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( جع  ) يدهم ترضح  نوماریپ  تیودهم  ییابفلا  گنهرف 

: هدنسیون

يا هنوت  یبتجم 

: یپاچ رشان 

روهشم
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تسرهف
5تسرهف

( جع  ) يدهم ترضح  نوماریپ  تیودهم  ییابفلا  19گنهرف 

باتک 19تاصخشم 

آ»  » 19فرح

نامزلا 19رخآ 

نامزلا 19رخآ 

نامزلا رخآ  22ياههناشن 

نامزلا رخآ  رد  یگدنز  23يامیس 

نامزلا رخآ  رد  23نید 

نامزلا رخآ  23نادرم 

نامزلا رخآ  24نانز 

نامزلا رخآ  ناگتفای  24تاجن 

ارماس 24هناتسآ 

أ»  » 25فرح

25لادبا

26نایدالاوبا

حلاص 28وبا 

يرشع 29ینثا 

یمق قاحسا  نب  29دمحا 

یئاتربع لاله  نب  31دمحا 

32رایخا

ۀبیغلا یف  تالاسر  32عبرا 

33هیلیعامسا
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هیلیعامسا 33ياههقرف 

ۀعاسلا 34طارشا 

فهک 40باحصا 

بئاغلا ۀجحلا  تابثا  یف  بصانلا  41مازلا 

يدهم ترضح  41تماما 

[ یلاسدرخ رد   ] يدهم ترضح  41تماما 

یکدوک رد  42توبن 

یکدوک رد  42تماما 

اوشیپ 44نیرخآ 

يرکسع نسح  45ماما 

نامز 46ماما 

روهظ ات  تدالو  زا  يدهم  47ماما 

48هیماما

روهظ رصع  رد  یبیغ  50ياهدادما 

53راظتنا

53راظتنا

راظتنا 54ربص و 

هدنزاس 56راظتنا 

رگناریو 56راظتنا 

هیتجح 57نمجنا 

58هیکاطنا

58داتوا

هللا 59مایا 

ب»  » 60فرح
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60باب

61هیباب

یپایپ 63ياهناراب 

64هیرقاب

مئاق بقل  ندینش  ماگنه  64نتساخرب 

يدهملا تامالع  یف  مالسالا  65ةراشِب 

هللا 65ۀیقب 

67هیلالب

دمحلا 67تیب 

سدقملا 68تیب 

يدهم ترضح  اب  69تعیب 

يدهم ترضح  همان  70تعیب 

70ۀعیبلا هللا

پ»  » 71فرح

خیرات 71نایاپ 

روهظ ماگنه  يدهم  ترضح  74مچرپ 

ناسارخ زا  هایس  75ياهمچرپ 

يدهم ترضح  76نهاریپ 

ت»  » 77فرح

مهدزاود ماما  تبیغ  یسایس  77خیرات 

يربکلا ۀبیغلا  78خیرات 

ۀجحلا نییعت  یلا  ۀجحملا  79نییبت 

ۀیدهملا 79ۀفحتلا 

موجنلا 80رثانت 
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80عیقوت

همئا 80تاعیقوت 

همئا 80تاعیقوت 

يدهم ترضح  81تاعیقوت 

تاعیقوت رد  81زاجعا 

يربک تبیغ  نارود  رد  84عیقوت 

تاعیقوت رودص  84یگنوگچ 

تاعیقوت 84تاعوضوم 

ث»  » 85فرح

86هّللاراث

ج»  » 86فرح

86هیدوراج

86لیئربج

87هدج

ارضخ 88هریزج 

ادومرب ثلثم  ارضخ و  93هریزج 

باذک 93رفعج 

98هیرفعج

99هعمج

يوأملا 99ۀنج 

ح»  » 100فرح

100تجح

يدهم ترضح  101زرح 

یعیرش 101نسح 
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هللا همحر  حور  نب  102نیسح 

جالح روصنم  نب  104نیسح 

يدهم ترضح  یناهج  104تموکح 

يدهم یناهج  108تموکح 

ناحلاص 108تموکح 

نافعضتسم 108تموکح 

نوتاخ 109همیکح 

خ»  » 110فرح

ءایصوالا 110متاخ 

یناسارخ 111جورخ 

لاجد 112جورخ 

ینایفس 115جورخ 

ینسح دیس  116جورخ 

حلاص نب  بیعش  117جورخ 

ینابصیش 118جورخ 

یملس فوع  118جورخ 

ینامی 118جورخ 

ءادیب هب  119فسخ 

يداعریغ فوسک  120فوسخ و 

مایق 121هبطخ 

ۀجحلا تابثا  یف  لئاسر  122سمخ 

ربا تشپ  126دیشروخ 

برغم 128دیشروخ 

129همیخ
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د»  » 129فرح

ضرالا 129ۀباد 

ناهج 131رتسگداد 

دوعوم يدهم  هماع و  131نادنمشناد 

سونقق راظتنا  132رد 

لحاس رجف  132رد 

حاتتفا 133ياعد 

دهع 133ياعد 

جرف 134ياعد 

هبدن 135ياعد 

تریح 136نارود 

روهظ رصع  رد  137نید 

ذ»  » 139فرح

139راقفلاوذ

يوط 140يذ 

ر»  » 141فرح

يدهم 141هار 

142تعجر

142تعجر

هعیش تاداقتعا  رد  تعجر  142هاگیاج 

تنس لها  رظن  زا  143تعجر 

تعجر عوقو  رب  یلقن  143هلدا 

هتشذگ رد  تعجر  عوقو  زا  143رابخا 

نامزلا رخآ  رد  تعجر  هب  هدش  لیوأت  145تایآ 
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نادقتعم یگدنز  رد  تعجر  هب  داقتعا  147شقن 

هیلمع 147هلاسر 

ماقم 147نکر و 

نورق زارف  رب  149يربهر 

ز»  » 149فرح

روهظ نازاس  149هنیمز 

روهظ نازاس  149هنیمز 

نازاس هنیمز  151ياهیگژیو 

يدهم ترضح  دنزرف  155نز و 

سی لآ  157ترایز 

هسدقم هیحان  157ترایز 

س»  » 158فرح

158ارماس

159نارادبرس

ارماس 160بادرس 

160هیبادرس

يدهم ترضح  161حالس 

يدهم ترضح  یتموکح  162هریس 

هدزیس 164دصیس و 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  ّصاخ  نارای  164دادعت 

تولاط ترضح  165نارای 

نآرق رد  يدهم  ترضح  166يامیس 

ش»  » 167فرح

يدهم تدالو  167نادهاش 
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روهظ 169طیارش 

روهظ 169طیارش 

روهظ طیارش  زا  169ياهراپ 

171دیرش

171هیعیرش

171نابعش

172یناغملش

174هیناغملش

يدهم ترضح  174لیامش 

176هعیش

ص»  » 178فرح

رمالا 178بحاص 

رادلا 178بحاص 

نامزلا 178بحاص 

ینامزلا 179بحاص 

فیسلا 179بحاص 

ۀبیغلا 181بحاص 

ط»  » 181فرح

181ناقلاط

182دیرط

برغم زا  دیشروخ  182عولط 

رمع 184لوط 

رمع 184لوط 

میرک نآرق  رظنم  زا  رمع  185لوط 
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تایاور هاگن  186زا 

لقع هاگن  186زا 

ضرالا 187یط 

187هبیط

ظ»  » 188فرح

188روهظ

ناهج بهاذم  مالسا و  هاگدید  زا  يدهم  ترضح  190روهظ 

رون 190روهظ 

ع»  » 191فرح

191اروشاع

يدهم هّللادیبع  ای  192هّللادبع 

نامزلا بحاص  انالوم  لاوحا  یف  ناسحلا  193يرقبعلا 

يرمع دیعس  نب  194نامثع 

طسق 195لدع و 

196بئاصع

رظتنملا رابخا  یف  رردلا  197دقع 

197هقیقع

يرمس دمحم  نب  198یلع 

غ»  » 199فرح

199میرغ

200مالغ

ناخ دمحا  200مالغ 

( یتسیز ناهنپ   ) 201تبیغ

201تبیغ

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


تبیغ 202عاونا 

تبیغ 202هفسلف 

يرغص 205تبیغ 

يرغص 205تبیغ 

يرغص تبیغ  205هفسلف 

( همات  ) يربک 206تبیغ 

206ۀبیغلا

ف»  » 207فرح

207ترتف

روج ملظ و  ندش  209ریگارف 

209دیرف

ق»  » 209فرح

210مئاق

هیکز سفن  211لتق 

213مق

روهظ زا  لبق  215ياهمایق 

ك»  » 218فرح

ۀبیغلا 218باتک 

ۀمعنلا مامت  نیدلا و  219لامک 

221هفوک

يوضر 223هوک 

223هیناسیک

ل»  » 225فرح

ارهز ترضح  225حول 
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م»  » 227فرح

هّللا ۀیقب  ترضح  تاشیامرف  227هعومجم 

ۀجحلا مئاقلا  یف  لزن  امیف  227ۀجحملا 

228ثدحم

229دمحم

ترموت نب  232دمحم 

يرمع دیعس  نب  نامثع  نب  233دمحم 

لالب نب  یلع  نب  234دمحم 

يریمن ریصن  نب  234دمحم 

يریمن ریصن  نب  دمحم  یفارحنا  235دیاقع 

هی 236دمحم 

يدهم یناهج  تموکح  236تدم 

تباین نیغورد  237نایعدم 

تباین نیغورد  237نایعدم 

نیغورد نایعدم  تیلاعف  238زاغآ 

تیودهم 240نایعدم 

تیودهم 240نایعدم 

تیودهم یعدم  هورگ  240هس 

دیلقت 241عجرم 

یلهاج 242گرم 

خرس 243گرم 

دیفس 243گرم 

244فعضتسم

یتدیقع يرکف و  244فعضتسم 
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یلمع 244فعضتسم 

هلهس 245دجسم 

( نارکمج دجسم   ) نامزلا بحاص  247دجسم 

هفوک 247دجسم 

248رطضم

يدهملا مامالا  ثیداحا  249مجعم 

250نیرمعم

251ِهیریغم

حیسم 252يادتقم 

مئاقلل ءاعدلا  دیاوف  یف  مراکملا  253لایکم 

يدهم ترضح  اب  253تاقالم 

يدهم ترضح  اب  253تاقالم 

طابترا ناکما  255مدع 

طابترا 258ناکما 

258تایاور

258عامجا

259اهناتساد

رثالا 259بختنم 

هئیضملا راونالا  260بختنم 

261رِظتنم

264رَظَتنم

265مقتنم

بعرلِاب 265روصنم 

ایبنا 266ثیراوم 
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هیبِاب 267روتوملا 

هیئاسوم ای  268هیوسوم 

269يدهم

ینادوس 270يدهم 

یعون يدهم  یصخش و  271يدهم 

دوعوم 272يدهم 

273هیدهم

ن»  » 273فرح

هسدقم 273هیحان 

273هیسووان

274ابجن

بئاغلا مامالا  لاوحا  یف  بقاثلا  274مجن 

ینامسآ 275يادن 

277سجرن

یسیع ترضح  282لوزن 

روهظ 283ياههناشن 

روهظ 283ياههناشن 

اههناشن 284رامش 

روهظ ياه  هناشن  284عاونا 

نامز ماما  286زامن 

287هیریمن

روهظلا مئالع  یف  روهدلا  287بئاون 

( هناگراهچ يارفس   ) هعبرا 288باون 

صاخ 290تباین 
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( جع  ) يدهم ترضح  نوماریپ  تیودهم  ییابفلا  گنهرف 

باتک تاصخشم 

1349 یبتجم ، ياهنوت ، هسانشرس :
یبتجم  … روهظ و /  راـظتنا ، تبیغ ، جـع ،)  ) يدـهم ترـضح  نوماریپ  تیودـهم  ییاـبفلا  گـنهرف  هماـن : دوعوم  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 

. ياهنوت
. 1383 روهشم ، مق : رشن : تاصخشم 

800 ص . يرهاظ : تاصخشم 
؛ ) مهدزاود پاچ   ) لاـیر  85000 مهد ؛ ) پاچ   ) لاـیر  85000 964-8350-53-1 ؛ متفه : پاچ  لاـیر :  85000 لایر ؛  45000 کباش :

مهدزیس ) پاچ   ) لایر  85000
. 1388 مهدزیس : مهدزاود و  مهد �  متفه ، پاچ  تشاددای :

.797 [ - 791 . ] ص همانباتک : تشاددای :
255ق مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نب  دمحم  عوضوم :

اهفراعملاهریاد تیودهم - عوضوم :
BP51/35/ت9م8 1383 هرگنک : يدنب  هدر 

297/46203 ییوید : يدنب  هدر 
1044351 یلم : یسانشباتک  هرامش 

آ»  » فرح

نامزلا رخآ 

نامزلا رخآ 

. دوب دهاوخ  باتک  نیا  نایاپ  هک  تشذگ  دهاوخ  زین  ینامز  دیآیم و  رامـش  هب  ییایند  یگدنز  هچابید  هک  هدـش  يرپس  ایند  رب  يراگزور 
. دوشیم هدناوخ  نامّزلا » ُرِخآ   » نیمز رد  ناسنا  یگدنز  باتک  ینایاپ  ياههگرب 

تیمها یگتـسجرب و  زا  یمیهاربا ، ناـیدا  رد  دروـخیم و  مشچ  هب  گرزب  ناـیدا  بلغا  گـنهرف  رد  هک  تسا  یحالطـصا  ناـمّزلا » ُرِخآ  »
. تسا رادروخرب  ياهژیو 

عوقو هب  يویند  یگدـنز  زا  شخب  نیا  رد  تسا  نکمم  هک  دوشیم  هتفگ  ییاهدادـیور  اـیند و  یناـیاپ  راـگزور  هب  ًـالومعم  حالطـصا  نیا 
: تسا هدمآ  لیجنا »  » رد لاثم  يارب  دناهدرک ؛ ییاه  ییوگشیپ  نآ  هراب  رد  گرزب  نایدا  ددنویپ ؛

ّربکتم رورغم و  تسرپرز و  تسود و  دوخ  مدرم  دوب  دنهاوخ  هک  اریز  دیسر ، دهاوخ  رخآ  نامز  رد  بعـص  تاقوا  هک  نادب  ار  نیا   …«و 
انتعایب و ناـبوخ  اـب  ملحیب و  زیهرپیب و  هدـننک و  ثبخ  اـفو و  یب  تفلا و  یب  نیدیب و  سانـشان و  قح  نیدـلاو و  ناـمرفان  وگرفک و  و 

.« دنهدیم حیجرت  ادخ  رب  ار  شیع  هدننک و  سوبع  هلصوح و  مک  نئاخ و 
.( موس باب  سویتومیت ، هب  يراوح  سلوپ  مود  همان  ینادمه ، ناخ  لضاف  همجرت  سدقم ، باتک  )

هدرک هراشا  نامّزلا » ُرِخآ   » نارود هب  ناوارف  تایآ  رد  دیجم  نآرق 
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(.( 128  ) فارعا هیآ 24 ؛ (، 15  ) رجح تایآ 40 و 14 و 49 ؛ (، 59  ) هعقاو هروس  (ر.ك :
: تسا هتفر  راک  هب  یلک  يانعم  ود  رد  حالطصا  نیا  یمالسا ، دنمشزرا  فراعم  رد  و 

نآ ور  نیا  زا  دباییم . نایاپ  گرزب  زیخاتـسر  عورـش  اب  زاغآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تدالو  اب  هک  ینالوط  ینامز  تدـم  . 1
. دناهدیمان زین  نامّزلا  ُرِخآ  ربمایپ  ار  یهلا  ربمایپ 

ریـسفت نینچمه ر.ك : ص 87 ؛ ج 2 ، ص 177 ؛ ج 40 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، همـالع  ص 190 ؛ ج 1 ، نیدلالامک ، قودـص ، خیـش  )
.( ص 557 ج 1 ، يربط ، ریسفت  ص 306 ؛ ج 4 ، یبطرق ،

تبیغ و نامز  هدش و  نراقم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  نیشناج  نیـسپاو  تدالو  اب  هک  ینامز  تدم  . 2
. دسریم ماجنا  هب  تمایق  عورش  اب  هتفرگ ، رب  رد  ار  روهظ 

: دهدیم ناشن  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور 
. مکی

. دوشیم زاغآ  شنیرفآ  ماظن  رد  دیدج  ياهلحرم  هدیچرب و  يویند  یگدنز  طاسب  نارود ، نیا  ندش  يرپس  اب 
. مود

: دوشیم میسقت  توافتم  ًالماک  هلحرم  ود  هب  دوخ  نامّزلا  ُرِخآ 
دریگیم و ارف  ار  يرـشب  عماوج  همه  متـس  یقالخا و  داسف  دـسریم . یقالخا  طاطحنا  ینایاپ  لـحارم  هب  ناـسنا  نآ  رد  هک  تسخن  نارود 

حلـصم مایق  ابو  تسا  ادخ  يایلوا  ناربمایپ و  هب  یهلا  ياههدعو  قّقحت  رـصع  دعب ، نارود  دیارگیم . يدیماان  هب  يرـشب  ياهدیما  نیـسپاو 
رد یلو  تسا ؛ هدش  هتفریذـپ  یمالـسا  گرزب  ياههقرف  همه  يوس  زا  ًابیرقت  نامّزلا » ُرِخآ   » هب طوبرم  دـیاقع  تایلک  دوشیم . زاغآ  یناهج 

، یماما هدزاود  نایعیـش  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  وا  تیوه  زین  مالـسلا و  هیلع  دوعوم  يدـهم  روهظ  هب  تالوحت  نیا  یگتـسباو  صوصخ 
. دننادیم اهتما  دوعوم  نامه  ار  وا  نیمز و  هرک  رد  رشب  تایح  ماتخ  نسح  ار  وا  یناهج  تموکح  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح 

هب تعجر »  » ناونع تحت  ناراکهبت  نادـب و  زین  ناحلاص و  ناکین و  همئا و  زا  یخرب  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  اب  نانآ ، رظن  رد 
. دباییم نایاپ  ییایند  یگدنز  دندرگیم و  زاب  ایند 

. تفای تسا ، نامّزلا  ُرِخآ  ّتیودهم و  دنویپ  رگنایب  هک  ار  ییاههژاو  ناوتیم  مالسلا ، مهیلع  ناموصعم  ینارون  تاملک  رد  یتشگلگ  اب 
: زا تسا  ترابع  اههژاو  نیا 

« نامَّزلا ُرِخآ  . » 1
( نامز نایاپ  )

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
: لاقَف ُِّیلَع  ای  َكُِربُْخا  الَا  َكُرَِّشبُا  الَا  »

َو ًاْملُظ  ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَـع  َضْرَالا  ُأَلْمَیَف  ِنامَّزلا  ِرِخآ  ِیف  ُجُرْخَی  يِذَّلا  َِمئاقلا  َّنَا  ینَرَبْخَا  َو  ًاِفنآ  يدـنِع  ُلیئَْربَج  َناـک  َلاـقَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اـی  یَلب 
.« ِْنیَسُحلا ِْدلُو  ْنِم  َِکتَّیّرُذ  ْنِم  ًاروَج 

.( ص 357 ۀبیغلا ، ینامعن ، بنیز  یبا  نبا  )
؟ مهدن ربخ  ار  وت  ایآ  مهدن ؟ تراشب  ار  وت  ایآ  »

: درک ضرع 
! هّللا لوسر  ای  هلب ،

: دومرف ترضح  نآ 
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هنوگ نامه  دزاسیم -  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دنکیم و  روهظ  نامّزلا  ُرِخآ  رد  هک  یمئاق  داد  ربخ  ارم  دوب و  نم  دزن  لیئربج  کنیا  مه 
.« تسا مالسلا  هیلع  نیسح  نادنزرف  زا  وت و  لسن  زا  هدش -  هدنکآ  روج  ملظ و  زا  هک 

« اینُّدلا ُبَهذَت  ال  . ) 2
( دسریمن نایاپ  هب  ایند  )

. دوشیم رکذ  نآ  زا  سپ  هک  تسا  یثداوح  قّقحت  ندوب  یمتح  رگنایب  ریبعت  نیا 
: دیوگیم دوعسم  نب  هّللادبع 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 
.« ُّيِدْهَملا َُهل  ُلاُقی  یتیب  لها  ْنِم  ٌلُجَر  ِیتَُّما  َِیلَی  یّتَح  اینُّدلا  ُبَهذَت  «ال 

ج 4، دادغب ، خیرات  ص 377 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  ص 505 ؛ ج 4 ، يذمرت ، ننس  ح 141 و ر.ك : ص 182 ، ۀبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  )
.( ص 388

.« دوشیم هتفگ  يدهم  وا  هب  تسا و  نم  تیب  لها  زا  هک  دنک  يربهر  يدرم  ارم  تما  هکنیا  رگم  دسریمن ؛ نایاپ  هب  ایند  )
. دراذگ رس  تشپ  ار  نامّزلا ) ُرِخآ   ) شاینایاپ شخب  هکنیا  رگم  دسریمن  نایاپ  هب  ایند  تسا  نشور  و 

« ۀَعاّسلا ُموُقَت  ال  . ) 3
( دوشیمن اپرب  تمایق  )

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 
 …« َکَلَه ُْهنَع  َفَّلَخَت  ْنَم  َو  اَجن  ُهَِعبَت  ْنَم  َو  َُهل  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  ُنَذأَی  َنیِح  َِکلذ  َو  اَّنِم  ِّقَحِلل  ٌِمئاق  َموُقَی  یَّتَح  ُۀَعاَّسلا  ُموُقَت  «ال 

.( ص 459 ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  ر.ك : ص59 ؛ ج2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیش  )
ره دـیامرف و  هزاجا  وا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یماگنه  نیا  دـنک و  مایق  ام  نادـناخ  زا  قح  هب  ياهدـننک  مایق  هکنیا  ات  دوشیمن  اپ  رب  تمایق  )

.« دش دهاوخ  كاله  دچیپرس ، وا  زا  سک  ره  دباییم و  تاجن  دنک ، يوریپ  وا  زا  سک 
« ُماَّیَالا یِضَقنَت  ال  . ) 4

( ددرگن یضقنم  اهزور  )
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.« یمِْسا ُهُمِسا  ُءیِطاُوی  یتیب  لها  ْنِم  ٌلُجَر  ُِکلْمَی  یّتَح  ُماَّیَالا  یِضَْقنَت  الَو  »
.( ص 258 یضترملا ، ۀعیشل  یفطصملا  ةراشب  یلمآ ، يربط ، )

.« تسا نم  مانمه  هک  دنک  تموکح  نیمز  رب  نم  تیب  لها  زا  يدرم  هکنیا  ات  ددرگن  یضقنم  اهزور  )
« ٌدِحاو ٌموَی  ِّالا  اینُّدلا  َنِم  َقبَی  َْمل  َْول  . ) 5

( دنامن یقاب  زور  کی  زا  شیب  ایند  زا  رگا  )
: دومرف نینچ  هفوک  رهش  رد  ربنم  يالاب  رب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

.« یّنِم ًالُجَر  ُهّللا  َثَْعبَی  یتَح  َموَیلا  کلذ  ُهّللا  َلَّوََطل  ٌدِحاو  ٌمْوَی  َِّالا  اینُّدلا  َنِم  َْقبَی  َْمل  َول  »
ص ج 2 ، بقانملا ، بوشآرهـش ، نبا  ح 4 ؛ ص 317 ، ج 1 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  قودـص ، خیـش  ر.ك : ص 46 . ۀـبیغلا ، باتک  )

.( 227
.« دوش هتخیگنا  رب  منادناخ  زا  يدرم  هکنیا  ات  درک  دهاوخ  ینالوط  نانچ  ار  زور  نآ  دنوادخ  دنامن ، یقاب  زور  کی  زا  شیب  ایند  زا  رگا  )

« ِنامَّزلا َنِم  ٍعاطِقنِا  َدنِع  . ) 6
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( نامز ینایاپ  شخب  رد  )
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.« ًاِئینَه ُهؤاطَع  يدهملا  َُهل  ُلاُقی  ٌلُجَر  ِنَتِفلا  ِروُهُظ  َو  ِنامَّزلا  َنِم  ٍعاَطِقنِا  َْدنِع  ُنوُکی  »
.( ص 82 ج 51 ، راونالاراحب ، ر.ك : ص 260 ؛ ج 3 ، ۀمغلا ، فشک  یلبرا ، )

.« دراد رایسب  ششخب  دوشیم و  هتفگ  يدهم  وا  هب  هک  تسه  يدرم  اههنتف ، ندش  راکشآ  نامز و  نایاپ  ماگنه  )

نامزلا رخآ  ياههناشن 

گنهرف رد  جـیار ، حالطـصا  نیا  رب  هوالع  دوشیم . هدـناوخ  نامّزلا » ُرِخآ  میالع   » حالطـصا رد  هک  دراد  ییاههناشن  ینامز  هدودـحم  نیا 
. دراد دوجو  ۀَعاسلا » ُطارشا   » مان هب  يرگید  هباشم  حالطصا  ناناملسم ،

. دراد صاصتخا  تمایق  عوقو  ياههناشن  هب  تسا ، جیار  ّتنس  لها  دزن  رتشیب  هک  حالطصا  نیا 
ص ج 2 ، نآرقلا ، ماکحا  صاـصج ، ص 69 ؛ ج 26 ، ناـیبلا ، عماـج  يربط ، ریرج  نبا  ج 25335 و 9 ؛ لامعلازنک ، يدـنه ، یقتم  (ر.ك :

.( ص 291 ج 8 ، ریسملا ، داز  يزوج ، نبا  244 ؛
ناوتیم تسا و  نامّزلا  ُرِخآ  ياههناشن  نوچمه  نآ ، ياههناشن  زا  يرایـسب  هک  دـهدیم  ناـشن  ناونع ، نیا  لـیذ  هدـش  رکذ  تاـیاور  یلو 

. تسناد تمایق  ياههناشن  زین  ار  نامّزلا  ُرِخآ  ياههناشن  زا  يرایسب 
: زا تسا  ترابع  نامّزلا  ُرِخآ  ياههصخشم  زا  یشخب 

: دیامرفیم نارود  نیا  ياهناسنا  ياهیگژیو  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  نید  زا  زیرگ 
يراکُـس ال يَرایح  ِمَهْرِّدـِلل  َنوُدُجْـسَی  َو  ِفیِغَّرِلل  َنوُعَکرَی  ْمُهُؤاِسن  ْمُُهتَلِبق  َو  ْمُُهنوُُطب  ْمُهُّمَه  َو  ْمُهُمِهارَد  مُُهنید  ٌنامَز …  ِساَّنلا  یَلَع  ِیتأَی 

.« يراصَن َو ال  َنیِملسُم 
.( ص 131 ج 1 ، ملسم ، حیحص  ر.ك : ح 13305 ؛ ص 379 ، ج 11 ، لئاسولا ، كردتسم  يرون ، ثدحم  )

، هرقن الط و  يارب  ناشنانز . اهنآ  هلبق  ناشمکـش و  ناشیا  تمه  دوب و  دـهاوخ  ناشنید  نانآ  ياـهمهرد  هک  دـمآ  دـهاوخ  مدرم  رب  یناـمز  »
.« ینارصن کلسم  رب  هن  دنایناملسم و  بهذم  رب  هن  دوب . دنهاوخ  یتسم  تریح و  رد  هراومه  نانآ  دنروآیم . ياج  هب  دوجس  عوکر و 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یتسرپ  ایند 
ًءاَیِر ال ْمُُهنیِد  ُنوُکَی  ْمِهِّبَر  ِهللاَْدنِع  اَم  ِِهب  َنوُدـیُری  َو ال  اینُّدـلا  ِیف  ًاعَمَط  ْمُُهتَِینالَع  ِهِیف  ُنُسْحَت  َو  ْمُهُرئارَـس  ِهِیف  ُُثبْخَت  ٌناَمَز  یتَُّما  یَلَع  ِیتأَیَـس  »

.« ْمَُهل ُبیِجَتسَی  الَف  ِقیِرَغلا  َءاَعُد  ُهَنوُعدَیَف  ٍباقِِعب  ُْهنِم  ُهّللا  ُمُهُّمُعَی  ٌفوَخ  مُهُِطلاُخی 
.( ص 253 لامعالا ، باوث  قودص ، خیش  ر.ك : ح 476 ؛ ص 306 ، ج 8 ، یفاکلا ، ینیلک ، خیش  )

هچنآ هب  ددرگیم ، هتـسارآ  ایند  لام  عمط  هب  ناشرهاوظ  یلو  دوشیم ؛ دـیلپ  مدرم  ياهنورد  نامز ، نآ  رد  هک  دـیآیم  نم  تما  رب  ینامز  »
یباذع هب  ار  نانآ  دـنوادخ  دـباین و  هار  ناشلد  هب  ادـخ  زا  فوخ  تسا . رهاظت  ایر و  ناشراک  دـندنبیمن . لد  تسه ، دـنوادخ  هاگـشیپ  رد 

. دزاس راچد  ریگارف 
نیا ياهیگژیو  زا  رگید  یکی  گرزب  ياهشیامزآ  دـنکیمن ». باجتـسم  ار  ناشیاعد  وا  یلو  دـنناوخیم ؛ ار  دـنوادخ  قیرغ ، نوچ  اهنآ 

: دنوشیم میسقت  هورگ  ود  هب  مدرم  اهنومزآ ، نیا  اب  دنراذگیم . رس  تشپ  نآ  رد  اهناسنا  هک  تسا  یتاناحتما  نارود 
. اهقفومان اهقفوم و 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  هراب  نیا  رد 
! ُّیلَع ای  »
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 …« ٍضاََیب یَلَع  ٍداوَِسب  اُونَمآَف  ُۀَّجُحلا  مُْهنَع  َبِجُح  َو  َِّیبَنلا  اوُقَْحلَی  َْمل  ِنامَّزلا  ِرِخآ  ِیف  َنُونوُکَی  ٌمْوَق  ًانیقَی  ْمُهُمَظْعَا  َو  ًانامِیا  ِساَّنلا  ُبَجعَا 
.( ح8 باب 25 ، ص288 ، ج1 ، نیدلالامک ، ص366 ؛ ج4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  قودص ، خیش  )

! یلع يا  »
دندیدن و ار  دوخ  ربمایپ  هکنآ  اب  نامّزلا -  ُرِخآ  رد  هک  دنتسه  یمدرم  نیقی  رد  نانآ  نیرتگرزب  نامیا و  رد  مدرم  نیرتروآ  تفگش  نادب 

.« دنروآیم نامیا  تسا ، دیپس  ياهحفص  رب  هایس  یطخ  هک  هتشون  هب  دنبوجحم -  دوخ  ماما  زا 

نامزلا رخآ  رد  یگدنز  يامیس 

: درک میسرت  هنوگ  نیا  ار  نامّزلا  ُرِخآ  رد  یگدنز  يامیس  ناوتیم  هدش ، دای  ياهیگژیو  هب  هجوت  اب 

نامزلا رخآ  رد  نید 

رد ندـش  گنر  مک  هب  ور  نید  هراومه  ور  نیا  زا  دـنربیم . ورف  ماهبا  زا  ياهلاـه  رد  ار  نید  كاـنبات  تقیقح  زور  هب  زور  یناوارف  لـماوع 
، دومن مایق  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  یتقو  هک  یتروص  هب  دوشیم ؛ نآ  ریگناـبیرگ  یناوارف ، تاـفارحنا  تاـفارخ و  دوریم و  عماوج 

. دیامرفیم هئارا  ترضح  نآ  هک  تسا  يدیدج  نید  نیا  دننکیم  نامگ  یگمه  دریگیم . رب  نید  هرهچ  زا  رابغ 
: تسا هدومرف  نایب  هنوگ  نیا  ار  تقیقح  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

! ُساَّنلا اهُّیَا  »
« ِهِیف اَِمب  ُءانِالا  ُأَفُْکی  امَک  ُمالْسِالا  ِهِیف  ُأَفُْکی  ٌنامَز  مُْکیَلَع  ِیتأَیَس 

.( هبطخ 103 هغالبلاجهن ، )
! مدرم يا  )

مالسا یمارگ  لوسر  دوشیم ». هتخیر  تسا  نآ  رد  هچنآ  هدش ، نوگژاو  فرظ  نانوچ  مالـسا  هک  دیـسر  دهاوخ  امـش  رب  ینامز  يدوز  هب 
: دیامرفیم زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

 …« يَدُهلا َنِم  ٌبارَخ  َیِه  َو  ٌةَِرماَع  ْمُهُدِجاسَم  ُهُمِْسا …  َِّالا  ِمالْسِالا  َنِم  َو  ُهُمْسَر  َِّالا  ِنآرُقلا  َنِم  یَقبَی  ٌنامَز ال  یتَُّما  یَلَع  ِیتأَیَس  »
.( ص 253 لامعالا ، باوث  قودص ، خیش  )

رد دـنوشیم ؛ هدـیمان  ناملـسم  رهاظ ] هب   ] دـنامن یقاب  نآ  مان  زج  مالـسا  زا  نآ و  شقن  زج  نآرق  زا  هک  دـیآیم  شیپ  ینامز  نم  تما  رب  )
.« تسا یلاخ  تیاده  زا  یلو  تسا ؛ دابآ  ناشدجاسم  دنرود ! نآ  زا  نامدرم  همه  زا  شیب  هک  یلاح 

نامزلا رخآ  نادرم 

قداص ماما  هک  نانچ  تسا ؛ هدـش  لقن  نادرم  هرابرد  تاـیاور  زا  ياهراـپ  یلو  تسا ؛ ناـسکی  درم  نز و  يارب  دـنوادخ  تاـناحتما  هچرگا 
: دومرف مالسلا  هیلع 

ٍرِکْـسُم ِبْرُـش  َْوا  ٍمارَح  ِناَیـشِغ  َْوا  ٍنازیِم  َْوا  ٍلاـیْکِم  ِسَْخب  َْوا  ٍروُُجف  ْنِم  َمیِظَعلا  َبنَّذـلا  ِهِیف  ْبِسْکَی  َْمل  َو  ٌمْوَی  ِِهب  َّرَم  اَذِا  َلُـجَّرلا  َتیَأَر  َو  »… 
 …« ِهِرُمُع ْنِم  ٌۀَعیِضَو  ِهیَلَع  َمویلا  َِکلَذ  َّنَا  ُبَسْحَی  ًانیِزَح  ًابیئَک 

.( ص 40 ج 8 ، یفاکلا ، )
ای يرادربهالک و  یـشورف ، مک  اشحف ، لیبق  زا  تسا -  هدادـن  ماجنا  یگرزب  هانگ  هتـشذگ و  وا  رب  زور  کی  هک  یماگنه  ینیبیم  ار  يدرم 

.« دوشیم نیگهودنا  نیگمغ و  رایسب  رمخ -  برش 
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نامزلا رخآ  نانز 

: دیامرفیم نینچ  نامّزلا  ُرِخآ  نانز  زا  یخرب  فصو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 
. ِرَْکنُملا ِنَع  اوَْهنَت  َْمل  َو  ِفوُْرعَْملِاب  اُوُرمأَت  َْمل  َو  مُُکناَّبُش  َقَسَف  َو  مُکُؤاِسن  َدَسَف  اذِا  ْمُِکب  َْفیَک  »

: َُهل َلِیق 
؟ هّللا َلوسر  اَی  َِکلَذ  ُنوُکَی  َو 

: لاق
 …« کلَذ ْنِم  ٌّرَش  َو  ْمَعَن 

.( ص 49 لوقعلا ، فحت  ینارح ، )
هب رکنم »! زا  یهن  هن  دینکیم و  فورعم  هب  رما  هن  امش  قساف و  ناتناناوج  دنوش و  دساف  امش  نانز  هک  یماگنه  امـش  لاح  دوشیم  هنوگچ  )

: دش هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
!؟ دش دهاوخ  نینچ  نیا  ایآ 

: دومرف ترضح  نآ 
[. دش دهاوخ  زین   ] نآ زا  رتدب  هلب و  »

: دیامرفیم زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
َیِلا ٌتِالئاَم  ِنَتِفلا  ِیف  ٌتالِخاَد  ِنیِّدـلا  َنِم  ٌتاجِّرَبَتُم  ٌتاـیِراَع  ٌتافِـشاَک  ٌةَوِْسن  ِۀَـنِمزَالا  ُّرَـش  َوُه  َو  ِۀَـعاَّسلا  ِباَِرتقا  َو  ِناـمَّزلا  ِرِخآ  ِیف  ُرَهْظَی  »

.« ٌتاِدلاَخ َمَّنَهَج  ِیف  ِتاَمَّرَحُْمِلل  ٌتاّلِحَتسُم  ِتاَّذَّللا  َیِلا  ٌتاعِرسُم  ِتاوَهَّشلا 
.( ص 390 ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  )

ار دوخ  ياهتنیز  دنتسه ! تخل  هنهرب و  هک  دنوشیم  رهاظ  ینانز  تسا -  اهنامز  نیرتدب  هک  تمایق -  ندش  کیدزن  نامّزلا و  ُرِخآ  رد  )
لالح ار  یهلا  ياهمارح  دنباتـشیم ، اهتذـل  يوس  هب  دـنیارگیم ! اهتوهـش  يوس  هب  دـنوشیم و  لـخاد  اـههنتف  هب  دـنزاسیم ، راکـشآ 

.« دوب دنهاوخ  هنادواج  منهج  رد  دنرامشیم و 

نامزلا رخآ  ناگتفای  تاجن 

: دیامرفیم نارود  نیا  ناگتفای  تاجن  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. دنناشن مان و  یب  هک  ینانمؤم  رگم  دباییمن ؛ تاجن  اههنتف  زا  هک  تسا  ینامز  نآ  «و 

. دریگیمن ار  نانآ  غارس  یسک  دندرگ ، بیاغ  رگا  دنوشن و  هتخانش  دنشاب ، روضح  رد  رگا 
. دننشور ياههناشن  تیاده و  ياهغارچ  اههعماج ، یناملظ  بش  رد  ناگدننک  ریس  يارب  اهنآ 

. زیگناهنتف هن  دنتسه و  وج  هدسفم  هن 
. وگ وغل  هیفس و  یمدرم  هن  دنیاشحف و  هعاشا  یپ  رد  هن 

.« دزاسیم فرطرب  نانآ  زا  ار  تالکشم  اهیتخس و  دنکیم و  زاب  ناش  يوس  هب  ار  شتمحر  ياهرد  دنوادخ  هک  دننانیا 
.( هبطخ 103 هغالبلاجهن ، )

ارماس هناتسآ 
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. دراد رارق  هلجد  قرش  رد  دادغب و  لامش  يرتمولیک  رد 120  ارماس  رهش  رد  ارماس » هناتسآ  »
ردپ دـج و  ص 218 ،). ۀـبیغلا ، باتک   ) مالـسلا هیلع  يرکـسع  ماما  و  ص 498 ). ج 1 ، یفاکلا ،  ) مالـسلا هیلع  يداه  ماما  فیرـش  نفدـم 

همیکح مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  ردام  نوتاخ  سجرن  هربقم  زین  و  ص 123 ). ج 4 ، نادلبلا ، عمجم   ) مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  راوگرزب 
« يِدْهَملا ُۀَْبیَغ   » هب فورعم  بادرـس  هناتـسآ ، یبرغ  علـض  رد  دراد . رارق  اجنآ  رد  ناشیا ) تدالو  دـهاش  و   ) ترـضح نآ  ردـپ  همع  نوتاخ 

. تسا هدش  عقاو  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ندش  بیاغ  لحم  مالسلا ، هیلع 
.( ص 176 ج 3 ، نامه ، (ر.ك :

تداهـش زا  سپ  دش و  هدرپس  كاخ  هب  دوخ  هناخ  رد  تداهـش ، زا  سپ  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  دـنراد  رظن  قافتا  ّتنـس ، لها  هعیش و 
. دیدرگ نفد  ناشراوگرزب  ردپ  رهطم  دقرم  رانک  رد  زین  ناشیا  رهطم  رکیپ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

ود نآ  ترایز  هب  یناهنپ  تروص  هب  تراهط ، تمصع و  نادناخ  نارادتسود  نایعیـش و  دوب ، یماظن  ناگداپ  نآ  فارطا  رد  هک  ییاجنآ  زا 
. دنتفاتشیم ماما 

ناونع هب  نونکا  مه  هدوب و  یحو  نادناخ  نارادتـسود  هقالع  هجوت و  دروم  هراومه  خیرات ، لوط  رد  سدقم ، ناکم  یتوکلم و  هاگراب  نیا 
. دهدیم ياج  دوخ  رد  هزور  همه  ار  هتفیش  قشاع  نارازه  نایعیش ، ياههاگترایز  نیرتمهم  زا  یکی 

أ»  » فرح

لادبا

: دنیوگ هک  دنتسه ]  ] ادخ ناصاخ  ناحلاص و  زا  مولعم  ياهدع  لیَِدب ،»  » ای لََدب »  » عمج لادبا » »
وا ياـج  هب  ار  يرگید  یلاـعت  يادـخ  دریمب ، ناـنآ  زا  یکی  هک  هاـگنآ  تساـپرب . ناشیدـب  ناـهج  دـشابن و  یلاـخ  ناـنآ  زا  نیمز  هاـگچیه 

دزیگنارب
.( ص 125 ج 11 ، لامعلازنک ، )

. دنامب لماک  هراومه  تسا -  داتفه  یلوق  هب  تفه و  یلوق  هب  هک  رامش -  نآ  ات 
.( لادبا همانتغل ، ادخهد ، ربکا  یلع  )

: دناهتفگ زین  یخرب 
یـس ماش و  رد  ناشیا  زا  رفن  لهچ  دنادرگیم . لزان  ار  يزور  درادیم و  هگن  اپ  رب  ار  نید  اهنآ  هلیـسو  هب  دـنوادخ  هک  دـنا  یهورگ  نانآ  »

.« دریگیم رارق  وا  ياج  هب  وا  دننامه  يرگید  سک  دورب ، ایند  زا  یکی  هاگ  ره  دنتسه . دالب  ریاس  رد  رفن 
.( ص 25 ج 1 ، ءافخلا ، فشک  ص 114 ؛ ج 3 ، ءایلوالا ، ۀیلح  ر.ك : ص 45 ؛ ج 8 ، نیعلا ، دمحا ، نب  لیلخ  )

. دریگیم ار  شیاج  وا  دننام  یسک  دور ، ایند  زا  یکی  نوچ  هک  تسا  نیمه  دناهدش ، هدیمان  لادبا »  » هکنیا تلع 
.( ص 319 ج 5 ، نیرحبلا ، عمجم  )
: تسا هدمآ  یمالسا  تایاور  رد 

دنتسه ماش  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نارای  زا  یهورگ  ناشیا  »
.( ص 159 ج 15 ، نابح ، نبا  حیحص  ص 270 ؛ ج 12 ، یلعی ، یبا  دنسم  ص 208 و  صاصتخا ، دیفم ، خیش  ص 476 ؛ ۀبیغلا ، باتک  )

.« دننکیم تعیب  ناشیا  اب  هدناسر  هکم  هب  ار  دوخ  ترضح ، نآ  روهظ  ماگنه  و 
. دناهدش یفرعم  ایصوا  نامه  لادبا »  » تایاور یخرب  رد  هتبلا 
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: تفگ هک  هدش  لقن  یسراف  مثیه  نب  دلاخ  زا 
؟ دننایک ناشیا  دنتسه ؛ یلادبا  نیمز  يور  رب  هک  دنراد  داقتعا  مدرم  مدرک  ضرع  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  »

: دومرف ترضح 
هللا یلص  مالسا  ربمایپ  اب  تّوبن  رگید  هک  یتقو  داد ؛ رارق  ناربمایپ  لدب  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  دنتـسه  ایـصوا  نامه  لادبا  دنیوگیم ، تسار 

..« دیسر نایاپ  هب  هلآ  هیلع و 
.( ص 437 ج 2 ، جاجتحالا ، یسربط ، )

: تسا هدش  هتفگ  دارفا  نیا  یگژیو  هرابرد 
 …« ِماقَْملا َو  ِنْکُّرلا  َْنَیب  ُهَنوُِعیاُبیَف  ِدیِدَحلا  َُربُز  مُُهبُوُلق  َناک  ِراهَّنلِاب  ٌثُوُیل  ِْلیَّللِاب  ٌنابْهُر  »… 

.( ص 208 صاصتخالا ، دیفم ، خیش  )
ترضح یهلا  هریخذ  نیرخآ  اب  ماقم ، نکر و  نایم  رد  هک  تسا  تخـس  دالوف  نوچ  ناشیاهلد  دنتـسه . زور  ناریـش  بش و  نابهار  نانآ  )

.« دننکیم تعیب  مالسلا  هیلع  يدهم 

نایدالاوبا

يدصتم راوگرزب ، نآ  تیب  رد  روضح  رب  هوالع  هک  دوب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  فیرـش  تیب  ناراکتمدخ  زا  یکی  نایْدالا » ُوبَا  »
. دوب زین  فلتخم  ياهرهش  هب  اهنآ  ندرب  ترضح و  نآ  ياههمان  روما 

ار ترضح  نآ  رب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ندناوخ  زامن  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  ماما  تداهـش  تیاور  هک  تسا  یناسک  زا  یکی  وا 
. تسا هدرک  رکذ 

هدید ییاههتشون  رد  هکلب  دشاب -  هدینش  یسک  زا  ار  نآ  هک  نآ  نودب  باب 43 ،) « ) همعنلا مامت  نیدلالامک و   » رد هللا  همحر  قودص  خیش 
: تسا هدرک  لقن  نینچ  تسا - 

: دیوگ نایدالاوبا  »
، دـش وا  توـف  هب  رجنم  هک  يراـمیب  نآ  رد  مدربیم . اهرهـش  هب  ار  وا  ياـههمان  مدوـب و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  راکتمدـخ  نـم 

: دومرف تشون و  ییاههمان 
. ناسرب نیادم  هب  ار  اهنآ 

. یباییم لستغم  رد  ارم  يونشیم و  الیواو  يادص  اجنآ  زا  دش و  یهاوخ  اّرماس  دراو  مهدزناپ  زور  دوب و  یهاوخن  اجنیا  زور  هدراهچ 
: دیوگ نایدالاوبا 

! نم ياقآ  يا 
؟ دوب دهاوخ  هک  امش  نیشناج  ماما و  دوش ، عقاو  رما  نیا  نوچ 

: دومرف
. دوب دهاوخ  نم  زا  سپ  مئاق  ومه  درک ، هبلاطم  وت  زا  ارم  ياههمان  خساپ  سک  ره 

: متفگ
؟ هچ رگید 

: دومرف
. دوب دهاوخ  نم  زا  سپ  مئاق  ومه  دناوخ ، زامن  نم  رب  هک  یسک 
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: متفگ
؟ هچ رگید 

: دومرف
. دوب دهاوخ  نم  زا  سپ  مئاق  ومه  تسیچ ، نایمه  نآ  رد  دهد  ربخ  هک  یسک 

»؟ تسیچ نایمه  نآ  رد   » مسرپب وا  زا  هک  دش  عنام  وا  تبیه 
زا الیواو  يادص  هاگان  هب  مدیـسر . اّرماس  هب  مهدزناپ  زور  دوب ، هدومرف  هک  هنوگنامه  متفرگ و  ار  اهنآ  باوج  مدرب و  نیادـم  هب  ار  اههمان 

. متفای لستغم  رب  ار  وا  مدینش و  وا  يارس 
. دنیوگیم کیربت  تماما  رب  تیلست و  ردارب  گرم  هب  ار  يو  هک  مدید  شاهناخ  رد  رب  ار  نایعیش  ارس و  رد  رب  ار  یلع  نب  رفعج  شردارب 

: متفگ دوخ  اب 
متفر و شیپ  دـنزیم ، رات  دـنکیم و  راِمق  دـشونیم و  بارـش  وا  هک  متـسنادیم  اریز  دوب ، دـهاوخ  لـطاب  تماـما  هک  تسا  ماـما  نیا  رگا 

. متفگ تیلست  کیربت و 
: تفگ دمآ و  نوریب  دیقع  هاگنآ  دیسرپن ، يزیچ  نم  زا  وا 

! نم ياقآ  يا 
! رازگب زامن  وا  رب  زیخرب و  تسا ، هدش  نفک  تردارب 

فارطا رد  دوب -  فورعم  هملس  هب  تشک و  ار  وا  مصتعم  هک  یلع -  نب  نسح  ناّمس و  دننام  نایعیش  زا  یخرب  دش و  لخاد  یلع  نب  رفعج 
. دندوب يو 

نوـچ درازگ . زاـمن  شردارب  رب  اـت  تفر  شیپ  یلع  نب  رفعج  مدـید و  توباـت  رب  هدـش ، نفک  ار  یلع  نب  نسح  میدـمآ ، رد  ارـس  هب  نوـچ 
تفرگ و ار  یلع  نب  رفعج  يادر  دـمآ و  نوریب  هتـسویپ ، ياهنادـند  دّـعجم و  یناوسیگ  اـب  نوگمدـنگ  یکدوک  دـیوگ ، ریبـکت  تساوـخ 

: تفگ
! ومع يا  »

.« مرتراوازس مردپ  رب  ندرازگ  زامن  هب  نم  هک  ورب  بقع 
. درازگ زامن  وا  رب  دمآ و  شیپ  كدوک  نآ  تفر . بقع  درز  هدیرپ و  گنر  ياهرهچ  اب  رفعج 

. دش هدرپس  كاخ  هب  شردپ  هاگمارآ  رانک  ترضح  نآ 
: تفگ سپس 

! يرصب يا 
: متفگ دوخ  اب  مداد و  وا  هب  ار  اهنآ  روایب و  تسا  وت  هارمه  هک  ار  ییاههمان  باوج 

! دیشکیم هآ  وا  هک  یلاح  رد  متفر ، یلع  نب  رفعج  دزن  هاگنآ  نایمه ، دنامیم  یقاب  هناشن ، ود  نیا 
: تفگ وا  هب  ءاّشو  زجاح 

! نم اقآ  يا 
؟ مینک تّجح  هماقا  وا  رب  ات  تسیک  كدوک  نآ 

: تفگ
! دنگوس ادخ  هب 

! مسانشیمن ار  وا  ماهدیدن و  ار  وا  زگره 
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تسا و هتـشذگ  رد  وا  هک  دندیمهف  دندرک و  شـسرپ  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  زا  دـندمآ و  مق  لها  زا  یهورگ  هک  میدوب  هتـسشن  ام 
: دنتفگ

؟ مییوگب تیلست  یسک  هچ  هب 
: دندیسرپ دنتفگ و  تیلست  کیربت و  وا  هب  دندرک و  مالس  وا  رب  نانآ  دندرک ، هراشا  یلع  نب  رفعج  هب  مدرم 

؟ تسا ردقچ  لاوما  تسیک و  زا  اههمان  وگب  تسا ، یلاوما  اههمان و  ام  هارمه 
: تفگ تساخرب و  دادیم ، ناکت  ار  دوخ  ياههماج  هک  یلاح  رد  رفعج 

؟ دیهاوخیم بیغ  ملع  ام  زا  ایآ 
: دیوگ يوار 

: تفگ دمآ و  نوریب  هناخ  زا  مداخ 
اههمان و نانآ  تسا . هدـش  وحم  نآ  رانید  هد  شقن  تسا و  رانید  رازه  نآ  نورد  هک  ینایمه  تسامـش و  هارمه  ینـالف  ینـالف و  ياـههمان 

: دنتفگ دنداد و  وا  هب  ار  لاوما 
. تسا ماما  ومه  داتسرف ، اهنیا  نتفرگ  يارب  ار  وت  هک  نآ 

ار هیراج  لیقـص  داتـسرف و  ار  دوخ  نارازگراـک  دـمتعم  داد ، شرازگ  ار  كدوک  نآ  يارجاـم  تفر و  یـسابع  دـمتعم  دزن  یلع  نب  رفعج 
نانآ رظن  زا  ار  كدوک  هلیـسو  نیا  هب  ات  تسا  رادراب  هک  دش  یعدم  دـش و  وا  رکنم  لیقـص  دـندرک ، كدوک  نآ  هبلاطم  يو  زا  دـنتفرگ و 

. دزاس یفخم 
. دمآ شیپ  هرصب  رد  جنز  بحاص  شروش  ناقاخ و  نب  ییحی  نب  هّللادیبع  ناهگان  گرم  هکنیا  ات  دندرپس  یضاق  براوشلا  نبا  هب  ار  يو 

.« تخیرگ اهنآ  تسد  زا  وا  دندش و  لفاغ  زینک  نآ  زا  ور  نیا  زا 
ج حئارجلا ، جئارخلا و  ص 157 ؛ ۀئیضملا ، راونألا  بختنم  نینچمه ر.ك : ح 25 . باب 43 ، ص 475 ؛ ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )

.( ص 1101 ، 3

حلاص وبا 

زا هدافتـسا  اب  هینک  نیا  دیاش  تسا . هدش  دای  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ياههینک  زا  یکی  ناونع  هب  حلاص » وبا  ، » اهباتک زا  یـضعب  رد 
: دشاب لیذ  تیاور 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
: روآرب گناب  سپس  يدرک ، مگ  رفس  رد  ار  دوخ  هار  هاگره  »

.« هد ناشن  ام  هب  ار  هار  دروآ ! دورف  وت  رب  ار  شتمحر  دنوادخ  حلاص ». يا   » ای حلاص » ابا  يا  »
.( ص 298 ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  قودص ، خیش  )

مسا نیا  هب  ار  ترـضح  نآ  دوخ ، ياهنتـساوخ  يرای  تالـسوت و  رد  هتـسویپ  درگنابایب ، يرهـش و  ياهبرع  زا  یخرب  هک  تسا  فورعم 
. دناهدرک هدافتسا  هینک  نیا  زا  دوخ ، ياهحدم  اههدیصق و  رد  زین  ابدا  ارعش و  دنناوخیم و 

.( ص 60 بقاثلامجن ، يرون ، یسربط  )
. تسا هدش  دای  حلاص » ابا   » ناونع هب  ترضح  نآ  زا  تسا ، هداد  خر  هک  زین  ییاهتاقالم  زا  یخرب  رد  ور  نیا  زا 

.( ص 292 ج 53 ، راونالاراحب ، (ر.ك :
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يرشع ینثا 

. دنتسه هعیش  ياههقرف  نیرت  تیعمج  رپ  یماما » هدزاود   » ای يرشع » ینثا  »
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  يدهم  نسح  نب  دمحم  هب  دوشیم و  زاغآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اب  هک  دنماما  هدزاود  هب  دقتعم  نانآ 

. ددرگیم متخ 
.( ص 187 ج 1 ، لحنلا ، للملا و  یناتسرهش ، (ر.ك :

زا حیرـص  صن  هب  ار  ترـضح  نآ  تماما  هدومن و  هماقا  مالـسلا  هیلع  یلع  تماما  رب  يوبن  ثیداحا  نآرق و  تایآ  زا  یناوارف  لیالد  ناشیا 
. دناهتسناد دنوادخ  فرط 

: دندقتعم نینچمه 
. تسا هدرک  یفرعم  ار  هناگ  هدزاود  ناماما  یمامت  دنوادخ ، فرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

، ۀبیغلا باتک  ص 65 ؛ ج 1 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  ص 261 ؛ ج 1 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  ص 527 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (ر.ك :
.( ص 150

: دنیوگیم دننادیم و  ادخ  بناج  زا  مهلم  ربمایپ ، دننام  ار  ناماما  نانآ ،
ناگدـیزگرب رد  ار  دوخ  رون  دـیرفآ ، ار  مدآ  دـنوادخ  هک  يزور  نآ  زا  تسا و  يداـع  رـشب  قوف  اـم  وا  ماـقم  دراد و  هّماـع  تساـیر  ماـما 

تیارس ایبنالامتاخ -  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هب  ات  هتفرگ  مالسلا  مهیلع  یسیع  یسوم و  میهاربا ، حون ، ترضح  زا  شیوخ - 
هیلع رصع  ماما  رد  هک  تسا  ییادخ  حور  رون و  نامه  داد و  نایرـس  مالـسلا ، مهیلع  نیرهاط  همئا  وا ، يایـصوا  هب  ار  رون  نآ  يو  زا  داد و 

رازآ و دنزگ و  چیه  یب  لاس  نارازه  هکلب  اهنرق ؛ هک  دزاسیم  رداق  ار  يو  دربیم  رتارف  يداع  رشب  حطس  زا  ار  وا  دنکیم و  یّلجت  مالسلا 
دنوادخ رما  هب  بسانم  نامز  رد  دنک و  یگدنز  تسا -  داسف  نوک و  بجوم  يداع  رشب  رد  هک  ینامسج -  ندب  اب  يریپ ، فعـض و  نودب 

. دیامرف روهظ  بیغ  هدرپ  سپ  زا 

یمق قاحسا  نب  دمحا 

. دوب مالسلا  هیلع  يرکسع  يداه و  داوج ، ماما  باحصا  زا  مق و  نایعیش  گرزب  یمق ، قاحسا  نب  دمحا 
هیلع يدهم  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  ترـضح  يالکو  زا  وا  دیدرگ  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  ترـضح  ندید  هب  وا 

. دوب مالسلا 
.( ش 16 باب 43 ، ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  (ر.ك :

. تسا هدش  لقن  ۀمعنلا  مامت  نیدلالامک و  رد  ثیدح  نآ  زا  ياهنومن  هک  دوب  رادروخرب  زین  ییالاو  هبترم  نأش و  زا  تماما  نادناخ  رد 
: تسا هتشون  دنس  رکذ  اب  هللا  همحر  قودص  خیش 

: دیوگ قاحسا  نب  دمحا 
: دومرف درک و  نخس  زاغآ  وا  منک ؛ شسرپ  يو  زا  سپ  نیشناج  زا  متساوخیم  مدش و  دراو  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  رب 

! قاحسا نب  دمحا  يا 
. تشاذگ دهاوخن  تّجح  زا  یلاخ  زین  تمایق  زور  ات  تسا و  هتشاذگن  تّجح  زا  یلاخ  ار  نیمز  مالسلا  هیلع  مدآ  نامز  زا  یلاعت  يادخ 

. دروآیم نوریب  ار  نیمز  تاکرب  دتسرفیم و  ناراب  وا  رطاخ  هب  دنکیم و  عفد  نیمز  لها  زا  ار  الب  وا  هطساو  هب 
: دیوگ
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: مدیسرپ
؟ تسیک امش  زا  سپ  نیشناج  ماما و  ادخ  لوسر  دنزرف  يا 

بش هام  دننام  شتروص  هک  دوب  هلاس  هس  یکدوک  شاهناش  رب  هک  یلاح  رد  تشگرب  سپس  دش و  هناخ  لخاد  تساخرب و  ناباتش  ترضح 
. دیشخردیم هدراهچ 

: دومرف سپ 
! قاحسا نب  دمحا  يا 

. مدومنیمن وت  هب  ار  مدنزرف  نیا  يدوبن ، یمارگ  وا  ياهتّجح  یلاعت و  يادخ  دزن  رگا 
ملظ و زا  رپ  هک  نانچمه  دنکیم ؛ داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هینک  مه  مانمه و  وا 

. دشاب هدش  روج 
! قاحسا نب  دمحا  يا 

یـسک رگم  دباییمن ؛ تاجن  نآ  رد  سک  چـیه  هک  تشاد  دـهاوخ  ینالوط  یتبیغ  وا  تسا ، نینرقلاوذ  رـضخ و  لَثَم  تّما ، نیا  رد  وا  لَثَم 
. دزاس ّقفوم  جَرَف  لیجعت  هب  اعد  رد  درادب و  تباث  تماما  هب  داقتعا  رد  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک 

: دیوگ قاحسا  نب  دمحا 
: مدیسرپ

! نم يالوم  يا 
؟ دوش نئمطم  نادب  مبلق  هک  تسه  ياهناشن  ایآ 

: دومرف دمآ و  رد  نخس  هب  حیصف  یبرع  نابز  هب  كدوک  نآ 
.« ِِهئادْعَا ْنِم  ِمِقَْتنُملا  َو  ِهِضْرَا  یف  ِهّللا  ُۀَّیَِقب  اَنَا  »

! قاحسا نب  دمحا  يا 
! نکم هناشن  يوجتسج  هدهاشم ، زا  سپ 

: دیوگ قاحسا  نب  دمحا 
: متفگ متشگزاب و  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دزن  هب  زور  نآ  يادرف  مدمآ و  نوریب  مّرخ  داش و  نم 

! ادخ لوسر  دنزرف  يا 
؟ تسیچ دراد  نینرقلاوذ  رضخ و  زا  هک  یتّنس  نآ  دییامرفب  تسا ، رایسب  دیداهن ، نم  رب  هک  یتّنم  هطساو  هب  نم  يداش 

: دومرف
! دمحا يا 

: متفگ ینالوط ، تبیغ 
! ادخ لوسر  دنزرف  يا 

؟ دیماجنا دهاوخ  لوط  هب  وا  تبیغ  ایآ 
: دومرف

تیالو نامیپ  دهع و  یلاعت  يادخ  هک  یـسک  رگم  دنامن  یقاب  دندرگزاب و  وا  هب  نادقتعم  رثکا  هک  یتیاغ  هب  ات  تسا  نینچ  دنگوس  ادخ  هب 
. دشاب هدرک  دیؤم  دوخ  بناج  زا  یحور  اب  هتشاگن و  شلد  رد  ار  نامیا  هتفرگ و  وا  زا  ار  ام 

! قاحسا نب  دمحا  يا 
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نارکاـش زا  نک و  ناـهنپ  ریگب و  مدرک ، اـطع  وت  هب  هچنآ  تسا ، راـگدرورپ  بیغ  زا  یبیغ  یبوبر و  ّرـس  زا  يّرـس  یهلا و  رما  زا  يرما  نیا 
.« یشاب نیّیّلع  رد  ام  اب  ادرف  ات  شاب 

.( ح1 باب 38 ، ج2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  )
. تفای تافو  اجنآ  رد  دش و  رامیب  دیسر ، ناولح  رهش  هب  نوچ  اهرفس  زا  یکی  رد  قاحسا  نب  دمحا 

لاسرا شیارب  تایاور -  فالتخا  هب  انب  حور -  نب  نیـسح  ای  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ترـضح  هک  ینفک  رد  ار  وا  شناـهارمه 
. دندرپس كاخ  هب  اجنامه  رد  هدرک و  نفک  دندوب ، هتشاد 

یئاتربع لاله  نب  دمحا 

. دراد رارق  دادغب  طساو و  نایم  هک  دوب  ناورهن »  » هقطنم زا  یگرزب  ياتسور  لها  لاله ، نب  دمحا 
: تسا هدش  هتفگ 

دارفا زا  تسخن  تسا . يدبا  نیرفن  نعل و  دروم  روهشم و  ولغ  هب  دوب . مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ای  مالـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  نارای  زا  يو 
هب هبترم   54 دوب . مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  هدـننک  تیاور  ّصاخ و  باحـصا  زا  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  ترـضح  ناـنیمطا  دروم 

هیلع يرکـسع  ترـضح  هک  ياهنوگ  هب  دـش ؛ عاجترا  فارحنا و  راچد  اّما  دوب . هدایپ  ياپ  اب  نآ  هبترم  تسیب  هک  تفر  ادـخ  هناـخ  تراـیز 
: دومرف شدروم  رد  درک و  شهوکن  رایسب  ار  وا  مالسلا 

.« دینک اورپ  رگیزاب  راک و  ایر  یفوص  نیا  زا  »
.( ص 535 یشک ، لاجر  یشک ، رمع  نب  دمحم  )

نیا یهارمگ  يدیلپ و  رگناشن  لاح  ره  رد  هک  دناهتـسناد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  بناج  زا  وا ، شهوکن  رد  ار  هلمج  نیا  زین  یخرب 
. درک راکنا  ار  بانج  نآ  ترافس  رایسب ، تجامس  اب  تسیز و  نامثع  نب  دمحم  بانج  تباین  نامز  ات  وا  تسا . درم 

. تسا هتفای  رودص  شیاهراک  زا  يرازیب  راهظا  موزل  وا و  رب  نیرفن  نعل و  دروم  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  بناج  زا  یکرابم  عیقوت 
.( ص 353 ۀبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  (ر.ك :

. دننادیم ییاتْرَبَع »  » هب بقلم  ار  وا  یلاجر ، ياهباتک  رتشیب 
.( ص 202 همالع ، لاجر  ص 384 ؛ یسوط ، لاجر  ص 425 ؛ دوواد ؛ نبا  لاجر  )

. تسا هدش  هتفگ  وا  هرابرد  زین  يدادغب »  » هدرک و يراذگمان  یخرک »  » ار يو  ۀبیغلا » باتک   » رد هللا  همحر  یسوط  خیش 
.( ح 374 ص 399 ، ۀبیغلا ، باتک  ص 218 ؛ ح 1 ، لاجر ، یشاجن ، )

نب نامثع  تافو  درجم  هب  نکل  دوب ؛ هدشن  فرحنم  تسخن  بیان  تباین  ترافـس و  رخآ  ات  لاله  نب  دمحا  هک  دوشیم  هدـیمهف  خـیرات  زا 
! تفریذپن ار  وا  تباین  درک و  کش  مود  بیان  رد  دیعس 

.( ص 502 يرغصلا ، ۀبیغلا  خیرات  ردص ، دمحم  دیس  )
. دنتسج يرود  يو  زا  هتسناد و  نوعلم  ار  وا  لزع ، زا  سپ  مه  نایعیش 

: دش رداص  لیذ  حرش  هب  حور  نب  نیسح  تسد  هب  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  فرط  زا  یعیقوت  يو  گرم  زا  سپ 
، راگدرورپ هکنآ  ات  درکیم  لمع  دوخ  لیم  هب  اهنت  هلخادم و  ام  راک  رد  ام ، تیاضر  هزاجا و  نودب  هک  درذگن  لاله  دـنزرف  زا  دـنوادخ  »

. میدرک مالعا  دوخ  نایعیش  صاوخ  هب  ار  شفارحنا  زین  شتایح  نامز  رد  ام  دناسر . ماجنا  هب  ار  شایگدنز  ام  نیرفن  اب 
، دننکیم لقن  ام  زا  دامتعا  دروم  دارفا  هچنآ  رد  تسین  روذعم  ام  نایعیش  زا  کی  چیه  دیناسرب . دسرپیم ، وا  هرابرد  هک  سک  ره  هب  ار  نیا 

.« مییوگیم نانآ  اب  ار  دوخ  رارسا  ام  دننادیم  اریز  دنک ؛ دیدرت 
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: دومرف رگید  یعیقوت  رد  ترضح  نآ 
تخاس و نوگرگد  رفک  هب  ار  شنامیا  دوخ  تسد  هب  درک ، تمدـخ  ینالوط  تدـم  هکنآ  اب  تشادـن و  رادـیاپ  ار  دوخ  ناـمیا  لـاله  نبا  »

.« داد رفیک  ار  وا  زین  ادخ 
.( ص 353 ۀبیغلا ، باتک  ص535 ؛ یشکلا ، لاجر  (ر.ك :

رایخا

. تسا راتفر  کین  ياهناسنا  ناکین و  يانعم  هب  تغل  رد  رایخا » »
ترـضح نآ  هب  قارع  زا  هـک  دنتـسه  نـت  هلمج 313  زا  مالـسلا و  هـیلع  يدـهم  ترـضح  ّصاـخ  ناراـی  زا  یهورگ  يودـهم  گـنهرف  رد 

. دننکیم تعیب  ناشیا  اب  ماقم  نکر و  نیب  دندنویپیم و 
: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ِلْهَا ْنِم  ُرایْخَالا  َو  ِماّشلا  ِلهَأ  ْنِم  ُلادـْبَالا  َو  َرْـصِم  ِلْهَا  ْنِم  ُءابَجُّنلا  ُمِهِیف  ٍرْدـَب  ِلهَا  ُةَّدِـع  ٌفِّیَن  َو  ٍۀـَئاُِمثالَث  ِماَقَملا  َو  ِنْکُّرلا  َْنَیب  َِمئاقلا  ُِعیاَُبی  »
 …« ِقارِْعلا

.( ح 502 ص 476 ، ۀبیغلا ، باتک  )
. دننکیم تعیب  ماقم  نکر و  نیب  مئاق  اب  ردب  لها  دادعت  هب  رفن  دنچ  دصیس و  »

 …« دنشابیم قارع  لها  زا  رایخا  ماش و  لها  زا  لادبا  رصم ، لها  زا  ابجن  نانآ  نیب  رد 

ۀبیغلا یف  تالاسر  عبرا 

. تسا هدش  هتشاگن  هللا » همحر  دیفم  خیش   » هب روهشم  يدادغب  نامعن  نب  دمحم  هلیسو  هب  هدنزرا  باتک  نیا 
. تسا يرجه  مجنپ  نرق  تسخن  همین  رد  هعیش  ياهقف  ناشخرد  ياههرهچ  زا  هتسجرب و  ياملع  زا  يو 

. تسا ناشیا  تماما  هرابرد  یتاهبش  هب  خساپ  ترضح و  نآ  مایق  ياهیگژیو  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  باتک ، نیا  عوضوم 
: تفگ ناوتیم  باتک  نیا  شراگن  هزیگنا  هرابرد 

. تسا هعیش  ثحابم  نیرتمهم  زا  ترضح ، نآ  تبیغ  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  تماما  هلأسم 
زا ثحب  نیا  دوب -  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  تیب  لها  ناوریپ  نایعیش و  نتفرگ  تردق  رـصع  هک  هللا -  همحر  دیفم  خیـش  نارود  رد 

. تفریم رامش  هب  مالسا  ناهج  ثحابم  نیرتقنور  رپ 
هب ترضح  نآ  تبیغ  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  رتشیب  هچ  ره  یفرعم  رد  دنمـشزرا  یماگ  هلاسر ، راهچ  نیا  شراگن  اب  هللا  همحر  دیفم  خیش 

. تشادرب مالسا  ناهج 
. تسا هدش  هتشاگن  خساپ  شسرپ و  کبس  هب  باتک  نیا 

. تسا هتخادرپ  اهنآ  ییوگخساپ  یسررب و  هب  هدروآ و  ار  نافلاخم  تاهبش  باتک  نیا  رد  يو 
تاهبـش دنکیم . يریگهجیتن  هدش ، ثحب  دراو  یمالـسا ، بهاذـم  مامت  يارب  لوبق  لباق  ياهویـش  یلالدتـسا و  یکبـس  اب  باتک  نیا  رد  وا 

. تسا هدش  حرطم  ترضح  نآ  تبیغ  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  هرابرد  هک  تسا  یتاهبش  نیرتمهم  زا  باتک ، نیا  رد  هدش  رکذ 
. تسا هجوت  بلاج  زاسراک و  رایسب  زین  نامز  نیا  رد  اهنآ  هب  خساپ 

: دهدیم خساپ  ریز  تالاؤس  هب  هلاسر ، راهچ  نیا  رد  هللا  همحر  دیفم  خیش 
؟ تسیچ مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دوجو  رب  لیلد  . 1
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؟ تسین غورد  دنکیم ، تلالد  ترضح  نآ  دوجو  رب  هک  یتایاور  لیلد  هچ  هب  . 2
؟ دراد یقرف  هچ  ناشیا  ندوبن  ای  ندوب  سپ  تسا ، بیاغ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رگا  . 3

؟ دنکیمن روهظ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ارچ  . 4
؟ تسا یهار  هچ  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ملع  . 5

؟ تسیچ تبیغ  هزیگنا  . 6
؟ دندشن بیاغ  مالسلا  مهیلع  همئا  رگید  ارچ  . 7

. دهدیم خساپ  تاهبش  نیا  هب  قیقد  اسر و  ینایب  اب  باتک  نیا  رد  هللا  همحر  دیفم  خیش 

هیلیعامسا

نیرتگرزب مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  سپ  اّما  دندقتعم ؛ يرـشع  ینثا  نایعیـش  لّوا  ماما  شـش  تماما  هب  هک  دنتـسه  ياهقرف  هیلیعامـسا » »
. دنتفریذپ تماما  هب  ار  دمحم  وا ، دنزرف  ای  لیعامسا  وا ، دنزرف 

هب نیا  فالخ  تایاور  یخرب  زا  هچرگا  دوب . ترـضح  نآ  مارتحا  هقالع و  دروم  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  دـنزرف  نیرتگرزب  لیعامـسا 
ماما لاجر  ءزج  وا  هللا  همحر  یـسوط  خیـش  رظن  هب  دناهدرک . دای  یکین  هب  يو  زا  هتـشاد و  گرزب  ار  وا  هعیـش  ياملع  یلو  دـیآیم ؛ تسد 

. تسا ناشیا  باحصا  مالسلا و  هیلع  قداص 
. تسا هدوب  ردقلالیلج  يدرم  وا  لیعامسا ، هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هقالع  هب  هجوت  اب 

. درک یفن  ترضح  دش و  لاؤس  وا  تماما  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
.( ص 146 لاجر ، یسوط ، خیش  (ر.ك :

. تسا هیلیعامسا  ياههقرف  همه  نایم  رد  كرتشم  داقتعا  بلطم  نیمه  دندقتعم و  ماما  تفه  هب  هیلیعامسا  بیترت  نیا  هب 
. تسا بلطم  نیمه  زین  هعبس »  » هب هیلیعامسا  ندش  هدیمان  ّهلدا  زا  یکی 

. تسا هینطاب » ، » هیلیعامسا ياهمان  رگید  زا  تسا . ماما  نیمتفه  دروم  رد  هّیماما  اب  نانآ  فالتخا  يراذگمان ، نیا  ّهلدا  رگید  زا 
. تسا یمالسا  ماکحا  فراعم و  ثیداحا و  تایآ و  لیوأت  يرگینطاب و  هورگ  نیا  یگژیو  نیرتمهم 

: دندقتعم نانآ 
فراعم نایب  نید و  نطاب  میلعت  تماما  هفـسلف  دـنادیم . ماما  ار  نآ  نطاـب  هک  تسا  نطاـب  رهاـظ و  ياراد  یمالـسا  فراـعم  ینید و  نوتم 

 - دوب هتفای  جاور  تخس  نامز  نآ  رد  هک  ینانوی -  نافوسلیف  يارآ  زا  ًالومعم  یمالـسا ، فراعم  لیوأت  تهج  رد  هیلیعامـسا  تسا . ینطاب 
. دندرک طارفا  نید  لیوأت  رد  نایلیعامسا  یمالسا ، ياههقرف  همه  داقتعا  هب  دنتسجیم . دوس 

. دنرادن لوبق  یمالسا  بهاذم  اههقرف و  زا  یکی  ناونع  هب  ار  نانآ  ناناملسم  زا  يرایسب  یتح 
.( ص 31 نافرع ، مالک و  یضترم ، يرهطم ، (ر.ك :

؛ دوب ترضح  نآ  مارتحا  دروم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دشرا  دنزرف  لیعامسا  هک  دشاب  هتفهن  هتکن  نیا  رد  دیاش  هیلیعامـسا  شیادیپ  هشیر 
. دیسر دهاوخ  تماما  هب  وا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  سپ  هک  دنتشادنپ  یخرب  لیلد  نیمه  هب 

رد ار  وا  هزانج  تفرگ و  دهاش  رسپ  گرم  رب  ار  نایعیش  ترضح  نآو  تفر  ایند  زا  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  تایح  نامز  رد  لیعامـسا  اما 
. درک نفد  عییشت و  ینلع ، تروص  هب  نانآ و  روضح 

هیلیعامسا ياههقرف 
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ماما ار  وا  دندرک و  راکنا  ترـضح  نآ  نامز  رد  ار  لیعامـسا  گرم  یهورگ  ق ،) لاس 148 ه .  ) مالسلا هیلع  قداص  ماما  تداهـش  زا  سپ 
. دندرک ریسفت  وا  ناج  ظفح  يارب  ار  ردپ  فرط  زا  لیعامسا  هزانج  عییشت  مسارم  نانیا  دنتسناد . مئاق  ماما  بیاغ و 

. دمانیم هصلاخ » هیلیعامسا   » ار هورگ  نیا  یتخبون 
.( ص 68 هعیشلا ، قرف  یتخبون ، (ر.ك :

. دندش ضرقنم  يدوز  هب  هورگ  نیا 
هیلع قداص  ماما  شتوف ، زا  سپ  دوب ، هدیسر  تماما  هب  شردپ  تایح  نامز  رد  نوچ  اما  تسا ؛ هدرم  لیعامسا  هک  دندش  نآ  رب  مود  هورگ 

. دیسر تماما  هب  دمحم  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  تداهش  زا  سپ  نیاربانب  درک . بصن  تماما  هب  ار  دمحم  وا  دنزرف  مالسلا 
. تشاد مان  كرابم »  » نانآ سیئر  اریز  دنتشگ ؛ فورعم  هیکرابم »  » هب هورگ  نیا 

.( ص 34 قرفلا ، نیب  قرفلا  ص 69 و ر.ك : هعیشلا ، قرف  )
. دنتفای باعشنا  هقرف  ود  هب  یتدم  زا  سپ  ریخا ، هورگ  نیمه 

. دنداد همادا  وا  نادنزرف  رد  ار  ناماما  هلسلس  دنتفریذپ و  ار  دمحم  گرم  نانآ  زا  یخرب 
اریز دنوشیم ؛ هدیمان  هطمارق »  » نانیا دنتـشادنپیم . مئاق  ماما  ار  يو  دنتـشاد و  رواب  ار  وا  تبیغ  دندوب و  دـمحم  گرم  رکنم  رگید ، یخرب 

. تسا هدوب  هیوطمرق »  » اهنآ سیئر  بقل 
.( ص 72 هعیشلا ، قرف  )

. دنتسه يولعتسم  يرازن و  هقرف  ود  ناگدنامزاب  هک  دنوشیم  میسقت  هرهب »  » و هیناخ » اغآ   » هفیاط ود  هب  هیلیعامسا  هزورما 
لّوا هورگ 

. تسا ناخ  اقآ  میرک  ناشیا  سیئر  دناهدنکارپ و  دنه  اقیرفا و  یطسو ، يایسآ  ناریا ، رد  نت ) نویلیم  کی  هب  بیرق  )
مود هورگ 

. دنربیم رس  هب  هیروس  سراف و  جیلخ  لحاوس  برعلا و  ةریزج  رد  نت ) رازه  هاجنپ  هب  بیرق  )
.( ص 53 یمالسا ، قرف  گنهرف  داوج ، دمحم  روکشم ، )

ۀعاسلا طارشا 

. تسا تمایق  ندش  کیدزن  ياههناشن  يانعم  هب  ۀعاسلا » طارشا   » نیاربانب تسا . تمالع  يانعم  هب  طَرَش »)  » عمج « ) طارشا »
.( ص 257 ج 4 ، نیرحبلا ، عمجم  ص 235 ؛ ج 6 ، نیعلا ، باتک  )

راب کی  اهنت  ۀَعاَّسلا » ُطارْشَا   » ریبعت داتفا . دهاوخ  قافتا  تمایق ، میظع  هعقاو  زا  شیپ  هک  دوشیم  قالطا  یثداوح  عومجم  رب  حالطـصا  نیا 
: تسا هتفر  راک  هب  میرک  نآرق  رد 

.« ْمُهارْکِذ ْمُْهتَءاج  اذِإ  ْمَُهل  یَّنَأَف  اهُطارْشَأ  َءاج  ْدَقَف  ًۀَتَْغب  ْمُهَِیتْأَت  ْنَأ  َۀَعاَّسلا  َّالِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَهَف  »
.( هیآ 18 (، 47  ) دمحم )

، تسا هدمآ  نآ  ياههناشن  نونکا  مه  هک  یلاح  رد  دـنروآ ] نامیا  هاگنآ  [ ؛ دوش اپ  رب  ناهگان  تمایق  هک  دـنراد  يراظتنا  نیا  زج  اهنآ  ایآ  )
.« تشاد دهاوخن  يدوس  اهنآ  نامیا  رکذت و  دیایب  هک  یماگنه  اما 

، هبیشیبا نبا  ص 248 ؛ دنـسم ، دعج ، نب  یلع  ص 274 ؛ ج 11 ، فنـصملا ، یناعنـص ، ر.ك :  ) ّتنـس لها  قیرط  زا  هژیو  هب  تایاور -  رد 
، ریبکلا مجعملا  یناربطلا ، ص 255 ؛ ج 1 ، يربکلا ، ننسلا  یئاسنلا ، ص 114 ؛ لئاوالا ، باتک  مصاع ، یبا  نبا  ص 267 ؛ ج 8 ، فنصملا ،

. تسا هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  ناوارف  هراگنا ، نیا  ص 296 - ). ج 9 ،
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مرکا ربمایپ  نادناخ  زا  يدرم  روهظ  تسا ، ّتنس  لها  هعیش و  قافتا  دروم  داد و  دهاوخ  خر  تمایق  هناتـسآ  رد  هک  یمهم  ثداوح  زا  یکی 
. دشابیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: تسا دقتعم  هعیش 
لاس 255 ق. رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  وا 

. تسا هدنز  یهلا  تردق  هب  نونکامه  هدش و  دلوتم 
ناهج رمع  درادن ، ياپرب  یتیگ  رد  ار  لدع  تموکح  دیاین و  وا  ات  تفرگ و  دهاوخ  شود  رب  ار  مایق  مچرپ  وا  دنک ، هدارا  دـنوادخ  هاگ  ره 

. ددرگیمن اپ  رب  تمایق  دسریمن و  رس  هب 
. دنشاب هدش  هتخیمآ  مه  رد  تمایق ، ییاپرب  ياههناشن  رگتیاکح  تایاور  روهظ و  ياههناشن  رگنایب  تایاور  دسریم  رظن  هب 

: دیامرفیم مالسا  یمارگ  ربمایپ  روهظ ) ياههناشن  )
مالسلا هیلع  یسیِع  ُلوُُزن  َو  اَِهبِْرغَم  ْنِم  ِسْمَّشلا  ُعُولُط  َو  ِِمئاقلا  ُجُورُخ  َو  ُۀَّباّدلا  َو  ُناخُّدلا  َو  ُلاّجَّدلا  َو  ُِّیناَیفُّسلا  اْهنِم  َُّدب  ِۀَعاَّسلا ال  َْلبَق  ٌرشَع  »

.« ِرَشْحَملا َیِلا  َساّنلا  ُقوُسَت  نَدَع  ْنِم  ُجُرْخَت  ٌراَن  َو  ِبَرَعلا  ِةَریزَِجب  ٌفْسَخ  َو  ِقِرشَْملِاب  ٌفْسَخ  َو 
.( ص 257 ج 15 ، نابح ، نبا  حیحص  ر.ك : ح 426 ؛ ص 436 ، هبیغلا ، باتک  )

: داد دهاوخ  خر  ریزگان  هب  تمایق ، ییاپرب  زا  شیپ  زیچ ، هد  )
ینایفس جورخ 
، لاّجد و 

، هدنبنج دود و  ندش  ادیپ 
، مئاق جورخ 

، نآ برغم  زا  دیشروخ  عولط 
، نامسآ زا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  ندمآ  دورف 

قرشم هیحان  رد  نیمز ] رد   ] نتفر ورف 
برعلا ةریزج  هقطنم  رد  نتفر  ورف  و 

.« دناشکیم رشحم  يارحص  يوس  هب  ار  نامدرم  دزیخیم و  رب  ندع  ياهتنا  زا  هک  یشتآ  و 
روهظ ياههناشن  دـنناوتیمن  تمایق ، ياههناشن  همه  یلو  دنتـسه ؛ مه  تمایق  ياههناشن  ياهنوگ  هب  روهظ ، ياـههناشن  همه  ساـسا ، نیا  رب 

. دنوش عقاو  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  زا  سپ  اهنآ  زا  یخرب  تسا ، نکمم  اریز  دنشاب ؛
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  سابع  نبا  هک  تسا  یثیدح  هنیمز ، نیا  رد  ثیداحا  نیرتعماج  نیرت و  حورـشم  زا  یکی 

. تسا یناوارف  دنمشزرا  تاکن  يواح  هدرک و  لقن  عادولاۀجح  ناتساد 
: دیوگیم وا 

: دومرف درک و  ام  هب  ور  تفرگ و  ار  هبعک  هناخ  رد  هقلح  ترضح  میدوب ، عادولاۀجح »  » رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اب  ام  »
: درک ضرع  دوب -  رتکیدزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  همه  زا  زور  نآ  رد  هک  ناملس -  منک و  هاگآ  ۀعاَّسلا » ُطارْشَا   » زا ار  امش  ایآ 

! ادخ لوسر  يا  يرآ 
: دومرف

نیا رد  تسا . ایند  هب  نید  نتخورف  نادنمتورث و  نتشاد  یمارگ  یتسرپاوه ، هب  لیامت  تاوهش ، زا  يوریپ  زامن ، عییـضت  تمایق  ياههناشن  زا 
دـنیبیم و هک  اهیتشز  همه  نیا  زا  [ - دوشیم بوذ   ] بآ رد  کمن  هک  نانچ  نآ  دوشیم -  بآ  شنورد  رد  نمؤم  بلق  هک  تسا  ماگنه 
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. درادن نآ  رییغت  رب  ییاناوت 
: تفگ ناملس 

! ادخ لوسر  يا 
؟ دوشیم عقاو  يرما  نینچ  ایآ 

: دومرف
! تسوا تسد  هب  مناج  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  يرآ ،

. دننکیم تموکح  مدرم  رب  نئاخ  ییانما  رگمتس و  یناسانشراک  قساف ، ییارزو  ملاظ ، ینارادمامز  نامز ، نآ  رد 
: دیسرپ ناملس 

! ادخ لوسر  يا 
؟ دوشیم عقاو  رما  نیا  ایآ 

: دومرف
! تسوا تسد  رد  مناج  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  يرآ 

. دوشیم تشز  اهییابیز ، ابیز و  اهیتشز ، ماگنه  نآ  رد 
. دنکیم تنایخ  رادتناما  دوشیم و  هدرپس  راکتنایخ  هب  تناما 

. دننکیم بیذکت  ار  وگتسار  قیدصت و  ار  وگغورد 
: دیسرپ ناملس 

! ادخ لوسر  يا 
!؟ دوشیم عقاو  يزیچ  نینچ  ایآ 

: دومرف
! تسوا تسد  رد  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  يرآ ،

تاـکز و  تفارظ » ، » غورد دننیـشنیم و  اـهربنم  رب  ناـکدوک  دوـب ، دـهاوخ  ناـگدرب  اـب  تروـشم  ناـنز و  تسد  هب  تموـکح  زور  نآ  رد 
. دوشیم بوسحم  تمینغ »  » لاملا تیب  و  تمارغ » »

. دوشیم رهاظ  نامسآ  رد  رادهلابند  هراتس  یکین و  ناشناتسود  هب  دننکیم و  يدب  دوخ ]  ] ردام ردپ و  هب  مدرم 
: تفگ ناملس 

! ادخ لوسر  يا 
!؟ دوشیم عقاو  رما  نیا  ایآ 

: دومرف
! تسوا تسد  هب  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  يرآ 

راـک هب  يزودـنا  تورث  يارب  هناـخ و  نوریب  رد  ار  دوخ  شـالت  ماـمت  ود  ره  و   ) دوشیم تراـجت  کیرـش  شرهوـش  اـب  نز  ناـمز  نآ  رد 
(. دنریگیم

. دوشیم مک  ناراب 
. دنوشیم هدرمش  ریقح  ناتسدیهت ، سیسخ و  مَرَک  نابحاص 

. ددرگیم کیدزن  رگیدکی  هب  اهرازاب  ماگنه  نآ  رد 
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! دنیاشگیم راگدرورپ  تمذم  تیاکش و  هب  نابز  همه  مدربن ! يدوس  دیوگیم  يرگید  متخورفن و  يزیچ  دیوگیم  یکی 
: تفگ ناملس 

! ادخ لوسر  يا 
!؟ دوشیم عقاو  رما  نیا  ایآ 

: دومرف
! تسوا تسد  رد  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  يرآ 

حابم ار  ناشزیچ  همه  دننک ، توکـس  رگا  دنـشکیم و  ار  نانآ  دـنیوگب ، نخـس  مدرم  رگا  هک  دنـسریم  تموکح  هب  یماوقا  نامز  نآ  رد 
دننکیم تشحو  توادع و  زا  رپ  ار  اهلد  دنزیریم ! ار  ناشیاهنوخ  لامیاپ و  ار  ناشمارتحا  دـننکیم و  تراغ  ار  اهنآ  لاوما  دنرمـشیم !

! ینیبیم بوعرم  فئاخ و  ناسرت و  ار  مدرم  همه  و 
: درک ضرع  ناملس 

! ادخ لوسر  يا 
!؟ دوشیم عقاو  رما  نیا  ایآ 

: دومرف
! تسا وا  تسد  هب  مناج  هک  یسک  نآ  هب  مسق  يرآ ،

رد ياو  ددرگیم ! نّولتم  نم  تما  و  برغ ) زا  ینیناوق  قرـش و  زا  ینیناوـق   ) دـنروآیم برغم  زا  يزیچ  قرـشم و  زا  يزیچ  ماـگنه  نآ  رد 
يراکهنگ هن  دنراذگیم و  مارتحا  ریبک  هب  هن  دننکیم ، محر  ریغـص  رب  هن  یهلا ! باذع  زا  اهنآ  رب  ياو  اهنآ و  زا  تما  يافعـض  رب  زور  نآ 

. تسا اهناطیش  ياهبلق  ناشیاهبلق  اما  تسا ؛ نایمدآ  نوچمه  ناشیاهندب  دنشخبیم ! ار 
: تفگ ناملس 

! ادخ لوسر  يا 
!؟ دوشیم عقاو  رما  نیا  ایآ 

: دومرف
! تسا وا  تسد  رد  مناج  هک  یسک  نآ  هب  دنگوس  يرآ 

رد نارتخد  يارب  هک  هنوگنامه  دـنزیخیم ؛ رب  تباقر  هب  نارـسپ  رـس  رب  نانز و  هب  نانز  دـننکیم و  تعاـنق  نادرم  هب  نادرم  ناـمز  نآ  رد 
ییاـمندوخ هـب  و   ) دـنوشیم راوـس  نـیز  رب  ناـنز  دــننکیم ! نادرم  هیبـش  ار  دوـخ  ناـنز  ناـنز و  هیبـش  ار  دوـخ  نادرم ، ناـشیاههداوناخ !

(. دنزادرپیم
! داب نانآ  رب  ادخ  تنعل 

: درک ضرع  ناملس 
! ادخ لوسر  يا 

!؟ دوشیم عقاو  رما  نیا  ایآ 
: دومرف

! تسا وا  تسد  رد  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  يرآ 
هب هکنآیب   ) دـنیارآیم ار  اـهنآرق  دـننکیم ! نییزت  ار  دـباعم  اراـصن  دوـهی و  هک  ناـنچ  نآ  دـنزادرپیم ، دـجاسم  نییزت  هب  ناـمز  نآ  رد 

اهنابز نمشد و  رگیدکی  هب  تبسن  اهلد  اما  دوشیم ؛ ناوارف  نارازگ  زامن  فوفص  ینالوط و  دجسم  ياههرانم  دننک !) لمع  نآ  ياوتحم 
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! تسا فلتخم 
: تفگ ناملس 

! ادخ لوسر  يا 
!؟ دوشیم عقاو  رما  نیا  ایآ 

: دومرف
! تسا وا  تسد  رد  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  يرآ 

دوخ يارب  گنلپ  ياهتسوپ  زا  دنـشوپیم و  جابید  ریرح و  نیمـشیربا  ياهسابل  دـننکیم و  نییزت  الط  اب  نم  تما  نارـسپ  ماگنه  نآ  رد 
! دننکیم هیهت  سابل 
: درک ضرع  ناملس 

! ادخ لوسر  يا 
!؟ تسا یندش  عقاو  رما  نیا  ایآ 

: دومرف
! تسا وا  تسد  هب  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  يرآ 

. ددرگیم راکشآ  انز  ماگنه  نآ  رد 
. دریگیم ماجنا  هوشر  تبیغ و  اب  تالماعم 
! دنرادیم رب  ار  ایند  دنهنیم و  ورف  ار  نید 

: تفگ ناملس 
! ادخ لوسر  يا 

!؟ تسا یندش  رما  نیا  ایآ 
: دومرف

! تسا وا  تسد  هب  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  يرآ ،
(. دننیبیم نایز  ناشدوخ   ) دننزیمن ررض  ادخ  هب  لاح  نیا  اب  اما  دوشیمن ؛ ارجا  ادخ  يارب  يّدح  دریگیم و  ینوزف  قالط  ماگنه  نآ  رد 

: درک ضرع  ناملس 
! ادخ لوسر  يا 

!؟ تسا یندش  نیا  ایآ 
: دومرف

! تسا وا  تسد  هب  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  يرآ ،
. دنوشیم هدنناوخ  نانز  ماگنه  نآ  رد 

! دنوریم نآ  لابند  هب  متما  رارشا  دوشیم و  راکشآ  یگدنزاون  وهل و  تالآ 
: تفگ ناملس 

! ادخ لوسر  يا 
!؟ تسا یندش  نیا  ایآ 

: دومرف
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! تسا وا  تسد  هب  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  يرآ 
نامز نآ  رد  رهاظت ! ایر و  يارب  اهنآ  ناریقف  تراجت و  يارب  طسوتم  هقبط  دنوریم و  جح  هب  حیرفت  يارب  متما ، نادنمتورث  ماگنه ، نآ  رد 

دنیآیم راک  يور  یماوقا  و  دننکیم ! راتفر  وهل ، تالآ  نوچمه  نآ  اب  دنریگیم و  ارف  ادـخ  ریغ  يارب  ار  نآرق  هک  دـنوشیم  ادـیپ  یماوقا 
رب اـیند  يارب  دـنناوخیم و  اـنغ  تروـص  هب  ار  نآرق  دـنوشیم و  ناوارف  عورـشمان  نادـنزرف  دـنریگیم ! ارف  نـید  مـلع  ادـخ  ریغ  يارب  هـک 

. دنریگیم تقبس  رگیدکی 
: درک ضرع  ناملس 

! ادخ لوسر  يا 
!؟ دوشیم عقاو  رما  نیا  ایآ 

: دومرف
! تسا وا  تسد  هب  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  يرآ ،

. دوشیم ناوارف  هانگ  هدیرد و  تمرح  ياههدرپ  هک  تسا  ینامز  رد  نیا 
. دندرگیم طلسم  ناکین  رب  نادب 

. دوشیم راکشآ  تجاجل  دایز و  غورد 
. دریگیم ینوزف  رقف 

. دنشورفیم رخف  رگیدکی  رب  اهسابل  عاونا  اب  مدرم 
. درابیم عقومیب  ياهناراب 

زا نامز  نآ  رد  نمؤم  هک  ياهنوگ  هب  دـننادیم ؛ تشز  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنرمـشیم و  بلاـج  ار  یقیـسوم  تـالآ  راـمق و 
. دوشیم رتراوخ  تما  يهمه 

. دنناوخیم هدولآ  دیلپ و  يدارفا  اهنامسآ  توکلم  رد  ار  اهنآ  دننکیم و  ییوگدب  رگیدکی  هب  هتسویپ  ناگدننک  تدابع  نآرق و  نایراق 
: درک ضرع  ناملس 

! ادخ لوسر  يا 
!؟ دوشیم عقاو  رما  نیا  ایآ 

: دومرف
! تسا وا  تسد  رد  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  يرآ ،

چیه دـنکیم و  تجاح  راهظا  دزیخیم و  اپ  هب  تیعمج  نایم  رد  يدـنمزاین  هک  اجنآ  ات  دـنکیمن ، ریقف  رب  یمحر  دـنمتورث  ماـگنه  نآ  رد 
! دهنیمن وا  تسد  رد  يزیچ  سک 

: تفگ ناملس 
! ادخ لوسر  يا 

!؟ تسا یندش  رما  نیا  ایآ 
: دومرف

! تسا وا  تسد  هب  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  يرآ 
! دیوگیم نخس  ۀضبیور »  » ماگنه نآ  رد 

: درک ضرع  ناملس 
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! ادخ لوسر  يا  داب  تیادف  مردام  ردپ و 
؟ تسیچ ۀضبیور » »

: دومرف
(. دندادیمن وا  هب  رظن  راهظا  لاجم  هک  دنکیم  رظن  راهظا  یسک  و   ) تفگیمن نخس  زگره  هک  دیوگیم  نخس  مورحم  هرابرد  یسک 

. تسا اهنآ  هقطنم  رد  دایرف  نیا  دنکیم  لایخ  یهورگ  ره  هک  نانچ  نآ  دزیخیم ، رب  نیمز  زا  يدایرف  هک  دشکیمن  یلوط  ماگنه  نیا  رد 
نوریب ار  دوخ  لد  ياههراپ  نیمز  دنفاکـشیم و  ار  نیمز  تدـم  نیا  رد  سپـس  دـننامیم ، لاح  ناـمه  هب  دـهاوخیم  ادـخ  هک  یتدـم  زاـب 

. دنکفایم
: دومرف

. تسا هرقن  الط و  مروظنم 
: دومرف درک و  هراشا  شکرابم  تسد  اب  دجسم  ياهنوتس  هب  سپس 

: راگدرورپ نخس  يانعم  تسا  نیا  دسریم .] ارف  یهلا  نامرف  و  . ] دروخیمن درد  هب  هرقن  الط و  رگید  زور  نآ  رد  و  اهنیا ! دننامه 
.« اهُطارْشَا َءاج  ْدَقَف  »

.( هیآ 18 (، 47  ) دمحم هروس  )
.( ح 6 ص 308 ، ج 6 ، راونالاراحب ، نینچمه ر.ك : میهاربا . نب  یلع  ریسفت  زا  لقن  هب  459 ؛ ص 454 -  ج 21 ، هنومن ، ریسفت  )

فهک باحصا 

هب زارد  ینایلاس  دـندرب و  هانپ  يراغ  هب  كرـشم  یهاشداپ  متـس  زا  هک  تسا  نانمؤم  زا  یهورگ  مان  فهک ،» باحـصا   » ینآرق صـصق  رد 
. دنتفر ورف  یقیمع  باوخ 

. تسا هدش  هتسناد  سوسفا »  » هعقاو لحم  و  سونایقد »  » كرشم هاشداپ  نیا  تایاور ، هیاپ  رب 
.( 360 ص 365 -  ج 2 ، بولقلا ، داشرا  411 ؛ ص 436 -  ج 14 ، راونالاراحب ، (ر.ك :

زا زیرگ  يارب  هک  تسا  یناتـسرپ  اتکی  زا  نخـس  نآ  رد  تسا . هدـش  رکذ  فهک »  » هروس لـیاوا  رد  هاـتوک  یتاراـشا  اـب  هورگ  نیا  ناتـساد 
. دنهرب تسرپ  تب  ناراکمتس  دنزگ  زا  ات  دندرب  هانپ  يراغ  هب  نیغورد ، نایادخ  شتسرپ 

يارای ار  یـسک  هک  دنتـشاد  یتبیه  ناـنچ  تدـم ، نیا  رد  دـیماجنا و  لوط  هب  یناـیلاس  راـگدرورپ  ناـمرف  هب  دوبر ، رد  ار  ناـنآ  هک  یباوخ 
. دنتشادنپیم رادیب  ار  نانآ  دوبن . نانآ  هب  نتسیرگن  ندش و  کیدزن 

. دندنارذگ لاح  نامه  رد  لاس ) ینآرق 309  تایآ  هیاپ  رب   ) ار دنچ  ینایلاس  ناگتفخ  نیا 
. دناهدوب باوخ  زور  زا  رتشیب  یمک  ای  يزور  اهنت  هک  دندرب  نامگ  نانچ  دنتساخرب ، باوخ  زا  یهلا  تساوخ  هب  نوچ 

راغ رد  رب  ات  دندش  نآ  رب  دنتفای و  یهاگآ  ناشزیگنا  تفگش  لاح  زا  مدرم  دمآ ، رد  رهش  هب  اذغ  ندروآ  مهارف  يارب  ناشیا  زا  یکی  نوچ 
. دنزاس اپ  هب  يدجسم  نانآ 

فهکلا و باحـصا  ۀصق  باب  ص 407 ، ج 14 ، راونالاراحب ، 405 ؛ صص 354 -  ج 12 ، هنومن ، ریسفت  رـصان ، يزاریـش ، مراکم  (ر.ك :
.( میقرلا

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  نارای  زا  یعمج  ناونع  هب  نانآ  زا  هک  تسا  یتایاور  دزاسیم ، طبترم  ّتیودهم  ثحب  هب  ار  اهناسنا  نیا  هچنآ 
. درب دنهاوخ  يرفاو  هرهب  طسق  لدع و  یناهج  تموکح  زا  تشگزاب  نیا  رد  نانآ  تسا  هدش  دای 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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ِفْهَکلا ُباحْـصَا  یـسُوم … و  ِموَق  ْنِم  ًالُجَر  َرَـشَع  َۀََـعبْرَا  مُْهنِم  ًالُجَر  َنیرْـشِع  َو  ًۀَْعبَـس  ُهَعَم  ُهللا  َثََعب  ِْتیَبلا  اذَـه  ِرْهَظ  ْنِم  ُمئاـقلا  َرَهَظ  اَذِا  »
« یسُوم ُّیصَو  ٍنُون  ُْنب  ُعَشُوی  َو  َنْوَعِْرف  ِلآ  ُنِمُؤم  َو  ُّيِراْصنَالا  ُِرباج  َو  ُدادقِملا  َو  ٌۀَِینامَث 

.( ص 266 نیظعاولا ، ۀضور  يروباشین ، ص 248 ؛ ۀمامالا ، لئالد  يربط ، (ر.ك :
. دناهدومن هراشا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  نارود  رد  فهک  باحصا  ندش  هدنز  هب  زین  ّتنس  لها  نیرسفم  زا  یخرب  هتبلا 

.( ص 390 ج 10 ، یبطرقلا ، ریسفت  یبطرقلا ، (ر.ك :

بئاغلا ۀجحلا  تابثا  یف  بصانلا  مازلا 

هتـشاگن رتاوتم  ثیداحا  یلقع و  لیالد  اب  ترـضح  نآ  دوجو  تابثا  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ترـضح  لاوحا  حرـش  رد  یمالک ، باتک  نیا 
ّصاخ و نابیان  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  ياربک  يرغـص و  تبیغ  حرـش  هب  هناگ ، هدزاود  همئا  لیاضف  رب  هوالع  باتک  نیا  رد  تسا . هدـش 
ناربمایپ و تعجر  نیمز و  هرک  رسارس  رد  يرگداد  ندرتسگ  دننام  روهظ -  زا  سپ  ياهدادیور  وا و  روهظ  ياههناشن  ترـضح و  نآ  ماع 

. تسا هتخادرپ  ناماما - 
. تسا م 1333 ق )  ) يریاح يدزی  نیدباعلا  نیز  نب  یلع  خیش  باتک ، هدنسیون 

دوجو هرابرد  هژیو  هب  تماما -  یلالدتسا  مهم  راثآ  زا  یکی  ناونع  هب  تسا و  هدیسر  پاچ  هب  یگنس  شور  هب  ناریا  رد  لاس 1352 ق  رد 
. تسا مالسلا -  هیلع  نامز  ماما  رمالا  بحاص  سدقم 

: تسا رارق  نیا  زا  اهنآ  تاعوضوم  هک  هدمآ  مهارف  نْصُغ »  » هد رد  باتک  نیا 
ماما و…  ياههناشن  تالاح و  ماما ، تخانش  تّجح ، زا  نیمز  ندوبن  یلاخ  . 1

 … مالسلا هیلع  يدهم  مایق  هب  ینامسآ  ياهتراشب  مالسلا ، هیلع  مئاق  مایق  هب  نآرق  رابخا  . 2
مالسلا و…  هیلع  يدهم  ترضح  هرابرد  ینس  هعیش و  قیرط  زا  مالسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  تایاور  . 3

. ایصوا ایلوا و  ایبنا و  تبیغ  تبیغ و  ناکما  . 4
ّصاخ و…  باون  یکدوک ، رد  مالسلا  هیلع  يدهم  اب  ناگدننک  رادید  تدالو ، مالسلا ، هیلع  يدهم  ردام  هرابرد  تایاور  . 5

. يربک تبیغ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ندید  نایعدم  . 6
. مالسلا هیلع  تّجح  دوجو  هب  ّتنس  لها  رابخا  . 7

تایاور و…  تایآ و  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  میالع  . 8
. دتفایم قافتا  وا  روهظ  نامز  رد  هچنآ  رد  . 9

رد نیب » قح   » یتاعوبطم هسسؤم  يوس  زا  ًاریخا  باتک  نیا  حیضوت : ثیداحا …  تایآ و  زا  هدافتـسا  اب  مالـسلا  مهیلع  همئا  تعجر  رد  . 10
همیمـض هب  یعفاش  یجنگ  رثا  نامّزلا » بحاص  رابخا  یف  نایبلا  باتک   » مود دلج  ینایاپ  شخب  رد  هک  هدـش  رـشتنم  یبرع  نابز  هب  دـلج  ود 

. تسا هدش  هدروآ 

يدهم ترضح  تماما 

[ یلاسدرخ رد   ] يدهم ترضح  تماما 

اطع ّصاخ  يدارفا  هب  یتاذ  ياهتیلباق  تهج  هب  ار  تیالو  تماـما و  ماـقم  دوخ ، ربماـیپ  نیرخآ  قیرط  زا  لاـعتم  دـنوادخ  هعیـش ، هاـگن  زا 
. ددرگیم بصن  هعماج  رب  ماما  هک  تسا  وا  تاذ  فرط  زا  اهنت  هدومرف و 
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دوخ هب  ار  اههجوت  زیچ  همه  زا  شیب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تماما  زاغآ  رد  هچنآ  درادـن . لاس  نس و  هب  یطابترا  یتاذ  تیلباق  نیا 
. تسا یگلاس  جنپ  نس  رد  میظع  ماقم  نیا  هب  ندیسر  دنکیم ، بلج 

ياراد مالسلا  مهیلع  همئا  نیب  رد  ییاوشیپ  هنوگ  نیا  اهنت  هن  دمآ و  لیان  تماما  راختفا  هب  یلاسدرخ  رد  هک  دوبن  یصخش  نیلّوا  ناشیا  هتبلا 
. تسا هتشاد  دوجو  نآ  زا  يدراوم  زین  تّوبن  هلسلس  رد  هکلب  هدوب ؛ هقباس 

یکدوک رد  توبن 

: تخاس رختفم  تّوبن  ماقم  هب  یکدوک  رد  ار  یناربمایپ  لاعتم  دنوادخ 
تدالو يادتبا  زا  یسیع  ترضح  توبن 

نینچ نارکنم  باوج  رد  یهلا  ربماـیپ  نآ  ناـبز  زا  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  ناتـساد  زا  یـشخب  رد  دوـخ  یناروـن  تاـیآ  رد  دـنوادخ 
: دیامرفیم

« ًاّیبَن ِینَلَعَج  َو  َباتِکلا  َِیناَتآ  هّللاُْدبَع  ّینِا  َلاَق  »
: تفگ كدوک ] »]

.« تسا هداد  رارق  ربمایپ  ارم  هداد و  باتک  نم  هب  متسه ، ادخ  هدنب  نم 
.( 30 میرم 19 : )

یکدوک رد  ییحی  ترضح  هب  توبن  ماقم  باتک و  ياطعا 
: دیامرفیم هراب  نیا  رد  دنوادخ 

« ًاِّیبَص َمْکُحلا  ُهاْنیَتآ  َو  ٍةَوُِقب  َباتِکلا  ِذُخ  ییْحَی  ای  »
! ییحی يا  »

.« میداد تّوبن )  ) مکح يو  هب  یکدوک  زا  ام ]  ] ریگب و دهج  دج و  هب  ار  ادخ ]  ] باتک
.( 12 میرم 19 : )

مامت اب  یناسنا  هب  دـناوتیم  زین  ار  تماما  ماقم  دومرف ؛ اطع  یلاسدرخ  كدوک  هب  ار  تّوبن  ماـقم  لاـعتم ، دـنوادخ  هک  هنوگناـمه  نیارباـنب 
. دیامرف اطع  یکدوک  نس  رد  مزال ، تافص 

یکدوک رد  تماما 

لیان تماما  ماقم  هب  غولب  نس  زا  لبق  مالـسلا ) هیلع  يداه  ماـما  مالـسلا و  هیلع  داوج  ماـما   ) ماـما ود  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  زا  لـبق 
. تسا هدوب  یکدوک  نس  رد  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  تماما  شریذپ  يارب  یگدامآ  داجیا  یعون  هب  دوخ  دیاش  نیا  دندمآ و 

، دوب هقباس  یب  تماما  نارود  رد  هلأسم  نیا  هک  اجنآ  زا  دوب و  نایعیـش  ياوشیپ  نیمهن  دیـسر ، تماما  هب  یکدوک  نس  رد  هک  یماـما  نیلوا 
بلق ترـضح ، نآ  دوخ  زا  یتانایب  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  ياهتیاده  اب  مک  مک  یلو  تفرگ ؛ رارق  ياهدع  دیدرت  شـسرپ و  دروم  ادتبا 

. تفرگ مارآ  نایعیش 
: دیوگ دالخ  نب  رمعم 

: لاقَف ًائیَش  َرَکَذ  َو  مالسلا  هیلع  اضِّرلا  ُْتعِمَس  »
.« ِةَّذُقلاب َةَّذُقلا  انِِرباکَا  ْنَع  انُرِغاصَا  ُثَراوَتَی  تیب  لها  ّانِا  َلاق  َو  یناکَم  ُُهتْرَّیَص  َو  یِسلْجَم  ُُهتْسَلْجَا  ْدَق  ٍرَفعَج  ُوبَا  اَذَه  َِکلَذ  یِلا  ْمُُکتَجاح  ام 

: دومرف سپس  درک و  نایب  تماما ] رما  هب  عجار   ] یبلطم هک  مدینش  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  »

( جع  ) يدهم ترضح  نوماریپ  تیودهم  ییابفلا  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


؟ دیراد عوضوم  نیا  هب  یجایتحا  هچ  امش 
: دومرف ماهتخاس و  دوخ  ماقم  مئاق  هدیناشن و  دوخ  ياج  هب  ار  وا  هک  تسا  رفعج  وبا  نیا 

.« دنربیم ثرا  نامنالاسگرزب  زا  وم  هب  وم  نامنالاسدرخ  هک  میتسه  ینادناخ  ام 
.( ح 2 ص 320 ، ج 1 ، یفاکلا ، )

. درادن نس  يدایز  ای  یمک و  هب  یطبر  تماما ، ماقم  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  هدش  دای  تیاور 
: دیوگ ییحی  نب  ناوفص 

: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  »
نم هب  ادخ  دیدومرفیم ؛ امـش  میدیـسرپیم و  امـش  زا  ناتنیـشناج  هرابرد  دشخبب ، امـش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  ادـخ  هکنآ  زا  شیپ 

. دنکیم تیانع  يرسپ 
. دومن نشور  ار  ام  مشچ  درک و  تیانع  امش  هب  ار  وا  نونکا 

؟ میورگب هک  هب  دنک ، يدمآ  شیپ  امش  يارب  هتساوخان  يادخ  رگا 
، دوب هداتسیا  شربارب  رد  هک  دومرف  رفعج  یبا  هب  هراشا  تسد  اب  ترضح 

: مدرک ضرع 
: تسا هلاس  هس  رسپ  نیا  مدرگ ، تنابرق 

: دومرف
.« درک مایق  تّجح  هب  هک  دوب  هلاس  هس  مالسلا  هیلع  یسیع  دراد  یعنام  هچ 

.( یناثلا رفعج  نبا  یلع  صنلا  ةراشالا و  باب  ج 1 ، نامه ، )
: دیوگ طابسا  نب  یلع 

هزادنا و ات  مدرکیم  هاگن  شیاپ  رس و  هب  هدومن و  زیت  وا  هب  ار  مهاگن  نم  دمآیم ، نم  فرط  هب  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  »
. منک فصو  نایعیش )  ) دوخ رهش  لها  يارب  ار  شتماق 

: دومرف تسشن و  ترضح  مدرکیم ، زادنارو  ار  وا  نم  هک  نایم  نآ  رد 
! یلع يا  »

: تسا هدومرف  هدروآ و  تّوبن  هرابرد  تّجح  دننام  هب  ار  تماما  هرابرد  تّجح  ادخ 
رد یـصخش  هب  هک  تسا  اور  سپ  دیـسر ،» یگلاـس  لـهچ  هب  و  «، » دیـسر دـشر ، هب  نوـچ  و  «، » میداد وا  هب  یکدوـک  رد  ار  تّوـبن  مـکح  »

هداد فسوی  هب  هک  نانچ   ] دوش هداد  یگلاس  لهچ  رد  هک  تسا  اور  و  دش ] هداد  مالسلا  هیلع  ییحی  هب  هک  نانچ   ] دوش هداد  مکح  یکدوک 
.( ص 292 ج 2 ، داشرالا ، توافت ، یکدنا  اب  ح 7 و  ص 384 ، ج 1 ، یفاکلا ، .[ ) دش

لامک اب  یهلا ، تیـشم  ربارب  رد  دـندروآیم و  دورف  لوبق  میظعت و  رـس  ماما ، شیامرف  ربارب  رد  هک  ياهتـسراو  ياـهناسنا  دـندوبن  مک  هتبلا 
. دنتفریذپیم ار  نآ  تیاضر 

: دیوگ راّمع  نسح  نب  دمحم 
هیلع رفعج  نب  یـسوم  شردارب  زا  وا  هک  يربـخ  ره  مدوب و  مالـسلا ) هیلع  اـضر  ماـما  يوـمع   ) دـمحم نب  رفعج  نب  یلع  دزن  لاـس  ود  نم  »

. متشونیم دوب ، هدینش  مالسلا 
دراو وا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  مدوب ، هتسشن  شتمدخ  هنیدم  رد  يزور 

. دش
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: دومرف وا  هب  رفعج  وبا  درک ؛ شمارتحا  دیسوب و  ار  شتسد  تفر و  وا  دزن  ابع ، شفک و  نودب  تسجرب و  رفعج  نب  یلع 
! ومع يا 

. دنک تمحر  تیادخ  نیشنب 
: تفگ وا 
! نم ياقآ 

؟ دیشاب هداتسیا  امش  منیشنب و  نم  هنوگچ 
: دنتفگ هدرک و  شنزرس  ار  وا  شباحصا  تشگرب ، دوخ  دنسم  هب  رفعج  نب  یلع  نوچ 

!؟ دینکیم راتفر  هنوگ  نیا  وا  اب  دیتسه و  وا  ردپ  يومع  امش 
: تفگ تفرگ و  دوخ  شیر  هب  تسد  وا 

! دیشاب شوماخ 
تلیضف نم  داد ، یماقم  نانچ  وا  هب  تسناد و  راوازس  ار  كدوک  نیا  تسنادن و  تماما ]  ] راوازـس ار  دیفـس  شیر  نیا  ّلجوزع  يادخ  رگا 

.« متسه وا  هدنب  نم  امش ! نخس  زا  ادخ  هب  هانپ  منک ؟ راکنا  ار  وا 
.( ح 12 ص 322 ، ج 2 ، یفاکلا ، )

اوشیپ نیرخآ 

هار دوخ  هب  يدیدرت  نادنچ  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هرابرد  تسین -  طوبرم  یـصاخ  لاس  نس و  هب  تماما  ماقم  هک  تینهذ -  نیا  اب  هعیش 
ناماما نیا  اب  گرزب  نادنمـشناد  یگتخاس  تارظانم  اب  ار  تماما  هلأسم  ات  دندرک  شالت  هچ  ره  نامز ، روج  نامکاح  هکنآ  هژیو  هب  دادـن ؛

. دندروخ تسکش  دننک ، راد  هشدخ  لاسدرخ 
دیسر و تماما  هب  ناماما  رگید  زا  رتمک  لاس  نس و  رد  مه  وا  هک  ارچ  دش ؛ توافتم  یلک  هب  نایعیـش  ياوشیپ  نیرخآ  هرابرد  عضو  نیا  اما 

. تفریذپ تروص  هنایفخم  ترضح  نآ  تدالو  یحلاصم  رطاخ  هب  مه 
ات نیشیپ  ناماما  هچرگا  تخاس ؛ لکشم  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  راک  دومن و  ییاهدیدرت  راچد  ار  نایعیـش  زا  یخرب  هلأسم  نیا 

. دندوب هتخاس  هدامآ  يزور  نانچ  كرد  يارب  ار  هعیش  هدرک و  دعاسم  ار  هنیمز  يدودح 
: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

.« ًاصْخَش اُنلَمْخَا  َو  ًاّنِس  انُرَغْصَا  ِْرمَالا  اذَه  ُبِحاَص  »
.« تسا ام  نیرتمانمگ  نیرت و  لاس  نس و  مک  رما  نیا  بحاص  »

.( ص 258 ۀمامالا ، لئالد  ص 184 ؛ ۀبیغلا ، )
: دیوگ عیزب  نب  لیعامسا 

: متفگ مدیسرپ و  تماما  هب  عجار  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترضح  زا 
؟ دشاب هتشاد  رتمک  لاس  تفه  زا  ماما  تسا  نکمم  ایآ 

: دومرف
.« نینِس ِسْمَخ  ْنِم  َّلَقَا  َو  ْمَعَن  »

.« دوشیم مه  لاس  جنپ  زا  رتمک  يرآ ، »
.( ح 5 ص 384 ، ج 1 ، یفاکلا ، )
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قلعت ترـضح  نآ  نتـسیز  ناهنپ  رب  یهلا  تساوخ  هک  تشاد  ار  تواـفت  نیا  ناـماما ، رگید  اـب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  یفرعم  هتبلا 
. دندوب ربخ  اب  وا  تدالو  زا  ّصاخ  يدارفا  اهنت  نیاربانب  دوب ؛ هتفرگ 

: دنکیم لقن  سراف  لها  زا  يدرم  زا  یلع  نب  ءوض 
. مدش مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هناخ  رد  مزالم  مدمآ و  ارماس  هب 

: دومرف مدرک ، مالس  مدش و  دراو  نم  دیبلط ، ارم  ترضح 
؟ ياهدمآ هچ  يارب 

: مدرک ضرع 
. متشاد امش  تمدخ  هب  هک  یقایتشا  يارب 

: دومرف
. شاب ام  نابرد  سپ 

هناخ رد  نادرم  هک  ینامز  مدـیرخیم و  رازاب  زا  دنتـشاد  جایتحا  هچ  ره  متفریم  یهاـگ  مدوب . ترـضح  نآ  هناـخ  رد  ناـمداخ  ِهارمه  نم 
. مدشیم دراو  هزاجا  نودب  دندوب ،

: دومرف نم  هب  دایرف  اب  سپس  مدینش ، ییادص  تکرح و  قاتا  رد  ناهگان  دوب . نادرم  قاتا  رد  وا  مدش و  دراو  ترضح  رب  يزور 
! نکم تکرح  تسیاب ،

. متشادن ار  نتفر  نوریب  ندمآ و  رد  تأرج  نم 
: هک دز  ادص  ارم  هاگنآ  تشذگ . نم  دزن  زا  تشاد -  هارمه  ياهدیشوپ  رس  زیچ  هک  یکزینک -  سپس 

! يآ رد 
. دز ادص  مه  ار  زینک  مدش و  دراو  نم 

: دومرف زینک  هب  وا  تشگزاب ، ترضح  نآ  دزن  زینک 
زاب ار  كدوک  مکش  يور  ترضح  دوخ  تشادرب و  هدرپ  يور  وکین  دیفـس و  یکدوک  يور  زا  زینک  رادرب ؛ يراد  هارمه  هچنآ  زا  شوپور 

: دومرف سپس  تسا ، هدییور  شفان  ات  شیولگ  ریز  زا  دوب ، هتخیمآ  یهایس  هب  هک  يزبس  يوم  مدید  درک .
. دربب ار  وا  هک  دومرف  رما  زینک  هب  امش و  بحاص  تسا  نیا 

.« درک تافو  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ات  مدیدن  ار  كدوک  نآ  نم  سپس 
.( ح 6 ص 329 و 120 ، ج 1 ، یفاکلا ، )

جنپ نس  رد  ترـضح  نآ  لاس 260 ق ، رد  يرکـسع  ماما  تداهـش  لاس 255 ق و  رد  ترـضح  نآ  دـّلوت  هدـش و  دای  تایاور  هب  هجوت  اب 
. دیسر تماما  هب  یگلاس 

يرکسع نسح  ماما 

هب مـشچ  ق  لاس 232 ه . رد  نایعیـش ، ياوشیپ  نیمهدزای  مالـسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  راوگرزب  ردپ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
. دوشگ ناهج 

.( ص 503 ج 1 ، نامه ، )
دای نسوس »  » مان هب  وا  زا  یخرب  هک  تسا  هثیدُح »  » مان هب  هتسیاش  اسراپ و  ییوناب  شردام  مالسلا و  هیلع  يداه  ترـضح  مهد ، ماما  شردپ 

. دناهدرک
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.( ص 503 ج 1 ، نامه ، )
تهج نیمه  هب  تـشاد ، يراـبجا  تنوکـس  رکـسع »  » هـلحم رد  ارماـس »  » رد یـسابع  هـفیلخ  روتـسد  هـب  مهدزاـی  ياوـشیپ  هـک  ییاـجنآ  زا 

. دوشیم هدیمان  يرکسع » »
.( ص 230 باب 176 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  قودص ، خیش  )

. دیسر تداهش  هب  شدنمجرا  ردپ  هک  دوب  هلاس  وا 22  تسا . دمحموبا »  » شاهینک و  یکز »  » و یقن »  » ترضح نآ  باقلا  نیرتروهشم  زا 
. دوب لاس  شفیرش 28  رمع  لاس و  شش  شتماما  تدم 

دیسر تداهـش  هب  تشاد ، رارق  یگلاس  جنپ  نس  رد  یهلا  تّجح  نیرخآ  ناونع  هب  وا  رـسپ  اهنت  هک  یلاح  رد  لاس 260 ه  رد  يرکسع  ماما 
. دش هدرپس  كاخ  هب  شردپ  دقرم  رانک  رد  ارماس  رد  دوخ  هناخ  رد  و 

.( ص 615 نایاوشیپ ، هریس  يدهم ، ییاوشیپ ، (ر.ك :
: دناهدروآ ترضح  نآ  لیامش  رد 

شیرق ناگرزب  دوب ، ناوج  هکنآ  اب  دوب و  بسانتم  شمادنا  لدتعم و  شتماق  ابیز ، شیور  هایـس ، تشرد و  شنامـشچ  نوگمدنگ ، شگنر 
. دادیم رارق  دوخ  ذوفن  ریثأت و  تحت  ار  نامز  ياملع  لاجر و  و 

. دنتشاد ناعذا  یقالخا  مراکم  ریاس  اوقت و  دهز ، دوج ، ملح ، ملع ، رد  وا  يرترب  هب  نمشد  تسود و 
: دوشیم میسقت  هرود  هس  هب  ماما  رمع  هاتوک  تدم 

. درب رس  هب  هنیدم  رد  ار  شفیرش  رمع  زا  یگلاس ) ات 13  یلوق  هب  و   ) یگهام دنچ  لاس و  راهچ  ات 
ارماس رد  مهد ،) ماما  تداهـش  زا  سپ  يدنا  لاس و  شـش   ) یگلاس ات 28  تسیزیم و  ارماس  رد  شراوگرزب  ردـپ  قافتا  هب  یگلاـس  ات 23 

. تشاد هدهع  رب  ار  نایعیش  ییاوشیپ  روما و  رب  تیالو 

نامز ماما 

. تسا ماما  نیسپاو  مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  هناگی  دوعوم ، يدهم  هّیماما ، هعیش  مهدزاود  ياوشیپ  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما 
دوخ و دـیما  هطقن  ار  شترـضح  بیاغ و  راظنا  زا  هدـنز و  ار  وا  دـنقفتم و  ترـضح  نآ  تماما  رب  عاـمجا  هب  یماـما ، هدزاود  نایعیـش  همه 

یهلا تمکح  هک  هاگنآ  ات  دنتسه ؛ وا  جرف  رظتنم  دنربیم و  هانپ  ودب  یگدنز ، نیگمهس  ثداوح  رد  هتسویپ  دننادیم . تیرـشب  ملاع  یجنم 
دـنک و رپ  تاواسم  داد و  لدـع و  زا  ار  نیمز  دـنوادخ  هدـعو  هب  انب  دـنکب و  ار  ترـضح  نآ  يرهاظ  فرـصت  تفـالخ و  روهظ ، ياـضتقا 

. دزاس يراج  مدرم  نایم  رد  ار  یهلا  ماکحا  دیامن و  دیدجت  ار  تعیرش  تمظع 
مان هعیش  ياملع  رثکا  تسا و  هدش  عنم  ناشیا  مان  ندرب  زا  هعیش  رابخا  رد  تسا . د ) م ، ح ، م ،  ) لوسر ترـضح  مان  نامه  ترـضح  نآ  مان 

. دننکیمن رکذ  حیرصت  هب  ار  ناشیا 
دندوب ناشیا  بیقعت  رد  تدـش  هب  هک  نافلاخم -  ات  تسا  هدوب  ناشیا  تبیغ  زا  شیپ  نارود  یکدوک و  نامز  هب  طوبرم  دـیاش  تایاور  نیا 

ماما حـلاص ، فلخ  نامز ، بحاص  هّللا و  ۀَّیقب  رَظتنم ، مئاق ، تّجح ، يدـهم ، نوچ  یباقلا  اـب  ترـضح  نآ  زا  دـنربن ، یپ  ناـشیا  دوجو  هب  - 
. دنمانیم میرغلا و …  ۀسدقملا ، ۀیحانلا  ةرضحلا ، ار  وا  هیانک  هب  ای  دوشیم و  دای  رصع و …  ماما  رصع ، یلو  نامز ،

. تسا هداد  يور  لاس 255 ق  نابعش  همین  بش  رد  ناشیا  دلوت 
هب تایاور  رد  دـناهتفگ و  مور  رـصیق  هداون  ار  وا  تشاد . مان  هکیلم  یلوق  هب  و  سگرن )  ) سجرن هک  دوب  یمور  ییوناـب  دـلو و  ما  شرداـم 

. تسا هدش  هراشا  ترضح  نآ  تازجعم  ماما و  تدالو  تیفیک  زین  وناب و  نیا  اب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  جاودزا  یگنوگچ 
ار وا  هباحـص  صاوخ  هداوناخ و  زا  یخرب  یلو  دـشیم ؛ هتـشاد  هاگن  ناهنپ  راظنا  زا  تدـالو  زور  زا  ترـضح  نآ  تاـیاور ، نیا  بجوم  هب 
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. دندرکیم ترایز 
. تخاسیم علطم  ناشیا  عوقولابیرق  تبیغ  زا  ار  دوخ  باحصا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

: دناهتفگ شترضح  لیامش  رد 
. تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  شدج  هیبش  يوخ  لکش و  رد 

دوب و لوالاعیبر 260 ق )  ) شراوگرزب ردپ  هزانج  رب  زامن  ندناوخ  ماگنه  دـش ، هدـید  مدرم  عمج  رد  مهدزاود  ماما  هک  یتقو  راب  نیرخآ 
. دش زاغآ  ترضح  نآ  تبیغ  نآ  زا  سپ 

: دراد تبیغ  ود  ترضح  نآ  هعیش ، تایاور  رابخا و  ربانب 
. دنیوگیم زین  یلوط  يرصق و  هک  يربک  يرغص و 

هک بیان -  ای  ریفـس  راهچ  تدـم  نیا  رد  دیـشک و  لوط  لاس 329 ق ) ات  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تداهـش  زا   ) لاس يرغص 69  تبیغ 
لیان ناشیا  ترایز  هب  دوخ  دـندناسریم و  مدرم  هب  ار  ترـضح  تاعیقوت  اههمان و  دـندناوخیم -  ءارفـس »  » ای باوبا »  » ای باون »  » ار ناشیا 

. دندشیم
هب يرغـص ، تبیغ  تدم  رد  زین  رگید  یناسک  ًارهاظ  دنوشیم -  هدیمان  نویـضرم » باون   » و نودومحم » ءارفـس   » هک نت -  راهچ  نیا  زج  هب 

ترـضح تخـس  نعل  بیذکت و  دروم  دـناهدومن و  تباین  ترافـس و  ياعدا  غورد  هب  هک  دـناهدوب  مه  یناسک  اّما  دناهدیـسر . ماما  روضح 
نایاپ اب  و …  یناغملـش » «، » جـالح نیـسح  «، » يریمن «، » یعیرـش  » لـیبق زا  دـناهتفرگ ؛ رارق  نایعیـش  ّصاـخ و  باون  مالـسلا و  هیلع  يدـهم 

. دیدرگ زاغآ  هّماع  تباین  هرود  دیسر و  اهتنا  هب  هصاخ  تباین  رصع  مراهچ ،) بیان   ) يرمس دمحم  نب  یلع  یگدنز 
هدوب و ماما  نخس  شنخـس  دش ، قبطنم  یـسک  ره  رب  نامز  ره  رد  هک  دش  نییعت  ماع  روط  هب  یلک و  یطیارـش  ماما  يوس  زا  هک  انعم  نیا  هب 

. دوب دهاوخ  مارح  شتفلاخم  بجاو و  شتعاطا 
، راتتسا هدرپ  زا  وا  جورخ  هدنیآ ، رد  وا  روهظ  هب  دامتعا  يدامتم ، نورق  یط  رد  وا  ندوب  هدنز  مهدزاود و  ماما  تبیغ  رب  هّیماما  هعیش  دامتعا 
هب هعیـش  ياملع  تسا و  هدـش  هّیماما  هعیـش  نافلاخم  بناج  زا  یناوارف  تاهبـش  تالاؤس و  بجوم  یهلا و …  تفـالخ  تموکح و  نتفرگ 

. دناهداد خساپ  دراوم  نیا  هب  يرصع  ره  رد  یبوخ 
هیکت تسا و  هتشاد  عّیشت  خیرات  رد  یمهم  جیاتن  ینید  یگنهرف و  یسایس ، رظن  زا  اهقف ، تباین  وا و  روهظ  راظتنا  مئاق و  یح  ماما  هب  داقتعا 

. تسا هدوب  نانآ  رد  تمواقم  بالقنا و  حور  ندنام  هدنز  ناشیا و  هعماج  داحتا  ماجسنا و  ببس  نایعیش و  هاگ 
. دنیآ رب  داهتجا  ماقم  هب  لوصو  ملع و  لیصحت  ددص  رد  ياهدع  هشیمه  هک  تسا  هدیدرگ  بجوم  هراگنا  نیا 

رابرپ فراعم  هکلب  تسا ؛ هدوب  عّیـشت  تّوق  اقب و  بجوم  اهنت  هن  اقیرفآ ، ایـسآ و  دالب  ریاس  دنه و  قارع ، ناریا ، رد  هعیـش  گرزب  سرادـم 
. تسا هتشاد  هگن  نشور  خیرات  راودا  نیرتکیرات  رد  ار  درخ  شناد و  لعشم  هدرک و  جیورت  ار  عّیشت 

.( صیخلت فرصت و  اب   373 صص 377 -  ج 2 ، عّیشت ، فراعملاةریاد  )

روهظ ات  تدالو  زا  يدهم  ماما 

مظاک دمحم  دیـس  هّللاتیآ   » دیقف همالع  زا  يدنمـشزرا  رثا  ِروُهُّظلا » َیِلا  ِدْهَملا  َنِم  مالـسلا  هیلع  يِدهَملا  ُمامِالا   » باتک همجرت  باتک  نیا 
. تسا ینیوزق »

لیصا ياهنادناخ  زا  هک  ینیوزق - »  » یناحور یملع و  هداوناخ  رد  البرک  سدقم  رهـش  رد  ق  لاس 1348 ه . هب  ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس 
؛ دوب اناوت  يرونخـس  هکنیا  رب  هوالع  دوخ ، تکرب  رپ  رمع  تدـم  رد  وا  دوشگ ، ناـهج  هب  هدـید  دـمآیم -  رامـش  هب  هطخ  نآ  راد  هشیر  و 
ینید و یملع ، نوگاـنوگ  داـعبا  رد  يراکادـف  داـهج و  شـالت ، يرمع  زا  سپ  هرخـالاب  داـهن . راـگدای  هب  دوخ  زا  دنمـشزرا  باـتک  اـههد 
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. تفگ دوردب  ار  ناهج  ق ) 1415 ه .  ) هب یناثلا  يدامج  مهدزیس  رد  یعامتجا ،
.( داهتجا ملع و  درم  ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  (ر.ك :

: زا تسا  ترابع  هدش  عقاو  ثحب  دروم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  يالاو  تیصخش  دروم  رد  هک  یتاعوضوم  باتک ، نیا  رد 
؟ تسیک مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  . 1

ترضح نآ  بسن  مان و  . 2
ترضح نآ  زا  دیون  نآرق و  . 3

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  رد  اهدیون  . 4
مالسلا مهیلع  رون  ناماما  تایاور  رد  ترضح  نآ  زا  دیون  . 5

؟ تسا هتخاس  نشور  شدوجو  رون  هب  ار  ناهج  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ایآ  . 6
؟ تشگ ناهن  ناگدید  زا  هنوگچ  . 7

ترضح نآ  هاتوک  تبیغ  . 8
ّصاخ بیان  راهچ  ای  هناگراهچ  ناریفس  . 9

؟ دناهدش رختفم  شرادید  هب  وا ، هاتوک  تبیغ  نارود  رد  یناسک  هچ  . 10
وا ینالوط  تبیغ  . 11

؟ دناهدش لیان  شرادید  هب  وا  ینالوط  تبیغ  رد  یناسک  هچ  . 12
؟ تسا هتسیز  نونک  ات  هنوگچ  . 13

؟ درک دهاوخ  روهظ  ینامز  هچ  . 14
وا ياههناشن  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  ياهیگژیو  . 15

ترضح نآ  روهظ  ياههناشن  . 16
نیغورد نایعدم  . 17

؟ دیامنیم زاغآ  اجک  زا  دنکیم و  روهظ  هنوگچ  . 18
؟ درک دهاوخ  تموکح  هنوگچ  روهظ  زا  سپ  . 19

؟ دروآ دنهاوخ  دورف  رس  وا  ربارب  رد  اهتردق  اهتلود و  هنوگچ  . 20
وا ییالط  رصع  رد  هعماج  یگدنز  . 21

وا هنالداع  تموکح  تدم  . 22
؟ دسریم نایاپ  هب  شراگزور  هنوگچ  . 23

؟ دش دهاوخ  هچ  وا  زا  سپ  . 24
. تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  تاعوضوم  نیا  نمض  هک  يرگید  ياهثحب  و 

هیماما

. دندقتعم وا  نادنزرف  مالسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  لصفالب  تماما  هب  هک  تسا  ییاههقرف  یمومع  مان  هّیماما ،
.( ص 179 ج 1 ، لحنلا ، للملا و  یناتسرهش ، )

زا سپ  ار  ناهج  دنکیم و  روهظ  نامّزلا  ُرِخآ  رد  هک  دنتـسه  ماما  نیـسپاو  جورخ  رظتنم  دوب و  دناوتن  یهت  ماما  زا  ناهج  نانآ ، هاگدـید  زا 

( جع  ) يدهم ترضح  نوماریپ  تیودهم  ییابفلا  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


. دیامرفیم داد  لدع و  زا  لامالام  هدش ، دادیب  متس و  زا  رپ  هکنآ 
. دشاب نارگید  ياوشیپ  ادتقم و  هک  تسا  یسک  ماما »  » تسا و ندرک  دصق  يانعم  هب  ّما ) هشیر  زا  « ) ماما »

. دنیوگ ماما  زین  رالاس  هلفاق  هب 
.( ص 14 ج 6 ، نیرحبلا ، عمجم  ص 24 ؛ ج 12 ، برعلا ، ناسل  )

. تسا هدمآ  لیلد و …  امنهار و  يانعم  هب  میرک  نارق  رد 
هب يزامن  شیپ  ییاوشیپ و  يو  زا  سپ  دوب و  تبترم  یمتخ  ترـضح  نیملـسم  ماما  نیتسخن  اـنعم  نیا  هب  دـنیوگ و  ماـما  زین  ار  زاـمن  شیپ 

. دیسر وا  نانیشناج 
.( هیآ 12 (، 46  ) فاقحا هیآ 74 ؛ (، 25  ) ناقرف هیآ 17 ؛ (، 11  ) دوه هیآ 124 ؛ (، 2  ) هرقب هیآ 12 ؛ (، 36  ) سی (ر.ك :

. تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  تباین  ایند و  نید و  روما  رد  ناناملسم  هّماع  تسایر  هعیش  رد  تماما » »
ياوشیپ ناـمدرم  يارب  رگا  تسا و  رـشب  رب  دـنوادخ » فطل   » تماـما اریز  دـنک ؛ نییعت  ینیـشناج  دوخ  يارب  ربمغیپ  هک  تسا  بجاو  ًـالقع 

دادس حالص و  هب  ار  مدرم  دراد و  زاب  متس  دادیب و  زا  ار  نارگمتـس  دناتـسب و  ملاظ  زا  ار  مولظم  قح  ات  دننک  تعاطا  وا  زا  هک  دشاب  یلداع 
. دوب دهاوخ  ناشیا  ترخآ  ایند و  ریخ  بجوم  دروآ ؛

: دشاب یطیارش  فاصوا و  ياراد  دیاب  ماما  هّیماما ، هعیش  رظن  رد 
. مکی

. دشاب موصعم »  » دیاب
. دشاب هتشادن  دوجو  وا  رد  ًاوهس  ای  ًادمع و  تیصعم  باکترا  تعاط و  كرت  رب  ياهزیگنا  چیه  لعف ، ماجنا  رب  تردق  دوجو  اب  ینعی ،

. مود
رب هک  دـنوادخ -  سپ  تسین . هاـگآ  نآ  رب  دـنوادخ  زج  یـسک  تسا و  ینطاـب  روما  زا  تمـصع  اریز  دـشاب ؛ هیلع » ٌصوُـصنَم   » دـیاب ماـما 

. دناسرب ار  وا  يوعد  قدص  هک  دوش ، رداص  ماما  زا  یتمارک  ای  دنک و  مکح  صن  هب  وا  تماما  هب  دیاب  تسا -  اناد  وا  تمصع 
. موس

. دشاب دوخ  نامز  مدرم  لَْضفَا »  » دیاب ماما 
. مراهچ

رد موصعم و  همه  هک  دنتسه  وا  دنزرف  هدزای  نآ  زا  دعب  مالسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  قح  رب  ماما 
. دناهدش نییعت  ماقم  نیا  هب  یلبق ، ماما  حیرص  صن  هب  نانآ  دندوب . قیالخ  لضفا  دوخ  دهع 

: دندقتعم هیرشع  ینثا  هّیماما  نایعیش  نینچمه 
. دریگیم رب  رد  ار  ناهج  ياهینتسناد  همه  یبیغ و  مولع  نید و  مامت  موهفم  هک  تسا  یملع  نآ  دنتسه و  ّینَُدل » ملع   » ياراد ناماما 

ماما نیاربانب  دیدرگ ، لقتنم  ناماما  رگید  هب  یپایپ  ترضح  نآ  زا  دش و  فوشکم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رب  یفخم ، یندل و  ملع  نیا 
. دراد عالطا  ناهج  هدنیآ  هتشذگ و  عیاقو  همه  زا 

: دندقتعم نینچمه 
ار ناشیا  دنکیم و  ماهلا  نانآ  هب  ار  یبیغ  روما  دنوادخ  دنتسه و  بیغ  زا  مهلم  ناماما  ددرگیم -  لزان  ناربمغیپ  رب  هک  یحو - »  » ياج هب 

لیئربج مالک  ماما  اما  دینشیم ؛ ار  وا  مالک  دیدیم و  ار  لیئربج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  قرف  نیا  اب  دزاسیم ؛ هاگآ  ملاع  رارـسا  زا 
. دنیبیمن ار  وا  یلو  دونشیم  ار 

. تسا قیالخ  رب  دنوادخ » فطل   » لیلد نیمز ، يور  رب  ماما  دوجو  هّیماما ، هعیش  هاگدید  زا 
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ربهر يداه و  ات  درامگیم ، مدرم  رب  ار  یماما  يرـصع  ره  رد  دـنوادخ  تهج  نیا  زا  دـنکیم ؛ ار  یفطل  نینچ  ياضتقا  تلادـع  تمکح و 
. دراد هگن  یهارمگ  اطخ و  زا  ار  نانآ  دشاب و  ناشیا 

روهظ رصع  رد  یبیغ  ياهدادما 

. تسا بیغ »  » هب نامیا  ناربمایپ  ياههزومآ  نیرترب  زا  دیدرت  نودب 
اهیگژیو سأر  رد  ار  بیغ  هب  نامیا  هدرمـش ، رب  ار  ناراگزیهرپ  ياهیگژیو  هک  هاگنآ  دوخ  ینامـسآ  هفیحـص  يادتبا  رد  لاعتم  دنوادخ 

: دیامرفیم هداد  رارق 
َو»…  ِبیَغلِاب  َنُونِمُؤی  َنیذلا  َنیقَتُمِلل  ًيَدُه  ِهیف  َْبیَر  ُباتِکلا ال  َِکلذ  »

.( هیآ 2 و 3 (، 2  ) هرقب )
دنروآیم و نامیا  تبیغ  هب  هک  نانآ  تسا ؛ ناگـشیپ  اوقت  تیادـه  هیام  و ]  ] تسین يدـیدرت  چـیه  نآ  تیناقح ]  ] رد هک  یباتک  تسا  نیا  )

. تسا دنوادخ  یبیغ » ياهدادما   » هب طوبرم  داقتعا ، نیا  زا  یشخب  … « 
هدرک يرای  يدوبان  لاوز و  ربارب  رد  ار  نانآ  هدـمآ و  اهناسنا  کـمک  هب  نکمم  تروص  نیرتهب  هب  خـیرات  لوط  رد  یهلا ، ياهدادـما  نیا 

. تسا
. دنکیم عافد  نآ  زا  درادیم و  هگن  ار  قح  نایرج  بناج  لطاب ، اب  قح  هلباقم  رد  دنوادخ  هک  دوشیم  هدافتسا  ینشور  هب  نآرق  تایآ  زا 

ییورایور نیرتعیـسو  نیرتگرزب و  رد  هک  تسا  نشور  دریگیم و  تروص  یبیغ  ياهدادما  ناهنپ و  ياهورین  قیرط  زا  یهاگ  عافد ، نیا 
ّتنـس نیا  مالـسلا ،) هیلع  يدـهم  ترـضح  مایق   ) داد دـهاوخ  خر  یتسه  ماظن  رد  ناربمایپ  فادـها  ياتـسار  رد  هک  یبالقنا  لطاب و  اب  قح 

تمظع و ياضتقا  هب  یلو  تسا ؛ یعیبط  روما  رب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  مایق  ساسا  هچ  رگا  درک . دـهاوخ  هولج  شیپ  زا  شیب  یهلا 
تابجوم اـت  داد  دـهاوخ  رارق  ترـضح  نآ  راـیتخا  رد  ار  یعیبط  قوف  ناـهنپ و  ياـهورین  زا  یخرب  دـنوادخ  یناـهج ، ماـیق  نآ  یگدرتسگ 

. دیآ مهارف  رتهب  هچ  ره  ناشیا ، يزوریپ 
: یبیغ ياهدادما  زا  ییاههنومن 

یهلا ترصن 
: دیامرفیم هراب  نیا  رد  نآرق  تسا . قح  نایرج  نامیا و  لها  زا  دنوادخ  يرادبناج  زراب  ياههنومن  زا  یکی  یهلا  ترصن 

.( هیآ 40 (، 22  ) جح « ) ٌزیزَع ُّيِوََقل  َهَّللا  َّنِإ  ُهُرُْصنَی  ْنَم  ُهَّللا  َّنَرُْصنََیل  َو  »
.« تسا ریذپانتسکش  دنمورین  تخس  ادخ  هک  ارچ  دهدیم ؛ يرای  دنکیم ، يرای  ار  وا  نید ]  ] هک یسک  هب  دنوادخ  ًاعطق  (و 

ترـضح يزوریپ  لماوع  زا  یکی  ناونع  هب  نآ  زا  یناوارف  تاـیاور  رد  هک  هدـش  یهلا  ناربماـیپ  لاـح  لـماش  اـهنت  هن  يراـی  ترـصن و  نیا 
: دومرف هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسا . هدش  دای  مالسلا  هیلع  يدهم 

.« ِهّللا ِرصَِنب  ُدَّیُؤی  یتیب …  لها  ُِمئاق  »
.« دوشیم دییأت  یهلا  ترصن  هب  نم  تیب  لها  مئاق  »… 

.( ح2 ص257 ، ج1 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )
ناگتشرف

يدراوم رد  دیجم ، نآرق  رد  دنوادخ  دنتـسه . یهلا  ناگتـشرف  دـیآیم -  هدـمآ و  نانمؤم  يرای  هب  هک  دـنوادخ -  یبیغ  ياهورین  رگید  زا 
: تسا هدرمش  رب  هنوگ  نیا  ار  ناگتشرف  يرای  دنچ 

: مالسلا هیلع  طول  ترضح  هدنهد  يرای  ناگتشرف  . 1-2
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« َنیفِرْسُْمِلل َِکبَر  َْدنِع  ًۀَمِّوَسُم  ٍنیط  ْنِم  ًةَراجِح  مِْهیَلَع  َلِسُْرِنل  َنیِمِرُْجم  ٍمْوَق  یِلا  اْنلِسُْرا  اَّنِا  اُولاَق  َنُولَسْرُملا ، اَهُّیَا  ْمُُکبطَخ  اَمَف  َلاق  »
.( 31 هیآ 34 -  (، 51  ) تایراذ )

؟) ادخ  ) ناگداتسرف يا  تسیچ  امش  تیرومأم  سپ  )… 
: دنتفگ

يارب تراـگدرورپ  هیحاـن  زا  هک  ییاـه  گنـس  میتسرفب ؛ اـهنآ  رب  لـگ » گنـس -   » زا یناراـب  اـت  میدـش  هداتـسرف  یمرجم  موق  يوس  هب  اـم 
.« تسا هدش  ناشن  ناراکفارسا 

: ردب گنج  ناگتشرف  . 2-2
« َنیفِدُْرم ِۀَِکئالَْملا  َنِم  ٍْفلَِأب  ْمُکُّدِمُم  ّینَأ  ْمَُکل  َباجَتْساَف  ْمُکَّبَر  َنُوثیغَتْسَت  ْذِإ  »

وا دیدرکیم و  کمک  ياضاقت  ناتراگدرورپ  زا  ردب ] نادیم  رد  یتحاران  تدش  زا  هک   ] ار ینامز  دـیروایب ] رطاخهب  ( ] 9  / هیآ (، 8  ) لافنا )
.« منکیم يرای  دنیآیم  دورف  مه  رس  تشپ  هک  ناگتشرف  زا  رازه  کی  هب  ار  امش  نم  تفگ ] وا   ] تفریذپ ار  امش  ياضاقت 

: بازحا گنج  رد  ناگتشرف  . 3-2
« اًریَصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َناک  َو  اهْوَرَت  َْمل  اًدُونُج  َو  اًحیر  ْمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأَف  ٌدُونُج  ْمُْکتَءاج  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َۀَمِْعن  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »

.( هیآ 9 (، 33  ) بازحا )
! دیاهدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  )

اهنآ رب  یتخس  نافوط  داب و  ام  یلو  دندمآ ؛ امش  غارس  هب  یمیظع ]  ] ياهرکـشل هک  ماگنه  نآ  رد  دیروآ ؛ دای  هب  ناتدوخ  رب  ار  ادخ  تمعن 
.« تسا انیب  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  و  میتسکش ] مه  رد  ار  اهنآ  هلیسو  نیا  هب  و   ] دیدیدیمن ار  اهنآ  هک  ینایرکشل  میداتسرف و 
يدهم ترضح  مایق  هب  طوبرم  یبیغ  ياهدادما  هلمج  زا  ار  یهلا  رـصن  هکنآ  زا  سپ  یتیاور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 

: دیوگیم نینچ  هدومرف ، رکذ  مالسلا  هیلع 
 …« دوشیم يرای  دنوادخ  ناگتشرف  هلیسو  هب   …«و 

.( ح2 ص257 ، ج1 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )
: دنتسه هورگ  هس  دنباتشیم ، مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  يرای  هب  هک  یناگتشرف  دوشیم  هدافتسا  تایاور  زا 

زا تیاکح  هک  تسا  تسد  رد  روهظ  ماگنه  دنوادخ  بّرقم  هکئالم  رگید  یحو و  هتـشرف  لوزن  هرابرد  یناوارف  تایاور  برقم  ناگتـشرف 
. دراد مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  مایق  یگرزب  تمظع و 

: دیوگ یلامث  هزمحوبا 
: دومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

ِِهنیمَی ْنَع  ُلیئاکیم  َو  ُهَمامَا  ُلیئَْربَج  ُنوُکَی  َنیبُورَکلا  َو  َنِیلَزنُملا  َو  َنیفِدْرُملا  َو  َنیمِّوَسُملا  ِۀَِکئالَْملِاب  ُهّللا  ُهَرَـصََنل  دمحم  ِلآ  ُِمئاق  َجَرَخ  ْدَق  َْول  »
 …« ِهِراسَی ْنَع  ُلیفارِْسا  َو 
.( ح 22 ص 234 ، ۀبیغلا ، )

. دومرف دـهاوخ  يرای  ار  وا  نیبوّرک  نیلزنم و  نیفدرم و  نیمّوسم و  هکئالم  اب  دـنوادخ  کش  نودـب  دـنک  جورخ  دـمحم  لآ  مئاق  هاـگره  )
 …« دنراد رارق  وا  پچ  تمس  رد  لیفارسا  وا و  تسار  تمس  رد  لیئاکیم  وا ، يور  شیپ  لیئربج 

تیاکح ردب  گنج  رد  رضاح  ناگتشرف  طسوت  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ندش  يرای  زا  دنچ ، یتایاور  ردب  گنج  رد  رضاح  ناگتشرف 
. دراد

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
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! تباث ای  »
ِهَّللا ِلوُسَر  َۀَیاَر  َرَـشَن  مُکِفََجن  یَلَع  َفَرْـشَا  َوُه  اَذِاَف  ِۀَفوُکلا -  ِۀَیِحاَن  َیِلا  ِهِدَِـیب  أَمْوَأ  َو  اذَـه -  ْمُکِفََجن  یلَع  َفَرـشَا  ْدَـق  یتیب  لها  ِِمئاِقب  یِّنَأَک 

 …« ٍرَْدب ُۀَِکئالَم  ِهیَلَع  ْتَّطَحنِا  اَهَرَشَن  َوُه  اذِاَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
.( ح 2 ص 307 ، نامه ، )

! تباث يا  )
هراشا هفوک  تمس  هب  دوخ  تسد  اب  و  دوشیم -  کیدزن  امش  فجن  نیا  هب  هک  مرگنیم  ار  شیوخ  نادناخ  مئاق  نونکا  مه  نم  هک  ییوگ 

، دزارفا رب  ار  نآ  نوچ  تشارفا و  دهاوخ  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مچرپ  دوش ، کیدزن  امـش  فجن  هب  هک  نیمه  و  دومرف - 
 …« دنیآ دورف  وا  رب  ردب  ناگتشرف 

: دیامرفیم زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
.« دنرازه جنپ  نانآ  دنیآیم و  دورف  دندمآ ،) ربمایپ  يرای  هب  ردب  گنج  رد  هک  ییاهنآ   ) ردب زور  ناگتشرف  دنک ، مایق  مئاق  هک  یماگنه  »

.( ح 44 ص 244 ، نامه ، )
؛ دندش لزان  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرای  تهج  اروشاع ، زور  رد  یناگتشرف  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  زا  نیـسح  ماما  مایق  ناگتـشرف 

نوخ مقتنم  مایق  ماگنه  ات  تخاس  رومأم  ار  اهنآ  دـنوادخ  ور  نیا  زا  دوب ؛ هدیـسر  نایاپ  هب  رازراک  هک  دندیـسر  هاگنآ  یهلا  ریدـقت  هب  یلو 
زاب نارگمتـس  زا  ار  البرک  دیهـش  نوخ  ماقتنا  دننک و  يرای  ار  وا  درک ، روهظ  مقتنم  نآ  نوچ  دننامب و  نیمز  رد  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما 

. تسا ْنیَسُحلا » ِتاراَثل  ای   » ناشیا راعش  دنناتس .
.( ح 58 ص 399 ، ج 1 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیش  )

ناکرشم نارفاک و  بلق  رب  ار  هرهلد  سرت و  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  یناهج  مایق  رد  نیرفآ  ناهج  يادخ  نانمشد  لد  رد  سرت  ياقلا 
. داد دنهاوخ  تسد  زا  ار  تفلاخم  يریگ و  میمصت  تردق  نانآ  دنکفا و  دهاوخ  زیتس  قح  نارگمتس  و 

هلمج زا  تسا ؛ هدرک  هراشا  نآ  هب  یناوارف  تایآ  رد  فیرـش  نآرق  تسا . هتـشاد  دوجو  ناربماـیپ  ناـمز  رد  زین  ًـالبق  سرت  ياـقلا  نیا  هتبلا 
: دیامرفیم

 …« َبْعُّرلا اُورَفَک  َِنیذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  یِقُلنَس  »
.( هیآ 151 (، 3  ) نارمع لآ  )

.« دنکفا میهاوخ  ساره  میب و  دندیزرو  رفک  هک  یناسک  ياهلد  رد  ام  )
هک دشاب  سرت  بعر و  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  يارب  دـنوادخ  یبیغ  ياهدادـما  زا  یکی  هک  درادـن  یعنام  چـیه  رواب ، نیا  ساسا  رب 

. تسا هدش  حیرصت  نادب  يرایسب  تایاور  رد  هک  هنوگنامه  دزادنایم ؛ نانمشد  لد  رد  دنوادخ 
: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

« ِبْعُّرلِاب ٌروُصنَم  اّنِم  ُِمئاقلا  »
.( ح 16 ص 330 ، ج 1 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )

رـصع رد  یبیغ  ياهدادـما  زا  یـشخب  تعیبط  ياهورین  تسا ». وا ) نانمـشد  لد  رد  سرت  ياقلا  اب  هدـش  يراـی   ) بعر هب  روصنم  اـم  مئاـق  )
: دننامه تسا ؛ هدرک  زهجم  اهنآ  هب  ار  دوخ  ناربمایپ  دنوادخ  هک  تسا  یعیبط  تاناکما  اهورین و  ریخست  نامه  روهظ ،

: تسا هدومرف  نینچ  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  يارب  لماوع  نیا  زا  یخرب  ریخست  هرابرد  نآرق  اهربا و …  اهنافوط ، اهداب ،
« َنیِملاع ٍءْیَش  ِّلُِکب  اَّنُک  َو  اهیف  انْکَراب  یتَّلا  ِضْرَْألا  یلِإ  ِهِْرمَِأب  يرْجَت  ًۀَفِصاع  َحیِّرلا  َناْمیَلُِسل  َو  »

.( هیآ 81 (، 21) ایبنا )
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همه زا  ام  درکیم و  تکرح  میدوب  هدرک  تکرب  رپ  ار  نآ  هک  ینیمزرـس  يوس  هب  وا  نامرف  هب  هک  میتخاـس  نامیلـس  رخـسم  ار  داـب  دـنت  (و 
: دیامرفیم نافوط  داب و  هلیسو  هب  بازحا  گنج  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  يرای  هرابرد  نینچمه  میدوب ». هاگآ  زیچ 

« اًریَصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َناک  َو  اهْوَرَت  َْمل  اًدُونُج  َو  اًحیِر  ْمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأَف  ٌدُونُج  ْمُْکتَءاج  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َۀَمِْعن  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »
.( هیآ 9 (، 33  ) بازحا )

! دیاهدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  )
رب تخـس  ینافوط  داب و  ام  یلو  دندمآ ؛ امـش  غارـس  هب  یمیظع ]  ] ياهرکـشل هک  ماگنه  نآ  رد  دـیدروآ  دای  هب  ار  ناتدوخ  رب  ادـخ  تمعن 

 …« میداتسرف اهنآ 
هللا یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تسا . هدش  رکذ  یهلا  تّجح  نیرخآ  يارب  یبیغ  ياهدادـما  هلمج  زا  یعیبط » لماوع   » یناوارف تایاور  رد 

: تسا هدومرف  نینچ  لاعتم  دنوادخ  زا  لقن  هب  جارعم »  » ثیدح رد  هلآ  هیلع و 
 …« باعِّصلا َباقِّرلا  َُهل  َّنَِللَذُأ  لَو  َحایِّرلا  َُهل  َّنَرِّخَسَُال  َو  »… 

.( ح 4 باب 23 ، ص 254 ، ج 1 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  )
 …« مزاسیم وا  مار  ار  تخس  ناشکندرگ  منکیم و  وا  رخسم  ار  داب   …(و 

راظتنا

راظتنا

ّتیودهم ثحابم  رد  تسا و  رادروخرب  ياهژیو  هاگیاج  زا  عّیـشت -  گنـسنارگ  بهذـم  رد  هژیو  هب  مالـسا -  یلاعتم  گنهرف  رد  راظتنا » »
: دوشیم میسقت  یلک  هتسد  ود  هب  دناهتفگ ، راظتنا  زا  نخس  هک  یتایاور  هعومجم  دراد . یصاخ  یگدنشخرد 

جرف  » نآ مات  لماک و  قادصم  هچرگا  تسا . هدرک  هراشا  یلک  ماع و  تروص  هب  شیاشگ  جرف و  راظتنا  هب  هک  تسا  یتایاور  تسخن  هتسد 
یتایاور مود ، هتسد  ددرگیم . لماش  زین  ار  یشیاشگ  ره  یلو  تسه ؛ زین  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  اب  ناهج  حطـس  رد  یمومع »

. تسا دوعوم  یناهج و  حلصم  نیرخآ  روهظ  مالسلا و  مهیلع  دمحم  لآ  مئاق  جرف  صوصخ  رد  هک  تسا 
: کی

: تسا هدش  دای  تدابع  ناونع  هب  نآ  زا  یهاگ  میوشیم - : هجاوم  یتوافتم  ياهریبعت  اب  تسخن  هتسد  رد 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 

« ٌةَداَبِع ِجَرَفلا  ُراِظتنِا  »
: تسا هدش  دای  تادابع  نیرترب  ناونع  هب  نآ  زا  یهاگ  ص 405 - ). یسوط ، یلامألا  ص 101 ؛ ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  )

: دومرف ترضح  نامه 
.« ِجَرَفلا ُراِظتنِا  ِةَدابِعلا  ُلَضفَا  »

رتارف دـش ، هتفگ  هچنآ  همه  زا  اپ  یهاگ  ص 565 - ). ج 5 ، يذمرتلا ، ننـس  نینچمه ر.ك : ص 287 . ج 1 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدـلالامک و  )
: دوشیم دای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  تما  ياهراک  نیرترب  ناونع  هب  نآ  زا  دوشیم و  هداهن 

.« َّلَجَوَّزَع ِهَّللا  َنِم  ِجَرَفلا  ُراظتنِا  ِیتَُّما  ِلامْعَا  ُلَْضفَا  »
راظتنا یعضو  راثآ  هب  مه  یهاگ  ص 644 - ). ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  ص 36 ؛ ج 2 ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  اضرلا  رابخا  نویع  )

: دومرف مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هراب  نیا  رد  تسا . هتشگ  یفرعم  شیاشگ  جرف و  یعون  جرف  راظتنا  ِدوخ  هدش ، هراشا 
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.« ِجَرَفلا ِمَظعَا  ْنِم  ِجَرَفلا  ُراِظتنِا  »
تما داهج  نیرترب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  هرخالاب  ص 319 - ). ج 1 ، نیدلالامک ، ص 317 ؛ ج 2 ، جاجتحالا ، )

: دومرف تسا  هتسناد  مالسا 
.« ِجَرَفلا ُراِظْتنِا  یتَُّما  ِداهِج  ُلَْضفَا  »

.( ص 37 لوقعلافحت ، )
: ود

: تسا رارق  نیا  زا  اهنآ  زا  یخرب  هک  میتسه  هجاوم  یناوارف  نیماضم  اب  زین  مود  هتسد  رد 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 

« مُکِجَرَف َو  انِجَرَف  َو  ْمُکِْرما  َو  انِْرمَا  ِراظْتنِا  َو  انیِلا  ِّدَّرلا  َو  ِمیلْسَّتلِاب  ْمُْکیَلَع  »
.( ص 138 یشک ، لاجر  )

نید هک  هاگنآ  زین -  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  امـش - ». جرف  ام و  جرف  ناتدوخ و  رما  ام و  رما  راظتنا  ام و  هب  روما  در  میلـست و  هب  داب  امـش  رب  )
: دیامرفیم يروما  ندرمش  زا  سپ  دنکیم -  فیرعت  ار  دنوادخ  یضرم 

 …« انِِمئاق ُراِظتنِا  َو  ُعُضاوَّتلا  َو  ُعَرَولا  َو  انِْرمَِال  ُمِیلْسَّتلاَو  »
.( ح 13 ص 23 ، ج 2 ، یفاکلا ، )

مالـسا سدـقم  نید  گنهرف  رد  ّصاخ -  يانعم  هب  هچ  نآ و  ماع  يانعم  هب  هچ  جرف -  راظتنا  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  یگمه  تاریبعت  نیا 
. دراد ییالاو  هاگیاج 

؟ تسیچ راظتنا  اما 
طاشن روش و  درادن و  یموهفم  یگدنز  راظتنا »  » نودب هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛ هدش  نیجع  هدنیآ  هب  دـیما  راظتنا و  اب  ناسنا  یگدـنز  تیهام 

. تسا اهادرف  ادرف و  يوس  هب  تکرح  شالت و  ییایوپ ، فرظ  ینونک ، رضاح و  تایح  تسین . راک  رد  نآ  موادت  يارب  مزال 
هب هک  تسا  تایح  موادت  هب  دیما  يرادیاپ و  اقب و  لوقعم  لامتحا  اریز  تسین ؛ نکمم  راظتنا »  » رـصنع نودـب  یتکرح ، ییایوپ و  نینچ  نیا 
اب یگدنز  تیهام  هک  تسا  ور  نیا  زا  دـنکیم ؛ نیمأت  ار  نآ  همادا  يارب  مزال  يورین  ییایوپ و  دـشخبیم و  موهفم  انعم و  ینونک  یگدـنز 
هب شیارگ  تکرح و  ره  زا  دزیگنایم و  رب  نآ  اب  بسانم  تهج  رد  تکرح  هب  ار  ناسنا  راـظتنا  هدـیدپ  دراد . ینتـسسگان  يدـنویپ  راـظتنا 
هب دوریم و  رتارف  تایح  لصا  راظتنا  زا  هک  زین -  رگید  ياهراظتنا  درادیم . زاـب  راـظتنا  اـب  داـضتم  راـگزاسان و  اـی  بساـنتمان  ياـهتهج 

اهنامرآ و نآ  ققحت  ياتـسار  رد  ار  یمدآ  لـمع  هشیدـنا و  دـسریم -  یگدـنز  ياـهزارف  تاـیح و  رترب  ياهفدـه  اـهنامرآ و  راـظتنا 
ار هار  عناوم  دوش و  کیدزن  شیاهفده  اههتـساوخ و  هب  ات  دنیزگرب  ار  ییاههویـش  اههار و  ات  درادیم  او  ار  وا  دـهدیم و  رارق  اهفدـه ،
ار شیوخ  ياهفدـه  اهنامرآ و  هنیمز  دزادرپیم و  دوخ  طیحم  دوخ و  يزاس  هدامآ  یگداـمآ و  هب  ناـسنا  هک  تساـجنیا  زا  دـنز . راـنک 

. دروآیم مهارف 

راظتنا ربص و 

. تس ربص »  » هدش دای  نآ  زا  جرف  راظتنا  هارمه  هراومه  هک  يروما  زا  یکی 
: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

« ِجَرَفلا َراِظْتنِا  َو  َْربَّصلا  َنَسْحَأ  ام  »
.( ص 645 ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )
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زغم و نودب  ياهتسوپ  تالکشم ، ربارب  رد  ربص  ییابیکـش و  يرادیاپ و  رـصنع  نودب  راظتنا  يرآ  جرف ». راظتنا  ییابیکـش و  تسوکین  هچ  )
فده نتفای  ققحت  رظتنم  هک  یـسک  تسا . ربص  تمواقم و  راظتنا ، یلـصا  رهوج  حور و  تسین ! راظتنا  تقیقح  رد  تسا و  اوتحمیب  یبلاق 
تسد زا  ار  دوخ  ناوت  بات و  دنک و  ییابیکش  يرادیاپ و  نامرآ ، نتفرگ  لکـش  فده و  ییادیپ  نامز  ندیـسر  ارف  ات  دیاب  تسا ؛ ینامرآ 

رب ناوت  بات و  دـیدرگ و  بیکـشیب  داد و  تسد  زا  ار  يرادـیاپ  ربص و  نوچ  دریذـپب و  يرابدرب  اب  هار ، نآ  رد  ار  یمیالم  ان  ره  دـهدن و 
تلـصخ هراومه  ور ، نیا  زا  تسا . راـظتنا  رهوج  شخب  قّـقحت  ربـص ، يرادـیاپ و  هک  اریز  تسا ؛ هداد  تسد  زا  زین  ار  راـظتنا  داـهن ، نیمز 

يدهم ترـضح  روهظ  راظتنا  هب  طوبرم  تایاور  زا  هک  یبلاج  رایـسب  هتکن  اما  تسا . هتـشگ  نیرق  يرادیاپ ، ربص و  اب  راظتنا  یهلا  یتایح و 
رگا هک  انعم  نادـب  دراد . تیعوضوم  زین  دوخ  هکلب  تسین ؛ قیرط  اـهنت  دـمحم  لآ  مئاـق  جرف  راـظتنا  هکنیا  دـیآیم ، تسد  هب  مالـسلا  هیلع 

تایاور نیا  زا  ياهراپ  هب  اجنیا  رد  دـباین . تسد  ای  دـبای ، تسد  شیوخ  رظتنم  هب  هک  درادـن  یتوافت  درب ، رـس  هب  نیتسار  راـظتنا  رد  یـسک 
: دیسرپ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یصخش  دوشیم . ياهراشا 

؟ دوریم ایند  زا  لاح  نیا  رد  دشکیم و  ار  قح  تموکح  روهظ  راظتنا  تسا و  نایاوشیپ  تیالو  ياراد  هک  یسک  هرابرد  دییامرفیم  هچ 
: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

: لاق َُمث  ًۀئینَه -  َتَکَس  َُمث  ِهِطاطُسف -  ِیف  ِِمئاقلا  َعَم  َناک  ْنَم  َِۀلِزنَِمب  َوُه  »
.« هّللا ِلوسُر  َعَم  َناک  ْنَمَک  َوُه 

.( ص 125 ج 52 ، راونالاراحب ، ص 173 ؛ ج 1 ، نساحملا ، )
و درک -  توکـس  یمک  سپـس  دـشاب -  هدوب  وا  همیخ  رد  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  بـالقنا ] نیا  ربهر   ] اـب هک  تسا  یـسک  دـننامه  وا  )

: دومرف
اب یناوارف  تایاور  رد  نومـضم  نیا  نیع  تسا ». هدوب  هارمه  شتازرابم »  » رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  اـب  هک  تسا  یـسک  دـننام 

: هلمج زا  تسا ؛ هدش  لقن  یفلتخم  تاریبعت 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1

« ِهللا ِلیبَس  ِیف  ِهِفیَِسب  ِبِراّضلا  َِۀلِزنَِمب  »
.( ص 164 ج 1 ، نساحملا ، ح 122 ؛ ص 146 ، ج 8 ، یفاکلا ، )

.« ادخ هار  رد  ینز  ریشمش  دننامه  )
: دومرف ترضح  نامه  . 2

« ِهِفیَِسب هَعَم  َعَراق  ْنَمَک  »
.( ص 174 ج 1 ، نساحملا ، )

.« دبوکب نانمشد  رس  رب  ریشمش  اب  مالسلا ] هیلع  مئاق   ] وا تمدخ  رد  هک  تسا  یسک  دننامه  )
: دومرف نینچمه  . 3

« ِِمئاقلا ِءاِول  َتحَت  َدَعَق  ْنَم  َِۀلِزنَِمب  َْلب  ِهِرَکْسَع ال  ِیف  ًادِعاق  َناک  ْنَم  َِۀلِزنَِمب  »
.( ح 2 ص 329 ؛ ۀبیغلا ، ح 2 ؛ ص 371 ، ج 1 ، یفاکلا ، )

.« دشاب هدوب  مئاق  مچرپ  ریز  هک  تسا  یسک  هلزنم  هب  هکلب  دشاب ، وا  هاگرکشل  رد  هک  تسا  یسک  دننامه  )
: دومرف مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  . 4

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  ِلوُسَر  يدَی  َنَیب  ِفیَّسلِاب  ِدِهاجُملا  َِۀلِزنَِمب  »
.( ح 3 ص 317 ، ج 1 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )
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.« دنک داهج  نانمشد ] اب   ] ربمایپ يور  شیپ  ریشمش  اب  هک  تسا  یسک  دننامه  )
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 5

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ِلوُسَر  َعَم  َدِهُْشتسا  ِنَم  َِۀلِزنَِمب  »
.( ص 173 ج 1 ، نساحملا ، ص 371 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، ص 329 ؛ ۀبیغلا ، )

یعرش فیاظو  رب  تبظاوم  اب  دیاب  روهظ ، هب  نتشاد  مشچ  جرف و  راظتنا  تایاور ، ساسا  رب  دوش ». دیهش  ربمایپ  اب  هک  تسا  یـسک  دننامه  )
هک تساجنیا  رد  تسا . هتفهن  راظتنا  موهفم  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رـضحم  كرد  يارب  یگدامآ  هکلب  دـشاب ؛ مأوت  یقالخا  لـیاضف  و 

عون ود  هب  ًاتدـمع  هک  دریگ  تروص  راظتنا  هلأسم  زا  یتوافتم  ياهتشادرب  هدـش  ثعاب  دوخ  دریگیم و  رارق  فالتخا  دروم  راـظتنا  ثحب 
: ددرگیم زاب  راظتنا  زا  یقلت 

هدنزاس راظتنا 

هدش دای  تدابع » نیرتتلیـضف  اب   » ناونع هب  نآ  زا  تایاور  رد  هک  تسا  ینیتسار  راظتنا  نامه  روآ ، دهعت  شخب و  كرحت  هدنزاس ، راظتنا 
لها قح و  لها  هزرابم  ياههقلح  زا  تسا  ياهقلح  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  هک  دوشیم  هدافتـسا  تاـیاور  تاـیآ و  زا  تسا .
هورگ رد  ًالمع  درف ، نآ  هک  تسا  نیا  هب  فوقوم  تداعـس ، نیا  رد  درف  کی  ندوب  میهـس  دوشیم . یهتنم  قح  لـها  يزوریپ  هب  هک  لـطاب 

: دسیونیم هللا  همحر  يرهطم  دیهش  دشاب . قح  لها 
نیا هک  تسا  یهیدب  دندنویپیم . ترضح  نآ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  روهظ  ضحم  هب  هک  تسا  هدبز  یهورگ  زا  نخس  یمالسا ، تایاور  رد  »
ملظ جاور  هعاشا و  نیع  رد  دوشیم  مولعم  هکلب ] دنوشیمن  زبس  مزیه  هتوب  ياپ  زا  فورعم  لوق  هب  دنوشیمن و  قلخ  نکاس  هب  ادتبا  هورگ 

. دهدیم شرورپ  ار  هدبز  هورگ  نینچ  هک  دراد  دوجو  یلاع  ییاههنیمز  داسف ، و 
رظن زا  دـشابن ، هجوت  لباق  تیمک  رظن  زا  قح  لها  رگا  ًاضرف  هکلب  تسا ؛ هدیـسرن  رفـص  هب  تقیقح  قح و  اـهنت  هن  هک  دـناسریم  دوخ  نیا 

.« مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  نارای  فیدر  رد  دننامیا و  لها  نیرتهدنزرا  تیفیک 
.( ص 56 مالسلا ، هیلع  يدهم  بالقنا  مایق و  )

رگناریو راظتنا 

. تسا هتفرگ  رارق  شنزرس  تمذم و  دروم  هراومه  تسا -  يرگ » یحابا   » یعون عقاو  رد  هک  هدنراد -  زاب  هدننک و  جلف  رگناریو ، راظتنا 
ار نآ  تیهام  ًافرـص  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  دوعوم  يدـهم  بالقنا  ماـیق و  ّتیودـهم و  زا  مدرم ، ِيرـشق  ِتشادرب  لـصاح  راـظتنا  عون  نیا 
. دوشیم یـشان  اهیهابت  اهیـشکقح و  اهقانتخا ، اهضیعبت ، اهملظ ، جاور  هعاـشا و  شرتسگ و  زا  طـقف  طـقف و  هک  دـننادیم  يراـجفنا 
ددرگ و نادیم  ِزاتهّکی  لطاب ، دشاب ، هتـشادن  يرادفرط  تقیقح  قح و  هک  هاگنآ  تسا . ندـش  ناشیرپ  لولعم  هک  تسا  نتفای  ناماس  یعون 

تقیقح تاجن  يارب  بیغ  تسد  دهدیم و  خر  راجفنا  نیا  دوشن ؛ تفای  ناهج  رد  یحلاص  درف  دنکن و  تموکح  ییورین  لطاب  يورین  زج 
کی حالـصا  ره  اریز  تسا ؛ موکحم  یحالـصا  ره  نیاربانب  دـیآیم . نوریب  نیتسآ  زا  درادـن -  يرادـفرط  تقیقح  اریز  تقیقح  لها  هن  - 

قح ضیعبت ، ملظ ، داسف ، هانگ ، ره  سکع ، رب  دوشیمن ! رهاظ  بیغ  تسد  تسه  ینشور  هطقن  عامتجا ، هنحـص  رد  ات  تسا و  نشور  هطقن 
ياههلیـسو فدـه   ] اریز تسا ؛ اور  دـنکیم ، عوـقولا  بیرق  ار  راـجفنا  تسا و  یلک  حالـص  همدـقم  هکنیا  مـکح  هـب  يدـیلپ  ره  یـشک و 

عون نیا  تسا ! داـسف  هعاـشا  جـیورت و  راـظتنا ، لکـش  نیرتهب  روهظ و  رد  عیرـست  هب  کـمک  نیرتهب  سپ  دـنکیم .] عورـشم  ار  عورـشمان 
یمالـسا تاررقم  دودـح و  رد  لـیطعت  یعون  هب  رجنم  هک  جرف -  راـظتنا  عون  نیا  مالـسلا و  هیلع  دوعوم  يدـهم  ماـیق  روهظ و  زا  تشادرب 

. دهدیمن قفو  ینآرق  یمالسا و  نیزاوم  اب  هجو  چیه  هب  دوش -  هدرمش  دیاب  يرگ » یحابا   » یعون دوشیم و 
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.( ص 54 نامه ، )
هکلب دشاب ؛ هتشاد  ار  یچاشامت  شقن  دناوتیمن  زگره  یمهم ، همانرب  نانچ  يارب  یعقاو ، رظتنم  هک  تسا  نیا  یـساسا  مهم و  هتکن  نیاربانب 

دهدیمن هزاجا  وا  هب  زگره  گرزب ، لّوحت  نیا  تبقاع  جـیاتن و  هب  نامیا  هک  ارچ  دریگ ؛ رارق  نویبالقنا  فص  رد  ًاـمتح  نونکا  مه  زا  دـیاب 
زا يرادروخرب  و  رتکاـپ » یحور   » و كاـپ » لاـمعا   » نتـشاد هب  جاـتحم  زین  ناـقفاوم  فص  رد  نتفرگ  رارق  دـشاب و  ناـفلاخم  فـص  رد  هک 

دیآیم و رد  لماک  شابهدامآ  تلاح  هب  ًامتح  دربیم ، رس  هب  شخب  يدازآ  داهج  راظتنا  رد  هک  یهاپس  تسا . یفاک  یهاگآ »  » و تماهش » »
الاب ار  دوخ  دارفا  یمزر  یگدامآ  دزاسیم و  ار  مزال  ياهرگنس  تسا . هتسیاش  يدربن  نادیم  نینچ  يارب  هک  دریگیم  تسد  هب  ار  یحالس 

. درادیم هگن  هدنز  شنازابرس  درف  درف  لد  رد  ار  ياهزرابم  نینچ  يارب  قوش  قشع و  هلعش  دنکیم و  تیوقت  ار  دوخ  دارفا  هیحور  دربیم .
: تسا هتفگ  غورد  دیوگب ، رگا  دربیمن و  رس  هب  راظتنا  رد  زگره  تسین ، يایگدامآ  نینچ  ياراد  هک  یشترا 

مامت حالـصا  تسا . ناهج  همه  حالـصا  يارب  يونعم  يدام و  یقالخا ، يرکف ، لماک  شاب  هدامآ  يانعم  هب  یناهج » حلـصم   » کـی راـظتنا 
فدـه نینچ  يارب  شابهدامآ  دـشاب . ياهداـس  راـک  دـناوتیمن  تسین و  یخوش  اـهیناماسبان ، ملاـظم و  همه  هب  نداد  ناـیاپ  نیمز و  يور 

. دشاب نآ  قمع  تعسو و  هب  دیاب  ینعی ، دشاب ، نآ  اب  بسانتم  دیاب  یگرزب ،
ياراد هدامآ و  ًالماک  رظن ، دنلب  كاپ ، هداعلا  قوف  ریذپانتسکش ، دنمورین ، ممصم ، گرزب ، رایسب  ینادرم  یبالقنا ، نینچ  ققحت  نامگیب 

رد شیوخ ، حالـصا  رب  هوالع  دنـشاب و  زین  رگیدکی  لاح  بقارم  دنراد  هفیظو  نیتسار  نارظتنم  نآ  رب  نوزفا  تسا . دنمزاین  ار  قیمع  شنیب 
مامت هک  تسا  ياهمانرب  تسین . يدرف  همانرب  کی  دنشکیم -  ار  شراظتنا  هک  نیگنس -  میظع و  همانرب  اریز  دنشوکب ؛ زین  نارگید  حالصا 

گنهامه دیاب  اهشالت  اهشـشوک و  دشاب . یناگمه  یعمج و  هتـسد  تروص  هب  راک  دیاب  دنیوج ، تکرـش  نآ  رد  دـیاب  بالقنا ، رـصانع 
. دنراد ار  نآ  راظتنا  هک  دشاب  یناهج  بالقنا  همانرب  نامه  تمظع  هب  دیاب  یگنهامه ، نیا  تعسو  قمع و  ددرگ و 

.( 387  - 384 صص ج 7 ، هنومن ، ریسفت  (ر.ك :

هیتجح نمجنا 

. تسا هیتجح » نمجنا   » هب موسوم  هورگ  هتفرگ ، رارق  هجوت  دروم  تیودهم  ثحابم  رد  ریخا  ياهلاس  رد  هک  ییاههورگ  زا  یکی 
لآ اضر  دیـس  يراکمه  اب  ش ) 1279 ه .  - 1376  ) یبلح دومحم  خیـش  هب  فورعم  ییـالوت  هداز  رکاذ  دومحم  خیـش  هلیـسو  هب  هورگ  نیا 

بلغا هچ  رگا  دش . سیسأت  دندوب ، رجات  ًاتدمع  هک  یقت  دمحم  جاح  نیسحمالغ  يداجس ، نیسح  دیس  راصع ، نیسح  دمحم  دیس  لوسر ،
. دوب گنرمک  هورگ  نیا  رد  نویناحور  روضح  لاح  نیا  اب  دندوب ؛ رادروخرب  ییالاب  داوس  حطس  زا  هورگ  نیا  ياضعا 

تهج هب  نویناحور ، روضح  مدع  نیا  هک  دنرواب  نیا  رب  یخرب  هچرگا  دشاب ؛ هدوب  توغاط  میژر  تیـساسح  لیلد  هب  تسا  نکمم  رما  نیا 
. تسا هدوب  هفسلف  اب  هورگ  سسؤم  هناتخسرس  تفلاخم 

.( ص 389 مئاق ، يوجتسج  رد  ییابطابط ، روپ  دیجم  دیس  )
هیتجح نمجنا  سیسأت  ياههزیگنا 

تیئاهب هلاض  هقرف  اب  هلباقم 
رد هلمج  زا  مدرم -  ناهذا  رد  تافارحنا  داجیا  هعیـش ، تاداقتعا  كانبات  تقیقح  لـباقم  رد  نانمـشد  ياهتنطیـش  زا  یکی  دـیدرت  نودـب 

تاداقتعا هرکیپ  رب  ینیگنـس  ياههبرـض  یعون  هب  هک  تسا  تیئاهب »  » سپـس و  تیباب »  » تافارحنا نیا  زا  یکی  تسا . تیودـهم -  ثحاـبم 
راذگورف شالت  ره  زا  اهيورجک  نیا  اب  هلباقم  رد  هراومه  خسار ، تاداقتعا  نانابرگنس  نیا  هعیـش ، تیناحور  نیاربانب  تخاس . دراو  هعیش 

شرتسگ یـسایس ، یعامتجا و  ياههنحـص  رد  نایئاهب  روضح  طیارـش ، ندش  دعاسم  تلع  هب  يولهپ ، یتوغاط  میژر  نارود  رد  دـناهدوبن .
اب یفـسلف  ياقآ  هلمج  زا  دـندش . هزرابم  هنحـص  دراو  يدـج  روط  هب  رطخ ، ساسحا  اب  نایناحور  نامز  نیا  رد  تفای . ياهقباسیب  ناوارف و 
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زین هیتجح  نمجنا  ناونع  تحت  یهورگ  درکیم . ینارنخـس  هورگ  نیا  هیلع  اههناسر ، یخرب  ربانم و  رد  يدرجورب  هللاتیآ  ترـضح  هزاجا 
. دندش هصرع  نیا  دراو  ش  لاس 1335 ه . رد 

.( لاس 1378 ش 2 ، ناریا ، زادنا  مشچ  هیرشن  اب  هبحاصم  هداز ، دمحا  رهاط  )
یبلح ياقآ  باوخ 

مالـسلا هیلع  يدهم  ترـضح  باوخ  نآ  رد  دید و  دوخ  هک  دـنادیم  یباوخ  ار  نآ  سیـسأت  هزیگنا  زا  یـشخب  نمجنا ، سیئر  یبلح  ياقآ 
!! تسا هدومن  یهورگ  نینچ  لیکشت  هب  رما  ار  ناشیا 

.( ص 248 ناریا ، رد  تیئاهب  )

هیکاطنا

. دیدرگ انب  مالسلا  هیلع  حیسم  زا  لبق  لاس  دصیس  رد  یخرب ، هتفگ  هب  هک  دوب  ماش  ياهرهش  نیرتیمیدق  زا  یکی  هیکاطنا » »
. دشیم بوسحم  مور  روشک  گرزب  رهش  هس  زا  یکی  تراجت ، ملع و  تورث ، ثیح  زا  میدق  راگزور  رد  رهش  نیا 

.( ص266 ص182 ؛ ج1 ، نادلبلا ، مجعم  (ر.ك :
تـسد هب  مود  هفیلخ  نامز  رد  دراد . هلـصاف  رتمولیک  تصـش  دودـح  هیردنکـسا »  » ات رتمولیک و  دـصکی  زا  رتمک  بلح »  » ات هیکاطنا »  » رهش

دعب دندنام . یقاب  دوخ  نییآ  رب  دنداد و  رد  نت  هیزج  تخادرپ  هب  نآ ، یحیـسم  مدرم  دمآ . رد  نایمور  تسد  زا  دش و  حتف  حارج  هدیبعوبا 
رد ات  دنداد  هیکرت  هب  ار  نآ  دننک ، اهر  ار  ماش  دنتساوخ  نایوسنارف  نوچ  دمآ و  رد  نایوسنارف  فرصت  هب  رهـش  نیا  لّوا ، یناهج  گنج  زا 

. دسرن نایحیسم  هب  يدنزگ  یلامتحا ، ياهبوشآ 
هب نایحیـسم  یبهذم  رهـش  نیمّود  ناونع  هب  سدـقملاتیب »  » زا سپ  اجنآ  تسا ، ناناملـسم  يارب  هنیدـم »  » دـننام نایحیـسم  يارب  هیکاطنا » »
هب وا ، هب  ناگدـنروآ  ناـمیا  زا  یهورگ  ًادـعب  دومن و  زاـغآ  سدـقملا  تیب  زا  ار  دوخ  توـعد  حیـسم  ترـضح  هک  ارچ  دـیآیم ؛ باـسح 

. دندرک ترجه  هیکاطنا 
تهج نیمه  هب  تفای . شرتسگ  مالسلا  هیلع  حیسم  نید  اجنآ  زا  دندناوخ و  ارف  نییآ  نیا  هب  ار  مدرم  دنتفر و  رهـش  نادب  ابانرب »  » و سلوپ » »

نیب گنتاگنت  هطبار  دوجو  ّتیودهم ، تایاور  رد  هیکاطنا »  » رکذ دیاش  تسا . هدمآ  نایم  هب  نخس  صوصخب  رهـش ، نیا  زا  دیجم  نآرق  رد 
. تسا مالسلا  هیلع  حیسم  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح 

زا سپ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هک  تسا  هدش  دای  ینیمزرس  ناونع  هب  لحم  نآ  زا  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  هب  طوبرم  تایاور  رد 
. دنکیم لالدتسا  نآ  اب  اراصن  دوهی و  اب  دروآیم و  نوریب  ار  لیجنا  تاروت و  نیمزرس  نآ  رد  يراغ  زا  روهظ ،

: دومرف مالسا  یمارگ  ربمایپ 
.« دروآیم نوریب  دوشیم ، هدیمان  هیکاطنا  هک  ینیمزرس  زا  ار  لیجنا  تاروت و  »

.( ص 372 ج11 ، دشار ، نب  رمعمل  عماجلا  نینچمه ر.ك : ص350 . ج 52 ، ص 25 ؛ ج 51 ، راونالا ، راحب  ص161 ؛ ج 1 ، عیارشلا ، للع  )
. دنروآیم مالسا  اهنآ  زا  يرایسب  ماجنارس  دزادرپیم و  لالدتسا  هب  نایدوهی  نایحیسم و  اب  اهباتک  نآ  هلیسو  هب  و 

.( ح 26 ص 237 ، ۀبیغلا ، (ر.ك :

داتوا

هب ترضح  نآ  تمدخ  رد  هراومه  هک  دنتسه  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ّصاخ  نارای  زا  نت  یس  داتْوَا »  » هک دوشیم  هدافتسا  تایاور  زا 
خیم يانعم  هب  دَتَو »  » عمج داتوا »  » هک ییاجنآ  زا  دوشیم . وا  نیشناج  يرگید  هتسیاش  درف  دنورب ، ایند  زا  هک  نانآ  زا  کی  ره  دنربیم . رس 
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رـس هب  ترـضح  نآ  هب  تمدـخ  رد  راوتـسا ، هوک  نوچمه  هک  دنتـسه  روالد  صلاخ و  رایـسب  نادرم  زا  هورگ ، نیا  دـسریم  رظن  هب  تسا ؛
. دنربیم

.( ص 300 ج 53 ، راونالاراحب ، (ر.ك :
: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا 

هیلع نامز  ماما  رب  یتشحو  هنوگ  چیه  اهنآ  دوجو  اب  هک  دراد  دوجو  مزالم  رفن  یـس  تبیغ ، نارود  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  يارب 
. دش دهاوخن  ضراع  مالسلا 

.( ح 41 ص 188 ، ۀبیغلا ، ص 162 و  ۀبیغلا ، باتک  تیاور 16 ؛ ص 340 ، ج 1 ، یفاکلا ، )

هللا مایا 

: تسا هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  رابود  نآرق  رد  هک  تسا  ادخ  ياهزور  يانعم  هب  هّللا » ماّیا  »
« ٍروُکَش ٍراَّبَص  ِّلُِکل  ٍتایآل   َ َِکلذ یف  َّنِإ  ِهَّللا  ِماَّیَِأب  ْمُهْرِّکَذ  َو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  َکَمْوَق  ْجِرْخَأ  ْنَأ  اِنتایِآب  یسُوم  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  َو  . » 1

.( هیآ 5 (، 14  ) میهاربا )
ياهزور روآ و  نوریب  ییانشور  يوس  هب  اهیکیرات  زا  ار  دوخ  موق  هک  میدومرف ] وا  هب  و   ] میداتـسرف دوخ  تایآ  اب  ار  یـسوم  تقیقح ، رد 

. تساهتربع يرازگساپس  ِيابیکش  ره  يارب  يروآدای 1 ]  ] نیا رد  ًاعطق  هک  نک  يروآدای  نانآ  هب  ار  ادخ 
« َنُوبِسْکَی اُوناک  اِمب  اًمْوَق  َيِزْجَِیل  ِهَّللا  َماَّیَأ  َنوُجْرَی  َنیذَِّلل ال  اوُرِفْغَی  اُونَمآ  َنیذَِّلل  ُْلق  . » 2

ات دـنرذگ ، رد  دـنرادن  دـیما  ادـخ  ِيزوریپ ]  ] ياهزور هب  هک  یناسک  زا  ات  وگب  دـناهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  هب  ( ؛). هیآ 14 (، 45  ) هیثاج )
.« دناسر تازاجم  هب  دناهدشیم  بکترم  هچنآ  ببس ]  ] هب ار  یهورگ  ره ] ادخ  ]

: دیامرفیم هدرک ، هراشا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  گرزب  ياهتیرومأم  زا  یکی  هب  تسخن  هیآ  رد  دنوادخ 
.« يروایب دوخ  موق  دای  هب  ار  ادخ  ياهزور  یهلا و  ماّیا  هک  یفظوم  وت  »

( ادـخ هناخ   ) هّللا ُْتَیب  ماـن  هب  یـصاخ  هطقن  رگا  تسا . ادـخ  هب  قلعتم  اـهناکم  همه  هک  هنوگناـمه  تسا ؛ یهلا  ماـیا  اـهزور ، همه  ًاملـسم 
ییانـشور و زایتما و  هک  تسا  یـصوصخم  ياهزور  هب  هراـشا  ًاملـسم  هّللا » ماـّیَا   » ناونع نینچمه  تسا . نآ  یگژیو  رب  لـیلد  دـش ، هدـیمان 

: دناهداد یفلتخم  تالامتحا  نآ  ریسفت  رد  نارسفم  تهج  نیمه  هب  دراد . ياهداعلا  قوف  ششخرد 
: دناهتفگ یخرب 

لماش اهیگتسیاش  رثا  رب  یهلا  ياهتمعن  عاونا  هک  تسا  ییاهزور  نانآ و  نیتسار  ياهتما  نیـشیپ و  ناربمایپ  يزوریپ  ياهزور  هب  هراشا 
: دناهتفگ ياهدع  تسا . اهنآ  لاح 

! درکیم ورد  نامرف  کی  اب  ار  اهتوغاط  دیشکیم و  باذع  ریجنز  هب  ار  شکرس  ماوقا  دنوادخ  هک  تسا  ییاهزور  هب  هراشا 
! تخاس دودحم  ار  اسر  ایوگ و  ریبعت  نیا  ناوتیمن  ًالوصا  اما  دناهتشاد ؛ تمسق  ود  ره  هب  هراشا  زین  یهورگ 

نانچ نآ  رد  ادـخ  ياهنامرف  زا  یکی  هک  زور -  ره  تسا . رـشب  یگدـنز  خـیرات  رد  یتمظع  ياراد  هک  تسا  ییاـهزور  ماـمت  هّللا ،» ماـّیا  »
هدوشگ و اـهناسنا  یگدـنز  رد  ياهزاـت  لـصف  هک  زور  ره  تسا . هّللا  ماـّیا  زا  هداد -  رارق  دوخ  عاعـشلا  تحت  ار  روما  هیقب  هک  هدیـشخرد 

یتسین هرد  رعق  هب  نآ  رد  یـشک  ندرگ  نوعرف  توغاط و  ای  هدوب و  نآ  رد  يربمایپ  مایق  روهظ و  تسا و  هدـش  هداد  اـهنآ  هب  یتربع  سرد 
. تسا هّللا  ماّیا  زا  اهنآ  همه  تسا ؛ هتشگ  شوماخ  یتعدب  ملظ و  هدش و  اپ  رب  یتلادع  قح و  هک  زور  ره  هصالخ  هدش و  هداتسرف 

.( 271 ص 272 -  ج 10 ، هنومن ، ریسفت  )
: تسا هدش  ریسفت  ینوگانوگ  ياهزور  هب  هّللا » ماّیَا   » هدیسر ام  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  هک  یتایاور  رد 
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: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
« ِۀَمایِْقلا ُمْوَی  َو  ِةَّرَکلا  ُمْوَی  َو  ُِمئاقلا  ُموُقَی  ُمْوَی  ٌۀَثالَث  ِهّللا  ُماَّیَا  »

.( ح 1 ص 365 ، رابخالا ، یناعم  ح 75 ؛ ص 108 ، لاصخلا ، )
.« زیخاتسر زور  ناگدرم و  زا  یخرب  تشگزاب  زور  درک و  دهاوخ  مایق  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  هک  يزور  تسا ؛ زور  هس  هّللا  ماّیا  )

. تسا هدمآ  ِتْوَملا » ُموَی  «، » ِةَّرَکلا ُموَی   » ياج هب  تایاور  زا  ياهراپ  رد  هتبلا 
.( ص 12 ج 13 ، راونالاراحب ، )

. تسا نشور  ياهقادصم  زا  یتمسق  نایب  هکلب  تسین ؛ راصحنا  رب  لیلد  زگره  ثیداحا  هنوگ  نیا  هک  تسا  نشور 

ب»  » فرح

باب

. تسا بجاح  فراعتم و  میالم ، راوازس ، ردپ ، يانعم  هب  یسراف  رد  باب » »
: دیوگیم بغار  دوریم . راک  هب  جورخ ) دورو و  لحم  « ) رد  » يانعم هب  یبرع  رد  هژاو  نیا 

هدش دای  هّللا » ُباب   » ناونع هب  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  تیبلا ». باب   » ای ۀنیدملا » باب   » دننام دنناوخیم ؛ باب  ار  يزیچ  هب  دورو  لوخد و  لحم 
تسا

.( ص 27 ح 6 ، بیذهتلا ، ص 589 ؛ ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  و ر.ك : ح 7 ؛ ص 145 ، ج 1 ، یفاکلا ، )
. دنتسه ناشیا  نآ ، هب  ندیسر  هار  اهنت  دراد ، ار  دنوادخ  ياقل  هدارا  سک  ره  هک  انعم  نیدب 

: میناوخیم هبدن  ياعد  رد 
»؟ یتُؤی ُْهنِم  يِذَّلا  ِهَّللا  ُبَاب  َْنیأ  »

.( ص 297 لابقالا ، )
« اُهباب ٌّیلَع  َو  ِْملِعلا  ُۀَنیِدَم  اَنَا   » ثیدح دیسر . رگید  زیچ  هب  نآ  هلیسو  هب  ناوتیم  هک  يزیچ  ینعی ، باب ؛»  » نیاربانب

یلع ترضح  هلیـسو  هب  هک  تسا  انعم  نادب  ص66 ). ج 2 ، مالـسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  ح 33146 ؛ ص 34 ، ج 27 ، ۀعیشلا ، لئاسو  )
. تفای تسد  ملع  رهش  هب  ناوتیم  مالسلا  هیلع 

صوصخم هدنیامن  ّصاخ  يراک  ای  اهراک  همه  رد  تسا و  کیدزن  رایسب  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  هب  هک  تسا  یـسک  حالطـصا  رد  باب » »
مالسلا مهیلع  همئا  ناریفس  الکو و  مامت  هتشذگ  رد  دیمان . باب »  » ار صخش  هدنیامن  ای  لیکو  ناوتیم  ساسا  نیا  رب  دوشیم . هدرمش  نانآ 

. داد تسد  زا  ار  شایشزرا  راب  دش و  ورهبور  ّتیباب »  » نیغورد نایعدم  هدافتسا  ءوس  اب  هژاو  نیا  جیردت  هب  دندناوخیم . باب »  » ار
« جئاوَحلا ُباب   » دننام تسا ؛ هدیدرگ  قالطا  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  رب  ددعتم  تایاور  رد  باب 

.( ص 6 ج 48 ، راونالاراحب ، ص 323 ؛ ج 4 ، بقانملا ، (ر.ك :
« ۀَطِح ُباب  )

.( ص 610 لابقالا ، ص 525 ؛ یسوط ، یلامألا  ص 626 ؛ ج 2 ، لاصخلا ، )
« ِۀَمْکِحلا ُباب  «، » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ّیبَّنلا  ِْملِع  ِۀَنیدَم  ُباب  )

.( ص 253 ج 17 ، راونالاراحب ، (ر.ك :
.« هَّللا ُباب   » و
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: دسیونیم بوشآ  رهش  نبا  هک  نانچ  نیا  رب  نوزفا 
: دننام دناهدوب ؛ ناراوگرزب  نآ  باب  مالسلا  مهیلع  همئا  باحصا  زا  یعمج 

(. مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  باب   ) يرجه دیشر 
(. مالسلا هیلع  داّجس  ترضح  باب   ) یمعطم لیوطلا  ما  نب  ییحی 

(. مالسلا هیلع  رقاب  ماما  باب   ) یفعج دیزی  نب  رباج 
(. مالسلا هیلع  قداص  ماما  باب   ) نانس نب  دمحم 

. تسا هدش  هتخانش  ۀمئالا » باب   » زین هللا  همحر  یسلجم  همالع 
هزورما هک  ياهنوگ  هب  تخاس ؛ كورتم  رود و  شایعقاو  هاگیاج  زا  ار  هژاو  نیا  باب ، دـمحم  یلعدیـس  نوچ  یناسک  تسرداـن  ياـهاعدا 

. دننکیم یفرعم  ناموصعم  هدنیامن  ار  دوخ  غورد  هب  هک  تسا  یناسک  هب  هراشا  يارب  بلغا  دوریم و  راک  هب  رتمک 

هیباب

دوخ دوب و  هعیـش  مهدزاود  ماما  ّتیباب  یعدم  شتوعد  يادتبا  رد  وا  هک  اجنآ  زا  تسا . يزاریـش  دمحم  یلع  دیـس  هیباب » هقرف   » راذگ ناینب 
لاس رد  دمحم  یلع  دیـس  دندش . هدیمان  هیباب »  » شناوریپ دـیدرگ و  باب »  » هب بقلم  تسنادیم ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  طابترا  قیرط  ار 
دیس تفای . تیبرت  یلع  دیس  جاح  دوخ  يومع  یتسرپرس  تحت  داد و  تسد  زا  ار  شردپ  یکدوک  رد  وا  دمآ . ایند  هب  زاریش  رد  1235 ق .

. تخومآ نتشون  ندناوخ و  تفر و  دباع  خیش  بتکم  هب  یکدوک ، رد  دمحم  یلع 
اب نارود  نامه  زا  دمحم  یلع  دیس  دوب . یتشر  مظاک  دیس  شدرگاش  و  هیخیش ) راذگ  ناینب   ) یئاسحا دمحا  خیـش  نادرگاش  زا  دباع  خیش 

دوب سرد  نیمه  رد  دش ، رضاح  یتشر  مظاک  دیـس  سرد  رد  تفر و  البرک  هب  یگلاس  هدزون  نس  رد  يو  هک  يروط  هب  دش ؛ انـشآ  هیخیش 
رد یتدـم  البرک ، هب  نتفر  زا  لبق  دـش . انـشآ  هیخیـش  شور  هب  یهقف  لئاسم  ثیداحا و  تایآ و  لـیوأت  ریـسفت و  یناـفرع و  لـئاسم  اـب  هک 

. تخادرپ تضایر »  » هب اجنآ  رد  درک و  تماقا  رهشوب 
. دناوخیم يداروا  دیشروخ  هب  ور  هناخ  ماب  رب  رهشوب ، مرگ  ياوه  رد  هک  تسا  هدش  لقن 

.( ص 181 یمالسا ، بهاذم  قرف و  اب  ییانشآ  اضر ، راکجنرب ، )
ياوشیپ یتشر  مظاک  دیـس  رـضحم  هب  یگلاس  هدزون  زا  هک  تشگ  بجوم  دـیماجنا و  لوط  هب  لاس  هس  ای  ود  رهاظ ، هب  البرک  رد  وا  تماقا 

سپ تشگ و  نوگرگد  یتشر ، مظاک  دیـس  یبهذم  یقالخا و  ذوفن  رثا  رب  دمحم  یلع  دیآ . رد  وا  نادرگاش  کلـس  رد  دـبای و  هار  هیخیش 
یلص دمحم  لآ  مئاق  نسحلا  نب  ۀجح  ترـضح  نامز  ماما  هب  لوصو  هطـساو » باب و   » هک درک  يوعد  یگلاس  رد 24  دیس ، تشذگرد  زا 

. تسا هلآ  هیلع و  هللا 
.( ص 87 یمالسا ، قرف  گنهرف  داوج ، دمحم  روکشم ، )

ماما يوس  زا  هک  درک  حیرـصت  دومن و  لیوأت  دوب ، هتخومآ  هیخیـش  بتکم  زا  هک  یـشور  اب  ار  نآرق  زا  ییاهشخب  زاغآ ، رد  دـمحم  یلع 
. تسا مدرم  داشرالا  هب  رومأم  مالسلا  هیلع  نامز 

یلع ياـهاعدا  غیلبت  هب  رگید ، طاـقن  رد  زین  شناراـی  درک . غیلبت  اراکـشآ  ار  دوـخ  توـعد  درک و  رهـشوب  هکم و  هب  ییاـهترفاسم  سپس 
يدهم  » ار دوخ  تفگ و  نخـس  ّتیودهم »  » زا داد و  رییغت  ار  دوخ  ياعدا  دندیورگ ، وا  هب  ییاههورگ  هک  یتدم  زا  سپ  دنتخادرپ . دـمحم 
دنوادخ تسا و  هدش  خسف  مالسا  نید  هک  دش  یعدم  درک و  حرطم  ار  شیوخ  تلاسر » تّوبن و   » ياعدا نآ  زا  سپ  درک . یفرعم  دوعوم »

همه زا  رترب  ار  دوخ  نایب ، باتک  رد  دـمحم  یلع  تسا . هدرک  لزاـن  وا  رب  ار  ناـیب »  » ماـن هب  هزاـت  ینامـسآ  باـتک  اـب  هارمه  يدـیدج  نید 
یلع دیس  هب  هیخیش  ياملع  زا  نت  هدجیه  هام ، جنپ  تدم  ات  لاس 1260  زا  تسا . هتشادنپ  راگدرورپ  سفن  رهظم  ار  دوخ  هتسناد و  ناربمایپ 
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. دندش ّیح » فورح   » هب فورعم  دوشیم ، هدزون  هک  يو  دوخ  اب  دجبا  باسح  يور  زا  دندیورگ و  باب  دمحم 
ریگتسد و لاس 1261 ق  رد  سراف  یلاو  روتسد  هب  دوب ، هتفرن  رتارف  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ّتیباب  ياعدا  زا  زونه  دمحم  یلع  هک  ینامز  رد 

: تفگ مدرم  روضح  رد  درک و  تمادن  راهظا  دروخ ، تسکش  هعیش  ياملع  اب  هرظانم  رد  یتقو  نآ  زا  سپ  دش . هداتسرف  زاریش  هب 
!« دنادب ماما  باب  ارم  هک  یسک  رب  ادخ  تنعل  دنادب ! بیاغ  ماما  لیکو  ارم  هک  یسک  رب  ادخ  تنعل  »

اب هعلق  نیمه  رد  دش . دیعبت  وکام  هعلق  هب  سپـس  ناهفـصا و  هب  اجنآ  زا  دوب و  رظن  تحت  دوخ  يردـپ  هناخ  رد  هام  شـش  هعقاو  نیا  زا  سپ 
هعلق نامه  رد  ار  نایب »  » باتک داتفا و  قوش  هب  دنـشوکیم ، وا  يواعد  غیلبت  راـک  رد  ناـنآ  دینـشیم  هکنیا  زا  تشاد و  هبتاـکم  شنادـیرم 

. تشون
یکیدزن رد  قیرهچ  هعلق  هب  وکام  هعلق  زا  ار  يو  لاس 1364 ق  رد  دنک ، عطق  شنادیرم  اب  ار  وا  دنویپ  هکنآ  يارب  راجاق  هاش  دمحم  تلود 

سلجم نآ  رد  دـمحم  یلع  دـندرک . همکاـحم  اـملع  زا  نت  دـنچ  روـضح  رد  هدرب و  زیربـت  هـب  ار  يو  يدـنچ  زا  سپ  درک . لـقتنم  هـیمورا 
. درک لیوأت  هّللا » ملع  ّتیباب   » هب دوب -  هدرک  اعدا  نآ  زا  شیپ  هک  ار -  نامز » ماما  ّتیباب   » تفگ و نخس  دوخ  ّتیودهم  زا  اراکشآ 

دنام و ورف  خساپ  زا  دندیـسرپ ، ینید  لئاسم  یخرب  هرابرد  وا  زا  نوچ  دنک و  تابثا  ار  دوخ  ياعدا  تسناوتن  املع  سلاجم  رد  دـمحم  یلع 
اما تشون . همان  هبوت  تسج و  يّربت  شیوخ  يواعد  زا  وا  دندرک . هیبنت  هدز و  بوچ  ار  يو  هجیتن  رد  دناوخ . طلغ  ار  یبرع  هداس  تالمج 

. درک يربمایپ  ياعدا  یتدم  زا  سپ  ور  نیا  زا  دوبن . یعقاو  یلبق ، هبوت  دننام  زین  هبوت  نیا 
لتق و هب  یقطانم  رد  دـندروآ و  دـیدپ  روشک  رد  ییاهبوشآ  دـمحم ، یلع  نادـیرم  لاس 1264 ق . رد  راجاق  هاـش  دـمحم  گرم  زا  سپ 

ندناشن ورف  دمحم و  یلع  لتق  هب  میمـصت  هاش -  نیدلارـصان  مظعا  ردص  ریبکریما -  ناخ  یقت  ازریم  نامز  نیا  رد  دنتخادرپ . مدرم  تراغ 
. تساوخ اوتف  املع  زا  راک  نیا  يارب  تفرگ . هیباب  هنتف 

وا مادـعا  مکح  رودـص  زا  دـندرک و  حرطم  ار  غامد  طبخ  ههبـش  شزیمآ ، نونج  راتفر  وا و  داضتم  فلتخم و  يواعد  لیلد  هب  اـملع  یخرب 
. دنداد وا  لتق  هب  مکح  دندرمش و  بلط  تسایر  وگغورد و  يدرم  ار  يو  رگید  یخرب  اما  دندرک . يراددوخ 

. دش نارابریت  زیربت  رد  نابعش 1266  رد 27  شناوریپ  زا  یکی  هارمه  دمحم  یلع 
.( باب هنتف  ۀنطلسلا ، داضتعا  زین ر.ك : 182 و  ص 183 -  یمالسا ، بهاذم  قرف و  اب  ییانشآ  )

تیباب شیادیپ  ياههنیمز 
هاگ ناضرغم و  یخرب  دننیبیم ، ناوتان  نآ  اب  هلباقم  زا  ار  دوخ  مدرم  زا  یعمج  دیآیم و  دـیدپ  یعامتجا  ینارحب  ای  لکـشم  یتقو  ًالومعم 

يزاب يزاس و  نید  هب  ای  دنروآیم و  يور  ینیشن  هشوگ  هب  ای  تمحز ، رپ  مهم و  ياهتیلوؤسم  زا  دوخ  ندیـشک  رانک  يارب  ناحولهداس ،
. تسا هدمآ  دیدپ  هنوگ  نیا  یتیعقوم  رد  ّتیباب  ياهاعدا  رثکا  دنزادرپیم . مدرم  تاداقتعا  اب 

: زا تسا  ترابع  ّتیباب  نایعدم  ياههزیگنا 
يزودنا تورث 

زا رانید  رازه  یـس  دـش ، دیهـش  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک  یماگنه  تسا  تورث  ناطیـش  ذوفن  ياههار  نیرتمهم  زا  یکی 
اعدا دهدن ، لیوحت  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  هب  ار  لاوما  هکنآ  يارب  یلو  دنام . یقاب  ینئاطب  هزمحیبا  نب  یلع  دزن  مالـسلا  هیلع  ماما  لاوما 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  لاوما  هکنآ  يارب  یخرب  زین  يرغص  تبیغ  نامز  رد  تسا . دوعوم  يدهم  نامه  هدنز و  مالـسلا  هیلع  متفه  ماما  درک 
. دندرک ّتیباب  تباین و  ياعدا  دهدن ، لیوحت  شایعقاو  هدنیامن  لیکو و  هب  ار 

. دنار نابز  رب  ار  ّتیباب  ياعدا  يزودنا ، تورث  يارب  هک  تسا  یناسک  زا  لالب  نبا  یلع  نب  دمحم  رهاطوبا 
مهوت

درگ شیوـخ  نوـماریپ  ار  ناداـن  یعمج  دـنناریم و  ناـبز  رب  فازگ  ياـهاعدا  دـنهدیم ؛ تسد  زا  ار  درخ  هـتفر ، ورف  تاـمّهوت  رد  یخرب 
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لکـشم نیا  اب  تشاد -  ّتیباب  ياعدا  هک  بتاک -  رفظم  نب  دـمحم  فلدوبا  دـهدیم  ناـشن  یخیراـت  ربتعم  عباـنم  لاـثم  يارب  دـنروآیم .
. دوب ورهبور 

یبلط هاج 
ییامن دوخ  ندـش و  گرزب  هب  قایتشا  رورغ و  تسا . یگتخاس  نایدا  یفارخ و  تاداقتعا  شیادـیپ  مهم  رایـسب  لماوع  زا  زین  یبلطتسایر 
مالـسلا هیلع  نامز  ماما  تباین  هلأسم  هک  اجنآ  زا  دـناشکیم . كانرطخ  ياهراک  تمـس  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یقـالخا  مومذـم  تافـص  زا 

ناربج يارب  ناگیامورف  زا  یخرب  دروآیم ، ناغمرا  هب  ار  مدرم  يرادربنامرف  مارتحا و  دـنکیم و  داـجیا  درف  يارب  یعاـمتجا  هژیو  تیعقوم 
. دننکیم تباین  ياعدا  دوخ ، یحور  فعض 

يرترب تسناوتیمن  دیزرویم و  تداسح  هعبرا  باون  هب  یناغملـش ، لاثم  يارب  تسا . یبلطهاج  ببـس  ناگرزب  ربارب  رد  تداسح  هاگ  هتبلا 
. درک تباین  ياعدا  ببس  نیدب  دنیبب ؛ ار  نانآ 

ینارتوهش
نمادـکاپ دـنهاوخیمن  هک  یناسک  هنافـسأتم  تسا . ّتیباب  نایعدـم  ياههزیگنا  رگید  زا  ینارتوهـش ، تاـمرحم و  هب  شیارگ  یهارمگ و 

. دنروآیم يور  دیدج  نید  نتخاس  ّتیباب و  ياعدا  هب  یقالخا ، دسافم  جیورت  یسنج و  ياهتذل  هب  ندیسر  يارب  دنشاب ،
یسایس لئاسم 

هیحور هکنآ  يارب  میقتسمریغ -  ینامز  میقتسم و  روط  هب  یهاگ  اهتلود  تسا . یـسایس  لئاسم  ّتیباب ، نایعدم  ياههزیگنا  زا  رگید  یکی 
ات دننکیم  کیرحت  ار  یخرب  دنرب -  ورف  لزلزت  هقرفت و  رد  ار  نانآ  دنروآ و  دـیدپ  هنخر  ناشدـحتم  فوفـص  رد  هدرک و  درخ  ار  نایعیش 

. دنزادرپب نارگمتس  نابصاغ و  تموکح  ياهداینب  ماکحتسا  هب  دننک و  ّتیباب  ياعدا 
.( ّتیودهم ّتیباب و  نارکنم  نایعدم و  دمحا ، يدباع ، )

یپایپ ياهناراب 

نآ ات  هک  تسا  یپایپ  ياهناراب  تسا ، هدش  دای  نآ  زا  روهظ  ياههناشن  رامـش  رد  دتفایم و  قافتا  روهظ  لاس  رد  هک  ییاههدیدپ  زا  یکی 
. تسا هدشن  هدید  نآ  دننام  زور 

مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  هکناـنچ  دوشیم ؛ رجنم  نیمز  عضو  دوبهب  هب  دـنکیم و  مهارف  ار  نیمز  يزبسرـس  يداـبآ و  هنیمز  اـهناراب  نیا 
: دیامرفیم

« َکلذ ِیف  اوُّکُشَت  الَف  ِلْخَّنلا  ِیف  ُرَمَّثلا  اهِیف  ُدُسْفَی  ٌۀَقاْدیَغ  ٌۀَنََسل  مالسلا  هیلع  ِِمئاقلا  َماُّدق  ّنِا  »
.( ص 461 ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  ص 449 ؛ ۀبیغلا ، باتک  )

دوخ هب  يدیدرت  نیا  رد  سپ  دسوپیم . لخن  يور  رب  امرخ  نآ ، رثا  رد  هک  دوب  دهاوخ  ناراب  رپ  یلاس  مالسلا  هیلع  مئاق  مایق ]  ] هناتـسآ رد  )
. تسا هقباس  یب  ای  هقباس و  مک  یپایپ ، ناراب  رادقم  نیا  شراب  دیهدن ». هار 

هتـشاد زاجعا  هبنج  دناوتیم  تروص ، نیا  رد  درابب ، نیمز  ياج  همه  رد  نامز و  مه  اهناراب ، نیا  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  لامتحا  هتبلا 
. دشاب

: دومرف زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
 …« ُهَلثِم ُِقیالَخلا  َرَی  َمل  ًارَطَم  َبَجَر  ْنِم  ٍماّیَا  َةَرْشَع  َو  ِةرِخآلا  يِدامَج  َساَّنلا  َرَطَم  ِِمئاقلا  ُماِیق  َنآ  اذِا  »

.( ص 463 ج2 ، ۀمغلا ، فشک  ص 264 ؛ ج 2 ، نیظعاولا ، ۀضور  ص 381 ؛ ج 2 ، داشرالا ، )
هک یناراب  بجر ؛ زور  هد  یناثلا و  يدامج  هام  رد  تخیر ؛ دـهاوخ  ورف  ناراب  مدرم  رب  دـسر ، ارف  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ماـیق  ناـمز  هک  یتقو  )
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.« تسا هدشن  هدید  شدننام 

هیرقاب

ترضح زا  ار  تماما »  » هتشر نانآ  دوشیم . هتفگ  دندوب ، مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تعجر  هب  دقتعم  هک  نایعیش  زا  یهورگ  هب  هیرقاب ،» »
ار وا  هدـیناشک و  مالـسلا  هیلع  رقاـب  هب  فورعم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  ماـما  وا  هداون  هب  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع 

: تسا هدومرف  وا  هب  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  نانآ  رظن  زا  دنتسنادیم . رظتنم » يدهم  »
« مالَّسلا ینِم  ُهئَْرقاَف  ٍرَفْعَج  ابَا  یَّنَُکی  ٍِّیلَع  ُْنب  دمحم  ُهُمْسا  یتیب  لها  ْنِم  ًالُجَر  ُكِرُدتَس  کنا  »

.( ص 304 ج 1 ، یفاکلا ، ینیلک ، خیش  )
دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  باحصا  زا  سک ، نیرخآ  رباج  ناسرب ». يو  هب  ارم  مالس  يدید  ار  وا  نوچ  دید و  یهاوخ  ار  وا  وت  انامه  )

رد دوـب -  كدوـک  تقو  نآ  رد  هک  مالـسلا -  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  لاـبند  هب  يو  تشذـگ . رد  ییاـنیبان  يریپ و  نـس  رد  هـک 
: تفگیم تشگیم و  هنیدم  ياههچوک 

! رقاب ای  »
.« كاقلا یتم 

! رقاب يا  ینعی ،
؟ درک مهاوخ  رادید  ار  وت  یک  نم 

: تفگ دیسوب و  ار  شتسد  رس و  دینابسچ . دوخ  هنیس  هب  ار  وا  دروخرب و  ترضح  نآ  هب  هنیدم ، ياههچوک  زا  یکی  رد  يزور 
! ینب ای  »

« مالَّسلا َُکئَْرقَی  ِهّللا  ُلوُسَر  َكُدَج 
.( ص 185 ج 68 ، راونالاراحب ، (ر.ك :

! نم دنزرف  يا  ینعی ،
: دنیوگ دناسریم . مالس  وت  هب  هَّللالوسر  وت  دج 

. تشذگ رد  رباج  ترضح ، نآ  رادید  زا  سپ  بش  نامه  رد 
: دنیوگ هیرقاب » »

. تسا رظتنم » يدهم   » ترضح نآ  سپ  دوب ، يو  هب  شّدج  فرط  زا  مالس  ندیناسر  رومأم  رباج  هک  ییاجنآ  زا 
.( ص 96 یمالسا ، قرف  گنهرف  )

. تسا یهاو  تسس و  رایسب  یلالدتسا  نیا  هتبلا  و 

مئاق بقل  ندینش  ماگنه  نتساخرب 

ار ترـضح  نآ  مان  ای  دـنتفایم و  وا  داـی  هب  نوچ  هک  تسا  نآ  مالـسلا ، هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  ناگتفیـش  ناقـشاع و  فیاـظو  زا  یکی 
. دنزیخ اپ  هب  دوخ  ياج  زا  دننک و  مایق  هدومن ، تدارا  راهظا  ناشیا  هب  تبسن  دنونشیم ،

: دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
؟ میزیخرب دیاب  مئاق »  » مان ندینش  ماگنه  هب  ارچ 

: دومرف
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ترضح نآ  اذل  تسا . وا  تبرغ  رب  فسأت  زاربا  ترضح و  نآ  هقح  تلود  روآدای  بقل  نیا  تسه و  ياینالوط  تبیغ  ترضح  نآ  يارب  »
لیلجت زا  دنکیم . زیمآتبحم  هاگن  دنک ، دای  بقل  نیا  اب  ار  شترضح  هک  سک  ره  هب  دراد  شناتـسود  هب  هک  یتمحرم  تبحم و  تّدش  زا 

زا درگنب -  وا  يوس  هب  شراوگرزب  يالوم  هک  یماگنه  دوخ -  رصع  بحاص  لباقم  رد  یعـضاخ  هدنب  ره  هک  تسا  ترـضح  نآ  میظعت  و 
.« دیامن تلأسم  دنوادخ  زا  ار  شیالوم  جرف  رما  رد  لیجعت  دزیخرب و  دیاب  سپ  دزیخرب . ياج 

.( ح 4 ص 640 ، رثالا ، بختنم  )
يارب نآ ، ره  رد  دارفا  یگدامآ  دریگ . رارق  تلفغ  دروم  دـیابن  زین  نآ  هناـیارگ  لـمع  یعاـمتجا و  تمکح  هدـش ، رکذ  تمکح  رب  هوـالع 

رد ناملسم -  ره  هکلب  رظتنم -  هعیـش  دراد . ازـسب  یتیمها  اهناسنا ، قوقح  ظفح  یناهج و  تلادع  میکحت  هار  رد  داهج  هزرابم و  و  مایق » »
دشاب هتشاد  ار  یگدامآ  نیا  اجنآ  ات  دشوکب و  نوگانوگ  قرط  هب  نآ  قّقحت  هار  رد  دشاب و  یفده  نینچ  ياراد  هراومه  دیاب  تبیغ ، رـصع 

نیا نینچمه  دـهد . ناـشن  ار  شیوخ  هبناـج  همه  یگداـمآ  دزیخ و  اـپ  هب  دوشیم ، رکذ  مئاـق )  ) ماـیق ياوشیپ  ماـن  هاـگره  هک  دراد  زاربا  و 
. دنک میکحت  نارگید  دوخ و  رد  نیقلت و  نارگید  دوخ و  هب  هشیمه  ار  یگدامآ 

.( ص 264 و 263 برغم ، دیشروخ  اضر ، دمحم  یمیکح ، )

يدهملا تامالع  یف  مالسالا  ةراشِب 

هعیش و قیرط  زا  هک  تسا  یثیداحا  رب  لمتشم  مالسلا و  هیلع  نسحلا  نب  ۀجح  رصع  یلو  ترضح  روهظ  میالع  لاوحا و  هرابرد  یباتک  مان 
. تسا هدش  تیاور  ینس 

رد ياهمتاخ  روهظ و  میالع  رد  باـب  هدزناـپ  ياراد  لّوا  دـلج  تسا . هدـش  نیودـت  دـلج  ود  رد  فلؤم ، تاحیـضوت  اـب  هارمه  باـتک  نیا 
ترضح و هریـس  هب  عجار  باب و  ياراد 25  مود  دلج  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  تموکح  تدم  هب  طوبرم  تایاور  هیجوت  حیـضوت و 
. تسا هدش  همجرت  یـسراف  هب  مالـسا » دیون   » مان اب  پاچ و  يریزو  عطق  هب  اهراب  دلج  ود  ره  تسا . رمع و …  لوط  بانج و  نآ  باحـصا 

. تسا یمظاک  ینیسح  ینسح  ردیح  دیس  نب  میهاربا  دنزرف  یفطصم  دیس  موحرم  راوگرزب  ملاع  اهبنارگ ، رثا  نیا  فلؤم 

هللا ۀیقب 

هب لوعفم  مسا  ای  لعاف  مسا  ياج  هب  هک  تسا  يردصم  نآ  دوش و  هتـشاذگ  یقاب  يزیچ  زا  هچنآ  هدـنیاپ و  هدـنام و  زاب  ینعی ، هیقب ؛»  » هژاو
ناتساد رد  راب  کی  طقف  نآرق  رد  تسا . هدمآ  مالـسلا  مهیلع  تمـصع  نادناخ  تایاور  دیجم و  نآرق  رد  هّللا » ُۀّیَقب   » بیکرت دوریم . راک 

: دیامرف نینچ  دنکیم ، یهن  یشورف  مک  زا  ار  دوخ  موق  هکنآ  زا  سپ  هک  تسا  هدمآ  بیعش  ترضح 
« َنینِمُؤم ُْمْتنُک  ْنِا  ْمَُکل  ٌْریَخ  ِهّللا  ُتَّیَقب  »

امـش يارب  دراذگیم ، یقاب  ناتیارب  يویند ] عورـشمان  عفانم  زا  یـشوپ  مشچ  يازا  رد   ] دـنوادخ هک  ار  هچنآ  ینعی ، هیآ 86 ؛). (، 11) دوه )
ره یلو  تسا ؛ یهلا  شاداپ  ای  لالح و  هیامرـس  دوس و  هّللا » ُۀَّیَقب   » زا روظنم  دنتـسه و  بیعـش  موق  بطاخم  دنچ  ره  هیآ  نیا  رد  تسا . رتهب 

یهلا ناربمایپ  مامت  دوشیم . بوسحم  هّللاۀّیقب » ، » ددرگ وا  تداعـس  ریخ و  هیام  هدنام و  یقاب  رـشب  يارب  دنوادخ  فرط  زا  هک  عفان  دوجوم 
. دنا هّللا » ُۀّیَقب   » گرزب نایاوشیپ  و 

زا دـنا …  هّللاۀـّیقب »  » رظن نیا  زا  دـنامیم ، یقاب  تلم  موق و  کی  يارب  تخـسرس  نمـشد  کی  اب  هزراـبم  زا  سپ  هک  نیتسار  ناربهر  ماـمت 
یکی تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  مایق  زا  سپ  یبالقنا  ربهر  نیرتگرزب  اوشیپ و  نیرخآ  مالـسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  هک  اجنآ 

هللا یلص  ربمایپ  زا  دعب  هدنامیقاب  اهنت  هک  صوصخب  تسا ؛ رتهتـسیاش  بقل  نیا  هب  نارگید  زا  دشابیم و  هّللا » ُۀَّیَقب   » قیداصم نیرتنشور  زا 
. تسا مالسلا  مهیلع  ناماما  هلآ و  هیلع و 

( جع  ) يدهم ترضح  نوماریپ  تیودهم  ییابفلا  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


اهنآ زا  یخرب  هب  هنومن  يارب  هک  دناهدش  فیـصوت  هّللاۀـیقب »  » ناونع هب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  يددـعتم ، تارایز  هیعدا و  تایاور و  رد 
: دوشیم هراشا 

رب ار  اهرازاب  داد  نامرف  ماشه  هنیدم  هب  تعجارم  عقوم  دندرب ، ماش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  کلملادبع  نب  ماشه  روتـسد  هب  راب  کی  . 1
رب ار  رهـش  ِرد  مدرم  دندیـسر ، هنیدـم  رهـش  هب  نوچ  دنـشاب . مورحم  یندـیماشآ  كاروخ و  زا  دـندنبب و  شناـهارمه  ترـضح و  نآ  يور 

. دندرب تیاکش  راوگرزب  نآ  هب  دنداتفا و  تمحز  هب  اذغ  بآ و  دوبمک  تهج  زا  ترضح  نآ  باحصا  دنتسب و  ناشیور 
: دومرف دنلب  يادص  اب  تفر و  دوب  رهش  هب  فِرشم  هک  یهوک  يالاب  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

! دنرگمتس شنامدرم  هک  يرهش  لها  يا  »
: دومرف دنوادخ  متسه ، هّللاۀیقب  نم  دنگوس  دنوادخ  هب 

.« دیراد نامیا  رگا  تسا  رتهب  ناتیارب  هّللاۀیقب 
.( ح 5 ص 471 ، ج 1 ، یفاکلا ، )

: تسا هدمآ  هریبک » هعماج  ترایز   » رد . 2
 …« ِهَّللا ِۀَّیَقب  َو  ِۀَِمئَالا …  یَلَع  ُمالَّسلَا  »

.« دنتسه هّللاۀیقب  هک …  ناماما  رب  مالس  »
.( ص 609 ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  قودص ، خیش  )

: میناوخیم هبدن  ياعد  رد  . 3
 …« ِۀَیِداهلا ِةَْرتِعلاَنِم  ُولْخَت  یَتلا ال  ِهَّللاُۀَّیَِقب  َْنیأ  »

.« تسین نوریب  رگتیاده  ترتع  زا  هک  هّللاۀیقب  نآ  تساجک  »
.( ص 297 لابقالا ، سوواط ، نب  دیس  )

: تسا هدمآ  یثیدح  رد  . 4
: دیسرپ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدرم 

؟ درک مالس  نانمؤمریما »  » ناونع اب  ناوتیم  مالسلا  هیلع  مئاق  ماما  رب  ایآ 
: دومرف

؟ ِهیلَع ُمِّلَُسی  َْفیَک  َكاِدف  ُْتلِعُج  ُتُلق  ٌِرفاک  ِّالا  ُهَدَْعب  ِِهب  یَّمَسَتَی  َو ال  ُهَْلبَق  ٌدَحَا  ِِهب  َّمَُسی  َْمل  َنینِمؤملاَریمَا  ِِهب  ُهّللا  یَّمَس  ٌمِْسا  َكاذ  «ال 
: لاق

.« نینمُؤم ُمتنک  ْنِا  مَُکل  ٌریَخ  ِهللا  ُتَّیَقب  أَرَق  َُّمث  ِهَّللا  َۀَّیَقب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا  َنُولوُقَی 
سپ هداهنن و  دوخ  رب  مان  نیا  یسک  وا  زا  شیپ  تسا . هداد  صاصتخا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  ار  مان  نیا  دنوادخ  ریخ ، »

. ددنبن دوخ  هب  مان  نیا  رفاک -  رگم  زین –  وا  زا 
: دیوگ يوار 

: مدیسرپ
؟ دننک مالس  وا  رب  هنوگچ  سپ  مدرگ  تیادف 

: دومرف
: دنیوگیم

.« هّللاۀیقب يا  وت  رب  مالس 
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.( ص 276 ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ص 249 و 193 ؛ یفوک ، تارف  ریسفت  ح 2 ؛ ص 411 ، ج 1 ، یفاکلا ، )
: دومرف هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و  . 5

: دناوخیم هک  تسا  هیآ  نیا  روهظ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نخس  نیتسخن  »
: دیامرفیم هاگنآ  دیراد . نامیا  رگا  تسا  رتهب  ناتیارب  هّللاۀیقب 

: دیوگیم دنک ، مالس  بانج  نآ  رب  سک  ره  نامز  نآ  رد  امش . نایم  رد  وا  هفیلخ  تّجح و  هّللاۀیقب و  منم 
.« ِهِضْرَا ِیف  ِهّللا  َۀَّیَقب  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

.( ح 16 ص 330 ، ج 1 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  )
ترضح نآ  نیشناج  هرابرد  دش ، بایفرش  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  رضحم  يرعشا  دعس  نب  قاحـسا  نب  دمحا  یتقو  تسا  تیاور  رد  . 6

: دیسرپ قاحسا  نب  دمحا  داد . ناشن  وا  هب  هام  صرق  نوچمه  لاسدرخ  یکدوک  شترضح  درک ؛ لاؤس 
؟ دبای نانیمطا  مبلق  ات  تسه  ياهناشن  ایآ 

: دومرف نینچ  حیصف  یبرع  نابز  اب  دوشگ و  نابز  كدوک  نآ 
« َقاحِْسا نب  دمحا  ای  ٍْنیَع  َدَْعب  ًاَرثَا  ُْبلْطَت  الَف  ِِهئادْعَا  ْنِم  ُمِقَْتنُملا  َو  ِهِضْرَا  ِیف  ِهّللا  ُۀَّیَِقب  اَنَا  »

.( ح 1 ص 384 ، ج 2 ، نامه ، )
. میوا نانمشد  زا  مقتنم  نم  متسه و  نیمز  يور  رب  هللاۀیقب  نم  )

! قاحسا نب  دمحا  يا 
.« نکن بلط  يرثا  ندید  زا  دعب 

هیلالب

نب دمحم  يرمع  رفعج  وبا  تباین  نارکنم  زا  و  مهدزای ) ماما  باحـصا  زا   ) لالب نب  یلع  نب  دمحم  رهاطوبا  هب  بوسنم  ةالُغ »  » ياههقرف زا 
. دنتسه هعبرا ) باون  زا   ) نامثع

. درک يراددوخ  نامثع  نب  دمحم  رفعج  وبا  هب  دندوب ، هداد  وا  هب  ماما  مهس  ناونع  هب  نایعیش  هک  یلاوما  میلست  زا  رهاط  وبا 
: تفگ دومن و  تباین  يوعد  سپس 

. دنتسج يّربت  يو  زا  زین  نایعیش  دش و  رداص  وا  نعل  رد  یعیقوت  مالسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  فرط  زا  تسا . ماما  لیکو 
.( ص 260 و 261 ۀبیغلا ، باتک  (ر.ك :

دمحلا تیب 

. تسا انث  شیاتس و  يانعم  هب  دمح »  » هناخ و يانعم  هب  تغل  رد  تیب » »
. تسا هدـش  دای  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هب  طوبرم  یهاگیاج  ناونع  هب  نآ  زا  هتفر و  راک  هب  ّتیودـهم  تاـیاور  یخرب  رد  هژاو  نیا 

: دیوگ لضفم 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینش 

« أَفُْطی ِفیَّسلِاب ال  ُموُقَی  َمْوَی  َیِلا  َِدلُو  ُذنُم  ُرَهزَی  ٌجارِس  ِهِیف  ِدْمَحلا  ُْتَیب  َُهل  ُلاَُقی  ًاتَیب  ِْرمَالا  اذَه  ِبِحاَِصل  َّنِا  »
.( ح 31 ص 239 ، ۀبیغلا ، )

هک ماگنه  نآ  زا  دـشخبیم و  ینـشور  هک  تسا  یغارچ  نآ  رد  دـنیوگ . دـمحلا » تیب   » نادـب هک  تسا  ياهناخ  ار  رما  نیا  بحاص  انامه  )
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یگنوگچ هناخ و  نیا  هاگیاج  ینـشور  هب  هچرگا  دـش ». دـهاوخن  شوماخ  دـنک ، مایق  ریـشمش  اـب  هک  يزور  اـت  هدـش  هداز  رمـالا  بحاـص 
، یهلا تّجح  نیرخآ  تدالو  اب  هک  دشاب  ییانک  يانعم  کی  دوصقم  دوریم  لامتحا  یلو  تسا ؛ هدـشن  نایب  نآ ، غارچ  یـشخب  ییانـشور 

. تسا هتخاس  هدنکآ  دوخ  دوجو  رون  زا  ار  نیمز  هتخادرپ و  یناشفا  وترپ  هب  رتشیب  هچ  ره  یغورف  اب  رشب  تیاده  غارچ 
. تسا هدش  لقن  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نومضم  نیمه  اب  تیاور  نیا 

.( ح 483 ص 467 ، ۀبیغلا ، باتک  )
. دوشیم هتخاس  تشهب  رد  هک  تسا  ياهناخ  يانعم  هب  یلو  تسا ؛ هدمآ  زین  ّتنس  لها  عبانم  رد  هژاو  نیا  تسا  ینتفگ 

.( ص 415 ج 4 ، دمحا ، دنسم  ص 341 ؛ ج 3 ، يذمرت ، ننس  ص 199 ؛ ج 1 ، ریثک ، نبا  ریسفت  ص 177 ؛ ج 2 ، یبطرق ، ریسفت  (ر.ك :

سدقملا تیب 

.« سُدق  » ای سِدقَملا » ُتَیب   » ای سَّدَقُملا » ُْتیَبلا   » رهش
ار نآ  تسا . رایسب  رهش  نیا  تسادق  تسا . نیملسم  هلبق  نیلّوا  تسا . هدش  عقاو  نیطسلف  رد  هنایمرواخ ، لامش  ایـسآ و  برغ  رد  رهـش  نیا 

. دنتشاد تمشح  رهش  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نامیلس  مالسلا و  هیلع  دوواد  دناهدرک  انب  ناربمایپ 
.( ص 107 و 22 ج 6 ، بیذهتلا ، ح 114 ؛ ص 144 ، ج 8 ، یفاکلا ، (ر.ك :

مالـسلا هیلع  دوواد  يارب  سدقملا  تیب  رد  ار  ریط  لابج و  داد . تراشب  مالـسلا  هیلع  ییحی  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ایرکز  اج  نیمه  رد  دنوادخ 
. تخاس رخسم 

.( ص 72 ج 14 ، راونالاراحب ، (ر.ك :
ملکت دـنوادخ  اب  اج  نیمه  رد  تسیرگن و  ةزعلا  بر  رون  هب  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  درک . ترجه  سدـقملا  تیب  هب  اـثوک  زا  رجاـه 

. درک
.( ص 324 ح 10 ، لیاسولا ، كردتسم  (ر.ك :

ور اهتدم  مالسلا  هیلع  دمحم  ترضح  درک . جورع  دمآ و  ایند  هب  اج  نیمه  رد  میرم  نب  یسیع  تفای  تافو  سدقملا  تیب  رد  ارذع  میرم 
درازگیم زامن  سدقملا  تیب  هب 

. دوب اج  نیمه  زا  ترضح  نآ  جارعم  اجنیا و  هب  ترضح  نآ  يارسا  و  ص 286 ). ج 3 ، یفاکلا ، )
.( هیآ 1 (، 17  ) ءارسا )

. درک دهاوخ  ادتقا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هب  زامن  رد  هدش و  لزان  حیسم  ترضح  اجنیا  رد  هرخالاب 
.( ح 13 لصف 84 ، رثالا ، بختنم  (ر.ك :

هدرک فیصوت  هنوگ  نیا  ار  مالسلا  اهیلع  میرم  نب  یسیع  ترـضح  لوزن  یگنوگچ  شریـسفت  رد  یبلعث  زا  لقن  هب  هدْمُعلا »  » رد قیرطب  نبا 
: تسا

یتَّلا َیِه  َو  ٌَۀبْرِح  ِهِدَِـیب  َو  ٌنیهَد  ِهِسأَر  ُرعَـش  ِناتَرَـصْمِم و  ِهیَلَع  ینبثأ و  اَهل  ُلاُقی  ِۀَـسَّدقُملا  ِضْرَالا  َنِم  ٍۀـْینَث  یلع  َمَیْرَم  ُْنب  یَـسیع  ُلِزنَی  »… 
 …« ْمِِهب ُّمُؤَی  ُمامِالا  َو  ِرْصَعلا  ِةالَص  ِیف  ُساَّنلا  َو  َسِدْقَملا  َْتَیب  ِیتأَیَف  َلاَّجَّدلا  اِهب  ُُلتْقَی 

.( ح 901 ص 430 ، ةدمعلا ، قیرطب ، نبا  )
رب سابل  ود  هک  یلاح  رد  دیآیم ؛ دورف  دنیوگ -  ینبثا »  » نآ هب  هک  سدقم -  نیمزرس  زا  یشخب  رب  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  ترضح  )

ياـنعم هب  سپ  دـشکیم . ار  لاّـجد  نآ  هلیـسو  هب  هک  دراد  ياهبرح  دوخ  تسد  هب  تسا  هدرک  یلاـم  نغور  ار  شیوخ  ياـهوم  دراد و  نت 
 …« دنکیم تماما  نانآ  رب  ماما  دنتسه و  رصع  زامن  رد  مدرم  هک  یلاح  رد  دیآیم ، سدقملا  تیب 
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: تسا هدومرف  هدرک ، دای  اهاج  نیرتهب  ناونع  هب  روهظ  هناتسآ  رد  سدقملا » تیب   » زا مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
.« ِِهناّکُس ْنِم  ُهَّنَا  مُهُدَحَا  یّنَمَتَی  ٌناَمَز  ِساَّنلا  یَلَع  َّنَِیتأََیل  ِسِدْقَملا و  ُْتَیب  ٍِذئَموَی  ِنِکاَسَملا  ُریَخ  »… 

.( ح 1 باب 47 ، ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )
.« دنشاب اجنآ  نانکاس  زا  هک  دننک  وزرآ  ناشمادک  ره  هک  دیآ  رد  ینامز  مدرم  رب  دشاب و  سدقملا  تیب  زور  نآ  رد  اهاج  نیرتهب  )

يدهم ترضح  اب  تعیب 

. تسا دوخ  نارای  زا  تعیب  نتفرگ  روهظ  يادتبا  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  مادقا  نیلوا 
زا تسار  تسد  فک  ندز  مه  رب  حالطـصا  رد  عیب و  لوـبق  باـجیا و  شورف و  دـیرخ و  ياـنعم  هب  ب ي ع )  ) هشیر زا  یبرع  هژاو  تعیب » »
زا ار  دوخ  يرادربنامرف  نآ  هلیـسو  هب  صخـش  هک  دوشیم  قالطا  يراتفر  لمع و  ره  هب  زین  تسا و  میلـست  هلماعم و  متخ  هناـشن  هب  نیفرط 
زا کی  ره  هک  دوب  تهج  نیا  زا  انعم ، نیا  هب  تعیب »  » هملک قالطا  دیاش  دهد . ناشن  وا  هطلـس  رما و  ربارب  رد  یگدرپسرـس  رگید و  صخش 
هار رد  دـنزرف  لام و  ناج و  ياپ  ات  دوشیم  رـضاح  هدـننک  تعیب  دـندرکیم ؛ يرگید  ربارب  رد  رگهلماـعم  ود  نوچمه  يدّـهعت  فرط ، ود 

نیملـسم ياهيروآون  زا  تعیب  هک  دـهدیم  ناـشن  نئارق  دریگیم . هدـهع  رب  ار  وا  عاـفد  تیاـمح و  زین  ریذـپ  تعیب  دتـسیاب و  وا  ِتعاـطا 
رد جرزخ »  » و سوا »  » هفئاط هک  مالسا -  زاغآ  رد  لیلد  نیمه  هب  تشاد و  جاور  برع  نایم  رد  مالسا  زا  لبق  هک  هدوب  یتنـس  هکلب  تسین ؛
اب دروخرب  تعیب ، هلأسم  اب  اهنآ  دروخرب  دندرک -  تعیب  هبقع  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  اب  دندمآ و  هکم  هب  هنیدم  زا  جح  عقوم 

. درک تعیب  دـیدجت  ناناملـسم  اب  فلتخم  ياـهتصرف  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ  زین  نآ  زا  دـعب  دوب ، انـشآ  رما  کـی 
بآ زا  یگرزب  فرظ  دادیم  روتـسد  هکلب  نداد ؛ تسد  قیرط  زا  هن  اما  تفریذـپیم ، زین  ار  نانز  تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 

. دننک رضاح 
ربماـیپ دروم  رد  تسا  ینتفگ  رگید . فرط  رد  هدـننک  تعیب  ناـنز  دربیم و  ورف  فرظ  فرط  کـی  رد  ار  دوخ  تسد  ترـضح  نآ  سپس 

. تسین تعیب  هب  يزاین  دنوشیم -  بصن  ادخ  يوس  زا  هک  مالسلا -  مهیلع  موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هدرک تعیب  هک  یناسک  رب  هاوخ  تسا ؛ بجاو  وا ، يوس  زا  بوصنم  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تعاطا  ینعی ،

: دیامرفیم نآرق  هک  هنوگنامه  تسا ؛ تعاطا  بوجو  تماما ، تّوبن و  ماقم  همزال  رگید  ریبعت  هب  دنشاب و  هدرکن  ای 
.« ْمُْکنِم ِْرمَالا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَا  َو  َهّللا  اوُعیطَا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهُّیَا  اَی  »

.( هیآ 59 (، 4  ) ءاسن )
هک دیآیم  شیپ  شسرپ  نیا  لاح  دینک . تعاطا  زین ]  ] ار دوخ  رما  يایلوا  ربمایپ و  دینک و  تعاطا  ار  ادخ  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 

ناوضر و تعیب   ) نآ هنومن  ود  هک  تفرگ  تعیب  ناناملـسم ، هزاـت  اـی  دوخ  ناراـی  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ارچ  سپ  تسا  نینچ  رگا 
. تسا هدمآ  ًاحیرص  نآرق  رد  هکم ) لها  اب  تعیب 

.( هیآ 10 و 18 (، 48  ) حتف هروس  (ر.ك :
: هکنیا خساپ 

اهنارحب اب  هلباقم  يارب  ًاصوصخم  تسا ؛ هتفرگیم  ماجنا  یـصاخ  عقاوم  رد  هک  هدوب  يرادافو  رب  دیکأت  عون  کی  اهتعیب  نیا  کش  نودب 
. دوش هدیمد  دارفا  دبلاک  رد  ياهزات  حور  نآ  هیاس  رد  ات  تسا  هدشیم  هدافتسا  نآ  زا  تخس  ثداوح  و 

ترـضح تسخن  ياهراک  زا  یکی  دراد . يرادافو  رب  دیکأت  هبنج  هک  دوب  دهاوخ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  اب  تعیب  رد  رما  نیمه  هتبلا 
. تسا دوخ  نارای  اب  تعیب  روهظ  ماگنه  مالسلا  هیلع  يدهم 

. دریگیم تروص  ماقم  نکر و  نیب  مارحلا و  دجسم  رد  تعیب  نیا 
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.( ح 502 ، 476 ۀبیغلا ، باتک  )
. تسا یهلا  برقم  هتشرف  نآ  لیئربج  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  اب  هدننک  تعیب  نیلوا  هک  هدش  لقن  یناوارف  تایاور  رد  نینچمه 

: دیامرفیم یتیاور  نمض  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
. تسا لیئربج  دنک ، تعیب  وا  اب  هک  یسک  نیتسخن  سپ  »… 

.( ص 183 نتفلا ، ر.ك : ص 290 ؛ نیظعاولا ، ۀضور  ص 314 ؛ ۀبیغلا ، [ …  ) دننکیم تعیب   ] رفن نآ 313  سپس 
. دومن دهاوخ  تعیب  دوخ  نارای  رگید  اب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هژیو ، تعیب  نیا  زا  سپ 

يدهم ترضح  همان  تعیب 

: تسا هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  هنوگ  نیا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  مدرم و  همانتعیب  دافم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  یتیاور  رد 
هب دنزیرن . قحان  هب  ار  یـسک  نوخ  دنهدن . مانـشد  ار  یناملـسم  دـنوشن . اشحف  بکترم  دـننکن . يدزد  زگره  هک  دـننکیم  تعیب  وا  اب  »… 

. دنروخن میتی  لام  دننکن . هریخذ  وج  مدنگ و  هرقن ، الط ، دننزن . قحان  هب  ار  یـسک  دنربن . موجه  یـسک  هناخ  هب  دننزن . همطل  یـسک  يوربآ 
رز میـس و  ربارب  رد  دنـشوپن . زخ  ریرح و  دنروخن . بورـشم  دننکن . بارخ  ار  يدجـسم  دنهدن . یهاوگ  دنرادن ، نیقی  هک  يزیچ  دروم  رد 
هب دننکن . رابنا  وج  مدنگ و  زا  ار  یکاروخ  دندرگن . يزاب  سنج  مه  درگ  دـننکن . نماان  ار  هار  دـندنبن . یـسک  رب  ار  هار  دـنرواین . دورف  رس 

. دنشوپب نشخ  ياههماج  دنراد . زاب  اهیتشز  زا  دنهد و  نامرف  یکین  هب  دنشاب . نازیرگ  يدیلپ  زا  دنشاب و  یکاپ  رادفرط  دننک . تعانق  مک 
دننک و»…  ادا  ار  داهج  قح  ادخ  هار  رد  دنزاس . دوخ  ياکتم  ار  كاخ 

: هک دنکیم  دهعت  دوخ  قح  رد  زین  وا 
مک اب  دـشاب …  دـنهاوخ ، اهنآ  هک  نانچنآ  دوش و  راوس  نانآ  بکرم  دـننامه  یبکرم  دـشوپب . اهنآ  هماج  لثم  ياهماج  دورب ، نانآ  هار  زا  »

تـسا هتـسیاش  هک  نانچ  نآ  ار  ادخ  تسا . هدش  متـس  زا  رپ  هک  نانچ  نآ  دـنک ، تلادـع  زا  رپ  ادـخ  يرای  هب  ار  نیمز  دوش . عناق  یـضار و 
.« دنکن رایتخا  نابهاگن  نابرد و  دوخ  يارب  دتسرپب .

.( ص 469 رثالا ، بختنم  )

ۀعیبلا هللا

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  راختفا  رپ  مچرپ  راعش  هک  دوشیم  هدافتسا  ّتنس -  لها  هعیـش و  تایاور  زا  معا  یمالـسا -  تایاور  یخرب  زا 
. تسا ُۀَْعیَبلا هللا »  » هلمج روهظ ، ماگنه 

: تسا هدرک  تیاور  هللا  همحر  قودص  خیش 
« َّلَجَوَّزَع ِهِّلل  ُۀَْعیَبلا  مالسلا  هیلع  ّيِدهَملا  ِۀَیار  ِیف  ُنوُکَی  ُهَّنِا  »

: ّتنـس لها  عبانم  زا  و  ص 66 ؛ ۀیوقلا ، ددـعلا  ص 178 ؛ ۀیئـضملا ، راونالا  بختنم  ح 22 ؛ ص 654 ، ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدـلالامک و  )
.( ص 267 ج 3 ، يزودنقلا ، ةدوملا ، عبانی  ص 220 ؛ يزورملا ، دامح  نب  میعن  نتفلا ، باتک 

.« تسا ِهِّلل  ُۀَْعیَبلا  يدهم  مچرپ  رب  انامه  )
: تسا هدش  هتفگ  رگید  تایاور  یخرب  رد  نینچمه 

. دسریم نایناهج  شوگ  هب  یهلا  برقم  هتشرف  لیئربج  يوس  زا  هک  تسا  ییادن  هِّلل » ُۀَْعیَبلا  »
: تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هللا  همحر  دیفم  خیش 

ًالْدَع َضْرَالا  ِِهب  ُهّللا  ُأَلْمَیَف  ُهوُِعیاُبی  یّتَح  ًاّیَط  ْمَُهل  يوُْطت  ِضرَالا  ِفاَرْطَا  ْنِم  ُُهتَعیِـش  ِهَیِلا  ُریِـصَتَف  ِهِّلل  ُۀَْعیَبلا  يِداُنی  ینُْمیلا  ِهِدَـی  ْنَع  ُلیئَْربَج  »… 
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« ًاروَج َو  ًاْملُظ  ْتِئُلم  اَمَک 
.( ص 262 نیظعاولا ، ۀضور  ص 453 ؛ ۀبیغلا ، باتک  ص 250 ، ۀمامالا ، لئالد  ص 379 ؛ ج 2 ، داشرالا ، )

ات دنباتشیم  وا  يوس  هب  یتیگ  طاقن  یصقا  زا  وا  ناوریپ  ماگنه  نآ  رد  سپ  هّلل ». ُۀَْعیَبلا   » دهدیم رـس  ادن  وا  تسار  تسد  رانک  زا  لیئربج  )
.« تسا هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  ناسنآ  دزاسیم ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  هلیسو  هب  دنوادخ  سپ  دننک . تعیب  ترضح  نآ  اب  هکنیا 

پ»  » فرح

خیرات نایاپ 

. تسا هدیشیدنایم  ایند  ماجنارس  هب  هراومه  دوخ ، رگوجتسج  تعیبط  تاذ و  بح  ياضتقم  هب  رشب 
.( ص 303 ج 1 ، نودلخ ، نبا  خیرات  )

. دناهدرک رظن  راهظا  خیرات ، نایاپ  هرابرد  يرشب ، بتاکم  رتشیب  یهلا و  نایدا  همه 
.( 15 ص 25 -  خیرات ، نایاپ  یلع و  ص 13 و 14 ؛ نایدا ، رد  یشخبتاجن  )

.( ص 25 ییارگ ، هرازه  ( ؛ دراد دوجو  ياهدننک  نارگن  كانتشحو و  ياهربخ  نامّزلا ، ُرِخآ  هب  طوبرم  ياهییوگشیپ  همه  رد 
. تسا زیمآتداعس  نشور و  رشب ، راک  نایاپ  هک  تسا  رظن  قافّتا  رما  نیا  رب  بلغا  یلو 

.( ص 13 و 14 نایدا ، رد  یشخب  تاجن  )
. تسا هدش  ینیب  شیپ  رشب  دنمتداعس  ماجنارس  شیب  مک و  یمالسا ، بهاذم  اههقرف و  مامت  رد 

.( ص 5 يدهم ، بالقنا  مایق و  )
رایـسب ياهالب  اهبوشآ و  هب  هک  هدـش  دای  ناـهج  ناـیاپ  رد  رـشب  ییـالط  هرود  زا  تحارـص  هب  ناتـساب ) ياـهنییآ  زا   ) یتشترز نوتم  رد 

. دوشیم قّقحم  سنایشوس )  ) یجنم نیسپاو  روهظ  اب  ددرگیم و  قوبسم 
.( ص 71-3 نایدا ، رد  یشخب  تاجن  ب 129 ؛ نیدرورف ، 10 و  ب 17 -  تشهبیدرا ، اهتشَی ، ب 3 و  هنسی 46 ، ناهاگ ، اتسوا ، )

هیلّوا تیونعم  یجیردت  لوفا  بورغ و  رهظم  نآ ، مراهچ  تمـسق  هک  هدش  میـسقت  تمـسق  راهچ  هب  یناسنا  هرود  ره  زین  ناودـنه  نییآ  رد 
نتفر نیب  زا  یناسنا و  عماوج  یشاپورف  اب  هدش و  رهاظ  رـشب  یجنم  سپـس  دوشیم ؛ ریبعت  ( Yuga Kali  ) تملظ رـصع  هب  نآ ، زا  تسا و 

. ددرگیم زاغآ  ون  ياهرود  اهترارش ،
.( 772 و 737 ص 774 -  داشیناپوا ، ص 1 و  دّدجتم ، يایند  نارحب  )

. تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  هرود ، نیا  زا  زین  ییادوب  نوتم  رد 
.( ص 23 خیرات ، نایاپ  یلع و  ص 518 و 519  ادوب ، )

يرارقرب قیتع ، دهع  رد  تسا . هدش  دیکأت  خـیرات ، نایاپ  رد  رـشب  ییالط  هرود  رب  رگید -  بتاکم  اهنییآ و  زا  شیب  یمیهاربا -  نایدا  رد 
. دوشیم قّقحم  حیشم »  » هلیسو هب  هک  هدش  ینیب  شیپ  ناهج  رساترس  رد  تلادع  تداعس و 

.( 7 و 27 2 و 13 : لایناد 44 : ایرکز 9 ، لیئوی 3 و 4 ، ءایعشا 11 و 12 ، سّدقم ، باتک  )
هدش هتخادرپ  بلطم  نیا  هب  زین  دیدج  دهع  رد 

هتفای صاصتخا  نامّزلا ، ُرِخآ  راوگان  ثداوح  هب  لماک  روط  هب  انحوی  هفشاکم  و  .( 2 : 17 لسر 21 -  24 و  : 15 یتم 44 -  سّدقم ، باتک  )
. تسا هدش  هراشا  نانمؤم  تیمکاح  تحت  ناهج  شمارآ  حلص و  يرارقرب  هب  نآ ، نایاپ  رد  و 

.( 113 ص 133 -  نایدا ، رد  یشخب  تاجن  4 ؛ انحوی 22 -  هفشاکم  سّدقم ، باتک  )
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هقبطیب و هعماج  زا  يریوصت  هدـش ، داجیا  ییاـهن  نومک  اـب  هارمه  یتسینومک  هنیدـم  زا  سکراـم »  » ینیب شیپ  يرـشب ، بتاـکم  ناـیم  رد 
. دهدیم هئارا  ار  تلود  زا  زاینیب 

.( 91 ص 94 -  مسیسکرام ، سکرام و  )
« نونگ هنر   » ياهینیب شیپ 

ناتـساب و ياهنییآ  ياههداد  هب  رظن  اب  هک  تقیقح -  ّقح و  دّدـجم  روهظ  برغ و  يّدام  نّدـمت  یـشاپورف  لوفا و  زا  ییحی ) دـحاولادبع  )
. دهدیم ربخ  هدش -  هئارا  یمیهاربا  نایدا 

.( ص 200 و 199 و 188 و 318 نامّزلا ، ُرِخآ  مئالع  ص 154 و 105 و 55 و 20 و 2 و 186 ؛ دّدجتم ، يایند  نارحب  )
خیرات نایاپ   )» تسا هدرک  ینیب  شیپ  ار  ناهج  رـساترس  رب  نآ  يدبا  ّتیمکاح  یبرغ و  ماظن  ییاهن  يزوریپ  امایوکوف »  » خیرات نایاپ  هّیرظن 

.( ص 22 يداصتقا ، یسایس و  تاعالطا  هلجم  اهناسنا » نیرخآ  و 
زا هرود  نیا  نایاپ  رد  ار  ینّدمت  ياهزرم  ساسا  رب  يون  یناهج  مظن  اهنّدـمت و  یناهج  گنج  نوگیتناه »  » زا اهنّدـمت » دروخرب   » هّیرظن و 

. دنکیم ینیب  شیپ  ناهج ،
.( ص 485 و 516 یناهج ، مظن  يزاسزاب  اهنّدمت و  دروخرب  )

خیرات نایاپ  هرابرد  نآرق  یلک  هاگدید 
. تسا هدش  هتـسناد  زیمآ  تداعـس  نشور و  ینایاپ  ایند  نایاپ  نآ  رد  تسا و  هنانیب  شوخ  یهاگدید  رـشب ، ماجنارـس  هرابرد  نآرق  هاگدـید 

: دوب دهاوخن  دنوادخ  تدابع  زج  يزیچ  هک  تسا  اهناسنا  شنیرفآ  زا  ضرغ  لماک  قّقحت  نامه  ناهج ، دنمتداعس  ِماجنارس 
.« َنوُدبْعَِیل َّالِإ  َسنِإلا  َو  َّنِجلا  ُتقَلَخ  اَم  َو  »

.( هیآ 56 (، 51  ) تایراذ )
بلاغ هدش و  عقاو  رایتخا  لصا  بوچراچ  رد  دنوادخ و  يزیرهمانرب  ساسارب  نآ ، یعامتجا  يدرف و  نوگانوگ  حوطـس  رد  یهلا  ّتیدوبع 

: دنوشیم دنمهرهب  نآ  زا  اهناسنا 
ِدَعب ْنِم  ْمُهََّنلِّدـُبَیل  َو  ْمَُهل  یَـضَتْرا  يِذَّلا  مُهَنیِد  ْمَُهل  َّننِّکَُمَیل  َو  ِضْرَألا …  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتِحلَّصلا  اُولِمَع  َو  ْمُْکنِم  اُونَماَء  َنیِذَّلا  ُهّللاَدـعَو  »

« ًائیَشِیب َنوُکِرُْشی   َ ِینَنوُُدبْعَی ال ًاْنمَأ  ْمِِهفوَخ 
.( هیآ 55 (، 24  ) رون )

« ِهِّلُک ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَحلا  ِنیِد  َو  يدُهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه   » و
.( ص 33 روهظلادعب ، ام  خیرات  233 ؛ ص 239 -  يربکلا ، ۀبیغلا  خیرات   ) و هیآ 9 ). (، 61  ) فص هیآ 28 ؛ ( 48  ) حتف هیآ 33 ؛ (، 9  ) هبوت )
دیکأت رشب ، راک  نایاپ  هرابرد  ینیبدب  رصنع  درط  تعیبط و  ماظن  یّلک  نایرج  رد  ینیب  شوخ  رصنع  رب  یناسنا ، عماوج  هدنیآ  هب  رظان  تایآ 

. دراد هراشا  نآ  یلماکت  يدوعص و  ریس  ساسا  رب  خیرات  هفسلف  یعون  هب  هدیزرو ،
.( ص 6 و 14 يدهم ، بالقنا  مایق و  )

: تسا هدش  هضرع  رشب  هب  دوخ  لکش  نیرتلماک  رد  فلتخم ، لحارم  نتشاذگ  رس  تشپ  اب  نید  مالسا ، هاگن  زا 
« ًانیِد َمالسِإلا  مَُکل  ُتیضَر  َو  یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتمَمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمکَأ  َموَیلَا  »

.( هیآ 3 (، 5  ) هدئام )
: ددرگیم رتافوکش  رگید  هعماج  هب  ياهعماج  زا  لاقتنا  اب  هراومه  و 

« ُهَنوُّبُِحی َو  ْمُهُّبُِحی  ٍموَِقب  ُهّللا  ِیتأَی  َفوَسَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  َّدَترَی  ْنَم  »
.( 247 ص 251 -  خیرات ، هفسلف   ) و هیآ 54 ). (، 5  ) هدئام )
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. دنناسر يرای  وا  هب  هدروآ ، نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  هب  هک  هتفرگ  نامیپ  هتشذگ ، ناربمایپ  زا  دنوادخ 
.( هیآ 81 (، 3  ) نارمع لآ  )

. دناهّیمتخ تعیرش  دمآ  رد  شیپ  همدقم و  نیشیپ ، عیارش  اهتّوبن و  مامت  نیاربانب ،
.( ص 21 ّتیمتاخ ، ص 20 ؛ هغالبلاجهن ، )

« نیرِخَألا نِم  ٌلیلَق  نیلَّوَألا و  نِم  ٌۀَُّلث  َنُوبَّرقُملا …  َِکئلوُأ  َنوِقبَّسلا ، َنوقبَّسلا  و   » نوچ تایآ ، یخرب  رهاظ  زا 
.( 10 و 14 هیآ 13 -  (، 56  ) هعقاو )

يرتالاب هبترم  تلیـضف و  نامّزلا ، ُرِخآ  مدرم  زا  ناینیـشیپ  هک  دـیآیم  رب  ص 228 و 229 ). ج 4 ، يراخب ، حیحـص   ) تایاور یـضعب  زین  و 
؛ دناهتشاد

.( ص 329 ج 21 ، نآرقلا ، یحو  نم  ص 284 ؛ ج 5 ، يواضیب ، )
تسا یعیبط  اریز  دناهدرمشن ؛ هتشذگ  ماوقا  يارب  یتلیضف  ار  تقبس  هتـسناد و  ناشباحـصا  ناربمایپ و  ار  ناگتفرگ  تقبـس  ریـسفت ، لها  اّما 

. دنشاب رتمک  رایسب  ناشباحصا  رگید و  ناربمایپ  مامت  هب  تبسن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  هک 
.( ص 207 ج 23 ، هنومن ، ص 135 ؛ ج 5 ، نایبلا ، جهن  )

دسریمن رظن  هب  تسرد  هک  ص 8 ). ج 8 ، روثنملاّردلا ،  ) هدش لقن  روبزم  هیآ  خسن  زا  یکاح  زین  یتایاور  هتبلا 
.( ص 459 ج 4 ، فاشکلا ، )

( نآرق  ) یملع یلقع و  هزجعم  هب  مالسا  رد  ار  دوخ  ياج  هتشذگ ، ماوقا  یّسح  تازجعم  نامّزلا ، ُرِخآ  مدرم  تفرعم  يالاب  حطـس  لیلد  هب  و 
. دهدیم

.( ص 252 ج 2 ، ناقتالا ، )
نیشیپ ماوقا  زا  ینید ، ياهشواک  رد  هک  هدش  لزان  نامّزلا  ُرِخآ  رد  یماوقا  يارب  دیدح ، نیزاغآ  هیآ  شـش  دیحوت و  هروس  تایاور ، قبط 

. دناقیقد رتشیدنا و  فرژ 
.( ص 91 ج 1 ، یفاکلا ، )

مدرم نیرتهب  ناـمز و  نیرتهب  رایـسب -  ياـهبوشآ  اـههنتف و  عوقو  مغر  هب  نآ -  مدرم  ناـمّزلا و  ُرِخآ  هرود  زین  رگید  ددـعتم  تاـیاور  رد 
. دناهدش هدناسانش 

.( ص 206 ۀبیغلا ، ص 124 و 125 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ، )
دوجو یفانت  هنوگ  چیه  هرود ، نآ  رد  رایـسب  یعامتجا  ياهتفآ  روهظ  خـیرات و  نایاپ  هرابرد  مالـسا  هنانیب  شوخ  هاگدـید  نایم  نیاربانب ،

. درادن
. دنامب دیواج  نانآ  نایم  رد  ناشهار  مان و  هک  دناهتساوخ  دنوادخ  زا  نامّزلا ، ُرِخآ  مدرم  تلیضف  لیلد  هب  زین  ناربمایپ  زا  یخرب 

.( ص 174 ج 4 ، ناهربلا ،  ) و هیآ 84 ). (، 26  ) ارعش )
« ًاطَسَو ًۀَّمُأ  ْمُکنلَعَج  َِکلذَک  و   » نیرتلماک هجیتن  رد  نیرتلدتعم و  ار  ربمایپ  تما  نآرق ،
« ِساَّنِلل ْتَجِرُْخا  ٍۀَّمُأ  َریَخ   » تّما نیرتهب  و  ص 19 ). تیمتاخ ،  ) و هیآ 143 ). (، 2  ) هرقب )

. دنکیم یفرعم  هیآ 110 ). (، 3  ) نارمع لآ  )
.( ص 208 ج 23 ، هنومن ، )

اب ار  يرـشب  عماوج  خیرات ، یعیبط  ياهتنـس  قیرط  زا  دنوادخ  هدیـسر ، نازیم  نیرتمک  هب  نامّزلا  ُرِخآ  رد  تداع  قراوخ  ساسا ، نیمه  رب 
هدش ایهم  ناحلاص  یناهج  تموکح  هنیمز  هک  دناسریم  هبرجت  روعش و  غولب ، زا  يدح  هب  فلتخم  ياهشیامزآ 
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.( 242 ص 244 -  يربکلا ، ۀبیغلا  خیرات  )
: دناسریم رادیاپ  يزوریپ  حتف و  هب  هتخاس ، هریچ  عناوم  همه  رب  ار  نانمؤم  شیوخ ، یگشیمه  ّتنس  ساسارب  و 

.« َنوِبلَغلا ُمَُهل  انَدنُج  َّنِإ  َنوروُصنَملا و  مَُهل  مُهَّنِإ  »
.( هیآ 172 و 173 (، 37  ) تافاص )

تبثم هاگدـید  لـماک  قّقحت  هک  تسا  ناـمّزلا  ُرِخآ  هرود  ناـمه  یمالـسا ، هرود  هک  تفرگ  هجیتـن  ناوتیم  هتـشذگ  ثحاـبم  هعوـمجم  زا 
. تسویپ دهاوخ  عوقو  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  روهظ  رصع  رد  خیرات ، نایاپ  هرابرد  مالسا ،

.( 115 ص 119 -  ج 1 ، میرک ، نآرق  فراعملاةریاد  )

روهظ ماگنه  يدهم  ترضح  مچرپ 

. تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مچرپ  نامه  روهظ ، ماگنه  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  مچرپ  هک  هدش  رکذ  یناوارف  تایاور  رد 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.« هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوُسَر  ُۀَیاَر  ُهَعَم  »
: دیسرپ هک  یصخش  خساپ  رد  ترضح  هاگنآ 

؟ دوشیم هدروآ  وا  يارب  هکنیا  ای  تسا  وا  دزن  ایآ 
: دومرف

: دومرف ناشیا  نآ  زا  دعب  دروآ ». دهاوخ  ار  نآ  لیئربج  هکلب  »
.« دزاسیم كاله  ار  اهنآ  دنوادخ  هکنآ  رگم  درذگیمن ، يرگمتس ] موق   ] چیه رب  مچرپ  نآ  اب  »

.( ح 23 ص 672 ، ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  و ر.ك : ح 4 ؛ ص 309 ، ۀبیغلا ، )
. تسا هدش  لقن  زین  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  تیاور  نیمه  هیبش 

.( ح 3 ص 135 ، ج 51 ، راونالاراحب ، (ر.ك :
زاب لـمج ، گـنج  زا  دـعب  ربماـیپ  مچرپ  هک  ناونع  نیا  اـب  هدـش  نیودـت  یباـب  یناـمعن  تبیغ  رد  هک  تسا  داـیز  يردـق  هب  رما  نیا  تیمها 

. مالسلا هیلع  مئاق  تسد  هب  رگم  دش ؛ دهاوخن 
.( ص 307 ۀبیغلا ، )

: دومرف ریصب  وبا  هب  مچرپ  نآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
! دمحم ابَا  ای  »

. ٌریرَح َو ال  ٌّزَق  َو ال  ٌناتَک  َو ال  ٌنُْطق  ِهَّللاَو  َیِه  ام 
: ُْتُلق

؟ َیِه ٍءْیَش  ِّيَا  ْنِمَف 
: َلاق

َمْوَی َناک  اذِا  یَّتَح  ٍّیلَع  َْدنِع  ْلَزَت  ْمَلَف  مالسلا  هیلع  ّیلَع  َیِلا  اهَعَفَد  َو  اهََّفل  َُّمث  ٍرَدب  َموَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ُلوُسَر  اهَرَـشَن  ِۀّنَجلا  ِقَرَو  نِم 
 …« اهَرَشَن َماق  َوُه  اذِاَف  ُِمئاقلا  َموُقَی  یَّتَح  ٌدَحَا  اهُرُْشنَی  َكانُه ال  انَدنِع  َیِه  َو  اهََّفل  َُّمث  ِهیَلَع  ُهَّللا  َحَتَفَف  َنینِمؤُملاُریمَا  اهَرَشَن  ِةَرْصَبلا 

.( ح 2 نامه ، )
! دمحم ابا  يا  »
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. ریرح زا  هن  مشیربا و  زا  هن  ناتک و  زا  هن  تسا و  هبنپ  زا  هن  مچرپ  نآ  مسق  ادخ  هب 
: مدرک ضرع 

؟ تسا يزیچ  هچ  زا  سپ 
: دومرف

هیلع یلع  هب  دیچیپ و  مه  رد  ار  نآ  دـعب  تشارفارب و  ار  نآ  ردـب  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسا . یتشهب  گرب )  ) قرو زا 
ار يزوریپ  دـنوادخ  سپ  تشارفارب . ار  نآ  دیـسر ، ارف  هرـصب  زور  هک  یماـگنه  اـت  دوـب  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  ناـنچمه  سپ  داد . مالـسلا 

. تخاس وا  بیصن 
دنک مایق  مالسلا  هیلع  مئاق  هک  هاگنآ  ات  دوشگ  دهاوخن  ار  نآ  سک  چیه  تسا . ام  دزن  اجنیا  نآ  دیچیپ و  مه  رد  ار  نآ  ترضح  نآ  سپس 

.« تشارفا دهاوخرب  ار  نآ  دومن ، مایق  وا  نوچ  و 
يارب برغم  قرشم و  نیب  دروآ  رد  زازتها  هب  ار  شیوخ  مچرپ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هک  هاگنآ  هدش ، تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  و 

. دش دهاوخ  نشور  وا 
« ِبِْرغَملا َو  ِقِرْشَملا  َْنَیب  ام  اَهل  َءاضَا  ُهَتَیار  َّزَه  اذِا  »

.( ح 17 ص 653 ، ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )

ناسارخ زا  هایس  ياهمچرپ 

نیموصعم زا  دـنچ  یتایاور  نآ  هرابرد  هدـش و  دای  روهظ  هناـشن  ناونع  هب  ناـسارخ » زا  هایـس  ياـهمچرپ   » دوجو زا  ّتیودـهم  گـنهرف  رد 
ناسارخ  ) ناسارخ هقطنم  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  روهظ  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  تایاور  نیا  نومـضم  تسا . هدـش  لـقن  مالـسلا  مهیلع 

هک یلاح  رد  مدرم  دوشیم و  اپرب  یبالقنا  ناتسکبزا ) ناتـسکیجات و  ناتـسنمکرت ، ناتـسناغفا ، ناریا ، زا  يدایز  ياهتمـسق  لماش : میدق ،
. دنیآیم رد  تکرح  هب  دناهدروآ ، رد  زازتها  هب  ار  هایس  ياهمچرپ 

.( ص 452 ۀبیغلا ، باتک  (ر.ك :
ار نانآ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هک  ياهنوگ  هب  دوب ؛ دهاوخ  نآ  زا  شیپ  یکدنا  ای  روهظ و  هناتـسآ  رد  ًارهاظ  هناشن  نیا  ندش  رادیدپ 

. دناوخیم ارف  شیوخ  يوس  هب 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

« ِۀَْعیَبلِاب ِهَیِلا  َثََعب  مالسلا  هیلع  ُيِدْهَملا  َرَهَظ  اذِاَف  ِۀَفوُکلا  َیِلا  ناسارُخ  ْنِم  َجُرْخَت  یّتَح  ُدوُّسلا  ُتایاّرلا  ُلِْزنَت  »
.( ح 457 ص 453 ، ۀبیغلا ، باتک  )

نانیا دوش ، رهاظ  مالـسلا  هیلع  يدهم  نوچ  سپ  دـنیآیم . رد  تکرح  هب  هفوک  بناج  هب  دـیآیم و  نوریب  ناسارخ  زا  یهایـس  ياهمچرپ  )
جورخ دـهدیم  ناـشن  هک  دراد  دوـجو  زین  يرگید  ثیداـحا  تیاور ، نیا  زا  ریغ  هب  دنتـسرفیم ». ترـضح  نآ  دزن  تعیب  تهج  ار  یـسک 

هیلع يدهم  ترضح  نارای  زا  یخرب  تقیقح ، رد  دوشیم . اپرب  روهظ  هناتسآ  رد  هدنیآ و  رد  هک  تسا  یمایق  ناسارخ ، زا  هایـس  ياهمچرپ 
. دوب دنهاوخ  هایس  ياهمچرپ  نآ  هارمه  مالسلا 

.( ص 472 ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  یلبرا ، )
: تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.« ّيِدْهَملا َۀَفیلَخ  اهیف  ّنِاَف  ِْجلَّثلا  یَلَع  ًاْوبَح  َول  َو  اهُوتأَف  َناسارُخ  ْنِم  ْتَلَْبقَا  دَق  َدوُّسلا  ِتایاّرلا  ُُمْتیأَر  اَذِا  »
، نتفلا باتک  ح 31033 ؛ ص 160 ، ج 11 ، لامعلازنک ، ص 451 ؛ ج 6 ، يذوحالا ، ۀفحت  ص 277 ؛ ج 5 ، دمحا ، دنـسم  نینچمه ر.ك : )
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.( ص 188
: دناهداد لامتحا  یخرب 

. تسا هیما  ینب  ههام  رازه  تیمکاح  هیلع  ق ) لاس 140 ه . رد   ) یناسارخ ملسموبا  مایق  نامه  ناسارخ ، زا  هایس  ياهمچرپ  جورخ  زا  روظنم 
.( ص 458 يربک ، تبیغ  خیرات  (ر.ك :

! دیماجنا سابع  ینب  ندمآراک  يور  هیما و  ینب  تموکح  نتسسگ  مه  زا  هب  هک 
ماـن و هب  هراـشا  اـب  تیاور ، نیا  رد  تسا . یخیراـت  تادـیؤم  نیارق و  یـضعب  مالـسلا و  هیلع  قداـص  ماـما  زا  راـکز  تیاور  ناـنیا ، دنتـسم 

. تسا هدش  دای  هایس ، ياهمچرپ  بحاص  ناونع  هب  يو  زا  یناسارخ ، ملسموبا  تاصخشم 
.( ص 125 ۀبیغلا ، )

دامتعا لباقریغ  فیعض و  دنس  رظن  زا  دوریم -  رامش  هب  نآ  لیلد  دنتسم و  نیرتمهم  هک  راکز -  تیاور  اریز  تسین ؛ تسرد  لامتحا  نیا 
هناشن مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ماما  دـلوت  زا  لبق  نرق  کی  زا  شیپ  رد  یناسارخ ، ملـسموبا  شروش  رب  هناشن  نیا  قیبطت  نیا ، رب  نوزفا  تسا .

! تسا دیعب  رایسب  نآ ، نتسناد  روهظ 
« هّیکز سفن   » ور نیا  زا  دنریگب ؛ هیما  ینب  تسد  زا  ار  تردق  دـندرکیم ، شالت  سابعینب ، نامکاح  هک  تسا  هجوت  روخ  رد  زین  هتکن  نیا 

هناشن مالـسلا و  هیلع  يدـهم  مایق  ياتـسار  رد  ار  یناسارخ  ملـسموبا  شروش  دنتـساوخیم  رگید  بناج  زا  و  دـندرکیم ! یفرعم  يدـهم  ار 
دوخ اب  ار  اهنآ  هدرب و  تسد  تایاور  نیا  رد  شیوخ ، هاوخلد  هب  سابعینب ، نامکاح  تسین  دیعب  ساسا ، نیا  رب  دـننک ! دادـملق  يو  روهظ 

. دنشاب هدرک  قیبطت 
.( ص 296 مالسلا ، هیلع  يدهم  هار  هب  مشچ  )

يدهم ترضح  نهاریپ 

هیلع يدـهم  ترـضح  دزن  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ثاریم  زا  یخرب  هدـش  هتفگ  یناوارف  تاـیاور  رد 
: تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نهاریپ  اهنآ  هلمج  زا  تسا . مالسلا 

: دومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بیعش  نب  بوقعی 
؟ مهدن تناشن  دنک ، مایق  نآ  نتشاد ] نت  رب   ] اب هک  ار  مئاق  نهاریپ  ایآ  »

: مدرک ضرع 
نیمز يور  ای   ) درک زاب  ار  نآ  دروآ . نوریب  ار  یـسابرک  نهاریپ  نآ  زا  دوشگ و  ار  نآ  تساوخ و  ار  ياهبعج  ترـضح ] نآ   ] سپ ارچ … 

(. تسا دولآ  نوخ   ) دوشیم هدهاشم  نوخ  نآ ، پچ  نیتسآ  رد  مدید  هاگان  درک .) نهپ 
: دومرف سپس 

رد مئاق  تشاد و  نت  رب  ار  نآ  دید ، هبرـض  ترـضح  نآ  نیـشیپ  ياهنادند  هک  يزور  تسا ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نهاریپ  نیا 
(. مدیلام دوخ  تروص  هب   ) مداهن شیوخ  يور  رب  مدیسوب و  ار  نوخ  نآ  نم  دیوگ ]: يوار  . ] درک دهاوخ  مایق  نهاریپ  نیا 

.« تشادرب دیچیپ و  مه  رد  ار  نآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس 
.( ح 42 ص 243 ، ۀبیغلا ، )

: تسا هدرک  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ریصب  وبا  نینچمه 
 …« ٍدُُحا َموَی  ِْهیَلَع  يِذَّلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر  ُصیِمَق  ِهیَلَع  ُنوُکَی  »… 

.( ح 2 باب 19 ، ص 307 ، نامه ، )
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 …« تسا وا  نت  رب  تشاد ، نت  هب  دحا  زور  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نهاریپ  )… 
نامثع نب  دامح  تسا . هدـش  نایب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  سابل  نامه  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  سابل  زین  تایاور  یخرب  رد  هتبلا 

: دیوگیم
: درک ضرع  ترضح  نآ  هب  يدرم  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  رد 

دیشوپیم و یمهرد  راهچ  نهاریپ  درکیم ؛ نت  هب  نشخ  سابل  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  دیدومرف  امش  دراد ! تحالص  هب  دنوادخ 
! دیاهدیشوپ وکین  ياهماج  دوخ  امش  منیبیم  هک  یلاح  رد  اهنیا ، لاثما 

: دیوگیم دامح 
: دومرف وا  هب  ترضح 

ترهش بجوم  دیشوپیم  زورما  ار  ییاهسابل  نانچ  رگا  دوبن . بیع  هک  دیشوپیم  ینامز  رد  ار  اهسابل  نآ  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  »
. دشیم وا 

: تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
« مالسلا هیلع  ّیلَع  ِةریِسب  َراَس  َو  ٍّیلَع  َباِیث  َسَِبل  َماَق  اَذِا  ِْتیَبلا  َلهَا  انَِمئاق  َّنَا  َریَغ  ِِهلْهَا  ُساِبل  ٍنامَز  ِّلُک  ِساِبل  ُریَخَف  »

.( ح 4 ص 411 ، ج 1 ، یفاکلا ، )
نت رب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  سابل  درک ، مایق  تیب  لها  ام  مئاق  هک  یماگنه  یلو  تسا ؛ نامز  نآ  لها  سابل  یناـمز ، ره  ساـبل  نیرتهب  سپ  )

.« درک دهاوخ  لمع  ترضح  نآ  شور  هب  هدرک و 

ت»  » فرح

مهدزاود ماما  تبیغ  یسایس  خیرات 

يو تسا . مالـسا  خـیرات  رد  صـصختم  قارع و  لـها  نیـسح ، دـمحم  مساـج  رتـکد  مهدزاود  ماـما  تبیغ  یـسایس  خـیرات  باـتک  فلؤم 
ذخا گروبنیدا  هاگـشناد  زا  ار  دوخ  يارتکد  هدناسر و  ماجنا  هب  گروبنیدا  دادغب و  هرـصب ، رد  هنایمرواخ  خـیرات  رد  ار  دوخ  تالیـصحت 

. تسا هدرک 
، باـتک نیا  رب  هوـالع  تسا . هداد  همادا  ار  ارتـکد  قوـف  تاـقیقحت  هرود  هاگـشناد  نآ  هناـیمرواخ » یمالـسا و  تاـعلاطم   » شخب رد  سپس 
زا یخرب  هک  تسا  هدیسر  پاچ  هب  ودرا  یبرع و  یسیلگنا ، ياهنابز  هب  نیـسح  مساج  رتکد  زا  زین  يرگید  هناققحم  ياهباتک  تالاقم و 

: زا تسا  ترابع  اهنآ 
. یسانش هعماج  یخیرات و  هاگدید  زا  نایعیش  نایم  رد  هیزعت  یبهذم  مسارم  یسررب  . 1

مالسلا مهیلع  ناماما  مجسنم  یلوصا و  تسایس  . 2
مالسلا هیلع  مهدزاود  ماما  تبیغ  رد  یبهذم  ثیداحا  شقن  . 3

هّیماما ياهقف  یبهذم  یسایس و  تیعقوم  رب  مالسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  ياربک  تبیغ  ریثأت  . 4
رایسب جورخ  دورو و  اب  مهدزاود  ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  باتک  ریفس . نیتسخن  نارود  هب  تبسن  ّصاخ  تیانع  اب  هّیماما  تلاکو  شقن  . 5

. تسا هدش  لیکشت  يریگهجیتن  لصف و  تفه  همدقم ، کی  زا  دریگیم و  یپ  ار  هنافصنم  هناققحم و  یقیقحت  ریسم  کی  ثحابم ، هب  یلاع 
اهنآ یسررب  هّیلوا و  عبانم  یفرعم  همدقم :

: لوا لصف 
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مالسلا هیلع  مهدزاود  ماما  تبیغ  رد  ثیداحا  شقن 
: مود لصف 

تبیغ یجیردت  لماکت  رب  نآ  ریثأت  یفخم و  ياهتیلاعف  رد  ناماما  شقن 
: موس لصف 

ترضح نآ  تدالو  بیاغ و  ماما  هرابرد  هّیماما  ياههاگدید 
: مراهچ لصف 

ترضح نآ  ناریفس  تامادقا  رد  مالسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  یفخم  ياهتیلاعف  باتزاب 
: مجنپ لصف 

مالسلا هیلع  مهدزاود  ماما  ریفس  نیمود  یفخم  ياهتیلاعف 
: مشش لصف 

ریفس نیموس  یتخبون ، نارود 
: متفه لصف 

مالسلا هیلع  مهدزاود  ماما  يربک  تبیغ  مراهچ و  ریفس 
.( ص 12 یهللا ، تیآ  رتکد  همجرت : مهدزاود ، ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  نیسح ، مساج  )

يربکلا ۀبیغلا  خیرات 

. تسا ردص  دمحم  دیس  هتشون  یبرع ، نابز  هب  یمالک  یخیرات و  یباتک  يربکلا ، ۀبیغلا  خیرات 
. دشابیم يدهملا » مامالا  ۀعوسوم   » نآ یلک  ناونع  تسا و  يدهم  ترضح  هرابرد  ییاهشهوژپ  هتشر  کی  زا  هعومجم  نیمود  رثا  نیا 

: تسا شخب  هس  و  يربک » تبیغ   » فیرعت هرابرد  يراتفگشیپ  ياراد  باتک  نیا 
: لصف جنپ  ياراد  مالسلا ؛ هیلع  يدهم  ترضح  یصخش  یگدنز  خیرات 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تبیغ  يداینب  زار  . 1
دهدیم ماجنا  تدم  نیا  رد  هک  ییاهراک  يربک و  تبیغ  نامز  رد  ماما  یمالسا  فیلکت  . 2

ناشیا یصوصخ  یگدنز  . 3
يربک تبیغ  لوط  رد  ناشیاهرادید  . 4

هللا همحر  دیفم  خیش  هب  ناشیا  ياههمان  . 5
: مود شخب 

: لصف هس  ياراد  يربک ؛ تبیغ  راگزور  رد  تیناسنا  خیرات 
هدنیآ ییوگشیپ  هب  طوبرم  رابخا  یسررب  . 1

اهییوگشیپ رب  لمتشم  يرابخا  . 2
يربک تبیغ  رصع  رد  یمالسا  فیلکت  . 3

: موس شخب 
: لصف ود  ياراد  نآ ؛ ياههناشن  روهظ و  طیارش 

ربهر داجیا  هژیو  يزیر  همانرب  روهظ ، طیارش  . 1
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يدـنمنوناق هزادـنا ، زا  شیب  تازجعم  نداد  يور  تسا ، هداتفا  قافتا  خـیرات  رد  هک  ییاهدادـیور  یلک ، شور  نییعت  روهظ ، ياـههناشن  . 2
روهظ میالع  مظنم  یلک و  مهف  يارب  ششوک  روهظ و  ياههناشن  کیاکی  شرامش  تازجعم ،

ۀجحلا نییعت  یلا  ۀجحملا  نییبت 

یلع دمحم  الم  نب  دـهتجم ) الاب   ) اقآ ازریم  نب  نسحم  ازریم  جاح  هتـشون  یبرع ، نابز  هب  یمالک  یباتک  ۀّـجحلا ، نییعت  یلا  ۀـجحملا  نییبت 
یکدنا 1274 ق )  - 1351  ) اقآ قداص  ازریم  شردارب  زا  نکیل  تسین ؛ يربخ  وا  تشذـگرد  تدالو و  خـیرات  زا  تسا . يزیربت  یغاد  هرق 

نمض رد  دروآیم و  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نییعت  هرابرد  ثیدح » لهچ   » باتک نیا  رد  يو  تسا . هتشذگ  رد  وا  زا  سپ  هدوب و  رتگرزب 
، باتک تسا . مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  ّصاـخ  تماـما  هراـبرد  همه  هک  دـنکیم  لـقن  زین  يرگید  ثیداـحا  اـهنآ ، زا  کـی  ره  حرش 

ماما مالـسلا و  هیلع  مهد  ماما  زا  یثیداحا  لـماش  باـتک ، دـنکیم . ثحب  هّماـع » تماـما   » زا اـهنآ  یط  هک  دراد  لـصف  دـنچ  رد  ياهمدـقم 
رد باتک  نآ . زا  سپ  هچ  نآ و  ماگنه  رد  هچ  ناهج و  هب  ندـمآ  زا  شیپ  هچ  تسا ؛ تماما  هب  يدـهم  ماما  نییعت  رد  مالـسلا  هیلع  مهدزای 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  زیربت  رد  لاس 1346 ق 
: زا لقن  هب  ص 100 ؛ ج 4 ، عّیشت ، فراعملاةریاد  )

.( ص 334 ج 3 ، هعیرذلا ،

ۀیدهملا ۀفحتلا 

نیسح دیس  فیلأت  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تماما  تابثا  لاح و  حرـش  رد  یـسراف  نابز  هب  یمالک  یخیرات و  یباتک  ۀیدهملا ، ۀفحتلا 
: تسا هدرک  بترم  باب  هدزاود  رد  ار  دوخ  باتک  يو  تسا . لاس 1330 ق ) رد   ) یمورا یغاب  برع  هّللارصن  نب 

. دناهدرک فارتعا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دوجو  هب  هک  ننست  لها  نادنمشناد  زا  نت  لهچ  ياهمان  رکذ  . 1
. يو تاداع  قراوخ  تالامک و  لیاضف و  رد  ّتنس  لها  فورعم  ياهباتک  زا  ربتعم  ثیدح  لهچ  رکذ  . 2

. ّتنس لها  ربتعم  ياهباتک  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  لصفالب  تفالخ  ماما و  هدزاود  تماما  رد  ثیدح  لقن 28  . 3
. مالسلا هیلع  رصع  ماما  تازجعم  بقانم و  لیاضف و  رد  نایعیش  ربتعم  ثیداحا  زا  ثیدح  لهچ  رکذ  . 4

. تسا هدش  هتفرگ  ّتنس  لها  نادنمشناد  راثآ  نیشیپ و  ناربمایپ  ياهباتک  زا  هک  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ياهمان  زا  مان  لهچ  رکذ  . 5
. مالسا لها  ربتعم  ياهباتک  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ياهبقل  زا  بقل  لهچ  رکذ  . 6

. تسا هدوبن  يو  دادجا  رد  یتح  ایصوا و  ناربمایپ و  رد  هک  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هژیو  زایتما  لهچ  رکذ  . 7
. تسا وا  تماما  لیلد  مادک  ره  هک  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  هزجعم  لهچ  رکذ  . 8
. تسا هدش  لزان  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هرابرد  هک  نآرق  هیآ  لهچ  رکذ  . 9

. دناهدش بایفرش  يدهم  ترضح  روضح  هب  يربک  تبیغ  نامز  رد  هک  یناسک  زا  تیاکح  لهچ  رکذ  . 10
. مالسلا هیلع  رصع  یلو  ترضح  روهظ  مئالع  نایب  رد  ربتعم  ثیدح  لهچ  رکذ  . 11

. داد دهاوخ  يور  ناشیا  روهظ  زا  شیپ  هچنآ  ترضح و  یگدنز  حرش  نایب  رد  فلؤم  داقتعا  هب  ربتعم  ثیدح  لهچ  رکذ  . 12
. تسا هدش  پاچ  زیربت  رد  لاس 1355 و 1354 ق  رد  باتک  نیا 

: زا لقن  هب  ص 168 ؛ ج 4 ، عّیشت ، فراعملاةرئاد  )
.( ص 1219 ج 1 ، یسراف ، یپاچ  بتک  تسرهف  ص 475 ؛ ج 3 ، هعیرذلا ،
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موجنلا رثانت 

، يربک بیغ  زاغآ  يرغـص و  تبیغ  ینایاپ  لاس  رد  تسا . ناگراتـس  ياـنعم  هب  موجن »  » نتفر و نیب  زا  ندـش و  هدـنکارپ  ياـنعم  هب  رثاـنت » »
باـتک بحاـص  ینیلک  موحرم  دـندرب . كاـخ  باـقن  رد  هرهچ  هدرک ، لوفا  اوـقت ، شناد و  ملع و  نامـسآ  رد  يرایـسب  نازورف  ناـگراتس 
یناسک هلمج  زا  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  ریفـس  نیرخآ  يرمـس  یمق و  هیوباب  نب  یلع  ص 341 ،). دوواد ، نبا  لاجر   ) یفاکلا فیرش 

. دنتفگ عادو  ار  یناف  راد  لاس 329 ه  رد  هک  دنتسه 
.( ص 233 ج 58 ، راونالاراحب ، )

. تفای ترهش  موجنلا » رثانت  هنس   » هب یعیش ، نادنمشناد  تشذگ  رد  ترثک  تهج  هب  لاس ، نیا 

عیقوت

ریز نادرمتلود ، ناگرزب و  هک  تسا  ییاهخساپ  نینچمه  تسا . روشنم  همانرب و  ندرک  ناشن  نامرف و  همان و  ندرک  اضما  يانعم  هب  عیقوت » »
. دنسیونیم دوشیم ، ناشیا  زا  هک  یبتک  ياهتساوخرد  اهلاؤس و 

.( ص 7145 ج 5 ، همانتغل ، ادخهد ، ربکا  یلع  )
تبث و یخیرات  نوتم  رد  اهنآ  تاـعیقوت  زا  یناوارف  دراوم  هتـشاد و  جاور  ناـیاورنامرف  ناـمکاح و  نیب  رود ، ياـهنامز  زا  یـسیون » عیقوت  »

هدش قالطا  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ياههتـشون  زا  یتمـسق  هب  عیقوت  زین ، هعیـش  یخیرات  یهقف و  ییاور ، ياهباتک  رد  تسا . هدش  طبض 
. تسا

بحاص ترـضح  ناکما ، ملاع  بلق  يوس  زا  هک  تسا  یتاـعیقوت  دادـعت -  رظن  زا  هچ  مجح و  رادـقم و  ظاـحل  زا  هچ  اـهنآ -  هدـمع  هتبلا 
مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تاعیقوت  هب  نهذ  دیآیم ، نایم  هب  عیقوت »  » زا نخس  یتقو  زین  هزورما  تسا . هدیدرگ  رداص  مالسلا  هیلع  نامّزلا 

. تسا هدش  رداص  عیقوت »  » ناونع تحت  ییاههتشون  زین  مالسلا  مهیلع  ناماما  رگید  زا  هچرگا  ددرگیم ؛ فرصنم 

همئا تاعیقوت 

همئا تاعیقوت 

ترـضح زا  لبق  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تاعیقوت  زا  یخرب  هب  ادـتبا  هنومن  يارب  هک  تسا  هدـش  رداص  ناماما  يوس  زا  یناوارف  تاـعیقوت 
: مینکیم هراشا  ترضح  نآ  تاعیقوت  زا  یضعب  هب  سپس  مالسلا و  هیلع  يدهم 

يدهم ترضح  زا  لبق  ناماما  تاعیقوت 
رفعج نب  یسوم  ماما 

: تسا هدمآ  ۀمغلا  فشک  باتک  رد 
: دنکیم لقن  یلع  نب  نسح  زا  ءاشو  »

هیلع رفعج  نب  یـسوم  ماما ]  ] يوس هب  ياهمان  وا  سپ  میدرک ؛ تکرح  جـح  کسانم  دـصق  هب  سایلا ، نب  لیعامـسا  مدوخ  ییاد  هارمه  نم 
: تشون نومضم  نیا  هب  مالسلا 

نتسبآ هک  مرسمه  دینک  اعد  دناهدش ؛ هتشک  زین  ام  نادرم  هک  ییاجنآ  زا  مرادن . رسپ  دنزرف  چیه  هک  یلاح  رد  متـسه ، ینارتخد  ياراد  نم 
: هک دش  دراو  یعیقوت  سپ  دییامرف . نّیعم  ار  وا  مان  زین  ناتدوخ  دروایب و  رسپ  تسا ،

« ًادمحم ِهِّمَسَف  َکتَجاَح  ُهّللا  یَضَق  ْدَق  »
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.( ص 36 ج 3 ، همغلا ، فشک  )
.« مانب دمحم  ار  وا  تخاس ، هدروآرب  ار  تتجاح  دنوادخ  )

.« دوب هدمآ  ایند  هب  يرسپ  دنزرف  میدیسر ، هفوک  هب  ام  نوچ 
يداه ترضح 

: دنکیم لقن  حون  نب  بویا  زا  دنس  رکذ  اب  ینیلک  موحرم 
ای دوب  هاگآ  دروآ -  دـیدپ  دـنیرفایب و  ار  اـهنآ  هکنآ  زا  شیپ  يزیچ -  ره  هب  لـجوزع  يادـخ  اـیآ  تشون : مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  هب  يو  »

؟ درک دوجوم  هک  یماگنه  دوجوم  هب  درک و  قلخ  هک  یماگنه  قولخم  هب  دومن  ادیپ  ملع  درک و  هدارا  ار  اهنآ  ات  تسنادیمن  هکنآ 
: دومرف موقرم  دوخ  طخ  هب  ترضح  نآ  سپ 

.« ناشقلخ زا  دعب  اهنآ  هب  شنتشاد  ملع  دننام  دراد ؛ ملع  اهنآ  هب  ءایشا  تقلخ  زا  شیپ  هشیمه  ادخ 
.( ح 4 ص 145 ، ج 1 ، یفاکلا ، )

يرکسع ماما 
: دیوگ لهس 

: دنیوگ یخرب  دنراد ؛ فالتخا  دیحوت  رد  نایعیش  ام  باحصا  متشون : مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  هب  لاس 255  رد  »
: دنیوگ یضعب  تسا و  مسج  ادخ )  ) وا

زواـجت نآ  زا  مینک و  لـمع  دـیاب  نآ  رب  هک  ار  هچنآ  دـیزومایب  نم  هب  دـینک و  فطل  دوخ  رکاـچ  هب  دـینادب  حالـص  رگا  تسا . تروص  وا 
: دومرف موقرم  دوخ  طخ  هب  ترضح  منکن .

يزیچ تسا . هدشن  هداز  هدازن و  تسا . اتکی  هناگی و  ادخ  تسین !) امش  هفیظو   ) تسا رانک  رب  امـش  زا  هک  یتروص  رد  يدیـسرپ ، دیحوت  زا 
شدوخ دـنیرفایب و  مسج  ریغ  مسج و  زا  دـهاوخ  هچ  ره  یلاعت -  كراـبت و  يادـخ -  تسین . قولخم  تسا و  قلاـخ  وا  تسین . وا  ياـتمه 
شیارب هکنآ  زا  رتسدـقم  شیاـهمان  تسا و  گرزب  شـساپس  تسین . تروـص  شدوـخ  دـنک و  يرگتروـص  دـهاوخ  هچنآ  تسین . مسج 

.« تسا انیب  اونش و  وا  تسین و  شدننام  يزیچ  دشاب . وا  دوخ  زج  يدننام 
.( ح 10 ص 138 ، ج 1 ، یفاکلا ، )

يدهم ترضح  تاعیقوت 

هچرگا تسا ؛ هدش  رداص  مالـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  هسدقم  هیحان  زا  هک  تسا  ییاههتـشون  تاعیقوت »  » زا دارم  هزورما  تشذـگ  هک  نانچ 
يدهم ترـضح  تاعیقوت  دروم  رد  ناوتیم  هچنآ  تسا . لاکـشا  نودب  ماع  يانعم  هب  دـش ، هراشا  اهنآ  هب  هک  ییاههتـشون  رب  عیقوت  قالطا 

: زا تسا  ترابع  درک ، نایب  مالسلا  هیلع 

تاعیقوت رد  زاجعا 

اما تسین ؛ نشور  قیقد  روط  هب  دنچ  ره  تاعیقوت  رودـص  رد  تماما  خـماش  ماقم  اب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ّصاخ  باون  طابترا  یگنوگچ 
: تفگ ناوتیم  هناعطاق  هک  يوحن  هب  تسا ؛ هدش  رداص  اسآ  هزجعم  ياهنوگ  هب  تاعیقوت ، نیا  زا  يرایسب  کش  نودب 

: تسا هدش  لقن  هنومن  ناونع  هب  تسا . هتفرگن  تروص  یلومعم  صخش  زا  يداع و  وحن  هب  اهنآ  رودص 
نب نسح  شناتسود -  زا  یکی  اب  ثحب  ماگنه  يزور  تشادن . لوبق  ار  حور » نب  نیسح   » تباین یلو  دوب ؛ هعیش  یلصوم » لضف  نب  دمحم  »

زا يذغاک  انجو  یلع  نب  نسح  دندرک و  قفاوت  مه  اب  هنامرحم  ًالماک  ار  یبلطم  ماما ، بیان  ندومزآ  يارب  وا ، داهنشیپ  هب  انب  و  انجو -  یلع 
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. دیشارت یملق  درک و  ادج  یلصوم  رتفد 
حور نب  نیسح  دزن  راکتمدخ  هلیـسو  هب  درک و  رهم  ار  دیفـس  ذغاک  نآ  تشون و  هقرو  نآ  يور  رب  ار  یبلاطم  بکرم ، نودب  نآ  اب  سپس 
نامه رد  لصف  هب  لصف  هک  دـش  دراو  همان  باوج  دوب -  ندروخ  اذـغ  لوغـشم  لضف  نب  دـمحم  هک  یلاح  رد  زور –  نامه  رهظ  داتـسرف .

نب نسح  اب  هارمه  دوب ، هتفرگ  رارق  ریثأت  تحت  تخـس  هک  یلاح  رد  لضف  نب  دـمحم  دوب . هدـش  هتـشون  بکرم  اب  اهباوج  یلاسرا ، هقرو 
. دندرک یهاوخرذع  يو  زا  دندش و  دراو  حور  نب  نیسح  رضحم  هب  انجو 

.( ح 264 ص 315 ، ۀبیغلا ، باتک  )
راـبخا تروص  هب  رتـشیب  هک  دروخیم  مشچ  هب  تازجعم  زا  یناوارف  دراوم  زین  تاـعیقوت  نتم  رد  دوب . عـیقوت  رودـص  هلحرم  رد  هزجعم  نیا 

دروم رد  هک  دش  رداص  ینامز  تاعیقوت ، نیا  زا  هنومن  کی  دشابیم . نآ  دننام  نارامیب و  يافـش  یناهنپ ، تاقافتا  هدنیآ ، ثداوح  زا  یبیغ 
دارفا داد  روتـسد  ناـنآ ، يریگتـسد  ییاسانـش و  يارب  هفیلخ  دوـب . هدـش  تیاعـس  تقو  بصاـغ  هفیلخ  دزن  ترـضح ، ناگدـنیامن  ـالکو و 
رصع یلو  ترضح  دننک ! ریگتسد  ار  وا  تفریذپ ، يزیچ  اهنآ  زا  یـسک  رگا  دنتـسرفب و  یـسوساج  هب  نانآ  دزن  لوپ  اب  هارمه  ار  یـسانشان 

: هکنیا رب  ینبم  دومرف  رداص  ینامرف  الکو ، هیلک  هب  باطخ  یعیقوت  رد  مالسلا  هیلع 
موحرم دنهد . ناشن  عالطایب  ار  دوخ  دننک و  يراددوخ  يزیچ  هنوگ  ره  نتفرگ  زا  دنریذپن و  يزیچ  یطیارـش  چیه  تحت  سک و  چـیه  زا 

: تسا هدرک  نایب  هنوگ  نیا  یفاکلا  فیرش  باتک  رد  ار  هعقاو  نیا  ینیلک 
: دیوگ يولع  نسح  نب  نیسح 

: دنتفگ وا  هب  دوب ، وا  هارمه  هک  يرگید  درم  ینسح و  زور  نامیدن  زا  يدرم  »
ار ترـضح  نآ  يالکو  سپ  دراد . ییالکو  دنکیم و  عمج  مالـسلا ] هیلع  ماما  مهـس  ناونع  هب   ] ار مدرم  لاوما  نامّزلا ) بحاص   ) وا کنیا 

. دندرب مان  دندوب ، هدنکارپ  فارطا  رد  هک 
: تفگ ناطلس  دریگب . ار  الکو  هک  تشامگ  تمه  يو  دیسر ؛ ریزو  نامیلس  نب  هّللادیبع  شوگ  هب  ربخ  نیا 

؟ تسا یتخس  راک  نیا  اریز  تسا ؛ اجک  درم  نیا  دوخ  دینیبب  دینک و  وجتسج 
: تفگ نامیلس  نب  هّللادیبع 

. میریگیم ار  الکو 
: تفگ نامیلس 

. میریگیم ار  وا  درک ، لوبق  یلوپ  اهنآ  زا  سک  ره  میتسرفیم . نانآ  دزن  لوپ  اب  سوساج  ناونع  هب  دنسانشیمن ، هک  ار  یـصاخشا  هکلب  هن ،
: هک دیسر  همان  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  زا 

. دننز يربخیب  هب  ار  دوخ  دننک و  يراددوخ  ماما  مهس  نتفرگ  زا  دنریگن و  يزیچ  سک  چیه  زا  دوش  هداد  روتسد  الکو  همه  هب 
: تفگ وا  هب  تولخ  رد  دمآ و  دمحا  نب  دمحم  دزن  سوساج  ناونع  هب  سانشان  يدرم 

. مناسرب ار  نآ  مهاوخیم  هک  مراد  هارمه  یلام 
: تفگ دمحم 

.« دزیم ینادان  هب  ار  دوخ  دمحم  درکیم و  يرگهلیح  ینابرهم و  هراومه  وا  مرادن . يربخ  عوضوم  نیا  زا  نم  يدرک ؛ هابتشا 
.( ح 30 ص 525 ، ج 1 ، یفاکلا ، )

مولعم هام  دنچ  زا  سپ  درک . یهن  البرک  نیمظاک و  ترایز  زا  يروتـسد  رودص  اب  مالـسلا ، هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  يرگید  يارجام  رد 
. دننک ریگتسد  ار  وا  دنشاب و  شنیمک  رد  دور ، ترایز  هب  سک  ره  هک  دوب  هداد  روتسد  عقوم ، نآ  رد  هفیلخ  دش 

، تاعیقوت نالقان  نایوار و  زا  ياهدع  حیرصت  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  كرابم  طخ  هب  تاعیقوت  رتشیب  تباتک  . 2-2 ح 31 ). نامه ، )
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: دوشیم هراشا  نآ  زا  ییاههنومن  هب  لیذ  رد  تسا . هدش  هتشون  ترضح  نآ  فیرش  طخ  هب  اههتشون  نیا  زا  یخرب 
. فلا

: تسا هدرک  لقن  دوخ  باتک  رد  ار  هلمج  نیا  عیقوت ، کی  يوار  زا  لقن  هب  هللا  همحر  یسوط  خیش 
 …« مالَّسلا ِِهئابآ  یَلَع  َو  ِهیَلَع  ِهِّطَِخب  مِهباتِک  ُباَوَج  َدَرَوَف  »

: هک دش  دراو  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  طخ  هب  نانآ  هتشون  باوج  رد  »
. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

 …« دهد هانپ  دب  تبقاع  زا  ار  امش  ام و  دنک و  اطع  نیقی  حور  امش  ام و  هب  دشخب و  تمالس  اههنتف  یهارمگ و  زا  ار  امش  ام و  دنوادخ 
.( ص 285 نامه ، )

ب.
: تسا هدرک  لقن  هللا  همحر  قودص  خیش 

: لوقی هحور -  هّللا  سدق  يرمعلا -  نامثع  نب  دمحم  »
 …« ُُهفِْرعَن ِهِّطَِخب  ٌعِیقوَت  َجَرَخ 

.( ح 3 ص 160 ، ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )
: دیوگیم يرمع  نامثع  نب  دمحم 

مـسا هب  مدرم ، زا  یعمج  نایم  رد  ارم  سک  ره  هک ] دوب  هلأسم  نیا  رب  لمتـشم  و   ] دـش جراـخ  میتخانـشیم ، ار  نآ  اـم  هک  یطخ  هب  یعیقوت 
ج. داب ». وا  رب  یهلا  تنعل  سپ  دربب ، مان  دوخ 

: تسا هدرک  لقن  نینچمه  يو 
: دیوگ بوقعی  نب  قاحسا 

رد سپ  دـناسرب . نم  هب  مدوب ، هدرک  شـسرپ  یلکـشم  لئاسم  زا  نآ  رد  هک  ار  ياهمان  باوج  مدرک  شهاوخ  يرمع  ناـمثع  نب  دـمحم  زا 
: هک دوب  هدش  دراو  مالسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  نامیالوم  طخ  هب  عیقوت و 

؛ مدوخ ناگدازومع  نادناخ و  زا  نم  نارکنم  رما  هب  عجار  درادب -  ترادیاپ  دنک و  تیاده  تیادخ  هک  يدیـسرپ -  نآ  هرابرد  هچنآ  اما  »
هار اما  تسا  مالسلا  هیلع  حون  دنزرف  هار  وا  هار  تسین و  نم  زا  دشاب ، رکنم  ارم  سکره  تسین و  يدنواشیوخ  یـسک  ادخ و  نایم  هک  نادب 

 …« تسا فسوی  ناردارب  هار  شنادنزرف ، رفعج و  میومع 
.( ح 4 ص 160 ، ج 2 ، نامه ، )

ترضح دوخ  طخ  هب  اهنآ ، رتشیب  لقادح  ای  تاعیقوت و  دناهتـشاد  نانیمطا  نیثدحم ، ناگرزب  هک  تسا  بلطم  نیا  رگنایب  هدش  دای  تارابع 
ياهویـش دشیم ؛ رداص  تخاونکی  روط  هب  تاعیقوت  نیا  هناگراهچ ، ناریفـس  ِتباین  تدـم  لوط  رد  هکنیا  هب  هّجوت  اب  تسا . هدـش  هتـشاگن 

هک تسبیم  ضرغم  بلط و  تصرف  دارفا  يارب  یلک  هب  ار  هار  دوب و  مالـسلا  هیلع  ماما  هیحان  زا  اـهنآ  رودـص  هب  نیقی  يارب  نئمطم  ًـالماک 
. دنهد بیرف  ار  مدرم  دنروآ و  مهارف  ترضح  نآ  مان  هب  یلعج  ياهمان  دنناوتن  زگره 

هدرک یسیونور  يرادرب و  هخسن  اهنآ  يور  زا  سپس  دندرکیم ؛ هدهاشم  ماما  طخ  هب  ار  تاعیقوت  دامتعا ، دروم  ّصاخ و  يدارفا  اهنت  هتبلا 
همه دـشیم . رـشتنم  نایعیـش  مومع  نیب  رد  تحلـصم ، ياضتقا  رب  انب  زین  تاعیقوت  نیا  زا  یـضعب  دـندرپسیم . نهذ  هب  ار  اهنآ  نومـضم  ای 
یبتک طابترا  دشیم و  رهاظ  دارفا  يارب  يرغص ، تبیغ  لوط  رد  ترضح  نآ  ّصاخ  باون  هلیسو  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تاعیقوت 
ماما بیان  دزن  ار  نارگید  دوخ و  ياههمان  ترضح  نآ  يالکو  یتح  هک  یتروص  هب  دوب ؛ ریذپناکما  نانآ  قیرط  زا  ًارصحنم  شترـضح  اب 
فرش هب  تسناوتیم  یسک  ره  هچنانچ  هن  رگو  تسا ؛ نیمه  زین  هصاخ  تباین  هفسلف  ًاساسا  دندرکیم . تفایرد  خساپ  وا  زا  دنداتسرفیم و 
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. دوب ّصاخ  بیان  هب  يزاین  هچ  رگید  دیآ ، لیان  عیقوت  نتفرگ 

يربک تبیغ  نارود  رد  عیقوت 

نآ هب  ار  ییاههمان  دناهتـسنادن و  ّصاخ  باون  يرغـص و  تبیغ  نامز  هب  رـصحنم  ار  تاـعیقوت  روهـشم -  لوق  فـالخ  رب  اـملع -  زا  یخرب 
هیلع يدهم  ترضح  زا  ییاههمان  هللا  همحر  یسربط  موحرم  هلمج  زا  دبلطیم . يرتشیب  لمأت  نآ ، ّدر  ای  لوبق و  هک  دناهداد  تبسن  ترضح 

. تسا هدرک  لقن  ار  هللا  همحر  دیفم  خیش  هب  مالسلا 
اههمان نیا  زا  یکی  تسا  هدشن  رکذ  صخش  نآ  مان  یلو  دیـسریم ؛ هللا  همحر  دیفم  خیـش  هب  يدامتعا  دروم  صخـش  هلیـسو  هب  اههمان  نیا 

: دوشیم زاغآ  هنوگ  نیا 
هعیدو لحم  زا  ار  يو  تّزع  دنوادخ  هک  هللا -  همحر  دیفم  خیـش  نامعن -  نب  دمحم  هّللادبعوبا  دیـشر  تسود  نامیا و  اب  ردارب  هب  ياهمان  »

رد هک  یتسود  يا  وت  رب  مالـس  دعب ، اما  نابرهم ؛ هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب  درادب . مادتـسم  تسا ، هدش  هتفرگ  ناگدـنب  رب  هک  يدـهع  نداهن 
 …« میرازگساپس ار  دنوادخ  وت  دوجو ] تمعن   ] دروم رد  ام  ياهتشگ . صوصخم  نیقی  هب  ام  دروم  رد  صلخم و  نید 

.( ص 497 جاجتحالا ، یسربط ، )
. دراد دوجو  ییاهدیدرت  تاعیقوت ، نیا  یتسرد  رد 

لاس دص  هب  کیدزن  زا  سپ  دنس ، نودب  مشـش ،) نرق  ياملع  زا   ) هللا همحر  یـسربط  روصنم  وبا  هلیـسو  هب  راب ، نیتسخن  يارب  تاعیقوت  نیا 
. تسا هدش  لقن  جاجتحالا  رد  هللا ، همحر  دیفم  خیش  توف  زا  دعب 

هدرک حرطم  ار  اهنآ  م 600 ) ، ) بوشآ رهـش  نبا  درگاش  قیرطب  نبا  هدرک و  هراـشا  نآ  هب  م 588 )  ) بوشآ رهـش  نبا  يو ، درگاش  هاگنآ 
زیزعلادبع نب  رالـس  یکجارک ، حـتفلاوبا  يرفعج ، یلعیوبا  هللا ، همحر  یـسوط  خیـش  یـشاجن ، یـضترم ، دیـس  دـیفم ، نادرگاش  اما  تسا .

. دناهدرکن هراشا  تاعیقوت  نیا  هب  دناهتشاد -  یناوارف  تافیلأت  هکنیا  اب   … یملید و - 
.( ص 98 مالسلا ، هیلع  يدهم  هار  هب  مشچ  )

خیش موحرم  هلیسو  هب  یناهفـصا  نسحلاوبا  دیـس  هّللا  تیآ  موحرم  يارب  ترـضح  نآ  يوس  زا  هک  ار  یمایپ  نارـصاعم ، زا  یخرب  نینچمه 
: تسا هدمآ  نینچ  همان  نیا  رد  دناهدرک . رکذ  تاعیقوت  رامش  رد  تسا ، هدش  لقن  يرتشوش  یفوک  دمحم 

ادیپ طابترا  وت  اب  دنناوتب  رتعیرس  مدرم  ات   ] هدب رارق  هناخ  دورو  رد  لحم  رد  ار  شیوخ  نتسشن  لحم  راذگب و  مدرم ]  ] رایتخا رد  ار  تدوخ 
.« مینکیم يرای  ار  وت  ام  روآ ؛ رب  ار  مدرم  جیاوح  و  دننک ]

.( ص 170 مالسلا ، هیلع  هّللاۀیقب  ترضح  تاشیامرف  هعومجم  دمحم ، يزاریش ، یمداخ  )

تاعیقوت رودص  یگنوگچ 

تبون هب  هقرو  کی  رد  ار  ناگدـننک  هعجارم  ياهتساوخرد  تالاؤس و  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  ناریفـس  يرغـص ، تبیغ  رـصع  رد 
تروص هب  اهشـسرپ  باوج  زین  یهاگ  دـمآیم . اـجکی  دـشیم -  رداـص  زور  هس  فرظ  رثکادـح  هک  اـهنآ -  باوج  هاـگنآ  دنتـشونیم ؛
. دندادیم خساپ  هدننک  لاؤس  هب  يروضح  تروص  هب  ای  دنتشاگنیم و  ار  نآ  دوخ  ملق  هب  نانآ  هدش و  هتفگ  ّصاخ  باّون  هب  یهافش ،

. دشیمن رداص  یخساپ  ًالصا  دنتسنادیم -  ترضح  هک  یتحلصم  تهج  هب  زین -  دراوم  زا  ياهراپ  رد 
. تسا هدش  رداص  دشاب ، یشسرپ  هب  خساپ  رد  هکنیا  نودب  ًءادتبا و  زین  تاعیقوت  زا  یخرب 

تاعیقوت تاعوضوم 
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ياـههمانرب یتـیبرت و  روما  اـت  هتفرگ  ینید  قیاـقح  فراـعم و  زا  تفرگیم ؛ رب  رد  ار  یعیـسو  هرتـسگ  تاـعیقوت ، رد  جردـنم  تاـعوضوم 
: تسا رارق  نیدب  اهنآ  یلامجا  تسرهف  یعامتجا و …  يدرف و  یگدنز 

: یتدیقع ثحابم  فلا .
نآ لاثما  داعم و  تماما ، تّوبن ، دیحوت ، فلتخم  ياههنیمز  رد 

.( دعب هب  ص 467  جاجتحالا ، (ر.ك :
: یعامتجا ثحابم  ب .

یلام تالکشم  يداصتقا و  نوؤش  یتیبرت ، یقالخا ، لئاسم  لماش 
.( نامه )

: تبیغ رصع  رد  نایعیش  فیلاکت  فیاظو و  ج .
. يزاسدوخ هنیمز  داجیا  لاعتم ، دنوادخ  هب  هجوت  دننام 

هیلع يدهم  ترضح  طسوت  طسق  لدع و  تموکح  ییاپرب  يارب  یگدامآ  ترضح ، نآ  زا  يوریپ  مالـسلا ، هیلع  يدهم  ترـضح  اب  طابترا 
مالسلا و… 

.( ص 160 ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  ص 285 ؛ هبیغلا ، باتک  (ر.ك :
: یهقف لئاسم  ماکحا و  د .

زا دندرکیم ؛ خساپ  تساوخرد  ترـضح  نآ  زا  هک  یناسک  یـصخش  روما  نآ ه . دننام  جاودزا و  سمخ ، رذـن ، جـح ، هزور ، زامن ، دـننام 
نآ دننام  ترفاسم و  هزاجا  تسود ، باختنا  دنزرف ، يراذگمان  لیبق 

.( ج 10 و 11 و 12 ص 457 ، ج 2 ، یفاکلا ، ص 308 ؛ ۀبیغلا ، باتک  )
نانآ ز. هب  طوبرم  روما  الکو و  باّون و  دییأت  بصن و  و 

، ینوگانوگ دصاقم  اب  فلتخم و  نیوانع  هب  يدارفا  يرغص ، تبیغ  رـصع  رد  نایلاغ  نافرحنم و  درط  نیغورد و  نایعدم  ریوزت  ندرک  اشفا 
دنهد و بیرف  ار  نانآ  هدرک ، بلج  دوخ  يوس  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  ناوریپ  ناتـسود و  دنتـشاد  یعـس  دندرکیم و  ییاهاعدا  غورد  هب 

. دنزاس هارمگ 
ترـضح ترافـس  تباین و  ياعدا  شـشوپ  ریز  ًابلاغ  دنتـشاد و  یمارتحا  ترهـش و  ناـمز  نآ  نایعیـش  نیب  رد  شیب  مک و  دارفا ، لـیبق  نیا 

، مالسا نانمـشد  رگید  رطخ  زا  ناناملـسم ، نایعیـش و  يارب  اهنآ  رطخ  ساسا  نیا  رب  دندینارتسگیم . ار  دوخ  ياهماد  مالـسلا ، هیلع  يدهم 
یمهم تاعیقوت  ور  نیا  زا  تشاد . ترورـض  یعیـش  عماوج  زا  ناـشیا  درط  ناـنآ و  هرهچ  زا  باـقن  نتـشادرب  ریوزت و  ياـشفا  دوبن و  رتمک 

نایعدم ياوزنا  ییاوسر و  هیام  دشیم و  رداص  ترضح  نآ  يوس  زا  اهنآ ، زا  مالسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  يرازیب  دارفا و  نیا  هرابرد 
. دروآیم مهارف  ار  وگغورد 

زا رطخ  عفد  رطاخ  هب  اهنت  هکلب  دوبن ؛ هدش  رکذ  دراوم  ءزج  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترـضح  يوس  زا  هدش  رداص  تاعیقوت  هک  دشیم  یهاگ 
تمصع و تیب  لها  ناوریپ  نایعیش و  يدوبان  رازآ و  ییاسانش ، يارب  رگمتس ، نامکاح  هک  يرصع  رد  هژیو  هب  دیدرگیم ؛ رداص  نایعیش ،
ات دـندرکیم  حرط  ياهناکریز  ياههشقن  اسب  هچ  دـنتفرگیم و  راک  هب  ار  شیوخ  تمه  مامت  دـندوب و  هتـسب  رمک  مالـسلا  مهیلع  تراـهط 

هلیـسو هب  ترـضح  نآ  هک  دوب  تاعیقوت  نیمه  نازوت ، هنیک  ناهاوخدب و  ماد  زا  تاجن  هار  اهنت  دنربب ، نیب  زا  ار  نانآ  یمامت  دـنناوتب  هکلب 
. دادیم تاجن  ار  نایعیش  یهلا ، ياهماهلا  اب  اهنآ و 

ث»  » فرح
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هّللاراث

هب و  روئثم »  » دوش هدیشک  نیک  يو  زا  هک  یسک  هب  و  رئاث »  » هاوخ نیک  صخش  هب  یهاوخنوخ . یهاوخ و  نیک  نمـشد ، نوخ ، ینعی ، راث ؛» »
. دنیوگ هب » ٌروئثم   » هدش یهاوخ  نیک  وا  يارب  هک  یسک 

.( ص 234 ج 3 ، نیرحبلا ، عمجم  ص 97 ؛ ج 4 ، برعلا ، ناسل  )
موحرم تسا . هدـش  رکذ  اروشاع  ترایز  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هب  طوبرم  ياـهترایز  رد  هعیـش ، نوتم  رد  راـب  نیلوا  يارب  هّللاراـث » »

یمعفک و حابـصم  تارایزلا و  لماک  رد  نآ ، زا  سپ  هدرک و  هراشا  بیکرت  نیا  هب  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  ربق  تراـیز  باـب  رد  ینیلک 
: تسا هدش  لقن  راونالاراحب  رد  اهدعب 

 …« رُوتْوَملا َْرتِولا  َو  ِهِراث  َْنبا  َو  ِهَّللاَراث  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  »… 
.( ص482 یمعفک ، حابصم  ص174 ؛ تارایزلالماک ، ص 575 ؛ ج 4 ، یفاکلا ، (ر.ك :

: دیامرفیم یهاوخنوخ  صاصق و  هرابرد  نآرق  هدمآ . مه  ثراو  ترایز  رد  ترابع  نیا 
« ًاروُْصنَم َناک  ُهَّنِا  ِْلتَقلا  ِیف  ْفِرُسی  الَف  ًاناْطلُس  ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَم  َو  »

.( هیآ 33 (، 17) ءارسا هروس  )
لـتق و رد  یلو  نآ  ماـقتنا  ماـقم  رد  سپ  میداد ، لـتاق  هب  طلـست  تموـکح و  وا  یلو  هـب  اـم  دزیرب  قحاـن  ار  یموـلظم  نوـخ  هـک  یـسک  (و 

.« دوب دهاوخ  روصنم  دیؤم و  ام  بناج  زا  وا  هک  دنکن  فارسا  يزیرنوخ 
: دومرف هیآ  نیا  لیذ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

بلط ار  وا  راث »  » دـنک مایق  یتقو  ام  مئاـق  مییوا و  ياـیلوا  اـم  دـش و  هتـشک  مولظم  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هیآ  نیا  زا  دارم  »
.« تفرگ دهاوخ  ار  وا  ماقتنا  درکدهاوخ و 

.( ح 7 ص 218 ، ج 44 ، راونالاراحب ، )

ج»  » فرح

هیدوراج

: دنیوگیم هتشاد و  لوبق  مراهچ  ات  لّوا  ماما  زا  ار  تماما  دنتسه ، دایز ) یبا  نب  دایز   ) دوراجلا یبا  باحصا  زا  هیدوراج » »
. تسا هدیـسر  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  هّللادـبع  نب  دـمحم  هب  وا  زا  سپ  یلع و  نب  دـیز  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  زا  سپ  تماـما 

: دنیوگیم هتسناد ، ماما  ار  دمحم  نانچمه  هیدوراج  زا  یهورگ  اما  دیسر ؛ لتق  هب  هنیدم  زا  جورخ  زا  سپ  هّللادبع  نب  دمحم 
. درک دهاوخ  هتسارآ  لدع  هب  ار  ملاع  هدرک ، جورخ  ًادعب  تسا و  یقاب  ّیح و  دشن و  هتشک  وا 

.( ص 207 ج 1 ، یناتسرهش ، لحن  للم و  همجرت  للملا ، حیضوت  )

لیئربج

دـنوادخ و نایم  طبار  یمیهاربا  نایدا  رد  وا  تسا . لیئارزع ) لیفارـسا و  لیئاکیم ،  ) اهنآ نیرترب  بّرقم و  هتـشرف  راهچ  زا  یکی  لـیئربج ،» »
. تسا ناربمایپ 

نامرف هب  شتآ  زا  ار  مالسلا  هیلع  میهاربا  لیئربج ، تسا . هدش  دای  رایسب  لیئربج  شقن  زا  مالسا  تیحیسم و  تیدوهی ، ینید  ياهباتک  رد 
رمحا رحب  هب  ار  ناینوعرف  رصم ، زا  لیئارسا  ینب  جورخ  ماگنه  درک . تیامح  نوعرف  اب  هزرابم  رد  مالسلا  هیلع  یـسوم  زا  داد و  تاجن  ادخ 
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تدالو هب  ار  مالـسلا  هیلع  اـیرکز  وا  تخومآ . هرز  نتخاـس  مالـسلا  هیلع  دوواد  هب  دـش و  رهاـظ  لیئومـش  رب  هدرک  قرغ  نآ  رد  دـیناشک و 
. داد تراشب  مالسلا  هیلع  یسیع  تدالو  هب  ار  مالسلا  اهیلع  میرم  مالسلا و  هیلع  ییحی 

ددع 19 و)…  لوا  باب  یتم ، لیجنا  ددع 21 ؛ باب 9  ددع 16 و  باب 8 ، لایناد ، باتک  سدقم ، باتک  (ر.ك :
: تسا لحن »  » هروس هیآ 102  بلطم ، نیا  حیرص  لیلد  تسا . سُدُقلا » حور   » نامه لیئربج  میرک ، نآرق  یمالسا و  تنس  رد 

.« َکِّبَر ْنِم  ِسُدُقلا  ُحُور  َُهلََّزن  ُْلق  »
.« تسا هدرک  لزان  تراگدرورپ  يوس  زا  سدقلا  حور  ار  نآرق )  ) نآ وگب  »

: تسا هدمآ  زین  هرقب »  » هروس هیآ 97  رد 
.« ِهَّللا ِنذِِاب  َِکْبلَق  یلَع  َُهلََّزن  ُهَّنِاَف  َلیْربِِجل  ًاّوُدَع  َناک  ْنَم  ُْلق  »

اب نآرق  رد  نینچمه  تسا ». هدرک  لزان  وت  لد  رب  یهلا  روتـسد  هب  ار  نارق )  ) نآ لـیئربج  هک  دـنادب ]  ] دـش لـیئربج  نمـشد  سک  ره  وگب  »
دای وا  زا  ( 19  - 21 ریوکت ، « ) میرَک ٌلوُـسَر   » و ( 50 مجن ، « ) يوُقلا ُدـیدَش  (، » 193 ءارعـش ، «، ) نیمَالا ُحوُّرلا  (، » 15 رفاغ ، « ) حور : » ياهمان

. تسا هدش 
تروص هب  لیئربج  يرایـسب ، ثیداحا  قبط  دراد . حیرـصت  لیئربج ، اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ههجاوم  اـی  تاـقالم  هب  مجن »  » هروس رد 

. تسا هدشیم  رهاظ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  رب  یبلک ، هیحد  مان  هب  ییورشوخ  ناوج 
.( ص 244 ج 2 ، بقانملا ، ص 587 ؛ ج 2 ، یفاکلا ، )

هللا یلص  مالسا  ربمایپ  ددم  هب  هتشرف ، نارازه  اب  ردب  هوزغ  رد  تسا . هدرک  هدهاشم  زین  شدوخ  یلصا  تروص  هب  ار  لیئربج  ترـضح ، نآ 
ةردـس  » رد جارعم ، ياـهتنم  رد  دوـب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  ياـمنهار  رفـسمه و  جارعم  رد  دـمآ ، وا  ناراـی  هلآ و  هیلع و 

: تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دنام و  زاب  ریسم  زا  یهتنملا ،»
: زا تسا  ترابع  لیئربج ، رگید  ياهمان  داد . همادا  جارعم  ریس  هب  ییاهنت  هب  ترضح  نآ  دور و  رتشیپ  هک  تسین  نوذأم  رگید 

. مظعا حور  ربکا ، سومان  لّوا ، لقع  نیمالا  حور  یحو ، نیما  یحو ، هتشرف 
.( ادخهد همانتغل  (ر.ك :

سدقلا حور  هب  دـیؤم  مالـسلا  مهیلع  همئا   » هک ناونع  نیا  تحت  یباب  دـعب ) هب  ص 47  ج 25 ،  ) راونالاراحب رد  هللا  همحر  یـسلجم  همـالع 
. تسا هدرک  لقن  ربتعم  عبانم  زا  یناوارف  ثیداحا  هدرک و  زاب  دناهدوب »

هب وا  زا  هدرک و  نایب  ینـشور  هب  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ترـضح  یناهج  میظع و  ماـیق  رد  ار  یهلا  گرزب  هتـشرف  نآ  شقن  دـنچ ، یتاـیاور 
: تسا هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد  تسا . هدرب  مان  درک ، دهاوخ  تعیب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  اب  هک  یسک  نیلوا  ناونع 

. تفاتش دنهاوخ  ترضح  نآ  يرای  هب  هدش و  رضاح  یهلا  تّجح  نیرخآ  رضحم  رد  روهظ  ماگنه  ناگتشرف ، زا  یمیظع  لیخ  هارمه  هب  وا 
: تسا هدومرف  ینالوط  تیاور  کی  زا  یتمسق  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

« مالسلا هیلع  لیئَْربَج  ِهَّللاَو  َوُه  َو  ُِرئاطلا  َکلَذ  ُهُِعیاُبی  ْنَم  ُلّوَاَف  »… 
.( ح 1 ص 429 ، ح 2 ، عیارشلا ، للع  ح 3 ؛ ص 184 ، ج 4 ، یفاکلا ، )

: دومرف زین 
 …« لیئَْربَج ُهُِعیاُبی  ْنَم  ُلَّوَا  »

.( ص 265 نیظعاولا ، ۀضور  ح 6 ؛ ص 314 ، ۀبیغلا ، ر.ك :  ) و ص 204 ). ج 2 ، یمق ، ریسفت  یمق ، میهاربا  نب  یلع  )

هدج
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گرزب ردام  ینعی ، ترضح ؛ نآ  ردام  شود  رب  ًاتدمع  نایعیـش  روما  هک  تسا  روهـشم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تداهـش  زا  سپ 
. تسا هدش  دای  هدج »  » ناونع هب  وا  زا  تایاور  رد  دوب و  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 

.( ح 196 ص 230 ، ۀبیغلا ، باتک  (ر.ك :
. تشاد هعیش  تنایص  ظفح و  رد  یساسا  مهم و  شقن  يو 

: هک تسا  هدش  لقن 
: دیسرپ وا  زا  ییاهشسرپ  نمض  دیسر ، نوتاخ  همیکح  رضحم  میهاربا  نب  دمحا  يزور  »

؟ دننک هعجارم  یسک  هچ  هب  نایعیش 
: تفگ همیکح 

. مهدزای ماما  ردام  وا  هدج  هب 
: متفگ

!؟ تسا هتشاذگاو  ینز  هب  ار  دوخ  تیصو 
: تفگ همیکح 

بنیز شرهاوخ  هب  ار  دوـخ  ياـیاصو  رهاـظ  بسح  هب  ترـضح  نآ  اریز  تسا ، هدرک  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  زا  يوریپ 
(. نیسحلا نب  یلع  شرسپ  تماما  ندرک  ناهنپ  يارب  . ) درپس بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد 

: دومرف سپس 
میـسقت شثاریم  تسا و  هدنز  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـنزرف  نیمهن  هک  هدیـسرن  امـش  هب  تایاور  رد  ایآ  دـیتسه ؛ رابخا  زا  علطم  یمدرم  امش 

»؟ دوشیم
.( ح 24 ص 507 ، ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )

ارضخ هریزج 

نارود رد  ناشیا  نادـنزرف  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ترـضح  یگدـنز  هاگیاج  ناونع  هب  ارـضخ » هریزج   » زا رخأـتم  ياـهباتک  زا  یخرب  رد 
. ددرگیم زاب  تیاکح  ود  هب  هیضق  نیا  لصا  تسا . هدش  دای  تبیغ 

نیدب نآ  هصالخ  هدـش و  لقن  ق ) لاس 543 ه . رد   ) يرابنا ییحی  نب  دمحم  نب  دـمحا  ۀـمعنلا  مامت  نیدـلا و  لامک  زا  لّوا  تیاکح  فلا .
: تسا رارق 

: دیوگیم يو 
هک دوب  هتسشن  يدرم  ریزو ، رانک  رد  تفایض  نآ  رد  مدوب . هریبه  نبا  ییحی  مان  هب  يریزو  نامهم  دوب ، ناضمر  هام  اب  فداصم  هک  یبش  رد 

: تفگ درم  نآ  تشاد . رارق  يو  مارتحا  دروم  تخس 
مان ادـخان  زا  دوب . تمعن  روفو  اجنآ  رد  هک  درب  يزبسرـس  ریازج  هب  ار  ام  تشونرـس  متفر  ایرد  هب  تراجت  دـصق  هب  مردـپ  هارمه  یعمج  اب 

: دنتفگ مدیسرپ ؛ هقطنم  نآ  مدرم  زا  درک . یعالطایب  راهظا  مدش ؛ ایوج  ار  اجنآ 
تایلام هک  دوب  مزال  میوش ، تراجت  لوغـشم  میتساوخ  ام  دراد . مان  رهاط »  » شمکاح تسا و  هرهاظ »  » نآ زکرم  و  هکرابم »  » رهـش نیا  ماـن 

. میزادرپب ار  دوخ 
: میدرک لاؤس 

؟ مینک تخادرپ  یصخش  هچ  هب 
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: تفگ بیان  میدرک . یفرعم  ار  دوخ  درک ؛ لاؤس  ام  دیاقع  زا  وا  میدیسر ، وا  تمدخ  دش . یفرعم  ام  هب  ناطلس  بیان 
: دومرف درک و  یتالاؤس  ناناملسم  زا  دنهدب و  هیزج  ینارصن  يدوهی و 

رفس هقئار »  » رهـش هب  زور  تشه  زا  دعب  میدیـسر و  ناطلـس  تمدخ  میتفر و  هرهاظ »  » هب هکرابم »  » رهـش زا  ددرگ . هرداصم  اهنآ  لاوما  مامت 
ياهتمعن زا  راشرـس  نیـشن و  هعیـش  اهرهـش  نیا  مامت  میتفر  سیطانع »  » مان هب  يرگید  رهـش  هب  اجنآ  زا  و  مولظ »  » رهـش هب  سپـس  میدرک ،

؛ مینک تاقالم  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  میتشاد  فقوت  لاس  کی  ام  دوب . مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نادنزرف  زا  مادـک  ره  ریما  دوب . یهلا 
. میتشگرب هیقب  دندنام و  تاقالم  تهج  رفن  ود  طقف  ام  عمج  زا  دشن و  رسیم  یلو 

.( ص 213 ج 53 ، راونالاراحب ، )
: تسا لیذ  رارق  هب  نآ  هصالخ  هک  هدش  لقن  ق ) لاس 699 ه . رد   ) یناردنزام لضاف  نب  یلع  زا  مود  تیاکح  ب .

: دنتفگ مدرک . دروخرب  یناوراک  اب  مدوب ؛ سلدنا  ياههیرق  زا  یکی  رد 
ات مدومن  زاغآ  ار  رفس  مدش . اجنآ  هب  رفس  قاتشم  مدینـش ، ار  نایعیـش  ریازج  مان  یتقو  میتسه . نایعیـش  ریازج  یکیدزن  رد  ياهقطنم  لها  ام 
 - تسا ترـضح  نآ  دـالوا  ناـمز و  ماـما  هب  قلعتم  هک  ءارـضخ - » هریزج   » زا هریزج  نآ  قازرا  هک  دـش  ناـیب  اـجنآ  رد  مدیـسر . اـجنآ  هب 
هب ات  مدش  رفـسمه  وا  اب  تخانـشیم . ارم  هک  دوب  نانآ  هارمه  امیـس ، شوخ  يدرمریپ  دش . دراو  قازرا  ياهیتشک  ات  مدش  رظتنم  دسریم .

: تفگ درمریپ  نآ  هک  مدرک  هدهاشم  ار  يدیفس  ياهبآ  دوخ  ریسم  رد  مسرب . دوخ  دوصقم 
هعلق تفه  هب  ممشچ  میتشذگ ، هک  اجنآ  زا  ددرگ . هریزج  دراو  نمشد  هک  دوشیم  عنام  تسا و  هدومن  هطاحا  ار  ارـضخ  هریزج  اهبآ  نیا 

ياهعمج زور  رد  میدش . ارضخ  هریزج  دراو  میتشذگ ، هک  اهنآ  زا  دروخ . هدش  هدیشک  نامـسآ  هب  ياهجرب  مکحم و  ياهراوید  اب  راوتـسا 
: مدیسرپ نیدلا  سمش  دیس  زا  زامن  زا  دعب  مدومن ، ادا  نیدلا  سمش  دیس  اب  ار  هعمج  زامن  مدرک و  تکرش  هعمج  زامن  رد 

؟ دندوب رضاح  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ایآ 
: تفگ

: مدیسرپ وا  زا  متسه . ترضح  نآ  ّصاخ  بیان  نم  یلو  هن .
؟ دیاهدرک هدهاشم  ار  ماما  امش  ایآ 

: تفگ
. هن

مدیسرپ دیس  زا  مدرک  هدهاشم  ار  امیس  شوخ  يدرم  متفر ، رهش  نآ  جراخ  هب  سمش  دیس  اب 
؟ تسیک درم  نیا 

: داد باوج 
: تفگ داد و  ناشن  نم  هب  ار  یهوک  دنتسه و  هبق  نامداخ  رگید  رفن  کی  هارمه  وا 

. تسا اجنآ  رد  هبق 
: تفگ يو 

. نک ترایز  ار  ماما  ایب و  زین  وت  منکیم  ترایز  ار  ماما  اجنآ و  موریم  هعمج  حبص  ره  نم 
: مدیسرپ نآ  نامداخ  زا  هبق و  تمس  هب  متفر 

؟ درک هدهاشم  اجنیا  ار  ماما  دوشیم  ایآ 
: دنتفگ

! تسین نکمم  ماما  ندید  زگره 
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؟ دنتسین طبترم  مه  اب  نآرق  تایآ  یضعب  ارچ  مدیسرپ ، سمش  دیس  زا  دعب 
: تفگ

تایآ یخرب  اذل  دندومن ؛ فذح  ار  تایآ  زا  یـضعب  دندرک ، میظنت  ار  نآرق  رکبوبا  رمع و  یتقو  تسا و  هدـش  لزان  فرح  تفه  رب  نآرق 
. مدینش دجسم  نوریب  زا  ییادص  رس و  هک  مدوب  دجسم  رد  ياهعمج  زور  دنتسین . طبترم  مه  اب 

: مدیسرپ سمش  دیس  زا 
؟ تسیچ ادص  رس و  نیا 

: تفگ
نارای هک  تسا  هدـنام  یقاب  زونه  رفن  هدزیـس  اهنیا  زا  دنتـسه . ترـضح  نآ  جرف  رظتنم  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  نارای  زا  رفن  دصیـس  اهنیا 

. دنوش لماک  ترضح 
: دیسرپ دعب 

: هک میراد  یتایاور  دنلئاق  ام  دیتاسا 
؟ دینک شبیذکت  دشاب ، هتشاد  ار  ترضح  نآ  هدهاشم  ياعدا  ماما  تبیغ  رد  سک  ره 

: تفگ سمش  دیس 
. تسا سابع  ینب  نارود  هب  طوبرم  نیا 

: مدیسرپ وا  زا  دعب 
؟ دید تبیغ  نارود  رد  ار  ماما  دوشیم  ایآ 

: تفگ
. هن

: متفگ
. متسه اقآ  نیصلخم  زا  نم 

: تفگ
. ياهدید ار  ترضح  نآ  هبترم  ود  وت 

. مدیسرپ سمخ  زا  دعب 
: تفگ سمش  دیس 

مدرگرب و نطو  هب  هک  داد  روتسد  نم  هب  سمش  دیـس  سپ  تسین . بجاو  نآ  تخادرپ  تسا و  هدومن  حابم  نایعیـش  رب  ار  سمخ  ترـضح 
. دندنادرگرب مدوب ، هدش  ارضخ  هریزج  دراو  هک  یتشک  نامه  اب  ارم 

.( ص 159 ج 52 ، راونالاراحب ، )
تیاکح ود  كرتشم  تاکن 

. دراد رارق  ایرد  نایم  ياهریزج  رد  ترضح ، نآ  نادنزرف  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  تنوکس  لحم  . 1
. دنشابیم دنزرف  رسمه و  ياراد  نونکا  مه  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  . 2

. درادن ریظن  ایند  رگید  طاقن  رد  تسا و  زبسرس  اوه و  بآ و  شوخ  رایسب  هریزج  نیا  . 3
. درک هدهاشم  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ناوتیم  هریزج  نیا  رد  . 4

. تسا یلاع  رایسب  نآ  رد  مدرم ، كولس  تیفیک  هافر و  یعامتجا ، مظن  . 5
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. دنشابیم لوهجم  صخش  ود  ناتساد ، ود  ره  نالقان  . 6
هراب نیا  رد  اههاگدید 

. تسا یعقاو  ناتساد  نیا  هک  دناهدیقع  نیا  رب  كدنا  یهورگ  . 1
. دناهداد قیبطت  ادومرب  ثلثم  اب  ار  نآ  دناهتفریذپ ، ار  ناتساد  لصا  هک  یناسک  زا  یخرب  . 2

.( ارضخ هریزج  یعیفر ، رفعج  دیس  ادومرب ؛ ثلثم  نوماریپ  یقیقحت  ارضخ و  هریزج  راجن ، یجان  (ر.ك :
رقاب دمحم  یلماع ، یضترم  رفعج  همالع  يرتشوش ، همالع  ینارهط ، گرزب  اقآ  ءاطغلا ، فشاک  رفعج  خیش  نوچ  یگرتس  نارگـشهوژپ  . 3

یخیرات و يدنـس ، ددعتم  تالاکـشا  هدش  دای  تیاکح  ود  رب  درادـن و  تیعقاو  ارـضخ  هریزج  ناتـساد  هک  دـناهدیقع  نیا  رب  يدوبهب و … 
: دوش هراشا  تالاکشا  زا  یضعب  هب  اجنیا  رد  تسا  هتسیاش  دناهدرک . طقاس  رابتعا  هجرد  زا  ًالماک  ار  نآ  هدومن و  دراو  ینتم 

یناردنزام لضاف  نب  یلع  تیاکح 
يدنس تالاکشا 

: دیامرفیم حیرصت  هللا  همحر  یسلجم  همالع  . 1
. تسا هدرک  لقن  هناگادج  باب  کی  رد  لقتسم  تروص  هب  ار  نآ  تلع  نیمه  هب  هتفاین و  ربتعم  ياهباتک  رد  ار  تیاکح  نیا  هک 

.( ص 169 ج 52 ، راونالاراحب ، )
نایم هب  شناتـساد  وا و  زا  یمـسا  دوواد  نبا  یلح و  همالع  نوچمه  یناردـنزام ، لضاف  نب  یلع  رـصاعم  ناگرزب  اـملع و  زا  کـی  چـیه  . 2

. دناهدرواین
دناهدینشن و ار  یناتساد  نینچ  ًالصا  ای  دناهدرک ، یقلت  لطاب  غورد و  ار  وا  ناتـساد  يو  نارـصاعم  ای  تسین : جراخ  لاح  دنچ  زا  هیـضق  نیا 

. تسا هدش  هتخاس  نانآ  زا  دعب  ياهنامز  رد  ناتساد  نیا  هکنیا  ای 
هّللارون یـضاق  رثا  نینمؤملا » سلاجم   » باتک دروخیم ، مشچ  هب  ناتـساد  نیا  يارب  هک  يذـخأم  نیرتیمیدـق  دوجوم ، عباـنم  ناـیم  رد  . 3

رب تسا ؛ ق  لاس 699 ه . هب  طوبرم  ارضخ  هریزج  ناتساد  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدیسر  تداهـش  هب  ق  لاس 1019 ه . رد  وا  تسا . يرتشوش 
. ددرگیم هدنسب  رادقم  نیمه  هب  هک  هدش  دراو  زین  يرگید  ناوارف  تالاکشا  تیاکح  نیا 

ینتم تالاکشا 
نآ فالخ  رب  يدایز  تایاور  درادـن و  يراـگزاس  ینید  تامّلـسم  زا  يرایـسب  اـب  هک  هدـش  هراـشا  یبلاـطم  هب  لـضاف  نب  یلع  ناتـساد  رد 

: ددرگیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسه  بلاطم 
: هک تسا  هدمآ  تیاور  نتم  رد  . 1

: دیسرپ نیدلا  سمش  دیس  مان  هب  یصخش  زا  یناردنزام  لضاف 
؟ درادن دوجو  یقطنم  طابترا  میرک ، نآرق  تایآ  یخرب  نایم  ارچ 

: داد خساپ  نیدلا  سمش  دیس 
! درادن يراگزاس  مه  اب  تایآ  یضعب  هدرک و  يروآ  عمج  لوا  هفیلخ  هک  تسا  ینآرق  نیا 

. تسا هدش  نآرق  فیرحت  هب  لئاق  دنک ، لوبق  ار  تمسق  نیا  یسک  رگا  دوشیم ، هدهاشم  هک  هنوگنامه 
نآرق هیآ  حیرص  بجوم  هب  ینس و  هعیش و  عامجا  هب  بلطم  نیا 
.( هیآ 9 (، 15  ) رجح « ) َنوُِظفاَحل َُهل  اَّنِا  َو  َرْکِّذلا  اْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِا  »

زا نیملسم ، نیب  رد  نآ  عویـش  اههخـسن و  دّدعت  نآرق و  ظفح  نتـشون و  هب  ناناملـسم  دایز  هجوت  مامتها و  یفرط  زا  تسا . دودرم  لطاب و 
. دوب عنتمم  لاحم و  روما  زا  نآ  فیرحت  لیدبت و  هک  دوب  يدح  ات  ترضح ، نآ  میقتسم  رظن  ریز  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامز 
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. دنکیم یفرعم  ارضخ  هریزج  ار  ترضح  نآ  تنوکس  لحم  ناکم و  تیاکح ، نتم  . 2
: هلمج زا  تسا ، تایاور  زا  يرایسب  فالخ  رب  بلطم ، نیا 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1  - 2
.« ترضح نآ  راکتمدخ  رگم  درادن ؛ عالطا  ترضح  نآ  تنوکس  ناکم  زا  یسک  »

.( ح 5 ص 171 ، ۀبیغلا ، ص 161 ؛ ۀبیغلا ، باتک  )
: دیامرفیم ترضح  نآ  . 2  - 2

هکنآ رگم  دنـسانشیمن ؛ ار  ترـضح  مدرم  یلو  دنکیم ؛ ادـیپ  روضح  اج  همه  رد  سانـشان  روط  هب  مدرم  نیب  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  »
.« دیامرف یفرعم  صاوخ  هب  ار  دوخ  راگدرورپ ، نذا  اب  ترضح 

.( ص 154 ج 52 ، راونالاراحب ، )
نآ دراو  دنناوتن  نانمشد  ات  تسا  رادروخرب  یعافد  مکحم  ياهجرب  زا  راصح  تفه  ياراد  ارضخ  هریزج  تسا ؛ هدمآ  تیاکح  نتم  رد  . 3

. دنوش هریزج 
: هدش هتفگ  یفرط  زا 

. ددرگیم تظفاحم  یبیغ ، يورین  اب  هارمه  دراد ، دوجو  نآ  فارطا  رد  هک  يدیفس  ياهبآ  هلیسو  هب  هریزج  نآ 
، نیدلاسمـش دیـس  اب  وگتفگ  رد  یلو  تسا ؛ نکمم  ریغ  مالـسلا  هیلع  ماما  تیؤر  هک  هدـش  لقن  هّبق  ناـمداخ  لوق  زا  تیاـکح  نتم  رد  . 4

: تفگ
.« دسانشیمن ار  وا  یلو  دنیبب ؛ ار  ماما  دناوتیم  صالخا  اب  نمؤم  ره  »

!؟ درک عمج  طورشم  ندید  تیؤر و  ندوب  نکممریغ  نیب  ناوتیم  هنوگچ 
: دیسرپ نیدلا  سمش  دیس  زا  هدینش ، دجسم  نوریب  زا  يدایز  يادص  رس و  ناتساد  يوار  هعمج ، زور  کی  رد  . 5

؟ تسیچ ادص  رس و  نیا 
: تفگ

.« دنتسه رگید  رفن  هدزیس  رظتنم  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  نارای  زا  رفن  دصیس  اهنیا 
چیه هتبلا  هک  میـشاب  روهظ  ماگنه  ات  نونک و  ات  نانآ  تایح  رفن و  دصیـس  نآ  رمع  ندوب  ینالوط  هب  لئاق  دیاب  میریذپب ، ار  بلطم  نیا  رگا 

. میرادن نآ  رب  یلیلد 
. دنکیم تلالد  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  يارب  دالوا  رسمه و  دوجو  رب  ناتساد  نتم  . 6

ياراد ترـضح  نآ  دـنکیم  تباث  هک  ار  یتاـیاور  دـناهتفریذپن و  هللا و …  همحر  یـسربط  یـضایب و  دـیفم ، نوچ  یناـگرزب  ار  هیرظن  نیا 
. دناهدرک در  دنس  رظن  زا  دنتسه ، يدالوا 

يرابنا تیاکح 
يدنس تالاکشا 

ار نآ  یمولعمان  هدننک  خاسنتـسا  هکلب  تسا ؛ هدرکن  لقن  ار  نآ  يزاعتلا  باتک  بحاص  نوچ  تسا ؛ دانتـسا  هنوگ  ره  دقاف  يرابنا  ناتـساد 
؟ تسا هدینش  یسک  هچ  زا  اجک و  زا  ار  ربخ  نیا  تسین  مولعم  سپ  تسا . هدوزفا  يزاعتلا  باتک  نایاپ  رد 

ینتم تالاکشا 
رمالابحاص بیان  ترایز  هب  ّتنس  لها  يدوهی و  دارفا  يدادعت  اب  یحیـسم  رجات  کی  هک  ددرگیم  هدافتـسا  روط  نیا  تیاکح  نتم  زا  . 1

! دناهدش فرشم  مالسلا  هیلع 
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نیا یلو  دنشاب ؛ هدشن  لئان  راختفا  نینچ  هب  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  قشاع  اوقت و  اب  ملاع  هعیـش و  ناملـسم  اهدص  هک  تسا  نکمم  هنوگچ 
!! دناهتفای یتداعس  نینچ  تعامج 

. تسا هدشن  هدرب  اهنآ  زا  یمان  ًالصا  یمیدق ، ربتعم و  ییایفارغج  عبانم  رد  هک  هدش  هدرب  مان  ییاهرهش  زا  ناتساد  نتم  رد  . 2
: تسا هدمآ  تیاکح  نتم  رد  . 3

. درک هرداصم  ار  ّتنس  لها  لاوما  یلو  تفرگ ؛ هیزج  اراصن  دوهی و  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دنزرف 
. درادن يراگزاس  یهلا  ماکحا  زا  کی  چیه  اب  بلطم  نیا 

ادومرب ثلثم  ارضخ و  هریزج 

: هکنیا زا  لفاغ  دنهد ؛ قیبطت  ادومرب  ثلثم  اب  ار  ارضخ  هریزج  دنراد  شالت  ناگدنسیون  زا  یخرب  ًاریخا 
. دشاب نآ  دوجو  ارضخ و  هریزج  ناتساد  یتسرد  رب  لیلد  دناوتیمن  نآ ، تّحص  ضرف  رب  ادومرب  ثلثم  دوجو  . 1

هریزج فارطا  دیفـس  ياهبآ  لخاد  یتقو  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  نانمـشد  ياهیتشک  هک  دوب  هدـش  نایب  ارـضخ  هریزج  تیاکح  رد  . 2
! دناهدش لکشم  راچد  یکدنا  هدع  دناهتشگزاب و  تمالس  هب  دناهتفر و  ادومرب  ثلثم  هب  يدایز  هدع  یلو  دندرگیم ؛ دوبان  دنوشیم ،
. تسه سلطا  سونایقا  رد  ادومرب  ثلثم  یلو  تسا ؛ عقاو  هنارتیدم  يایرد  رد  هدش ، لقن  ناتساد  رد  هک  ینئارق  ربانب  ارضخ  هریزج  . 3

نیب زا  دوش ، دراو  اجنآ  هب  یـسک  ره   » هکنیا لیبق  زا  یبلاطم  تسا و  نازاس  هناسفا  یبرغ و  ياـههناسر  هتخاـس  ادومرب  ثلثم  ياـهقافتا  . 4
. تسا راگزاسان  نامز  ماما  یعقاو  هرهچ  اب  اهنیا  همه  دناهتشگن » زاب  دناهتفر و  يدایز  هدع   » هکنیا و  تفر » دهاوخ 

يوسوم رفعج  دیس   ) زا صیخلت  یـسابلک ، یبتجم  ءارـضخ ، هریزج  هناسفا  یـسررب  هلاقم  و 3 و 2 و 1 ، ج 4  راظتنا ، همانلـصف  زا  هتفرگرب  )
(.( بسن

باذک رفعج 

نسح ماما  شردارب  تداهش  زا  سپ  يو  دوب . تماما  نایعدم  زا  نیارکلا » وبا   » هب فورعم  مالسلا  هیلع  يداه  ترـضح  نادنزرف  زا  رفعج » »
. تفای ترهش  وگغورد )  ) باّذک هب  ور  نیا  زا  درک و  تماما  يوعد  مالسلا ، هیلع  يرکسع 

. دوب هتفرگ  رارق  ییوگشیپ  هراشا و  دروم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تاملک  رد  ًالبق  وا ، ياعدا  ترهش و  نیا 
: تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  لقن  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

: لاق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  َلوُسَر  ّنا  »
ُهُمـسا ًاَدلَو  ِهِدلُو  ْنِم  ِسِماْخِلل  َّنِاَف  َقِداصلا ، ُهوُّمُـسَف  مالـسلا  هیلع  ٍبلاطیبا  ِنب  ِّیلَع  ِنب  ِنیَـسُحلا  ِنب  ِّیلَع  ِنب  دمحم  ُنب  ُرَفْعَج  یْنبا  َدـِلُو  اذِا 

، ٍلهَِاب َُهل  َْسَیل  اِمل  یعَّدُـملا  َّلَجَوَّزَع و  ِهّللا  یَلَع  يرَتفُملا  ُباّذَـکلا ، ٌرَفْعَج  ِهللاَدـنِع  َوُهَف  ِهیَلَع  ًابْذِـک  َو  ِهّللا  یَلَع  ًءاِرتِجا  َۀَـمامِالا  یعَّدَـی  ٌرَفْعَج 
َّلَجَوَّزَع ِهللا  ِّیلَو  ِۀَْبیَغ  َدنِع  ِهّللا  ِْرتَس  َفشَک  ُموُرَی  َِکلذ  ِهیخَِال ، ُدِساحلا  ِهیبأ و  یَلَع  ُِفلاخُملا 

ًادیِدَش ًءاُکب  مالسلا  هیلع  ِنیَسُحلا  ُنب  ُّیلَع  یََکب  َُمث 
: لاق ُّمث 

َو ِِهتَدالِِوب  ُهنِم  ًالهَج  ِهیبَا  ِمَرَِحب  ِلیکوَّتلا  ِهّللا و  ِْظفِح  یف  ِبَّیَغُملا  َو  ِهّللا  ِّیلَو  ِْرمَا  ِشِیتفَت  یلَع  ِِهنامَز  َۀَیِغاط  َلَمَح  ْدَق  َو  ِباّذَـکلا  ٍرَفْعَِجب  ّینَاَک 
.« ِهِّقَح ِریَِغب  ُهَذُخأَی  یّتَح  ِِهثاریم  یف  ًاعَمَط  َو  ِِهب  َرَفَظ  ْنِا  ِِهْلتَق  یلَع  ُْهنِم  ًاصْرِح 

زا دنزرف  نیمجنپ  هک  دیراذگب  قداص  ار  شمان  دش ، دلوتم  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  مدـنزرف  هک  هاگنآ  »
! دنکیم تماما  ياعدا  وا ، رب  نتسب  غورد  یلاعت و  يادخ  رب  يّرجت  يور  زا  هک  تسا  رفعج  شمان  وا ، هلالس 
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رب دوسح  شیوخ و  ردپ  فلاخم  يو  تسین . نآ  لها  هک  تسا  یماقم  یعدم  تسا و  یلاعت  يادخ  رب  يرتفم  باّذک و  رفعج  ادـخ  دزن  وا 
.« دزاس الم  رب  ار  وا  ادخ  ّیلو  تبیغ  ماگنه  رد  دهاوخیم  هک  تسا  یسک  دوخ و  ردارب 

: دومرف هتسیرگ و  رایسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  شیامرف  لقن  زا  سپ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
، شردـپ مرح  رب  لکوم  یهلا و  ظفح  رد  بیاغ  هّللا و  یلو  رما  رد  ات  دـنکیم  راداو  ار  شنامز  یغاـط  هک  منیبیم  ار  باّذـک  رفعج  اـیوگ  »

دراد وا  ثاریم  رد  هک  یعمط  و  دبای -  یسرتسد  وا  هب  رگا  دراد -  وا  لتق  رب  هک  یـصرح  وا و  تدالو  رب  هک  یلهج  تهج  هب  دنک ؛ شیتفت 
.« دنک بصغ  قحان  هب  ار  نآ  ات 

.( ح 2 باب 31 ، ج 1 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )
نآ رد  هک  یطیحم  تهج  هب  هن  دوـب و  يو  تیبرت  رد  ردـپ  لاـمها  تـلع  هـب  هـن  شموـصعم ، ناردـپ  طـخ  زا  رفعج  فارحنا  کـش  نودـب 

! درکیم یگدنز 
. دراد یناوارف  ریثأت  ناسنا  رد  نیشنمه  تسین  یکش  دمآ و  دوجو  هب  يو  يارب  نافرحنم  ناراکدب و  اب  ینیشنمه  تلع  هب  فارحنا  نیا 

: تسا هدرک  لقن  هللا  همحر  قودص  خیش 
: دیوگ هبایس  نبا  هب  فورعم  مثیه  نب  دمحم  رتخد  همطاف  »

هیلع يداه  ماما  دزن  هب  دـندش . رورـسم  تدالو  نیا  هب  هناـخ  لـها  مدوب و  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  هناـخ  رد  نم  رفعج ، تدـالو  عقوم  رد 
: متفگ متفاین ، رورسم  ار  وا  متفر و  مالسلا 

! مرورس يا 
!؟ منیبیمن ناداش  دولوم  نیا  هطساو  هب  ار  امش  ارچ 

: دومرف
.« دزاسیم هارمگ  ار  يریثک  قلخ  وا  يدوز  هب  اریز  دش ؛ دهاوخ  لهس  وت  رب  رما  نیا 

.( ص 321 باب 31 ، ج 1 ، نامه ، )
. تفرگ تروص  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش  زا  سپ  رفعج  تافارحنا  جوا 

: تسا هدرک  لقن  نینچ  ار  تاقافتا  نیا  زا  یکی  هللا  همحر  قودص  خیش 
: دیوگ یلصوم  نانس  نب  یلع  »

: تفگ مردپ 
ار لاوما  هوـجو و  ًـالومعم  هک  یناگدـنیامن  ناتـسهوک  دـالب  مق و  زا  تشذـگ ، رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  دـمحموبا  اـم  ياـقآ  نوـچ 

شسرپ مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  دندیـسر ، ارماس  هب  نوچ  دنتـشادن . مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تشذگرد  زا  ربخ  دندمآ و  رد  دندروآیم 
: دندیسرپ تسا . هدرک  تافو  هک  دنتفگ  اهنآ  هب  دندرک ،

؟ تسیک وا  ثراو 
: دنتفگ

: دنتفگ دندرک ، شسرپ  وا  زا  هاگنآ  یلع ، نب  رفعج  شردارب 
. دنتسه مه  یناگدنناوخ  وا  هارمه  دشونیم و  بارش  تسا . هدش  یقروز  راوس  هتفر و  نوریب  حیرفت  يارب  وا 

: دنتفگ دندرک و  تروشم  رگیدکی  اب  نانآ 
. تسین ماما  فاصوا  زا  اهنیا 

: دنتفگیم اهنآ  زا  یخرب 
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. مینادرگرب شنابحاص  هب  ار  لاوما  نیا  میدرگ و  زاب 
: تفگ یّمق  يریمح  رفعج  نب  دمحم  سابعلاوبا 

. مییامزایب یتسرد  هب  ار  وا  ددرگزاب و  درم  نیا  ات  دینامب 
: دیوگ يوار 

: دنتفگ دندرک و  مالس  وا  هب  دنتفر و  يو  روضح  هب  تشگزاب  نوچ 
! ام ياقآ  يا 

، میدروآیم ار  یلاوما  یلع ، نب  نسح  دمحموبا  دوخ  ياقآ  دزن  ام  دنتسه و  ام  هارمه  نارگید  نایعیش و  زا  یهورگ  میتسه و  مق  لها  زا  ام 
: تفگ

؟ تسا اجک  لاوما  نآ 
: دنتفگ

: تفگ تسا ، ام  هارمه 
: دنتفگ دیروآ ، نم  دزن  هب  ار  اهنآ 

: دیسرپ دراد  یبلاج  ناتساد  لاوما  نیا 
؟ تسیچ ناتساد  نآ 

: دنتفگ
یتقو دننکیم . رهم  ار  نآ  دنزیریم و  ياهسیک  رد  ار  همه  سپـس  دوشیم ، يروآدرگ  رانید  ود  رانید و  کی  نایعیـش  مومع  زا  لاوما  نیا 

: دومرفیم میدروآیم ، مالسلا  هیلع  دمحموبا  دوخ  ياقآ  دزن  ار  لاوما  نیا 
مه ار  اهرهم  شقن  تفگیم و  ار  نانآ  همه  مان  تسا . یـسک  هچ  زا  نآ  رانید  دـنچ  یک و  زا  نآ  رانید  دـنچ  تسا و  راـنید  دـنچ  نآ  همه 

. دومرفیم
: تفگ رفعج 

! دییوگیم غورد 
. دادیمن ماجنا  هک  دیهدیم  تبسن  ار  يزیچ  مردارب  هب  امش 

. دنادیمن ار  نآ  ادخ  زج  یسک  تسا و  بیغ  ملع  نیا 
: دیوگ يوار 

! دنتسیرگن رگیدکی  هب  دندینش ، ار  رفعج  مالک  نانآ  نوچ 
: تفگ رفعج 

: دنتفگ دیروآ ، نم  دزن  ار  لام  نآ 
یلع نب  نسح  دوخ  ياـقآ  زا  هک  یتاـمالع  ناـمه  هب  رگم  مینکیمن ؛ میلـست  ار  نآ  میتسه و  لاـم  نیا  ناـبحاص  لـیکو  ریجا و  یمدرم  اـم 

. دننکب دننادیم ، حالص  هک  يراک  ره  ات  مینادرگیم  رب  شنابحاص  هب  ار  نآ  هنرگو  نک ؛ نشور  ام  رب  یماما  وت  رگا  مینادیم .
: دیوگ يوار 

: تفگ درک و  راضحا  ار  اهنآ  هفیلخ  درک و  ینمشد  نانآ  هیلع  تفر و  دوب -  ارماس  رد  زور  نآ  رد  هک  هفیلخ -  دزن  هب  رفعج 
: دنتفگ دینک ، میلست  رفعج  هب  ار  لام  نآ 

: دناهتفگ ام  هب  هک  تسا  ینامدرم  هدرپس  اهنآ  میتسه . لاوما  نیا  لیکو  ریجا و  یهورگ  ام  دروآ ، حالص  هب  ار  نینمؤملاریما  ادخ 
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: تفگ هفیلخ  دوب . يراج  تداع  نیمه  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  دمحموبا  اب  میهدن و  یسک  هب  تلالد  تمالع و  اب  زج  ار  نآ 
؟ دیتشاد دمحموبا  اب  یتمالع  هچ 

: دنتفگ
وا دزن  هب  ررکم  ام  میدرکیم ، يو  میلـست  ار  اهنآ  درکیم ، نینچ  هکنآ  زا  سپ  درکیم ، شرازگ  ار  اـهنآ  رادـقم  شناـبحاص و  اـهرانید و 
هک ار  يراک  نامه  یتسیاب  تسا ، رمالا  بحاـص  درم  نیا  رگا  تسا ، هتـشذگ  رد  وا  نونکا  دوب و  اـم  تلـالد  تمـالع و  نیا  میدـمآیم و 

: تفگ رفعج  مینادرگیمرب . شنابحاص  هب  ار  لاوما  هنرگو  دهد ، ماجنا  دادیم ، ماجنا  شردارب 
! نینمؤملاریما يا 

: تفگ هفیلخ  تسا . بیغ  ملع  نیا  دندنبیم و  غورد  مردارب  رب  دنتسه و  وگغورد  یمدرم  نانیا 
: دنتفگ نانآ  دهد . یخساپ  تسناوتن  دش و  توهبم  رفعج  دنرومأم . هداتسرف و  اهنیا 

 - رظنم وکین  یمالغ  دندمآ ، نوریب  رهش  زا  یتقو  میور . رد  هب  رهش  نیا  زا  ات  دتـسرفب  ام  هقردب  هب  ار  یـسک  دهن و  تنم  ام  رب  نینمؤملاریما 
: درک ادن  دمآ و  نانآ  فرط  هب  دوب -  یمداخ  ایوگ  هک 

! نالف نب  نالف  يا 
! نالف نب  نالف  يا 

: دنتفگ نانآ  دینک ، تباجا  ار  دوخ  يالوم 
؟ یتسه ام  يالوم  وت  ایآ 

: تفگ
! هّللاذاعم

: دنیوگ دییایب ، وا  دزن  متسه ، امش  يالوم  هدنب  نم 
ار مالـسلا  هیلع  مئاق  ام  ياقآ  شدنزرف  هاگان  هب  میدش ؛ دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  نامیالوم  يارـس  رب  هکنآ  ات  میتفر  وا  هارمه  هب  ام 

سپـس داد ؛ ار  ام  خساپ  میدرک و  مالـس  وا  رب  تشادرب . رد  زبس  ياهماج  دیـشخردیم و  هام  هراپ  دننام  وا  دوب . هتـسشن  یتخت  رب  هک  میدید 
: دومرف

فصو هب  سپس  درک ؛ فیصوت  ار  لاوما  همه  قایـس  نیدب  تسا . ینالف  زا  رانید  دنچ  ینالف و  زا  رانید  دنچ  تسا و  رانید  دنچ  لاوما  همه 
هسوب يو  هناتسآ  رب  دومرف و  یفرعم  ام  هب  ار  ام  ماما  هک  میداتفا  هدجـس  هب  یلاعت  يادخ  يارب  ام  تخادرپ . ام  نایاپراهچ  هیثاثا و  اهسابل و 

: دومرف مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  میداهن و  وا  دزن  ار  لاوما  هاگنآ  داد . باوج  وا  میدیسرپ و  وا  زا  میتساوخ ، هک  یلاؤس  ره  میدز .
. دوش جراـخ  وا  دزن  زا  تاـعیقوت  دـنک و  تفاـیرد  ار  لاوما  هک  دـنکیم  بصن  دادـغب  رد  ار  يدرف  میربن و  ءاّرماـس  هب  ار  یلاـم  نیا  زا  دـعب 

: دیوگ
: دومرف وا  هب  داد و  نفک  طونح و  يرادقم  يریمح  یمق  رفعج  نب  دمحم  سابعلاوبا  هب  ترضح  نآ  میدمآ ؛ نوریب  وا  دزن  زا 

. دهد رجا  تدوخ  تبیصم  رد  ار  وت  دنوادخ 
: دیوگ يوار 

زین تاعیقوت  میدربیم و  وا  بوصنم  يالکو  دزن  هب  دادغب و  هب  ار  لاوما  نآ  زا  دعب  تشذگ . رد  دوب ، هدیـسرن  نادـمه  هندرگ  هب  سابعلاوبا 
: دسیونیم تیاکح ، نیا  نایب  زا  سپ  قودص  موحرم  دیدرگیم ». جراخ  اهنآ  دزن  زا 

هک یلاوما  هورگ و  نیا  زا  ور  نیا  زا  تسا . اجک  نآ  عضوم  تسیچ و  هک  تسا  هتخانشیم  ار  تماما  رما  هفیلخ ، هک  دراد  تلالد  ربخ  نیا  »
وا هکنیا  زج  دننک ؛ میلست  رفعج  هب  ار  لاوما  هک  دادن  روتـسد  نانآ  هب  تشاد و  زاب  اهنآ  هبلاطم  زا  ار  باّذک  رفعج  درک و  عافد  دوب ، اهنآ  اب 
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هیلع نسح  ماما  هک  یماگنه  باّذک  رفعج  دنسانشن . ار  وا  دنیوجن و  هار  وا  يوس  هب  مدرم  ات  دوشن  رشتنم  دشاب و  ناهنپ  رما  نیا  تساوخیم 
: تفگ درب و  هفیلخ  دزن  هب  رانید  رازه  تسیب  تشذگ ، رد  مالسلا 

! نینمؤملاریما يا 
! هدب رارق  نم  يارب  ار  نسح  مردارب  تلزنم  تبترم و 

: تفگ ودب  هفیلخ 
زیچان میهد و  لّزنت  ار  وا  تلزنم  هک  میدرکیم  شالت  ام  دوب و  یلاعت  يادخ  هطـساو  هب  هکلب  دوبن ؛ ام  هطـساو  هب  تردارب  تلزنم  هک  نادـب 

رگا تشاد . تدابع  ملع و  يراتفر و  شوخ  يراددوخ و  وا  اریز  دوزفا ؛ ار  وا  تعفر  زور  ره  درک و  ابِا  نآ  زا  یلاـعت  يادـخ  اـما  مینادرگ .
رد تسین ، وت  رد  مه  وا  فاصوا  يرادن و  یتلزنم  نانچ  نانآ  دزن  رگا  يرادن و  ام  هب  يزاین  يراد ، ار  تلزنم  نامه  تردارب  نایعیش  دزن  وت 

.« میهد ماجنا  وت  يارب  يراک  میناوتیمن  ام  باب  نیا 

.( ح 26 باب 43 ، ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )
: تسا یسررب  لباق  لیذ  دراوم  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  شور  لباقم  رد  باّذک  رفعج  درکلمع 

تماما ياعدا 
. دیشک ییاههشقن  دوخ ، فده  نیا  هب  ندیسر  يارب  درک و  تماما  ياعدا  مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دوخ  ردارب  زا  دعب  يو 

. داد رارق  دوخ  تماما  رب  کیربت  مدرم و  ییوگ  تیلست  ضرعم  رد  ار  دوخ  لّوا 
دوب نیا  رگید  هشقن  دروآ . گنچ  هب  ار  تماما )  ) یمـسر بصنم  هار  نیا  زا  هکلب  ات  درک  شردارب  هزانج  رب  زامن  هماـقا  هداـمآ  ار  دوخ  مود 

! دیامن راذگاو  يو  هب  ار  نایعیش  تماعز  هتشاذگ و  شردارب  ياج  هب  ار  وا  تلود  ات  دش  تلود  نماد  هب  تسد  هک 
. درواین تسد  هب  يزیچ  ییاوسر ، زج  دروخ و  تسکش  اههشقن  نیا  مامت  رد  اما 

ماما ثراو  راکنا 
كرت و ام  یعدم  لیلد  نیمه  هب  دش . مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تماما  مالسلا و  هیلع  يرکـسع  ماما  یعرـش  ثراو  رکنم  باّذک ، رفعج 
ار مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  كرتام  لاوما و  تسناوت  تلود ، کمک  هب  ًاقافتا  دیدرگ و  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  درف  هب  رـصحنم  ثراو 

. دنک فرصت 
تلود کیرحت 

ترـضح و نآ  هیلع  ار  مکاح  تلود  دومن ، شیاوسر  هدرک و  جاجتحا  وا  رب  زامن ، نایرج  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  دید  یتقو  يو 
يدهم ترضح  نتفای  تهج  دندرب و  شروی  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هناخ  هب  هرابود  روج ، نامکاح  هجیتن  رد  دومن و  کیرحت  وا  دوجو 

ناما رد  ناهاوخدـب  دـنزگ  زا  ترـضح  نآ  هک  تفرگ  قلعت  نآ  رب  یهلا  تیـشم  یلو  دـنداد ؛ ماجنا  ياهناحوبذـم  ياهشالت  مالـسلا  هیلع 
. دنامب

.( ص 247 مالسلا ، هیلع  يدهم  ماما  یگدنز  رد  یشهوژپ  دمحم ، دیس  ردص ، )
: دنراد فلتخم  لوق  ود  وا  راک  نایاپ  هرابرد  هعیش  عبانم 

: دنیوگیم یضعب 
! تسنادیم ماما  ار  دوخ  نانچمه  هدرشف ، ياپ  دوخ  نیغورد  يوعد  رب  یگدنز  نایاپ  ات  يو 

: دنیوگیم رگید  یخرب 
. دندینادرگ رب  بئات  رفعج  هب  باّذک  رفعج  زا  ار  شمان  زین  نایعیش  درک و  هبوت  هتشادرب ، تسد  دوخ  بذک  يوعد  زا  يو 

: دیوگیم يرمع  نامثع  نب  دمحم  زا  لقن  هب  ینیلک 
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: تسا هدومرف  هدرک و  حیرصت  وا  هبوت  هب  یعیقوت  رد  مالسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  »
.« دش هدوشخب  ناشهانگ  دندرک و  هبوت  ماجنارس  هک  تسا  فسوی  ناردارب  هار  رفعج  هار 

.( ح 4 ص 483 ، ج 2 ، نیدلالامک ، ر.ك : ص 290 ؛ ۀبیغلا ، باتک  )
. دندناوخیم رایسب ) نادنزرف  ردپ   ) نیارکلا وبا  ار  يو  ور  نیا  زا  تشاد و  دنزرف   120 درک ، هک  یهاتوک  رمع  دوجو  اب  يو 

. دنتفای ترهش  نایوضر  هب  دندناسریم ، مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  ار  دوخ  تبسن  نوچ  يو  ناگداون 
: دیوگ قاحسا  نب  دمحا 

: هک دوب  هدرک  اعدا  نآ  یط  دیسر و  نم  تسد  هب  ياهمان  یلع  نب  رفعج  زا 
! دراد یهاگآ  دندنمزاین ، نادب  مدرم  هک  هچنآ  مولع و  هیلک  زین  و  مارح ) لالح و   ) نید ملع  هب 

نآ تسویپ  هب  زین  ار  رفعج  همان  متـشاگن و  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  ترـضح  سدقم  هاگـشیپ  هب  ياهضیرع  مدـناوخ ، ار  همان  هکنیا  زا  سپ 
: دش رداص  حرش  نیدب  یباوج  هسدقم  هیحان  زا  ًابقاعتم  مداد . رارق 

. نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب  »
! درادب رادیاپ  ار  وت  دنوادخ 

رگا مدش و  علطم  دوب -  مأوت  رایسب  تاهابتشا  ظافلا و  فالتخا  اب  هک  نآ -  نومضم  زا  دیسر و  نم  هب  رفعج ) همان   ) نآ همیمـض  وت و  همان 
.« دیدشیم هاگآ  اهنآ  زا  یخرب  هب  دیدوب ، هدرک  ّتقد  مه  امش 

: دومرف نایب  رفعج  ّدر  رد  یبلاطم  راگدرورپ ، يانث  دمح و  رکذ  اب  همادا  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هاگنآ 
. تسا هتسب  ارتفا  دنوادخ  رب  وگغورد  لطاب و  وریپ  نیا  »… 

؟ دراد یهلا  ماکحا  رد  هک  یتاعالطا  اب  ایآ  دنک ! تباث  ار  دوخ  تقیقح  زا  يراع  ياعدا  نیا  دهاوخیم  يزیچ ، هچ  هب  دیما  اب  صخش  نیا 
دوخ شناد  هب  ایآ  دراذـگیمن ! قرف  بوخ  دـب و  نایم  دسانـشیمن و  ار  مارح  لالح و  هک  تسا  عـالطایب  ردـق  نآ  درف  نیا  مسق  ادـخ  هب 

نآ تقو  یتح  زامن -  ماکحا  زا  دنادیمن و  ار  هباشتم  مکحم و  دسانـشیمن ، ار  لطاب  قح و  هک  تسا  تسد  یهت  يردق  هب  وا  دراد ؟ هیکت 
بجاو زامن  هک  تسا  دـهاش  دـنوادخ  دـنکیم ؟ هیکت  شیوخ  يراگزیهرپ  عرو و  هب  تیحالـص ، دـقاف  یعدـم  نیا  ایآ  درادـن ! یهاگآ  - 

دیراد عالطا  وا  ناهانگ  زا  يرگید  راثآ  بورـشم و  فورظ  زا  ًاـمتح  تسا ! هدومن  كرت  دریگب ، داـی  يزاـب  هدبعـش  هکنیا  يارب  ار  شیوخ 
نآ ریسفت  نآرق و  تایآ  زا  یکی  زا  نک . شیامزآ  ار  وا  سرپب و  ملاظ  راکمتس  نیا  زا  متفگ ، تیارب  هچنآ  دهد ؛ قیفوت  ار  وت  دنوادخ  … ! 

تیافک دـنوادخ  ینادـب . ار  وا  لاح  يربب و  یپ  وا  ياهدوبمک  بیاعم و  هب  ات  سرپ  زاب  وا  زا  نآ  طیارـش  زاـمن و  زا  اـی  اـمن و  لاؤس  يو  زا 
.« دهدیم رارق  شهاگیاج  رد  ار  نآ  دنکیم و  ظفح  شلها  يارب  ار  قح  وا  تسا ؛ هدننک 

.( ح 21 ص 289 ، ۀبیغلا ، باتک  )

هیرفعج

. دندوب مالسلا -  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  ردارب  یقت -  یلع  نب  رفعج  ناوریپ  هیرفعج » »
رکنم درک و  تماـما  يوـعد  مالـسلا ، هیلع  یلع  نب  نـسح  شردارب  زا  سپ  يو  اریز  دـندناوخیم ؛ باّذـک » رفعج   » ار وا  هیماـما » نایعیـش  »

تماما هب  وا  باحصا  زا  یکدنا  هورگ  دیسر ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  یقنلا  دمحم  نب  یلع  هک  یماگنه  دش . ترـضح  نآ  نتـشاد  دنزرف 
: دنتفگ دندیورگ و  یلع  نب  رفعج  شرسپ 

: دنتفگ رگید  یهورگ  تسا . هدرک  تیصو  وا  تماما  هرابرد  شردپ 
. تسا ماما  يو ، تیصو  هب  انب  رفعج  شردارب  وا  زا  سپ  تشذگ و  رد  مالسلا  هیلع  يرکسعلا  یلع  نب  نسح 
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: دنتفگ یخرب 
هک دنتخادرپ  هیحطف »  » راتفگ دننام  ینخس  هب  رگید  ياهقرف  دیسر . يو  هب  دوب -  رفعج  يومع  هک  مالـسلا -  هیلع  یلع  نب  دمحم  زا  تماما 

رفعج يو  زا  دعب  تشذگرد  نوچ  دوب و  ماما  شردـپ  زا  سپ  یلع ، نب  نسح  هک  دنتـشادنپ  نانچ  دوب و  نانآ  زا  نیعا  نب  ریکب  نب  هللادـبع 
هب انب  اریز  تشاد ؛ تماما  حطفا )  ) رفعج هللادـبع  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک  روط  نامه  دیـسر . تماما  هب  یلع  نب 

. دسر يو  رسپ  نیرتمهم  هب  تماما  درذگ ، رد  یماما  نوچ  هدیسر  هک  يربخ 
: دنتفگ دندوب ، مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  نتشاد  دنزرف  رکنم  نوچ  هقرف  نیا 

. دیسر دهاوخ  شردارب  هب  تماما  دشابن ، يدنزرف  ار  وا  درذگرد و  یماما  رگا 
.( ص 139 یمالسا ، قرف  گنهرف  )

هعمج

هدش هدیمان  هعمج »  » ور نآ  زا  هعمج  یخرب  هدـیقع  هب  تسا . نانآ  مهم  دایعا  زا  یکی  ناناملـسم و  مارتحا  دروم  هتفه ، ینایاپ  زور  هعمج » »
. دننکیم عامتجا  زامن  تهج  نآ  رد  هک 

.( تادرفم یناهفصا ، بغار  )
نانمؤم لامعا  نیرتمهم  زا  تسا . هتشگ  ررقم  نآ  يارب  یناوارف  هیعدا  لامعا و  هدش و  نایب  يرایسب  ثیداحا  رد  هعمج  زور  بش و  تیمها 
لیجعت يارب  اعد  ترضح و  نآ  ترایز  زور  نیا  رد  تسا . راوگرزب  نآ  جرف  راظتنا  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  هب  هجوت  هعمج  زور  رد 

. تسا اهزور  ریاس  زا  شیب  هعمج  زور  رد  ترضح  نآ  روهظ  دیما  تارایز ، تایاور و  زا  یخرب  قبط  اریز  تسا ؛ بحتسم  وا  جرف 
.( ص 215 ج 99 ، راونالاراحب ، (ر.ك :

: تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
 …« ِۀَعُمُجلا َمْوَی  ِْتیبلا  َلْهَا  انُِمئاق  ُجُرخَی  َو  »… 

.( ح 101 ص 394 ، لاصخلا ، قودص ، خیش  )
: تسا هدمآ  یتایاور  رد  نینچمه  هعمج ». زور  رد  تیب  لها  ام  مئاق  دنکیم  جورخ   …(و 

مالـسلا هیلع  ِِمئاقلا  ُماِیق  َو  ِۀَعُمُجلا  َمْوَی  ِّمُخ  ِریِدَِـغب  مالـسلا  هیلع  َنینِمؤُملاَریِمَا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِهِیف  َبَصَن  يِذَّلا  ُمْوَیلا  َناکَو  »
 …« ِۀَعُمُجلا ِموَی  ِیف  ُۀَمایِقلا  ُموُقَت  َو  ِۀَعُمُجلا  ِمْوَی  ِیف  ُنوُکَی 

.( م 1241 ص 422 ، ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  قودص ، خیش  )
هیلع مئاق  مایق  زور  دوب و  هعمج  دومرف ، بصن  مخ  ریدـغ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  يزور  )

.« دوب دهاوخ  هعمج  زیخاتسر  ییاپرب  زور  دوب و  دهاوخ  هعمج  مالسلا 
ترـضح هک  تسا  نآ  تمظع ، اـب  زور  نیا  رگید  ياـهیگژیو  زا  دراد . دوـجو  یناوارف  كرتـشم  هوـجو  میظع ، دادـخر  هس  نیا  نیب  هتبلا 

. دوشگ ناهج  هب  مشچ  هداهن  یتیگ  هصرع  هب  ياپ  فیرش  زور  نآ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم 
.( ح 13 و 12 ص 432 ، ح 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  ص 393 ؛ ۀبیغلا ، باتک  )

يوأملا ۀنج 

هب فورعم  هللا ، همحر  یسربط  یقت  دمحم  نب  نیسح  ازریم  جاح  هتشون  یبرع ، نابز  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد  یباتک  يوأملاۀّنج ،» »
ناتساد باتک 59  نیا  رد  تسا . هتشون  یسلجم  راونالاراحب  مهدزیس  دلج  لیمکت  رد  ار  باتک  نیا  يو  تسا . م 1320 ق ) « ) يرون همالع  »
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. دناهدیسر مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  روضح  هب  يربک ، تبیغ  نامز  رد  هک  دروآیم  نت  هرابرد 59 
ازریم رگید  راب  دـناسر . پاـچ  هب  رد 1305 ق  راونالاراحب  مهدزیـس  دـلج  هارمه  بارـضلا  نیما  نسح  دـمحم  جاح  تسخن  ار  باـتک  نیا 

. درک رشتنم  پاچ و  نارهت  رد  لاس 1333 ق  رد  هدرک ، حیحصت  ار  نآ  ینارهت  یسوم 
.( ص 159 ، 5 هعیرذلا ، )

ح»  » فرح

تجح

. تسا جاجح  ججح و  نآ  عمج  دننک و  عفد  ای  عناق  ار  فیرح  نآ  اب  هک  تسا  لیلد  ناهرب و  يانعم  هب  تغل ، رظن  زا  تّجح » »
.( ص 228 ج 2 ، برعلا ، ناسل  (ر.ك :

: هلمج زا  تسا ؛ هتفر  راک  هب  یفلتخم  دراوم  رد  دیجم  نآرق  رد  هملک  نیا 
« ًامیِکَح ًازیزَع  ُهَّللا  َناک  َو  ِلُسُّرلا  َدَعب  ٌۀَجُح  ِهّللا  یَلَع  ِساّنِلل  َنوُکَی  َّالَِئل  »

.( هیآ 165 (، 4  ) ءاسن )
.« تسا میکح  اناوت و  ادخ  دشابن و  یتجح  هناهب و ]  ] ادخ لباقم  رد  ناربمایپ ، نداتسرف ]  ] زا سپ  مدرم ، يارب  ات  )

« نیعَمْجَا ْمُکادََهل  َءاَش  وَلَف  ُۀَِغلاَبلا  ُۀَّجُحلا  ِهِّللَف  ُْلق  »
.( هیآ 149 ( 6  ) ماعنا )

.« درکیم تیاده  ار  امش  همه  ًاعطق  تساوخیم  ادخ ]  ] رگا تسا و  ادخ  هژیو  تّجح )  ) اسر ناهرب  وگب  )
: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

« ُلوُقُعلاَف ُۀَنِطاَبلا  اَّمَا  َو  مالسلا  مهیلع  ُۀَِّمئَالا  َو  ُءاِیبنَالا  َو  ُلُسُّرلاَف  ُةَرِهاَظلا  اَّمَاَف  ًۀنِطَاب  ًۀَجُح  َو  ًةَرِهاَظ  ًۀَجُح  ِنیَتَجُح  ِساّنلا  یَلَع  ِهَِّلل  ّنِا  »
.( ص 15 ج 1 ، یفاکلا ، )

: تسا تّجح  ود  مدرم  رب  ار  دنوادخ  )
نیا زا  اـهنآ  يایـصوا  ناربماـیپ و  تسا ». مدرم  لوقع  نآ  هک  نطاـب  رگید  نید و  ناربـهر  ناربماـیپ و  زا  تسا  تراـبع  نآ  هک  رهاـظ  یکی 

دوجو رب  لیلد  نانآ  هک  تهج  نیا  زا  زین  دـنک و  جاجتحا  دوخ  ناگدـنب  رب  ناشیا ، دوجو  هب  دـنوادخ  هک  دـناهدش  هدـیمان  تّجح »  » تهج
تّجح زا  یلاخ  نیمز  زگره  یناوارف ، تایاور  ساسا  رب  تسا . ینامسآ  نوناق  هب  مدرم  زاین  رب  لیلد  زین  ناشرادرک  راتفگ و  دنتـسه و  ادخ 

: دش لاؤس  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  هک  نانچ  دنامیمن ؛
؟ دنامیم یلاخ  تّجح  زا  نیمز  ایآ 

: دومرف ترضح 
« ْتَخاََسل ٍماَِما  ِْریَِغب  ْتَیَِقب  َْول  »

.( ص 198 ج 1 ، عیارشلا ، للع  قودص ، خیش  )
.« دربیم ورف  ار  شلها  دشاب ، یلاخ  تّجح  زا  یندز ] مهرب  مشچ  هزادنا  هب   ] نیمز رگا  )

زین مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  ۀـجح  هب  هک  تسا  یهلا  تَّجح  نیرخآ  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هعیـش ، هاگدـید  زا 
. دراد ترهش 

.( ص 343 ح 6 و ج 97 ، ج 25 ، راونالاراحب ، )
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: دیوگ مساق  نب  دوواد 
: دومرفیم هک  مدینش  مهد  ماما  زا 

: لاقَف َكاِدف  ُهّللا  َِینَلَعَج  َِمل  ُتلُقَف  ِفَلَخلا  ِدَْعب  ْنِم  ِفَلَْخلِاب  ْمَُکل  َْفیَکَف  ُنَسَحلا  َيِدَْعب  ْنِم  ُفَلَخلا  »
: لاقَف ُهُرُکذَن  َفیَک  ُتلُقَف  ِهِمسِاب  ُهُرْکِذ  مَُکل  ُّلِحَی  َو ال  ُهَصْخَش  َنْوَرَت  مُکَّنِا ال 

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ِلآ  ْنِم  ُۀَّجُحلا  اُولُوق 
.( ح 13 ص 328 ، ج 1 ، یفاکلا ، ح 169 ؛ ص 202 ، ۀبیغلا ، باتک  )

؟ نیشناج زا  سپ  ِنیشناج  هب  تبسن  دوب  دهاوخ  یلاح  هچ  ار  امش  تسا . نسح  مرسپ  نم  زا  سپ  نم  نیشناج  )
: مدرک ضرع 

. دنک تنابرق  ارم  دنوادخ  ارچ ؟
: دومرف

. دشابن اور  شصوصخم  مان  هب  وا  رکذ  دید و  دیناوتن  ار  شصخش  هکنآ  يارب 
: مدرک ضرع 

؟ مینک دای  ار  وا  روطچ  سپ 
: دومرف

.« هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نادناخ  زا  تّجح  دییوگب 
. تسا هتفر  راک  هب  هلآ » هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ِلآ  ْنِم  ُۀَّجُحلا   » تروص هب  بقل  نیا  تایاور  بلغا  رد 

.( ص 648 ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ص 245 ؛ ج 1 ، عیارشلا ، للع  قودص ، خیش  نیشیپ ؛ (ر.ك :

يدهم ترضح  زرح 

. دنیوگ ار  ذیوعت  ظفح و  ياعد  زین  تسا و  هاگهانپ  راوتسا و  ياج  يانعم  هب  تغل  رد  زْرِح » »
.( ص 15 ج 4 ، نیرحبلا ، عمجم  ص 333 ؛ ج 5 ، برعلا ، ناسل  )

ظفح هیام  هک  تسا  يذـیوعت  هنوگ  ره  هکلب  ینتـشون ، یندـناوخ و  ياـعد  هنوگ  ره  ینعی ، تسا ؛ دوصقم  مود  ياـنعم  رتشیب  حالطـصا  رد 
ای ناهارمه و  ای  صخـش و  ندـنام  ظوفحم  يارب  اهنآ  نتـسب  راک  هب  اهزرح ، یمامت  نیب  كرتشم  هجو  دـنیوج . هانپ  نآ  هلیـسو  هب  دـشاب و 

نوتم ریاس  نوچمه  اهزرح -  زا  یتمسق  تسا . راگزور  هدشن  ینیب  شیپ  ثداوح  راوگان و  ياهدمآ  شیپ  ای  نانمـشد و  دنزگ  زا  وا  لاوما 
، اهزرح زا  کی  ره  درادـن . یمکحم  دانتـسا  اهنآ  زا  یـضعب  اما  تسا ؛ هدـش  طبـض  موصعم  هب  اـت  ربتعم  دنـس  رکذ  اـب  اـهاعد -  ثیداـحا و 

هدش لقن  ییاهزرح  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  مادک  ره  يارب  تسا . هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  اعد  ياهباتک  رد  هک  دـنراد  ییاهیگژیو 
: تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  زرح  اهنآ  زا  یکی  دنراد ؛ يرتشیب  ترهش  اهنآ  زا  یضعب  هک 

ِّقَِحب ال ًابَلَط  َُهل  ُعیطَتْسَن  ًابَبَس ال  اَنل  ْبِّبَـس  ِبابْـسَالا  َِببَـسُم  ای  ِباْوبَالا  َحِّتَفُم  ای  ِبازْحَالا  َمِزاه  ای  ِباقِّرلا  َِکلام  ای  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »
.« هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا ِ  ُلوُسَر  دمحم  ُهّللاِّالا  هِلا 

.( ص 45 تاوعدلا ، جهم  ص 305 ؛ یمعفک ، حابصم  )

یعیرش نسح 

هدش فورعم  بقل  اب  وا  هکلب  دشاب ؛ نسح »  » وا مسا  هک  تسین  صخشم  نیقی  هب  هتبلا  تسا  یعیرش  نسح  تباین ، نیغورد  نایعدم  زا  یکی 
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. تسا هدرک  رکذ  نسح  ار  وا  مسا  نامگ  سدح و  تروص  هب  ثیدح  يوار  دش ، دهاوخ  لقن  هک  یتیاور  رد  تسا .
.( ص 397 ۀبیغلا ، باتک  )

: دسیونیم لاجرلا » سوماق   » فلؤم
هدوب بقل  هب  فورعم  وا  تسین و  نشور  نیقی  تروص  هب  وا  مسا  هک  دوشیم  نشور  هدرک ، لـقن  هللا  همحر  یـسوط  خیـش  هک  یثیدـح  زا  »

ًابلاغ هدوب و  دمحموبا »  » وا هکنیا  رطاخ  هب  تسا ؛ نسح  وا  مسا  هک  هدرک  مکح  نامگ  تروص  هب  ثیدـح ، يوار  يربکعلت »  » هکنیا تسا و 
.« دشابیم نسح  ناشمسا  تسا ، دمحموبا »  » هک یناسک  هینک 

.( ص 262 ح 3 ، لاجرلا ، سوماق  )
مالسلا و هیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  ًالبق  وا  درک . ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تباین  ياعدا  ارتفا ، غورد و  هب  هک  تسا  یـسک  نیلوا  یعیرش 

نکیل تسا ؛ هدشن  نایب  قیقد  تروص  هب  وا  نیغورد  تباین  ياعدا  خـیرات  دـش . فرحنم  ًادـعب  یلو  دوب ؛ مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
هب نامثع ، نب  دمحم  تباین  ترافس و  نارود  رد  يو  دسریم  رظن  هب  تسا ؛ هدش  عورش  مود  بیان  نارود  زا  نیغورد ، ياهاعدا  نیا  نوچ 

خیـش مالک  ناشیا ، هرابرد  نخـس  نیرتعماج  اذل  دـناهدرکن ؛ ثحب  دایز  وا  لاح  حرـش  هرابرد  لاجر  ياملع  تسا ! هدز  تسد  یلمع  نینچ 
. تسا ۀبیغلا » باتک   » رد

: دسیونیم یعیرش »  » هرابرد هللا  همحر  یسوط  خیش 
. دوب یعیرـش »  » هب فورعم  یـصخش  درک ، مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  بناـج  زا  ّصاـخ  تباـین  يوعد  ارتفا ، غورد و  هب  هک  یـسک  نیتـسخن  »

: دناهدرک لقن  مامه  نب  دمحم  یلعوبا  زا  يربکعلت  دمحموبا  زا  املع  زا  یتعامج 
: تفگیم يربکعلت  دوب . دمحموبا »  » یعیرش هینک 

نیتسخن وا  دمآیم . رامش  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  يداه  ماما  باحـصا  زا  وا  دشاب . نسح  يو  مان  مراد  نامگ 
ياهتّجح ادخ و  رب  صوصخ  نیا  رد  دوبن ! مه  نآ  هتـسیاش  دوب و  هدادـن  رارق  وا  يارب  دـنوادخ  هک  دـش  یماقم  یعدـم  هک  تسا  یـسک 

نایعیـش ور  نیا  زا  دـندوب . رود  هب  نآ  زا  اهنآ  دوبن و  نانآ  يالاو  ماقم  هتـسیاش  هک  داد  تبـسن  نانآ  هب  ییاهزیچ  تسب و  غورد  راگدرورپ 
. دش رداص  يو  زا  يرود  نعل و  صوصخ  رد  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  بناج  زا  یعیقوت  دنتسج و  يرود  يو  زا  هتسناد و  نوعلم  ار  وا  مه 

.( ح 368 ص 397 ، ۀبیغلا ، باتک  )

هللا همحر  حور  نب  نیسح 

يو تسا . یتخبون  حور  نب  نیسح  یناریا ، یعیش  ملکتم  هیقف و  ثدحم ، مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  هعبرا  باون  زا  ّصاخ  بیان  نیموس 
رامـش هب  يرمع  ناـمثع  نب  دـمحم  داـمتعا  ناـنیمطا و  دروم  دارفا  زا  یکی  دوب و  رادروـخرب  یـصاخ  راهتـشا  زا  دادـغب ، نایعیـش  ناـیم  رد 

حور نب  نیسح  دوب . نایعیش  ماما و  نیب  هطساو  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  بیان  ناونع  هب  ق  305 ه . ياهلاس 326 -  لالخ  رد  وا  تفریم .
هقلح ار  وا  نامثع ، نب  دـمحم  ددرگیم . زاب  شتباین  هلأـسم  هب  وا ، راـبتعا  ترهـش و  ًاتدـمع  یلو  دوب ؛ یناوارف  ياهتلیـضف  ياراد  هچرگا 

زا تشاد و  ياهداعلا  قوف  ذوفن  مود ، بیان  تایح  نامز  رد  یـسابع  رابرد  رد  يو  داد . رارق  دادـغب  رد  شرگید  يالکو  دوخ و  نیب  لاصتا 
. دیسریم ناشیا  هب  یلام  ياهکمک  یتلود  تاماقم  یخرب  هیحان 

.( ح 343 ص 372 ، نامه ، )
ریغ ماما و  مهـس  زا  یلاوما  هک  یتخبون -  حور  نب  نیـسح  هب  نایعیـش  زا  یخرب  عاجرا  اب  دوخ ، تافو  زا  لبق  لاس  هس  ای  ود  زا  مود ، بیاـن 

راچد عوضوم  نیا  رد  هک  یناسک  هب  دومنیم و  راومه  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  فرط  زا  يو  تباین  يارب  ار  هنیمز  دـندربیم -  وا  شیپ  نآ 
. تسا هدش  رداص  مالسلا  هیلع  ماما  فرط  زا  روتسد ، نیا  هک  درکیم  دیکأت  دندشیم ، دیدرت  کش و 
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.( ح 337 و ح 335 ص 369 ، نامه ، )
نایعیـش مومع  نایم  رد  یهاـگ  يدارفنا و  تروص  هب  یهاـگ  درکیم . یناوارف  دـیکأت  دوخ ، ینیـشناج  هب  حور  نب  نیـسح  باـصتنا  رد  وا 

. دادیم رکذت  ار  بلطم  نیا  شیوخ ، يالکو  صلخم و 
زا دوب . هدـشن  رداص  حور  نب  نیـسح  تباین  تناـما و  تقاـثو ، رب  ّلاد  یّـصن  مالـسلا ، مهیلع  هّمئا  فرط  زا  هک  دوب  ّتلع  نادـب  دـیکأت  نیا 

، نایعیـش صاوخ  ماوع و  ور  نیا  زا  دوب ؛ رتشیب  نانآ  اب  نامثع  نب  دمحم  طابترا  رهاظ  رد  هک  دندوب  یناسک  دادغب ، يالکو  نایم  رد  یفرط 
فرط زا  ناشیا  تباین  نییبت  يارب  یتصرف  ره  زا  مود  بیان  تهج  نیدـب  ددرگ . باـختنا  ینیـشناج  هب  حور  نب  نیـسح  دـندرکیمن  روصت 

. درکیم هدافتسا  نانآ  زا  دیدرت  کش و  عفر  يارب  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما 
.( ح 336 ص 369 ، نامه ، )

راد  » هب حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  بیاغ ، ماما  موس  بیان  ناونع  هب  حور  نب  نیـسح  بصن  رد  وا  تیـصو  يرمع و  رفعج  وبا  تافو  زا  سپ 
ار شیوخ  راک  قطانم ، ریاس  دادغب و  يالکو  يراکمه  اب  حور  نب  نیـسح  دندش . عمج  وا  درگ  هب  هعیـش  ناگرزب  دمآ و  دادغب  رد  ۀـباینلا »

تیلوبقم زا  نمشد  تسود و  نیب  رد  یقطنم ، هنالوقعم و  هریس  شور و  اب  تسناوت  دومن و  عورش  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تباین  هاگیاج  رد 
نادناخ زا  یخرب  ندوب  راک  سأر  رد  زین  یـسابع و  رابرد  رد  نانآ  ذوفن  یتخبون و  نادناخ  هب  وا  باستنا  تهج  هب  دشاب . رادروخرب  ییالاب 
ناوارف ياهدیکأت  اب  یفرط  زا  دوبن . هجاوم  تموکح  فرط  زا  یعنام  اب  راک  لیاوا  رد  دندوب -  نانآ  رادفرط  هعیش و  هب  لیامتم  هک  تارف - 
نیغورد نایعدم  ناشیا  نامز  رد  ور  نیا  زا  دنتـشگن ؛ ماهبا  کش و  راچد  ناشیا  تباین  رد  زین  صاوخ  نایعیـش و  مومع  نامثع ، نب  دـمحم 

. تشادن دوجو  ینادنچ 
هّیماـما نیب  رد  مود -  لّوا و  ریفـس  سکع  رب  مهدزاود -  ماـما  ریفـس  ناونع  هب  حور  نب  نیـسح  تیعقوم  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  تاـیاور 

رد وا  دوخ  اب  میقتـسم  روط  هب  هتفرگ ، هدیدان  ار  دوخ  یحاون  يالکو  ات  دـندش  نآ  رب  هّیماما ، ماوع  زا  ياهدـع  لیلد  نیمه  هب  دوب . راکـشآ 
هک يوحن  هب  دـش ؛ نوگرگد  عضو  وا ، نایماح  یخرب  ندـش  رانکرب  همکاح و  هاگتـسد  رد  یتارییغت  ماجنا  اب  هتفر  هتفر  یلو  دنـشاب ؛ سامت 

. درب رس  هب  نادنز  رد  ار  دوخ  رمع  رخاوا  زا  یشخب  يو 
.( ح 256 ص 302 ، نامه ، (ر.ك :

نییآ زا  رقازع ) یبا  نبا  هب  فورعم   ) یناغملـش یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  ندـش  ادـج  حور ، نب  نیـسح  تباین  نارود  مهم  ثداوح  هلمج  زا 
. تسا نیسح  تسد  هب  وا  ریفکت  یعیش و 

.( ح 355 ص 389 ، نامه ، )
نیا نیرتمهم  زا  دوب . هجوت  دروم  زین  يرگید  لئاسم  تباین  ياتسار  رد  اما  دوب ؛ شناد  ملع و  تباین ، رد  دارفا  باختنا  كالم  تسا  ینتفگ 

: دندیسرپ یتخبون  لهسوبا  زا  دناهدوب . مهم  یگژیو  نیا  ياراد  هدش ، باختنا  دارفا  هک  دوب  تماما  رما  ظفح  يراد و  زار  روما 
: تفگ دیدشن !؟ امش  دش و  هدیزگرب  تباین  رما  يارب  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  هک  دش  هنوگچ 

نانآ اب  هدوارم  نافلاخم و  اب  هرظانم  لها  نم  هک  ییاجنآ  زا  دـننک . باختنا  ار  یـسک  هچ  هکنیا  رد  دـنرتهاگآ  مالـسلا ) مهیلع  همئا   ) ناشیا
نیـسح هک  یلاح  رد  منک . شاف  دوخ  ياههتفگ  رد  تسا  نکمم  منادب ، دنادیم  ّصاخ  بیان  هک  هنوگ  نآ  ار  ترـضح  ناکم  رگا  متـسه ؛

ار ترـضح  نآ  تسا  نکمم  ریغ  دـننک ، هکت  هکت  یچیق  اـب  ار  وا  دـشاب و  وا  ساـبل  ریز  تّجح ، ترـضح  رگا  تـسین و ] نـینچ   ] حور نـب 
. دزاس راکشآ 

.( ح 358 ص 391 ، نامه ، )
رد یلو  تسین ؛ یفـالتخا  وا  تاـفو  لاـس  رد  هچرگا  تفاتـش . یقاـب  راد  هب  تفگ و  عادو  ار  یناـف  راد  ق  لاس 326 ه . رد  حور  نب  نیـسح 

تمـسق ای  تسا  نآ  یبرغ  تمـسق  رد  تسین  صخـشم  یلو  تسا ؛ دادغب  رد  ناشیا  ربق  دراد . دوجو  یتاهبـش  فالتخا و  ناشیا  نفد  لحم 
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. یقرش

جالح روصنم  نب  نیسح 

شردپ اب  يو  دش . هداز  زاریش ) یگنـسرف  تفه   ) سراف ياضیب  يارق  زا  روط »  » هیرق رد  لاس 244 ه  دودح  رد  جاّلح ،» روصنم  نب  نیسح  »
هب دش و  ناماس  نآ  یفوص  دیرم  تفر . هرصب  هب  یگلاس  تسیب  رد  تخومآ و  ار  یمالسا  مولع  اجنآ  رد  تفر و  طساو  هب  اضیب ، زا  روصنم 
هب توعد  يارب  جالح  تخادرپ . توعد  هب  تفر و  زاوها  هب  اـجنآ  زا  درک و  رفـس  هکم  هب  لاس 270 ه  رد  دیـشوپ . فّوصت  هقرخ  وا  تسد 

. تخادرپیم ترفاسم  هب  تشاد -  یلولح »  » هبنج هک  دوخ -  هنایفوص  بهذم 
نایعدـم زا  ار  وا  هعیـش ، لاجر  ملع  ياملع  ببـس  نیمه  هب  درکیم ؛ یفرعم  ترـضح  نآ  باب  بیاغ و  ماـما  لوسر  ار  دوخ  زاـغآ  رد  يو 

. دش هتشک  لاس 309 ه . رد  هک  دوب  جّالح  روصنم  نب  نیسح  ثیغملا  وبا  وا  مان  دناهدرمش . ّتیباب » »
عبت هب  دروآ و  رد  دوخ  نارای  کلس  رد  ار  یماما ) ملکتم   ) یتخبون یلع  نب  لیعامسا  لهـسوبا  هک  دش  نیا  رب  ّتیباب ، يوعد  زا  سپ  جّالح 

نایرابرد زا  یتعامج  هکنآ  هژیو  هب  دزاس ؛ دقتعم  شیوخ  یلولح  دیاقع  هب  دندوب -  وا  عبات  لعف  لوق و  رد  هک  ار -  یماما  هعیـش  نارازه  وا 
وا هک  دنیبب  تسناوتیمن  دوب -  بّرجم  يریپ  هک  لهسوبا -  یلو  دندوب . هتفرگ  ار  وا  بناج  هداد و  ناشن  رظن  نسح  جّالح  هب  تبسن  هفیلخ 

: تفگ باوج  رد  لیعامسا  دنکیم . یفرعم  بیاغ  ماما  لیکو  یتخبون  حور  نب  نیسح  ضراعم  ار  دوخ  هزات ، یتالاقم  اب 
همه یهد ، ماجنا  يراک  نینچ  رگا  نک . هایس  ارم  ياهوم  ییوگیم ، تسار  هچنانچ  دشاب . هتشاد  هزجعم  دیاب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  لیکو 

. مریذپیم ار  تیاهاعدا 
نب یلع  هزاغم  هب  تفاتـش و  مق  هب  هاـگنآ  تفر . نوریب  رهـش  زا  دـش و  ورهبور  مدرم  يازهتـسا  اـب  تسا ، ناوتاـن  تسنادیم  هک  جـالح  نبا 

! دناوخ مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هدنیامن  ار  دوخ  تفر و  هللا ) همحر  قودص  خیش  راوگرزب  ردپ  ، ) هیوباب
رگید دنتفریذپ ، ار  شیاعدا  نایناسارخ  زا  یعمج  هکنآ  زا  سپ  جالح ، نبا  دندنکفا . شنوریب  رهش  زا  تنوشخ  اب  دندیروش و  يو  رب  مدرم 

. تفاتش قارع  هب  راب 
.( ص 532 يرغصلا ، ۀبیغلا  خیرات  ص 48 ؛ ج 2 ، هعیشلا ، نایعا  نیما ، نسحم  دیس  (ر.ك :

هک ار -  يرهاظ  بهذم   » ّتنس لها  بهاذم  نایم  رد  نایعیش  دوب ، هدشن  هتخانـش  تیمـسر  هب  افلخ  فرط  زا  هّیماما  هقف  نوچ  نامز  نیا  رد 
هب راچان  جّالح  نتخادنارب  يارب  یتخبون ، نادناخ  هّیماما و  ياسؤر  دندوب . هتفریذپ  تسا -  یناهفصا  دوواد  نب  دمحم  رکبوبا  نآ  سـسؤم 

لتق بوـجو  رد  دوـخ  گرم  زا  شیپ  یکدـنا  لاس 297 ه و  رد  هک  ییاوتف -  رودـص  هب  ار  وا  دـندش و  لسوتم  يرهاـظ  دوواد  نب  دـمحم 
. دننک راداو  دوب -  هداد  راشتنا  جّالح 

لاس رد  جّالح  درک . کـمک  تخبون  لآ  هب  جّـالح  ریفکت  رد  زین  یـسابع ) هفیلخ   ) ردـتقم بهذـم  یعیـش  ریزو  تارف ، نب  یلع  نسحلاوبا 
. درک توعد  لولح »  » ياهنوگ اب  هتخیمآ  فوصت  یعون  رب  ینتبم  یصاخ  هقیرط  هب  ار  مدرم  تفر و  دادغب  هب  296 ه 

تسد هب  لاس 301 ه . رد  يو  دومن . رداص  وا  نوخ  تیلح  رد  ار  دوخ  فورعم  ياوتف  دوواد  نبا  درک و  بیقعت  ار  يو  تارف  نب  نسحلاوبا 
24  ) دندرمش مالـسا  نید  زا  جراخ  دترم و  ار  وا  عرـش  ياملع  همکاحم ، هام  تفه  زا  سپ  داتفا . نادنز  هب  دش و  راتفرگ  هفیلخ  نارازگراک 

. دش هتخیوآ  راد  هب  سابع  نب  دماح  وا  ریزو  ردتقم و  نامرف  هب  و  ق ) هدعقیذ 309 ه .
.( 162 ص 163 -  یمالسا ، قرف  گنهرف  . 17 ص 19 -  ج 8 ، هیمالسا ، فراعملاةرئاد  . 403 ص 26401 -  ۀبیغلا ، باتک  (ر.ك :

. دندز دادغب  رسج  يالاب  رب  ار  شرس  دندینازوس و  ار  وا  دسج  سپس 

يدهم ترضح  یناهج  تموکح 
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ارف ار  ملاـع  برغ  قرـش و  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  تموـکح  تسا . نآ  ندوـب  یناـهج  مالـسلا ، هیلع  يودـهم  تـلود  ياـهیگژیو  زا  یکی 
هدـنکآ داد  لدـع و  زا  یتـیگ  رــسارس  دزیخیم و  رب  نآ  زا  دــمحم ي  گـنابلگ  هـکنیا  رگم  دــنامیمن ؛ نـیمز  رد  يايداـبآ  دریگیم و 
يوزرآ دریذپیم و  قّقحت  یناسنا  هداوناخ  يرشب و  گرزب  هعماج  لیکشت  يالاو  نامرآ  ترـضح ، نآ  تسد  هب  نارود  نآ  رد  ددرگیم .

. دوشیم هدروآرب  ناتسود  ناسنا  ناحلصم و  ناماما ، ناربمایپ ، همه  هنیرید 
: تسا هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

: دومرف ینالوط  ینایب  زا  یشخب  رد  جارعم  بش  رد  دنوادخ 
 …« اَهبِراغَم َو  ِضْرَْالا  َقِراشَم  ُهَّنَنِّکَمَُال ] َو   ] ُهَّنَکِّلَمَُال َو  ِیئاَدعَا  ْنِم  مِهِرِخِآب  َضْرَالا  َّنَرِّهَطَُال  َو  »… 

.( ح 1 ص 5 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  ح 22 ؛ ص 262 ، ج 1 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  )
نیمز هرتسگ  یمامت  تخاس و  مهاوخ  كاپ  منانمشد  زا  مالسلا ) مهیلع  نیموصعم  همئا   ) نانآ نیرخآ  هلیـسو  هب  ار  نیمز  یتسرد  هب   …(و 

 …« داد مهاوخ  رارق  وا  ییاورنامرف  رد  ار 
.( ح 91 ص 432 ، ج 1 ، یفاکلا ، نینچمه ر.ك : )

لماوع زا  یکی  اههقطنم ، اهداژن و  تاعامتجا ، همه  يارب  هناگی  تیمکاح  تیریدم و  داجیا  اب  مالـسلا ، هیلع  يدهم  ماما  يربهر  نارود  رد 
. دوریم نیب  زا  ملظ  گنج و  داضت و  یلصا 

.( ص 162 یگدنز ، رصع  )
: دیامرفیم یتیاور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

« اَهبِراغَم َو  ِضْرَالا  َقِراشَم  ِْهیَدَی  یلَع  ُهُرْکِذ  یلاعَت  ُهّللا  ُحَتْفَی  يِذَّلا  ُِمئاْقلا  مُهُرِخآ  َو  ُِّیلَع  ای  َْتنَا  ْمُُهلَّوَا  َرَشَع  اْنِثا  يِدَْعب  ْنِم  ُۀَِّمئَالَا  »
.( ص 398 ج 1 ، نیدلالامک ، ص 102 ؛ نیظعاولا ، ۀضور  يروباشین ، لاتف  ح 9 ؛ ص 97 ، قودص ، یلامألا  )

قراشم و شناتـسد  رب  دـنوادخ  هک  ومه  تسا ؛ مئاق  نانآ  نیرخآ  یلع و  يا  یتسه  وت  ناـنآ  نیلوا  دـنرفن ؛ هدزاود  نم  زا  سپ  ناـیاوشیپ  )
.« درک دهاوخ  حتف  ار  نیمز  براغم 

: دومرف هراب  نیا  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
« اََهبِراغَم َو  ِضرَالا  َقِراشَم  ِهِدَی  یَلَع  ُهّللا  ُحَتفَیَف  َّلَجَوَّزَع  ُهّللا  ُهُرِهُْظی  َُمث  »

.( ح 31 ص 15 ، ج 2 ، نیدلالامک ، )
حلـصم ندـمآ  هب  دـیما  نیا  هچرگا   … دـیاشگب و » وا  تسد  هب  ار  نیمز  براغم  قراـشم و  دزاـس و  رهاـظ  ار  وا  لـجوزع  يادـخ  سپـس  )

یعیش رکفت  رد  اما  دراد ؛ دوجو  اج  همه  رد  توافتم  ياههنوگ  هب  شیب  مک و  دراد و  للم  ماوقا و  یمامت  دیاقع  راکفا و  رد  هشیر  یناهج ،
هدومن و روهظ  دـنوادخ  ناـمرف  هب  يزور  تسا و  هدـنز  ییاـهن ، یجنم  رظتنم و  ماـما  رّکفت ، نیا  رد  تسا . حرطم  فافـش  نشور و  روط  هب 
نایدا و رگید  اـب  تواـفتم  یماـما ، هدزاود  هعیـش  دزن  جرف » راـظتنا   » و تبیغ »  » موهفم ور  نیا  زا  درک . دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناـهج 

تعیرش ياراد  لماک و  قح و  نید  اهنت  ناونع  هب  مالسا  بیاغ ، ماما  روهظ  اب  یناهج ،» تموکح  لیکشت   » هاگدید ساسا  رب  تسا . بتاکم 
تموکح نآ  زا  سپ  دـنوشیم . هدیـشک  ریز  هب  تردـق  دنـسم  زا  نارابج  نارگمتـس و  نامز  نآ  رد  دـش . دـهاوخ  ناـگمه  لوبقم  عماـج ،

. ددرگیم ارجا  یناهج  یسایقم  رد  قالخا  تناید و  داینب  رب  تلادع  هدش و  اپرب  لداع  موصعم و  ماما  يربهر  تماعز و  اب  مالسا  یناهج 
ندوب یناهج  تسا . انعم  نیا  دیؤم  زین  مالسا  ندوب  یناهج  هب  طوبرم  تایآ  تسا و  هدش  هراشا  تیمکاح  نیا  هب  نآرق ، تایآ  زا  یخرب  رد 

دنرادـن نآ  هب  نامیا  هک  یناسک  یتح  تسا و  یهلا  نییآ  نیا  تایرورـض  زا  یـصاخ ، هقطنم  ای  موق  هب  نآ  صاـصتخا  مدـع  مالـسا و  نید 
. تسا هدوبن  دودحم  یصاخ  ییایفارغج  هقطنم  هب  هدوب و  یناگمه  مالسا ، توعد  هک  دننادیم 

ناریا هاشداپ  مور و  رصیق  دننام  اهروشک  نارس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دراد  دوجو  یناوارف  یخیرات  دهاوش  نیا ، رب  نوزفا 
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سدقم نید  نیا  نتفریذـپ  هب  ار  ناگمه  دنتـشون و  همان  برع و …  فلتخم  لیابق  ياسؤر  هب  زین  تاماش و  هشبح و  رـصم و  نایاورنامرف  و 
یمومع توعد  نینچ  دوبن  یناهج  مالـسا  نید  رگا  دنتـشاد . رذحرب  مالـسا ، زا  ینادرگ  يور  رفک و  میخو  ياهدمایپ  زا  دـندرک و  توعد 

. دنتشادیم يرذع  شریذپ ، مدع  يارب  مه  اهتما  ماوقا و  ریاس  تفرگیمن و  ماجنا 
.( ص 116 ج 2 ، دیاقع ، شزومآ  )

: تسا رارق  نیا  زا  دوشیم ، رجنم  یعیش  یناهج  دحاو  تموکح  نامرآ  هب  ریزگان  هک  یتامدقم  ینابم و 
نآ ندوب  یناهج  مالسا و  يرترب  هب  داقتعا 

نیرتلـماک و تهج  ره  زا  هدـش و  رهاـظ  تّوبن  ینـالوط  هلـسلس  زا  هقلح  نیرخآ  رد  هک  تسا  ینید  مالـسا  ناناملـسم ، یماـمت  عاـمجا  هب 
عیطم وریپ و  ار  اهناسنا  یمامت  يزور  مالـسا  نید  دـنکیم . تیافک  تهج  ره  زا  ار  تیرـشب  زین  تمایق  زور  ات  تسا و  اهنید  نیرتعماـج 

. دمآ دهاوخ  رد  مالسا  ینامسآ  دنلب و  ياههزومآ  ریخست  رد  ناهج  بیترت  نیدب  درک و  دهاوخ  دوخ 
: نوچ یتایآ  زا 

« ُمالْسِالا ِهَّللا  َْدنِع  َنیِّدلا  َّنِا  »
.( هیآ 19 (، 3  ) نارمع لآ  )

.« تسا مالسا  نامه  دنوادخ  دزن  نید  تقیقح ، رد  )
« ُهنِم َلَبُقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْسِالا  َریَغ  ِغَتبَی  ْنَم  َو  »

.« دوشن هتفریذپ  يو  زا  زگره  دیوج ، رگید ]  ] ینید مالسا ، زج  هک  ره  و  .(، ) هیآ 85 نامه ، )
« ْمُکَنیِد ْمَُکل  ُْتلَمْکَا  َمْوَیلَا  »

.( هیآ 3 (، 5  ) هدئام )
.« مدینادرگ لماک  ناتیارب  ار  امش  نید  زورما  )

« نییبَّنلا َمَتاخ  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  ْنِکل  َو  مُِکلاجِر  ْنِم  ٍدَحَا  ابَا  دمحم  َناک  ام  »
.« تسا ناربمایپ  متاخ  ادخ و  هداتسرف  یلو  تسین ، امش  نادرم  زا  کی  چیه  ردپ  دمحم ، .(، ) هیآ 40 ( 33  ) بازحا )

« َنوُِحلاَّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَالا  َّنَا  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  انبَتَک  دَقلَو  »
.« درب دنهاوخ  ثرا  هب  ام  هتسیاش  ناگدنب  ار  نیمز  هک  میتشون  تاروت  زا  سپ  روبز  رد  تقیقح ، رد  و  .(، ) هیآ 105 (، 21  ) ءایبنا )

« ِهلُک ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِقَحلا  نید  َو  يدُهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَا  يِذلا  َوُه  َو  »
.( هیآ 9 (، 61  ) فص هیآ 28 ؛ (، 48  ) حتفلا هیآ 33 ؛ (، 9  ) هبوت )

.« دنادرگ زوریپ  تسا  نید  هچ  ره  رب  ار  نآ  ات  داتسرف  قح  نید  تیاده و  اب  ار  شربمایپ  هک  تسا  یسک  وا  )
نآ ییاهن  هبلغ  يزوریپ و  يرتسگ و  ناهج  ماجنارـس  یلومـش و  ناهج  ّتیمتاخ ، ّتیعماـج ، ّتیناـقح ، هب  ناناملـسم  هک  دـیآیم  تسد  هب 

. تفای دنهاوخ  تسد 
تیودهم هب  داقتعا 

یناهج تموکح  سیـسأت  یهلا و  ریغ  روج و  نایاورنامرف  نارابج و  رب  الیتسا  اهيژولوئدیا و  بتاکم و  نایدا و  یمامت  رب  مالـسا  یگریچ 
نب یلع  ماما  فذـح  اب  یماـما ) هدزاود  یلیعامـسا و  يدـیز ،  ) نایعیـش رظن  زا  تسا . رتسگداد  یجنم  روهظ  ّتیودـهم و  هب  داـقتعا  همزـال 

هب تموکح  تسایـس و  هزوـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  سپ  مالـسا  خـیرات  وا ، موـصعم  نادـنزرف  مالـسلا و  هیلع  بلاـطیبا 
ارچ تسا ؛ ینامسآ  يونعم و  يربهر  زا  هعماج  تیمورحم  اهنآ  زا  یکی  هک  تشاد  یپ  رد  زین  يددعتم  یفنم  ياهدمایپ  دییارگ و  فارحنا 

تماـما تفـالخ و  قـح  ياراد  قـح و  رب  یـسایس  ینید -  ناـیاوشیپ  هناـگ ، هدزاود  ناـماما  هـیقب  وا  زا  سپ  مالـسلا و  هـیلع  یلع  ماـما  هـک 
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. دنشابیم لطاب  و  رئاج »  » اذل دناموصعم و  قح  بصاغ  دهاوخب -  هک  سک  ره  نارگید -  دنیراصحنا .
لیکـشت نایدیز   ) دندرک لودع  هدـیقع  نیا  زا  یتدـم  زا  سپ  یلیعامـسا ، يدـیز و  نایعیـش  تسا . هدرک  ادـیپ  همادا  نونک  ات  فارحنا  نیا 

(. دننادیمن یفارحنا  برغم  رد  ار  یعیش  هّللادیبع  وبا  روهظ  نایلیعامسا  نمی و  لامش و  رد  ار  تموکح 
زا هدنامزاب  نیرخآ  هک  دنرظتنم  دـنتفاین ، تسد  تلود  سیـسأت  تردـق و  هب  زگره  ناماما  رـصع  رد  یماما  هدزاود  نایعیـش  هک  اجنآ  زا  اما 
هب ار  ناسنا  خیرات  تیاهن  رد  مالـسا و  خیرات  دنک و  روهظ  تسا -  هدـش  زاغآ  وا  يارب  يربک  تبیغ  لاس 329 ق  زا  هک  موصعم -  ناماما 

هریچ ناـهج  رب  دـنمتردق و  ناناملـسم  دوـشیم و  یناـگمه  ّطلـسم و  زیزع ، مالـسا ، رـصع  نآ  رد  دـنادرگ . زاـب  شایهلا  یعیبـط و  ریـسم 
. دوب دهاوخ  ریذپان  بانتجا  یناهج  دحاو  تموکح  لیکشت  ریسفت ، نیا  قبط  دندرگیم .

رظتنم يدهم  تارایتخا  اهیگژیو و 
دحاو تموکح  لیکشت  اب  زج  اهنآ  هک  تسا  هدش  دای  ییاه  درکلمع  تارایتخا و  اهیگژیو ، زا  یعیش ،) هژیو  هب   ) یمالـسا ییاور  عبانم  رد 

: تسا هدش  هتفگ  هلمج  زا  دش . دنهاوخن  ققحم  یناهج 
رقتـسم هشیمه  يارب  ناـهج  حطـس  رد  ار  قـح  نید  تلادـع و  دزادـنایم و  رب  هشیمه  يارب  ار  روـج  ملظ و  مالـسلا  هـیلع  يدـهم  ترـضح 

ناهج و رب  یگریچ  نآ ، هجیتن  هک  تسا  هدـش  دای  بیاغ  ماما  یناهج  قلطم و  تاناکما  تردـق و  تارایتخا  زا  تایاور  یخرب  رد  دـنکیم .
. تسا یناهج  ردتقم  تموکح  لیکشت 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
ُهَنیِد ِِهب  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  ُرِهُْظی  َو  َبِْرغَملا  َو  َقِرْـشَملا  ُُهناْطلُـس  ُُغْلبَی  ُزُونُکلا  َُهل  ُرَهْظَت  َو  ُضْرَالا  َُهل  يوُْطت  ِرْـصَّنلِاب  ٌدَّیَُوم  ِبْعُّرلِاب  ٌروُْصنَم  اّنِم  ُِمئاَقلا  »

« ُهَْفلَخ یّلَُصیَف  َمَیرَم  ُْنب  یَسیع  ِهَّللا  ُحُور  ُلِْزنَی  َو  َرِمُع  ْدَق  َِّالا  ٌبارَخ  ِضْرَالا  ِیف  یَْقبَی  الَف  َنوُکِرْشُملا  َهِرَک  َول  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع 
.( ح 16 ص 331 ، ج 1 ، نیدلالامک ، )

نیمز ددرگیم . دـییأت  دـنوادخ  بناج  زا  تیامح  ینابیتشپ و  اب  دوشیم ، يراـی  نارگمتـس  لد  رد  ساره  میب و  نتخادـنا  رد  اـب  اـم  مئاـق  )
هب دـنوادخ  دریگیم . ارف  ار  ملاع  برغ  قرـش و  وا  تموکح  دوشیم . نایامن  راکـشآ و  شیارب  اهجـنگ  دوشیم  میلـست  عضاـخ و  شیارب 

یبارخ و نیمز  رد  روهظ ] رصع  رد  . ] دنشاب هتشاد  تهارک  ناکرشم  دنچ  ره  دشخبیم ؛ هبلغ  یگریچ و  نایدا  یمامت  رب  ار  شنید  وا  هلیسو 
.« درازگ زامن  وا  رس  تشپ  دیآ و  دورف  نامسآ  زا  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  دوشیم . دابآ  هکنآ  رگم  دنامیمن ؛ یناریو 

: دنکیم فیصوت  نینچ  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  مراهچ  یس و  یگژیو  رابخا ، تایاور و  نیا  هب  دانتسا  اب  هللا  همحر  یمق  سابع  خیش 
يراج و شمکح  هک  ییاج  دـنامن  تشد . هوک و  ایرد ، یکـشخ و  برغم ؛ ات  قرـشم  زا  ار  نیمز  ماـمت  ترـضح  نآ  تنطلـس  نتفرگ  ورف  »

.« تسا رتاوتم  هراب  نیا  رد  رابخا  دوشن و  ذفان  شرما 
.( ص 495 لامالا ، یهتنم  )

نونکا تسا . هدوب  حرطم  رـشب  ياهزاین  زا  یکی  یعیـش و  مّلـسم  دیاقع  زا  یکی  ناونع  هب  زابرید  زا  دـحاو  یناهج  تموکح  ساسا ، نیا  رب 
رارق قح  ریسم  رد  رشب  خیرات  دوش و  لیکشت  بیاغ  یجنم  روهظ  اب  یتموکح ، نینچ  هک  دنربیم  رس  هب  يزور  راظتنا  رد  یماما  نایعیش  زین 

« یناـهج تموکح   » و یناـهج » لدـع   » نوـچ ییاـهنامرآ  هکنیا  اـب  دـنوش . دـنمهرهب  نآ  هبناـج  همه  یعقاو و  تاـکرب  زا  تیرـشب  دریگ و 
یناهج  » نامرآ تاطابترا -  شرتسگ  هژیو  هب  یعاـمتجا -  یگنهرف و  یـسایس ، ّصاـخ  لـیالد  هب  ریخا  نرق  رد  اـما  دراد ؛ هنیرید  ياهقباـس 

. دسریم رظن  هب  رتیلمع  هدش و  تیوقت  دیدشت و  ندش »
نید نوچ  یمیهافم  هدش و  حرطم  مامت  تردق  اب  مالسا  ندش  هریچ  یناهج و  نیرید  نامرآ  رگید ، راب  زین  رصاعم  یمالـسا  ياهشبنج  رد 
حطس رد  نایعیش  نایم  رد  هدش  دای  ياهنامرآ  تسا . هتفای  شرتسگ  یمالسا و …  للملا  نیب  ای  یناهج و  تموکح  یناهج ، لدع  یناهج ،

نآ زا  ناریا ، رد  یمالـسا  يروـهمج  لیکـشت  یمالـسا و  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  نارود  رد  نوـنکا  هدـش و  تیوـقت  حرطم و  رتهدرتـسگ 
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. دوشیم غیلبت  یناهج -  دحاو  تموکح  هلمج  زا  اهنامرآ - 
.( ص 474 ج 6 ، عّیشت ، فراعملاةریاد  (ر.ك :

يدهم یناهج  تموکح 

مالـسلا و هیلع  يدهم  ماما  روهظ  هرابرد  یـشهوژپ  يزاریـش ، مراکم  رـصان  هّللاتیآ  هتـشون  مالـسلا » هیلع  يدهم  یناهج  تموکح   » باتک
زا یخرب  یّنـس و  هعیـش و  یخیرات  عبانم  تایاور و  زا  يریگهرهب  اب  باتک ، نیا  رد  مرتحم  فلؤم  تسا . وا  یناـهج  تموکح  ياـهیگژیو 

نایب هب  هعماج ، یلماـکت  ریـس  ناـهج و  هدـنیآ  صوصخ  رد  تسخن  ناـشیا  تسا . هدرک  هئارا  يدنمـشزرا  بلاـطم  ناـیبرغ ، ياـهشهوژپ 
هتخادرپ گرزب  حلصم  هرابرد  نایبرغ  ياهباتک  و  لیجنا ) تاروت ، ودنه ، یتشترز ، ریظن   ) ینامسآ ياهباتک  نایدا و  زا  یضعب  تایرظن 

. تسا
مالسلا هیلع  يدهم  ماما  روهظ  ياههناشن  یمالسا ، عبانم  رد  یناهج  گرزب  حلصم  تبیغ ، راظتنا و  هفـسلف  اهتموکح ، عاونا  هرابرد  سپس 

. دنکیم ثحب  ترضح  نآ  تموکح  شور  و 

ناحلاص تموکح 

هعماج رد  هک  تسا  نآ  ناحلاص » تموکح   » زا دارم  تسا . هتـشاد  دوجو  نایعیـش ) هژیو  هب   ) ناناملـسم نایم  ناحلاص » تموکح   » هب داقتعا 
، رادنید حلاص ، ياهناسنا  هلیسو  هب  یسایس ، تردق  نتفرگ  تسد  هب  زج  ياهراچ  یمالـسا -  ینید و  هعماج  رد  ّصاخ  روط  هب  و  يرـشب - 

مدرم هن  دوشیم و  ققحم  تلادع  هن  دنامیم و  ياج  رب  تناید  هن  هنرگو  تسین ؛ مدرم  دامتعا  داقتعا و  دروم  عاجش و  اسراپ ، نیما ، لداع ،
شنیرفآ ماظن  دوجو   » هکنیا هلمج  زا  تسا ؛ هدش  دانتـسا  یلقن  یلقع و  لیالد  هب  اعدم ، نیا  تابثا  يارب  دیـسر . دنهاوخ  یعقاو  تداعـس  هب 

تایاور تایآ و  زا  یخرب  هب  مه  یلقن  رظن  زا  دوب ». دـهاوخ  ناهج  رد  هدـنیآ ، رد  یعامتجا  حیحـص  ماظن  کـی  شریذـپ  رب  ینـشور  لـیلد 
تموکح لیکشت  یناهج و  حلـصم  مایق  یعطق  ترورـض  نآ  زا  هک  تسا  ءایبنا »  » هروس هیآ 105  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  دانتـسا  جاجتحالا و 

موصعم شسأر  رد  هک  تسا  یتموکح  ًارصحنم  ناحلاص  تموکح  یماما ، هدزاود  نایعیش  رظن  زا  دوشیم . طابنتسا  یمالسا ، یهلا و  لدع 
مکح ناهج  رب  ناـحلاص  تموکح  نونک  اـت  ور  نیا  زا  تسا ؛ بیاـغ  هک  تسین  شیب  نت  کـی  طـقف  رـضاح  لاـح  رد  زین  موصعم  دـشاب و 

لآ هدیا  یناهج و  حلاص  تموکح  نایعیـش ، داقتعا  دروم  مالـسلا  هیلع  رظتنم  يدهم  نامز و  ماما  روهظ  اب  طقف  نیا  زا  سپ  تسا و  هدـنارن 
. دش دهاوخ  ققحم 

نافعضتسم تموکح 

یلصا ياههمانرب  زا  ناگدش ، هتشادهگن  بقع  ناتسد و  ورف  تموکح  یهلا  الاو و  نامرآ  هب  ندیشخب  ققحت  نافعضتسم و  تلود  لیکـشت 
مامز دهنیم ، داینب  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  یماظن  هعماج و  رد  تسا . مالـسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  ریذپان  دیدرت  یـساسا و  ياهمادقا  و 

. دنزادرپیم هعماج  هرادا  هب  دنناریم و  مکح  نآ  رب  نافعضتسم  تسا و  مورحم  تاقبط  تسد  رد  روما  همه 
يریگ تهج  هک  هدش  نایب  یلوصا  اهرایعم و  نایدا ، میلاعت  رد  تسا . هدوب  مالسا  هژیو  هب  ینامسآ  نایدا  همه  یلصا  فده  ینامرآ ، نینچ 

، نافرـسم فارـشا ، تاقبط  نیمه  اب  ناربمایپ ، یلـصا  دربن  ییوراـیور و  تسا و  ناـنآ  تیمکاـح  شخب  قّقحت  نافعـضتسم و  دوس  هب  یلک 
، ییوج يرترب  تلصخ  يوخ و  دناهدزیم و  زابرس  لدع  قح و  هب  نداد  نت  زا  هراومه  هک  یتاقبط  ینعی ، تسا ؛ هدوب  ناربکتـسم  نافرتم و 

: دیامرفیم نآرق  رد  دنوادخ  تسا . هدوب  ناشیا  شور  هار و  يرگدادیب  یشک و  قح  یبلطهطلس ،
« َنیثِراولا ُمُهَلَعَْجن  َو  ًۀِمئَا  مُهَلَعَْجن  َو  ِضْرَالا  ِیف  اوُفِعُْضتسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َنُمَن  ْنَا  ُدیُرن  َو  »
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.( هیآ 5 (، 28  ) صصق )
ثراو ار  ناـشیا  مینادرگ و  مدرم ]  ] ناـیاوشیپ ار  ناـنآ  میهن و  ّتنم  دـندوب  هدـش  تسد  ورف  نیمزرـس  نآ  رد  هـک  یناـسک  رب  میتـساوخ  (و 

.« مینک نیمز ] ]
نـشور تسا ، هدرک  یفرعم  نیمز  نآ  ِرب  ثاریم  ار  نافعـضتسم  ناتـسد و  ورف  هتفگ و  نخـس  نافعـضتسم  تماـما  زا  تحارـص ، هب  هیآ  نیا 

یلـص دمحم  لآ  تموکح  دریذپیم و  ققحت  ییادخ  هدعو  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  يدـهم  مایق  روهظ و  نارود  رد  هک  تسا 
، نیتـسار تلادـع  يارجا  يارب  رگید  رظن  زا  دوخ . قـح  هب  ناـمورحم  ندیـسر  فعـضتسم و  مدرم  تموـکح  ناـمه  ینعی ، هلآ ؛ هیلع و  هللا 

مورحم تاـقبط  یتلادـعیب ، ملظ و  یلـصا  دروـم  خـیرات ، هتـشذگ  نارود  یماـمت  رد  اریز  دراد ؛ ترورـض  مورحم  ِناتـسد  ورف  تیمکاـح 
زا ناسنا  دورب و  نایم  زا  تسا -  اهمتس  اهملظ و  همه  زا  يریبعت  هک  فاعضتسا - »  » يرـشب دض  راجنهان و  هدیدپ  دیاب  ماجنارـس  دناهدوب و 

نشور تسا . ریذپان  بانتجا  یترورـض  فاعـضتسا »  » یلـصا للع  اب  هزرابم  مهم ، رما  نیا  يارب  دوش . دازآ  نآ  هدننکـش  نیگنـس و  راب  ریز 
. دناهدوب نونکا  هتشذگ و  رد  فاعضتسا  یلصا  لماع  ود  نارادمرز ، نادنمروز و  هک  تسا 

هب ای  تسا و  هتفرگ  ماجنا  هّفرم  یفارـشا و  ياهتموکح  تسد  هب  میقتـسم  ای  تسا ، هدـش  ناـهانپیب  ناـمورحم و  هب  هک  یمتـس  ملظ و  ره 
هار اهنآ ، یلمع  ینوناق و  تیاکح  اب  دنتـشاد و  رارق  ربکتـسم  ياهتموکح  تیامح  رتچ  ریز  رد  هک  راد  هیامرـس  فارـشا و  تاقبط  تسد 

. دنتخاسیم راومه  ار  رامثتسا  لیمحت و  ملظ ،
مورحم و تاقبط  تسد  هب  هعماج ، یماظن  یسایس و  تردق  تموکح و  هک  دنباییم  نایاپ  یماگنه  يرـشب ، دض  ياهنایرج  اهماظن و  نیا 
. دوش هدرپس  نانآ  تسد  هب  تیمکاح  هک  دراد  ناکما  هاگنآ  نافعضتسم ، ناتسدورف و  هدش  لامیاپ  قوقح  زا  عافد  دوش . هدرپس  فعضتسم 

ياهدرد دـشاب و  هقبط  نیا  زا  دوخ  هکنیا  رگم  دـنادرگزاب ؛ نانآ  هب  ار  نامورحم  قوقح  دـناوتیمن  دـشاب -  حـلاص  هچ  ره  یتموکح -  ره 
يارجا یلـصا  ياـههخاش  زا  نیا  دـنبای و  تیمکاـح  نافعـضتسم  دـیاب  ور ، نیا  زا  دـشاب . هدرک  سمل  شیوخ  دوجو  ماـمت  اـب  ار  هقبط  نیا 

. تسا قلطم  تلادع 
.( 174 ص 165 -  یگدنز ، رصع  )

نوتاخ همیکح 

. تسا مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تدالو  ثیدـح  نایوار  زا  یکی  ناثدـحم و  تاقث  زا  مالـسلا ، هیلع  داوج  ماما  رتخد  نوتاخ » همیکح  »
ضیف بسک  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  زا  ار  مالـسا  مولع  تسا . هدوب  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  رد  وا  تأـشن  تدـالو و 
دروم رد  ار  يرایـسب  رابخا  وا  تسا . هدمآ  هعیـش  یثیدـح  ربتعم  ياهباتک  رد  ناشیا  زا  لقن  هب  یثیداحا  هک  تسا  ینانز  هلمج  زا  هدومن و 

: تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نسحلا  نب  ۀجح  ماما  تدالو  نوتاخ و  سجرن  اب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  جاودزا 
: دسیونیم مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ردپ  همع  همیکح  هب  لصتم  شیوخ  ربتعم  دنس  هب  ییحی  نب  دمحم  زا  لقن  هب  ینیلک 

.« تسا هدوب  رضاح  رمالا  بحاص  ترضح  تدالو  ماگنه  نابعش  همین  بش  رد  يو  »
.( ص 424 ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ص 234 ، ۀبیغلا ، باتک  ح 3 ؛ ص 330 ، ج 1 ، یفاکلا ، (ر.ك :

مالـسلا هیلع  داوج  ترـضح  رتخد  همیکح  هب  لصتم  دوخ  ربتعم  دنـس  هب  دـیلولا  نب  نسحلا  نب  دـمحم  زا  لـقن  هب  هللا  همحر  قودـص  خـیش 
: دسیونیم

: دومرف دیبلط و  ارم  نابعش  همین  بش  رد  يرکسعلا  نسحلا  دمحم  وبا  ترضح  »
دهاوخ نیمز  لها  رب  وا  تّجح  هک  درک  دـهاوخ  رهاظ  ار  دوخ  تّجح  یلاعت  يراب  بش  نیا  رد  نوچ  یتسه ؛ ام  ناـمهم  راـطفا  بشما  همع 

: دیوگیم همیکح  دوب .
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: مدیسرپ
؟ تسیک شردام 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
. سگرن

: مدرک ضرع 
. تسین یگلماح  زا  يرثا  وا  رد  دنک ، تیادف  ارم  ادخ 

: دومرف
. ارچ

.« دمآ ایند  هب  وا  زا  يدازون  رجف  عولط  ماگنه  هک  دنکیم  لقن  سپس 
.( ح 204 ص 234 ، ۀبیغلا ، باتک  ر.ك : ح 1 ؛ ص 424 ، ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  )

: دنک لقن  میهاربا  نب  دمحا  زا  دوخ  ربتعم  دنس  هب  هللا  همحر  قودص  خیش 
لاؤس ناماما  زا  تفگیم ؛ نخـس  نم  اب  هدرپ  تشپ  زا  وا  متـشگ . دراو  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  رتخد  همیکح  رب  لاس 262 ق  رد  نم  »

: مدیسرپ نم  دیسر . مالسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  ترضح  هب  هکنیا  ات  درمش  رب  ار  نانآ  يرگید  زا  سپ  یکی  وا  مدومن ،
؟ تسا اجک  رد  دنزرف  نیا 

: داد خساپ 
: متفگ نم  تسا . روتسم 

؟ دننک عوجر  اجک  هب  نایعیش  سپ 
: دومرف

: متفگ نم  تسا . هدج »  » هب روهشم  هک  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ردام  هب 
؟ تسا هدرک  تیصو  نز  هب  هک  مینک  ادتقا  یسک  هب  ایآ 

: داد خساپ  همیکح 
.« دومن تیصو  بنیز  شرهاوخ  هب  البرک  يارحص  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبع  یبا  هب  ادتقا  دننام  انامه  بلطم  نیا 

.( ص 501 ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )
تیب لها  رارسا  مرحم  دومن و  كرد  ار  مالسلا  هیلع  ماما  راهچ  رضحم  هک  تسا  مالسلا  مهیلع  يده  همئا  نادناخ  هتسجرب  نانز  زا  همیکح 

. دوب مالسلا  مهیلع  تّوبن 
كاخ هب  يرکسع  نسح  ماما  ياپ  نییاپ  رد  تفای و  تافو  لاس 274 ق  رد  يو  دوب . ناهنپ  وا  لزنم  رد  سگرن  شردام  مالسلا و  هیلع  ماما 

. دش هدرپس 

خ»  » فرح

ءایصوالا متاخ 

. تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نانیشناج  شخب  نایاپ  يانعم  هب  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  باقلا  زا  یکی  ءایصوالا ،» متاخ  »
. دش يراج  دوشگ -  نخس  هب  بل  یکدوک  رد  هک  هاگنآ  یکدوک -  رد  ترضح  نآ  دوخ  نابز  رب  ادتبا  بقل  نیا 
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. تسا هتفر  راک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیرخآ  یصو  شخب  نایاپ  ناونع  هب  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هرابرد  بقل  نیا  هتبلا 
.( ص 331 ص 93 و ج 97 ، ج 54 ، راونالاراحب ، (ر.ك :

: دیوگ رصنوبا  فیرط 
: دومرف ترضح  نآ  مدش ؛ دراو  مالسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  رب  »

: دومرف درک و  ور  نم  هب  ترضح  نآ  مدروآ ؛ ناشیا  يارب  سپ  روایب . بوچ ) یعون   ) رمحا لدنص  نم  يارب 
؟ یسانشیم ارم  ایآ 

: متفگ
: دومرف سپس  هلب 

؟ متسیک نم 
: مدرک ضرع 

. دیتسه نم  ياقآ  دنزرف  نم و  ياقآ  امش 
: دومرف ترضح  نآ  سپ 

! دوبن نیا  مدوصقم 
: متفگ

؟ دوب هچ  ناتدوصقم  دییامرفب  دنادرگ . امش  يادف  ارم  دنوادخ 
: دومرف ترضح 

« یتَعیِش َو  یلهَا  ْنَع  َءالَبلا  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  ُعَفْدَی  ِیب  َو  ِءایصْوَالا  ُمَتاَخ  اَنَا  »
.( ح 12 ص 441 ، ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ح 215 ؛ ص 246 ، ۀبیغلا ، باتک  )

يدهم ترضح  زا  ءایصوالا  متاخ  رب  هوالع  دزاسیم ». رود  منایعیش  لها و  زا  ار  الب  نم  هلیسو  هب  دنوادخ  هک  متـسه  ءایـصوالا  متاخ  نم  )
: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  هک  نانچ  تسا ؛ هدش  دای  زین  همئالا  متاخ  ناونع  هب  مالسلا  هیلع 

 …« ُّيدْهَْملا ُِمئاقلا  اّنِم  ِۀِّمئَالا  َمَتاَخ  َّنِا  الَا  یّیصَو  ٌّیلَع  َو  ٌّیبَن  ّینِا  ِساّنلا  َرِشاَعَم  »
.( ص 97 نیظعاولا ، ۀضور  يروباشین ، لاتف  )

! نامدرم يا  )
.« تسا ام  زا  يدهم  مئاق  همئالا  متاخ  هک  دیشاب  هاگآ  نیشناج . یلع  مربمایپ و  نم 

یناسارخ جورخ 

یفرعم وا  ینـشور  هب  تایاور  نیا  رد  هچ  رگا  تسا . هدش  نایب  روهظ  ياههناشن  زا  یکی  ناونع  هب  یناسارخ » جورخ   » تایاور زا  یخرب  رد 
. دناهتسناد میمت  ینب  زا  يدرم  ار  وا  یخرب  یلو  تسا ؛ هدشن 

.( ص 1043 ییاهر ، راگزور  )
. دناهدرک دای  ینایفس  هارمه  یناسارخ  زا  دناهدرب ، ار  وا  مان  هک  یتایاور  بلغا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ینامَیلاِۀَیار ْنِم  يَدْهَِأب  ٌۀَیار  اهیف  َْسَیل  َو  ٍدِـحاو  ٍمْوَی  یف  ٍدِـحاو  ٍرْهَـش  ِیف  ٍةَدِـحاو  ٍۀَنَـس  ِیف  ینامَیلا  َو  ینایفُّسلا  َو  یناسارُخلا  ِۀـَثالَّثلا  ُجوُرُخ  »

« ِّقَْحلا َیلِإ  يِدهَی 
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.( ص 446 ۀبیغلا ، باتک  )
ینامی زا  رترگتیادـه  یمچرپ  اهنآ  نیب  رد  دـباییم و  ققحت  زور  کی  هام و  کـی  لاـس و  کـی  رد  یناـمی  ینایفـس و  یناـسارخ ، جورخ  )

زا یناـسارخ  هک  دـناهدش  هیبشت  هقباـسم  بسا  ود  هب  ینایفـس  یناـسارخ و  زا  تاـیاور  یخرب  رد  و  دـنکیم ». تیادـه  قح  هب  وا  هک  تسین 
. دناتکرح رد  هفوک  فرط  هب  برغم  زا  ینایفس  قرشم و 

.( ص 259 ۀبیغلا ، )
رکذ ینامی  جورخ  ياج  هب  هک  هدش  دای  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  مایق  یمتح  ياههناشن  زا  یکی  ناونع  هب  وا  جورخ  زا  زین  یتیاور  هتبلا 

. تسا هدش 
.( ح 6 ص 289 ، نامه ، (ر.ك :

لاجد جورخ 

هولج قح  ار  لطاب  هک  ییوگغورد  رایـسب  دارفا  تلع ، نیمه  هب  تسا و  ندرک  دودـنا  الط  و  الط » بآ   » يانعم هب  یبرع  ناـبز  رد  لاّـجد » »
. دنوشیم هدیمان  لاّجد »  » دنهدیم

.( ص 294 ج 4 ، برعلا ، ناسل  (ر.ك :
. تسا هدش  حرطم  مالسا  تیحیسم و  تیدوهی ، نید  هس  ره  رد  درک و  دهاوخ  هارمگ  ار  مدرم  نامّزلا ، ُرِخآ  رد  هک  تسا  يراکمتس  لاّجد 

.( 323 ص 282 -  ج 14 ، لامعلازنک ، (ر.ك :
: دنیوگیم ینید  هعماج  هس  ره  رد  يدارفا  یهاگ 

. تسا هدنز  هتفای و  دلوت  لاّجد 
. تسا هدش  دای  ۀَعاَّسلا » ُطارْشَا   » زا یکی  ناونع  هب  نآ  زا  رگید  یخرب  رد  روهظ و  هناشن  ناونع  هب  لاّجد »  » جورخ زا  یناوارف  تایاور  رد 

ح ۀعاسلا ، لبق  نوکت  یتلا  تایآلا  یف  باب  ملسم ، حیحـص   ) هدش هتـسناد  تمایق  ییاپرب  ياههناشن  زا  ّتنـس  لها  ياهباتک  رد  هناشن ، نیا 
.( ص 115 ج 4 ، دوواد ، نبا  ننس  ص 507 ، ج 4 ، يذمرت ، ننس  ، 1

. تسا هدش  دای  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  نراقم  ياهثداح  ناونع  هب  نآ  زا  هعیش  ییاور  عبانم  رد  یلو 
.( ص 250 ج 1 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )

: دراد دوجو  لامتحا  دنچ  لاّجد ، لصا  دروم  رد 
: کی

مدرم بیرف  ددـص  رد  گنرین ، يرگهلیح و  هب  لسوت  اب  ساسایب و  چوپ و  ياهاعدا  اب  هک  یـسک  ره  تسین و  ینیعم  صخـش  ماـن  لاّـجد ،
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  دنکیم . تیوقت  ار  لامتحا  نیا  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  ناوارف  ياه  لاّجد »  » زا تایاور  رد  هکنیا  تسا . لاّجد  دـشاب ،

: تسا هدومرف  هلآ  هیلع و 
« ٌِّیبَن اَنَأ  ُلوُقَی  ْمُهُّلُک  ًاباَّذَک  َنوُّتِس  َجُرْخَی  یَّتَح  ّيِدهَْملا  ُجُرْخَی  َو ال  يِْدلُو  ْنِم  ُّيِدْهَملا  َجُرْخَی  یَّتَح  ُۀَعاَّسلا  ُموُقَت  «ال 

.( ص 371 ج 2 ، داشرالا ، )
تـصش هک  یتقو  ات  دنکیمن ، مایق  مالـسلا  هیلع  يدـهم  دـنک و  مایق  منادـنزرف  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هک  یتقو  ات  دوشیمن ، اپرب  تمایق ، )

.« مربمایپ نم  دیوگب ، مادک  ره  دننک و  جورخ  وگغورد 
لاّجد داتفه  تصـش و  یـس ، یخرب  رد  هدزاود و  یـضعب  رد  تسا ، هدـش  هدرب  مان  ناوارف  نایوگغورد  اـه و  لاّـجد »  » نیا زا  تاـیاور ، رد 

. تسا هدمآ 
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.( 198 ص 200 -  ج 14 ، لامعلازنک ، ص 209 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ، )
، تسا رتگرزب  همه  زا  شاهنتف  نـالاجد و  همه  دمآرـس  یبـیرف  مدرم  يرگهلیح و  ییوـگغورد ، رد  هک  يدرف  اـه ، لاّـجد »  » نیا ناـیم  زا 

. تسا تمایق  ییاپرب  ای  مالسلا و  هیلع  يدهم  روهظ  هناشن 
دایـش یهورگ  يرگید  دیآیم و  اه  لاّجد »  » همه زا  سپ  هک  تسا  یعقاو  یقیقح و  لاّجد  نامه  یکی  تسه : لاّجد  عون  ود  ساسا  نیا  رب 

. دننزیم مدرم  یهارمگ  قیمحت و  يراکبیرف ، هب  تسد  هک  دنیوگغورد  و 
: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.« درک دهاوخ  جورخ  لاّجد  داتفه  زا  شیب  لاّجد ، جورخ  زا  شیپ  »
.( ص 200 ج 14 ، لامعلازنک ، )

یلاشوپ ياـهماظن  هب  دـقتعم  هک  قفاـنم -  راـکبیرف و  دارفا  یبـالقنا  ره  هناتـسآ  رد  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگناـیب  لاّـجد ، ناتـساد  تقیقح 
دنریگیم و راک  هب  ار  دوخ  شالت  همه  هتشذگ ، یلهاج  ماظن  گنهرف و  نتشاد  هگن  يارب  دنیاهشزرا -  دض  اهتنـس و  ظفاح  هتـشذگ و 
تلاصا و هب  تبـسن  ار  نانآ  ات  دـننزیم  يرگهلیح  ریوزت و  هب  تسد  مدرم ، تاساسحا  یعامتجا و  يرکف و  ياههنیمز  زا  هدافتـسا  ءوس  اـب 

! دنرب ههار  ژک  هب  ار  نانآ  تنطیش ، اب  دننک و  لد  ود  درسلد و  نآ ، ناربهر  يراوتسا  بالقنا و  قّقحت 
ياهبالقنا همه  زا  بالقنا  نیا  هک  ییاجنآ  زا  تسا و  هدـش  ینیب  شیپ  يرطخ  نینچ  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ترـضح  یناهج  بـالقنا  رد 

. تسا رتهدرتسگ  رتشیب و  بتارم  هب  زین  تفص  لاّجد  ناراکبیرف  رطخ  تسا ، رتهدرتسگ  رتگرزب و  خیرات 
درـسلد و نآ  هجیتن  هب  تبـسن  ار  اهنآ  دـنهد و  بیرف  ار  مدرم  هک  تفرگ  دـنهاوخ  راک  هب  ار  شیوخ  شـالت  همه  ناـنآ  روهظ ، هناتـسآ  رد 

! دننک يریگولج  نآ  یمتح  يزوریپ  زا  هرخالاب  دنزاس و  دیماان 
: تفگ ناوتیم  لامتحا  نیا  رد  هتبلا 

. دشاب روهظ  هناشن  تسا -  رولبتم  همه  زا  رتشیب  وا  رد  تشز  تافص  اهلاّجد -  نآ  زا  یکی  تسا  نکمم 
: ود

تسا هدش  نایب  يو  يارب  هک  ییاهیگژیو  نامه  اب  تبیغ -  هرود  رد  لاّجد »  » ناونع هب  صخشم ، نّیعم و  يدرف  هک  تسا  نآ  مود  لامتحا 
. دناشکیم فارحنا  هب  ار  مدرم  دنکیم و  جورخ  - 

. دننادیم هدنز  ار  وا  تایاور  زا  یضعب  دانتسا  اب  یخرب 
. دنام دهاوخ  هدنز  جورخ  نامز  ات  هدوب و  دوجوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  نامز  رد  وا  دوشیم  هتفگ  لاثم  يارب 

.( ح 86 ص 113 ، ۀبیغلا ، باتک  (ر.ك :
دزن لاّجد  مان  سپ  دیـسرپ . لاّجد  هرابرد  باتک  لها  ياملع  زا  ماش ، حـتف  ماگنه  مود  هفیلخ  هک  دوب  هزادـنا  نادـب  لاّـجد  زا  مدرم  ینارگن 

. دنراد دوخ  رب  لاّجد »  » مان اهملیف  اهباتک و  زا  یخرب  تسا و  هدوب  حرطم  هتسویپ  ینید  عماوج  دارفا و 
. دوشیم هدیمان  دیص » نب  دئاص   » ناناملسم دزن  و  سولیمرآ »  » نایدوهی دزن  هک  تسا  يزاب  لغد  بقل  لاّجد » »

.( ص 26 تیحیسم ، خیرات  هفسلف  رد  ییارگ  هرازه  نیسح ، یقیفوت ، )
رکنم هک  یناسک  زا  هتفر و  راک  هب  اهراب  لاّجد »  » هژاو لیجنا  رد  تسا  هدـمآ  زین  نایحیـسم  سدـقم  ياهباتک  رد  لاّـجد »  » ناتـساد لـصا 

: تسا هدش  دای  لاّجد »  » ناونع هب  دننک ، راکنا  ار  رسپ » ردپ و   » ای دنشاب و  حیسم  ترضح 
.« دنک راکنا  ار  ردپ  رسپ و  هک  تسا  لاّجد  نآ  دنک . راکنا  ار  یسیع  ندوب  حیسم  هکنآ  زج  تسیک ؛ وگغورد  »

.( هیآ 18 و 22 باب 2 ، انحوی ، هلاسر  )
: دناهدرک دانتسا  زین  تیاور  نیا  هب  مود  لامتحا  نارادفرط 
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: دیسرپ مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  هتابن  نب  غبصا 
! نینمؤملاریما ای 
؟ تسیک لاّجد 

: دومرف ترضح  نآ 
. تسا دیص )  ) دئاص نب  دئاص  لاّجد  »

زا دنمان  ناهفـصا  ار  نآ  هک  دیآ  رب  يرهـش  زا  دنک . بیذکت  ار  وا  هک  تسا  نآ  تخبـشوخ  دنک و  قیدصت  ار  وا  هک  تسا  یـسک  تخبدب 
. دنیوگ هیدوهی  ار  نآ  هک  یهد 

.( ص 250 ج 1 ، نیدلالامک ، تسا . هدش  رکذ  ناتسجس  وا  جورخ  لحم  تایاور  ياهراپ  رد  )
رد نوخ  اـب  هک  تسا  ياهقَلَع  هطقن  نآ  رد  دـشخردیم ، حبـص  هراتـس  دـننام  تسا و  یناـشیپ  رب  شرگید  مشچ  حوسمم و  شتـسار  مشچ 

: تسا هتشون  شمشچ  ود  نایم  تسا و  هتخیمآ 
یهوک شبقع  دود و  زا  یهوک  وا  لباقم  ددرگیم . وا  اب  باتفآ  دوشیم و  ورف  اهایرد  رد  دناوخیم . ار  نآ  داوسیب  هدنناوخ و  ره  رفاک » »

ره تسا . راوس  يدیپس  رامح  رب  هک  یلاح  رد  دنکیم . جورخ  یتخـس  ِیطحق  نامز  رد  تسا . ماعط  دـننکیم  روصت  مدرم  هک  تسا  دـیپس 
هب تماـیق . زور  اـت  دور  ورف  هکنآ  زج  درذـگن  یبآ  رب  دوش و  هدـیدرََون  شیاـپ  ریز  لزنم  هب  لزنم  نیمز  تسا و  لـیم  کـی  شراـمح  ماـگ 

: دنک دایرف  دنونشیم ، ار  نآ  ملاع  برغ -  قرش و  رد  نیطایش -  سنا و  نج و  همه  هک  يزاوآ 
! نم ناتسود  يا 

. دییآ نم  دزن 
. دومن يربهر  درک و  ریدقت  درک و  هیوست  دیرفآ و  هکنآ  منم 

. امش راگدرورپ  منم 
کی هن  امـش  راگدرورپ  هک  یتسار  هب  دوریم . هار  اهرازاب  رد  دروخیم و  اذـغ  هک  تسا  یمـشچ  کـی  وا  دـیوگیم ! غورد  ادـخ  نمـشد 

. یگرزب يرترب  فاصوا ؛ نیا  زا  ادخ  تسا  رترب  و  دراد ! لاوز  هن  دوریم و  هار  هن  دروخیم ، اذغ  هن  تسا و  مشچ 
! دیشاب هاگآ 

« قیفا  » ار نآ  هک  ياهندرگ  رـس  رب  ماش  رد  ار  وا  دـنوادخ  زبس ! ياهنیتسوپ  بحاـص  دـنناگداز و  كاـپان  راـگزور  نآ  رد  شناوریپ  ِرتشیب 
 - دـشاب هتـشذگ  هعمج  زور  زا  تعاس  هس  هک  یماگنه  دـناوخیم -  زاـمن  شرـس  تشپ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هک  یـسک  تسد  هب  دـنمان - 

. تشک دهاوخ 
. دشاب يربک  تمایق  گرزب و  هثداح  نآ ، زا  دعب  دیشاب  هاگآ 

.( ح 1 ص 527 ، ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )
: هس

و لاّجد »  » ناونع هب  رتشیب  ّتنـس  لها  ياهباتکرد  هک  تسا  ینایفـس  نامه  لاّجد »  » زا دارم  هک  دـناهدرک  حرطم  ار  لامتحا  نیا  زین  یخرب 
. تسا هدمآ  ینایفس  ناونع  هب  یعیش  ياهباتک  رد 

.( ص 463 ۀبیغلا ، باتک  )
. تسا دودرم  لامتحا  نیا  هتبلا 

: راهچ
. تسا ناهج  همه  رب  يدام  گنهرف  هرطیس  یناهج و  رفک  زا  هیانک  لاّجد ،
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. دناهتسناد ربارب  رابکتسا  ياهیگژیو  اب  هدش ، نایب  لاّجد  يارب  هک  ار  ییاهیگژیو  همه  هدرک و  تیوقت  ار  لامتحا  نیا  رظن ، لها  زا  یخرب 
نیمز ياج  همه  رد  میظع ، تردـق  هوبنا و  تورث  هب  هیکت  اب  دـنادیم و  اـهتلم  مّیق  ار  دوخ  هک  تسا  لاّـجد  یعقاو ، ياـنعم  هب  رابکتـسا » »

. دروآیم شیوخ  هطلس  ریز  هب  ار  همه  دنکیم و  تلاخد 
.( 536  - 532 يربک ، تبیغ  خیرات  )

. تسا مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  تسد  هب  لاّجد  ندش  هتشک  زا  نخس  ًاتدمع  ّتنس  لها  عبانم  رد 
.( ص 579 ج 1 ، ریثک ، نبا  ریسفت  ص 290 ، ج 3 ، يربطلا ، ریسفت  )

ینایفس جورخ 

زا يدایز  هورگ  يرادنید ، هب  رهاظت  اب  دنکیم و  جورخ  ماش  هقطنم  رد  نایفسوبا  لسن  زا  يدرم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  مایق  زا  شیپ 
، ماش هناگجنپ -  قطانم  رب  وا  دروآیم . رد  دوخ  فرـصت  هب  ار  یمالـسا  ياهنیمزرـس  زا  ياهدرتسگ  شخب  دهدیم و  بیرف  ار  ناناملـسم 
نتـشک و يارب  دزادرپیم و  نایعیـش  ماع  لتق  هب  فجن ، هفوک و  رد  دـباییم و  هرطیـس  قارع -  هقطنم  نیرـسنق و  ندرا ، نیطـسلف ، صمح ،

. دنکیم نییعت  هزیاج  نانآ  نتفای 
.( ص 651 ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  )

. تسا هام  هن  وا  تموکح  تدم  دوشیم  هدافتسا  تایاور  زا 
.( ص 449 ۀبیغلا ، باتک  )

. تسا يراج  شنابز  رب  بر » ای  بر  ای   » رکذ هراومه  یلو  تسا ؛ نامدرم  نیرتدیلپ  نیرتثیبخ و  زا  هک  نیا  اب  ینایفس ،
.( ص 306 ۀبیغلا ، ح 10 ؛ ص 651 ، ج 2 ، نامه ، )

نیب « ) ءادیب  » هقطنم رد  يو  دوریم . يو  گنج  هب  میظع  یهاپس  اب  ددرگیم ، ربخ  اب  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  روهظ  زا  هک  هاگنآ  يو 
دنوریم و ورف  نیمز  رد  رفن -  دنچ  زج  هب  يو -  نایرکـشل  همه  ادخ ، رما  هب  دـنکیم و  دروخرب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاپـس  اب  هنیدـم ) هکم و 

. دنوشیم كاله 
زا ینایفـس  جورخ  دوشیم  هدافتـسا  تاـیاور  زا  ءادـیب ) هب  فسخ  .(( ] ص 168 نتفلا ، باـتک  نـینچمه ر.ك : ح 67 ؛ ص 279 ، ۀـبیغلا ، )

.( ح 42 ص 270 ، ۀبیغلا ، ح 483 ؛ ص 310 ، ج 8 ، یفاکلا ،  ) تسا روهظ  یمتح  ياههناشن 
. تسین نشور  نادنچ  دنکیم و …  جورخ  هنوگچ  دراد و  ییاهیگژیو  هچ  تسیک و  ینایفس  هک  نیا  یلو 

: دوشیم هدافتسا  تایاور  یخرب  زا 
. دنکیم جورخ  تبیغ  هرود  رد  هک  تسا  نایفسوبا  نادناخ  زا  و  ح 9 ). ص 365 ، ج 2 ، نیدلالامک ،  ) هسبنع نب  نامثع  يو  مان 

. دناهتسناد فیعض  ار  تایاور  نآ  دنس  دودرم و  ار  لامتحا  نیا  یخرب  هتبلا 
.( ص 545 یسوط ، خیش  لاجرلا ، ۀفرعم  رایتخا  ص 156 ، ج 2 ، ةاورلا ، عماج  )

ج راونالاراحب ، ( ؛ دندرک يراددوخ  نآ  نایب  زا  ترضح  نآ  دش و  هدیسرپ  ینایفـس  مان  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  تایاور  زا  یخرب  رد 
.( ص 206 ، 52

. دنک يراددوخ  يو  مان  ندرب  زا  هک  تشادن  یلیلد  دوب ، صخشم  يو  مان  رگا  هکنآ  لاح 
: دندقتعم یخرب 

زا يرادفرط  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  هناتسآ  رد  هک  نایفسوبا  ياهیگژیو  اب  تسا  يدرف  هکلب  تسین ؛ یصخشم  درف  ینایفس 
. دناشکیم فارحنا  هب  ار  ناناملسم  دنکیم و  جورخ  لطاب ،
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: دنیوگیم دوخ  رظن  نایب  رد  اهنیا 
لواپچ ییوگروز و  يراوخابر ، اب  هک  دوب  يرگتراغ  وا  تسا  يدیلپ  دامن  لبمس و  ناینایفس ، هلسلس  رـس  ناونع  هب  نایفـسوبا ، تقیقح ، رد 

هب ندز  نماد  تافارخ و  جیورت  هدیشک و  متـس  ياههدوت  رامثتـسا  بیرف و  هار  زا  دوب و  هدروآ  گنچ  هب  یتفگنه  ياهتورث  مدرم ، لاوما 
. تشاد یناوارف  تردق  یلهاج ، یتاقبط  ماظن 

يردارب و تلادع ، زا  مد  هک  ار  یشبنج  تکرح و  عون  ره  یتوغاط ، يراد  هیامرـس  یتسرپ و  تب  كرـش و  رادمدرـس  ناونع  هب  نایفـسوبا ،
. تساخیم رب  هزرابم  هب  نآ  ربارب  رد  مامت  تردق  اب  تسنادیم و  دوخ  کی  هرامش  نمشد  دزیم ، يدازآ 

.( ص 274 مالسلا ، هیلع  يدهم  هار  هب  مشچ  )
جورخ مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  یناهج  گرزب و  بالقنا  ربارب  رد  هک  اهیگژیو  نیا  اب  تسا  يدرف  ینایفـس ، هاگدـید  نیا  ساسا  رب 

. دروآیم لمع  هب  نآ  اب  ییور  رد  ور  يارب  یناوارف  ياهشالت  دنکیم و 
ار ینایفس  هک  مه  ضرف  رب  تسا و  خیرات  رتسب  رد  لطاب  نایرج  ینایفس  صخش . کی  هن  تسا ، نایرج  کی  ینایفس  تقیقح  رد  نیاربانب ،

هیلع مئاق  روهظ  هناتـسآ  رد  هک  تسا  ینایفـس  ناـمه  هریجنز ، نیا  هرهم  نیرخآ  دـیآیمن و  دوجو  هب  یلاکـشا  مینادـب ، نایفـسوبا  لـسن  زا 
. دنکیم جورخ  مالسلا 

ینسح دیس  جورخ 

. تسا ملید  فرط  زا  ینسح » دیس  جورخ   » روهظ ياههناشن  هلمج  زا 
وا یفرعم  هب  يدودح  ات  دراد  وا  ندش  هتشک  جورخ و  زا  نخس  هک  یتایاور  یلو  هدماین ، ینخس  تایاور  رد  ینسح  دیس  تیصخش  هرابرد 

. تسا هتخادرپ 
: تسا هتفگ  هللا  همحر  یسلجم  همالع 

: دومرف هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  لضفم  ثیدح  رد 
: دروآیم رب  دایرف  دراد ، هک  یحیصف  نایب  اب  دنکیم و  جورخ  ملید  فرط  زا  هک  ییورشوخ  درمناوج  نآ  ینسح  »

! دمحا لآ  يا 
. دینک تباجا 

تباجا ار  وا  ناقلاط  رد  یهلا  ياههنیجنگ  سپ  دنکیم ؛ ادن  دشاب ) هبعک  دارم  دـیاش   ) حیرـض نوماریپ  زا  هکنآ  ار و  لاح  ناشیرپ  دـنمدرد 
ییاههبرح هتشگ و  راوس  کباچ  ياهبسا  رب  نهآ . ياههعطق  دننامه  دنا  ینادرم  هکلب  دنتسین ؛ هرقن  الط و  زا  ییاه  جنگ  اهنآ ] . ] دننکیم

دوجو ثوـل  زا  نیمز  ياـهاج  رتـشیب  هک  یلاـح  رد  دـنوشیم . هفوـک  دراو  هکنیا  اـت  دنـشکیم  ار  نارگمتـس  هتـسویپ  دـنریگیم . تسد  هب 
. دهدیم رارق  دوخ  تماقا  لحم  ار  اجنآ  ینسح  دیس  هتشگ ، كاپ  نانیدیب 

: دنیوگیم وا  هب  باحصا  دسریم ، شباحصا  ینسح و  دیس  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  روهظ  ربخ  هاگنآ 
! ربمغیپ دنزرف  يا 

؟ هدمآ دورف  ام  ورملق  رد  هک  تسیک  نیا 
: دیوگیم

ار نخـس  نیا  تهج  نیدـب  تسا و  مالـسلا  هیلع  يدـهم  وا  دـنادیم  ینـسح  دیـس  مسق  ادـخ  هب  هک  یتروص  رد  تسیک -  وا  مینیبـب  میورب 
. دسریم مالسلا  هیلع  يدهم  هب  هکنیا  ات  دیآیم  نوریب  ینسح  دیس  سپ  دناسانشب -  ار  ترضح  نآ  شنارای  هب  هک  دیوگیم 

: دیوگیم هاگنآ 

( جع  ) يدهم ترضح  نوماریپ  تیودهم  ییابفلا  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


همامع تسا ؟ اجک  ترـضح  نآ  هرز  هماج و  رتشگنا و  ربمایپ و  تّدج  ياصع  سپ  یتسه ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  يدهم  وت  رگا 
؟ تسا اجک  نانمؤمریما  فحصم  ادخ و  لوسر  لیصا  بسا  غالا و  رطاق ، رتش ، بسا ، باحس ) )

. دهدیم ناشن  وا  هب  ار  اهنیا  مامت  ترضح  نآ  سپ 
يراوگرزب و هک  تسا  نآ  راـک  نیا  زا  شروظنم  دـهدیم . گرب  ًاروف  دراـکیم ، یتخـس  گنـس  رد  دریگیم و  ار  ربماـیپ  ياـصع  هاـگنآ 

: درادیم هضرع  ینسح  دیس  سپ  دننک . تعیب  ترضح  نآ  اب  ات  دنایامنب  دوخ  باحصا  هب  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تلیضف 
! ربمغیپ دنزرف  يا  ربکا  هّللا 

.« دننکیم تعیب  شباحصا  ینسح و  دیس  دنکیم ، زارد  ار  شتسد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  مینک . تعیب  امش  اب  ات  هدب  ار  تتسد 
.( ص 15 ج 53 ، راونالاراحب ، )

: تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  نمض  رد  ار  ینسح  دیس  راک  نایاپ  ینیلک  موحرم 
 …« ِرمَالا اَذَه  ُبِحاَص  َِکلَذ  َْدنِع  ُرَهْظَیَف  ِّیِماَّشلا  َیِلا  ِهِسأَِرب  َنُوثَْعبَی  َو  ُهَنُوُلتْقَیَف  َۀَّکَم  ُلْهَا  ِهیَلَع  ُِبثَیَف  ِجوُرُخلا  َیِلا  ُِّینَسَحلا  ُرِدَتبَیَف  »

.( ح 285 ص 224 ، ج 8 ، یفاکلا ، )
هدـیرب ار  وا  رـس  دـنناسریم و  لتق  هب  ار  وا  هدروآ ، موجه  وا  رب  هکم  لها  دـنکیم ، زاغآ  ار  دوخ  جورخ  ینـسح  دّیـس ]  ] هک هاـگنآ   …(و 

: دسیونیم زین  ینامعن   … درک » دهاوخ  روهظ  رمالا  بحاص  ماگنه  نیارد  دنتسرفیم و  یماش  يارب 
: دیوگ جارس  بوقعی  »

: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب 
؟ دوب دهاوخ  یک  امش  نایعیش  جرف 

: دومرف سپ 
هدیـسر ات  هدرک  رکذ  هنیع  هب  ار  هدش  دای  ثیدح  يوار ] . ] ددرگ تسـس  ناشیا  تموکح  دنزادرپ و  فالتخا  هب  سابع  نادـنزرف  هک  هاگنآ 

: تسا هدوزفا  نیز و  یگنج و  تالآ  رکذ  هب  تسا 
رـس هب  ار  همامع  دنکیم . زاب  ار  درب  مچرپ و  دشوپیم و  ار  هرز  دشکیم و  نوریب  شماین  زا  ار  ریـشمش  دـیآ و  دورف  هکم  زارف  رب  هکنیا  ات  »

عوضوم نآ  زا  ترضح  نآ  نامداخ  زا  یکی  سپ  دهاوخیم . هزاجا  شروهظ  هرابرد  دنوادخ  زا  دریگیم و  تسد  هب  ار  اصع  دراذگیم و 
وا رب  هکم  مدرم  سپ  دنکیم ؛ یتسدشیپ  ترـضح  نآ  زا  جورخ  هب  ینـسح  دنکیم . هاگآ  ربخ  زا  ار  وا  هدـمآ  ینـسح  دزن  دوشیم و  هاگآ 
وا اب  مدرم  دنکیم و  روهظ  رما  نیا  بحاص  ماگنه  نیا  رد  سپ  دنتـسرفیم . یماش  دزن  هب  ار  شرـس  دـنناسریم و  لتق  هب  ار  وا  هدـیروش و 

 …« دننکیم يوریپ  وا  زا  هدرک  تعیب 
.( ح 285 ص 224 ، ج 8 ، یفاکلا ، یتوافت ، كدنا  اب  ح 43 ؛ باب 14 ، ۀبیغلا ، )

. تسا هّیکز  سفن  نامه  ینسح » دیس   » هک دناهدرک  هدافتسا  تیاور  ود  نیا  زا  یخرب ،

حلاص نب  بیعش  جورخ 

. تسا روباشین  ای  دنقرمس و  رد  حلاص  نب  بیعش  مان  هب  يدرم  جورخ  روهظ ، ياههناشن  زا  یکی 
: تسا هدرک  نایب  هنوگ  نیا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  لقن  هب  ار  وا  جورخ  هللا  همحر  یسوط  خیش 

.« تسا ینایفس  جورخ  زا  لبق  یملس و  فوع  زا  سپ  حلاص  نب  بیعش  جورخ  »
.( ص 443 ۀبیغلا ، باتک  )

 …« ینایفُّسلا ُجُرْخَی  َُّمث  ْدنَقْرَمَس  ْنِم  ٍِحلاص  َْنب  َبیَعُش  ُجوُرُخ  ُنوُکَی  َُّمث  )
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: تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  زین  يدنوار 
.« تسا دنقرمس  زا  حلاص  بیعش  جورخ  سپ  »
.( ح 61 ص1155 ، ج3 ، حئارجلا ، جئارخلا و  )

. تسا هدرک  رکذ  روباشین  زا  ار  وا  جورخ  هللا  همحر  قودص  خیش 
.( ح 16 باب 43 ، ص 443 ، ج 2 ، نیدلالامک ، )

: دوشیم هدافتسا  رگید  تایاور  یخرب  زا 
. دنکیم هفیظو  ماجنا  ترضح  نآ  لوارق  شیپ  ناونع  هب  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  رادمچرپ  وا 

ص نتفلا ، باـتک  و 39666 ؛ ح 39667  ص 588 ، ج 4 ، لاـمعلازنک ، نینچمه ر.ك : ص 207 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، همالع  )
.( 188

ینابصیش جورخ 

ناماما اریز  تسا ؛ مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نمشد  يدرم  ای  سابع و  ینب  زا  يدرم  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  ینابصیش »  » زا دارم 
ج13، لئاسولا ، كردتـسم  ر.ك :  ) یمانمگ ای  رادرکدـب  يدرم  ماـن  نآ  دـندرکیم و  ریبعت  نابـصیش  ینب  هب  ار  ساـبع  ینب  مالـسلا  مهیلع 

. دناهدرب مان  هملک  نیا  اب  هیانک  روط  هب  ار  دوخ  نمشد  ناراوگرزب  نآ  تسا و  ص131 و 126 ).
، دریگیم رارق  نانآ  نارادفرط  یناسارخ و  نازاس  هنیمز  تسد  رد  تردـق  هکنآ  زا  سپ  تسا . سیلبا  ياهمان  زا  یمان  تغل  رد  نابـصیش » »

: تسا هدش  لقن  یفعج  رباج  زا  دنکیم . جورخ  قارع  رد  ینابصیش 
: دومرف ترضح  مدرک ، لاؤس  ینایفس  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  رفعج  وبا  زا  »

ینایفُّسلا َکلذ  َدَعب  اوُعَقَوَتَف  مُکَدـْفَو  ُُلتقَیَف  ُءاملا  ُعَْبنَی  امَک  ُعَْبنَی  نافوُک  ِضْرَا  ْنِم  ُجُرْخَی  ینابـْصیَّشلا  ُهَْلبَق  َجُرْخَی  یَّتَح  ینایفُّسلِاب  ْمَُکل  ّینَاَو  »
« مالسلا هیلع  ِِمئاقلا  َجورُخ  َو 

.( ح 8 باب 18 ، ص 302 ، ۀبیغلا ، )
دشوجیم و نیمز  زا  بآ  ندیشوج  نوچمه  وا  دنک . جورخ  نافوک  نیمزرس  رد  ینابصیش  وا  زا  لبق  هکنآ  رگم  دنکیمن ؛ جورخ  ینایفس  )

.« دیشاب مالسلا ؛ هیلع  مئاق  روهظ  ینایفس و  جورخ  راظتنا  رد  نآ  زا  دعب  دناسریم . لتق  هب  ار  امش  ناگداتسرف 

یملس فوع  جورخ 

ترضح روهظ  دش ، هتفگ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هب  یتقو  تسا . دنقرمـس  زا  یملـس  فوع  مان  هب  يدرم  جورخ  روهظ ، ياههناشن  زا  یکی 
: دومرف ترضح  دییامرف ، رکذ  ار  نآ  ياههناشن  لیالد و  فیصوت و  ار  مالسلا  هیلع  يدهم 

لتقم تیرکت و  وا  لزنم  هریزج و  نیمز  وا  جورخ  لحم  دوشیم . هتفگ  یملـس  فوع  وا  هب  هک  دوب  دهاوخ  يدرم  جورخ  وا ، روهظ  زا  لبق  »
.« تسا قشمد  دجسم  وا 

 …« ٍقْشَمِد ِدِجْسَِمب  ُُهْلتَق  َو  ُتیرْکَت  ُهاوْأَم  ُنوُکَی  َو  ِةَریزَجلا  ِضْرَِاب  ّیِْملَّسلا  ُفْوَع  َُهل  ُلاُقی  ٍلُجَر  ُجوُرُخ  ِهِجوُرُخ  َْلبَق  ُنوُکَی  »
.( ص 443 ۀبیغلا ، باتک  )

ینامی جورخ 

ح 483 و ص 310 ، ج 8 ، یفاکلا ،  ) تسا نمی  لها  زا  يرادرـس  جورخ  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  یمتح  ياـههناشن  زا  یکی 
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. دنکیم توعد  لدع  قح و  هب  ار  مدرم  هک  ح 11 ). ص 252 ، ۀبیغلا ،
.( ح 13 ص 253 ، ۀبیغلا ، )

ار اهنآ  یخرب  هک  ياهنوگ  هب  دراد ؛ دوجو  هراب  نیا  رد  یناوارف  تایاور  هعیـش ، رداصم  رد  یلو  هدشن ؛ رکذ  ّتنـس  لها  عبانم  رد  هناشن  نیا 
. دناهتسناد ضیفتسم 

.( ص 525 يربک ، تبیغ  خیرات  )
: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

هتشر کی  ماظن  نوچمه  یبیترت  ماظن و  اب  دش ؛ دهاوخ  عقاو  زور  کی  هام و  کی  لاس و  کی  رد  یناسارخ  ینامی و  ینایفس و  جورخ  »… 
اب هک  یسک  رب  ياو  دوشیم . ریگارف  يوس  ره  زا  تبیه  تردق و  گنج  و  دیآیم ]  ] يرگید یپ  زا  کی  ره  تسا . هدش  هدیـشک  دنب  هب  هک 

امـش بحاص  هب  توعد  اریز  تسا ؛ تیادـه  مچرپ  نآ  هک  دـشابن  ینامی  مچرپ  زا  رتامنهار  اهمچرپ  ناـیم  رد  دـنک ! زیتس  ینمـشد و  ناـنآ 
هب درک ، جورخ  ینامی  نوچ  تسا . عونمم  یناملـسم  ره  مدرم و  يارب  حالـس  شورف  دـیرخ و  دـنک ، جورخ  ینامی  هک  یماگنه  دـنکیم و 
دنک نینچ  سک  ره  سپ  دنک . هلباقم  مچرپ  نآ  اب  هک  دشابن  اور  ار  یناملسم  چیه  تسا . تیاده  مچرپ  وا  مچرپ  انامه  هک  باتشب  وا  يوس 

.« دناوخیم ارف  میقتسم  هار  قح و  يوس  هب  وا  اریز  تسا ؛ شتآ  لها  زا  وا 
.( ح 13 باب 13 ، ص 369 ، ۀبیغلا ، )

. تسین نشور  يو  مایق  یگنوگچ  تایئزج و  دنچره  تسا ؛ روهظ  یمتح  ياههناشن  زا  ًالامجا  ینامی ، جورخ 
: تسا هدومرف  فصو  هنوگ  نیا  ار  ینامی  ینایفس و  جورخ  ینامزمه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.« دناهقباسم بسا  ود  نوچمه  ینایفس  ینامی و  »
« ٍناهِر یَسَرَفَک  ُِینایفُّسلا  َو  ُِینامَیلا  »

.( ح 15 باب 18 ، نامه ، )

ءادیب هب  فسخ 

مالـسلا هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  ياههناشن  زا  تسا -  هدش  ریبعت  ءادیب » هب  فسخ   » تایاور رد  نآ  زا  هک  ءاْدَیب - »  » رد ندـش  هدرب  ورف 
. تسا

. تسا هدش  رکذ  ناوارف  دناهتفگ ، نخس  ینایفس  هرابرد  هک  یثیداحا  رد  هناشن  نیا 
.( ح 14 ص 304 ، ۀبیغلا ، )

. تسا هنیدم  هکم و  نیب  ینیمزرس  مان  ءادَیب »  » تسا و ندش  ناهنپ  نتفر و  ورف  يانعم  هب  فْسَخ »  » هژاو
.( ءادیب فسخ و  هدام  برعلا ، ناسل  )

هکم مزاع  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  اـب  گـنج  دـصق  هب  میظع  يرکـشل  اـب  ینایفـس  هک  تسا  نآ  ءادـیب » هب  فسخ   » زا روظنم  ًارهاـظ 
لد رد  دـنوادخ ، رما  هب  اسآ ، هزجعم  ياهنوگ  هب  تسا -  فورعم  ءادـیب »  » نیمزرـس هب  هک  یلحم  رد  هنیدـم -  هکم و  نیب  رد  اـما  دوشیم ؛

. دنوریم ورف  نیمز 
زا يرامـش  رد  هدـش و  نایب  روهظ ) ياههناشن   ) روهظ ياههناشن  زا  یکی  ناونع  هب  هّصاخ -  هّماـع و  زا  يرایـسب -  تاـیاور  رد  هثداـح  نیا 

. تسا هدش  دیکأت  نآ  ندوب  یمتح  رب  اهنآ 
.( ح15 ص257 ، ۀبیغلا ، ح82 ؛ ص303 ، ج1 ، لاصخلا ، ح 483 ؛ ص 310 ، ج 8 ، یفاکلا ، )

: دومرف لصفم  تیاور  کی  زا  یشخب  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
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هیلع يدهم  هک  دسر  ینایفس  هاپس  هدنامرف  هب  ربخو  ددنبرب  تخر  هکم  هب  اجنآ  زا  يدهم  دنک و  هناور  هنیدم  هب  ار  یهورگ  ینایفـس   …«و 
سرت و تلاح  اب  يدهم  هکنیا  ات  دباین  ار  وا  یلو  دنک  هناور  ترـضح  نآ  یپ  زا  يرکـشل  وا  سپ  تسا ، هدش  نوریب  هکم  بناج  هب  مالـسلا 

. دوش هکم  لخاد  تشاد  نارمع  نب  یسوم  هک  تنس  نادب  ینارگن 
: دومرف ترضح  نآ 

: هک دنکیم  ادن  نامسآ  زا  ياهدنهد  زاوآ  سپ  دیآیم ، دورف  ارحص  رد  ینایفس  هاپس  هدنامرف 
« زاس دوبان  ار  موق  نآ  تشد ! يا  »

 …« رفن هس  رگم  دباییمن  تاجن  نانآ  زا  کیچیه  دربیم و  دوخ  نورد  هب  ار  ناشیا  زین  نآ  سپ 
.( ح 67 باب 14 ، ص 279 ، ۀبیغلا ، )

یلص دمحم  لآ  قداص  زا  یثیدح  رد  هلظنح ، نب  رمع  هک  نانچ  درک ؛ هدافتسا  ناوتیم  يددعتم  تایاور  زا  هناشن  نیا  ندوب  یمتح  هرابرد 
: تسا هدرک  تیاور  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا 

« ِۀَیِکَّزلا ِسْفَّنلا  ُْلتَق  َو  ینامَیلا  ُجوُرُخ  َو  ِءادیَبلِاب  ُفْسَخلا  َو  ُِّینایفُّسلا  َو  ُۀَْحیَّصلا  ِتامالَعلا : َنِم  مالسلا  هیلع  ِِمئاقلا  ِماِیق  َْلبَق  ٌسْمَخ  »
.( ص 649 ح 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  ح 67 ؛ ص 436 ، ۀبیغلا ، )

: تسا هناشن  جنپ  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  مایق  زا  شیپ 
مهم نیا  هب  زین  ّتنس  لها  تایاور  رد  هّیکز » سفن  ندش  هتـشک  ینامی و  جورخ  ءادیب و  نیمزرـس  رد  نتفر  ورف  ینایفـس و  ینامـسآ ، يادن 

. تسا هدش  هراشا 
.( ح 20769 ج 11 ، فنصملا ، مامه ، نب  قازرلادبع  یناعنص ، (ر.ك :

زا ءادیب -  رد  فسخ  زا  ریغ  تایاور -  یخرب  رد  یلو  دوشیم ، عقاو  ینایفـس  رکـشل  دروم  رد  و  ءادـیب »  » هقطنم رد  هچرگ  فسخ »  » هثداح
. تسا هدش  دای  زین  برعلاةریزجرد  فسخ  قرشم و  رد  فسخ 

.( ح 426 ص 436 ، ۀبیغلا ، باتک  )
، مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  نانمـشد  دنوادخ  رما  هب  داد و  دهاوخ  خر  یثداوح  نینچ  زین ، نیمز  طاقن  ریاس  رد  هک  تسا  نآ  رگناشن  نیا 

. دشدنهاوخ دوبان  هلیسو  نیدب 
.( ص 252 ۀبیغلا ، )

ساسا نیا  رب  تسا ، هدـش  دای  ۀـعاّسلا ) طارـشا   ) تماـیق هناـشن  ناونع  هب  برعلا ،» ةریزج   » و قرـشم » هب  فسخ   » زا تاـیاور  یخرب  رد  هتبلا 
. تشاد دهاوخن  ءادیب » هب  فسخ   » هب یطابترا 

.( ح 426 ص 436 ، ۀبیغلا ، باتک  (ر.ك :

يداعریغ فوسک  فوسخ و 

. تسا هام » نامه  لّوا  ای  رخآ  رد  فوسخ   » و ناضمر » هام  همین  رد  فوسک   » روهظ ياههناشن  زا 
رد یگتفرگ  دیـشروخ  یلو  تسا ؛ يداع  یعیبط و  هام  ینایم  ياهزور  رد  فوسخ »  » هام و رخآ  ياهزور  تسخن و  ياـهزور  رد  فوسک  »

. درادن ناکما  نآ  تیؤر  تسا و  يداع  ریغ  يرما  ًارهاظ  نآ ، رخآ  ای  لیاوا و  رد  یگتفرگ  هام  ای  هام  طسو 
: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

: دمآ دهاوخ  دیدپ  مئاق  مایق  زا  شیپ  هناشن  ود  »
.« نآ رخآ  رد  هام  نتفرگ  رگید  ناضمر و  هام  همین  رد  دیشروخ  نتفرگ  یکی 
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: درک ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  يدرم 
! ادخ لوسر  رسپ  يا  »

»!؟ هام رخآ  رد  فوسخ  طسو و  رد  فوسک 
: دومرف ترضح 

.« درادن هقباس  مالسلا  هیلع  مدآ  طوبه  نامز  زا  اهنآ ، ندش  عقاو  هک  دناهناشن  ود  اهنیا  متسه . نآ  هب  رتاناد  متفگ  ار  هچنآ  نم  يرآ ] »]
.( ص 497 داشرالا ، دیفم ، ح 45 ؛ ص 390 ، ۀبیغلا ، ح 258 ؛ ص 22 ، ج 8 ، یفاکلا ، )

هب دشاب . روهظ  رما  هب  نیقی  تلفغ و  باوخ  زا  مدرم  ندش  رادیب  دناوتیم  رگید -  ياههناشن  یخرب  دـننامه  يداع -  ریغ  هناشن  نیا  هفـسلف 
نآ روهظ  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  نارای  نتخاس  نئمطم  مدرم و  رب  تّجح  هماقا  يارب  روهظ ، هناتـسآ  رد  دـنوادخ  رگید ، ترابع 

. دزاسیم ققحم  هزجعم ، هنوگ  هب  لومعم و  فالخ  رب  ار  ییاههدیدپ  نینچ  ترضح ،
! دنرواب نیا  رب  یخرب 

اهلامتحا و نآ ، يارب  تسا و  نییبت  یـسررب و  لباق  زین  يداـع  یعیبط و  ثداوح  بوچراـهچ  رد  هدـش ، داـی  هنوگ  هب  فوسک ، فوسخ و 
. دناهدرک رکذ  ییاههیجوت 

تّجح هماقا  تهج  رد  نوچ  دشاب ، هزجعم  تروص  هب  اهنآ  ندش  رادیدپ  هک  درادن  یلاکـشا  چـیه  اریز  تسین ؛ اههیجوت  نیا  هب  يزاین  هتبلا 
رد تسین و  روهظ  یمتح  ياههناشن  زا  هناـشن  نیا  هوـالع  هب  درادـن . يراـگزاسان  هزجعم  نوناـق  اـب  تسا و  مدرم  تیادـه  قح و  تیوقت  و 
هب روهظ  ملسم  یعطق و  ياههناشن  زا  ار  يداعریغ  فوسک  فوسخ و  ناوتیمن  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدشن  هراشا  نآ  ندوب  ریزگان  هب  تایاور ،

. دروآ باسح 
.( ص 300 مالسلا ، هیلع  يدهم  هار  هب  مشچ  )

مایق هبطخ 

. درک دهاوخ  داریا  ياهبطخ  مایق  زا  لبق  روهظ و  زا  سپ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 
: دیامرفیم هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

: دنک ادن  نینچ  هداد  هیکت  مارحلا  هّللا  تیب  هب  تشپ  تسا . هکم  رد  روهظ )  ) ماگنه نآ  رد  مئاق 
! مدرم يا 

ادخ و هب  مدرم  نیرتراوازـس  میتسه و  دمحم  ناتربمایپ  تیب  لها  ام  دـننک ، تباجا  ار  ام  توعد  هک  یمدرم  زا  میبلطیم و  يرای  ادـخ  زا  ام 
، هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هب 

. ممدآ هب  سک  نیرتکیدزن  نم  هک  دنادب  دیاب  دنک ، هّجاحم  نم  اب  مدآ  دروم  رد  هک  ره 
. محون هب  یسک  نیرتراوازس  نم  هک  دنادب  دزیخ ، رب  وگتفگ  هب  نم  اب  حون  هرابرد  هک  ره 

. ممیهاربا هب  نامدرم  نیرتهتسیاش  هک  دنادب  دنک ، جاجتحالا  نم  اب  میهاربا  هنیمز  رد  هک  ره 
، مدمحم هب  نامدرم  نیرتکیدزن  نم  هک  دنادب  دیامن ، هجاحم  نم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دروم  رد  هک  ره 

: دیامرفیمن شیوخ  باتک  رد  یلاعت  يادخ  ایآ  مناربمایپ . هب  نامدرم  نیرتراوازس  نم  دنک ، وگتفگ  نم  اب  ناربمایپ  هرابرد  هک  ره 
؟» میلع عیمس  نیملاعلا …  یلع  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  ًاحون و  مدآ و  یفطصا  هّللا  نا  »

.( 35  - 33 نارمع 3 : لآ  )
اناد اونـش و  ادخ  دـنرگید و  یخرب  زا  یخرب  هک  ینادـنزرف  دـیزگرب ؛ نایناهج  رب  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  حون و  مدآ و  لاعتم  يادـخ  )
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«( تسا
. متسه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا  ياهدش  باختنا  میهاربا و  زا  ياهدیزگرب  حون ، زا  ياهریخذ  مدآ ، هدنامزاب  نم 

! دینادب
. متسه ادخ  باتک  هب  مدرم  ِنیرتراوازس  نم  دزیخرب ، هّجاحم  هب  نم  اب  ادخ  باتک  رد  هک  ره 

! دینادب
. منیرتراوازس ادخ  لوسر  ّتنس  هب  نم  دیامن ، هّجاحم  نم  اب  ادخ  لوسر  ّتنس  رد  هک  ره 

! دنگوس ادخ  هب  ار  امش 
قح امـش  رب  نم  قح  مدوخ -  قح  هب  شربمایپ و  قح  ادخ و  قح  هب  دـناسرب . تسین  رـضاح  هک  يرگید  هب  دونـشب ، زورما  ار  نخـس  هک  ره 

ام دینک . تظافح  ام  زا  دندرک ، ملظ  ام  هب  هک  یناسک  ربارب  رد  دییامن و  يرای  ارم  هک  مهاوخیم  امـش  زا  تسا -  ادـخ  ربمایپ  هب  نم  تبارق 
ام رب  لطاب  لها  دندرک و  بلـس  ار  نامقح  دندومن و  روج  ام  رب  دندنار . نامنادـنزرف  راید و  زا  ار  ام  دـندومن و  متـس  ام  هب  دـنداد و  میب  ار 

. دنتسب غورد 
! ار ادخ  ار ! ادخ 

.« دومن دهاوخ  يرای  ار  امش  یلاعت  يادخ  هک  دینک  نامیرای  دینکن و  اهر  ار  ام  دیروآ ، رظن  رد  ار  ام 
.( ثیدح 67 مهدراهچ ، باب  ۀبیغلا ، )

. تسا هدش  هداد  تبسن  ترضح  نآ  هب  زین  يرگید  ياههبطخ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ینارون  تانایب  رد  هتبلا 

ۀجحلا تابثا  یف  لئاسر  سمخ 

هیقف و نآ ، ّفلؤم  تسا . مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هعیـش ، ِماما  نیمهدزاود  تبیغ  تابثا  رد  هلاسر  جـنپ  لماش  ياهعومجم  لـئاسر » سمخ  »
. تسا هللا  همحر  دیفم  خیش  هب  روهشم  يدادغب ، نامعن  نب  دمحم  یعیش  رادمان  ملکتم 

: لّوا هلاسر 
: دزادرپیم ثحابم  نیا  هب  هک  تسا  لصف  هد  رد  ۀبیغلا » یف  ةرشعلا  لوصف   » هعومجم نیا  لّوا  هلاسر 

زا سپ  شیافتخا  ناشیا و  تایح  نامز  رد  وا  تدالو  مالسلا و  هیلع  يرکـسع  ماما  ترـضح  نیـشناج  دوجو  هرابرد  هّیماما  ياعدم  نایب  . 1
. تسا هتفرگ  هرهب  زین  رگید  لحن  للم و  هب  طوبرم  رابخا  زا  یمالک  ياهویـش  هب  هللا  همحر  دـیفم  خیـش  لصف ، نیا  رد  ترـضح . نآ  تلحر 

هتشون یسراپ و  نادنمشناد  ياهرواب  رب  انب  بایـسارفا - ) ِکلم   ) ناروت نیمزرـس  رد  شوایـس  دنزرف  ورـسخیک و  روتـسم  ِّدلوت  هب  هک  نانچ 
یسوم ترضح  دلوت  ندنام  هدیشوپ  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  ترـضح  هنایفخم  دلوت  نینچمه  تسا و  هدرک  هراشا  يربط -  ریرج  نب  دمحم 

. تسا هدرک  رکذ  ار  مالسلا  هیلع 
لالدتسا نیا  زا  هدرمش و  رب  اهنآ  اب  ناشهنامز  ناهاشداپ  ینمـشد  تموصخ و  ار  ناگدربمان  دلوت  ندنام  یفخم  تلع  هللا  همحر  دیفم  خیش 

هب دانتسا  اب  همادا  رد  وا  تسا . هدرک  هدافتـسا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ّدلوت  ندنام  یفخم  ییارچ  حیـضوت  يارب  یلیثمت ، یـسایق -  تّجح  و 
حیرـصت صن »  » ساسارب وا  تماما  هب  هک  دوجوم -  ياهتیاور  هب  دانتـسا  زین  مهدزاود و  ماـما  دوجو  هب  مهدزاـی ، ماـما  ناـکیدزن  حیرـصت 

: دسیونیم دریگیم و  یپ  ار  ثحب  نیا  دنراد - 
. تسا هتفگ  نخس  لیصفت  هب  هراب  نیا  رد  حاضیالا -  داشرالا و  دوخ -  رگید  رثا  ود  رد 

(. باّذک رفعج   ) یلع نب  رفعج  شیومع  يوس  زا  ترضح  نآ  تماما  تدالو و  راکنا  یگنوگچ  . 2
. تسا روهشم  نسحلا » ماب  ةانکملا  ثیدح   » هب هک  شدنزرف  هرابرد  مهدزای  ماما  تیصو  3 و 4 .
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. دهدیم ربخ  نامز  نیا  رد  شندرب  رس  هب  ناکم  زا  يربخ  یب  وا و  تماما  یگنوگچ  مهدزاود و  ماما  تبیغ  تلع  زا  . 5
نکمم هنوگچ  هک  ضارتعا  نیا  هب  خـساپ  تسا و  هدـمآ  تایاور  تاروت و  رد  ناشیا  ياـهمان  هک  ياهتـسیز  رید  صاخـشا  زا  ندرب  ماـن  . 6

. دشاب هدنز  410 ق )  ) هلاسر نیا  شراگن  لاس  ات  هدمآ  ایند  هب  مالسلا  هیلع  مهدزای  ماما  تافو  زا  شیپ  هک  یصخش  تسا 
هزومآ هک  دهدیم  ناشن  دـیفم ، رـصاعم  لسن  هتـشاگن  نوتم  هب  هعجارم  اب  مجنپ  هدـس  زاغآ  رد  یعیـش  مالک  یخیرات  تیعقوم  تخانـش  . 7

زا عنام  هتکن  نیا  دنچره  دوب . هتفای  زکرمت  هعیش  ماما  نیرخآ  تبیغ  زا  عافد  حیضوت و  روحم  رب  نارود  نیا  رد  یماما ، هدزاود  عّیشت  تماما 
رد دتفیب . وپاکت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هطساویب  قح و  رب  ینیـشناج  هلأسم  هرابرد  یخیرات  ياهثحب  اهلدج و  هک  دوبن  نآ 

تافو مالسلا و  هیلع  مهدزاود  ماما  تبیغ  یپ  رد  ناماما  هلسلس  نتفای  نایاپ  هب  هجوت  اب  هللا -  همحر  دیفم  خیش  نارود  یلـصا  شـسرپ  عقاو 
دیفم خیـش  تسا »؟ یعوضوم  هچ  رد  ننـست  لها  یماما و  هدزاود  عّیـشت  ناـیم  دوجوم  یلمع  فـالتخا   » هک دوب  نیا  ترـضح -  نآ  باّون 

: درادیم نایب  نشور  یلکش  هب  متفه  لصف  رد  ار  قوف  شسرپ  اضف ، نیا  هب  هجوت  اب  هللا  همحر 
وا دوبن  دوب و  هک  دسریمن  رظن  هب  ایآ  داهج ، هب  نداد  نامرف  یهلا و  ماکحا  نتشاد  اپرب  دودح و  يارجا  رد  ماما  ندوبن  رضاح  تروص  رد  »

»؟ درادن یتوافت  رگیدکی  اب  ناهج  نیا  رد 
: دراد یهجو  ود  یلکش  ضارتعا ، نیا  هب  وا  خساپ 

؟ دهدیمن نایاپ  نیمز  يور  رب  ادخ  تّجح  عرش و  ظفاحم  هباثم  هب  وا ، هب  عامتجا  زاین  هب  يور  چیه  هب  ماما  تبیغ  هکنآ ، تسخن 
دوخ بناج  زا  یبیان  تسا  نکمم  دـناوتیم و  هک  ارچ  دزادرپب ؛ شیوخ  فیاظو  يارجا  هب  ًاصخـش  هک  درادـن  يزاین  ماـما ، لاـح ، نیع  رد 

، دیفم هتشون  هب  دناهدرکیم . لمع  دوخ  نارازگراک  نابیان و  هطساو  هب  شیوخ ، تایح  نامز  رد  زین  ناربمایپ  هک  بیترت  نامه  هب  دنیزگرب ؛
هک تسا  مزال  دناهدش ، فرحنم  نادرگ و  يور  هداهن ، ياج  رب  ناشیارب  هک  ییاهتنـس  زا  شناوریپ ،)  ) وا ِبزح  دنیبب  هک  ماگنه  نآ  ماما ،

. دریگ هدهع  رب  ًاصخش  ار  روما  مامز  دوش و  رهاظ 
. دراد رظن  عّیشت  ِنانمشد  هب  هللا ، همحر  دیفم  خیش  مود  خساپ 

؛ تسا هتـشاد  ناهنپ  ار  وا  ارچ  هک  تسین  یلاعت  قح  هّجوتم  یتمالم  ماما ، ِتبیغ  لیلد  هب  نیمز  رد  داسف  ّرـش و  ندش  ادـیپ  اب  ناهرب ، نیاربانب 
ّرش لوؤسم  ار  دنوادخ  میتسناوتیم  یماگنه  اهنت  ام  دناهدرک ! يرورض  ار  وا  تبیغ  هک  تسا  یتشرس  دب  نامدرم  هجوتم  تمالم ، نیا  هکلب 

. تشادیم رود  یببس ، چیه  نودب  دوخ و  لیم  هب  ار  ماما  وا  هک  مینادب  هدمآ  دیدپ 
رد مهدزاود ؛ ماما  تبیغ  هب  تبـسن  هیلیعامـسا ) هیـسووان و  هیناسیک ، ياههقرف  دـننام   ) یماما هدزاود  عّیـشت  ناـفلاخم  ضارتعا  هب  خـساپ  . 8

! دنراد رواب  ناشبهذم  ماما  تبیغ  هب  کی  ره  هک  یلاح 
یناطلـس زا  نانآ  يرادفرط  نیع  رد  هعماج ، نیا  رب  ماما  دوجو  ِتحلـصم  هب  نایعیـش  رواب  هرابرد  هّیماما  ِنافلاخم  یخرب  ههبـش  هب  خـساپ  . 9

. لداع
هتسناد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تیناقح  زا  ياهناشن  ار  هزجعم  یلزتعم ، رابجلادبع  جهن  رب  هک  نافلاخم  زا  یکی  داریا  هب  خساپ  . 10

هدوب نکمم  هک  ییاهنآ  همه  نتفر  ایند  زا  لیلد  هب  دنک ، روهظ  هک  هاگنآ  بیاغ ، ماما  نوچ  هک  تسا  هدرک  لالدتسا  نینچ  ساسا  نیا  رب  و 
تسناوت دهاوخن  نیاربانب  تسین ، ربمغیپ  وا  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا و  شیوخ  ّتیوه  تابثا  دنمزاین  دنشاب ، هتخانـش  تبیغ  زا  شیپ  رد  ار  وا 

! دریگ هرهب  هزجعم  زا 
: هک تسا  نآ  ههبش  نیا  هب  هللا  همحر  دیفم  خیش  خساپ 

. دهدیم ناشن  ار  نآ  هدنهد  هئارا  ییوگتسار  هکلب  دناسریمن ؛ تابثا  هب  ار  يربمایپ  ًاموزل  هزجعم 
زا اسآ  هزجعم  يزرط  هب  مالـسلا  اهیلع  میرم  ترـضح  دزن  هدامآ  كاروخ  ندـید  ناتـساد  هب  اعدـم  نیا  تابثا  يارب  هللا  همحر  دـیفم  خـیش 

: دسیونیم وا  لاح ، نیع  رد  تسا . هدوبن  ربمایپ  میرم ، هک  هتکن  نیا  رکذ  اب  دنکیم ؛ دانتسا  ایرکز  يوس 
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: هلمج زا  تسا ؛ هدمآ  تایاور  رد  روهظ  زا  رگید  ياهناشن  مالسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  لاعفا  رانک  رد 
. لاّجد ینایفس و  ندمآ 

: مود هلاسر 
: تسا مهدزاود -  ماما  تبیغ  هلأسم  هب  هجوت  اب  يوبن -  ثیدح  نیا  حیضوت  مود ، هلاسر  عوضوم 

« ًۀَیلِهاج ًۀتیِم  َتام  ِِهنامَز  َماِما  ُفِرعَی  َوُه ال  َو  َتام  ْنَم  »
.( ص 329 ج 1 ، دئاوفلازنک ، ح 78 ؛ ص 153 ، ج 1 ، نساحملا ، نینچمه ر.ك : )

.« تسا هدرم  تیلهاج  نارود  نامدرم  نوچمه  دشاب ، هتخانشن  ار  شنامز  ماما  دریمب و  هک  ره  )
: دیوگیم وا  اب  شناوریپ  هطبار  ماما و  ِتبیغ  هیجوت  رد  دنادیم و  حیحص  ار  تیاور  نیا  هللا  همحر  دیفم  خیش 

يرایسب وا  رظن  زا  تسا ». یفاکلا  یعیش  درف  يارب  ناهج  رد  ماما  روضح  نتسناد  فرِص  هک  ارچ  تسین ؛ يراوشد  رما  بیاغ  ماما  نتخانـش  »
یمدآ هک  یتروص  رد  لاؤس : هدنیآ . هتشذگ و  ياهدادیور  صاخـشا و  هلمج  زا  میاهدیدن ؛ ار  اهنآ  هک  یلاح  رد  میـسانشیم ، ار  اهزیچ  زا 

؟ تسیچ وا  نتخانش  هدیاف  سپ  دنیبب ، ار  ماما  دناوتن 
زا یهلا ، رما  نامرف و  هب  لّسوت  اب  هکلب  ضحم ؛ یلقع  یلالدتـسا و  ِقیرط  زا  هن  دشوکیم ، شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  هللا  همحر  دـیفم  خـیش 

؛ تسا شاداپ  راوازس  دوخ  وا ، لامک  تمصع و  تماما و  ماما و  دوجو  زا  ام  یقیقح  تخانش  وا ، هتشون  هب  دنک . عافد  ماما  تبیغ  هب  داقتعا 
ماـجنا هب  دوـخ  لـمع ، نیا  هک  اـجنآ  زا  دـنکیم . رود  ار  رفیک  هک  تسا  يداـبع  یلمع  دوـخ ، سفن  رد  ماـما ، روـهظ  يارب  راـظتنا  هک  ارچ 

. تسا هدرک  نّیعم  ام  يارب  یلاعت  قح  هک  تسا  یفیلکت  ندیناسر 
: موس هلاسر 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  لقن  هب  هک  دراد  عّیـشت  ِناضراعم  زا  یکی  هللا و  همحر  دـیفم  خیـش  هّجاـحم  هب  صاـصتخا  هلاـسر ، نیا 
: دزادرپیم

.« ِْفیَّسلِاب ُجوُرُْخلا  ِْهیَلَع  َبَجََول  ًالُجَر  ِرَشَع  ُۀَعِْضب  ٍةَأُِمثالَث و  ٍرَْدب  ِلهَا  ُةَّدِع  ِمامِالا  یَلَع  َعَمَتِْجا  َْول  ُهَّنِا  »
لقن زا  سپ  هدش  دای  ضراعم  درک ». دهاوخ  جورخ  ریـشمش  اب  دنوش ، عمج  ماما  درگ  ردب  نادرم  رامـش  هب  درم  دـنچ  هد  دصیـس و  هاگره  »
روهظ ماما  هتـشاد ، دوجو  نایعیـش  نایم  یگنج  نادرم  زا  ياهرامـش  نینچ  هک  هداتفا  قافتا  اهراب  هک  یلاح  رد  ارچ  دسرپیم : ثیدـح ، نیا 

؟ تسا هدرکن 
: دیوگ خساپ  رد  هللا  همحر  دیفم  خیش 

ردب نازرابم  اب  لقع ، تمالـس  یکاپ و  فده و  ِراصحنا  يرادافو ، یتخـسرس ، يرابدرب ، يریلد ، رظن  زا  دناهنحـص ، رد  نونکا  هک  ینادرم 
ضارتعا درک . دهاوخ  روهظ  هلـصافالب  ماما  دنوش ، عمج  تایـصوصخ  نیا  اب  ینادرم  هدش  رکذ  هرامـش  هب  هاگره  دـننکیمن و  یگتـسبمه 

: دیوگیم شنخس  همادا  رد  هدننک 
؟ دناسرب تابثا  هب  درادن -  اهنادب  یتاراشا  هک  یلاح  رد  ار -  هدش  دای  تایصوصخ  هب  نازرابم  زاین  دناوتیم  هار  هچ  زا  تیاور  نیا 

رد ترـضح  نآ  راتفر  اب  ردب ، گنج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  راتفر  هسیاقم  اب  داریا -  نیا  هب  خـساپ  رد  هللا  همحر  دـیفم  خـیش 
: درادیم راهظا  هیبیدح -  گنج 

زا ردـب  نادرم  هک  دـناسریم  نیا  درکن و  دربـن  اـما  تشاد ، هارمه  هب  زراـبم  ردـب  ناگدـنمزر  ربارب  دـنچ  هیبیدـح  رد  هکنآ  مغر  هب  ناـشیا 
. دناهدوب رگید  ياهنوگ 

رب هلزتعم  دراد . رایـسب  تیمها  ماما ، تبیغ  هب  عجار  هلزتعم  هاگرظن  ربارب  رد  هللا  همحر  دیفم  خیـش  عضوم  ییاسانـش  رظن  زا  هلاسر  نیا  همادا 
: هک دنرواب  نیا 

( جع  ) يدهم ترضح  نوماریپ  تیودهم  ییابفلا  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


یماما ینامز  ره  رد  هک  تسا  مزال  یحو ، ربانب  هک  دـننآ  رب  لـیلد  نیمه  هب  درک و  تباـث  لـقع  قیرط  زا  ناوتیمن  ار  ماـما  دوجو  ترورض 
: اریز تسا ؛ زاین  دروم  ماما  نانآ  رظن  زا  دشاب . هتشاد  دوجو 

. دنک ارجا  ار  نآرق  رد  هدش  نّیعم  دودح  دیاب  . 1
ترورض هّیماما -  فالخ  رب  هلزتعم -  لاح  نیا  اب  تسا . هدوب  ماما  دوجو  هب  جایتحا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  باحصا  عامجا  . 2

. دننادیمن قلطم  یترورض  ار  رصع  ره  رد  ماما  دوجو 
ار نآ  تسا ، هتـسیزیم  وا  رـصع  رد  هک  یماـما  هب  هراـشا  رد  هلزتـعم  یناوتاـن  زا  يریگهرهب  اـب  لـیلد و  نیمه  هب  زین  هللا  همحر  دـیفم  خـیش 

: دسیونیم هراب  نیا  رد  وا  دریگیم . راک  هب  ناشیا  يأر  ندیبوک  يارب  یناهرب  نوچمه 
رکنم هک  ار  سک  نآ  ود  ره  میفرتعم و  رـصع  ره  رد  ماما  دوجو  هب  زاین  تماما و  ترورـض  هب  ود  ره  هلزتعم ، ام و  هک  تسا  هجوت  بلاـج  »
تهج هب  ام ، هب  هراـمه  هلزتعم ، لاوحا ، نیا  اـب  اـما  مینادیم . اـطخ  رب  دـشاب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  سپ  ماـما  دوجو  هب  زاـین 

! دنیوگیم ازسان  هدرکن ، روهظ  زونه  وا  نامز  تشذگ  مغر  هب  هکنیا  ماما و  تبیغ  هب  نامداقتعا 
رد هک  دـنرادن  يدـیما  زین  دناهتـشادن و  یماما  نونک  ات  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامز  زا  هک  دـنریذپیم  ناشدوخ  هک  یلاـح  رد  مه  نآ 

شیب ام  دوش ، هتسیرگن  فاصنا  هب  رگا  تسا و  هتفریذپ  تبیغ  هب  داقتعا  يارب  ام  رذع  بیترت ، نیدب  دوش ! رقتـسم  یماما  مه  کیدزن  هدنیآ 
دوخ فیلکت  هلزتعم ، زا  شیب  هّیماما  هک  بلطم -  نیا  نایب  زا  سپ  يو  میشاب ». ینامز  ره  رد  ماما  هب  زاین  يوگخساپ  هک  میاهتسیاش  اهنآ  زا 

: ددنب رب  ار  هّیماما  ماما  تبیغ  رب  هلزتعم  ضارتعا  هار  دشوکیم  دناهداد -  ماجنا  تماما  صوصخ  رد  ار 
: دناهتفگ نینچ  هلزتعم )  ) موق نآ  نیاربانب  »

ندوب دوجومان  لیلد  هب  نونکا  هک  ارچ  دید ؛ ناوتیم  اراکـشآ  ار  ناشدب  تخب  دندقتعم ، ماما  دوجو  هب  يدنمزاین  هب  هّیماما )  ) اهنآ هکنیا  اب 
يارب يرذـع  هچ  نونکا  دوب ، راکـشآ  تبیغ  نامز  ات  ناتماما  هک  دـییوگیم  امـش  تسا . هدـنام  فوقوم  اهنآ  یعرـش  دودـح  يارجا  ماـما ،

!؟ دیراد ماکحا  يارجا  دودح و  ندنام  فوقوم 
: متفگ خساپ  رد  هللا ) همحر  دیفم  خیش   ) نم

لمهم ار  ماکحا  هماقا  دودـح و  يارجا  ماما ، ِتبیغ  زا  سپ  هک  دنتـسین  ماـهتا  نیا  ضرعم  رد  اـم  هنوگ  هب  هکنآ  اـب  ّتنـس ) لـها   ) مدرم نیا 
: دندقتعم اّما  دنشاب ؛ هتشاذگ 

اهنآ سپ  تسا . هدش  لوحم  نانآ  هدهع  هب  ماکحا  هماقا  دودح و  يارجا  تردـق  هک  دراد  دوجو  دـقع  ّلح و  لها  زا  یهورگ  نامز  ره  رد 
؟ دنفارتعا دروم  دنراد و  دوجو  ینامز  ره  رد  دقع  ّلح و  لها  دننیبیم  هک  یلاح  رد  دـنراد ؛ ماما  نییعت  رد  روصق  رد  يرذـع  هچ  هلزتعم ) )
هک دنـشاب  هدرک  نییعت  یماما  زین  نایلزتعم  هک  تسا  مزال  دنوشیم ؛ هدید  اراکـشآ  دـنراد و  دوجو  رـصع  ره  رد  يدارفا  نینچ  هک  اجنآ  زا 

يور زا  نانآ  دنزای . تسد  يراک  نینچ  هب  هکنیا  نودـب  دـناهداد ؛ تسد  زا  ار  تقو  همه  نیا  اهنآ  اما  دـنک ! ارجا  ار  یهلا  ماکحا  دودـح و 
. تسا ناشیا  هیلع  ام  تیّجح  نیا  دناهدش و  فرحنم  تیاده  هار  زا  ینامرفان 

رد نایعیش  رذع  دنشاب ، هتشاد  ماما  نییعت  مدع  يارب  يرذع  هّیماما  نافلاخم  هاگ  ره  تسا . هدروآ  ثحب  نیا  هلابند  رد  هللا  همحر  دیفم  خیش 
لوط رد  مالـسلا  هیلع  یلع  فالخا  زا  يرایـسب  هک  تسا  نشور  یبوخ  هب  بلطم  نیا  هک  ارچ  دیامنیم ؛ رتلوقعم  دوخ ، ِماما  ندادـن  ناشن 

. دناهتسیزیم دوخ  هب  تبسن  همکاح  هاگتسد  ینامگدب  ریز  هدوب و  سرت  راتفرگ  هرامه  زین  نیریاس  دناهدش و  دیعبت  ای  هتشک  خیرات ،
ار دـب  تموکح  کی  زا  تعاطا  زا  يراد  دوخ  ياعدـم  دنتـسه و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یعدـم  هلزتعم - ، هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

! دناهدمآ رانک  هتسشن ، دنسم  رب  هماک  دوخ  نایاورنامرف  اب  رازآ ، زا  بانتجا  اب  لمع  رد  دنراد - 
: مراهچ هلاسر 

: تسا هدمآ  رد  شراگن  هب  شسرپ  نیا  خساپ  رد  هلاسر  نیا 
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هیجوت ناوتیم  هنوگچ  ار  ناشیا  تبیغ  دـندشن ، ناهنپ  دـندیدیم -  هک  يرازآ  مغر  هب  مالـسلا -  هیلع  مهدزاود  ماما  دادـجا  هک  یلاح  رد 
؟ درک

: هک تسا  نآ  هللا  همحر  دیفم  خیش  خساپ 
رب ندـیروش  ریـشمش و  نتفرگ  تسد  رد  ار  دوـخ  ناوریپ  ناـنآ  هک  تسا  نـیا  شدادـجا ، مـهدزاود و  ماـما  ناـیم  دوـجوم  مـهم  فـالتخا 
اما دنتـشاذگیم . او  دوخ  لاح  هب  یبسن -  روط  هب  هتبلا  ار -  نانآ  ناـشنامز ، ناـیاورنامرف  مه ، لـیلد  نیمه  هب  دـندرکن و  توعد  تموکح 
زا شیپ  هک  دنک  تقد  ًالماک  یتسیاب  وا  ور ، نیمه  زا  تشارفا و  دهاوخرب  مایق  مَلَع  دنک ، روهظ  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح 

تمواقم شربارب  رد  ًانئمطم  اهنآ  هک  ارچ  دـهدن ؛ رارق  تردـق  بحاص  ناـیاورنامرف  ضرعم  رد  ار  دوخ  نـالک ، ییورین  نتـشاد  راـیتخا  رد 
. درک دنهاوخ 
: مجنپ هلاسر 

تایاور هک  تسا  نآ  رب  هداد و  ناشن  هجوت  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دوجو  باب  رد  حرطم  ضارتعا  هب  هللا  همحر  دـیفم  خیـش  هلاسر  نیا  رد 
ار یمالـسا  تعیرـش  هب  طوبرم  تایاور  یگلمج  دیاب  دوش ، اهنآ  رکنم  یـسک  رگا  هک  تسا  مکحتـسم  نادـنچ  بیاغ ، ماما  دوجو  رب  رظان 
هک اجنآ  زا  اّما  دـشاب ؛ هدرب  نامـسآ  هب  ار  بیاغ  ماما  یلاـعت  قح  هک  تسین  نکمماـن  یلقع  ظاـحل  زا  هک  دـنچ  ره  وا  معز  هب  دـنک . راـکنا 

دیفم خیـش  هتـشون  هب  تسا  نیمز  يور  رب  زونه  وا  مییوگیم : نیارباـنب  دـشاب ، تّجح  زا  یلاـخ  دـیابن  نیمز  هکنیا  رب  ینبم  میراد  یتاـیاور 
هب هک  دریگیم  داریا  يو  رب  دـنک ، هدارا  هک  اج  ره  وا ، یلازتعا  تالیامت  فّقوت  یگنوگچ  زا  بجعت  نمـض  ناـیلزتعم ، زا  یکی  هللا ، همحر 
رد شتماما و  هب  دـسر  هچ  ات  تسین ، یعطق  شتدالو  هک  دریذـپب  ار  یـسک  تماما  دـناوتیم  هنوگچ  دـیحوت ، لدـع و  رادـفرط  کی  ناونع 

: دیوگیم هعیش  هک  یلاح  رد  مه  نآ  شتبیغ !؟ هب  دسر  هچ  ات  تسا  کش  وا  دوجو 
!؟ دیامنیم تسرد  عمس  ای  لقع  هب  يزیچ  نینچ  ایآ  درذگیم ! شرمع  زا  لاس   145 نامز ، نیا  رد 

: هک درادیم  راهظا  نینچ  هّیماما ، تایاور  رب  دوخ  ناهرب  داینب  نداد  رارق  اب  هللا  همحر  دیفم  خیش 
: هک تسا  ثیدح  نیا  رب  ینتبم  لالدتسا 

« ٍۀَّجُح ْنِم  ُولْخَت  َضْرَالا ال  َّنِا  »
.( ص 253 ۀبیغلا ، باتک  ص 178 ؛ ج 1 ، یفاک ، )

: دروآیم همادا  رد  دوب ». دهاوخن  یلاخ  تّجح  زا  زگره  نیمز  )
هیلع یلع  دالوا  سابع و  دالوا  رد  وا  هک  اجنآ  زا  دوب . دهاوخن  تّجح  دـشاب ، هتـشادن  ار  اهنآ  هک  ره  تسا و  ّصاخ  یتافـص  ياراد  تّجح 

؛ دشاب رگید  یصخش  دی  اب  تّجح  هک  دنادیم  یلقع  لالدتسا  هب  انب  نیاربانب  تسا ، هتفاین  ار  تافـص  نیا  اب  یـصخش  شیرق ، رد  مالـسلا و 
، تسا موصعم  يرب و  اطخ  هانگ و  زا  هک  دوش  قالطا  یـصخش  رب  دناوتیم  اهنت  تّجح  نوچ  تسا و  هدماین  رد  روهظ  هب  ادیپان و  دـنچ  ره 
. دـنکیم تیاکح  وا  ِيوق  رایـسب  نهذ  زا  لـئاسر ، نیا  رد  هللا  همحر  دـیفم  خیـش  لالدتـسا  هویـش  دـشاب . بیاـغ  تّجح  هک  دـیآیم  مزـال 
رد مـق  رد  و  1370 ق ) . ) تسا هدش  رـشتنم  فرـشا  فجن  رد  هیردیح  هعبطم  طسوت  هدش ، هتـشاگن  یبرع  نابز  هب  هک  روکذـم ، ياههلاسر 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  لئاسر ، ةدع  باتک  ياهتنا  رد  تسفا  تروص  هب  دیفم ، بتکم  تاروشنم  هلسلس 
.( 262 ص 260 -  ج 7 ، عّیشت ، فراعملاةریاد  )

ربا تشپ  دیشروخ 

زا يروهرهب  یگنوگچ  اهنیا  رد  هک  هدیـسر  مالـسلا  هیلع  بیاغ  ماما  هیاـمنارگ  دوجو  دـیاوف  تارمث و  میـسرت  دروم  رد  يددـعتم  تاـیاور 
: تسا رارق  نیا  زا  تایاور  نیا  زا  ياهراپ  تسا . هدش  نایب  ترضح  نآ  كرابم  دوجو 
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: دیسرپ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  . 1
؟ دندرگیم روهرهب  وا  كرابم  دوجو  زا  مئاق »  » تبیغ نامز  رد  نایعیش  ایآ 

: دومرف خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
ْنِم اذَه  ُِرباج  ای  ٌباحَس  اهَلَّلَجَت  ْنِا  َو  ِسْمَّشلِاب  ِساَّنلا  ِعاِفتناَک  ِِهتَْبیَغ  یف  ِِهتَیالِِوب  َنوُعِفَْتنَی  َو  ِهِرُوِنب  َنُوئیـضَتْسَی  مُهَّنِا  ِةَُوبُّنلِاب  ِینَثََعب  يَِذلا  َو  ِيا  »

.« ِِهلْهَا ْنَع  ِّالا  ُهُْمتْکاَف  ِهِْملِع ، ِنوُزْخَم  َو  ِهَّللا  ِّرِس  ِنُونْکَم 
! يرآ »

! تخیگنا رب  تّوبن  هب  ارم  هک  ییادخ  هب  دنگوس 
تسرد دنریگیم ؛ شیوخ  یگدنز  يارب  ییانشور  رون و  وا ، تماما  تیالو و  رون  زا  دندرگیم و  دنمهرهب  شدوجو  زا  وا ، تبیغ  رد  نانآ 

زا ار  نآ  تسوا ، نوزخم  ملع  دنوادخ و  نونکم  ّرس  نیا  رباج  يا  دنناشوپب . ار  نآ  هرهچ  اهربا  هچرگا  دیشروخ ؛ زا  ندش  روهرهب  نوچمه 
.« ناشوپب شلها  ریغ 

.( ح 3 ص 253 ، ج 1 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  )
تسا هدرک  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  وا  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  ناشیا  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  شمعا  نب  نامیلـس  . 2

: دومرف هک 
اهیف و ِهَّللا  ِۀَّجُح  ْنِم  ُۀَعاَّسلا  َموُقَت  ْنَا  یِلا  ُولخت  ٍروتـسم و ال  ٍِبئاغ  َْوا  ٍروُهـشَم  ٍرهاظ  اهیف  ِهللا  ِۀَّجُح  ْنِم  َمَدآ  ُهللا  َقَلَخ  ُذنُم  ُضرَالا  ُلْخَت  َْمل  َو  »

. ُهّللا ِدَبُعی  َْمل  َِکلذ  الَول 
: ُناْمیَلُس َلاق 

: مالسلا هیلع  ِقِداَّصِلل  ُتلُقَف 
؟ ِرُوتْسَملا ِِبئاغلا  ِۀَّجُْحلِاب  ُساّنلا  ُعِفَْتنَی  َفیَکَف 

: لاق
.« ُباحَّسلا اَهَرَتَس  اذِا  ِسْمَّشلاب  َنوُعِفَتنَی  امَک 

هدش هتخانـش  راکـشآ و  رهاظ و  قح  تّجح  هاوخ  دوب ، دـهاوخن  یهت  ادـخ  تّجح  زا  خـیرات ، هشیمه  ات  نونک و  ات  مدآ  شنیرفآ  زا  نیمز  »
.« دوشیمن هدـیتسرپ  هناگی  يادـخ  دـشاب ، نیا  زج  رگا  هک  دوب  دـهاوخ  نینچ  زین  زیخاتـسر  ات  هدیـشوپ . ناهن و  یحلاصم ، هب  انب  ای  دـشاب و 

: دیوگیم نامیلس 
: متفگ

! مرورس »
؟ دندرگیم روهرهب  رظن ، زا  بیاغ  ماما  زا  هنوگچ  مدرم 

: دومرف ترضح 
.« دشاب هدناشوپ  ار  نآ  هرهچ  ربا ، هچرگا  دندرگیم ؛ روهرهب  دیشروخ  زا  نایناهج  ناهج و  هک  هنوگ  نامه  »

.( ح 22 ص 207 ، ج 1 ، نامه ، )
: تسا هدش  موقرم  بوقعی » نب  قاحسا   » هب تسا -  هدش  رداص  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  يوس  زا  هک  یکرابم -  عیقوت  رد  . 3

 …« ُباحَّسلا ِراْصبَالا  ِنَع  اْهتَبَّیَغ  اذِا  ِسْمَّشلِاب  ِعاِفتنِالاَکَف  یتَبیَغ  ِیف  یب  ِعاِفتنِالا  ُهْجَو  اّمَا  َو  »… 
هب تسا ؛ دیـشروخ  زا  نآ ، ياههدـیدپ  نیمز و  يروهرهب  دـننامه  تسرد  تبیغ ، رـصع  رد  نم  زا  مدرم  هعماج و  يروهرهب  یگنوگچ  اـما 

.« دناشوپب اهمشچ  زا  ار  نآ  ربا  هک  یماگنه 
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.( ص 290 ۀبیغلا ، باتک  ص 485 ، ج 2 ، نامه ، )
ناماس یگدـنز  تسا و  معنتم  وا  هیامنارگ  دوجو  تکرب  هب  تیناسنا  هک  ردـقنارگ  ياوشیپ  نامه  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  ساـسا  نیا  رب 

سپ زا  ادـخ ، نذا  هب  دریگیم . همـشچرس  وا  دوجو  زا  همه  يونعم ، ياههرهب  ادـخ و  ییاهن  فاطلا  تاکرب و  اهیبوخ و  یماـمت  دـباییم .
همه دـنکیم و  تلاخد  فرـصت و  تادوجوم  همه  ناهج و  نارک  اـت  نارک  رد  هراومه  تسا . رظاـن  مکاـح و  یتسه  ناـهج  رب  تبیغ  هدرپ 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  دراد . شیوخ  تیافک  اب  فک  رد  ار  همه  تسا ، هداد  اهنآ  وا و  هب  دنوادخ  هک  ار  ییاهتیحالـص  تارایتخا و 
رداـق دـیامرف ، هدارا  هک  يراـک  ره  ماـجنا  هب  ار  یمارگ  نآ  هک  تسا  روهرهب  ییورین  ناوت و  زا  ادـخ  تردـق  هب  اـهرظن ، زا  تبیغ  دوجو  اـب 

. دروآیم مهارف  وا  يارب  ار  مزال  تاناکما  لیاسو و  همه  دزاسیم و 
اقب و ببـس  شاهیامنارگ ، دوجو  تسا و  هاـگهانپ  شمارآ و  تینما و  هیاـم  ناـینیمز  يارب  یتسار  هب  دوخ ، ّصاـخ  فاـصوا  اـب  ماـما  يرآ !

نایرج تایح و  هب  ددرگیم و  راوتـسا  نامـسآ  نیمز و  دـنروخیم و  يزور  تادوجوم ، همه  وا ، دوجو  تکرب  هب  ناینیمز . نیمز و  تایح 
. دهدیم همادا  شیوخ  یعیبط 

.( ص 343 روهظ ، ات  تدالو  زا  يدهم  ماما  (ر.ك :

برغم دیشروخ 

. تسا رضاح  رصع  رد  یمالسا  نادنمشناد  زا  یمیکح  اضر  دمحم  داتسا  هتشون  برغم ، دیشروخ  باتک 
. تسا فیلکت » راظتنا و  تبیغ ،  » باتک یعرف  ناونع  دراد . مالسلا  هیلع  رصع  ماما  هب  طوبرم  ياهباتک  نایم  رد  ياهژیو  هاگیاج  باتک  نیا 

ثحابم و لاس 1360  رد  دیـسر . پاچ  هب  نارهت  رد  ریدغ  تاراشتنا  يوس  زا  لاس 1349  رد  هحفص  رد 51  راب  نیتسخن  برغم ، دیشروخ 
يریزو عطق  رد  ار  نآ  لاس 1362  رد  فلؤم  دش . پاچ  یمالسا  گنهرف  رـشن  رتفد  تّمه  هب  عطق  نامه  رد  دوزفا و  نآ  رب  يرگید  تاکن 

. تسا هدش  رشتنم  پاچ و  اهراب  نونک  ات  نامز  نآ  زا  دروآ و  رد  ینونک  لکش  هب  هحفص  اب 390 
ددـع هب   ) لصف هدراهچ  برغم ، دیـشروخ  تسا . هدـش  همجرت  یبرع  هب  برغملا  سمـش  مان  اب  ردـیح  لآ  ردـیح  ياـقآ  ملق  هب  باـتک  نیا 

: دراد مهم  يروآدای  کی  و  مالسلا ) مهیلع  نیموصعم 
. دالیم . 1

. تریس لیامش و  . 2
. تبیغ . 3

. ناینیشپ ياهباتک  رد  . 4
نیملسم 1. ياهباتک  رد  . 5
نیملسم 2. ياهباتک  رد  . 6

. میرک نآرق  رد  . 7
. ردق هروس  رد  . 8

. یلقع مولع  رد  . 9
. یبرجت مولع  رد  . 10

. یسایس یتیبرت و  هفسلف  رد  . 11
. میلست تینیع  هن  تمواقم  تینیع  . 12

. راظتنا . 13
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. دیشروخ بلط  رد  . 14

همیخ

هدش دای  روهظ  ماگنه  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هلیـسو  هب  اهورین ، تیاده  یهدنامرف و  هاگیاج  ناونع  هب  یناوارف  تایاور  رد  نآ  زا 
. تسا

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
.« دشاب مالسلا  هیلع  مئاق  همیخ  رد  هک  تسا  یسک  دننامه  تخانش  ار  دوخ  ماما  سک  ره  سپ  »… 

« مالسلا هیلع  ِِمئاقلا  ِطاَطُْسف  ِیف  َوُه  ْنَمَک  َناک  ُهَماَِما  َفَرَع  ْنَمَف  »
: دومرف زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ح 7 ؛). ص 331 ، ۀبیغلا ، )

هیلع يدـهم  ترـضح  همیخ  ناـیم  رد  هک  تسا ] یناـیز  هچ   ] تسین یناـیز  تسا ، هدرم  اـم  روهظ ) جرف و   ) رما راـظتنا  رد  هک  یـسک  يارب  »
.« تسا هدرمن  مالسلا 

« ِهِرَکْسَع َو  ِّيِدْهَملا  ِطاَطُْسف  ِطَسَو  ِیف  َتوُمَی  َّالَا  انِْرمَِال  ًارِظَتنُم  َتاَم  ْنَم  َّرَض  اَم  »
.( ح 6 ص 372 ، ج 1 ، یفاکلا ، )

د»  » فرح

ضرالا ۀباد 

دروم ّتنـس ، لها  تایاور  رد  مه  هعیـش و  تایاور  رد  مه  هدـیدپ  نیا  تسا . نیمز  هدـنبنج  ندـمآ  نوریب  يانعم  هب  ضرـالا » ۀـباد  جورُخ  »
. تسا هدش  دای  تمایق  ندش  کیدزن  ياههناشن  زا  یکی  و  ۀعاّسلا » طارشَا   » ناونع هب  نآ  زا  هتفرگ و  رارق  هراشا 

رارسا لیزنتلا و  راونا  يواضیب ؛ ّتنـسلها ر.ك : ص 102 و  ج 3 ، بقانملا ، و  266 ؛ ۀبیغلا ، باتک  ص 73 ؛ ج 1 ، عیارـشلا ، للع  (ر.ك :
.( ص 210 ج 6 ، میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  ریثک ، نبا  لمن ، هروس  هیآ 82  لیذ  لیوأتلا ؛

مالـسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  تعجر  ناونع  هب  ضرالا » ۀـباد  جورخ   » زا هک  تسا  یتایاور  هتخاس ، مهم  هعیـش  دزن  ار  قاـفتا  نیا  هک  هچنآ 
. تسا هدرک  دای 

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
: دومرف دوخ ، فاصوا  رکذ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  »

 …« میوگیم نخس  مدرم  اب  هک  متسه  ياهدنبنج  نامه  نم  … 
« َساَّنلا ُمِّلَُکت  یتَّلا  ُۀَّباَّدلا  َو  ّینِا …  »… 

: دومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یتیاور  هللا  همحر  یسوط  خیش  ح 3 ؛). ص 198 ، ج 1 ، یفاکلا ، ینیلک ، )
: اْهنِم َُّدب  ِۀَعاَّسلا ال  َلبَق  ٌرْشَع  »

َو ِقِرـشَملِاب  ُفسَخ  َو  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ُلوُُزن  َو  اـِهبِْرغَم  ْنِم  ِسْمَّشلا  ُعُولُط  َو  ِِمئاـقلا  ُجوُرُخ  َو  ُۀـَباَّدلا  َو  ُناخُّدـلا  َو  ُلاَّجَّدـلا  َو  یناـیْفُّسلا 
« ِرَشْحَملا َیِلا  َسانلا  ُقوُسَت  ٍنَدَع  ِْرعَق  ْنِم  ُجُرخَت  ٌران  َو  ِبَرَعلا  ِةریزَِجب  ٌفْسَخ 

.( ح426 ص436 ، ۀبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  )
: داد دهاوخ  خر  تمایق  زا  لبق  زیچ  هد  ریزگان  هب  )
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هب فسخ  قرـشم ، هب  فسخ  مالـسلا ، هیلع  میرم  نب  یـسیع  لوزن  شبرغم ، زا  دیـشروخ  عولط  مئاـق ، جورخ  ۀـباد ، دود ، لاّـجد ، یناـیفس ،
رد هژیو  هب  وا -  جورخ  ۀباد و  تیهام  هرابرد  دربیم ». رـشحم  يوس  هب  ار  مدرم  دوشیم و  جراخ  ندـع  رعق  زا  هک  یـشتآ  برعلا و  ةریزج 

هتشون ضرالا  ۀباد  هرابرد  زین  رصاعم  ریـسافت  زا  یکی  تسا . هدش  هداد  يرایـسب  تالامتحا  هتفگ و  یناوارف  ياهنخـس  ّتنـس -  لها  نایم 
: تسا

قالطا ناسناریغ  ناگدـنبنج  هب  اهنت  هباد  دـنرادنپیم ، یخرب  هچنآ  فالخ  رب  تسا . نیمز »  » ياـنعم هب  ضرا »  » هدـنبنج و ياـنعم  هب  ۀـباد » »
: میناوخیم دوه »  » هروس هیآ 6  رد  هک  نانچ  دریگیم ؛ رب  رد  زین  ار  اهناسنا  هک  دراد  یعیسو  موهفم  هکلب  دوشیمن ؛

 …« اُهقْزِر ِهَّللا  یَلَع  َِّالا  ِضْرَالا  ِیف  ٍۀَّباَد  ْنِم  امَو  »
هدوب و ماهبا  لامجا و  رب  نآرق  يانب  هملک ، نیا  قیبطت  دروم  رد  اما  تسا ». ادـخ  رب  وا  يزور  هکنیا  رگم  تسین  نیمز  رد  ياهدـنبنج  چـیه  »

تایاور رد  یلو  دنکیم ، صخشم  ًالامجا  ار  نامیا  یب  دارفا  دیوگیم و  نخس  مدرم  اب  هک  تسا  نیا  هدرک  رکذ  نآ  يارب  هک  یفـصو  اهنت 
هـصالخ ریـسفت  ود  رد  ار  نآ  ناوتیم  يدـنب  عمج  کی  رد  دوشیم . هدـید  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  ياهثحب  نارـسفم ، نانخـس  یمالـسا و 

. درک
لقن یبیاـجع  نآ  يارب  دناهتـسناد و  بیجع  لکـش  اـب  ناـسنا ، سنج  ریغ  زا  يداـعریغ  هدـنبنج  رادـناج و  دوجوم  کـی  ار  نآ  یهورگ  . 1

. تسا ایبنا  هزجعم  تاداع و  قراخ  هیبش  هک  دناهدرک 
. دهنیم تمالع  اهنآ  رب  دزاسیم و  اوسر  ار  ناقفانم  دیوگیم و  نخس  نامیا  رفک و  زا  دوشیم و  رهاظ  نامّزلا  ُرِخآ  رد  هدنبنج  نیا 

ناسنا کی  هداعلاقوف ، ناسنا  کی  دننادیم ؛ ناسنا  کی  ار  وا  هدش ، دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  يددعتم  تایاور  زا  يوریپ  هب  رگید  یعمج  . 2
. تسا نانآ  يراذگ  تمالع  ناقفانم و  رافک و  زا  نیملسم  فوفص  نتخاس  ادج  شایلصا  ياهراک  زا  یکی  هک  لاّعف  هدنبنج و  كرحتم و 

زاجعا تردق و  زمر  یسوم ، ياصع  هک  مینادیم  تسا . وا  اب  نامیلس ، متاخ  یسوم و  ياصع  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  یـضعب  زا  یتح 
. تسا رگاشفا  دنمتردق و  ناسنا  کی  وا  نیاربانب  تسا . یهلا  هطلس  تموکح و  زمر  نامیلس  متاخ  و 

. تسا هدش  قیبطت  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  صخش  رب  يددعتم ، تایاور  رد 
: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد  تعجر ) )

: تفگ رسای  رامع  هب  يدرم  »
! تسا هتخادنا  کش  رد  ارم  هتخاس و  ناشیرپ  ارم  رکف  هک  تسا  نآرق  رد  ياهیآ 

: تفگ رامع 
؟ هیآ مادک 

: تفگ
 …« ْمُهُمِّلَُکت ِضْرَالا  َنِم  ًَۀباد  ْمَُهل  انْجَرْخَا  ْمِْهیَلَع  ُلْوَقلا  َعَقَو  اذِاَو   » هیآ

.( هیآ 82 (، 27  ) لمن )
؟ تسا هدنبنج  مادک  نیا 

: دیوگ رامع 
هب درم  نآ  هارمه  سپ  مهد . ناشن  وت  هب  ار  ضْرَالاُۀباد »  » ات مشونیمن  یبآ  مروخیمن و  اذغ  منیـشنیمن ، نیمز  يور  نم  دـنگوس  ادـخ  هب 

: دومرف داتفا ، رامع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  مشچ  هک  یماگنه  دروخیم -  اذغ  هک  یلاح  رد  دمآ ، مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تمدخ 
. ایب

. دروخ اذغ  مالسلا  هیلع  ماما  اب  تسشن و  دمآ و  رامع 
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هب ات  هک  دوب  هدروخ  مسق  دوب و  هداد  لوق  وا  هب  رامع  هک  ارچ  تسیرگن ؛ هنحـص  نیا  هب  يروابان  اـب  تفر و  ورف  بّجعت  رد  تخـس  درم  نآ 
! تسا هدرک  شومارف  ار  دوخ  مسق  لوق و  ییوگ  دروخن ! اذغ  دنکن ، افو  شاهدعو 

: تفگ درک و  وا  هب  ور  درم  نآ  درک ، یظفاحادخ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اب  تساخرب و  رامع  هک  یماگنه 
! یهد ناشن  نم  هب  ار  ضرالا » ۀباد   » هکنیا رگم  ینیشنن ، نیمز  رب  یشونن و  بآ  يروخن و  اذغ  هک  يدرک  دای  دنگوس  وت  تسا  بیجع 

: تفگ باوج  رد  رامع 
.« يدیمهف رگا  مداد  ناشن  وت  هب  ار  وا  نم  »
.( 551 ص 553 -  ج 15 ، هنومن ، ریسفت  )

ناهج رتسگداد 

هنخر ار  نآ  فیلأت  تلع  باتک  هدنسیون  تسا . هدش  رشتنم  یعقر  هحفص  رد 344  ینیما ، میهاربا  هّللا  تیآ  هتشون  ناهج » رتسگداد   » باتک
ور نیا  زا  دـناهتفرگن . هتـسیاش  بسانم و  یخـساپ  ناگدنـسیون ، يوس  زا  هک  دـنادیم  ناگتخومآ  شناد  ناناوج و  تاداـقتعا  رد  تاـهبش 

. دنزاس رشتنم  ار  باتک  دنتفای  قیفوت  لاس 1346  رد  دننک و  فیلأت  یباتک  نینچ  هک  دنریگیم  میمصت  ناشیا 
. تسا هدش  همجرت  زین  اهنابز  زا  یخرب  هب  هدش و  پاچ  دیدجت  راب  تسیب  بیرق  نونک  ات  باتک  نیا 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  تایاور  زا  هدافتـسا  اب  هدش و  میظنت  ناگتخیهرف  زا  یخرب  نیب  خساپ ، شـسرپ و  تروص  هب  ًاتدمع  هک  باتک  نیا 
یلقع و ياههتفای  هب  دانتـسا  اب  لصف ، هدزاود  رد  هدنـسیون  تسا . هدرک  هئارا  ناـناوج -  هژیو  هب  مومع -  هدافتـسا  يارب  ياهدـنزرا  بلاـطم 

خـساپ ّتیودهم  هرابرد  نوگانوگ  ياهکیکـشت  هب  یبرجت ، مولع  ياهدرواتـسد  زین  هّماع و  هّیماما و  ناخروم  نارـسفم و  ناثدـحم ، یلقن 
. تسا هداد 

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  نامز  زا  ار  ّتیودهم  هب  هدیقع  زاغآ  فلؤم ، تسا . هدوزفا  باتک  تیباذج  رب  هک  هدوب  هرظانم  هویـش  هب  ثحابم  حرط 
نب دمحم  ّتیودهم  هب  هیدیز  داقتعا  هیفنح ، دمحم  ندوب  يدهم  ياعدا  دنکیم و  یسررب  ار  ماما  بسن  تیـصخش و  دنادیم و  هلآ  هیلع و 

دوهی و میلاعت  زا  ّتیودـهم  أشنم  هک  هتکن -  نیا  در  هب  دـنکیم و  در  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  جورع  هب  هیفقاو  رواب  نسح ، نب  هّللادـبع 
. دزادرپیم هتشاد  شقن  رواب  نیا  داجیا  رد  ابس  نب  هّللادبع  تسا و  یتشترز 

، مالسلا هیلع  رصع  ماما  بیغ و  ملاع 
، هلاس جنپ  كدوک  تماما 

، تبیغ ندش  ینالوط  هفسلف 
، ّتنس لها  بتک  رد  يدهم 

، روهظ طیارش  اههناشن و 
. تسا ناهج » رتسگداد   » مهم ثحابم  زا  ّتنس  لها  ناگرزب  لاوقا  تافیلأت و  عبانم ، ثیداحا ، مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  ناروای 

دوعوم يدهم  هماع و  نادنمشناد 

، ناشیا تایاور  ّتنـس و  لها  تارظن  ات  هدـش  شالت  باتک  نیا  رد  تسا . هدـش  فیلأـت  یناود  یلع  مرتحم  دنمـشناد  هلیـسو  هب  باـتک  نیا 
هک ییاوران  ياهتمهت  تاهبـش و  هب  خـساپ  فدـه  اب  باتک  ددرگ . سکعنم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  دوجو و  تابثا  هراـبرد 

هدنسیون تسا . هدش  نیودت  دناهدرک ، حرطم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هرابرد  هعیش  بهذم  تاداقتعا  هیلع  ّتنس ، لها  ياملع  زا  یخرب 
. تسا هدرک  ثحب  لیذ  بلاطم  هرابرد  ّتنس ، لها  لّوا  تسد  ِیخیرات  ییاور و  عبانم  زا  يریگهرهب  اب  مرتحم 
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. هعیش هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  . 1
. ّتنس لها  هّیلوا  عبانم  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دوجو  . 2

. دناهدروآ رد  ریرحت  هتشر  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هرابرد  ّتنس  لها  ياملع  هک  ییاهباتک  . 3
. مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  لیامش  فاصوا و  . 4

. دننادیم مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  هک  ّتنس  لها  ناگرزب  زا  نت  مان 120  بادرس و  هناسفا  . 5

سونقق راظتنا  رد 

يدـهم تسد  هب  فیلأت و  يدـیمعلا  مشاه  رماث  دیـس  هلیـسو  هب  سونقق ، راـظتنا  رد  يرواـب ) يدـهم  یـسانشدوعوم و  ورملق  رد  یـشواک  )
یمالک و یخیرات ، ثحابم  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ترـضح  تیـصخش  شهوژپ  یلـصا  روحم  باتک ، نیا  رد  تسا . هدـش  همجرت  هدازیلع 

یمالسا دنلب  فراعم  زا  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  ثیداحا  نآرق و  تایآ  رب  هیکت  رب  هوالع  فلؤم  تسا . ترـضح  نآ  هب  طوبرم  یثیدح 
، داقتعا نیا  راثآ  دیاوف و  ترضح و  نآ  هب  داقتعا  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  تخانـش  تسا . هدرب  يرفاو  ياههرهب  یعیـش -  هژیو  هب  - 

نآ هب  فلؤم  هک  تسا  یتاعوضوم  رگید  زا  ّتیودـهم ، هب  داقتعا  هیلع  نانمـشد  يزیرهمانرب  هنیمز و  نیا  رد  یخیرات  یثیدـح و  تافیرحت 
يدهم ترـضح  روهظ  دوجو و  هب  یمالک  یخیرات و  تاداقتعا  یلیلحت ، یفیـصوت و  شور  زا  هدافتـسا  اب  يو  نآ  رب  هوالع  تسا . هتخادرپ 

. تسا هدروآ  درگ  یبوخ  هب  هعومجم  نیا  رد  ار  مالسلا  هیلع 
: دنرارق نیا  زا  باتک  ياهلصف  رس  زا  یخرب 

. تسا هتخادرپ  رظن  دروم  باتک  هرابرد  یبلاطم  مالـسلا و  هیلع  يدهم  ماما  یـسانش  باتک  هرابرد  یبلاطم  هب  لیـصفت  هب  هک  مجرتم  همدقم 
: تسا ریز  ياهلصف  ياراد  هدز و  نآ  رب  یتاقیلعت  هدرک  هراشا  فلؤم  همدقم  هب  یسانشدوعوم  ناونع  اب  لّوا  شخب  رد 

. نیلقث هنییآ  رد  دوعوم  يامیس  . 1
. تخانش يدهم  . 2

. یهوژپ يدهم  ياههاگشزغل  . 3
. يریذپ درخ  ّتیودهم و  باب  رد  يراتسج  . 4

: تسا لیذ  نیوانع  اب  لصف  تفه  ياراد  يرواب » يدهم   » ناونع اب  مود  شخب 
. مالسلا هیلع  نامز  ماما  اب  یفطاع  ياهدنویپ  قیمعت  ترورض  يرواب و  يدهم  . 1

. یناور تینما  يرواب و  يدهم  . 2
. راظتنا یفاکش  دبلاک  . 3

. مالسلا هیلع  يدهم  بالقنا  ایبنا و  تثعب  . 4
. راظتنا ناوراک  رالاس  هلفاق  هعیش ، . 5

. يرواب يدهم  هیلع  یناهج  رابکتسا  ياههئطوت  . 6
. بدا رهپس  رد  ناهن  رهم  . 7

لحاس رجف  رد 

رادروخرب ناوج -  لسن  نیب  رد  هژیو  هب  یبوخ -  هاگیاج  زا  هدـمآ و  رد  ریرحت  هتـشر  هب  یمیکح  دـمحم  هلیـسو  هب  لحاس  رجف  رد  باـتک 
هب یبدا ، اویـش و  یملق  زا  يریگهرهب  اـب  هدنـسیون  باـتک  نیا  رد  تسا . هدـش  پاـچ  دـیدجت  هبترم  اـههد  نوـنک  اـت  هک  ياهنوـگ  هب  تسا ،
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يدنمهرهب رب  هوالع  يو  تسا . هدرک  ریوصت  هعیش  بهذم  رظن  زا  ار  هدنیآ  يایند  هتخادرپ و  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هرابرد  شهوژپ 
هب شخب  شش  رد  باتک  بلاطم  تسا . هدرب  هرهب  ناوارف  روط  هب  زین  ینامسآ  ياهباتک  رگید  زا  یعیش ، تایاور  نآرق و  ینارون  تایآ  زا 

: تسا هدش  هئارا  تروص  نیا 
. مالسلا هیلع  نامز  ماما  هب  عجار  يزاغآرس  . 1

. یمالسا هلضاف  هنیدم  . 2
. تایاور هاگدید  زا  نامز  ماما  تموکح  نارود  اهدیؤم و  . 3

. راظتنا هسامح  . 4
. يزوریپ تسکش و  دیما و  سأی و  . 5

. لحاس يوس  هب  . 6

حاتتفا ياعد 

. تسا حاتتفا » ياعد  ، » ناضمر كرابم  هام  ياهبش  روهشم  ياهاعد  زا 
هدش رداص  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  ّصاخ  بیان  يرمع ، دیعـس  نب  نامثع  نب  دمحم  رفعج  وبا  خیـش  هلیـسو  هب  فیرـش  ياعد  نیا 

: تسا هتفگ  هللا  همحر  یسلجم  همالع  هک  نانچ  تسا ؛
: دنتشون نایعیش  هب  هک  تسا  لوقنم  ُهَجَرَف -  ُهَّللا  َلَّجَع  رمالا -  بحاص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  «و 

 …« دننکیم رافغتسا  شبحاص  يارب  دنونشیم و  هکئالم  ار  هام  نیا  ياعد  هک  دیناوخب  ار  اعد  نیا  ناضمر  هام  بش  ره  رد 
.( ص 166 ج 24 ، راونالاراحب ، (ر.ك :

. تسا هدش  هتفرگ  َكِدْمَِحب » َءانَّثلا  ُِحتَْتفَا  ّینِا  َّمُهّللَا   » نآ لّوا  هلمج  زا  فیرش  ياعد  نیا  مان 
.( ص 578 یمعفکلا ، حابصم  ص 193 ؛ نیمالا ، دلبلا  ص 58 ؛ لابقالا ، ص 108 ؛ ج 3 ، بیذهتلا ، )

وفع و ماگنه  ریظنیب  لماک و  ینابرهم  صوصخ  هب  دـنوادخ -  تافـص  ندرمـش  رب  یهلا و  ياـنث  دـمح و  یـسانشادخ و  یلاـع  نیماـضم 
، یهلا ياهتمعن  نیرتمهم  نایب  اعد و  تباجتـسا  ریخأت  للع  زا  یـضعب  و  تمقن -  یـسرباسح و  ماگنه  تبوقع  رفیک و  تّدش  تشذگ و 

. تسا فیرش  ياعد  نیا  زاغآرس 
هیلع مئاق  ترـضح  مایق  يارب  اعد  هاگنآ  ناشیا ، باقلا  ماـن و  رکذ  اـب  مالـسلا  مهیلع  وا  لآ  ربماـیپ و  رب  صوصخم  تاولـص  دورد و  سپس 

دندرگ نوبز  راوخ و  ناقفانم  قافن و  دنبای و  تّزع  نآ  رد  مالسا  لها  مالسا و  هک  ياهمیرک  تلود  يرارقرب  يارب  قایتشا  راهظا  مالـسلا و 
هاگرد هب  ياهوکـش  اعد  نایاپ  مینک . يربهار  دنوادخ  هار  هب  میناوخ و  ارف  یهلا  تعاطا  هب  ار  نارگید  هک  میـشاب  تلود  نآ  نایعاد  زا  ام  و 

تـساوخرد وا  زا  شیاشگ  حـتف و  دـیدش ، ياههنتف  دادـعت و  یمک  نمـشد و  يرایـسب  ماما و  تبیغ  ربمایپ و  نادـقف  اـب  هک  تسا  دـنوادخ 
. دوشیم

نیا يراوزبس -  میکح  نادرگاـش  زا  م 1313 ق )  ) یکارا یئولچزب  یسوم  نب  دمحم  نیدلا  باهـش  خیـش  هلمج  زا  ناروشناد - ، زا  یخرب 
. تسا هدش  رشتنم  1324 ش )  ) نارهت یمالسا  تاغیلبت  نمجنا  يوس  زا  وا  حرش  دناهدرک . حرش  ار  فیرش  ياعد 

دهع ياعد 

. تسا دهع » ياعد   » هتفرگ رارق  شرافس  دروم  ناوارف  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تبیغ  نارود  رد  نآ  ندناوخ  هک  روهشم  ياهاعد  زا 
ناهج و برغ  قرـش و  رد  نمؤم -  نانز  نادرم و  یمامت  يوس  زا  زین  اعد و  هدنناوخ  فرط  زا  ّصاخ  دورد  رب  لمتـشم  فیرـش  ياعد  نیا 
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ار ترضح  نآ  اب  تعیب  نامیپ و  دهع و  سپ  تسا . مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  هاگشیپ  هب  دنزرف -  ردام و  ردپ و  زا  ایرد و  یکشخ و 
ارف نم  گرم  رگا  هک  دـنکیم  تساوخرد  دـنوادخ  زا  هاگنآ  درادیم . راهظا  تمایق  زور  ات  ار  ناـمیپ  نیا  رب  يرادـیاپ  دـنکیم و  دـیدجت 

دنمتداعـس ترـضح  نآ  يرای  هب  روآ و  رب  مربق  زا  ارم  وا  روهظ  زا  سپ  دـشاب ؛ هدرکن  روهظ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  یلاـح  رد  دـسرب ،
. نک

هقح و تموکح  ییاپرب  جرف و  روهظ و  لیجعت  يارب  اعد  هدـش و  نایب  یفیرظ  ترابع  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  رادـید  تساوخرد  نیا  زا  دـعب  )
. تسا فیرش  ياعد  نیا  شخب  نایاپ  نامیا  لها  نید و  قیاقح  ندش  هدنز  ناهج و  نتفای  ناماس 

: تسا هدومرف  اعد  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
َو ٍۀَنَسَح  َْفلَا  ٍۀَِملَک  ِلُِکب  ُهّللا  ُهاطْعَا  َو  ِهِْربَق  ْنِم  ِْهَیِلا  ُهّللا  ُهَجَرْخَا  َتاَم  ْنِا  َو  انِمئاَق  ِراْصنَا  ْنِم  َناَک  ِدْهَعلا  اَذَِهب  ًاحابَص  َنیَعبْرَا  ِهَّللا  َیِلا  اعَد  ْنَم  »

 …« ٍۀَِئیَس َْفلَا  ُْهنَعاحَم 
، دریمب ترضح  نآ  روهظ  زا  شیپ  رگا  دوب و  دهاوخ  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  ناروای  زا  دناوخب ، ار  اعد  نیا  هاگحبـص  لهچ  سک  ره  »

هتـشون شیارب  هنـسح  رازه  نآ  زا  هملک  ره  هرامـش  هب  دـیامن و  داهج  ترـضح  نآ  باـکر  رد  اـت  درک  دـهاوخ  هدـنز  ار  وا  یلاـعت  يادـخ 
.« ددرگیم وحم  وا  زا  دب  راک  رازه  دوشیم و 

.( ح 47 ص 284 ، ج 83 ، راونالاراحب ، )
: تسا زیچ  هس  اعد  نیا  رب  تموادم  راثآ  نیرتمهم 

. دنشابیم مالسلا  هیلع  ماما  تمدخ  رد  روهظ  نامز  رد  هک  تشاد  دهاوخ  ار  یناسک  باوث  . 1
. دوشیم صخش  نامیا  صالخا و  تبحم و  لامک  تابث و  هیام  دهع  دیدجت  . 2
. دوشیم هدنب  هب  تبسن  ترضح  نآ  لماک  تمحر  رظن  ّصاخ و  هجوت  هیام  . 3

جرف ياعد 

. دنیوگ ار  شیاشگ  زین  تسا و  تهارک  نآ  زا  ار  سوفن  هچنآ  يرامیب و  مغ و  هودنا و  زا  یگدوسآ  ینعی ، جرف »  » هملک
. دنتخومآ ثیللا ) یبا  نب  دمحا  نب  دمحم   ) نایعیش زا  یکی  هب  ار  نآ  مالسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  ترضح  هک  تسا  ییاعد  جرف » ياعد  »

: تسا هدروآ  هللا ) همحر  یسربط  خیش  فیلأت   ) حاجنلا زونک  زا  لقن  هب  بقاثلا  مجن  باتک  رد  يرون  نیسح  ازریم  همالع 
دقرم  ) شیرق رباقم  رد  دادـغب ، رهـش  رد  ثیللا  یبا  نب  دـمحم  نسحلا  یبا  هب  باوخ  رد  مالـسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  ترـضح  ار  اعد  نیا  »

نیا ندناوخ  تکرب  هب  سپ  دوب ؛ هدرب  هانپ  هتخیرگ و  شیرق  رباقم  هب  ندش  هتـشک  سرت  زا  نسحلا  یبا  تسا . هدومن  میلعت  نیمظاک ) رهطم 
.« تفای تاجن  ندش  هتشک  زا  اعد ،

.( 263 ص 262 -  بقاثلامجن ، )
: دوشیم زاغآ  هنوگ  نیا  جرف  ياعد 
 …« ُءاَفَخلا َحَِرب  َو  ُءالَبلا  َمُظَع  َّمُهَّللَا  »

.( ح 11 ص 18 ، ح 99 ، راونالاراحب ، ص 176 ؛ یمعفکلا ، حابصم  )
باـب ناونع  تحت  راونـالاراحب ، رد  یـسلجم  موحرم  هک  ناـنچ  تسا ؛ موـسوم  جرف » ياـعد   » ناوـنع هب  زین  يرگید  ياـهاعد  تسا  ینتفگ 

. تسا هدروآ  اعد   39 جرفلا ،» ۀیعدا  »
.( ص 108 ج 95 ، راونالاراحب ، (ر.ك :
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هبدن ياعد 

ياعد ، » دوش هدناوخ  ریدغ -  دیع  نابرق و  دیع  رطف ، دیع  هعمج ، زور  دیع -  راهچ  رد  تسا  بحتسم  هک  روهـشم  رایـسب  ياهاعد  هلمج  زا 
رادم تیالو  هاگرد  نادنمتدارا  مالسا و  یناهج  تموکح  قح و  تلود  روهظ  نارظتنم  ناقاتشم و  نانمؤم ، زا  يرایسب  هراومه  تسا . هبدن »

راربا و ربهر  اب  نآ ، هلیسو  هب  نیعم ، ياهتصرف  اهتبسانم و  رد  هداد و  رارق  دوخ  راعش  ار  نآ  ندناوخ  مالـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح 
. دنزادرپیم اوجن  هب  رارحا  رایخا و  هلسلس  رس 

مالسلا هیلع  رصع  یلو  ترضح  زا  دادمتسا  هثاغتسا و  رب  لمتـشم  فیرـش ، ياعد  نیا  تسا و  هلان  هیرگ و  زین  یناوخارف و  يانعم  هب  هبدن » »
ردقنارگ ياعد  نیا  دنـس  املع  زا  یعمج  تسا . هتفای  ترهـش  مان  نیا  هب  ور  نیا  زا  تسا ؛ راوگرزب  نآ  قارف  زا  هیرگ  تبیغ و  رب  فّسأت  و 
تسردان ار  نآ  نیماضم  ای  دنتشادنپ و  دنس  یب  ار  اعد  نیا  دنت ، نحل  اب  نایامن  حلـصم  زا  یخرب  هک  رـضاح  رـصع  رد  دناهدرمـش . ربتعم  ار 

: تسا هتفگ  هللا  همحر  یسلجم  همالع  تسا . هدش  رشتنم  اعد  نیا  نتم  دنس و  یسررب  رد  گرزب  کچوک و  باتک  نیدنچ  دنتشاگنا ؛
هیلع قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  مالـسلا -  هیلع  مئاق  ترـضح  تبیغ  رب  فسأت  هّقح و  دیاقع  رب  تسا  لمتـشم  هک  هبدن -  ياعد  اما  »

.« تسا لوقنم  مالسلا 
.( ص 491 داعملاداز ، )

نرق ياملع  زا   ) يرئاح يدهـشم  دـمحم  خیـش  زین  رئازلا و  حابـصم  باتک  لامعالا و  لابقا  باـتک  رد  م 664 ق )  ) یلح سوواط  نبا  دـیس 
اعد نیا  تسا -  يدنوار  بطق  تافلؤم  زا  ًارهاظ  هک  میدق  رازم  رد  نینچمه  دـناهدروآ . ار  فیرـش  ياعد  نیا  دوخ  رازم  باتک  رد  مشش )

. دننکیمن لقن  دوخ  ياهباتک  رد  ار  ربتعم  ریغ  ياعد  سانـش ، ثیدح  ردـقنارگ و  ياهتیـصخش  نیا  هک  تسا  نشور  تسا . هدـش  لقن 
فتلم دوش و  هدـناوخ  لماک  صـالخا  بلق و  روضح  اـب  هک  یعـضوم  یناـکم و  ره  رد  هلمج  زا  دراد ؛ يداـیز  صاوخ  اـعد  نیا  ندـناوخ 

رد هادف -  انحاورا  نامزلا -  رصعلا و  بحاص  ترضح  صوصخم  تافتلا  هجوت و  نآ  هجیتن  دشاب ؛ نآ  تاراشا  تارابع و  یلاع و  نیماضم 
هداتفا قاـفتا  دراوم  عضاوم و  یـضعب  رد  هک  ناـنچ  تسا ؛ سلجم  نآ  رد  ترـضح  نآ  ندـیناسر  مه  هب  روضح  هکلب  لـحم ؛ ناـکم و  نآ 

. تسا
هدیزگرب تمکح  سپ  ددرگیم . زاغآ  مالـسلا  مهیلع  وا  تیب  لها  ربمایپ و  رب  دورد  راگدرورپ و  يانث  دـمح و  اب  نأشلا ، میظع  ياعد  نیا 

ناـنآ زا  شیپ  مزعلاولوا و  ناربماـیپ  زا  کـی  ره  یگدـنز  شخب  نیرتمهم  هب  ناـیب و  ناـشندوب  دـنوادخ  لوبق  دروـم  اـیلوا و  اـیبنا و  ندـش 
نییعت دنوادخ  يوس  زا  نیشناج  ّیصو و  نانآ  زا  کی  ره  يارب  هک  هدیدرگ  دیکأت  نینچمه  تسا . هدش  هراشا  مالسلا ، هیلع  مدآ  ترـضح 

وت يوس  زا  ياهداتسرف  ربمایپ و  ارچ  هک  درواین  يرذع  دنوادخ  رب  یـسک  دوشن و  هریچ  قح  لها  رب  لطاب  دنامب و  رادیاپ  قح  هکنیا  ات  هدش 
!؟ مینک يوریپ  وت  تایآ  زا  ات  دیسرن  ياهدنهد  رادشه  يامنهار  دماین و 

ییافویب و هب  ار  نخس  ترضح ، نآ  لیاضف  زا  یتمـسق  نایب  اب  دزادرپیم و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نایقتم  يالوم  ینیـشناج  هب  هاگنآ 
دندناسر و تداهش  هب  ار  نیبم  ماما  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  حیرص  روتسد  فالخ  رب  هک  دناشکیم  نید  نانمشد  يدنمتواقش 
هب تبسن  قوش  راهظا  هثاغتـسا و  هب  زادگ  زوس و  اب  دندرک ! دیهـش  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  شنادنزرف  زا  نارگتیاده  ترـضح  نآ  زا  سپ 

جرف و لیجعت  يارب  مهم  تساوخرد  دنچ  اب  وا ، لآ  ربمایپ و  رب  صوصخم  دورد  اب  دزادرپیم و  تلاسر  نادناخ  موصعم  هدـنامزاب  نیرخآ 
يرایـسب ياهحرـش  دباییم . همتاخ  اعد  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  اب  دنویپ  ندش  مکحم  لطاب و  نتفر  نیب  زا  قح و  تلود  ندـمآراک  يور 

: هلمج زا  تسا ؛ هدش  هتشون  فیرش  ياعد  نیا  يارب 
، یناگیاپلگ یفاص  هّللا  فطل  … ر.ك :  ) هعیشلا و فئاظو  طاشن ، هبدن و  ۀبرقلاۀلیسو ، ۀبرکلا ، فشک  نامّزلا ، بحاص  ۀبدنل  نامُجلا  دقع 

.( راتفگشیپ هبدن ، ياعد  رد  تیالو  غورف 
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تریح نارود 

روهظ هب  هچ  ره  هژیو  هب  تسا ؛ هدـش  رکذ  مدرم  ینادرگرـس » تریح و   » يربک تبیغ  نارود  یگژیو  نیرتیـساسا  تاـیاور ، زا  یـضعب  رد 
، ریحت رد  رتشیب  هچ  ره  یهلا ، يربهر  نادـقف  تهج  هب  اهناسنا  نارود  نیا  رد  دوشیم . هدوزفا  تریح  نیا  تّدـش  رب  میوشیم ، رتکیدزن 

. درب دنهاوخ  رس  هب  یهارمگ  تلالض و  ینادرگرس و 
میظعلادبع دننکیم . ظفح  ار  دوخ  نامیا  هدرک ، روبع  تمالـس  هب  شیامزآ  نیا  زا  یهلا ، ياورپ  هب  يّدج  مامتها  اب  زین  يرایـسب  دارفا  هتبلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  هدرک  ثیدح  شناردپ  زا  مهن ، ماما  زا  ینسح ، هَّللا  دبع  نب 
َو ِِهنیِد  یلَع  ْمُهنِم  َتَبَث  ْنَمَف  الَا  ُهَنوُدِجَی ، الَف  یعْرَملا  َنُوُبلْطَی  ِِهتَبیَغ ، یف  ِمَعَّنلا  َنالَوَج  َنُولوُجَی  ِۀَعیّـشلِاب  یِّنَاَک  ٌلیوَط ، اهُدَمَا  ٌۀَْبیَغ  اّنِم  ِِمئاْقِلل  »

ِهُِقنُع یف  ٍدَـحَِال  ْنُکَی  َْمل  َماق  اذِا  اَّنِم  َِمئاقلا  َّنِا  مالـسلا : هیلع  َلاـق  َُمث  ِۀَـمایِقلا ، َمْوَی  یتَجَرَد  یف  یعَم  َوُهَف  ِهِماـِما  ِۀَـبیَغ  ِدَـمَا  ِلوُِطل  ُُهبلَق  ُسْقَی  َْمل 
« ُهُصْخَش ُبیغَی  َو  ُُهتَدالِو  یفُخت  َِکلِذلَف  ٌۀَْعَیب ،

.( ص 426 يرولا ، مالعا  ح 14 و  ص 303 ، ج 1 ، ۀمعنلا ، مامتو  نیدلالامک  )
هاگارچ دـننزیم و  نالوج  نایاپ  راهچ  نوچ  شتبیغ  رد  هک  منیبیم  ار  هعیـش  ایوگ  تسا . ینالوط  شتدـم  هک  تسا  یتبیغ  اـم  مئاـق  يارب  )

، دوشن تواسق  راچد  شلد  ماما  تبیغ  لوط  يارب  دنامب و  تباث  دوخ  نید  رب  ناشمادک  ره  دیـشاب  هاگآ  دنروآیمن . تسد  هب  دنیوجیم و 
. تسا نم  اب  نم  هجرد  رد  تمایق  زور  رد  وا 

: دومرف سپس 
بیاغ وا  صخـش  ناهنپ و  شتدـالو  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دـشابن و  یتعیب  وا  ندرگ  رد  یـسک  يارب  دـنک ، ماـیق  نوچ  اـم  مئاـق  یتسار  هب 
تریح هوحن  هتبلا  تسا ؛ هدش  هداد  تبـسن  زین  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  دوخ  هب  ینادرگرـس ، تریح و  نیا  تایاور  یخرب  رد  تسا ».

: دیوگ هتابن  نب  غبصا  تسا . توافتم  ًالماک  مدرم  اب  ناشیا 
: مدیسرپ دشکیم ، طخ  نیمز  رب  تشگنا  اب  هتفر و  ورف  هشیدنا  رد  مدید  مدش و  دراو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رب  »

! نینمؤملاریما يا 
؟ دیشکیم طخ  نیمز  رب  ارچ  منیبیم و  كانشیدنا  ار  امش  ارچ 

؟ دیراد یتبغر  نآ  رد  تفالخ  نیمز و  هب  ایآ 
: دومرف

اهُأَلْمَی ُّيِدـْهَملا  َوُه  يدـْلُو ، ْنِم  ُرَـشَع  يداحلا  يرْهَظ  ْنِم  ُنوُکَی  ٍدُولْوَم  یف  ُتْرَّکَف  ْنِکل  َو  ُّطَق  ًامْوَی  اینُّدـلا  ِیف  َو ال  اهیف  ُْتبِغَر  ام  ِهّللاَو  ـال  »
« َنوُرَخآ اهیف  يدَتهَی  َو  ٌماوقَا  اهیف  ُّلِضَی  ٌۀَْبیَغ ، َو  ٌةَْریَح  َُهل  ُنوُکَت  ًاْملُظ ، َو  ًاَرْوَج  ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَع 

.( ح 1 باب 26 ، ج 1 ، نیدلالامک ، قودص ، خیش   ) و ح 4 ). ص 60 ، ۀبیغلا ، ص 336 ؛ ۀبیغلا ، باتک  (ر.ك :
! هّللاو (ال 

يدهم وا  تسا . نم  دنزرف  نیمهدزای  نم و  هلالـس  زا  هک  مشیدنایم  يدولوم  رد  نکل  ماهتـشادن ؛ یتبغر  يزور  چیه  ایند  هب  هن  نآ و  هب  هن 
نآ رد  یماوقا  هک  تسا  یتبیغ  تریح و  ار  وا  دـشاب . هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگنامه  دزاـسیم ؛ داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  تسا و 

.« دنبای تیاده  نآ  رد  رگید  یماوقا  هدش و  هارمگ 
تبیغ و وا  يارب  هدومرف  هک  ییاجنآ  زا  یلو  دـشاب ؛ مدرم  ینادرگرـس  تیاور ، نیا  رد  تریح  زا  دوصقم  هک  دراد  دوجو  لاـمتحا  نیا  هتبلا 

نآ هب  طوبرم  تریح  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  نیاربانب  هدش ، هداد  تبـسن  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هب  تبیغ  تسه و  ود -  ره  تریح - 
.( ص 280 ح 3 ، نیرحبلا ، عمجم  ر.ك :  ) دنیبیمن یشیاشگ  دوخ  راک  رد  هک  دنیوگیم  یسک  هب  ناریح  هک  ارچ  دشاب . مه  ترضح 

: دیوگ هیفقث  یناه  ما  نینچمه  تسا . نینچ  تبیغ  نارود  رد  زین  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  و 
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: متفگ مدیسر و  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  مرورس  تمدخ  دادماب 
! نم ياقآ  يا 

: دومرف تسا ، هدوبر  ممشچ  زا  باوخ  هتخاس و  ناشیرپ  ارم  تسا و  هدرک  روطخ  ملد  رب  یلاعت  يادخ  باتک  زا  ياهیآ 
! یناه ما  يا 

: دیوگ سرپب ،
: مدیسرپ

! مرورس يا 
« ِسَّنُکلا ِراوَجلا  ِسَّنُْخلِاب ، ُمِْسُقا  الَف   » یلاعت يادخ  لوق  نیا 

: دومرف هیآ 2 و 3 ). (: 81  ) ریوکت )
يدَتْهَی ٌماوقَا و  اهیف  ُّلِضَی  ٌۀَْبیَغ  َو  ٌةَْریَح  َُهل  ُنوُکَت  ِةَْرتِعلا ، ِهِذه  ْنِم  ُّيِدـْهَملا  َوُه  ِنامَّزلا  ِرِخآ  یف  ٌدُولْوَم  اذـه  ُّیناه  َُّما  ای  یِنْتلَأَس  ُۀـَلَأْسَملا  َمِْعن  »

« ُهَکَردَا ْنَِمل  یبوُط  ای  ِِهتْکَردَا و  ْنِا  َِکل  یبوُطایَف  ٌماْوقَا ، اهیف 
.( ح 14 باب 32 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )

! یناه ما  يا  )
یماوقا هک  دوب  دهاوخ  یتبیغ  تریح و  وا  يارب  تسا و  ترتع  نیا  يدهم  وا  تسا . نامّزلا  ُرِخآ  رد  يدولوم  نیا  يدیسرپ ، ياهلأسم  بوخ 

.« دبایرد ار  وا  هک  یسک  رب  اشوخ  یبایرد و  ار  وا  رگا  وت  رب  اشوخ  دنبای و  تیاده  زین  یماوقا  دنوش و  هارمگ  نآ  رد 

روهظ رصع  رد  نید 

روهظ رصع  رد  هک  یطیارش  هب  هجوت  اب  تسا و  مالسا » نید   » انامه روهظ ، رصع  رد  لوبق  دروم  نید  اهنت  هک  درادیم  نایب  یناوارف  تایاور 
. دش دهاوخ  امرف  مکح  یتیگ  رسارس  رد  دیحوت  يادن  دباییم ، ققحت 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
« َنوُکِرْشُملا َهِرَک  َْول  َو  ِهِّلُک  ِنیّدلا  یَلَع  ِّقَحلا  َنید  ِِهب  ُرِهُْظی  َو  »… 

.( ح 3 ص 317 ، ج 1 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )
.« دندنسپن ار  نآ  ناکرشم  هچرگا  دشخبیم و  روهظ  نایدا  یمامت  رب  ار  قح  نید  وا  هلیسو  هب  دنوادخ  )

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
.« ِهَّللا ُلوُسَر  ًادمحم  َّنَا  َهللا و  َِّالا  َهِلا  ْنَا ال  ِةَداهَِشب  اهیف  َيِدُون  َِّالا  ٌضْرَا  یَْقبَی  مالسلا ال  هیلع  ُِمئاقلا  َماق  اذِا  »

.( ح 4 ص 254 ، ح 1 ، نیدلالامک ، ر.ك : ص 81 و 183 ؛ ج 1 ، یشایع ، ریسفت  )
.« دش دهاوخ  ادن  نآ  رد  تّوبن  دیحوت و  هب  تداهش  هکنیا  رگم  دنام ؛ دهاوخن  یقاب  ینیمزرس  چیه  دنک ، مایق  مئاق  هک  ماگنه  نآ  رد  )

دیآیم شیپ  لاؤس  نیا  و  دروآ ! دهاوخ  دـیدج  شور  نییآ و  ترـضح  نآ  هک  دوشیم  لصاح  هراگنا  نیا  اهتیاور  یخرب  رهاظ  زا  هتبلا 
باتک دیدج و  نییآ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هنوگچ  يدـبا ، نییآ  مالـسا  تسا و  یهلا  نادواج  باتک  میرک  نآرق  هکنیا  هب  هجوت  اب  هک 

!؟ دروآیم ناغمرا  هب  تیرشب  يارب  هزات 
: هک تسا  ینتفگ  خساپ  رد 

تاعامتجا هب  ار  نآرق  میلاـعت  مالـسا و  دـیاب  ریزگاـن  سپ  تسا ؛ یتیگ  رـسارس  رد  نآرق  نوناـق  هدـنرتسگ  مالـسا و  نید  شخب  میکحت  وا 
هزات و شور  هار و  همانرب و  دـیدج و  باتک  ون و  نییآ  دـناوخ . ارف  نآ  عورف  لوصا و  رواب  شریذـپ و  هب  ار  نامدرم  دـنک و  هضرع  يرـشب 
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ص ج 2 ، داشرالا ، دیفم ، خیـش  ح 1 ؛ ص 320 ، ح 5 ، ص 322 ، ۀـبیغلا ، ر.ك :  ) هدیـسر ثیداحا  رد  هک  تسد  نیا  زا  ییاـهریبعت  رگید 
: تسا یلئاسم  نییبت  يارب  ص 465 ،). ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  یلبرا ، 384 ؛

عامتجا رکف  گنهرف و  حطس  اب  بسانتم  ای  هتشگن  نییبت  یللع  هب  انب  هتـشذگ  رد  مالـسا ، گنهرف  هعومجم  زا  یناوارف  فراعم  ماکحا و  . 1
، یمالـسا هعماـج  يارب  ناـمگیب  یلئاـسم ، فراـعم و  نینچ  ییوگزاـب  تسا . هتـشادن  دوجو  اـهنآ  یلمع  هنیمز  اـی  تسا و  هدوـبن  هتـشذگ 
، دزومآیم مدرم  هب  دنکیم و  طابنتـسا  میرک  نآرق  نطاب  رهاظ و  زا  ار  میلاعت  نیا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  نوچ  دوب و  دـهاوخ  هتخانـشان 

. دوشیم هتشاگنا  دیدج  باتک  ون و  نییآ  دراد و  یگزات  نانآ  يارب 
يارب انـشآان و  یمالـسا  هعماج  رد  هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛ هتفر  اـهدای  زا  هدـش و  شومارف  مالـسا ، میرک و  نآرق  زا  یماـکحا  فراـعم و  . 2

. دوشیم هتشادنپ  ون  نییآ  باتک و  زین  لئاسم  نیا  حرط  تسا . هتخانشان  ناناملسم 
مالسا رد  هک  نانچ  ار -  اهنآ  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا و  هتـشگ  یعـضوم  ای  يونعم  ینوگرگد  فیرحت و  راچد  یناوارف  ماکحا  لوصا و  . 3

ار نآ  هاگیاج  ای  مکح  موهفم  دـنکیم و  نشور  ار  هداد  يور  ياهفارحنا  فیرحت و  دزاـسیم و  حرطم  هراـب  رگید  تسا -  هدوب  لیـصا 
. دزاسیم صخشم 

. دوشیم باسح  هزات  شور  هار و  دیدج و  همانرب  ور  نیا  زا  درادن ؛ يراگزاس  املع  زا  یخرب  مدرم و  یمومع  تشادرب  یقلت و  زرط  اب  نیا 
انـشآان هتخانـشان و  دـنکیم و  هولج  دـیدج  هزات و  یمالـسا  هعماج  يارب  دـهدیم و  رارق  هجوت  دروم  ماما  هک  ار  یلئاسم  نیرتشیب  نیاربانب 

نادب هدوب و  نآ  هب  دنمزاین  تخس  ناسنا  هک  یعوضوم  ینعی ، تسا ؛ یتشیعم  یلام و  روما  یعامتجا و  تلادع  هب  طوبرم  لئاسم  دیامنیم ؛
رد يرگداد  لدع و  يرارقرب   ) نآ يارجا  دهدیم و  لیکشت  ار  زورما  رشب  یگدنز  یلـصا  یناماسبان  لکـشم  زین  رما  نیمه  تسا ، هدیـسرن 

تاواسم عوضوم  هب  مالـسلا  هیلع  دوعوم  ماما  لاـثم : ناونع  هب  دوب . دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  یلـصا  ياهمادـقا  زا  یتیگ ) رـسارس 
: دیوگیم راّمع  نب  قاحسا  هک  نانچ  دهدیم ؛ یمازلا  ینوناق و  لکش  یمالسا 

نم تفگ ؛ نخـس  دراد ، نارگید  رب  سک  ره  هک  یقح  رگیدـکی و  اب  مدرم  يواـست  زا  ترـضح  نآ  مدوب ، مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دزن  »
! مدش تفگش  رد  تخس 

: دومرف
« ْمُهوُّوَُقی ْنَا  َو  مُهَناوِخا  اوُزَّهَُجی  ْنَا  ْمِْهیَلَع  َبَجَو  انُِمئاق  َماق  اذِا  َِکلذ  امَّنِا  »

.( ص 26 ج 120 ، ۀعیشلا ، لئاسو  )
.« دنشخب ورین  دنناسر و  لیاسو  رگیدکی  هب  هک  تسا  یناگمه  بجاو  راگزور ، نآ  رد  هک  تسا ، ام  مئاق  زیخاتسر  ماگنه  هب  نیا ،

هتشگن و حرطم  هقف  رد  هدش و  هتشاذگ  رانک  یقالخا  ثیداحا  مان  هب  نکیل  تسا ؛ هدمآ  یمالـسا  میلاعت  زا  رگید  يرایـسب  رد  عوضوم  نیا 
! تسا هدشن  تیبثت  نوناق  لصا و  تروص  هب  یمالسا  تاعامتجا  اهتموکح و  یمازلا  ياههمانرب  رد 

بحتسم فاوط  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  دنکیم و …  هولج  دیدج  یماکحا  تروص  هب  دوش ، یلمع  میلاعت  نیا  نوچ  هک  تسا  نشور 
.( ص 525 ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص 427 ؛ ج 4 ، یفاکلا ،  ) دنکیم عنم  بجاو ، فاوط  ترثک  دوجو  اب 

اهدـبنگ و اهيراک و  یـشاک  تافیرـشت و  دـیاوز و  همه  دـنکیم و  بارخ  ار  اهيدابآ  اهرهـش و  هتفاـی  نییزت  لـلجم و  دـباعم  دـجاسم و 
دیاریپ یم  ار  اهنآ  ياهرویز  اههتسدلگ و 

ص 453، ج 1 ، حئارجلا ، جئارخلا و  يدنوار ، بطق  ص 264 ؛ نیظعاولا ، ۀضور  يروباشین ، لاتف  ح 175 ؛ ص 206 ، ۀبیغلا ، باتک  (ر.ك :
.( ح 39

يدهم ماما  دزاسیم و …  شیالآیب  شیارآیب و  هداس و  ار  دباعم  دـجاسم و  دـنکیم . فرـص  اهناسنا  لاح  هافر  يارب  ار  اهنآ  هجدوب  و 
يرازگتمدـخ تروص  هب  سک  ره  ات  دزاسیم  رومأم  ار  نامدرم  درادیم و  رب  ار  اهدتـس  داد و  یناگرزاب و  تالدابم  رد  دوس  مالـسلا  هیلع 
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. دریگن يدوس  هدش  هضرع  يالاک  ربارب  رد  دنک و  راک  هعماج  هب  تبسن 
.( ص 178 ج 7 ، بیذهتلا ، یسوط ، خیش  ص 313 ؛ ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  قودص ، خیش  (ر.ك :

. دنکیم نیمأت  نارگید  زا  ناس  نیمه  ار  دوخ  ياهزاین  دوخ  و 
موصعم ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ثیداحا  میرک و  نآرق  رد  هک  ییاـهلیوأت  ریـسفت و  رتشیب  رب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما 

ینآرق ياهبوچ  راچ  رد  دزاسیم و  نآرق  وریپ  عباـت و  ار  اههشیدـنا  ارآ و  دـشکیم و  نـالطب  طـخ  تسا ، هتفرگ  تروص  مالـسلا  مهیلع 
. دروآیم

.( هبطخ 138 هغالبلاجهن ، (ر.ك :
هزات باتک  دیدج و  نییآ  ار  اهنآ  تسا و  هتخانـشان  مدرم  يارب  هک  دنکیم  حرطم  ماما  ار  يدیدج  ماکحا  فراعم و  لئاسم و  ناسنیدـب  و 

. دهدیم خر  یمالسا  هعماج  يدوخ و  اب  گنج  تروص  نیا  رد  دنوشیم و  زین  ریگرد  لئاسم  نیا  رس  رب  ماما  اب  هاگهگ  دنراگنایم و 
.( 175 ص 179 -  یگدنز ، رصع  )

: دیوگیم هتشادرب  هدرپ  یگنوگچ  نیا  زا  هبدن  ياعد  زا  ییاهزارف 
ِِملاعَم ییُْحم  َْنیَا  ِهِدوُدُـح ، َو  ِباـتِکلا  ِءاـیْحِِال  ُلَّمَؤُملا  َْنیَا  ِۀَـعیرَّشلا ، َو  ِۀَّلِملا  ِةَداـعِِال  ُرَّیَخَتُملا  َْنیَا  ِنَنُّسلا ، َو  ِِضئارَفلا  ِدـیدْجَِتل  ُرَّخَّدُـملا  َْنیَا  »

 …« ِِهلْهَا َو  ِنیّدلا 
.( ص 504 لامعالا ، لابقا  سواط ، نب  دیس  )

؟ تسا هدش  هریخذ  هدش ) شومارف  وحم و  هک  مالسا  نییآ   ) ننس ضیارف و  ندرک  هدنز  دیدجت و  يارب  هک  یسک  نآ  تسا  اجک  »
؟ تسا هدش  هدیزگرب  باختنا و  مالسا ) سّدقم  نید   ) تعیرش ّتلم و  قیاقح )  ) ندنادرگرب يارب  هک  یسک  نآ  تسا  اجک 

؟ تسوزرآ دیما و  دروم  شدودح  نآرق و  ینامسآ  باتک  ندرک  هدنز  ایحا و  يارب  هکنآ  تساجک 
»… ؟ نآ لها  نید و  ياههناشن  هدننک  هدنز  تسا  اجک 

ذ»  » فرح

راقفلاوذ

هک یتـقو  دـحا  گـنج  رد  ترـضح  نآ  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هب  قلعتم  ادـتبا  هک  تسا  فرگـش  يریـشمش  راـقفلاوذ » »
ادیپ سدـقم  هبنج  ریـشمش  نیا  نامز  نامه  زا  دیـشخب و  وا  هب  ار  نآ  تسکـش ، دربن  مرگامرگ  رد  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ریـشمش 

: دناهتفگ ریشمش  نیا  هیمست  هجو  رد  درک .
. تسا هتشاد  یمدآ  تارقف  نوتس  دننام  يدنلب  تسپ و  ياهراخ  نآ  تشپ 

.( ص 160 ج 1 ، عیارشلا ، للع  (ر.ك :
: دنکیم لقن  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  زا  هللا  همحر  یسلجم  همالع 

يهیآ
« ِسانِلل ِعفانَم  َو  دیِدَش  ٌسَأب  ِهِیف  دیِدَحلا  انلَْزنَا  َو  »

.( 25 دیدح 57 : )
دش لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  نامسآ  زا  هک  دراد  راقفلاوذ  هب  هراشا 

.( ص 309 ج 3 ، كردتسم ، ر.ك : ص 235 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، )

( جع  ) يدهم ترضح  نوماریپ  تیودهم  ییابفلا  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 139 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


.« دیشخب مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  ار  نآ  ناشیا  و 
: هکنیا هلمج  زا  تسه ؛ مه  يرگید  لاوقا  راقفلاوذ  أشنم  دروم  رد 

دروآ تسد  هب  یمهس  هبنم  نب  صاع  شبحاص  نتشک  زا  سپ  ار  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ردب  گنج  رد 
.( ص 169 ج 14 ، هغالبلاجهن ، حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  (ر.ك :

. دوب مالسلا  هیلع  نامیلس  هب  سیقلب  يایاده  وزج  ای 
.( ص 57 ج 42 ، راونالاراحب ، )

. دیشخب مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  ار  نآو  دیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسد  هب  ردب  زور  رد  راقفلاوذ  ای  و 
. دیسر ثرا  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هب  ماجنارس  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هب  وا  زا  دعب  نسح و  ماما  هب  سپس  ریشمش  نیا 

.( ص 418 ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  (ر.ك :
: دومرف مالسلا  هیلع  ترضح  دندیسرپ ، راقفلاوذ  هب  نآ  هیمست  هجو  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

ترخآ رد  درک و  ادیپ  تیمورحم ) « ) راقتفا  » تایح زا  ایند  رد  هکنآ  رگم  دزن ، سک  چـیه  هب  نآ  اب  یتبرـض  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اریز 
« تشهب زا 

.( ص 58 ج 42 ، راونالاراحب ، ص 295 ؛ ج 3 ، بقانملا ، )
: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دنس  رکذ  اب  یسوط  یلامألا  هللا و  همحر  دیفم  خیش  داشرالا  رد 

: هک داد  رد  ادن  نامسآ  زا  دوب ، ناوضر  شمان  هک  ياهتشرف  دحا  زور  رد 
« یلَع َِّالا  یتَف  َو ال  راقَفلاوُذ  َِّالا  َْفیَس  «ال 

.( ص 547 یسوط ، یلامألا  ص 82 و 87 و 86 ؛ ج 1 ، داشرالا ، )
« ردب  » هوزغ دحا ،»  » هوزغ ياج  هب  هک  توافت  نیا  اب  دـناهدرک ، لقن  ۀـنابالا  رد  ۀّـطب  نباو  هباحـصلا ، لیاضف  رد  یناعمـس  ار  ثیدـح  نیمه 

. دناهتفگ
.( ص 296 ج 3 ، بقانملا ، )

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  ریشمش  نامه  روهظ ] ماگنه  ترضح  نآ   ] ریشمش … و  راقَفلاوُذ » هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوُسَر  ُْفیَس  ُهُْفیَـس  َو  »… 

.« تسا راقفلاوذ  هلآ  و 
.( ح 2 ص 307 ، ۀبیغلا ، )

يوط يذ 

گرزب ياههرخـص  راومه و  نیمزرـس  هب  هیاط »)  » نوچ  ) نآ تاقتـشم  زا  یخرب  تسا و  ندیدرون  رد  ندیچیپ و  يانعم  هب  تغل  رد  يوط » »
. دوشیم هتفگ  روانهپ  ياهرازگیر  رد 

اجنآ زا  دراد و  رارق  مرح  لـخاد  رد  هـکم و  یخــسرف  کـی  رد  يوـط » يذ  .( » ص 430 ج 3 ، ۀـغللا ، سییاقم  مجعم  سراـف ، نب  دـمحا  )
. دوشیم هدید  هکم  ياههناخ 

.( ص 279 ج 1 ، نیرحبلا ، عمجم  )
دبع زا  دوخ  دنـس  هب  یـشایع  تسا . هدـش  دای  تبیغ  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هاـگیاج  ناونع  هب  نآ  زا  تاـیاور  یخرب  رد 

: تسا هدروآ  یبلح  یلعالا 
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: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  رفعج  وبا  ترضح 
.« دومرف هراشا  يوط  يذ  يوس  هب  دوخ  تسد  اب  و ]  ] دوب دهاوخ  یتبیغ  اههرد  نیا  زا  یکی  رد  ار  رما  نیا  بحاص  راچان  هب  »

.( ح 30 ص 264 ، ۀبیغلا ، )
: تسا هدمآ  تایاور  زا  رگید  یضعب  رد  و 

. دربیم رس  هب  يوط  يذ  رد  مایق  هناتسآ  رد  روهظ و  زا  لبق  ترضح 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

هب ار  شتـشپ  ات  دربیم ، رـس  هب  ردـب ، لـها  دادـعت  هب  رفن  اـب 313  راـظتنا  لاـح  رد  يوط » يذ   » رد ار  روـهظ )  ) زور نآ  مالـسلا  هیلع  مئاـق  »
.« دروآ رد  زازتها  هب  ار  هتشارفا  رب  مچرپ  هداد  هیکت  دوسالارجح 

.( ص 448 نامه ، )
: دیامرفیم هطبار  نیا  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

مالسلا هیلع  یسوم  ترـضح  دننامه  هداتـسیا ؛ اپ  رـس  يوط » يذ   » رد هنهرب  ياهاپ  اب  هک  منیبیم  دوخ  مشچ  اب  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  ییوگ  »
.« دیامن مالعا  ار  دوخ  توعد  دیایب و  میهاربا ]  ] ماقم هب  هک  تسا  رظتنم  نارگن و 

.( ص 385 ج 52 ، راونالاراحب ، )
: میناوخیم هبدن  ياعد  زا  يزارف  رد 

؟ ياهدیزگ نکسم  اجک  رد  هک  متسنادیم  شاک  يا  »
؟ هدیشک شوغآ  رد  ار  وت  نیمزرس  نیمادک  ای 

؟ یتسه يوضر  هوک  رد  ایآ 
: هکنیا تسا  ینتفگ  هچنآ  يوط »؟ يذ  رد  ای 

نآ رد  ادخ  تدابع  شتسرپ و  هک  تسا  رگید  هکربتم  سدقم و  نکاما  ریاس  اب  ناشیا  طابترا  دننام  ناکم ، ود  نیا  اب  ترـضح  نآ  طابترا  »
رد ترضح  تسا  هدش  مولعم  هلهس ، دجسم  هفوک و  دجسم  ینیسح ، دهشم  هبیط ، هنیدم  دجـسم  مارحلادجـسم ، لثم  دراد ؛ تلیـضف  نکاما 

یکی زین  يوضر  هوک  دنربیم ؛ مان  هبدن  ياعد  رد  تیـصوصخ  ود  نیمه  هطـساو  هب  زین  ار  ناکم  ود  نیا  دنراد و  دمآ  تفر و  اهناکم  نیا 
. دندربیم فیرشت  اجنآ  هب  یهاگ  هک  تسا  ینکاما  ترضح و  نآ  تاماقم  زا 

.( ص 40 هبدن ، ياعد  رد  تیالو  غورف  ص 103 ، ۀبیغلا ، باتک  )

ر»  » فرح

يدهم هار 

. تسا هدش  نیودت  هیهت و  یهاش  ورسخ  رقاب  دیس  هلیسو  هب  هک  تسا  ردص  اضر  دیس  رثا  يدهم  هار  باتک 
یلک لصف  شش  رد  باتک  تسا . هتفای  شراگن  یشرازگ  هویش  هب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یناگدنز  رد  یشواک  باتک ، نیا 

ترـضح یـسایس  یخیرات ، بلاطم  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  تایاور  نآرق و  تایآ  زا  يریگهرهب  اب  ات  هدیـشوک  فلؤم  هتفاـی و  ناـماس 
: تسا رارق  نیا  زا  باتک  نیوانع  نیرتمهم  دشک . ریوصت  هب  يربک -  تبیغ  نامز  ات  تدالو  ماگنه  زا  ار -  مالسلا  هیلع  رصع  یلو 

. تلادع دیما و  . 1
. مالسلا هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هار  نآرق  هار  . 2
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. عامتجا درف و  رد  دیما  شقن  . 3
. یعامتجا دیما  هب  رشب  ندیسر  عناوم  . 4

. اهناسنا دیما  مالسلا  هیلع  يدهم  . 5
. مالسلا هیلع  يدهم  ریگملاع  لدع  . 6

ناهج و…  رد  یهلا  تموکح  . 7

تعجر

تعجر

ياهباتک رد  تعجر »  » هژاو دراد . یگنتاگنت  طابترا  زین  ّتیودـهم  گنهرف  اـب  هک  تسا  هعیـش  يداـقتعا  مهم  ثحاـبم  زا  تعجر »  » ثحب
. تسا هدوب  اجنآ  رد  رتشیپ  هک  ییاج  هب  نتشگرب  ینعی ، تسا ؛ تشگزاب »  » يانعم هب  تغل 
: زا تسا  ترابع  تعجر »  » یحالطصا يانعم   … نآرقلا و ) ظافلا  تادرفم  نیعلا ؛ (ر.ك :

ص تالاقملا ، لئاوا   ) دـندوب هتـشذگ  رد  هک  ییاهتروص  نامه  هب  ضحم -  نارفاک  ضحم و  ناـنمؤم  ِناـگدرم  زا  هورگ  ود  تشگزاـب  »
.( ص 29 ۀعجهلا ، نم  ظاقیالا   ) تمایق زا  لبق  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  زا  سپ  ات  ایند  هب  .( - 77
.« دنوش ملأتم  نارگمتس  تراقح  تلذ و  زا  نارفاک  دندرگ و  داش  لدع  یناهج  تموکح  ییاپرب  زا  نانمؤم 

.( ص 294 هیمامالا ، دیاقع  ص 125 ؛ ج 1 ، یضترم ، فیرشلا  لئاسر  )
هدرک لیوأت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  تلود  تشگزاب  مالـسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  هب  ار  تعجر  یخرب  هک  دنامن  هتفگان 

.( ص 859 روهظلادعب ، ام  خیرات  )
. دناهدش رکنم  ناشیرهاظ  ياهندب  اب  ار  مالسلا  مهیلع  همئا  دوخ  تشگزاب  و 

: تسا هدش  رکذ  یتاهج  لوق  نیا  در  رد 
: مکی

. مود تـسین . زین  لـیوأت  لـباق  تـسا و  هدرک  حیرـصت  ناگدـننک  تـعجر  مالـسلا و  مـهیلع  هـمئا  ینامـسج  تشگزاـب  هـب  رتاوـتم  تاـیاور 
دوخ ياعدم  رب  لیلد  زین  ار  اهنآ  هعیـش  هدـش و  هراشا  اهنآ  هب  تایآ  تایاور و  رد  هتفرگ و  تروص  هتـشذگ  ياهتما  رد  هک  ییاهتعجر 

. تسا هدوب  ناشیا  هتشذگ  ياهمسج  نامه  اب  ناگدرم  تشگزاب  تروص  هب  تسا ، هداد  رارق 

هعیش تاداقتعا  رد  تعجر  هاگیاج 

ات تسا ؛ رادروخرب  ییالاو  هبترم  زا  هعیش  تاداقتعا  هعومجم  رد  تعجر »  » هب داقتعا  دوشیم  هدافتـسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  زا 
هیلع قداص  ماما  دنمشزرا  نخس  تایاور  نیا  زا  یکی  دنادیم . جراخ  عّیـشت  هریاد  زا  ار  تعجر  نارکنم  ثیداحا ، نیا  زا  یخرب  هک  ییاج 

: دومرف هک  تسا  مالسلا 
 …« اِنتَرَِکب ْنِمُؤی  َْمل  ْنَم  اّنِم  َْسَیل  »

.( ص 458 ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  )
: دناهدومرف هتسناد ، نامیا  طیارش  زا  یکی  ار  تعجر  هب  داقتعا  ترضح  نآ  زین  رگید  یتیاور  رد 

.« ِۀَعْجَّرلِاب ُنامیَالا  ٌنِمُؤم …  َوُهَف  ءایشَا  ِۀَْعبَِسب  َرَقَا  ْنَم  »
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.( ص 240 ج 20 ، ۀعیشلا ، لئاسو  )
. دناهتسناد بهذم  ای  نید و  تایرورض  زا  ار  تعجر  هب  داقتعا  هعیش ، ياملع  زا  یناوارف  هدع  ور  نیا  زا 

.( ص 679 ج 2 ، نیرحبلا ، عمجم  ص 67 ؛ ۀعجهلا ، نم  ظاقیالا  مهن ؛ دصقم  نیقیلا ، قح  ص 250 ؛ هیرفعجلا ، دیاقعلا  ۀلاسر  )
. دناهدرمشن زیاج  ار  نآ  راکنا  دناهتسنادن -  تایرورض  زا  هک  زین -  یکدنا  هدع 

. دناهدرک راکنا  ار  تعجر  زین  نایعیش  زا  یکدنا  رایسب  دارفا  هتبلا 
.( ص 111 مالسا ، ياههقرف  هعیش و  خیرات  )

تنس لها  رظن  زا  تعجر 

حرش ناگدنسیون و  دندنـسپیمن . چیه  ار  نآ  دننادیم و  یمالـسا  دیاقع  فالخ  ار  تعجر  هب  هدیقع  ّتنـس  لها  هعیـش ، هدیقع  فالخ  رب 
هب هدـیقع  ناـنآ  رظن  رد  اـیوگ  دـننادیم . يوار  تیاور  درط  هناـشن  ار  نآ  هدرک و  در  نعط و  ار  تعجر  هب  نادـقتعم  ناـنآ ، ناـسیون  لاـح 
.( ص 25 نآرقلا ، فیرحت  هعیشلا و  ص 911 ؛ ج 3 ، دقن ، ضرع و  هعیشلا  بهذم  لوصا   ) نآ زا  رتدب  ای  كرـش  رفک و  رامـش  رد  تعجر 

. دنیوگیم ازسان  دنبوکیم و  ار  هعیش  هناهب  نیا  هب  دراد ! رارق 
.( ص 120 هیمامالا ، دیاقع  )

هیلع يدهم  روهظ  رصع  رد  فهک  باحصا  هلمج  زا  دارفا -  زا  يرامش  تعجر  هب  هک  دنتسه  یکدنا  رایـسب  دارفا  ّتنـس  لها  نایم  رد  هتبلا 
. دناهدرک هراشا  مالسلا - 

.( ص 1193 ج 4 ، يواصلا ، ۀیشاح  ص 368 ؛ ج 7 ، ریسفتلا ، ریسیت  ص 253 ؛ ج 5 ، نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  )
هتـسد ود  هب  ًاتدـمع  ار  تایاور  تاـیآ و  نیا  هدرب و  هرهب  یناوارف  تاـیاور  تاـیآ و  زا  دوخ ، داـقتعا  نیا  تاـبثا  يارب  تعجر  هب  نادـقتعم 

: دناهدرک میسقت 
داقتعا هب  هک  یتایاور  تاـیآ و  مود  هتـسد  دراد . هتـشذگ  ياـهتما  رد  تعجر  عوقو  زا  نخـس  هک  تسا  یتاـیاور  تاـیآ و  تسخن  هتـسد 

. دراد مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  ماگنه  نامّزلا و  ُرِخآ  رد  نآ  عوقو  رب  تلالد  ناشیا 

تعجر عوقو  رب  یلقن  هلدا 

تایآ
دروم اهنآ ، نیرتیلصا  عبنم و  نیلّوا  ناونع  هب  زین  تعجر  هلأسم  رد  تسا ، ینید  قیاقح  تابثا  يارب  عبنم  نیرتیساسا  نآرق  هک  ییاجنآ  زا 

. تسا هتفرگ  رارق  یسررب 
: تسا هدش  میسقت  هتسد  ود  هب  تایآ  نیا 

. دراد هتشذگ  للم  ماوقا و  نایم  تعجر  عوقو  رب  تلالد  هک  یتایآ  . 1
. دراد تلالد  تمایق  زا  لبق  نامّزلا و  ُرِخآ  رد  تعجر  ققحت  رب  تایاور ، یخرب  نایب  هب  هک  یتایآ  . 2

هتشذگ رد  تعجر  عوقو  زا  رابخا 

یسوم نارای  زا  رفن  داتفه  ندش  هدنز 
: تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  دنوادخ 

.« َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکتْوَم  ِدَْعب  ْنِم  ْمُکاْنثََعب  َُّمث  َنوُرُْظنَت ، ُْمْتنَأ  َو  ُۀَقِعاَّصلا  ُمُْکتَذَخَأَف  ًةَرْهَج  َهَّللا  يََرن  یَّتَح  ََکل  َنِمُْؤن  َْنل  یسُوم  ای  ُْمْتُلق  ْذِإ  َو  »
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: دیتفگ نوچ  «و 
! یسوم يا 

ار امـش  سپ  تفرگ ، ورف  ار  امـش  هقعاص  دیتسیرگنیم -  هک  یلاح  رد  سپ -  دروآ . میهاوخن  نامیا  وت  هب  زگره  مینیبن  راکـشآ  ار  ادخ  ات 
.« دینک يرازگرکش  هک  دشاب  میتخیگنارب  ناتگرم  زا  سپ 

.( 55 هیآ 56 -  (، 2  ) هرقب )
. دراد ندش  هدنز  ندرم و  رد  حیرصت  ّتنس ، لها  هعیش و  نارسفم  مومع  رظن  هب  هیآ  نیا 

.( ص 53 ج 1 ، لیزنتلا ، كرادم  ص 403 ؛ ج 1 ، نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  ص 46 ؛ ج 1 ، یمق ، ریسفت  ص 252 ؛ ، 1 ج 2 -  نایبلاعمجم ، )
لیئارسا ینب  هتشک  ندش  هدنز 

: میناوخیم دیجم  نآرق  رد  هراب  نیا  رد 
ْمُکَّلََعل ِِهتایآ  ْمُکیُری  َو  یتْوَْملا  ُهَّللا  ِیُْحی  َِکلذَـک  اهِـضْعَِبب  ُهُوبِرْـضا  اـْنلُقَف  َنوُُمتْکَت ، ُْمْتنُک  اـم  ٌجِرُْخم  ُهَّللا  َو  اـهیف  ُْمتْأَراَّداَـف  اًـسْفَن  ُْمْتلَتَق  ْذِإ  َو  »

.« َنُولِقْعَت
. دینادرگ راکشآ  دیدرکیم ، نامتک  ار  هچنآ  ادخ ، هکنآ  لاح  دیتساخرب و  هزیتس  هب  رگیدکی  اب  وا  هرابرد  دیتشک و  ار  یصخش  نوچ  «و 

: میدومرف سپ 
امـش هب  ار  دوخ  تایآ  دنکیم و  هدنز  ار  ناگدرم  ادخ  هنوگ  نیا  دوش ] هدـنز  ات   ] دـینزب لوتقم ]  ] نآ هب  ار ] هدـیرب  رـس  واگ   ] نآ زا  ياهراپ 

.« دیشیدنیب هک  دشاب  دنایامنیم ،
.( 72 هیآ 73 -  (، 2  ) هرقب )

. تسا هدش  ریسفت  ایند  هب  تشگزاب  تعجر و  عوقو  رب  ّتنس ، لها  هعیش و  نارسفم  رتشیب  يوس  زا  لبق  هیآ  دننامه  زین  هیآ  نیا 
.( ص 268 ج 1 ، يربط ، ریسفت  ص 462 ؛ ج 1 ، نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  ص 204 ؛ ج 1 ، نازیملا ، ریسفت  )

رفن نارازه  ندش  هدنز 
: تسا هدومرف  تقیقح  نیا  هرابرد  دنوادخ 

؟ یتفاین ربخ  دندوب ، نت  نارازه  دندش و  جراخ  دوخ  ياههناخ  زا  گرم  میب  زا  هک  یناسک  لاح ]  ] زا ایآ  »
: تفگ نانآ  هب  دنوادخ  سپ 

يرازگساپس مدرم  رتشیب  یلو  تسا ، ششخب  بحاص  مدرم ، هب  تبسن  دنوادخ  يرآ ، تخاس . هدنز  ار  نانآ  هاگنآ  دیراپسب . گرم  هب  نت 
.« دننکیمن

.( هیآ 243 (، 2  ) هرقب )
هب هدش ، دای  تایآ  رب  هوالع  هعیش  دراد . تلالد  هتشذگ  ياهتما  رد  تعجر  عوقو  رب  ینس ، هعیش و  نارسفم  بلغا  حیرـصت  هب  زین  هیآ  نیا 

مالسلا و اهیلع  میرم  نب  یسیع  ترضح  تسد  هب  یناوارف  دارفا  ندش  هدنز  و  هیآ 259 ). نامه ،  ) لاس دصکی  زا  سپ  یبن  ریزع  ندش  هدنز 
رایسب ثداوح  هلمج  زا  هتشذگ ، ياهتما  رد  هک  دناهتسناد . یعطق  ار  بلطم  نیا  هدرک ، هراشا  هیآ 29 ). (، 3  ) نارمع لآ   ) دنوادخ نذا  هب 

هللا یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  یناوارف  تایاور  هب  قوف  تایآ  رکذ  زا  سپ  هعیـش ، ياملع  ناگرزب  تسا . هدوب  ناگدرم  ندش  هدنز  مهم 
: دننام دناهدرک ، لالدتسا  هلآ  هیلع و 

.« داتفا دهاوخ  قافتا  زین  نم  تما  رد  هداد  خر  هتشذگ  ياهتما  رد  هچنآ  ره  »
مامت نیدلا و  لامک  ص 203 ، ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ، ) دشاب هدش  رکذ  هعیـش  ییاور  عماوج  رد  هکنآ  زا  شیب  تایاور  هعومجم  نیا 

. تسا هدمآ  ّتنس  لها  ياهباتک  رد  ص 529 ). ج 2 ، ۀمعنلا ،
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ص 18)… ؛ ج 1 ، يزورملل ، ۀنسلا  ص 218 ؛ ج 1 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  ص 491 ؛ ج 4 ، ص 351 ؛ ج 2 ، ریثک ، نبا  ریسفت  )

نامزلا رخآ  رد  تعجر  هب  هدش  لیوأت  تایآ 

: دوشیم هدافتسا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  زا 
. دوشیم لیوأت  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  نامز  رد  تعجر  هب  نآرق  تایآ  زا  یخرب 

: دیامرفیم ضرالا » ۀباد   » جورخ هرابرد  دنوادخ  . 1
: هک دیوگ  نخس  ناشیا  اب  هک  میروآیم  نوریب  نانآ  يارب  نیمز  زا  ار  ياهدنبنج  ددرگ ، بجاو  ناشیا  رب  باذع ]  ] لوق نوچ  «و 

.« دنتشادن نیقی  ام  ياههناشن  هب  دیاب ] هک  نانچ   ] مدرم
.( هیآ 82 (، 27  ) لمن هروس  )

رایسب يدوجوم  ار  ضرالا  ۀباد  ّتنس  لها  هک  یلاح  رد  دراد ؛ دوجو  يدیدش  فالتخا  ّتنس  لها  هعیش و  نیب  هیآ ، نیا  لیوأت  ریسفت و  رد 
.( ص 327 ج 3 ، هیهلالا ، تاحوتفلا  ص 381 ؛ ج 6 ، روثنملارد ، ص 505 ؛ ج 2 ، يدنقرمس ، ریسفت  ( ؛ دناهدرک یفرعم  بیرغ  بیجع و 

ص ج 1 ، عیارـشلا ، للع  ص 589 ؛ ج 2 ، هیقفلا ، هرـضحی  نم ال   ) دناهتـسناد ماقم  الاو  یناسنا  ار  نآ  یناوارف ، تاـیاور  هب  دانتـسا  اـب  هعیش 
. دزاسیم ادج  نانمؤم  زا  ار  نارفاک  فص  هدرک ، تعجر  هک  ص 255 ). ج 2 ، بولقلا ، داشرا  ص 205 ؛ یسوط ، یلامألا  164 ؛

: دومرف دوخ  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نایعیش  ماما  نیلّوا  زج  تسین  یسک  ناسنا  نیا 
.« َسانلا ُمِّلَُکت  یتلا  َُۀباّدلا  ّینِا …  َو  »

.( ح 3 ص 197 ، ج 1 ، یفاکلا ، )
: تسا هدمآ  رگید  ياهیآ  رد  . 2

دنوشیم هتـشاد  هگن  نانآ  سپ  مینادرگیم . روشحم  دناهدرک ، بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  ار  یناسک  زا  یهورگ  یتما ، ره  زا  هک  زور  نآ  «و 
.« دندنویپب مه  هب  همه  ات 

.( هیآ 83 27 ؛)  ) لمن )
ترضح روهظ  رصع  رد  ییاهناسنا  تشگزاب  يایوگ  هک  هدش  دراو  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  یناوارف  تایاور  زین  هیآ  نیا  لیذ  رد 

رد هک  یلاح  رد  تسا ؛ هتـشگ  هراشا  دودحم  ياهدع  ندش  هتخیگنارب  هب  هیآ  رد  هک  هدش  لالدتـسا  هنوگ  نیا  تسا و  مالـسلا  هیلع  يدـهم 
زا سپ  تسا و  تمایق  زا  لبق  ایند و  رد  هک  تسا  ییاهدادخر  نایب  ماقم  رد  تایآ  قایـس  هوالع  هب  دنوشیم . روشحم  اهناسنا  همه  تمایق 

. تسا هدرک  نایب  ار  تمایق  هب  طوبرم  ثداوح  هیآ ، دنچ 
.( ص 570 ج 15 ، نازیملا ، ریسفت  ص 366 ؛ ، 7 ج 8 -  نایبلاعمجم ؛ )

هلدا هدـمع  سپ  دـناهدرک . دانتـسا  تعجر  تاـبثا  يارب  زین  رفاـغ »  » هروس هیآ 11  نوچمه  یتاـیآ  هب  هعیـش  ناـگرزب  تاـیآ ، نیا  رب  هوـالع 
يردق هب  تایاور  نیا  یلو  تسا ؛ هدـش  رکذ  تایآ  لیذ  رد  رظن  دروم  تایاور  رثکا  دـنچ  ره  تسا و  تایاور  تایآ و  تعجر  هب  نادـقتعم 
رتاوتم تعجر  تایاور  دندقتعم  هک  یناسک  هلمج  زا  دناهتسناد . رتاوتم »  » ار تایاور  نیا  هعیـش ، ياملع  ناگرزب  زا  يدارفا  هک  تسا  ناوارف 
همالع ص 108 ،). لاصخلا ،  ) هللا همحر  قودـص  خیـش  ص 250 ،). هیرفعجلا ، دیاقعلا  ۀـلاسر   ) هللا همحر  یـسوط  خیـش  هب  ناوتیم  تسا ،

ج 2، نازیملا ، ریـسفت   ) ییابطابط همالع  و  ص 297 ). هیمامالا ، دـیاقع   ) رفظم موحرم  ص 122 ،). ج 53 ، راونالاراحب ،  ) هللا همحر  یـسلجم 
. درک هراشا  ص 107 ).

: تسا رارق  نیا  زا  تایاور  نیا  زا  یخرب 
: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 1
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: ٌۀَثالَث َّلَجَوَّزَع  ِهّللا  ُماّیَا  »
« ِۀَمایِْقلا ُمْوَی  َو  ِةَّرَکلا  ُموی  َو  ُِمئاقلا  ُموُقَی  ُمْوَی 

.( ص 108 لاصخلا ، )
: تسات هس  لجوزع  يادخ  ياهزور  )

.« تمایق زور  تعجر و  زور  درک ، دهاوخ  مایق  مئاق  هک  يزور 
« داعَم یِلا  ُكُّداَرل  نآرُقلا  َْکیَلَع  َضَرَف  يذلا  َّنِا   » هفیرش هیآ  لیذ  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  زا  . 2

.( هیآ 85 (، 28  ) صصق )
: دومرف

.« دندرگیم زاب  امش  يوس  هب  ناماما  نانمؤمریما و  ناتربمایپ و  »
.( ص 147 ج 2 ، یمق ، ریسفت  )

: هلمج زا  دناهدرک ؛ هراشا  تعجر  هب  زین  یناوارف  ياههمان  ترایز  هیعدا و  تایاور ، تایآ و  رب  هوالع 
.( ح 111 ص 95 ، ج 53 ، راونالاراحب ، ، ) دهع روهشم  ياعد 

حابصم ، ) نیعبرا ترایز  ص 613 ). ج 2 ، هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  ، ) هعماج ترایز  ص 543 ). دجهتملا ، حابصم  ، ) نابعـش موس  زور  ياعد 
. مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترایز  و  مالسلا ؛ هیلع  نیسح  ماما  ياهترایز  یخرب  ص 730 ). دجهتملا ،

.( ص 359 ج 98 ، راونالاراحب ، )
« عامجا  » ار تعجر  تابثا  ياههار  زا  رگید  یکی  املع  دـش ، هراشا  اهنآ  هب  تعجر  تابثا  يارب  هک  تایاور ) تاـیآ و   ) یلقن هلدا  رب  هوـالع 
ص ج 53 ، نامه ،  ) یـضترم دیـس  نوچمه  یناگرزب  هب  ناوتیم  دـناهدرک ، نایب  ار  املع  قافتا  عامجا و  ياعدا  هک  یناـسک  زا  دناهتـسناد .
هیآ 83 لیذ  نایبلاعمجم ،  ) هللا همحر  دـیفم  خیـش  ص 125 ،). ج 1 ، فیرـشلا ، لئاسر   ) هللا همحر  یـسربط  مالـسالا  نیما  ح 105 ،). ، 94

هراشا ص 33 ). ۀـعجهلا ، نم  ظاقیالا   ) هللا همحر  یـسلجم  همالع  و  ص 46 ). ج 4 ، دیفم ، تافلؤم  هلسلس   ) یلماع رح  خیـش  لمن ،). هروس 
. درک

. تسا هدش  هداد  خساپ  اهنآ  هب  لصفم  ياهباتک  رد  هک  هدش  حرطم  زین  یتاهبش  تعجر  هرابرد  هتبلا 
دروم لیذ  تروص  هب  ار  ناگدـننک  تعجر  ناوتیم  تایاور  عومجم  زا  ناگدـننک . تعجر  هب  میـشاب  هتـشاد  ياهراشا  تسین  دـب  نایاپ  رد 

: داد رارق  هراشا 
.( ص 122 ج 53 ، راونالاراحب ،  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمرگ  ربمایپ  تعجر  . 1

.( ص 147 ج 1 ، یمق ، ریسفت   ) نآ رارکت  مالسلا و  هیلع  یلع  تعجر  . 2
ص تاجردلارئاصب ، ص 197 ؛ ج 1 ، یفاکلا ،  ) دوب دهاوخ  هدننک  تعجر  نیلوا  ترضح  نآ  هکنیا  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تعجر  . 3

.( 199
.( ص 206 ج 8 ، یفاکلا ، ص 282 ؛ ج 2 ، یشایع ، ریسفت   ) مالسلا مهیلع  نیموصعم  تعجر  . 4

.( ص 15 ج 53 ، راونالاراحب ،  ) هتشذگ ناربمایپ  تعجر  . 5
.( ص 247 ج 1 ، یمق ، ریسفت   ) ضحم نارفاک  ضحم و  نانمؤم  تعجر  . 6

.( ص 247 ج 8 ، یفاکلا ،  ) تیالو رما  هب  نادقتعم  یمامت  تعجر  . 7
.( ص 536 ج 3 ، ص 131 ؛ ج 4 ، نامه ،  ) ناربمایپ باحصا  زا  یخرب  تعجر  . 8

.( ص 35 ج 2 ، یشایع ، ریسفت   ) نمؤم نانز  یخرب  تعجر  . 9
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نادقتعم یگدنز  رد  تعجر  هب  داقتعا  شقن 

داقتعا دراد ، هعماج  كرحت  ییایوپ و  رد  ییازـس  هب  مهم و  شقن  تسا و  گرزب  سب  یتدابع  جرف » راظتنا   » هک هنوگنامه  دـیدرت ، نودـب 
تموکح رد  روضح  هب  دـیما  ینید و  طاشن  رد  ییازـس  هب  مهم و  شقن  دـناوتیم  زین  همیرک  تلود  نامز  رد  ایند  هب  تشگزاب  تعجر و  هب 

هیلع يدهم  ترضح  روهظ  راظتنا  رد  ار  دوخ  رمع  مامت  هک  يدارفا  ندید  اب  ناسنا  هک  ارچ  دنک ؛ افیا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  یناهج 
سأی راچد  زین  راظتنا  ماقم  رد  یتح  هدـش و  یگدروخرـس  راچد  دـنوریم ، اـیند  زا  روهظ  كرد  نودـب  هاـگنآ  دـناهدرک و  يرپس  مالـسلا 

نیرخآ رـضحم  رد  روضح  ایند و  هب  وا  تشگزاب  ناکما  طیارـش -  ندوب  اراد  تروص  رد  روهظ -  ماگنه  رد  دـنادب  رگا  اما  دـش ! دـهاوخ 
زا هورگ  کی  هدـمآ  تایاور  رد  هک  ییاجنآ  زا  دـش ، رکذ  هچنآ  رب  هوـالع  تشاد . دـهاوخ  يرایـسب  شقن  وا  يراودـیما  رد  دراد ، ار  ماـما 

دوخ شالت  تیاهن  یهلا ، تّجح  نیرخآ  رضحم  كرد  هب  دنمهقالع  صخش  دنتسه ، ضحم  نامیا  ياراد  هک  دنایناسک  ناگدننک  تعجر 
رب تموادم  یناوارف  تایاور  رد  نینچمه  دـشاب . ناگدـننک  تعجر  هرمز  رد  هدیـسر و  نامیا  يالاب  تاجرد  هب  ات  تسب  دـهاوخ  راک  هب  ار 

هتشاد يدابع  هبنج  دوخ  هک  تسا  هدش  هیصوت  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  ماگنه  رد  تشگزاب  تهج  ییاهراک  ماجنا  اهاعد و 
. تسا رثؤم  رایسب  ناسنا  حور  لماکت  رد  و 

هیلمع هلاسر 

رب لمتـشم  یباتک  نینچ  دوریم . راک  هب  دـیلقت  عجارم  ياواـتف  باـتک  دروم  رد  هک  نایعیـش  نیب  روهـشم  تسا  یحالطـصا  هیلمع » هلاـسر  »
دیلقت عجرم  ياوتف  قباطم  هک  تسا  بجاو  نانآ  رب  هدوب و  يرورض  ناملسم  مدرم  يارب  اهنآ  نتسناد  هک  تسا  یبهذم  تاروتسد  ماکحا و 

. دننک لمع  دوخ 
زاین مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  ياربک  تبیغ  زاغآ  نامه  زا  دـسریم . ترجه  مراهچ  هدـس  رخاوا  هب  هیلمع ، هلاسر  نیودـت  فیلأت و  خـیرات 

ناوتیم هک  دـیدرگ  زاغآ  گرزب  ياهقف  يوس  زا  اوتف  ریرحت  نایب و  ینید ، ناـملاع  قیرط  زا  عرـش  ماـکحا  نتـسناد  هب  مدرم  مومع  دـیدش 
ایند زا  دهتجم  زا  ییادـتبا  دـیلقت  هعیـش ، ياهقف  رثکا  درب . مان  هیلمع  هلاسر  نیتسخن  ناونع  هب  ار  ۀـعنقملا »  » و هیقفلا » هرـضحی  نم ال   » باتک

مهدزاود مهدزای ، ياهنرق  رد  صوصخ  هب   ) تفای جاور  جیردت  هب  هلاسر ، یسیون  هیشاح  حرـش و  فیلأت و  اذل  دناهتـسنادن ؛ زیاج  ار  هتفر 
تیاعر روظنم  هب  يراصنا  یـضترم  خیـش  همه  زا  شیب  دـیاش  اـهقف و  زا  یعمج  دیـسر . دوخ  جوا  هب  رـضاح ، نرق  رد  سپـس  مهدزیـس ؛) و 

دـندرک و يراددوخ  لقتـسم  هلاسر  فیلأت  زا  نانآ ، تشادـگرزب  راثآ و  يایحا  ناگتـشذگ و  هب  تبـسن  ینتورف  راـهظا  دـیدش و  طاـیتحا 
. دشیم فیلأت  یبرع  نابز  هب  هتشذگ  رد  هیلمع  ياههلاسر  رتشیب  دنتشاد . زاربا  نیشیپ  ياههلاسر  رب  هیشاح  تروص  هب  طقف  ار  دوخ  ياواتف 

لماش ار  هقف  باوبا  یمامت  اههلاسر  زا  یضعب  تسا . هدش  رشتنم  رگید  ياهنابز  یکرت و  ودرا ، یسراف ، نابز  هب  يرایسب  ياههلاسر  سپس 
، یکناب تایلمع  نوچمه  ياهزات  ثحابم  زین  ریخا  نرق  رد  دناهدرک . افتکا  نادلقم  يالتبا  دروم  باوبا  نتـشون  هب  اهقف  رتشیب  یلو  دوشیم ؛

. دنتخادرپ اههنیمز  نیا  رد  ارآ ، نایب  هب  دیدج  ياههلاسر  رتشیب  هدمآ و  دیدپ  یبط و …  لئاسم  زا  یضعب  حیرشت و  یلفقرس ، همیب ،
. دناهدرک مادقا  باب  نیا  رد  هناگادج  ياههلاسر  فیلأت  هثدحتسم و  لئاسم  نیودت  هب  مه  اهقف  زا  یخرب 

.( ص 233 ج 8 ، عّیشت ، فراعملاةریاد  )

ماقم نکر و 

« ماقم  » و ص 257 ). ح 6 ، نیرحبلا ، عمجم  ص185 ؛ ج13 ، برعلا ، ناسل   ) تسا زیچ  کی  يوق  هیحان  بناج و  ياـنعم  هب  تغل  رد  نکر » »
. دوشیم هتفگ  دتسیایم ، اجنآ  رد  صخش  هک  یهاگیاج  ای  دریگیم  رارق  نآ  رد  مدق  هک  یهاگیاج  هب 
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.( ص 232 ج 5 ، نیعلا ، باتک  )
هک تسا  ینکر  نآ  دوـصقم  دور ، راـک  هب  دـنوسپ  نودـب  نـکر  هژاو  هاـگره  دـنمانیم . نـکر »  » کـی ار  هـبعک  هـیواز  راـهچ  زا  کـی  ره 

ماقم  » مارحلادجـسم سدـقم  طاقن  زا  یکی  تسا . مالـسلا  هیلع  میهاربا » ماقم   » اجنیا رد  زین  ماقم  زا  دوصقم  تسه و  نآ  رد  دوسـالارجح » »
: دیامرفیم نآ  هرابرد  دنوادخ  تسا و  یهلا  رئاعش  زا  یکی  ماقم  نیا  تسا  مالسلا  هیلع  میهاربا »

« یّلَصُم َمیهاربِا  ِماقَم  ْنِم  اوُذختاَو  »
 …« میهاْربِا ُماقَم  ٌتانَِّیب  ٌتایآ  ِهِیف   » و هیآ 125 ). (، 2  ) هرقب )

.( هیآ 97 (، 3  ) نارمع لآ  )
داتسیایم نآ  يور  رب  هدرک  رایتخا  یگنس  دربیم ، الاب  ار  هبعک  ياهراوید  یتقو  ترضح  نآ  هک  دنیوگ  میهاربا  ماقم  تهج  نیدب  ار  اجنآ 

: تسا هدمآ  تایاور  رد  نینچمه  دربب . الاب  ار  راوید  یتحار  هب  ات 
: تسا هدش  هتفگ  دناوخیم . ارف  جح  هب  ار  مدرم  هداتسیا و  گنس  نیا  يور  رب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 

« ّتیودـهم  » ثحب رد  هچنآ  اما  دروخیم . مشچ  هب  ًالماک  رثا  نیا  نونکا  مه  هک  تفر  ورف  گنـس  رد  ترـضح  ياـپ  ياـج  ماـگنه  نیا  رد 
دنوادخ دزن  الاو  رایـسب  یـشزرا  ياراد  ناکم  نیا  هک  تسین  یکـش  تسا . ماقم » نکر و  نیب   » هدش دای  یگرزب  هب  نآ  زا  هدوب و  رظن  دروم 

. تسا
: دیوگیم یلامث  هزمحوبا 

: دومرف ام  هب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  »
؟ تسا ناکم  نیرترب  نیمز  زا  تمسق  نیمادک  دینادیم  ایآ 

: میدرک ضرع 
. دنادیم رتهب  ربمایپ  دنزرف  ربمایپ و  دنوادخ و 

: دومرف سپس 
 …« ِماقَملا َو  ِنکُّرلا  َْنَیب  اَم  ِعاِقبلا  ُلَْضفَا  اَّمَا  »

.( ح 2313 ص 245 ، ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  )
.« تسا ماقم  نکر و  نیب  اهناکم  نیرتهب  ینعی 

: تسا لیذ  دراوم  زا  یکی  هب  طوبرم  ًالومعم  دیآیم ، نایم  هب  ماقم  نکر و  نیب  زا  نخس  یتقو  ّتیودهم »  » تایاور رد 
: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  اب  تعیب  لحم  . 1

َو ِماقَملا  َو  ِنْکُّرلا  َْنَیب  ُهُِعیاُبی  ْنَم  ُفِرْعََال  ّینِا  ِهّللا  ًاَرْوَج و  َو  ًاْملُظ  ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَـع  َو  ًاطِْـسق  َضْرَـالا  ُأَـلْمَی  يذَّلا  دـمحم  یتَُّما  ُّيِدـهَم  مِهیف  »
« ْمِِهِلئابَق َو  ْمِِهئابآ  َءامْسَا  ُفِرْعَا 

.( ح 37 ص 284 ، باب 24 ، ج 1 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )
هب دشاب . هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نانچمه  دزاس ، هدنکآ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  تسا  دمحم ي  همئا ]  ] ناشیا نایم  رد  متما  يدـهم  )
رد منادیم ». زین  ار  ناشلیابق  ناردـپ و  یماسا  مسانـشیم و  دـننکیم ، تعیب  وا  اب  ماـقم  نکر و  ناـیم  رد  هک  ار  یناـسک  نم  دـنگوس  ادـخ 
. تسا هدش  هتفگ  نخس  شنارای  اب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تعیب  هاگیاج  ناونع  هب  ماقم » نکر و  نیب   » زا زین  ّتنس  لها  راثآ  زا  یخرب 

ص 296؛ ح 23 ، یناربطلا ، ریبـکلامجعم ، ص 609 ؛ ج 8 ، هبیـش ، یبا  نـبا  فنـصملا ، ص 271 ؛ ج 11 ، یناعنـصلا ، فنـصملا ، (ر.ك :
.( ص 241 ج 5 ، یطویس ، روثنملارد ، ح 38668 ؛ ص 265 ، ج 14 ، ح 30932 ، ص 125 ، ج 11 ، لامعلازنک ،

، روهظ ياههناشن  زا  ياهراپ  نایب  زا  سپ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  روهظ  یمتح  ياههناشن  زا  یکی  دادخر  هّیکز و  سفن  ندش  هتـشک  لحم  . 2
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: دومرف همادا  رد 
 - …« ِۀَیِکَّزلا ُسفَّنلا  ِنَسَحلا -  ُنب  دمحم  ُهُمِْسا  ِماقَملا ، َو  ِنکُّرلا  َنَیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  نِم  ٌمالغ  َِلُتق  َو  »… 

.( ح 16 باب 32 ، ص 330 ، ج 1 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )
 …« دوش هتشک  ماقم  نکر و  نیب  تسا ، هّیکز -  سفن  ای  نسح -  نب  دمحم  شمان  هک  دمحم  لآ  زا  یناوج  (و 

نورق زارف  رب  يربهر 

قیقحت اب  هرارش  راّبجلادبع  هلیـسو  هب  فیلأت و  ردص  رقاب  دمحم  دیـس  طسوت  نورق » زارف  رب  يربهر   » باتک يدهم ) ماما  هرابرد  یـشهوژپ  )
یخرب هب  باتک  نیا  رد  تسا . هداد  ياج  دوخ  رد  ياهدنزرا  بلاطم  یلو  تسا ؛ مک  رهاظ  هب  نآ  مجح  هچرگا  تسا . هدش  رـشتنم  پاچ و 

ياـهشور ینـالوط ، ياهمدـقم  رد  ققحم ، تسا . هدـش  هداد  خـساپ  یلقع  شور  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هب  طوبرم  ياهشـسرپ 
: تسا هتسناد  هنوگ  ود  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هرابرد  شهوژپ 

! دناهدوب ههبش  ياقلا  يزادنا و  کش  ددص  رد  هتسویپ  ترضح  نآ  دوجو  رد  هک  یناسک  شور  . 1
، قوف ياهشور  زا  ناگدـننک  هدافتـسا  يهلدا  ِهدرـشف  ناـیب  نمـض  يو  دـننکیم . يوریپ  یلقن  یلقع و  شور  ود  زا  هک  ناـقفاوم  شور  . 2

هراب رد  ییاهشـسرپ  هب  راتفگ ، تشه  رد  فلؤم  تسا . هتـسناد  یلقع  شور  هب  عوضوم ، ندرک  لاـبند  رثا ، نیا  رد  ار  ردـص  دیهـش  شور 
. تسا هتفگ  خساپ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تموکح  روهظ و  اهیگتسیاش ، رمع ، لوط  دوجو ،

اب نآ  رب  نوزفا  دراد . یفـسلف  یقطنم و  یلمع ، یملع ، ناـکما  رما  نیا  هک  تسا  رظن  نیا  رب  مالـسلا  هیلع  ماـما  رمع  لوط  صوصخ  رد  يو 
یتسه دـنور  رد  ياهدـیدپ  نینچ  داجیا  سونأم ، ریغ  گرزب و  نانچ  نآ  ياهدـیدپ  مالـسلا و  هیلع  دوعوم  يدـهم  گرزب  تلاسر  هب  هجوت 

هدنـسیون رظن  هب  دوب . يداع  يراک  ترـضح ، نآ  گرزب  تلاسر  ربارب  رد  ربمایپ  جارعم  هک  ناـنچ  تسا . یعیبط  يرما  دـنوادخ ، هب  تبـسن 
ياهیگتـسیاش نتفای  لامک  یگنوگچ  ماما و  نوچ  ّصاخ  یـصخش  ِيربهر  هب  رارـصا  تسا . زاجعا  یعون  ماما ، رمع  ندش  ینالوط  ًاساسا 

زور رد  هک  ییاهشور  درف و  کی  تسد  هب  تیرشب  تشونرـس  رییغت  یگنوگچ  روهظ ، رد  ریخأت  تلع  ماما ؛ یجراخ  دوجو  رظتنم و  ربهر 
. تسا هدش  هداد  خساپ  اهنآ  هب  رثا  نیا  رد  هک  تسا  يرگید  ياهشسرپ  دریگیم ، تروص  ناهج  رییغت  يارب  دوعوم 

ز»  » فرح

روهظ نازاس  هنیمز 

روهظ نازاس  هنیمز 

، روهظ هناتـسآ  رد  هکلب  دیآیمن ؛ دوجو  هب  يزاس ، هنیمز  همدقم و  نودب  اهبالقنا ، رگید  نوچمه  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  بالقنا 
. دروآیم مهارف  ترضح  نآ  روهظ  يارب  ار  هنیمز  دریگیم و  لکش  ییاهتکرح 

يارب ار  هنیمز  هدـمآ ، تایاور  زا  یـضعب  رد  هچنآ  ساسا  رب  دریگیم -  تروص  نایوپ  قح  يوس  زا  هک  اهبالقنا -  اـهمایق و  هلـسلس  نیا 
هک هدمآ  تایاور  رد  ینوگانوگ  ياهریبعت  هب  اههناشن ، نیا  قّقحت  ییوگشیپ  دنکیم . هدامآ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  یناهج  تکرح 

: دوشیم هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب 
: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.« دنزاسیم مهارف  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  تموکح  هنیمز  دنزارفایم و  رب  دق  قرشم ، هیحان  زا  یهورگ  »
.( ص 94 ج 1 ، یناربطلا ، طسوالا ، مجعملا  ص 263 ؛ ج 14 ، لامعلازنک ، )
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: دیامرفیم رگید  یتیاور  رد 
« ِْجلَّثلا یَلَع  ًاْوبَح  َْول  َو  ْمُهَِعیابَف  ْمِِهتأَْیلَف  ْمِِهب  َعِمَس  ْنَمَف  ِْدیِدَحلا  ُُربُز  ْمَُهبُوُلق  َّنَاَک  ِقِرْشَملا  ِلَِبق  ْنِم  ُدوُّسلا  ُتایاّرلا  ُءیِجَت  »

.( ص 84 ج 51 ، راونالاراحب ، ص 473 ؛ ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  )
ار نانآ  مایق  سک  ره  سپ  تسا . مکحم  دالوف ، ياههعطق  دـننام  نانآ  ياـهلد  هک  دـنیآیم  قرـشم  هیحاـن  زا  هایـس  ياـهقریب  اـب  يدارفا  )

.« دورب فرب  يور  رب  هنیس  اب  دشاب  مزال  دنچ  ره  دباتشب ؛ نانآ  يوس  هب  تعیب  يارب  دینش ،
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

َنْوَطُْعیَف ْمِهِِقتاوَع  یلَع  ْمُهَفُویُـس  اوُعَـضَو  َِکلَذ  اَْوأَر  اذِاَف  ُهَنوَطُعی  الَف  َنُوُبلْطَی  َُّمث  ُهَنْوُطُْعی  الَف  َّقَحلا  َنُوُبلْطَی  ِقِرْـشَملِاب  اوُجَرَخ  ْدَق  ٍمْوَِقب  یِّنَأَک  »
اذَه ِبِحاِصل  یـسْفَن  ُْتیَْقبَتْـسَِال  َِکلَذ  ُتْکَرْدَا  َْول  یِّنِا  امَا  ٌءادَهُـش  ْمُهْالتَق  ْمُِکبِحاص  یِلا  َِّالا  اهَنوُعَفْدَی  َو ال  اُوموُقَی  یَّتَح  ُهَنُولَبْقَی  الَف  ُهُولَأَس  اَم 

« ِْرمَالا
.( ح 50 ص 273 ؛ ۀبیغلا ، )

سپ دنهدیمن . اهنادب  اما  دننکیم ، هبلاطم  زاب  دنهدیمن و  نانادب  یلو  دناهدرک ؛ مایق  قح  بلط  رد  قرش  زا  هک  منیبیم  ار  یموق  ییوگ  )
ات دنریذپیمن  یلو  دنهدیم ؛ نانآ  هب  دـنهاوخیم  ار  هچنآ  ماگنه  نآ  رد  دـنریگیم . شود  رب  ار  دوخ  ياهریـشمش  دـننیبیم ، نینچ  نوچ 

، منک كرد  ار  نانآ  نم  رگا  دندیهـش . نانآ  ناگتـشک  دننکیمن . میلـست  مالـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  هب  زج  ار  نآ  دنوشیم و  زوریپ  هکنیا 
.« مراذگیم رمالا  بحاص  يارب  ار  مناج 

.( ص 243 ج 52 ، راونالاراحب ، )
رب نوزفا  تسا . هدش  هداد  ربخ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  هناتـسآ  رد  ییاهبالقنا  اهمایق و  ییاپرب  زا  ینـشور  هب  تایاور  نیا  رد 
زا یکی  يربهر  هب  یتموکح  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  هک  دـنراد  قافتا  هتکن  نیا  رب  زین  يرگید  ناوارف  تایاور  اهنیا ،

. دزاسیم ایهم  ار  روهظ  هنیمز  ددرگیم و  لیکشت  قرشم  هیحان  رد  دشاب -  مه  ربمایپ  نادنزرف ، زا  دوریم  نامگ  هک  ناحلاص - 
تلود لیکـشت  یخرب  ساسا ، نیمه  رب  دباییم . همادا  ناشیا ، ترـضح  هب  نآ  میلـست  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ندـش  رهاظ  ات  تموکح ، نیا 

دناهتسناد یتلود  نامه  دمآ -  راک  يور  بهذم ، یماع  بصعتم  دبتسم و  نامکاح  يالیتسا  اهنرق  زا  سپ  هک  ار -  هیوفص  بهذم  یعیش 
ییاهیگژیو هب  دانتسا  اب  یخرب  زین ، ام  نامز  رد  تسا . هدمآ  رامـش  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  تموکح  نازاس  هنیمز  هلمج  زا  تایاور  رد  هک 

نامه دیـسر -  يزوریپ  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  يربهر  هب  ش  لاس 1357 ه . رد  هک  ار -  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هدـمآ ، تایاور  رد  هک 
. دباییم همادا  ترضح  نآ  روهظ  ات  هّللا  ءاش  نا  دنکیم و  هدامآ  مالسلا  هیلع  يدهم  مایق  روهظ و  يارب  ار  هنیمز  هک  دناهتسناد  یتلود 

.( ص 207 مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  نوماریپ  رد  اهراتفگ  تالاقم و  هعومجم  )
هب تایاور  یخرب  رد  هژیو  هب  دـنکیم ؛ قیبطت  ناریا  یمالـسا  بالقنا  رب  هدـمآ  تایاور  رد  هک  اههناشن  زا  يرایـسب  هاگدـید  نیا  ساـسا  رب 

هدش هراشا  دنرادیاپ » توغاط  ربارب  رد  همهاو  سرت و  نودب  وا ، نارای  دنکیم و  مایق  مق  زا  تسا و  ربمغیپ  دالوا  زا  يدیـس  هک  مایق  يربهر 
. دنکیم قدص  یمالسا  بالقنا  هب  اهنآ  یگمه  هک  تسا 

روظنم دنک  تباث  هک  تسین  تسد  رد  یحیحـص  یعطق و  لیلد  یلو  دشخبیم ؛ تّوق  ار  لامتحا  نیا  یناوارف  نیارق  هچرگ  تروص ، ره  رد 
. تسا هللا  همحر  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  یمالسا ، بالقنا  دناهداد -  ربخ  نآ  زا  مالسلا  مهیلع  همئا  هک  زاس -  هنیمز  تموکح  زا 

هیحان زا  یبالقنا  تکرح و  هاگره  زین ، نیا  زا  شیپ  دـناهتخاس . حرطم  ار  یلامتحا  نینچ  هعیـش ، ياملع  هک  تسین  يراب  نیتسخن  نیا ، هتبلا 
. تفرگیم تّوق  لامتحا  نیا  تفرگیم -  تروص  ناسارخ  هقطنم  هژیو  هب  قرش - 

اب اهنآ  هسیاقم  ًالـصا  هکلب  دناهدوبن ؛ مالـسلا  هیلع  يدـهم  بالقنا  زاس  هنیمز  یمالـسا ، بالقنا  هزادـنا  هب  اهتکرح  نآ  زا  کی  چـیه  هتبلا 
ترضح روهظ  ات  دشاب و  ناریا  یمالسا  بالقنا  هلمج  زا  زاسهنیمز » تلود   » زا دارم  هکنیا  لامتحا  ور  نیا  زا  تسا . لطاب  یمالـسا  بالقنا 
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رد تبیغ و  هرود  رد  هدیـسر ، شخب  نیا  رد  هک  يرایـسب  تایاور  هب  هجوت  اب  لاـح  ره  رد  تسا . رایـسب  دـبای ، موادـت  مالـسلا  هیلع  يدـهم 
دنریگیم و لکـش  نآ  زا  تیامح  هب  ییاهبالقنا  دنیآیم و  راک  يور  قح  زا  تیامح  هب  ییاهتلود  مالـسلا ، هیلع  يدهم  روهظ  هناتـسآ 

. تسا روهظ  ياههناشن  زا  نیا  دنزاسیم و  مهارف  ترضح  نآ  روهظ  يارب  ار  هنیمز 
.( 306 ص 303 -  مالسلا ، هیلع  يدهم  هار  هب  مشچ  ناگدنسیون ، زا  یعمج  )

هب نارظتنم  یمامت  قوف ، دراوم  رب  هوالع  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  زا  یلو  دوب ؛ ّصاخ  روط  هب  نازاس  هنیمز  يزاس و  هنیمز  دـش  رکذ  هچنآ 
. دنوشیم بوسحم  روهظ  زاس  هنیمز  یعون 

نازاس هنیمز  ياهیگژیو 

: دوشیم ياهراشا  روهظ  نازاسهنیمز  ياهیگژیو  زا  ياهراپ  هب  تمسق  نیا  رد 
راگدرورپ تخانش 

: دیامرفیم هک  اجنآ  تسا . هدومرف  یفرعم  یگدنب  تدابع و  ار  اهناسنا  شنیرفآ  یساسا  هفسلف  لاعتم  دنوادخ 
« َنوُُدبعَِیل ِّالا  َسنِالا  َنِّجلا و  ُْتقَلَخ  اَم  َو  »

.( هیآ 56 (، 51  ) تایراذ )
.« مدرکن قلخ  دننک  تدابع  هکنیا  يارب  زج  ار  سنا  نج و  )

راومه دشر ، هار  هک  تسا  دنوادخ  تخانش  زا  سپ  دیآ ، مهارف  سدقم  تاذ  نآ  هب  تبـسن  تخانـش  هک  ددرگیم  لصاح  ینامز  مهم  نیا 
هتـسیاش هک  هنوگ  نآ  ار  دنوادخ  هک  دنایناسک  هلمج  زا  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ماما  نارای  روهظ و  نازاس  هنیمز  دوشیم . فرط  رب  عناوم  و 

: تسا هدومرف  فصو  هنوگ  نیا  ناشیا  رد  ار  دنوادخ  يالاو  تخانش  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دنسانشیم . تسا 
« ِنامَّزلا ِرِخآ  ِیف  ِّيِدْهَملا  ُراْصنَا  ْمُه  َو  ِِهتَفِرعَم  َّقَح  َهَّللا  اُوفِرَع  َنُونِمُؤم  ٌلاجِر  »

رخآ رد  مالسلا  هیلع  يدهم  نارای  نانآ ، دناهتخانش و  تسا  هتسیاش  هک  نانچ  ار  ادخ  هک  نمؤم  ینادرم  « ؛). ص 229 ج 57 ، راونالاراحب ، )
.« دننامزلا

: دیامرفیم هتسناد ، دالوپ  ناس  هب  ار  نانآ  ياهبلق  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
 …« ِرَجَحلا َنِم  ُّدَشَا  ِهَّللا  ِتاذ  ِیف  ٌکَش  اُهبوُشَی  ِدیِدَحلا ال  ُُربُز  مَُهبُوُلق  َّنَاَک  ٌلاجِر  »

.( ص 307 ج 52 ، راونالاراحب ، )
زا ناشیاهبلق  دـیالاین و  ار  ناشیاهبلق  دـنوادخ  هب  تبـسن  يدـیدرت  چـیه  تسا . نهآ  ياههراپ  ایوگ  ناـشیاهلد  هک  دـناینادرم  ناـنآ  )

.« تسا رتراوتسا  گنس 
نامز ماما  تخانش 

. تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تخانش  روهظ ، نازاس  هنیمز  ياهیگژیو  نیرتهتسجرب  زا  رگید  یکی 
رادروخرب نادـنچ  ود  یتیمها  زا  ار  نیرخآ  ربهر  تخانـش  هچنآ  یلو  تسا ؛ يرورـض  مزـال و  ناوریپ  رب  ناـمز  ره  رد  ماـما  تخانـش  هتبلا 

نازاس هنیمز  تسا . اهیگژیو  نیا  زا  یخرب  راوشد و …  تخس و  تاناحتما  ناهنپ ، تسیز  ناهنپ ، تدالو  تسا . وا  هژیو  طیارش  دزاسیم ،
هناهاگآ تخانش  نیا  دنسانشیم و  هجو  نیرتهب  هب  ار  شیوخ  ماما  دنتسه -  روهظ  ماگنه  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  نارای  نامه  هک  - 
دهاوخن ریذپناکما  راوگرزب  نآ  تخانـش  نودب  ترـضح ، نآ  روهظ  يارب  يزاسهنیمز  نیاربانب  تسا . هدرک  خوسر  ناشدوجو  یمامت  رد 

. دوب
: تسا هدش  نایب  یناوارف  تایاور  رد 
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« ًۀَّیلِهاَج ًۀَتیِم  َتام  ِِهنامَز  َماِما  ْفِرعَی  َْمل  َو  َتاَم  ْنَم  »… 
.( ص 409 ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  )

.« درم دهاوخ  یلهاج  گرم  هب  دسانشن  ار  شیوخ  نامز  ماما  دریمب و  هک  ره  )
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

« ِِمئاقلا ِطاطُْسف  ِیف  َوُه  ْنَمَک  َناک  ُهَماِما  َفَرَع  ْنَمَف  َرَّخَأَت …  ْمَا  ُرمالا  اذَه  َمَّدَقَت  َكُّرُضَی ؛ َْمل  ُهَْتفَرَع  اذِاَف  َك  ماما  ْفِرِعا  »… 
.( ص 331 ۀبیغلا ، )

ره سپ  دناسر …  دهاوخن  وت  هب  یبیسآ  روهظ ]  ] رما نیا  ریخأت  ای  نداتفا و  شیپ  یتخانـش  ار  وا  یتقو  سپ  سانـشب ، ار  شیوخ  نامز  ماما  )
رد دنچ  ره  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  دشاب ». مالـسلا  هیلع  مئاق  همیخ  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  تخانـش ، ار  شیوخ  ماما  هک  سک  نآ 
نآ هب  تفرعم  رگا  تسا . هدوبن  ناـهنپ  رواـی  يدـهم  رواـب و  يدـهم  ياـهناسنا  يارب  شدوـجو  لاـمج  زگره  یلو  تسا ؛ تبیغ  هدرپ  سپ 

مرکا ربمایپ  نیـشنلد  لامج  هراومه  هک  دندوب  یناسک  هک  نانچ  تشاد ، دـهاوخن  رب  رد  يدوس  زین  ناشیا  يرهاظ  ندـید  دـشابن ، ترـضح 
. دندربن شنیرفآ  ياههوسا  نآ  زا  ینادنچ  یتفرعم  هرهب  یلو  دندرکیم ؛ ترایز  ار  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
« ِِهئاِول َتْحَت  َدَعَق  ْنَم  َِۀلِزنَِمب  َلب  ِهِرَکْسَع ال  ِیف  ًادِعاق  َناک  ْنَم  َِۀلِزنَِمب  َناک  ِرمَالا  اذَه  ُبِحاص  َمْوُقَی  ْنَا  َْلبَق  َتام  َُّمث  ُهَماِما  َفَرَع  ْنَمَو  »

.( ص 371 ج 1 ، یفاکلا ، )
ترـضح نآ  هاپـس  رد  هـک  تـسا  یـسک  ناـس  هـب  تـفر ، اـیند  زا  رما  نـیا  بحاـص  ماـیق  زا  لـبق  تخانـش و  ار  شماـما  هـک  سک  نآ  ره  )

.« تسا ترضح  نآ  مچرپ  ریز  هک  تسا  یسک  دننام  هکلب  هن ، درک ؛ دهاوخ  يرازگتمدخ 
ار تبیغ  نارود  ياهاعد  هلمج  زا  هدناوخ ، ارف  یهلا  ياهتّجح  ربمایپ و  دنوادخ ، تخانش  هب  ار  نایعیش  دیکأت ، اب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: تسا هدومرف  هیصوت  هنوگ  نیا 
، َکَِّیبَن ْفِرْعَا  َْمل  َکَسْفَن  یْنفِّرَُعت  َمل  ْنِا  َکَّنِاَف  َکَسْفَن  یْنفِّرَع  َّمُهّللَا  »

، َکَتَّجُح ْفِرْعَا  َْمل  ََکلوُسَر  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِا  َکَّنِاَف  ََکلوُسَر  یْنفِّرَع  َّمُهَّللَا 
.« ینید ْنَع  ُْتلَلَض  َکَتَّجُح  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِا  َکَّنِاَف  َکَتَّجُح  یْنفِّرَع  َّمُهَّللَا 

.( ص 166 ۀبیغلا ، ص 342 ؛ ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  ص 337 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، )
لقن مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  دوخ  زا  ناشیا  دراد  لامتحا  هک  هدـش  لقن  زین  هعبرا  باون  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  هوالع  اعد  نیا 

. دنشاب هدرک 
.( ص 512 ج 2 ، نیدلالامک ، (ر.ك :
وا يایلوا  دنوادخ و  زا  ضحم  تعاطا 

داقتعا مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  دنوادخ و  تخانش  زا  سپ  تسا ، مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  لابند  هب  هک  یسک 
ندرک وسمه  دزاس . رهاظ  كاپ  راونا  نآ  زا  ضحم  تعاطا  رد  ار  نآ  یقیقح  رولبت  هدرک و  یلمع  ار  داقتعا  تخانـش و  نیا  دـیاب  نانآ ، هب 

رد یبوخ  هب  تفـص  نیا  تسا و  نیتسار  ناورهر  ياـهیگژیو  نیرتمهم  زا  یهلا ، ربهر  تساوخ  قبط  اـهيریگتهج ، اـهتین و  اـهراتفر ،
هلحرم رد  دومن ، بسک  تفرعم  نکمم  دح  رد  تخانـش ، هلحرم  رد  یـسک  رگا  تسا  ینتفگ  دراد . دوجو  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  نارای 

زگره تعاطا  هلحرم  رد  دش ، یتفرعم  ناصقن  ای  دـیدرت و  راچد  هلحرم  نآ  رد  یـسک  رگا  هکنآ  لاح  دـش ؛ دـهاوخن  دـیدرت  راچد  تعاطا 
ارچ داهن ؛ ندرگ  دیاب  ار  شنامرف  هدارا و  اما  تسا ، تبیغ  هدرپ  سپ  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  زین  هزورما  دوب . دهاوخن  یبوخ  وریپ 

هیلع و هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  دوب . دهاوخ  نینچ  زین  روهظ  نامز  رد  درک ، تعاطا  ترضح  نآ  تاروتسد  زا  نونکا  یسک  رگا  هک 
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: دومرف هراب  نیا  رد  هلآ 
َو یئاقَفُر  ِکئلُوا  ِِهْلبَق  ْنِم  َۀَیِداهلا  َۀَِّمئَالا  َّیلَوَتَی  َو  ِهِّوُدَع  ْنِم  ُأَّربَتَی  َو  ُهَّیل  َو  ّیلوَتَی  ِهِماِیق  َْلبَق  ِِهب  ٍدَـتقُم  َوُه  َو  یتیب  لها  َِمئاق  َكَردَا  ْنَِمل  یبُوط  »

« َّیَلَع یتَُّما  ُمَرْکَا  َو  یتَّدَوَم  َو  ّيدُو  ُوَوذ 
.( ح 3 ص 286 ، ج 1 ، نیدلالامک ، ص 456 ؛ ۀبیغلا ، باتک  )

وا نمشد  اب  تسود و  وا  تسود  اب  دشاب . وا  وریپ  زین  وا  مایق  زا  شیپ  هکنآ  لاح  دنک ؛ كرد  ارم  تیب  لها  مئاق  هک ، یـسک  لاح  هب  اشوخ  )
نم دزن  رد  نم  تما  نیرتیمارگ  نم و  ناتـسود  نیـشنمه و  نانیا  دـشاب . تسود  زین  وا  زا  شیپ  رگتیادـه  نایاوشیپ  ناربهر و  اب  نمـشد و 

.« دنتسه
هناصلاخ مارتحا 

زا تسا . هدومرف  مزال  نامدرم  رب  ار  وا  مارتحا  لاعتم  دـنوادخ  دراد ، دوخ  ناوریپ  ندرگ  رب  گرزب  یّقح  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  ییاـجنآ  زا 
دوخ رد  تبیغ  نامز  رد  ار  هیحور  نیا  ناشیا  دریگیم ، ماجنا  ترضح  نآ  نارای  يوس  زا  دوشیم ، وا  تشادگرزب  هیام  هچ  نآ  ره  ور  نیا 

مهیلع نیموصعم  همئا  دـنراد . ساـپ  ار  ترـضح  نآ  زا  يوریپ  مارتحا و  روما ، یماـمت  رد  هراومه  زین  روهظ  ناـمز  رد  اـت  دـناهدومن  داـجیا 
هتـشاد او  یندز  لاثم  یمارتحا  میرکت و  هب  ار  ناشیا  مالـسلا ، هیلع  موصعم  نیرخآ  نأش  تمظع  هدرکن ، تلفغ  مهم  نیا  زا  زگره  مالـسلا ،
يدهم ترضح  هب  نآ  زا  یتایبا  رد  هک  دناوخ -  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  يارب  ابیز  ياهدیـصق  یعازخ » لبعد   » یتقو تسا .

يارب داهن و  رس  رب  تسد  تساخرب ، هناعضاوتم  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  سدقم  مان  رکذ  مارتحا  هب  شترضح  دوب -  هدش  هراشا  مالـسلا  هیلع 
. دومرف اعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق  جرف 

.( ح 3 ص 640 ، رثالا ، بختنم  )
: دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

!« میزیخ رب  تسا  مزال  مئاق »  » مان ندینش  ماگنه  هب  ارچ  »
: دومرف ترضح  نآ 

نآ اذل  تسا و  وا  تبرغ  رب  فسأت  زاربا  ترضح و  نآ  هقح  تلود  روآدای  بقل  نیا  دراد و  ینالوط  تبیغ  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترـضح  »
. دنکیم زیمآتبحم  هاگن  دنک ، دای  بقل  نیا  هب  ار  شترضح  هک  سک  ره  هب  دراد  شناتسود  هب  هک  یتمحرم  تبحم و  تدش  زا  ترـضح 
وا يوس  هب  شراوگرزب  يالوم  هک  یماگنه  دوخ -  رـصع  بحاص  لباقم  رد  یعـضاخ  هدـنب  ره  هک  تسا  ترـضح  نآ  میظعت  لیلجت و  زا 

.« دیامن تلئسم  دنوادخ  زا  ار  شیالوم  جرف  رد  لیجعت  دزیخ و  رب  دیاب  سپ  دزیخرب . ياج  زا  درگنب - 
.( ح 4 نامه ، )

قوقح ظـفح  یعاـمتجا و  تلادـع  میکحت  هار  رد  داـهج  هزراـبم و  ماـیق و  يارب  نآ ، ره  رد  دارفا  یگداـمآ  هدـش ، داـی  تمکح  رب  هوـالع 
رد دشاب و  یفده  نینچ  ياراد  هراومه  دیاب  تسا -  تبیغ  رصع  رد  روهظ  زاس  هنیمز  هک  رظتنم -  ناسنا  تسا . ازسب  یتیمها  دجاو  اهناسنا 

رکذ مئاق )  ) مایق ياوشیپ  مان  هاگره  هک  دراد ، زاربا  دـنک و  ظفح  ار  یگدامآ  نیا  اجنآ  ات  دـشوکب و  فلتخم  ياـههنوگ  هب  نآ ، ققحت  هار 
. دنک میکحت  نیقلت و  نارگید  دوخ و  هب  هشیمه  ار  یگدامآ  نیا  دهد و  ناشن  ار  شیوخ  هبناج  همه  یگدامآ  دزیخ و  اپ  هب  دوشیم ،

.( ص 264 برغم ، دیشروخ  )
: نیتسار راظتنا 

نیرخآ دراد . هعیش  خیرات  رد  ینالوط  زارد و  سب  ياهنیشیپ  دهدیم -  لکش  ار  روهظ  نازاس  هنیمز  تیصخش  ساسا  هک  نیتسار -  راظتنا 
: تسا هدومرف  هداد و  دیون  رون  رسارس  يراگزور  هب  ار  اهناسنا  هدروآ و  رب  گناب  یهلا  هداتسرف 

« ُّيِدْهَملا َُهل  ُلاُقی  یتیب  لها  ْنِم  ٌلُجَر  یتَُّما  َِیلَی  یَّتَح  اینُّدلا  ُبَهذَت  «ال 
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.( ح 3 ص 644 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  )
کناب نآ  زا  اهنرق  نونکا  دوشیم ». هتفگ  يدـهم  وا  هب  هک  دـنک  يربهر  نم  تیب  لها  زا  يدرم  ارم  تما  هکنیا  رگم  دـسرن  نایاپ  هب  ایند  )

. تسا اهناسنا  شوگ  رد  نآ  شخبدیما  نیشنلد و  نینط  نانچمه  یلو  درذگیم ؛ یتوکلم 
نآ هب  زور  هب  زور  یملع ، يرکف و  ياههولج  اهدومن و  زا  نشور  یخیرات  اب  راظتنا  دنلب  رـصع  رد  ار  نامدرم  یگدنز  گرزب ، تراشب  نیا 

تموکح نآ  داجیا  يارب  يزاسهنیمز  تسا ، رادروخرب  دـنلب  سب  یـشزرا  زا  تفایهر  نیا  رد  هچنآ  دزاسیم . رتکیدزن  ییانـشور  هزاورد 
. تسا دنوادخ  هدارا  هطیح  رد  اهنت  یهلا و  رارسا  زا  نآ  ییاپ  رب  نامز  هچرگا  تسا ؛ دوعوم 

: تسا هدومرف  نایب  نینچ  ار  انعم  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
َنِم َُهل  َناک  ُدـَْعب  ُِمئاقلا  َماق  َو  َتام  نِاَف  ٌرِظَتنُم  َوُه  َو  ِقالْخَالا  ِنِساـحم  َو  ِعَرَولاـِب  ْلَـمعَْیل  َو  ْرِظَْتنَْیلَف  ِِمئاـقلا  ِباحْـصَا  ْنِم  َنوُکَی  ْنَا  ُهَّرَـس  ْنَم  »

.« ُۀَموُحْرَملا َُۀباصِعلا  اَُهتَّیَا  ْمَُکل  ًائینَه  اوُرِظَْتناو  اوُّدِجَف  ُهَکَردَا  ْنَم  ِرْجَا  ُْلثِم  ِرْجَالا 
.( ح 16 ص 200 ، ۀبیغلا ، )

اب دیامن و  لمع  وکین  قالخا  يراگزیهرپ و  اب  دـشاب و  رظتنم  دـیاب  دـشاب ، مالـسلا  هیلع  مئاق  نارای  زا  هک  دوشیم  لاحـشوخ  هک  سک  ره  )
نارود هک  دوب  دهاوخ  یسک  نوچمه  وا  شاداپ  دزیخ ، اپ  هب  مالسلا  هیلع  مئاق  شندرم  زا  سپ  دریمب و  هاگره  هک  دشاب  رظتنم  یتلاح  نینچ 

!« هدش تمحر  هورگ  يا  داب  ناتیاراوگ  دیشاب . رظتنم  دیشوکب و  سپ  دشاب . هدرک  كرد  ار  ترضح  نآ  تموکح 
يدهم ترضح  هب  تمدخ  يارب  یگدامآ 

هب تمدـخ  ناشراختفا  نیرتگرزب  دـننک ، كرد  ار  روهظ  رـصع  رگا  تسا ، وا  ياـیلوا  دـنوادخ و  قشع  زا  راشرـس  ناـشدوجو  هک  ناـنآ 
هعیش بهذم  سیئر  هک  دیامن  لکشم  یـسب  نخـس  نیا  ندرک  رواب  دیاش  دوب . دهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  يدهم  دنلب  تحاس 

دننامیب ییوزرآ  ناج و  قمع  زا  هدمآ  رب  یترسح  اب  دشیم ، هدرب  شدزن  یهلا  هریخذ  نیرخآ  مان  هک  هاگنآ  مالسلا ، هیلع  قداص  ترضح 
: دومرفیم دروآیم و  رب  داهن  زا  یهآ 

. یتایَح َماّیَا  ُُهْتمِدََخل  ُُهتْکَرْدَا  َْول  »
.( ح 46 ص 245 ، نامه ، )

بیـصن شترـضح  تمدخ  راگزور  نآ  رد  دـهاوخب  سک  ره  دوب ». مهاوخ  وا  رازگتمدـخ  مایگدـنز  ياهزور  مامت  منک  كرد  ار  وا  رگا 
. دهد رارق  دوخ  ياهراک  هحولرس  ار  وا  نارای  ترضح و  نآ  هب  تمدخ  تبیغ ، نارود  رد  نونکا  مه  دیاب  ددرگ ،

يزاسرگید يزاسدوخ و 
، نآ یپ  رد  هک  تسا  شیوخ  راتفر  رب  تبظاوم  يزاسدوخ و  تبیغ ، رـصع  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  نارای  ياـهیگژیو  زا  رگید  یکی 
ره زا  مالـسلا ، هیلع  يدهم  ترـضح  تبیغ  رـصع  رد  يرادنید  هک  تسین  یکـش  دش . دـنهاوخ  لیامتم  تهج  نیا  هب  زین  نارگید  هعماج و 

. تسا رتاسرف  تقاط  رتلکشم و  یسب  رگید  ینامز 
: تسا هدرک  ریوصت  هنوگ  نیا  ار  نارود  نیا  یتخس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هقاس هب  دوخ  تسد  ندیـشک  اب  هک  تسا  یـسک  دـننامه  درادـن ، رب  تسد  دوخ  نید  زا  سک  ره  نآ  رد  هک  دراد  یتبیغ  رما ، نیا  بحاص  »
؟ درادیم هگن  ار  داتق  ياهغیت  دوخ  تسد  اب  امش  زا  کی  مادک  سپ  درتسب ! ار  نآ  ياهراخ  تسا ] رادغیت  ياهتوب  هک   ] داتق

: دومرف دنکفا و  ریز  هب  رس  یتدم  ترضح  نآ  سپس 
.« دیوج کسمت  دوخ  نید  هب  دنک و  هشیپ  اوقت  يراگزیهرپ و  دیاب  ادخ  هدنب  سپ  تسا ؛ یتبیغ  ياراد  رما  نیا  بحاص 

.( ح 1 ص 335 ، ج 1 ، یفاکلا ، )
هب تسد  لماوع  یمامت  تبیغ  رـصع  رد  اما  تسا ؛ یهلا  نوناق  اهنامز ، همه  رد  ناگدـنروآ  ناـمیا  همه  يارب  ینید  ياـهشیامزآ  هچرگا 
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هب مدرم  رتـشیب  تسا و  راوشد  رایـسب  نید ، تشادـهگن  هک  تسا  نارود  نیا  رد  دـناسریم . دوـخ  جوا  هب  ار  شیاـمزآ  نیا  هداد  مه  تسد 
زیرگ فارحنا و  ياههزیگنا  شیازفا  يروابان ، ياههنیمز  شرتسگ  دنهدیم . تسدزا  یگدـنز  رد  ار  شیوخ  نامیا  نوگانوگ ، ياههزیگنا 

ياـهبادرگ نیارد  هک  ناـنآ  تسا . شیاـمزآ  نیا  لـماوع  نیرتمهم  زا  يرادـنید ، نارادـنید و  اـب  نانمـشد  ياـه  ییوج  هزیتس  نید و  زا 
. دوب دنهاوخ  رادروخرب  عیفر  سب  ياهبتر  نأش و  زا  دننک ، ظفح  ار  دوخ  نید  كانسرت ،

.( ص 365 ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ح 8 ؛ ص 288 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  كر : )
ياهتفایرد یماـمت  زا  مالـسلا -  مهیلع  ناـموصعم  رگید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رـصع  نارود  فـالخ  رب  نارود -  نیا  رد  ناـسنا 

نایاوشیپ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یخیرات ، یلقع و  كرد  ساسا  رب  اهنت  تسا و  رود  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ربمایپ و  هب  تبـسن  یـسح 
. دروآیم نامیا  ناشیا  تماما  تلاسر و  هب  دسانشیم و  ار  موصعم 

: دیامرفیم هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 
! دلاخ ابا  يا  »

لقع و لاعتم  يادخ  اریز  دنرترب ؛ ینامز  ره  مدرم  زا  دنتسه -  وا  روهظ  رظتنم  دندقتعم و  وا  تماما  هب  هک  ماما -  نآ  تبیغ  نامز  رد  مدرم 
لوسر يور  شیپ  نادهاجم  دننام  هب  نامز ، نآ  رد  نانآ  تسا و  هدهاشم  هلزنم  هب  نانآ ، دزن  تبیغ  هک  هدومرف  اطع  نانآ  هب  یتفرعم  مهف و 

نید هب  نایعاد  نیتسار و  نایعیش  یقیقح و  ناصلخم  نانآ  تسا . هداد  رارق  دنتساخرب -  داهج  هب  ریشمش  اب  هک  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
.« دنراکشآ ناهن و  رد  لاعتم  يادخ 

.( ص 319 ج 1 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )
درکیور اهدـیدرت  اهههبـش و  اهفیرحت ، ربارب  رد  دـناوتب  نآ ، وترپ  رد  رادـنید  ناسنا  هک  تسا  یـشنیب  دـنمزاین  شیامزآ ، نیا  رد  تیقفوم 
قادصم دش  نینچ  رگا  دهدن . تسد  زا  لمع  رکف و  رد  ار  يرادنید  صولخ و  فارحنا ، لماوع  زا  کی  چیه  اب  دنک و  ظفح  ار  دوخ  ینید 

: دومرف هک  دوب  دهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  شیامرف  نیا 
: دنتفگ دراد . ار  امش  زا  نت  هاجنپ  شاداپ  نانآ  زا  نت  کی  هک  دنیآیم  یناسک  امش ، زا  سپ  يدوز  هب  »

! ادخ لوسر  يا 
!؟ تسا هدش  لزان  نآرق  هیآ  ام  هرابرد  میدرک و  داهج  امش  باکر  رد  نینح  دحا و  ردب و  گنج  رد  ام 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
.« تشاد دیهاوخن  ییابیکش  نانآ ، ناس  هب  دیآ ، امش  رب  دسریم ، نانآ  رب  هک  اهجنر  اهرازآ و  زا  هچنآ  رگا 

.( ص 456 ۀبیغلا ، باتک  )
تخس ياهراشف  لّمحت  هکلب  دوشیمن ؛ هصالخ  يدام  ياهانگنت  اهتیمورحم و  اهیتخـس ، لمحت  هب  تبیغ ، راگزور  رد  نید  رب  يرادیاپ 

يدیماان جیردت  هب  دـشابن ، مأوت  هناهاگآ  تسرد و  ییابیکـش  ربص و  اب  يرادـنید  هچنانچ  ددرگیم و  هدوزفا  اهنآ  رب  زین ، يونعم  یحور و 
. درادیم رب  نانآ  رکف  حور و  زا  ار  رواب  دروآیم و  يور  مدرم  هب 

يدهم ترضح  دنزرف  نز و 

: دیآیم تسد  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نادنزرف  نز و  هرابرد  لامتحا  هس  تایاور  عومجم  زا 
. تسا هدرکن  جاودزا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ًاساسا  . 1

. درادن دالوا  یلو  هتفرگ ، ماجنا  جاودزا  . 2
یمالسا مهم  ياهّتنس  زا  یکی  مالسلا ، هیلع  موصعم  ماما  هک  تسا  نیا  لّوا  لامتحا  همزال  تسه . زین  ینادنزرف  ياراد  هدرک و  جاودزا  . 3
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كرت ور  نیا  زا  مهم ؛ جاودزا  تسا و  رتمهم  تبیغ  هلأـسم  نوـچ  یفرط  زا  اـما  تسین . راـگزاس  ماـما  نأـش  اـب  نـیاو  دـشاب  هدرک  كرت  ار 
نیا دـییأت  يارب  تسه . زین  بجاو  مزال و  رتالاب ، تحلـصم  يارب  یهاگ  دـنکیمن و  داجیا  یلاکـشا  رتمهم -  رما  نآ  هب  هجوت  اب  جاودزا - 

: درک نایب  ار  لیذ  دراوم  ناوتیم  لوق 
فرطرب تبیغ  نارود  رد  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ییاهنت  تشحو  هک  هدرک  یفرعم  یـسک  ناونع  هب  ار  رـضخ  ترـضح  یتایاور  . 1

. دوبن وا  هب  يزاین  تشاد ، دنزرف  نز و  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  دزاسیم و 
: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

دنک لیدبت  سنا  هب  شتبیغ  نارود  رد  ار  ام  مئاق  ییاهنت  وا  هطساو  هب  دنوادخ  تسا …  هدنز  وا  دیشون و  تایح  بآ  زا  مالسلا  هیلع  رضخ  »
.« دزاس عفترم  وا  تلصو  اب  ار  شاییاهنت  تبرغ و  و 
.( ح 1 ص 385 ، ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  )

. دراد تافانم  نتشاد  دنزرف  نز و  اب  نیا  تسا و  هدش  دای  اهنت ) ) دیحو و  کت )  ) دیرف باقلا  اب  ترضح  نآ  زا  یناوارف  تایاور  رد  . 2
.( ح 13 باب 26 ، نامه ، )

. تسا هرک  رکذ  ترضح  نآ  ّصاخ  نارای  زا  نت  یس  اهنت  تبیغ  نارود  رد  ار  شترضح  نامزالم  تایاور ، زا  ياهتسد  . 3
: دومرف هراب  نیارد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.« ٍۀَشْحَو ْنِم  َنِیثالَِثب  ام  َو  ُۀَْبیَط  ُلِزنَملا  َمِعن  ٍَۀلزُع و  ْنِم  ِِهتَبیَغ  یف  َُهل  َُّدب  َو ال  ٍۀَْبیَغ  ْنِم  ِْرمَالا  اَذَه  ِبِحاِصل  َُّدبال  »
.( ص 188 ۀبیغلا ، ص 162 ؛ ۀبیغلا ، باتک  ح 16 ، ص 340 ، ج 1 ، یفاکلا ، )

نآ تیعقوم  ناکم و  راشتنا  مدع  یمالـسا و  ّتنـس  ماجنا  نیب  دنکیم  عمج  دالوا ) نتـشاد  نودـب  جاودزا  لصا  شریذـپ   ) مود لامتحا  اما 
دننام زین  وا  رمع  هک  مییوگب  دیاب  ای  دنیزگرب ، رسمه  ناونع  هب  ار  یصخش  ترضح  نآ  دشاب ، رارق  رگا  هک  تسه  لاکشا  نیا  اما  ترضح .
. تسا هتفر  ایند  زا  هدرک و  یگدنز  ترضح  نآ  اب  یتدم  مییوگب  هکنیا  ای  میرادن -  یلیلد  رما  نیا  رب  هک  تسا -  ینالوط  ترضح  رمع 

. دهدیم همادا  ار  یگدنز  دنزرف  نز و  نودب  اهنت و  نآ ، زا  سپ  هدرک و  لمع  جاودزا  ّتنس  هب  ترضح  تروص ، نیا  رد 
رب نوزفا  هلأـسم ، نیا  دـنراد و …  ینادـنزرف  زین  ناـنآ  تسه و  زین  دـالوا  ياراد  هدرک و  جاودزا  ترـضح  نآ  هک  تسا  نآ  موس  لاـمتحا 

لـصا يوج  تسج و  رد  يزور  هرخالاب  باقعا ، دالوا و  همه  نیا  هک  تسا  ورهبور  یـساسا  لاکـشا  نیا  اـب  درادـن ، یمکحم  لـیلد  هکنیا 
. دزاسیمن مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تبیغ  هفسلف  اب  تسا و  زاس  لکشم  وج ، تسج و  يواکجنک و  نیمه  دنیآیم و  رب  شیوخ 

، يو رظن  ریز  هریزج ، نآ  رب  دراد و  ینادنزرف  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  هک  دنیوگب  ءارضخ ،» هریزج   » ناتساد هب  کسمت  اب  دناهتساوخ  یخرب 
! دناهداد لیکشت  ار  یمالسا  رایع  مامت  هنومن و  هعماج 

. درادن تیعقاو  چیه  تسین و  شیب  ياهناسفا  ءارضخ ، هریزج  هتفرگ ، ماجنا  هک  ياهدرتسگ  ياهیسررب  اب  نکل 
: دسیونیم هدرک ، لقن  راونالاراحب  رداون  رد  هناگادج  ار  ناتساد  نیا  هللا  همحر  یسلجم  همالع  ءارضخ ) هریزج  )

.« مدروآ هناگادج  یلصف  رد  ار  نآ  متفاین ، تسد  نآ  رب  ربتعم  ياهباتک  رد  نوچ  »
.( ص 159 ج 52 ، راونالاراحب ، )

. تسا هدرمش  یلیخت  یناتساد  ار  ناتساد  نیا  ینارهت  گرزب  اقآ  خیش 
.( ص 108 ج 5 ، هعیشلا ، فیناصت  یلا  هعیرذلا  )

! تفریذپ ار  نآ  ناوتیمن  هک  تسا  ياهنوگ  هب  ناتساد  نیا ، رب  نوزفا 
ناوتیمن هک  دراد  دوجو  ياهتخانشان  دارفا  نآ ، دنس  هلسلس  رد  تسا و  نآ  یساسا  تالاکشا  زا  ساسایب و …  نانخـس  ناوارف ، تاضقانت 

. دومن تباث  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  يارب  يدالوا  نز و  ناوتیمن  هار  نیا  زا  نیاربانب ، درک ، دامتعا  نآ  رب 
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سی لآ  ترایز 

. تسا مالسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  روهشم  ياهترایز  زا  یکی  سی ،» لآ  ترایز  »
یگرزب و هب  وا  زا  ثیدـح ، لاـجر و  ياـملع  همه  هک  تسا  يریْمِح  رفعج  نب  هّللادـبع  نـب  دـمحم  رفعج  وـبا  تراـیز ، نـیا  لـقان  يوار و 

. دناهدرک دای  تسادق 
.( ص 492 ج 2 ، جاجتحالا ، )

، هتـسیزیم يرغـص  تـبیغ  نارود  رخاوا  رد  نوـچ  تـسین و  تـسد  رد  اـهنآ  زا  يزیچ  ًارهاـظ  هـک  هدوـب  يددـعتم  ياـهباتک  بحاـص  وا 
. تسا هدمآ  لیان  عیقوت  نیا  راختفا  هب  هتشاد و  مالسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  اب  یتابتاکم 

: تسا هدش  زاغآ  مالس  اب 23  ترایز  نیا 
يدـهم ترـضح  ّصاخ  نیوانع  باقلا و  اب  کی  ره  يدـعب  ياهمالـس  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  كاپ  ترتع   ) سی لآ  هب  لّوا  مـالس 

. دشابیم مالسلا  هیلع 
هب ترایز  نید ، يایلوا  هب  تبـسن  يرادافو  دـهع  دـیدجت  اهنآ و  رب  ماما  نتفرگ  هاوگ  حیحـص و  يداقتعا  لوصا  هب  رارقا  راهظا و  اـب  سپس 

. دسریم نایاپ 
: دشابیم نینچ  نآ  زا  یشخب  همجرت  هک  تسا  رئاز  ّتینارون  يارب  ییاعد  ترایز ، زا  دعب 

ناـمیا و رون  هب  ار  ماهنیـس  نیقی و  رون  هب  ار  ملد  یتـسرف و  دورد  ترون  وترپ  تتمحر و  ربماـیپ  دـمحم ، رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  ادـنوادخ  »
هدنکآ ییوگتسار و …  رون  هب  ار  منابز  و  هتـسیاش ]  ] راک رون  اب  ار  میورین  شناد و  رون  هب  ار  مبیـصن  بوخ و  ياهتین  رون  هب  ار  ماهشیدنا 

تظافح و ترـصن و  يارب  اعد  راوگرزب و  نآ  هدـیمح  تافـص  هب  هجوت  اب  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  رب  دورد  تساوخرد  هاگنآ   … يزاس »
نآ يدعب  ياهتمـسق  زا  نید  نانمـشد  ناقفانم و  نارفاک ، يدوبان  داد و  لدع و  زا  نیمز  ندـش  رپ  ترـضح و  نآ  مایق  جرف و  رد  لیجعت 

! تسا
. دناوخ ار  نآ  دوشیم  تاقوا  همه  رد  تسا و  ترضح  نآ  ياهترایز  نیرتهب  لماک و  عماج و  املع ، زا  یخرب  حیرصت  هب  ترایز  نیا 

. تسا هدیدرگ  لقن  ییاعد  یثیدح و  مهم  عماجم  رد  هدوب و  ربتعم  حیحص و  ترایز  نیا  ياهدنس 
.( ص 171 ج 53 ، راونالاراحب ، ص 364 ، ج 10 ، لئاسولا ، كردتسم  (ر.ك :

هتـسد روط  هب  نآ  ندناوخ  يارب  یـصاخ  تاسلج  دنراد و  تموادـم  نآ  زا  دـعب  ياعد  ترایز و  نیا  ندـناوخ  هب  نایعیـش  زا  يریثک  عمج 
. ددرگیم رازگرب  نیشنهعیش  فلتخم  دالب  رد  یعمج 

هسدقم هیحان  ترایز 

ار تبسن  نیا  هعیـش ، ياملع  زا  یخرب  دییأت  زین  دنلب و  نیماضم  تسا . هدش  هداد  تبـسن  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  هک  تسا  ياهمان  ترایز 
. دنکیم تیوقت 

.( ص 328 ج 98 ، راونالاراحب ، )
. دناهتسناد یضترم  دیس  تافیلأت  زا  ار  نآ  هدرک ، دیدرت  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  هب  نآ  باستنا  هب  زین  یخرب  هچ  رگا 

ح 38: ص 231 ، ج 98 ، راونالاراحب ، )
 … «( یضَترُملا ِِدیَّسلا  فیلأت  ْنِم  ُهَّنَا  ُرِهاّظلا  و   » هتشون تیاور  ردص  رد  )

هدوزفا نآ  هب  بسانت  هب  ار  ییاهشخب  یضترم  دیس  اما  هدش ؛ لقن  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  زا  ترایز  لصا  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  و 
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. تسا
.( نامه (ر.ك :

تسا و البرک  يادهش  ادهشلادیس و  هب  باطخ  ترایز ، نتم  تسا . لّمأت  لحم  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترـضح  هب  نآ  یعطق  باستنا  نیاربانب 
هنوگ نیا  ترایز ، زاغآ  تسا . هدـمآ  نآ  رد  ادهـش  نآ  نالتاق  یماسا  زین  ناشتایـصوصخ و  فاصوا و  رکذ  اب  بلغا  ناـنآ ، کـیاکی  ماـن 

: تسا
 …« ٍلیلَس ِْریَخ  ِلْسَن  نِم  ٍلیتَق  َلَّوَا  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا  »

. تسا هدوب  هعیش  ناگرزب  هجوت  دروم  نانچمه  هدرکن و  مک  نآ  زا  ار  يزیچ  نیا  یلو  هدشن ؛ رکذ  نانجلا  حیتافم  باتک  رد  ترایز  نیا 
یگرزب تیانج  مرج و  هچ  هک  دـنوشیم  هجوتم  ایند  مدرم  مامت  هک  هدومن  وگزاب  يوحن  هب  ار  هّیما  ینب  هناملاظ  درکلمع  هیحاـن ،» تراـیز  »

هیحان ترایز  دننامه  ار  البرک  هعجاف  قمع  یترایز ، چیه  تسا . هدش  عقاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نادـنزرف  هب  تبـسن  البرک ، رد 
یلو تسا ؛ هدش  اروشاع  هعجاف  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  بیاصم  تمظع  هب  ياهراشا  طقف  اروشاع » ترایز   » رد ًالثم  تسا ؛ هدرکن  نایب 

هثداح نیا  هک  يدراوم  زا  یکی  تسا . هدشن  هداد  هولج  هدوب  هک  هنوگ  نآ  اروشاع  تبیصم  يدروم  چیه  رد  تسین و  هیحان  ترایز  دننامه 
: تسا زیگنا  رثأت  تالمج  نیا  دننکیم ، نییبت  ار  كانتشحو 

زیتس هب  وت  نانمـشد  اب  متخادرپن و  هبراحم  هب  وت  نابراحم  اب  دینادرگ و  مورحم  وت  يرای  زا  ارم  تخادنا و  ریخأت  هب  ارم  ّدلوت  راگزور ، رگا  »
هب هک  نآ -  ياهتمـسق  زا  رگید  یکی  رد  میرگیم ». نوـخ  کـشا  ياـج  هب  منکیم و  نویـش  وـت  يارب  ماـش  حبـص و  نوـنکا  مداتـسیان ،

: تسا هدمآ  هدومن -  هراشا  اروشاع  هثداح  زا  یقیقد  تایئزج 
مه هب  ار  وت  بسا  مرح  نانز  هک  نیمه  دیدرگ . راپسهر  وت  يارسمرح  يوس  هب  نایرگ  دیشکیم و  ههیش  نانک ، نویـش  ناباتـش و  وت  بسا  »

اهتروـص رب  یلیـس  هدرک ، ناـشیرپ  وـم  یگمه  هدـمآ  نوریب  اـههمیخ  زا  دـندرک ، هدـهاشم  نوـگژاو  ار  وـت  نـیز  دـندید و  راز  هـتخیر و 
يوس هب  دندش و  التبم  راب ، فسأت  يزور  هب  يدنلبرـس ، تّزع و  زا  دعب  دندرک . دـنلب  هلان  هب  ار  ادـص  هتخادـنا و  هرهچ  زا  باقن  دـندزیم .

 …« هک یلاح  رد  دندرک  تکرح  وت  هاگلتق 
.( ص 322 ج 98 ، راونالاراحب ، )

خیـش هطبار ، نیا  رد  دوشیم . هدـناوخ  زین  اروشاع  ریغ  رد  هدـش و  دراو  اروشاع  زور  يارب  اروشاع  ترایز  دـننامه  هسدـقم ، هیحان  ترایز 
: دناهدومرف يدهشم  نبا  دمحم  خیش  و  هیحان -  ترایز  لقان  نیلّوا  ناونع  هب  هللا -  همحر  دیفم 

، هللا همحر  یسلجم  همالع  سوواط و  نب  دیس  یضترم  دیس  ریظن  رگید  ناگرزب  یلو  تسا ؛ اروشاع  زور  صوصخم  هسدقم ، هیحان  ترایز  »
دناهتسناد هقلطم  ار  ترایز  نیا 

. دومن تئارق  ار  نآ  ناوتیم  زین  رگید  نامز  ره  رد  ینعی ، ح 9 ؛). ص 328 ، ج 98 ، راونالاراحب ، (ر.ك :

س»  » فرح

ارماس

. دنتخاس هلجد  یقرش  رانک  رب  دادغب ، لامش  يرتمولیک  رد 120  نایسابع  هک  تسا  يرهش  نیمود  اّرماس » »
دبعم هک  یبادرس  تسا . مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  مالسلا و  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  نفدم  نایعیـش و  هدمع  ياههاگترایز  زا  رهـش  نیا 
رارق اجنآ  رد  تسا ، هدوب  ناشیا  رادید  ناحلاص و  فرشت  لحم  مالسلا و  هیلع  مئاق  ترضح  هاگ  تیالو  مالسلا و  مهیلع  ناماما  هاگباوخ  و 

« يار نَم  َّرُس   » ار نآ  داد -  رارق  دوخ  تختیاپ  ار  نآ  هک  یسابع -  هفیلخ  مصتعم  هدش و  هتسناد  ارماس »  » یمارآ نابز  هب  رهش  نیا  مان  دراد .
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. تشاذگ مان  دوشیم ) رورسم  دنیبب  ار  نآ  هک  ره  )
تهج هب  اّرماس  دراد . دوجو  یبرع  مان  نیمه  تسا ، تسد  رد  نونکا  هدیدرگ و  برض  رهش  نآ  رد  نایسابع  نامز  رد  هک  ییاههکس  يور 

ماما ود  نیا  دهـشم  تسا . ناشیا  سدقم  نکاما  زا  نایعیـش و  هدمع  ياههاگترایز  زا  مالـسلا ، امهیلع  راوگرزب  همئا  زا  نت  ود  ندوب  نوفدم 
مهد و ماما  ود  رب  هوالع  دنیوگ . يرکسع  ار  ناشیا  ور  نیا  زا  دوب ؛ اجنآ  يو  هاگودرا  مصتعم و  رکسع  هک  تسا  عقاو  اّرماس  زا  یتمسق  رد 
رد يداهلا  یلع  نبا  نیـسح  يرکـسع و  نسح  ماما  ردام  هدج ، نینچمه  هدومن  نفد  اجنآ  رد  ار  نوتاخ  همیکح  نوتاخ و  سجرن  مهدزای ،

. دندش نوفدم  لحم  نیا 

نارادبرس

. دندوب نارادبرس  دنتشاد ، یّمهم  رایسب  شقن  نآ  رارمتسا  يریگلکش و  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هب  داقتعا  هک  ییاههورگ  زا  یکی 
خیـش ياهشزومآ  زا  يوریپ  هب  لاس 736 ه ، رد  هک  دوب  راوزبس  یماما  هدزاود  هعیـش  نایفوص  ناروهشیپ و  یمدرم  شبنج  ماـن  نارادـبرس 

. دوب ّطلسم  هقطنم  رد  نرق  مین  یمدرم ، تموکح  بلاق  رد  تفرگ و  لکـش  یلحم  نامکاح  روج  ملظ و  هیلع  يروج ، نسح  خیـش  هفیلخ و 
راد رب  اهراتـسد  دـندرک و  بصن  هد  نوریب  يراد »  » هورگ نیا  ياضعا  نیتشاب »  » هلئاغ یپ  رد  هک  دناهتـشون  شبنج  نیا  هیمـست  هجو  هرابرد 

. دنداهن رادبرس »  » ار دوخ  مان  دندومن و … 
: دندوب دقتعم  نارادبرس 

. میاهدرک رایتخا  راد  رب  ار  دوخ  رس  هنرگو  مینک ؛ ناملاظ  عفد  ملظ و  عفر  دهد ، قیفوت  ار  ام  دنوادخ  رگا 
رد نارادبرـس ، جورخ  روهظ و  هنیمز  دندادیم . حیجرت  ندش ، هتـشک  یمدرمان  رازه  هب  ار  ندید  راد  رب  دوخ  رـس  نارادبرـس  هک  دناهدروآ 

فارطا و رد  یلحم  نامکاح  ناناخلیا ، تموکح  یشاپورف  اب  دمآ . مهارف  نالوغم  موجه  زا  سپ  ناریا  يداصتقا  یسایس و  یعامتجا ، رتسب 
زواجت و لقتـسم و  نانیـشن  ریما  نیا  روج  ملظ و  دنتخادرپ . مه  اب  تردـق  گنج  هب  دنتـشاذگ و  هیاپ  یلقتـسم  ياهتموکح  ناریا  فانکا 
یـسایس و شوـشغم  طیارـش  ناـیم  نیا  رد  تخیگنارب . هقطنم  رد  ار  یتیاـضران  زا  یجوـم  ناـکلام ، هدرخ  مدرم و  قوـقح  هب  ناـنآ  ضّرعت 

نالوغم يالیتسا  یپ  رد  هک  یعامتجا -  يداصتقا و  ياهيراجنهان  دروآ . مهارف  یمدرم  مایق  کی  زورب  يارب  ار  هنیمز  ناسارخ ، یعاـمتجا 
داجیا یبهذـم  مایق  کی  هب  نتـسویپ  يارب  مدرم  رد  ار  مزال  ياههزیگنا  تفای -  تدـش  اهنآ  تموکح  طاطحنا  اب  دـمآ و  دـیدپ  هعماـج  رد 

. درک
رکفت شرتسگ  دشر و  ناکما  مالـسا ، ناهج  قرـش  رد  نّنـست  یتموکح  ياههاگیاپ  فذـح  نالوغم و  هلمح  بقاعتم  هک  دوب  یلاح  رد  نیا 

ياهرواب دش . روشک  یمـسر  بهذم  هعیـش  یتّدـم  ناناخلیا  نامز  رد  هک  ییاج  ات  دـش  مهارف  شیپ  زا  شیب  ناریا  رد  یماما  هدزاود  یعیش 
مدرم بذج  يارب  هزیگنا  نیرتمهم  یبهذم ، تاداقتعا  رب  ینتبم  يرتسگداد  يزیتس و  ملظ  رانک  رد  هّیماما ، هعیـش  تارکفت  زا  رثأتم  ینافرع 

تیمـسر زا  شیپ  یعیـش ، تضهن  نیرتهدرتسگ  یماـما و  هدزاود  یعیـش  لقتـسم  تلود  نیتسخن  نارادبرـس  تموکح  دـش . شبنج  نیا  هب 
. درک مهارف  ار  دوخ  زا  سپ  رصع و  مه  ياهتضهن  زا  يرایسب  روهظ  هنیمز  هک  دوب  ناریا  رد  بهذم  نیا  نتفای 

كولم یعرش  ریغ  تالیکشت  يزادنارب  روظنم  هب  عورشم و  تموکح  کی  رارقتسا  فده  اب  يودهم ، بتکم  زا  ماهلا  اب  نارادبرـس  شبنج 
يرشع ینثا  بهذم  مایق ، نیا  هیامن  رود  مکاح و  يژولوئدیا  تفرگ . لکش  لوغم  دهع  ییاسای  موسر  نیناوق و  يایاقب  فذح  یفئاوطلا و 
یعون زین  رگید  ياهدع  دندرکیم . تیامح  يولع  عّیشت  فّوصت و  رب  یکتم  یبالقنا  عّیشت  زا  شبنج ، نیا  ناوریپ  ناربهر و  زا  ياهدع  دوب .

خیـش نسح و  خیـش  میلاعت  همه  نیا  اب  دندرکیم . بیغرت  ینید  روما  رد  تکارـش  هب  ار  ینید  ياملع  دندادیم و  حیجرت  ار  یتهاقف  عّیـشت 
شبنج تایبدا  ریباعت و  رد  ّتیودـهم  هب  داقتعا  درکیم . حیرـصت  تلود  نید و  ییادـج  مدـع  رب  ّتیودـهم ، ینیب  ناهج  رب  هیکت  اب  هفیلخ ،

دربن هدامآ  روهظ »  » ماگنه هب  تساوخیم  نانآ  زا  دناوخیم و  ارف  ءافتخا »  » هب ار  نادیرم  نسح ، خیش  هک  نانچ  نآ  دوب ؛ راکشآ  نارادبرس 
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: دناهتشون دنشاب .
راظتنا ار  بیاـغ  ماـما  روهظ  دـندنادرگیم و  رهـش  رد  راـبود  زور  ره  ار  زهجم  یبسا  نسح ، خیـش  ناوریپ  دـیؤم ، یلع  تموکح  ناـمز  رد 

نارادبرـس دوب . ماـیق  نیا  ياـهشزرا  رگید  زا  داد  لدـع و  يرارقرب  یبـلط و  تاواـسم  سح  يزیتـس ، هناـگیب  يزیرگ ، ملظ  دندیـشکیم .
نارس ششوپ  یّتح  راتفر و  رد  هک  تاواسم  يربارب و  دنناهرب . یلحم  ياهلادوئف  نالوغم و  لاغشا  زا  ار  ناریا  كاخ  زا  یتمـسق  دنتـسناوت 

. دمآیم رامـش  هب  مایق  نیا  رگید  ياهیگژیو  زا  ماوع ، يارب  لوصحم  جارخ  تایلام و  لیلقت  میانغ ، هنالداع  عیزوت  دوب ، دوهـشم  رادـبرس ،
نارادبرس تلود  اهیگژیو ، نیا  دوجو  اب  دوب . نارادبرس  نآ  زا  هاگ  نایخیش و  نآ  زا  یهاگ  دوبن و  یثوروم  نارادبرس  نایم  رد  تموکح 

هک ییاج  ات  دنام  هدنز  ناریا  رد  يرادبرس  تنس  همه  نیا  اب  دیـشاپ . ورف  مه  زا  یجراخ  یلخاد و  تسردان  ياهتسایـس  ذاختا  هطـساو  هب 
. دش تسد  نیا  زا  ییاهمایق  ماع  تفص  رادبرس  حالطصا  راوزبس ، مدرم  مایق  یپ  رد 

ترهـش مان  نیمه  هب  داد و  خر  راوزبس  نارادبرـس  جورخ  زا  دـعب  لاس  یـس  هک   ) يراـخب هداز  اـنالوم  یگدرکرـس  هب  دنقرمـس  مدرم  ماـیق 
شیوارد تاداس و  جورخ  تشاد ،) يرادبرـس  يوب  گـنر و  هک   ) عاجـش هاـش  ملظ  هیلع  ناـمرک  رد  یناـسارخ  دـسا  ناولهپ  ماـیق  تفاـی ،)

. دنرامش نیا  زا  نالیگ  رد  ینایک  تاداس  شبنج  یشعرم و  نیدلا  ماوق  دیس  يربهر  هب  ناردنزام 
.( 130 ص 133 -  ج 9 ، عّیشت ، فراعملاةریاد  نارگید ، يداوج و  دیس  جاح  ردص  دمحا  (ر.ك :

ارماس بادرس 

. دنشاب ناما  رد  ناتسبات  يامرگ  تدش  زا  هناخ ، نانکاس  ات  تشاد  نیمزریز )  ) بادرس هتشذگ  زا  قارع  ریسمرگ  قطانم  رد  اههناخ  رتشیب 
.( ص 467 ج 1 ، نیرحبلا ، عمجم  )

. دوب بادرس  ياراد  زین  ارماس  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  هناخ 
بلغا دوب و  مالسلا  هیلع  هّللاۀیقب  ترضح  مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  مالسلا ، هیلع  يداه  ماما  تدابع  یگدنز و  لحم  بادرس  نیا 

زا سپ  هک  ینایعیش  تهج  نیمه  هب  تفرگیم . تروص  بادرس  نیمه  رد  لزنم و  نیمه  رد  ردپ ، دهع  رد  رصع  یلو  ترـضح  اب  اهرادید 
نآ ربق  ترایز  زا  دـعب  دـندشیم ، ارماس  دراو  ناشراوگرزب  ردـپ  ماـما و  نآ  ربق  تراـیز  يارب  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  تلحر 

اب بصعتم  نانمـشد  زا  یخرب  هنافـسأتم  اما  دـندرکیم . ترایز  ار  اجنآ  دـندناوخیم و  زامن  راوگرزب  ماما  هس  تدابع  لـحم  رد  راوگرزب ،
! دننک تسردان  ياه  يرادربهرهب  عوضوم  نیا  زا  دناهتساوخ  اوران ، ياهتمهت  نداد  تبسن 

نیتسار هعیش  رفن  کی  یتح  دننادیم  هکنیا  اب  دناهتفرگ  ازهتسا  هب  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تبیغ  هب  نادقتعم  هتخات و  هعیـش  هب  نانآ 
! تسا هدیزگ  تماقا  تنوکس و  بادرس  رد  ای  هدیدرگ و  ناهنپ  بادرس  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دشاب  دقتعم  هک  تفای  دنهاوخن  ار 

ياهناسنا توالت  شیاین و  تداـبع ، یگدـنز ، تنوکـس ، لـحم  هک  دـنراذگیم  مارتحا  سدـقم  ناـکم  نیا  هب  تهج  نآ  زا  اـهنت  نارئاز ،
دبای و ماقم  تعفر  یناکم ، نینچ  تسا  هداد  هزاجا  دـنوادخ  هک  تسا  یتکربرپ  هناخ  سدـقم و  ناکم  اجنآ  نایب ، نیا  اب  تسا ، هدوب  لماک 
رب دـنناوخیم و  زامن  اجنآ  رد  تلاسر ، یحو و  نادـناخ  بهذـم  وریپ  ناناملـسم  تهج  نیمه  هب  دوش . هدرب  تمظع  هب  ادـخ  مان  اـجنآ  رد 
رد مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  تسین  هدیقع  نیا  رب  یسک  دننکیم و  ترایز  ار  اجنآ  دنتسرفیم و  دورد  مالسلا  مهیلع  شنادناخ  ربمایپ و 

! درک دهاوخ  روهظ  اجنآ  زا  هکنیا  ای  دراد  تنوکس  بادرس  نآ 

هیبادرس

نیز و یبسا  هعمج ، دادـماب  ره  نانآ  دنتـسیزیم ، ير  رد  دـندوب و  مالـسلا  هیلع  يدـهم  جورخ  رظتنم  هک  یماما  هدزاود  تـالغ  زا  ياهقرف 
: دنتفگیم راب  هس  هدرب  یبادرس  هب  هدش  ماگل 
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، هّیماما نافلاخم  تسا . ءارماس  بادرـس  زا  یتشادرب  دوخ  هک  دـناهدرک  رکذ  زین  دادـغب  هلح و  رد  ار  بادرـس  نیا  لحم  هّللا ». مسب  ماما  اـی  »
 - زین ءارماس  بادرس  تسین . يرثا  عوضوم  نیا  زا  هّیماما  ياهباتک  رد  اما  دناهداد ! میمعت  نایماما  هدزاود  همه  هب  ار  روکذم  تالغ  هدیقع 
رد مالـسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  دناهتـشاد و  تنوکـس  نآ  رد  مهدزای  مهد و  ماما  هک  تسا  ياهناخ  هب  طوبرم  تسا -  حرطم  هعیـش  رد  هک 

. دنیوجیم كّربت  نادب  هدرک ، ترایز  ار  نآ  رطاخ  نیمه  هب  نایعیش  تسا . هدیدرگ  ّدلوتم  نآ 

يدهم ترضح  حالس 

هب هدش ، مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نایاپیب  تردق  بولغم  روهقم و  اهتردق  مامت  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  مایق  روهظ و  ماگنه  رد 
لدع و زا  رپ  نیمز  دیآ و  مهارف  لماک  تروص  هب  اهناسنا ، لامک  دـشر و  هنیمز  ات  دـنوشیم  هتـشادرب  نیمز  يور  زا  زره  ياهفلع  ناس 

مایق نیا  رد  يرازبا  هچ  اب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ًاساسا  تسا و  تروص  هچ  هب  يزوریپ  نیا  هوحن  هک  تسا  نیا  لاؤس  اما  ددرگ . داد 
؟ دمآ دهاوخ  قئاف  اهتردق  نآ  رب 

نآ يارب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  مالک  رد  هراشا  دروم  حالـس  اـهنت  دروخیم و  مشچ  هب  هراـب  نیا  رد  ینـشور  نخـس  رتمک  تاـیاور  رد 
. تسا هدش  رکذ  ریشمش ) « ) فیس ، » مایق ماگنه  ترضح 

ص 245، ج 1 ، عیارشلا ، للع  ح 29 ؛ ص 59 ، ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  ح 13 ؛ ص 50 ، ج 8 ، یفاکلا ، ح 1 ؛ ص 407 ، ج 1 ، یفاکلا ، )
ص ۀبیغلا ، ح 2 ؛ ص 154 ، ج 6 ، ماکحالا ، بیذـهت  ح 5383 ؛ ص 108 ، ج 3 ، راصبتسالا ، ح 3 ؛ ص 321 ، ج 1 ، نیدـلالامک ، ح 6 ؛

.( رگید باتک  اههد  و  ح 5 . ، 164
: تسا هدش  يددعتم  لاوقا  ندمآ  دیدپ  ثعاب  دوخ  ییانک ؛ يانعم  ای  دوشیم  یقیقح  يانعم  رب  لمح  ریشمش  نیا  ایآ  لاح 

. تسا ّصاخ  یگنج  رازبا  ریشمش  نامه  نآ ، قادصم  تسا و  یقیقح  يانعم  رد  ریشمش »  » هملک لامعتسا  هک  دنرواب  نیا  رب  ياهدع  . 1
! دنراد یتوافتم  تاهیجوت  نانمشد ، رب  حالس  نیا  اب  ترضح  ندش  بلاغ  هرابرد  هورگ  نیا  هتبلا 

: دنیوگیم یخرب  . 1-1
روهقم ار  دوجوم  ياهحالـس  یمامت  هک  هتفهن  يزاجعا  تردق و  ریـشمش  نآ  رد  دـنوادخ  یلو  دـنکیم ؛ مایق  ریـشمش  اب  ترـضح  هچرگا 

. دزاسیم دوخ  يورین 
.( ح 43 ص 649 ، ج 2 ، لاصخلا ، قودص ، (ر.ك :

: دنیوگیم رگید  هتسد  . 2-1
ینعی  ) ییادـتبا ياهحالـس  نامه  زا  گنج  رد  ریزگان  هب  مدرم  هتخادـنا ، راـک  زا  ار  هتفرـشیپ  تاحیلـست  یماـمت  روهظ  رـصع  رد  دـنوادخ 

. دگنجیم ریشمش  نامه  اب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نیاربانب  دننکیم و  هدافتسا  نآ ) دننام  ریشمش و 
دهاوخ زین  هناملاظ  ریزگان  هب  اهنآ  زا  هدافتسا  هک  ییاجنآ  زا  یلو  دریگیم ؛ رارق  ترضح  رایتخا  رد  تاحیلـست  یمامت  هکنآ  مغر  هب  . 3-1

. درب دهاوخ  هرهب  ریشمش  حالس  زا  اهنت  ترضح  دوب ؛
: دناهتفگ رگید  یخرب  . 4-1

سپ نآ  زا  تفر و  دهاوخ  نیب  زا  هتفرشیپ  ياهحالس  یمامت  ددنویپیم ، عوقو  هب  روهظ  هناتسآ  رد  هک  یناوارف  نینوخ  ياهگنج  ببس  هب 
: دیوگیم یناوارف  تایاور  هک  تسا  نیا  عمج  نیا  ياهلیلد  زا  یکی  دوشیم . هدافتسا  هداس  ياهرازبا  زا  اهنت  گنج  رد 

. دوب دهاوخ  لکشم  نآ  ندوب  نیدامن  دش  نینچ  یتقو  و  تسا » ربمایپ  ریشمش  نامه  ترضح  نآ  ریشمش  »
.( ح 2 ص 234 ، ج 1 ، یفاکلا ، )

هداس ياهحالـس  زا  هدافتـسا  ّتلع  هک  تسا  نیا  هورگ  نیا  لیلد  ًاتدمع  دننکیم و  داهـشتسا  تایاور  زا  ياهتـسد  هب  اهنیا  زا  مادک  ره  هتبلا 
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. تسا نآ  اب  هزرابم  ندوب  هنالداع  هتفرشیپ -  ياهحالس  زا  يریگهرهب  فالخ  رب  ریشمش -  نوچمه 
. تسا یماظن  يورین  تردق و  زا  هیانک  تایاور ، نیا  رد  ریشمش  هک  دنداقتعا  نیا  رب  رگید  ياهتسد  . 2

زور تفرـشیپ  هدرک ، راداو  لوق  نیا  هب  ار  ناشیا  هچنآ  یلو  دـننکیم ؛ رکذ  ياهرواحم  تایبدا  زا  اـعدا  نیا  رب  يددـعتم  دـهاوش  هورگ  نیا 
، هتفرـشیپ قوف  ياهحالـس  ریـشمش و  نیب  دناهتـسناوتن  لوق  نیا  نابحاص  هک  ییاجنآ  زا  تسا . یعافد  يروآنف  یماـظن و  تازیهجت  نوزفا 

: دنیوگیم هتسناد ، تردق  دامن  ار  ریشمش  نانآ  دناهدز . تسد  یهیجوت  نینچ  هب  دننک ، رارق  رب  یتبسن 
. دریگ رارق  هدافتسا  دروم  دناوتیم  دراذگب ، شیامن  هب  ار  ترضح  تردق  هک  يرازبا  ره 

لباـق زورما  ياـهناسنا  روصت  رد  زگره  هک  دـیآ  مهارف  ییاهحالـس  تسا  نکمم  ناـمز ، نآ  رد  ملع  هداـعلاقراخ  لـماکت  هب  هجوت  اـب  . 3
ار مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  حالـس  هب  طوبرم  تایاور  تایاور  یـسررب  تسا . هدـش  هتـشاذگاو  شلها  هب  نآ  نیارباـنب  دـشابن . كرد 

: درک يدنبهتسد  لیذ  دراوم  هب  ناوتیم 
: دیوگیم یتایاور  . 1

روهظ تقو  زا  ار  ترـضح  هدمآ ، رد  نخـس  هب  یهلا  تردق  اب  مایق ، نامز  یکیدزن  تسا ، مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  دزن  هک  يریـشمش 
. دزاسیم هاگآ 

.( ص 59 نویع ، ص 49 ؛ ج 2 ، لاصخلا ، )
نینچ ریـشمش  نآ  هک  دراد  انعم  نیا  رد  روهظ  هک  ارچ  تسین ؛ ترـضح  تردـق  رب  لیوأت  لباق  زگره  تایاور ، زا  هتـسد  نیا  تسا  یهیدـب 

. دنکیم
: دیوگیم یناوارف  تایاور  . 2

. تسا شنارای  ترضح و  نآ  تامارک  هدننک  نایب  يوحن  هب  هک  دنراد  یصاخ  ياهریشمش  مالسلا  هیلع  يدهم  نارای 
.( ص 649 ج 2 ، لاصخلا ، )

: دنکیم تیاکح  يرگید  تایاور  . 3
، دوب تردق  دامن  دوصقم  رگا  هک   ) دراد دوخ  هناش  رب  ریشمش  هام  تشه  تدم  هب  طسق  لدع و  شرتسگ  يارب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 

.( ح 5 ص 164 ، ۀبیغلا ، (. ) دشیم رکذ  تموکح  مایق و  نارود  یمامت 
نآ رب  هوالع  هتـسناد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ریـشمش  نامه  ار  ترـضح  حالـس  مامت ، تحارـص  هب  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تایاور  . 4

یسک تسا و  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  دزن  ترـضح  نآ  ثاریم  ناونع  هب  زین  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یگنج  تالآ  یخرب  رپس و  هرز ،
. دناهدرک دای  اهنآ  ینیع  دوجو  زا  هکلب  تسا ؛ دامن  اهنیا  هک  هتفگن 

؟ دوش نایب  هنوگ  نیا  یگرزب ، نیا  هب  تقیقح  تشاد  یلیلد  هچ  نیا  رب  هوالع  . 5
: دندومرفیم ای  دننک و  دای  تسا -  تّوق  تردق و  هک  حالس -  لولدم  زا  دنتسناوتیم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم 

. نینچ تسا و  نانچ  هظحل  کی  رد  هک  دش  دهاوخ  رهاظ  یحالس  اب  وا 

يدهم ترضح  یتموکح  هریس 

، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتموکح  هریـس  نامه  ًاقیقد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  یتموکح  هریـس  دیآیم ، تسد  هب  تایاور  زا 
. تسا مالسلا  مهیلع  ناماما  رگید  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما 

، یناوارف هدش  لیمحت  عناوم  اهتیدودـحم و  تهج  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  هتبلا 
: دننک هدایپ  دنتشاد ، رظن  رد  هچنآ  دنتسناوتن 
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: دوشیم هدافتسا  تایاور  زا 
ققحت ار  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هریس  ترضح  نآ  دوشیم و  هتـشادرب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هار  رـس  زا  عناوم  اهتیدودحم و  یمامت 

: دراد دوجو  تیاور  هتسد  ود  هطبار  نیا  رد  دیشخب . دهاوخ 
. تسا مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شور  هریس و  نامه  ترضح ، نآ  هریس  دیامرفیم  هک  ياهتسد 

: دیوگیم هک  تسا  یناوارف  تایاور  مود  هتسد  تسا . ییارجا  روما  رد  ناشیا  شور  رب  رظان  تایاور  نیا 
. درک دهاوخ  لمع  مالسلا  مهیلع  همئا  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هریس  فالخ  رب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 

: زا تسا  ترابع  هورگ  ود  ره  تایاور  زا  یخرب 
: دیوگ اطع  نب  هّللادبع 

: مدیسرپ مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
ِهّللا ُلوُسَر  َعَنَص  امَک  ُهَلبَق  ام  ُمِدْهَی   » ترضح نآ  درک ؟ دهاوخ  راتفر  مدرم  نایم  رد  شور  مادک  هب  دنک ، مایق  مالسلا  هیلع  مئاق  هک  یماگنه 

.« ًادیدَج َمالْسِالا  ُِفنأَتسَی  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
وا درک و  لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  نانچ  دومن ، دهاوخ  ناریو  ساسا  زا  هدوب ، وا  زا  شیپ  هیاریپ ] تعدـب و   ] ار هچنآ  »… 

.« دومرف دهاوخ  عورش  ون  زا  ار  مالسا 
.( ص 265 نیظعاولا ، ۀضور  ص 154 ؛ ج 6 ، بیذهت ، ر.ك : ح 17 ؛ ص 335 ، ۀبیغلا ، )

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
« ِفیَّسلا ِلِظ  َتْحَت  ُتوَملا  َو  ُفیَّسلا  َِّالا  َوُه  ام  َو  َبِشَجلا  َِّالا  ُهُماعَط  َو ال  َظیلَغلا  ِّالا  ُهُساِبل  اَم  ِهَّللاَوَف  ِِمئاقلا ، ِجوُرُِخب  َنُولِْجعَتْسَت  ام  »

.( ح 20 ص 336 ، ۀبیغلا ، )
؟ دینکیم باتش  مئاق  جورخ  ندیسر  ارف  هب  ارچ  )

يارب  ] ریـشمش زج  دـشابن و  شوخاـن  راوگاـن و  كاروـخ  زج  شیاذـغ  دوـب و  دـهاوخن  نشخ  تشرد و  هماـج  زج  وا  ساـبل  مسق  ادـخ  هـب 
.« دوب دهاوخ  ریشمش  هیاس  ریز  گرم  هدوبن و  راک  رد  يزیچ  نانمشد ]

: دومرف ترضح  نآ  نینچمه 
« مالسلا هیلع  ٍیلَع  ِةَریِسب  َراس  َو  مالسلا  هیلع  ّیلَع  َباِیث  َسَِبل  َماق  اذِا  مالسلا  مهیلع  ِْتیَبلا  َلهَا  انَِمئاق  َّنِا  »… 

.( ح 15 ص 444 ، ج 6 ، ح 4 ؛ ص 411 ، ج 1 ، یفاکلا ، )
زا هرارز  دومن ». دهاوخ  لمع  وا  هریـس  رب  درک و  دـهاوخ  نت  رب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  سابل  دـیامرف  مایق  هک  هاگنآ  تیب  لها  ام  مئاق  انامه  )

: دیوگ هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
: مدرک ضرع  ترضح  نآ  هب  »

: دومرف سپ  دوب -  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  مروظنم  و  ربب -  مان  میارب  ار  ناحلاص  زا  یحلاص 
. تسا نم  مسا  وا  مسا 

: مدرک ضرع 
؟ دنکیم راتفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  راتفر  نوچمه  ایآ 

: دومرف
! زگره زگره !

. دریگیمن شیپ  ار  وا  راتفر  هرارز  يا 
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: مدرک ضرع 
!؟ هچ يارب  موش ، تیادف 

: دومرف
بذـج دوخ  هب  ار  مدرم  ياـهلد  دوب و  شـشخب  اـب  مأوت  هک  درکیم  راـتفر  ناـنچ  دوخ  تما  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـنامه 

، دراد هارمه  هب  هک  یباتک  رد  اریز  تسا ؛ راتـشک  تنوشخ و  اب  هتفرگ ] ارف  ار  ناـهج  هک  یناوارف  ملظ  تهج  هب   ] مئاـق راـتفر  یلو  دومنیم ؛
!« دزیخرب زیتس  هب  دنک و  ینمشد  وا  اب  هک  یسک  رب  ياو  دریذپن . هبوت  یسک  زا  دنک و  راتفر  راتشک  اب  هک  تسا  هدش  رومأم 

.( ح 14 ص 334 ، ۀبیغلا ، )
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هجیدخوبا 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  انامه  »
يارب يرگنهدـنیآ  هظحالم  هب  نم  نکل  مزاس ؛ هرـسکی  ار  ناحورجم  راک  مشکب و  ار  گـنج  ههبج  زا  ناـیرارف  هک  دوب  يراـیتخا  نینچ  ارم 

دشکب و دنزیرگیم ، گنج  زا  هک  ار  نانآ  تسا  ررقم  مئاق  يارب  اما  دنوشن . هتـشک  دندش  حورجم  نوچ  هک  مدرکن  ار  راک  نیا  دوخ  نارای 
.« دزاس هرسکی  ار  اهیمخز  راک 

.( ح 15 ص 334 ، ۀبیغلا ، )
: دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نینچمه 

؟ تسا مالسلا  هیلع  یلع  ماما  شور  هریس و  فالخ  هب  مالسلا  هیلع  مئاق  هریس  ایآ 
: دومرف ترضح 

دنهاوخ بولغم  دوز  شنایعیش  هک  تسنادیم  نوچ  دوب ؛ تشذگ  ّتنم و  يور  زا  شاهریس  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هکنآ  تهج  هب  یلب 
.« دش دنهاوخن  بولغم  زگره  شنایعیش  دنادیم  نوچ  تسا ؛ نتفرگ  ریسا  ریشمش و  اب  دنک ، مایق  نوچ  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  اما  دش .

.( ح 1126 ص 39 ، ج 2 ، نساحملا ، ص 149 ؛ ج 1 ، عیارشلا ، للع  ص 154 ؛ ج 6 ، بیذهت ، ح 4 ؛ ص 33 ، ج 5 ، یفاکلا ، )
نآ ّصاخ  طیارـش  هب  هّجوت  اب  هک  تسا  یهلا  دودـح  ماکحا و  یمامت  يارجا  ياتـسار  رد  ترـضح  نآ  شور  هریـس و  هکنیا  نخـس  هاتوک 

. تفای دهاوخ  ققحت  اهنآ  یمامت  ترضح ،
.( ح 114 ص 351 ، ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  (ر.ك :

ار مالسا  تقیقح  ترضح  نآ  یتقو  تسا ؛ هدش  تافارخ  هیاریپ و  راچد  مالسا  كانبات  قیاقح  زا  يرایسب  روهظ ، نامز  ات  هکنیا  هب  هجوت  اب 
نید طقف  ترـضح  نآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا ! هدروآ  يدـیدج  نید  ترـضح  نآ  دـننکیم  ناـمگ  یناوارف  هدـع  دـنکیم ، راـهظا 

. دنکیم هماقا  ار  نیتسار 
.( ح 2 ص 536 ، ج 1 ، یفاکلا ، (ر.ك :

( روهظ رصع  رد  نید  )

هدزیس دصیس و 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  ّصاخ  نارای  دادعت 

: تسا هدش  هتفگ  یناوارف  تایاور  رد 
.« تسا نت  مالسلا 313  هیلع  يدهم  ترضح  ّصاخ  نارای  دادعت  »
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ددع نیا  هک  یتایاور  هب  هّجوت  اب  تسا . هدیشوپ  ناهنپ و  ام  رب  هک  تسا  ییاهزار  زمر و  ياراد  رگید ، دادعا  زا  يرایـسب  دننام  زین  ددع  نیا 
: درک هراشا  لیذ  دراوم  هب  ناوتیم  هتفر ؛ راک  هب  اهنآ  رد 

تولاط ترضح  نارای 

هیآ (، 2  ) هرقب « ) یّنِم ُهَّنِإَـف  ُهْمَعْطَی  َْمل  ْنَم  َو  یّنِم  َْسیَلَف  ُْهنِم  َبِرَـش  ْنَمَف  ٍرَهَِنب  ْمُکیلَْتبُم  َهَّللا  َّنِإ   » يهفیرـش يهیآ  لـیذ  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
: دومرف .( 249

 …« ًالُجَر َرَشَع  َۀَثالَث  َو  ةأم  ِثالَث  ِّالا  ُهنِم  اُوبِرَشَف  »
.( ص 405 ج 13 ، راونالاراحب ، )

.« دندوب نت  شیامزآ 313  نیا  زا  نیقفوم  اهنت  دندرک و  فلخت  دندش  شیامزآ  هک  یناسک  همه  سپ  )
لسرم ناربمایپ 

: دومرف موقرم  ینسح  میظعلادبع  هب  ياهتشون  رد  مالسلا  هیلع  داوج  ماما 
 …« دندوب نت  ناشیا 313  زا  نیلسرم  هک  داتسرف  ربمایپ  رازه   124 یلاعت -  دنوادخ -  »

.( صص 323 و 309 و 307 و 306 و 303 و 334 ج 52 ، راونالاراحب ، )
ردب گنج  رد  ربمایپ  نارای 

. دناهدوب نت   313 ردب ، گنج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  هک  تسا  نآ  روهشم  رظن  قبط 
.( صص 323 و 309 و 307 و 306 و 303 و 334 ج 52 ، راونالاراحب ، )

روهظ ماگنه  يدهم  صاخ  نارای 
: تسا رارق  نیا  زا  اهنآ  زا  یخرب  اهنت  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تایاور  هراب  نیا  رد 

هاگنآ دروآیم ، درگ  ار  نانآ  دوخ  تیـشم  قبط  دـنوادخ  دـناوخیم و  ارف  دوخ  يوس  هب  ار  اهنآ  نیملـسم  ماما  نید و  ياوشیپ  هاـگنآ  »… 
.« دنباتشیم وا  يوس  هب  ناهج  فانکا  باطقا و  زا  نت  دادعت 313 

.( ص 315 و 244 ۀبیغلا ، ص 477 ؛ هبیغلا ، باتک  )
: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

اهنآ زا  یخرب  دنوشیم و  هدروآ  ربا  رب  راوس  نشور  زور  رد  دنتسه ؛ برع ) ریغ   ) مجع نادنزرف  زا  یخرب  هک  دنتسه ، نت  مئاق 313  نارای  »
.« دنسریم ترضح  نآ  رضحم  هب  یلبق  هدعو  نودب  هکم  رد  دنوشیم و  هدرب  باوختخر  زا  دناهدیباوخ ، دوخ  باوختخر  رد  هک  یلاح  رد 

.( ص 315 ۀبیغلا ، )
: دوشیم هدافتسا  تایاور  یخرب  زا 

.« دنتسه نانز  دادعت  نیا  زا  نت  هاجنپ  »
.( ص 64 ج 1 ، یشایع ، ریسفت  )

. درک دنهاوخ  تعیب  ترضح  نآ  اب  لیئربج )  ) یحو هتشرف  ینعی ، هدننک ؛ تعیب  نیلّوا  تعیب  زا  سپ  ناشیا 
.( ص 169 ۀبیغلا ، )

: تسا هدومرف  دارفا  نیا  فصو  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
وا فارطا  رد  دنتـسه -  ردـب  گـنج  باحـصا  رامـش  هب  نـت و  هک 313  شباحـصا -  تسا و  هفوـک  ربـنم  رب  هک  مرگنیم  مئاـق  هـب  اـیوگ  »

 …« دنتسه نیمز  رد  شقلخ  رب  یلاعت  يادخ  نامکاح  نارادمچرپ و  نانآ  دنشابیم .
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.( ح 16 باب 58 ، ج 2 ، نیدلالامک ، قودص ، خیش  )
زا یخرب  ریبعت  قبط  دـنراد و  شقن  زین  ناـنز  سدـقم ، داـهج  گرزب و  راـکیپ  نآ  یلـصا  هتـسه  لیکـشت  رد  دـش ، هراـشا  هک  هنوگ  ناـمه 

. دنشابیم مایق  نآ  يزکرم  هتسه  هارمه  ماما و  یلصا  نارای  زا  نز ، هاجنپ  دودح  ثیداحا ،
: دزاسیم نشور  ار  هتکن  ود  عوضوم  نیا 

تیصخش گرزب ، بالقنا  نآ  نارود  رد  دوب ، هتشگ  ریقحت  نانآ  تیصخش  دندوب و  مورحم  شیوخ  قوقح  زا  خیرات  لوط  رد  هک  نانز  . 1
. تشاد دنهاوخ  تکرش  یناهج  هعماج  رد  میظع ، لّوحت  یلصا  نارازگراک  ناونع  هب  تفای و  دنهاوخ  زاب  ار  شیوخ  یعقاو 

هک یتروص  رد  ار -  وا  ياهدادعتـسا  یبایـشزرا  نز و  عون  يدنمناوت  تردـق و  هیاپ  یعقاو و  شزرا  هک  دراد  ياهژیو  تیمها  عوضوم  نیا 
. دزاسیم صخشم  دشاب -  هتخاس  ار  دوخ 

هتـشاد تکراشم  دنناوتیم  اهیگدنزاس ، اهتیلوؤسم و  اهتسپ و  رگید  رد  دـننکن ، تکرـش  میقتـسم  ییورایور  داهج و  رد  رگا  نانز  . 2
لوصا اهرایعم و  نتخاس  نیزگیاج  یهلا و  فراـعم  شزومآ  نید ، یلـصا  طوطخ  نییبت  یمالـسا ، گـنهرف  شرتسگ  رد  نینچمه  دنـشاب .

رگید ههبج و  تشپ  لئاسم  رد  دنریگ . هدهعرب  ار  ياهتسجرب  یلصا و  ياهشقن  دنشاب و  دمآراک  دنناوتیم  مالـسلا ، هیلع  يودهم  بالقنا 
. دنشاب هتشاد  ياهدنزاس  شقن  دنناوتیم  زین  یتیبرت  یگنهرف و  یعامتجا ، لئاسم 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
 …« دنتسه زین  نز  هاجنپ  نانآ  اب  هک  دنیآیم ، وا  دزن  نادرم  زا  نت  دنگوس 313  ادخ  هب  »… 

.( ص 65 ج 1 ، یشایع ، ریسفت  )
هک ینونک -  هعماج  رد  مهم ، عوضوم  نیا  یتیبرت  رثا  دزاسیم . نشور  ار  وا  لـماکت  دـشر و  يـالاب  دـح  نز و  ماـقم  ییـالاو  عوضوم  نیا 

ینوگرگد و نآ  رد  تکرش  يارب  دشاب . نانآ  تیـصخش  یبایزاب  دشر و  ناوت  یـسانشزاب  نانز و  ییآدوخ  دناوتیم  تسا -  رظتنم  هعماج 
لمع ملع و  دعب  رد  دنزاسب و  ار  دوخ  تیصخش  یقالخا ، یمالـسا و  قیقد  ياهرایعم  اب  دیاب  نونکا  مه  زا  نانز  یناهج ، گرزب و  بالقنا 
ماجنا هب  ار  يرتیلوصا  ياهشقن  هدنیآ  رد  دـنراد و  هدـهع  رب  یگرزب  ياهتیلوؤسم  هدـنیآ ، رد  نونکا و  مه  هک  دـننادب  دـنبای و  لماکت 

رد روهظ ، زا  شیپ  ات  دنشوکب  شیوخ  تیبرت  رد  دنزادرپب و  مالسا  تسرد  قیقد و  تخانـش  هب  نونکا  مه  زا  ریزگان  سپ  دیناسر . دنهاوخ 
هتـشاد ار  قح  یعاد  هب  ندـناسر  کمک  گرزب و  تکرح  نآ  رد  تکرـش  یگتـسیاش  روهظ  نارود  رد  دـنریگ و  رارق  رظتنم  نانز  هعماـج 

. دنشاب
.( 57 ص 76 -  یگدنز ، رصع  )

نآرق رد  يدهم  ترضح  يامیس 

نب مشاه  دیـس  هدـنزرا  رثا  ِۀَّجُحلا ،» ِِمئاقلا  ِیف  َلََزن  اـمِیف  ُۀَّجَحَملا   » باـتک همجرت  ناونع  نآرق » رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  يامیـس  »
. تسا هدش  نادرگرب  یسراف  هب  ینیوزق  يرئاح  يدهم  دیس  هلیسو  هب  هک  تسا  هللا ) همحر  یسلجم  همالع  رصاعم   ) ینارحب نامیلس 

. تسا هدـش  لزان  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هرابرد  تایاور ، لقن  قباطم  هک  تسا  ینآرق  تایآ  ناـیب  شرامـش و  باـتک  نیا  بلاـطم 
هیلع رـصع  یلو  ترـضح  هرابرد  ناراوگرزب  نآ  رظن  زا  هک  ار  یتایآ  یعیـش ، ییاور  عماوج  رد  هدـش  لقن  تایاور  هب  هعجارم  اـب  هدنـسیون 

هدروآ درگ  رـصع -  ات  هرقب  زا  اههروس -  بیترت  هب  يروآعمج و  هدیدرگ ، لیوأت  يو  هب  ای  هدش و  لزان  ترـضح  نآ  تموکح  مالـسلا و 
هدش هدوزفا  نادب  زین  رگید  هیآ  هدراهچ  نایاپ  رد  تسا . هدرک  رکذ  تایآ  زا  مادـکره  لیذ  رد  زین  ار  طوبرم  ِتایاور  نیا ، رب  هوالع  تسا .

. تسا
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ش»  » فرح

يدهم تدالو  نادهاش 

نانخس رد  هک  تسا  يدارفا  یهاوگ  اهنآ  هلمج  زا  تسا ؛ هدومن  هماقا  یناوارف  هلدا  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترـضح  تدالو  تابثا  يارب  هعیش 
: درک هراشا  لیذ  دراوم  هب  ناوتیم  دارفا  نیا  هلمج  زا  دناهدرک . ترضح  نآ  تدالو  ماگنه  روضح  هب  هراشا  دوخ 

ترضح راوگرزب  ردپ  يرکسع  نسح  ماما 
. دناهدومرف حیرصت  دوخ  دنزرف  تدالو  هب  یناوارف ، تایاور  رد  ناشیا 

ح ص 431 ، ح 4 ، ص 524 ، ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  ح 203 ؛ ص 234 ، ۀبیغلا ، باتک  ح 12 ؛ ص 332 ، ج 1 ، یفاکلا ، (ر.ك :
.( 8

نوتاخ همیکح 
روتـسد هب  يو  تسا  هدوب  مالـسلا  مهیلع  همئا  دزن  ماقم  ـالاو  ناـنز  زا  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  همع  داوج و  ماـما  رتخد  همیکح 
تدالو تاـیاور  زا  یناوارف  شخب  تشاد و  روضح  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تدـالو  بش  رد  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  ماـما  میقتـسم 

. تسا هدش  لقن  راوگرزب  يوناب  نیا  يوس  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 
( نوتاخ همیکح 

.( ص 272 ۀیصولا ، تابثا  ص 455 ؛ ج 1 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ص 257 ؛ نیظعاولا ، ۀضور  ح 3 ؛ ص 330 ، ج 1 ، یفاکلا ، (ر.ك :
: تسا هدرک  نایب  هنوگنیا  ار  ناشیا  تایاور  زا  یکی  هللا  همحر  قودص  خیش 

: دیوگ مالسلا  هیلع  داوج  ماما  رتخد  همیکح  »
: دومرف دناوخ و  ارف  دوخ  دزن  هب  ارم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

! همع يا 
رهاظ تسا -  نیمز  يور  رد  وا  تّجح  هک  ار -  دوخ  تّجح  بشما  یلاعت  يادـخ  تسا و  نابعـش  همین  بش  هک  شاب  اـم  دزن  راـطفا  بشما 

: دیوگ دزاس .
: متفگ

؟ تسیک وا  ردام 
: دومرف

: متفگ سجرن ،
: دومرف تسین ، وا  رد  يرثا  موش  امش  يادف 

: دیوگ میوگیم -  وت  هب  هک  تسا  نیمه 
: تفگ دراد و  رب  ارم  شفک  دمآ  سجرن  متسشن ، مدرک و  مالس  نوچ  مدمآ و 

؟ تسا روطچ  ناتلاح  منادناخ  يوناب  نم و  يوناب  يا 
: متفگ

: دیوگ یتسه ، نم  نادناخ  يوناب  نم و  يوناب  وت 
: تفگ دش و  دنسرخان  نم  مالک  زا 

! ناج همع  يا 
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؟ تسا یشیامرف  هچ  نیا 
: دیوگ

: متفگ ودب 
! ناج رتخد  يا 

: دیوگ تسا . اقآ  ترخآ  ایند و  رد  هک  دیامرف  اطع  يدنزرف  وت  هب  بشما  یلاعت  يادخ 
بـش لد  رد  مدـیباوخ . هتفرگ و  رارق  دوخ  رتسب  رد  مدرک و  راطفا  مدـش ، غراف  اشع  زامن  زا  نوچ  دومن و  ءاـیح  دیـشک و  تلاـجخ  سجرن 

. دوبن يو  يارب  يدادخر  دوب و  هدیباوخ  سجرن  هک  یلاح  رد  مدروآ ؛ ياج  هب  ار  نآ  متساخرب و  زامن  يادا  يارب 
درازگ و زامن  تساخرب و  سپ  دوب ، باوخ  نانچمه  وا  مدش . رادیب  ناساره  مدیشک و  زارد  زین  نآ  زا  سپ  متـسشن و  تابیقعت  يارب  سپس 

. دیباوخ
: دیوگ همیکح 

، دیدرگ ضراع  ملد  رب  کش  تسا . باوخ  رد  وا  تسا و  هدیمد  لّوا  رجف  مدید  متسیرگن و  نامـسآ  هب  رجف  يوجتـسج  رد  مدمآ و  نوریب 
: دز دایرف  دوخ  لحم  زا  مالسلا  هیلع  دمحموبا  هاگان 

! همع يا 
: دیوگ تسا . هدش  کیدزن  راک  اجنیا  هک  نکم  باتش 

: متفگ ودب  مدیرپ و  وا  دزن  هب  نم  دش و  رادیب  ناساره  وا  نایم  نیا  رد  متخادرپ . سی »  » هروس و  هدجس » ملا   » هروس تئارق  هب  متسشن و 
؟ ینکیم ساسحا  ار  يزیچ  ایآ  داب  وت  رب  هّللا  مسا 

: تفگ
! همع يا 

. يرآ
: متفگ

: دیوگ همیکح  متفگ ، وت  اب  هک  تسا  نامه  هک  راد  راوتسا  ار  تلد  نک و  عمج  ار  تدوخ 
رد هک  مدید  ار  دوخ  رورس  ناهگان  متـشادرب و  وا  يور  زا  ار  هماج  مدمآ و  دوخ  هب  مرورـس  زاوآ  هب  تفرگ و  ارف  یفعـض  ار  سجرن  ارم و 

. تسا فیظن  كاپ و  مدید  متفرگ ، شوغآ  رد  ار  وا  تسا . نیمز  رب  شدوجس  عضاوم  تسا و  هدجس  لاح 
! همع يا  هک  دروآ  رب  دایرف  مالسلا  هیلع  دمحموبا 

! روآ نم  دزن  هب  ار  مدنزرف 
رد ار  شنابز  سپ  داهن . دوخ  هنیس  هب  ار  وا  ياپ  ود  داد و  رارق  نآ  نایم  رد  ار  دنزرف  دوشگ و  ار  شتـسد  فک  ود  وا  مدرب و  يو  دزن  ار  وا 

. دیشک يو  لصافم  شوگ و  نامشچ و  رب  ار  شتسد  تشاذگ و  وا  ناهد 
: دومرف سپس 

. يوگ نخس  مدنزرف ! يا 
: تفگ

.« هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ُلوُسَر  ًادمحم  َّنَا  ُدَهْشَا  َو  َُهل  َکیِرَش  ُهَدْحَو ال  هّللا  َِّالا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْشَا  »
.« دیشک رد  نابز  دیسر و  شردپ  رب  هکنآ  ات  داتسرف  مالسلا  مهیلع  همئا  نینمؤملاریما و  رب  دورد  سپس 

.( ص 449 ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  ص 238 ؛ ۀبیغلا ، باتک  نینچمه ر.ك : ح 1 ؛ باب 42 ، ج 2 ، نیدلالامک ، )
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هیرام میسن و 
يرکسع ماما  هناخ  رد  تدالو  بش  رد  نانآ  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  زا  دناهدوب و  تماما  فیرـش  تیب  نارازگتمدخ  زا  نت  ود  ناشیا 

. دناهتشاد روضح  مالسلا  هیلع 
: دنسیونیم دنس  رکذ  اب  هللا  همحر  قودص  خیش  هللا و  همحر  یسوط  خیش 

: دنیوگ هیرام  میسن و  »
هـسطع هاگنآ  درک . دـنلب  نامـسآ  بناج  هب  ار  هبابـس  تشگنا  ود  داهن و  نیمز  رب  وناز  ود  دـمآ ، ایند  هب  ردام  محر  زا  نامّزلا  بحاص  نوچ 

: دومرف درک و 
رد نذا  ام  يارب  رگا  تسا ، هتفر  نایم  زا  ادخ  تّجح  هک  دناهتـشادنپ  ناراکمتـس  ِِهلآ ، َو  دمحم  یلَع  ُهَّللا  یَلَـص  َو  َنیَملاعلا  ِّبَر  ُدْـمَْحلَا ِهللا  »

.« دیدرگیم لیاز  کش  دوب  مالک 
.( ح 2 ص 457 ، ج 10 ، حیارجلا ، جئارخلا و  نینچمه ر.ك : ح 5 ؛ باب 42 ، ج 2 ، نیدلالامک ، ح 211 ؛ ص 244 ، ۀبیغلا ، باتک  )

روهظ طیارش 

روهظ طیارش 

مزـال یقطنم و  يرما  ار  نآ  دروآیم و  مهارف  ار  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  روـهظ  قـقحت  ناـکما  هـک  ییاـههنیمز  ینعی ، روـهظ ؛» طیارـش  »
رد یناهج  بالقنا  زاغآ  يارب  نالدـکاپ  زا  یفاکلا  دادـعت  دوجو  لاثم  يارب  دراد ؛ توافت  روهظ  ياـههناشن  اـب  روهظ  طیارـش  دـنایامنیم .

. دوشیم هدرمش  نآ » ياههناشن   » زا ینایفس ، جورخ  ینامسآ و  يادن  یلو  دجنگیم ؛ روهظ » طیارش   » رامش
هب هنرگو  دهدیم ؛ خر  نآ  یمتح  ياههناشن  طیارـش و  همه  ندش  راکـشآ  زا  سپ  روهظ  اریز  دنبای ؛ ققحت  روهظ  زا  شیپ  دیاب  ود  ره  هتبلا 

تسا هدش  زارحا  یعطق  رتاوتم و  روط  هب  ناشیتسرد  هک  روهظ -  ياههناشن  تایاور  ندوب  غورد  زین  طرـش و  دوجو  زا  لبق  طورـشم  قّقحت 
. دماجنایم - 

.( ص 395 يربکلا ، ۀبیغلا  خیرات  )
: زا تسا  ترابع  روهظ  ياههناشن  طیارش و  ياهتوافت  زا  ياهراپ 

ار روـهظ  ناـمز  ندـش  کـیدزن  اـهنت  تاـمالع  یلو  تسا ؛ تلع  رب  لوـلعم  فـقوت  عوـن  زا  یعقاو و  یفقوـت  طیارـش ، رب  روـهظ  فـقوت  . 1
. تسا نکمم  اههناشن  نیا  ققحت  نودب  روهظ ، عوقو  ور ، نیا  زا  دننایامنیم .

؛ دنراد يرصنع  طابترا  روهظ  طیارش  اب  هّیکز -  سفن  لتق  ینایفس و  جورخ  دننام  اههناشن -  زا  ياهراپ  هتبلا 
. دنماجنایم روهظ  طیارش  زا  یکی  يزاس  هدامآ  هب  دننافارحنا و  اههنتف و  رصع  جیاتن  زا  ینعی ،

دنتفا و قافتا  رایـسب  ياههلـصاف  اب  دنناوتیم  اههناشن  درادن . ترورـض  نامز ، کی  رد  اهنآ  ندـمآدرگ  ای  اههناشن  همه  نامز  مه  ققحت  . 2
ات دننک  عامتجا  نامز  کی  رد  دنوش و  ققحم  مه  اب  طیارـش  مامت  دیاب  تیاهن  رد  دنتـسین . نینچ  طیارـش  یلو  دنیاین ؛ درگ  دـحاو  نامز  رد 

. دیآ دیدپ  روهظ 
زین روهظ  قّقحت  زا  دـعب  دـنهدیم و  خر  روهظ  زا  شیپ  یمک  طیارـش  یلو  دـنوریم ؛ نایم  زا  دـنیآیم و  دـیدپ  روهظ ، زا  شیپ  میـالع  . 3

. دنایقاب
.( 396 ص 400 -  نامه ، )

روهظ طیارش  زا  ياهراپ 
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: زا تسا  ترابع  اهنآ  نیرتيداینب  زا  یشخب  تسین . نشور  ام  يارب  لماک  روط  هب  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  روهظ  طیارش 
هب ار  نایمدآ  لامک  تداعـس و  دزاس و  اپ  رب  ناـهج  رد  ار  یعقاو  لدـع  تسرد ، راـتخاس  اـب  دـناوتب  هک  یلاـعتم  یحرط  هماـنرب و  دوجو  . 1

. دروآ ناغمرا 
. تسا هدش  بوصنم  دنوادخ  يوس  زا  هک  موصعم  هتسیاش و  گرزب ، يرگتیاده  ربهر و  دوجو  . 2

هیلع موصعم  ماما  همانرب  زا  هبناج  همه  عافد  يارب  دـنربیم و  رـس  هب  اوقت  جوا  رد  هک  راکادـف  لد و  كاپ  ياـهناسنا  زا  یهورگ  دوجو  . 3
. دنراد یگدامآ  مالسلا 

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  داوج  ماما 
: دومرف هک  تسا  دنوادخ  لوق  نامه  نیا  دنیآ و  مهارف  وا  درگ  هب  نیمز  طاقن  نیرترود  زا  ردب  باحصا  هزادنا  هب  نت  شباحصا 313  زا  «و 

« ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  اًعیمَج  ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  ام  َْنیَأ  »
.( هیآ 148 (، 2  ) هرقب )

 - دشاب رفن  رازه  هد  زا  ترابع  دـقع -  نوچ  دزاس و  رهاظ  ار  شرما  دـنوادخ  دـنیآ ، مهارف  وا  درگ  هب  صالخا  لها  زا  دادـعت  نیا  نوچ  و 
.« دنک مایق  یلاعت  يادخ  نذا  هب  دش  لماک 

.( ح 2 باب 37 ، ج 2 ، نیدلالامک ، )
مود لّوا و  ياهطرـش  نتفای  ققحت  رب  یعطق  رتاوتم و  تاـیاور  یحو و  دوش . ققحم  طیارـش  نیا  دـیاب  روهظ ، ندـمآ  دـیدپ  يارب  دـیدرتیب 
هیلع يرکـسع  ماما  دـنزرف  دـلوت  اب  زین  مود  طرـش  دـش . ققحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  تثعب  اب  تسخن  طرـش  دـهدیم . یهاوگ 

رد درک و  شـالت  دـیاب  طرـش  نیا  ققحت  يارب  تسا . موس  طرـش  هتـسویپن ، عوقو  هب  نونک  اـت  هچنآ  تفاـی . ققحت  لاس 255 ه . رد  مالـسلا 
. دیشوک نارگید  شیوخ و  سوفن  تیبرت  تهج 

هنیمز ات  دوش  عقاو  طیارش  نآ  همه  دیاب  دیدرتیب  دیامنیم . يوق  زین  رگید  طیارش  ياهراپ  دوجو  لامتحا  هدش ، دای  ياهطرش  رب  نوزفا  هتبلا 
ّتیدحا هاگرد  رد  عّرضت  اعد و  روهظ ، ینامرآ  راگزور  ندومن  خر  طیارش و  نیا  ققحت  رد  عیرست  يارب  دیآ . مهارف  لماک  روط  هب  روهظ 

. دناهداد نامرف  هراب  نیا  رد  اعد  هب  ار  نانمؤم  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  تسا . دنمدوس  رایسب 
هدرمـش روهظ  طیارـش  زا  زین  ناهج  متـس  زا  هدـنکآ  رابفـسا و  تیعـضو  نوچ  يروما  یهاگ  هک  تسا  هتـسیاش  هتکن  نیا  ِدرکدای  نایاپ  رد 

ياههدرپ ات  دـیزای  تسد  داـسف  جـیورت  هب  دیـشوک و  طرـش  نیا  قّقحت  تهج  رد  دـیاب  هک  دـنرادنپ  ناـنچ  یهورگ  تسا  نکمم  دوشیم .
! دوش عقاو  رصع  ماما  روهظ  دور و  رانک  رتعیرس  تبیغ 

: اریز تسین ؛ دیدرت  رادنپ  نیا  یتسردان  رد 
فقوتم اهنآ  رب  روهظ  دـنراد و  ياج  روهظ  ياههناشن  رامـش  رد  دـنوش ، یقلت  طیارـش  زا  تسا  نکمم  هک  ییاههدـیدپ  نیا  زا  يرایـسب  . 1

. تسین
زا نآ  رگا  یتح  دروآ  رامـش  هب  روهظ  ياههناشن  زا  ار  هدیدپ  نیا  ناوتیم  دـیامنیم و  لمأت  لباق  شندوب ، روهظ  طرـش  ریگارف و  متـس  . 2

ببس طابترا  عون  زا  روهظ ، اب  نآ  طابترا  اریز  دجنگیمن ؛ حلطصم  يانعم  هب  طیارش  رامـش  رد  هک  درک  اعّدا  ناوتیم  دشاب ، روهظ  طیارش 
موزل اهطرش و  رگید  اب  نآ  ینوگمه  رد  دیآ ؛ رامـش  هب  روهظ » یحالطـصا  طرـش   » ریگارف متـس  رگا  یتح  نیا ، رب  نوزفا  تسین . ببـسم  و 

، زوسلد نانمؤم  شالت  مغر  هب  ناهج  ینعی ، تسا ؛ ینیوکت  يرهق و  طرـش  دسریم  رظن  هب  اریز  دراد ؛ دوجو  دیدرت  نآ  ققحت  يارب  شالت 
هجیتـن رد  هکنآ  یب  ار -  ناـمیا  لـها  یهلا  فـیلکت  دـنهد و  ماـجنا  ار  شیوـخ  هفیظو  دـیاب  ناـنمؤم  دوریم . شیپ  ریگارف  متـس  تمـس  هب 

. دوشیمن فیلکت  طوقس  ببس  نتفاین  قیفوت  ندادن و  هجیتن  اریز  دنروآ ؛ ياج  هب  دنشیدنیب - 
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دیرش

نّیعم و یلزنم  تبیغ ، نارود  رد  ترضح  نآ  هک  تهج  نیا  زا  تسا . هراوآ  يانعم  هب  دیرَش ،»  » مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  باقلا  زا  یکی 
: دیوگ هتابن  نب  غبصا  تسا . هدش  هدناوخ  بقل  نیا  هب  درادن ، ّصاخ 

: دومرفیم هک  مدینش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 
.« تسا اهنت )  ) دیحو و  کت )  ) دیرف هدنار ،)  ) دیرط هراوآ ،)  ) دیرش رما ، نیا  بحاص  »

.( ح 13 باب 26 ، ج 1 ، نیدلالامک ، )

هیعیرش

: تفگیم وا  دندوب . یعیرش  مان  هب  يدرم  وریپ  هعیش و  ةالغ  زا  هیعیرش » »
: زا دناترابع  هک  دمآ  ردنا  نت  جنپ  دبلاک  رد  یلاعت  يادخ 

: دنرادنپ هیعیرش  مالسلا . هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  مالسلا ، اهیلع  همطاف  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
. دناهدرک فالتخا  دادضا  نآ  هرابرد  اما  تسا ؛ يدادضا  ار  نآ  دننایادخ و  نت  جنپ  نیا 

ياهدع دوشن . هتخانش  دادضا  نآ  هب  زج  درک  لولح »  » نآ رد  يادخ  هک  یناسک  شزرا  يرترب و  اریز  دنرمش ؛ وکین  ار  دض  جنپ  نآ  یخرب 
: دنیوگ

ادخ هک  تشادنپ  ریمن ، مان  هب  شناوریپ  زا  يدرم  وا  زا  دعب  درکیم و  لولح »  » يوعد زین  شدوخ  یعیرش  دناهدیهوکن . تشز و  اهدض  نآ 
. تسا هدمآ  ردنا  وا  دبلاک  رد 

زا دعب  هک  دوب  یسک  نیتسخن  دوب و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  هباحـص  زا  یعیرـش  نسح  دمحموبا 
هک یلاح  رد  يو  تسا . هتـشگ  رداـص  وا  هراـبرد  زین  یعیقوت  دـش . بوسنم  رفک  داـحلا و  هب  درک و  ّتیباـب  يوعد  مهدزاـی ، ماـما  تداـهش 

مهیلع همئا  هب  يروما  تسب و  غورد  یلاعت  يادـخ  رب  هوـالع  هب  دومنیم . اـعدا  نینچ  تشادـن ، تباـین  بصنم  يارب  یتیحالـص  هنوگچـیه 
هیلع يدـهم  ترـضح  يوس  زا  یعیقوت  دـندوب . رازیب  اهتبـسن  روما و  نآ  زا  ناراوگرزب  نآ  دوبن و  ناـنآ  نأـش  رد  هک  داد  تبـسن  مالـسلا 

. تفای رودص  فرش  موس  بئان  تسد  هب  وا  نعل  رد  مالسلا 
.( ص 254 و 255 یمالسا ، قرف  گنهرف  ص 397 ؛ ۀبیغلا ، باتک  (ر.ك :

نابعش

تمظع ياراد  هک  تهج  نآ  زا  دراد . رارق  ناضمر »  » هام زا  شیپ  و  بجر »  » هام زا  سپ  هک  تسا  يرمق  ياههام  زا  متشه  هام  مان  نابعـش » »
هدـش هدرب  ماـن  یگرزب  هب  نآ  زا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  یناوارف  تاـیاور  رد  داـی و  مظعملا » نابعـش   » ناوـنع هب  نآ  زا  تسا ، یناوارف 

. تسا
.( ص 723 لابقالا ، (ر.ك :

هیلع یلع  نب  نیـسح  ترـضح  تداعـس  اب  تدالو  دننام  تسا ؛ هدوزفا  نآ  تمظع  رب  هک  دراد  دوجو  هام  نیا  رد  ياهدـنخرف  ياهتبـسانم 
هب ياپ  نایعیش  مراهچ  ياوشیپ  زین  هام  نیا  مجنپ  زور  نآ . مراهچ  زور  رد  سابع  لضفلاوبا  ترـضح  تدالو  هام  نیا  موس  زور  رد  مالـسلا 

نیرخآ نابعـش ، هاـم  همین  هاگرحـس  رد  تسا . هدوشگ  ناـهج  هب  هدـید  هاـم  نیا  مهدزاـی  زور  رد  ربـکا  یلع  یلقن  قـبط  هتـشاذگ و  ناـهج 
« تاربلا ۀلیل   » نابعش هام  همین  بش  تسا . هدیـشخب  هام  نیا  هب  یـصاخ  تلالج  تمظع و  هدرک و  عولط  تماما  تیالو و  نامـسآ  دیـشروخ 

( جع  ) يدهم ترضح  نوماریپ  تیودهم  ییابفلا  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 171 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


. تسا هدش  هدیمان  زین 
ارچ ح 7451 و 7450 ). ص 464 ، ج 3 ، لامعلازنک ، ص 36 ؛ ج 7 ، یناربط ، طسوالا ، مجعم  ص 481 ؛ ج 12 ، نابح ، نبا  حیحص  (ر.ك :

. ددرگیم اطع  یگدنب  تعاط و  لها  هب  شتآ  زا  يدازآ  ِتارب  بش  نآ  رد  هک 

یناغملش

اجنآ هب  دوب ، هتـساخرب  قارع ) طساو »  » یحاون زا   ) ناغملـش ياتـسور  زا  نوچ  دوب و  فورعم  رقازع » یبا  نبا   » ای رقازع » نبا   » هب یناغملـش » »
. دنتفگیم یناغملش » یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا   » ار وا  دش و  بوسنم 

.( ص 290 ج 8 ، لماکلا ، )
يرایـسب ياهباتک  دوب . دادـغب  رد  دوخ  نامز  ناثدـحم  ناریبد و  نادنمـشناد ، زا  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ناراـی  زا  یناـغملش 

. دوب هدرک  يدنبهتسد  يروآدرگ و  دوب ، هدینش  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  زا  هک  ار  یتایاور  هوبنا  اهنآ ، رد  تشاد و 
.( ص 239 ج 2 ، یشاجن ، لاجر  )

داـجیا یتارییغت  تاـیاور  رد  تفاـی ، رییغت  درکلمع  هدــیقع و  هشیدــنا ، رظن  زا  تـفرگ و  شیپ  رد  ار  عاـجترا  فارحنا و  هار  هـک  یماـگنه 
! درکیم مک  دوب  وا  هاوخلد  هچ  ره  دوزفایم و  اهنآ  رب  تساوخیم  هچ  ره  درکیم !

: دسیونیم دوخ  لاجر  رد  یشاجن 
نآ رب  ار  يو  حور ، نب  نیـسح  مساقلاوبا  ماقم  رب  دـسح  کـشر و  اـما  دوب ؛ هّیماـما  بهذـم  ناوریپ  زا  یناغملـش  یلع  نب  دـمحم  رفعج  وبا 

رداص وا  هیلع  یتاـعیقوت  بیاـغ  ماـما  فرط  زا  هک  اجنادـب  اـت  ددرگ ؛ دودرم  ياـهشیک  لـخاد  دـیوگ و  هّیماـما  بهذـم  كرت  هک  تشاد 
. دش هتخیوآ  راد  هب  تلود )  ) ناطلس رما  هب  ماجنارس  دیدرگ .

.( ص 294 ح 2 ، یشاجن ، لاجر  ص 305 ؛ تسرهفلا ، )
لآ نادـناخ  تسیزیم و  مارتحا  تّزع و  اب  دادـغب  رد  رخآلا 306 ه ) يدامج   ) موس تباین  ماقم  هب  دوخ  باـصتنا  لاـس  زا  حور  نب  نیـسح 

لاس 312 ه. لوالا  عیبر  رد  دـندرکیم . تیاـمح  وا  زا  هدوب و  هعیـش  نارادـفرط  زا  دوب -  ناـشیا  تسد  هب  ساـبع  ینب  ترازو  هک  تارف - 
. دنداتفا نادنز  هب  هدش و  رانک  رب  راک  زا  ناشیا  ناسک  تارف و  لآ  تفای و  لاقتنا  سابع  نب  دماح  هب  ترازو 

ناهنپ یتدم  نادنز ، هب  نداتفا  زا  شیپ  يو  دنام . سبح  رد  لاس ) جنپ  تدم   ) لاس 317 ات  داتفا و  نادنز  هب  زین  حور  نب  نیسح  نآ  زا  سپ 
دـش و نایعیـش  وا و  نیب  هطـساو  یناغملـش  دـیزگرب . دوـخ  تباـین  هب  ار  وا  تشاد ، رقازعلا  یبا  نبا  هب  لـماک  يداـمتعا  نوـچ  تـسیزیم و 

لح جـیاوح و  عـفر  يارب  مدرم  دـشیم و  رداـص  یناغملـش  تسد  هب  حور  نب  نیـسح  يوـس  زا  مالـسلا ، هـیلع  يدـهم  ترـضح  تاـعیقوت 
. دندرکیم عوجر  وا  هب  تالکشم 

.( ص 303 ۀبیغلا ، باتک  )
، نادنز رد  حور  نب  نیسح  تسج . فارحنا  هیرشع  ینثا  هّیماما  هعیش  بهذم  زا  تخادرپ و  لطاب  ياهيوعد  هب  یناغملش  نامز  نیا  زا  دعب 

یفاکـسا ماـمه  نب  دـمحم  یلعوبا  خیـش  هب  رقازعلا  یبا  نعل  رد  یعیقوت  لاـس 312 ه  هجح  يذ  رد  اـج  ناـمه  زا  دـش و  علطم  شفارحنا  زا 
. تسج يّربت  يو  زا  داتسرف و  دوب -  هعیش  ناگرزب  زا  هک  يدادغب - 

: تسا رارق  نیدب  فیرش  عیقوت  نآ  نتم 
. رگشیاشخب هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب  »

یکین هب  ار  تراک  ماجرف  دناسانـشب و  وت  هب  ار  اهشزرا  اهیبوخ و  همه  درادـب و  تاهدـنیاپ  هتخاس و  ینالوط  ار  ترمع  ادـخ  نک : نالعا 
یهاگآ و نانآ  ریخ  ّتین  زا  هک  ام  ناردارب  هب  يراد و  نانیمطا  نانآ  يرواب  نید  يرادـنید و  هب  هک  یناسک  همه  هب  نک  نـالعا  درب . ناـیاپ 
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: هک نک  مالعا  نانآ  هب  دشخب ، موادت  ار  نانآ  یتخبکین  دنوادخ 
نآ زا  هتشگرب و  مالسا  نید  زا  دهدن -  شتلهم  زگره  هدرک و  باتـش  وا  رفیک  رد  دنوادخ  هک  یناغملـش - »  » هب فورعم  یلع » نب  دمحم  »

!« تسا گرزب  راگدیرفآ  هب  رفک  ثعاب  هک  دراد  ییاهاعدا  هدیزرو و  داحلا  رفک و  ادخ  نید  رد  تسا ! هدش  ادج 
یهارمگ هب  دناهتفگ و  غورد  هتـشگرب  ادخ  زا  هک  یناسک  دوشیم . بکترم  یگرزب  ناهانگ  ددنبیم و  ناتهب  دنزیم و  تمهت  غورد  هب  وا 

وا و رب  شتاکرب  ادخ و  تمحر  دورد و  هک  وا -  نادناخ  شروآ و  مایپ  ادخ و  هب  ام  دـناهدرک ! راکـشآ  ینایز  هداتفا  يزارد  رود و  رایـسب 
راکـشآ و نطاب ، رهاظ و  رد  يرگید ، زا  سپ  یکی  ادخ ، ياهتنعل  میاهدومن ، نیرفن  تنعل و  ار  وا  هتـسج و  يرازیب  وا  زا  داب -  شنادناخ 
هب مه  زاـب  اـم  رادـشه  نیا  زا  سپ  هداد و  تعیب  تسد  وا  اـب  هدوـمن و  يوریپ  وا  زا  هک  سک  ره  رب  داـب و  وا  رب  هراوـمه ، هـشیمه و  ناـهن و 

، …« دزیخرب وا  زا  يوریپ  یتسود و 
.( ص 410 ۀبیغلا ، باتک  ر.ك : ص 474 ، ج 2 ، جاجتحالا ، )

هاگتسد رد  یسابع -  هللااب  ردتقملا  ریزو  تارف  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  رـسپ  نسحم  اب  یتسود  ببـس  هب  هک  رقازعلا -  یبا  نبا  نآ  زا  سپ 
. تخادرپ يریبد  تباتک و  هب  دمآ و  رد  ترازو 

نسحلاوبا زا  هک  دادغب -  مدرم  دنتـشک . ار  یهورگ  هدز و  نایجاح  ناوراک  رب  دندوب -  هیلیعامـسا  زا  ياهفیاط  هک  هطمارق -  ماگنه  نیا  رد 
نانمـشد زا  يریگـشیپ  يارب  نسحم  دندرک . هطمارق  اب  يرایتسد  هب  مهتم  ار  نانآ  دندوبن -  یـضار  نسحم  شرـسپ  تارف و  دمحم  نب  یلع 
نتخادرپن مرج  هب  ار  شیوخ  نانمشد  زا  یهورگ  وا ، ریبدت  هب  درک و  دراو  ترازو  ناوید  رد  ار  یناغملـش  تایلام ، يایاقب  تابلاطم  دوخ و 

. تشک تایلام 
هفیلخ ماجنارـس  دـننک ؛ عفر  هطمارق -  اب  هطبار  هراـبرد  شیوخ -  هب  تبـسن  ار  هفیلخ  نظ  ءوس  دنتـسناوتن  نسحم ، شرـسپ  تارف و  نبا  اـما 

. تسیزیم نآ  فارطا  لصوم و  رد  لاس 320 ه  دودح  ات  هتخیرگ و  هعقاو ، نیا  زا  سپ  یناغملش  دیناسر . لتق  هب  لاس 312 ه  رد  ار  ناشیا 
حور نب  نیـسح  دزن  یناغملـش ، نعل  رودـص  زا  سپ  مدرم  تخادرپ . هزاـت  ياـهيوعد  هب  تفر و  دادـغب  هـب  تفاـی ، مارآ  ار  عاـضوا  نوـچ 

: دنتفگ دنتفاتش و 
؟ مینک هچ  تسا ، هتشابنا  یناغملش  راثآ  زا  ام  ياههناخ 

: دومرف
: دومرف لاّضف  ینب  ياهباتک  هرابرد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هک  تسا  يزیچ  نامه  وا  ياهباتک  هرابرد  نم  رظن 

؛» اُوأَر ام  اُورَذ  َو  اَوَور  اِمب  اوُذُخ  »… 
.« دیریذپب دناهدرک ، لقن  هچنآ  دیراذگ و  رانک  ار  نانآ  تاداقتعا  ینعی ،

.( ص 387 ۀبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  )
: دوب نیا  یناغملش  ندش  هتشک  تلع  هللا  همحر  یسوط  خیش  رظن  هب 

وا زا  نایعیش  مامت  دنتسج . يرود  يو  زا  مدرم  تفای و  ترهش  اج  همه  رد  درک و  نعل  اراکشآ  ار  وا  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  هک  ینامز 
همه دندوب و  رضاح  هعیش  ياسؤر  هک  یلفحم  رد  يزور  دهد . همادا  دوخ  ياهگنرین  اههلیح و  هب  تسناوتن  هک  يروط  هب  دندوب ؛ رذح  رب 

: تفگ نارضاح  هب  یناغملش  دندرکیم ، لقن  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  زا  ار  وا  زا  يرود  یناغملش و  نعل 
شتآ رگا  مینک . نیرفن  رگیدـکی  قـح  رد  دریگب و  ارم  تسد  مه  وا  وا و  تسد  نم  اـت  دـیهاوخب  ییاـج  رد  ار  حور ) نب  نیـسح   ) وا نم و 

. تسا تسرد  هتفگ ، نم  هرابرد  وا  هچره  دینازوسن ، ار  وا  دماین و 
ریگتـسد ار  وا  داد  روتـسد  مه  یـضار » . » دیـسر یـسابع  هفیلخ  هللااب » یـضارلا   » شوگ هب  اجنآ  زا  داتفا و  قاـفتا  هلقم  نبا  هناـخ  رد  ربخ  نیا 

. دندش تحار  وا  ّرش  زا  نایعیش  هنوگ  نیدب  دندناسر ، لتق  هب  هدرک و 
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.( ص 406 ۀبیغلا ، باتک  )
. داد خر  ق  لاس 323 ه . رد  قافتا  نیا 

.( ص 412 نامه ، )

هیناغملش

يرـشع انثا  يدهم  باب  ار  دوخ  تسخن  يو  دناهعیـش . ةالغ  ياههقرف  زا  رقازعلا  نبا  هب  فورعم  یناغملـش  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  ناوریپ 
ودـب صاوخ  نادـنمتورث و  تلود و  نابتاک  زا  ياهدـع  دـناوخیم . حیـسم  سدـقلا و  حور  ار  دوخ  هاگ  دومن و  لولح  يوعد  دـعب  دـیمان ،

. دـنوش صالخ  هوقلاب  لعفلاب و  ینانارمکح  تسد  زا  مدرم  ات  دوب  نایبلاط  نایـسابع و  نتخادـنا  رب  هورگ ، نیا  یـسایس  دـصقم  دـندیورگ .
: دنیوگ

نییآ هب  شیارگ  تخانـش و  يانعم  هب  ار  تشهب  دـندرکیم و  لـیوأت  ار  نآرق  دوب ، جـیار  یـسنج  يدازآ  هحاـبا و  یناغملـش  ناوریپ  ناـیم 
لئاق مدآ  تفه  ملاع و  تفه  هب  هّیعبس »  » نوچمه دندروآیمن و  ياج  هب  ار  یمالسا  فیلاکت  دنتسنادیم . نآ  سکع  ار  خزود  یناغملش و 

: دنیوگ دندوب .
: تفگیم دناوخیم و  مالسلا  اهیلع  همطاف  تعجر  ار  دیعس  نب  نامثع  رتخد  یناغملش ،

: تفگیم يو  تسا . هدرک  لولح  هعبرا ) باون  زا   ) دیعس نب  نامثع  رد  ربمغیپ  حور 
رذـح رب  وا  زا  ار  نایعیـش  حور  نب  نیـسح  میوشیم ». دراو  يرما  هچ  رد  میتسنادیم  میدـش ، راک  نیا  لخاد  یتقو  حور  نب  نیـسح  نم و  »

وا هلحن  رد 322 ق  یناغملش  مادعا  اب  دمآ . نوریب  تیباب  رگید  یعدم  دنچ  یناغملش و  نعل  رد  مالـسلا  هیلع  نامزلابحاص  عیقوت  تشاد و 
! تخاون شتروص  هب  یلیس  همکاحم ، هسلج  نامه  رد  شنادیرم  زا  یکی  یتح  تفر و  نایم  زا  ًارهاظ  مه 

يو نوچ  دندش و  عمج  هدرک -  لولح  يو  رد  یناغملش  حور  دوب  یعدم  هک  مان -  يرصب »  » یصخش درگ  هیناغملـش  يایاقب  زا  ياهدع  اما 
. دش یسرزاب  ناشياههناخ  تشادزاب و  يو  نیشناج  ریزو ، یبلهم  روتسد  هب  تفای ، تافو  لاس 340 ق  هب 

هدرک و لولح  يو  رد  مالسلا  هیلع  یلع  حور  تسا  یعّدم  ناشیا  زا  یناوج  دش  مولعم  دمآ و  تسد  هب  تعامج  نآ  دیاقع  رد  ییاهباتک 
: تسا هدرک  لولح  يو  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  حور  تسا  یعدم  ینز 

: تسا یعدم  تعامج  نآ  زا  زین  ماطسب  ینب  ناگتسباو  زا  یکی  و 
! تسا هدرک  لولح  يو  رد  لیئاکیم  حور 

هب مهتم  هکنآ  يارب  یبـلهم  دناهعیـش و  هک  دـندومناو  نینچ  ياهیوب  هلودـلازعم  دزن  اـهنآ  اـما  دـنک ؛ تازاـجم  ار  اـهنآ  تساوخیم  یبـلهم 
. دشن اهنآ  ریگیپ  رگید  دوشن ، عیشت  اب  تیدض 

سابع یتخبون ، نادناخ  ص 191 ؛ روکـشم ، رتکد  همجرت  قرفلا ، نیب  قرفلا  ص 241 ؛ ۀبیغلا ، باتک  ص 191 ؛ فّوصت ، عّیـشت و  (ر.ك :
.( ص 44 ج 10 ، عّیشت ، فراعملاةریاد  ر.ك :  ) و ص 237 ). لابقا ،

يدهم ترضح  لیامش 

لیامـش و مالـسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  يرایـسب ، ثیداـحا  رباـنب  ّتنـس -  لـها  هعیـش و  زا  ربتعم -  ناثدـحم 
. دناهدرک نایب  شیوخ  ياهباتک  رد  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  فاصوا 

: درک میسقت  هتسد  هس  هب  ناوتیم  ار  تایاور  نیا  هعومجم 
: تسخن هتسد 
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. دناهدومن فیصوت  مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما  تایح  مایا  رد  یکدوک و  مایا  رد  تدالو و  زا  سپ  ار  شترضح  لیامش  هک  تسا  یتایاور 
: مود هتسد 

. دناهدرک رکذ  ار  ترضح  نآ  لیامش  تبیغ ، نارود  لوط  رد  ترضح  نآ  اب  ناگدننک  تاقالم  هک  تسا  یتایاکح 
: موس هتسد 

نایب ناشیا  تموکح  روهظ و  ماگنه  ار  ترضح  نآ  ینامسج  ياهیگژیو  لیامش و  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  لقن  هب  هک  تسا  یثیداحا 
. دناهدرک

: لّوا هتسد  تایاور  . 1
: دیوگ شوقنم  بوقعی 

نآ رب  دوب و  یقاتا  شتسار  تمـس  دوب و  هتـسشن  ییوکـس  رب  تایح  نورد  مدش . دراو  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  مهدزای  ماما  تمدخ  »
. دوب هتخیوآ  ياهدرپ 

: مدرک ضرع 
! نم دیس  يا 

؟ تسیک امش  زا  دعب  تماما  رما  بحاص 
: دومرف

اب دمآ . نوریب  تشاد -  لاس  هد  یلا  تشه  دمآیم  رظن  هب  هک  بجو -  جـنپ  تماق  هب  هچبرـسپ  کی  مدز ، الاب  ار  نآ  نزب ، الاب  ار  هدرپ  نیا 
یناوسیگ شرـس  رد  یلاخ و  شتـسار  هنوگ  رد  هتـشگرب . يوناز  ود  ربتـس و  فتک  ود  قارب و  مشچ  ود  دیفـس و  يور  ناشخرد و  یناشیپ 

: دومرف نم  هب  سپ  تسشن ؛ دمحم  یبا  دوخ  ردپ  يوناز  رب  دوب .
.« امش رمالا  بحاص  تسا  نیا 

.( ح 2 ص 514 ، ج 1 ، یفاکلا ، ر.ك : ح 1 ؛ ص 78 ، ج 2 ، نیدلالامک ، )
. تسا هدش  رکذ  زین  تاقالم  ياهتیاکح  زا  ياهراپ  رد  ترضح  لیامش  مود : هتسد  تایاکح  . 2

. دنتسین روآ  نانیمطا  موس  لّوا و  هتسد  ياهتیاور  دننامه  اهنیا  هتبلا 
( مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  اب  تاقالم  )

. تسا هدرک  رکذ  تموکح  رصع  روهظ و  مایق و  ماگنه  رد  ار  ترضح  لیامش  هک  تسا  یتایاور  موس : هتسد  تایاور  . 3
: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  . 1  - 3

ِضْرَالا ِهْجَو  یلَع  ٍةَرَجَـش  ِمَظْعَا  یِلا  ُهَدَی  َّدَم  ْول  یَّتَح  ِِهنَدـَب  یف  ًاّیِوَق  ِناَّبُّشلا  ِرَْظنَم  َو  ِخُویُّشلا  ِّنِس  یف  َناک  َجَرَخ  اذِا  يذَّلا  َوُه  َِمئاقلا  َّنِا  َو  »… 
 …« اهُروُخُص ْتَکَدْکَدََتل  ِلابِجلا  َْنَیب  َحاص  َْول  َو  اهَعَلََقل 

.( ح 7 ص 48 ، ح 2 ، نیدلالامک ، )
هب تسد  رگا  هک  ییاـج  هـب  اـت  دـشاب  دـنمورین  دراد . ناوـج  يامیـس  تـسا و  ناریپ  نـس  رد  دـنک ، روـهظ  نوـچ  هـک  تـسا  نآ  مئاـق  )… 

.« دشاپب مه  زا  اهنآ  ياهگنس  دشک ، هرعن  اههوک  نایم  رگا  دنکب و  اج  زا  ار  نآ  دزادنا ، نیمز  تخرد  نیرتگرزب 
: دومرف ربنم  يالاب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  . 2-3

هِرهَِظب ِنیَبَْـکنَملا  ِشاـشَم  ُمیظَع  ِْنیَذِـخَفلا  ُضیرَع  ِنـطَبلا  ُحَدـْبَم  ِةَرْمُحلاـب  ٌبَرْـشُم  ِنوَّللا  ُضَْیبَا  ِناـمَّزلا  ِرِخآ  یف  يدـلُو  ْنـِم  ٌلُـجَر  ُجُرْخَی  »
: ِناتَّماش

 …« هلآ هیلع و  هللا  یلص  ّیبَنلا  ِۀَماش  ِهبِش  یلَع  ٌۀَماش  هِْدلِج و  ِنَْول  یلَع  ٌۀَماش 
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.( ح 17 ص 367 ، ج 2 ، نیدلالامک ، )
ود ره  ربتـس و  شنار  ود  تسا . هدمآ  رب  شمکـش  یخرـس و  هب  هتخیمآ  دیفـس  شگنر  دنکیم . روهظ  نامّزلا  ُرِخآ  رد  منادنزرف  زا  يدرم  )

.« هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تّوبن  رهم  نوچ  یکی  شتسوپ و  گنر  هب  یکی  رهم ؛ دننام  تسا ، لاخ  ود  شتشپ  رد  تسا . يوق  شاهناش 
: دومرف ترضح  نآ  . 3  - 3

ْتَِئُلم امَک  ًالدَع  َضرَالا  ُألمَی  ایانَّثلا و  ُجَْلفَا  ٌۀَماش ، ینُْمیلا  ِهِذِخَِفب  ِْنیَذِخَفلا  ُلَیْزَا  ِنْطَبلا ، ُمْخَـض  ِْفنَالا ، یَْنقَا  ِنِیبَجلا ، یَلْجَا  ٌلُجَر  َوُه  َو  »… 
« ًاروُج َو  ًاملُظ 

.( ح 2 ص 214 ، ۀبیغلا ، )
نهپ تشرد و  ياهنار  ياراد  مکـش ، هدمآرب  دراد . یگدـمآرب  كدـنا  شنایم  هک  یکیراب  ینیب  ياراد  یناشیپ ، دـنلب  تسا  يدرم  وا  )… 

 …« تسا هداشگ  وا  نیشیپ  نادند  ود  نایم  تسا . وا  تسار  نار  رب  یلاخ  تسا .
: دومرف ترضح  نآ  فصو  رد  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 4-3

 …« نهپ ياهناش  هتسجرب و  تشپ و  رپ  یناوربا  هتفر ، ورف  درگ و  ینامشچ  ياراد  دیفس  خرس و  تسا  یصخش  وا  »… 
.( ح 3 ص 215 ، نامه ، )

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  . 5-3
 …« دراد هنوگ  رب  یلاخ  دعجم و  ییاهوم  تسا . تشرد  هایس و  ینامشچ  ياراد  يدهم  »

.( ح 14 ص 304 ، نامه ، )
: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 6-3

.« دوشیمن هدید  وا  نساحم  رس و  رد  دیفس  يوم  رات  کی  هک  درک  دهاوخ  مایق  یلاح  رد  يدهم  »
.( ص 380 ج 3 ، روصنم ، نب  دمحم  نب  نامعن  رابخالا ، حرش  )

. درک دهاوخ  روهظ  لهچ  زا  رتمک  یلاس  نس و  رد  يدهم  ترضح  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ینارون  مالک  رد  انعم  نیمه  و 
.( ص 315 ج 1 ، نیدلالامک ، )

، هدیـشک یلـاله و  شناوربا  نوگمدـنگ ، شاهرهچ  دوـمن : فـصو  هنوـگ  نیا  ار  شترـضح  ناوـتیم  رگید ، ثیداـحا  قوـف و  تاـیاور  زا 
ناوختسا هدنبات ، دنلب و  شیناشیپ  ابیز ، هدیشک و  شاینیب  هداشگ ، قارب و  شیاهنادند  نهپ ، شاهناش  باذج ، تشرد و  هایس و  شنامشچ 

بـش يرادیب  زا  هک  يدرز  هب  لیامتم  یکدنا  تشوگ و  مک  شیاههنوگ  تشرد ، شناتـشگنا  ناتـسد و  ناس ، هرخـص  راوتـسا و  شايدنب 
، ابیز بسانتم و  شمادنا  هتخیر ، شوگ  هلال  رب  شرس  يوم  مکحم ، هدیچیپ و  شتالـضع  نیکـشم ، یلاخ  شتـسار  هنوگ  رب  هدش ، ضراع 

يربهر هوکـش  تمـشح و  زا  شاهفایق  قرغ ، دنمهوکـش  هناراوگرزب و  مرـش  زا  ياهلاـه  رد  شاهراـسخر  هدـنیابر ، رظنم و  شوخ  شتأـیه 
. تسا ریگ  همه  شدایرف  ناس و  ایرد  ششورخ  هدننک و  نوگرگد  شهاگن  راشرس ،

.( ص 27 برغم ، دیشروخ  )

هعیش

. دنشاب هتشاد  ياهناگی  رما  هک  دنیوگ  ار  یهورگ  ای  هقرف  هعیش ،
. تسا هدمآ  زین  اههقرف  دننام و  لثم و  يانعم  هب  عَیِش »  » و عایْشَا »  » نآ عمج  درم . نارای  ناتسود و  ینعی ، لجرلا ؛» ۀعیش  »

.( ص 188 ج 8 ، برعلا ، ناسل  )
: تسا هدمآ  نآرق  رد  راب  راهچ  درفم  تروص  هب  هعیش »  » هژاو
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هدمآ وریپ  يانعم  هب  هیقب  رد  هورگ و  يانعم  هب  لّوا  هیآ  رد  (. 83 تافاص ، 15 ؛ صصق ،  ) هفاضا اب  راب  هس  و  ( 69 میرم ،  ) ییاهنت هب  راب  کی 
. تسا

نآ لـصفالب  ینیـشناج  هب  دـقتعم  هک  دوـشیم  هتفگ  یناـسک  شنادـناخ و  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  ناوریپ  هـب  حالطـصا  رد  هعیـش » »
یلص مرکا  لوسر  نانخس  رد  دنشابیم . ربمغیپ  فرط  زا  مخ  ریدغ  رد  وا  تیالو  صن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  دعب  ترـضح 

نب رباج  تسا . هتفر  راک  هب  هملک  نیا  لحن ، للم و  ياهباتک  ناگدنسیون  مالـسلا و  مهیلع  ناماما  رگید  یلع و  ترـضح  هلآ و  هیلع و  هللا 
: دیوگیم يراصنا  هّللادبع 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش . نایامن  رود  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  مدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  »
.« دوب دنهاوخ  راگتسر  تمایق  رد  شنایعیش  صخش و  نیا  تسا ! وا  تسد  هب  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس 

.( ح 20 ص 345 ، ج 35 ، راونالاراحب ، )
: دیوگیم سابع  نبا 

« ِۀَّیِرَْبلا ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َّنِإ   » هیآ یتقو  »
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دش  لزان  هیآ 7 ). (، 98  ) هنیب هروس  )

.« تسا یضار  امش  زا  مه  ادخ  دوب و  دیهاوخ  دونشخ  تمایق  رد  هک  دیشابیم  تنایعیش  وت و  هیآ  نیا  قادصم 
. تسا هدش  لقن   326 مارملاۀیاغ ، روثنملاردلا 379 و 11 و  رد  ثیدح  ود  نیا 

.( ص 7 مالسا ، رد  هعیدو  )
، ریثا نبا  رجح ، نبا  هلیسو  هب  ینطق ) راد  لبنح و  نب  دمحا  یناربط ، دننام   ) ّتنس لها  ناگرزب  زا  قوف  تیاور  ریظن  يرگید  ددعتم  تایاور 

: دسیونیم ياهمان  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تسا . هدش  لقن  نارگید  یطویس و 
: دیوگیم ادخ  هچ  ناناملسم ؛ نانمؤم و  زا  دوخ  هعیش  هب  تسا ، نینمؤملاریما  یلع  ادخ  هدنب  زا  همان  نیا  »

« َمیِهاْربَِال ِِهتَعیِش  ْنِم  َّنِاَو  »
.( هیآ 83 (، 37  ) تافاص هروس  )

هکنانچ دیتسه ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ربمایپ ، هعیش  امش  تسا و  هداد  نایب  تفارش  نآرق  رد  ار  نآ  لاعتم  يادخ  هک  تسا  یمان  نآ  و 
.« رادهقباس تسا  يرما  صتخم و  ریغ  تسا  یمان  تسا ، وا  نایعیش  زا  زین  میهاربا 

.( ص 7 ج 3 ، راونالاراحب ، )
: تفگ هک  دنکیم  لقن  هملس  ما  لوق  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ات  دوخ  دنس  هب  هللا  همحر  دیفم  خیش 

: دیوگیم مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  »
« دنشابیم راگتسر  وا  هعیش  یلع و  نامگیب  »

. تسا هدرک  لقن  هراب  نیا  رد  لصف  نامه  رد  رگید  ثیدح  هس  دوخ  دانسا  هب  و 
.( ص 25 داشرالا ، )

يارب هعیـش  ناونع  لاح  ره  هب  تسا . هدش  لقن  تیاور  دنچ  هغالبلا  جهن  هلمج  زا  فلتخم و  عبانم  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا 
زا سپ  وا  ینیشناج  مالسلا و  هیلع  یلع  تماما  هب  دقتعم  هک  دش  یناسک  صوصخم  ناونع  نیا  دیدرگ و  روهـشم  مالـسلا  هیلع  یلع  ناوریپ 

ینثا هعیـش  ، » دـندوب ياهدـیقع  نینچ  ياراد  هک  یناسک  هب  دنتـشاد و  داقتعا  شموصعم  نادـنزرف  زا  رفن  هدزاـی  تماـما  هب  دـندوب و  ربماـیپ 
.« دش قالطا  هّیماما » هعیش   » و هیرشع »

.( ص 335 ، 1 ۀیمامالا ، ۀعیشلا  مالسالا و  )
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ص»  » فرح

رمالا بحاص 

. تسا رمالا » بحاص   » مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  ياهبقل  زا  یکی 
: دیامرفیم روهظ  ماگنه  تاقافتا  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

 …« ِقارِعلا َوَحن  ِرمَالا  ُبحاص  ُِلبُْقی  َو  ِرمَالا  ِبِحاِصب  َنوُقَحلَیَف  َۀَّکَم  َیِلا  مالسلا  هیلع  ّیلَع  ِدلُو  ْنِم  ِۀنیدَملِاب  َناک  ْنَم  ٍذئَموَی  »… 
.( ح 43 باب 14 ، ص 270 ، ۀبیغلا ، )

رما بحاص  ددنویپیم و  رما  بحاص  هب  دزیرگیم و  هکم  هب  تسا ، هنیدم  رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نادنزرف  زا  سک  ره  نامز  نیا  رد  )… 
مایق تماما و  رما  تمظع  رطاخ  هب  یلو  دناهدوب ؛ تماما  رما  بحاص  زین  مالـسلا  مهیلع  همئا  هیقب  هچرگا   … دروآیم » يور  قارع  يوس  هب 

: دیوگ تلص  نب  ناّیر  تسا . رتلوادتم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هرابرد  بقل  نیا  ترضح ، نآ 
: متفگ مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  »

؟ دیتسه رمالا  بحاص  امش  ایآ 
: دومرف

َِمئاقلا َّنِا  ینََدب و  ِفْعَـض  ْنِم  يرَت  ام  یلَع  َِکلذ  ُنوُکَا  َْفیَک  ًاروَج و  ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَـع  اهَأَْلمَا  يذَّلِاب  ُتَْسل  یّنِکل  َو  ِْرمألا  اَذـه  ُبِحاص  اَنَا  »
 …« ِبابَّشلا ِرَْظنَم  َو  ِخُویُّشلا  ِّنِس  یف  َناک  َجَرَخ  اذِا  يذَّلا  َوُه 

.( ح 8 باب 35 ، ج 2 ، نیدلالامک ، )
یلاح رد  مشاب  وا  هنوگچ  دشاب و  هدش  روج  زا  رپ  هک  نانچمه  دزاس ، هدنکآ  لدع  زا  ار  نیمز  هک  یسک  نآ  اّما  متسه ، رمالا  بحاص  نم  )

 …« دنک مایق  ناناوج  رظنم  ناریپ و  نس  رد  هک  تسا  یسک  مئاق  ینیبیم و  ارم  ندب  فعض  هک 
هدش و لیدبت  رمالا » بحاص   » هب مدرم  نابز  رد  بیکرت  نیا  هتفر  هتفر  یلو  تسا ؛ رمالا » اذـه  ُبحاص   » هدـمآ تایاور  رد  رتشیب  هچنآ  هتبلا 

. تسا هتفرگ  رارق  ترضح  نآ  باقلا  زا  یکی  ناونع  هب 

رادلا بحاص 

يردپ و هناخ  هناخ ) « ) راد  » زا دوصقم  تسا . هدش  دای  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  بقل  ناونع  هب  رادلا » بحاص   » زا تایاور  زا  یخرب  رد 
اههیانک عاونا  زا  دوبن ، زیاج  راگزور  نآ  رد  ترـضح  نآ  مان  رکذ  هک  ییاجنآ  زا  تسا . هدـش  بیاغ  اجنآ  رد  هک  تسا  ترـضح  نآ  دـج 

: تسا هدش  لقن  بوقعی  نب  قاحسا  زا  تسا . رادلا » بحاص   » اهنآ هلمج  زا  هک  دندرکیم  هدافتسا 
مالـسلا هیلع  يدـهم  ترـضح  هب  مدوب ، هدرک  حرطم  ار  یتخـس  ياهشـسرپ  نآ  رد  هک  ياهماـن  اـت  متـساوخ  يرمع  ناـمثع  نب  دـمحم  زا 

 …« دش رداص  رادلا » بحاص   » نامیالوم طخ  هب  یعیقوت  سپ  دناسرب .
.( ص 349 ج 51 ، راونالاراحب ، ص 362 ؛ ص 290 ؛ ۀبیغلا ، باتک  )

. تسا هتفریم  راک  هب  نانمشد  زا  سرت  هّیقت و  دراوم  رد  ترضح ، نآ  باقلا  زا  رگید  یخرب  دننام  بقل  نیا  تسا  نکمم 

نامزلا بحاص 

نابز رد  یلو  هدش ؛ رکذ  تردن  هب  تایاور  نتم  رد  بقل  نیا  هچرگا  تسا . نامَّزلا » بحاص   » مالـسلا هیلع  يدهم  ترـضح  باقلا  زا  یکی 
. تسا هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  ناوارف  نایعیش  باحصا و  نایوار و 
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.( ح 237 ح 211 و ص 271 ، ص 244 ، ۀبیغلا ، باتک  )
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.« ِنامَّزلا ُبِحاص  َو  ِضْرَالا  یف  ِهللا  ُۀَّیَقب  ِّقَحلِاب  ُِمئاقلا  ُمُهُرِخآ  َو  »… 
.( ح 23 ص 342 ، ج 2 ، نیدلالامک ، )

هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یتیاور  لیاضف  باتک  رد  ناذاش  نبا  لضف  تسا ». نامّزلا  بحاص  نیمز و  رد  هّللاۀـیقب  قح  هب  مئاق  اهنآ  نیرخآ  (و 
: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  هلآ  و 

 …« مالسلا هیلع  ّيِدْهَملا  َرَظَْتنُملا  َمئاقلا  ِنامَّزلا  َبِحاص  َۀَّجُحلا  ِلاُوْیلَف  ُهُمالِسا  َنُسَح  َو  ُُهنامیا  َلُمَک  ْدَق  َو  َهّللا  َیِقلَی  ْنَا  َّبَحَا  ْنَم  »
.( ص 166 لیئربج ، نب  ناذاش  لیاضفلا ، )

مئاق نامّزلا  بحاص  تّجح ، تسیابیم  سپ  دنک ، تاقالم  مالسا  نسح  نامیا و  لامک  لاح  رد  ار  دنوادخ  دراد  تسود  هک  سک  نآ  ره  )
ترـضح و نآ  ناوارف  رمع  لوط  رابتعا  هب  یلو  دناشیوخ ، نامز  بحاص  همئا  زا  کی  ره  هچرگا  دـشاب ». هتـشاد  تسود  ار  يدـهم  رظتنم 

هتفای ترهـش  بقل  نیا  هب  ناراوگرزب  نآ  هیقب  زا  رتشیب  ناشیا  درک ، دهاوخ  یگدـنز  مالـسلا  مهیلع  همئا  هیقب  زا  رتشیب  ینامز  تدـم  هکنیا 
. تسا

ینامزلا بحاص 

مجن يداه  خیـش  جاـح  میلعت  تیبرت و  تحت  نارهت  رد  یلو  دوب ، دزی  لـها  لـصا  رد  ق ) 1288 ه .  - 1355  ) ینامزلا بحاص  نسح  دـیس 
، تمکح لیبق  زا  دوخ  نامز  لوادـتم  مولع  رد  وا  تفرگ . رارق  ینایتشآ  نسح  ازریم  جاح  يرون و  هللالضف  خیـش  هولج ، نسحلاوبا  يدابآ ،

دمحا خیـش  کیرحت  هب  یناوج  زاـغآ  رد  يو  هک  دوب  نیا  یناـمزلا  بحاـص  هب  وا  ترهـش  هجو  دوب . رحبتم  ریـسفت  ثیدـح و  هقف ، مـالک ،
، شوخ يرظنم  تدایـس ، رب  هوالع  نوچ  تسا . هعیـش  دوعوم  نامزلا و  بحاص  هک  درک  اعدا  ناهاشنامرک  نادـمه و  دودـح  رد  یناـمرک ،

تلود فرط  زا  اذل  دندیورگ . ودب  ریثک  یعمج  دندیـشکیم ، ناماما  یـضعب  زا  هک  تشاد  ناشاقن  یلایخ  ریواصت  هب  هیبش  عوبطم و  یتئیه 
. دندنکفا نادنز  هب  ار  نانآ  نارهت ، هب  دورو  زا  سپ  دندرک . نارهت  هناور  فیقوت و  ینامرک  دمحا  خیش  اب  ار  وا  تقو ،

رد درک و  هبوت  دوخ  نیـشیپ  يواعد  زا  دش و  دازآ  تلود  نایعا  زا  یکی  تطاسو  هب  نسح  دیـس  یلو  تشذگرد ، نادـنز  رد  دـمحا  خـیش 
. دیزگ نّطوت  دهشم  رد  شرمع  رخاوا 

: زا لقن  هب  ص 365 ؛ رشب ، شناد  فراعملاةریاد  )
.( ص 291 یمالسا ، قرف  گنهرف 

فیسلا بحاص 

« فیـسلا بحاص   - » هدش هراشا  نآ  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  زا  ياهراپ  رد  هک  مالـسلا -  هیلع  يدهم  ترـضح  باقلا  زا  یکی 
تـسا نکمم  یلو  درادـن ؛ دوجو  یتحارـص  روهظ  ماگنه  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  حالـس  هراـبرد  هچرگا  تسا . ریـشمش ) بحاـص  )
ربمایپ تثعب  رـصع  لوادتم  ياهحالـس  نامه  اب  ترـضح  نآ  هک  دومن  حرطم  رظن  کی  ناونع  هب  درک و  رهاظ  رب  لمح  ار  هطوبرم  تایاور 
لباقم رد  هچ  رگا  دوریم ؛ راک  هب  دوخ  یقیقح  ياـنعم  رد  فیـسلا » بحاـص   » تروص نیا  رد  دومرف . دـهاوخ  روهظ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
باـتک رد  درک . اـنعم  تردـق  هبلغ و  رازبا  ياـنعم  هب  اـجنیا  رد  ار  فیـس »  » تسناد و ۀـمظعلاو » ةردـقلا  بحاـص   » زا هیاـنک  ار  نآ  ناوتیم 

: تسا هدش  لقن  یفاکلا  فیرش 
: دومرف ترضح  نآ  دش ، هدیسرپ  مالسلا  هیلع  مئاق  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتقو 
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« َناک يذَّلاِْریَغ  ٍرمَِاب  َءاج  ِْفیَّسلا  ُبِحاص  َءاَج  اذِاَف  ِْفیَّسلا  ُبِحاص  َءیِجَی  یَّتَح  ٍدِحاو  َدَْعب  ٌدِحاَو  ِهّللاِرمَِاب  ٌِمئاق  انُّلُک  »
.( ح 2 ص 536 ، ج 1 ، یفاکلا ، )

زا ریغ  يروتسد  رما و  دمآ ، ریـشمش  بحاص  نوچ  دیایب . ریـشمش  بحاص  هک  ینامز  ات  يرگید  زا  سپ  یکی  مییادخ ؛ رما  هب  مئاق  ام  همه  )
. دروآیم هدوب  هچنآ 

باقلا زا  يرایـسب  دـننامه  بقل ، نیا  تسا  ینتفگ  تسا ».) ملظ  نتخادـنارب  داـهج و  هب  رومأـم  وا  هدوب و  ربص  هّیقت و  هب  رومأـم  شناردـپ  )
نیا رد  دناهدوب . بّقلم  ناونع ، نیا  هب  زین  مالـسلا  مهیلع  همئا  هیقب  درادن و  ترـضح  نآ  هب  صاصتخا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  رگید 

: دیوگ میعن  یبا  نب  مکَح  هراب 
: مدرک ضرع  مدیسر و  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدخ  هنیدم  رد  »

لآ مئاق  امـش  منادب  هک  ینامز  ات  مورن  نوریب  هنیدم  زا  منک ، تاقالم  ار  امـش  رگا  هک  ماهتفرگ  هدهع  هب  هدرک و  رذـن  ماقم  نکر و  نیب  نم 
؟ هن ای  دیتسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

: دومرف دروخرب و  نم  هب  یهار  نیب  رد  سپس  مدوب ، هنیدم  رد  زور  یس  نم  دومرفن . نم  هب  یخساپ  چیه  ترضح 
! مکح يا 

؟ ییاجنیا زونه  وت 
. دیدومرفن یخساپ  هدومنن و  یهن  رما و  ارم  امش  مدرک و  ضرع  امش  هب  ماهدرک ، هک  يرذن  نم  يرآ ، متفگ 

: دومرف
: دومرف متفر ، شتمدخ  ادرف  ایب ، نم  لزنم  دوز  حبص  ادرف 

. سرپب ار  تبلطم 
: مدرک ضرع 

زج مورن ، نوریب  هنیدم  زا  مدرک  تاقالم  ار  امـش  رگا  هک  ماهتفرگ  هدهع  هب  ادخ  يارب  ياهقدص  هزور و  هدرک و  رذـن  ماقم  نکر و  نیب  نم 
نیمز يور  رد  دیتسین ، رگا  مشاب و  ناتتمدخ  مزالم  دیتسه  امـش  رگا  هن ؟ ای  دیتسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  مئاق  امـش  منادـب  هکنآ 

. میآرب شاعم  بلط  رد  مدرگب و 
: دومرف

! مکح يا 
. میتسه ادخ  رما  هب  مئاق  ام  همه 

: مدرک ضرع 
؟ یتسه يدهم  امش 

: دومرف
. مینکیم تیاده  ادخ  يوس  هب  ام  همه 

: مدرک ضرع 
؟ يریشمش بحاص  امش 

: دومرف
(. تسا ام  هارمه  هدیسر و  ثرا  هب  ام  هب  ربمغیپ  ریشمش   ) میریشمش ثراو  ریشمش و  بحاص  ام  همه 

: مدرک ضرع 
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؟ ددرگیم راکشآ  ادخ  نید  دنوشیم و  زیزع  امش  هلیسو  هب  ادخ  ناتسود  دشکیم و  ار  ادخ  نانمشد  هک  نآ  دیتسه  امش 
: دومرف

! مکح يا 
نارود هـب  نـم  زا  یـسرپیم ] وـت  هـک   ] رما نـیا  بحاـص  هـکنآ  لاـح  ماهدیـسر ؛ یگلاـس  هـب 45  هـک  یتروـص  رد  مشاـب ، وا  نـم  هنوـگچ 

.« تسا رتكالاچ  يراوس  ماگنه  رتکیدزن و  یگراوخریش 
.( ح 1 ص 536 ، ج 1 ، یفاکلا ، )

ۀبیغلا بحاص 

. تسا هدش  هدافتسا  ناشیا  يارب  تبیغ  تابثا  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  یفرعم  يارب  بقل ، نیا  زا  تایاور  یخرب  رد 
.( ص 322 ج 1 ، نامه ، )

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
.« ِهِجوُرُخ َلبَق  ِۀَبیَغلا  ُبِحاص  َوُه  َو  »… 

 …« شروهظ زا  لبق  تبیغ  بحاص  تسا  وا  «و 
.( ح 5 ص 42 ، ج 2 ، نیدلالامک ، )

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  نینچمه 
 …« ۀبیغلا بحاص  تسا  وا  تسا و  نم  نادنزرف  زا  نیمهن  تما  نیا  مئاق  »

 …« ِۀَْبیَغلا ُبِحاص  َوُه  َو  يْدلُو  ْنِم  ُعِساَّتلا  َوُه  ِۀَمُالا  ِهِذَه  ُِمئاق  »
.( ص 317 ج 1 ، نامه ، )

تبیغ ياراد  هک  یـسک  ینعی ، دـشاب ؛ دوصقم  نآ  همجرت  هکلب  هدوـبن ؛ بقل  بیکرت  نیا  زا  دوـصقم  هک  دراد  دوـجو  زین  لاـمتحا  نیا  هتبلا 
. تسا هتفریم  راک  هب  هّیقت  تهج  باقلا ، زا  یضعب  دننام  زین  بقل  نیا  هکنیا  رگید  لامتحا  تسا .

ط»  » فرح

ناقلاط

مـشچ هب  ناقلاط »  » ییایفارغج هقطنم  مان  تسا ، روهظ  ماگنه  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  نارای  زا  نخـس  هک  اجنآ  ّتیودهم  تایاور  رد 
زا ص 6 ،). ج 4 ، نادلبلا ، مجعم   ) رهبا نیوزق و  نایم  يرهـش  هکنیا  ای  دـشاب و  خـلب  ورم و  نیب  ياهقطنم  هچ  ناقلاط  هکنیا  لاح  دروخیم .

تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  ّتنـس  لها  عبانم  رد  تسا . هدش  دای  يدهم  ترـضح  نارای  زا  یخرب  هاگتـساخ  ناونع  هب  نآ 
: دومرف هک 

! ناقلاط لاح  هب  شوخ  »
روط نآ  ار  ادخ  هک  دـنراد  دوجو  ینادرم  هطخ  نآ  رد  اّما  هرقن ؛ زا  هن  تسا و  الط  هن  هک  تسا  اجنآ  رد  ییاهجـنگ  ياراد  لاعتم  دـنوادخ 

.« دنشابیم نامّزلا  ُرِخآ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  نارای  نانآ ، دناهتخانش و  تسا ، تفرعم  هتسیاش  هک 
.( ص 262 ج 7 ، لامعلازنک ، ص 82 ؛ ج2 ، یطویس ، يواحلا ، )
. تسا هدمآ  زین  هعیش  عبانم  رد  رگید  ياهنوگ  هب  تیاور  نیمه 
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: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
هدـماین رد  زازتها  هب  هدـشن و  زاب  نونک  ات  زاغآ  زا  هک  یـشفرد  هرقن و  هن  تسا و  الط  هن  هک  ناقلاط  رد  تسا  ییاهجـنگ  ار  لاعتم  يادـخ  »

. تسا
رد يدیدرت  دنوادخ  سدقم  تاذ  هب  تبـسن  تسا . هوتـسن  مکحم و  نهآ  ياههراپ  دننام  نانآ  ياهبلق  هک  تسا  ینادرم  ياراد  هطخ  نیا 

گنهآ مچرپ ، نتـشاد  تسد  هب  اب  دننکیم  رب  ياج  زا  ار  نآ  دنوش  روهلمح  هوک  رب  رگا  دناشتآ . زا  رتدیدش  دوشیمن ، داجیا  اهبلق  نآ 
ماما بکرم  نیز  كّربت  نّمیت و  ناونع  هب  دنراوس . باقع  نوچمه  ناشیاهبسا  رب  دنزاسیم . مدهنم  ناریو و  ار  نآ  دـنیامن  هک  يراید  ره 

اب ار  سدقم  دوجو  نآ  رطخ ، ماگنه  هب  هتفرگ و  طسو  رد  راو  هناورپ  ار  راوگرزب  نآ  دنیامنیم . سمل  تسد  اب  هدز و  هسوب  ار  مالسلا  هیلع 
تعاطا رد  دنزور . ِناریـش  بش و  ِنادهاز  نانآ  دنرازراک . ِناراوس  زور  دننکیم و  يرپس  تاجانم  اب  ار  اهبش  دننکیم . ظفح  دوخ  ناج 

هکنیا لـثم  تسا ؛ روـن  رپ  ياـهغارچ  دـننام  ناـنآ ، یگدنـشخرد  دنـشیوخ . يـالوم  هـب  تبـسن  ناـکزینک  زا  رتعـیطم  ناـشربهر  ماـما و  زا 
نانآ راعـش  دـنراد . ار  ادـخ  هار  رد  ِندـش  هتـشک  يوزرآ  دـنبلط و  تداهـش  دنـسارهیم ، ادـخ  میب  زا  تسا . نامیا  زا  یغارچ  ناشیاهبلق 
نتفر هار  هام  کی  تفاسم  هب  نانآ  ِتشحو  بعر و  دنزاتیم . شیپ  هب  هک  یماگنه  تسا . مالسلا » هیلع  نیسح  نادیهش  رالاس  یهاوخنوخ  »

قح رب  ِماما  دـنوادخ  نادرمدار ، نیا  هطـساو  هب  دـنوشیم . هناور  ترـضح  يوس  هب  هورگ  هورگ  دوشیم ، نیزگیاج  نانمـشد  ياهبلق  رد 
.« دنادرگیم زوریپ  ار  مالسلا ) هیلع  يدهم  )

.( ص 307 ج52 ، راونالاراحب ، )
. دناهدرک انعم  ناریا  دننامه  یعیسو  رایسب  هقطنم  هب  ار  نآ  زین  یهورگ  یلو  دناهتسناد ؛ ّصاخ  هقطنم  ار  ناقلاط  یخرب  هچرگا 

.( ص 260 روهظ ، رصع  (ر.ك :
نانآ عون  تیاور ، رد  اریز  دنترـضح ؛ نآ  ّصاخ  نارای  باحـصا و  ناـنآ  هک  دوشیم  هدافتـسا  ّتنـس  لـها  عباـنم  رد  هدـش  رکذ  تیاور  زا 

زوریپ حتاف و  ياهشفرد  رکشل و  تیّمک و  زا  نخـس  تیفیک ، یگنوگچ و  نایب  رب  هوالع  راونالاراحب  تیاور  رد  اّما  تسا ؛ هدش  صخـشم 
. تسا هدمآ  نایم  هب 

دیرط

. تسا هدش  دای  دیرط »  » ناونع هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  زا  تایاور  یخرب  رد 
. تسا مدرم  فرط  زا  هدش  درط  يانعم  هب  دیرط » »

.( ص 267 ج3 ، برعلا ، ناسل  )
: دیوگ باشخ  یسیع 

: متفگ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  »
؟ دیتسه رمالا  بحاص  امش  ایآ 

: دومرف
 …« ِهِمَِعب یَّنَکُملا  ِهیبَِاب  ُرُوتْوَملا  ُدیرَّشلا  ُدیرَّطلا  ِْرمَالا  اذَه  ُبِحاَص  ْنکل  َو  «ال 

.( ح 5 باب 30 ، ص 318 ، ج 1 ، ۀمعنلا ، مامتو  نیدلالامک  )
 …« دشابیم شیومع  هینک  ياراد  شردپ و  هاوخنوخ  تسا و  هراوآ )  ) دیرش و  هدش ) هدنار   ) دیرط رمالابحاص  نکیل  ریخ ، )

برغم زا  دیشروخ  عولط 
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: تسا هدمآ  تایاور  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  لقن  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تسا . برغم » زا  دیـشروخ  عولط  ، » تمایق ییاپرب  ياههناشن  زا  یکی 

: دیامرفیم
: داد دهاوخ  خر  تمایق  زا  لبق  زیچ  هد  ریزگان  هب  »

، قرشم هب  فسخ  مالسلا ، هیلع  یسیع  ترضح  لوزن  برغم ، زا  دیشروخ  عولط  مالسلا ، هیلع  مئاق  جورخ  هدنبنج ، دودو و  لاّجد ، ینایفس ،
.« دهدیم قوس  رشحم  هب  ار  نامدرم  دیآیم و  نوریب  ندع  هاچ  زا  هک  یشتآ  برعلا و  ةریزج  هب  فسخ 

.( ح 426 ص 436 ، ۀبیغلا ، باتک  )
. تسا هدش  یفرعم  یمتح  يرما  ناونع  هب  برغم  زا  دیشروخ  عولط  هتبلا 

.( ح 425 ص 435 ، نامه ، )
: تسا هتشون  قافتا  نیا  یگنوگچ  هرابرد  هللا  همحر  دیفم  خیش 

.« ددرگ راکشآ  برغم  زا  هاگنآ  دشابن ، ادیپ  رصع  ماگنه  هب  ات  دنچ  یتعاس  دوشیم و  دکار  نامسآ  رد  رهظ  ماگنه  دیشروخ  »
.( ص 368 ج 2 ، داشرالا ، )

: دناهتفگ هتشادنپ و  دیعب  ار  رما  نیا  ياهدع  هچرگا 
مکاح لوصا  اب  هک  دناهتفرگ  هجیتن  دوب و  دهاوخ  یسمش  هموظنم  تکرح  رد  رییغت  ناهج و  مظن  ندیـشاپ  مه  زا  نتخیر و  مه  رد  مزلتـسم 
ریظن هوالع  هب  دوب . دـهاوخ  یهلا  تایآ  زا  روما ، زا  رگید  يرایـسب  دـننامه  رما  نیا  دـسریم  رظن  هب  یلو  تسا ؛ راگزاسان  تعیبط ، ماظن  رب 

. تسا هدوب  نون  نب  عشوی  يارب  سمَّشلا » ّدر   » اهنآ هلمج  زا  هک  هداد  خر  نامسآ  رد  زین  ًالبق  تاقافتا  نیا 
.( ص 385 ج 2 ، داشرالا ، )

: تسا هدمآ  اههتفگ  زا  رگید  یخرب  رد 
ناـمه مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ترـضح  هک  اـنعم  نیدـب  تسا . مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  برغم ، زا  دیـشروخ  عوـلط  زا  دوـصقم 

. درک دهاوخ  عولط  شیوخ ، ینالوط  رمع  نایاپ  رد  هک  تسا  دیشروخ 
: تسا نینچ  نیا  نآ  زا  یشخب  هک  هدرک  لقن  یلصفم  تیاور  هَْربَس  ِنب  ِلاَزن  زا  دنس  رکذ  اب  هللا  همحر  قودص  خیش 

دورد شنادـناخ  دـمحم و  رب  تفگ و  انث  دـمح و  یلاعت  يادـخ  رب  دـناوخ و  هبطخ  اـم  يارب  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  »
: دومرف راب  هس  هاگنآ  داتسرف .

! مدرم يا 
ییاهباوج ترضح  نآ  دندرک و  حرطم  ییاهشسرپ  هتـساخرب  يدارفا  سپ  دینک …  شـسرپ  نم  زا  دیهدب ، تسد  زا  ارم  هکنآ  زا  شیپ 

: دومرف ضرالا » ۀباد   » جورخ هب  خساپ  رد  هکنیا  ات  دومرف 
هک تسا  نآ  زا  دعب  نیا  دننیبب و  ار  وا  دنتسه ، برغم  قرشم و  نیب  هک  یناسک  همه  یلاعت  يادخ  نذا  هب  دنک و  دنلبرس  هباد  نآ  سپس  … 

: دیوگ هَْربَس  ِنب  لاَزن  دوش …  هتشادرب  هبوت  ماگنه  نیا  رد  دیآرب . دوخ  برغم  زا  باتفآ 
: متفگ ناحوص  نب  ۀعصعص  هب 

! هعصعص يا 
؟ دوب هچ  مالک  نیا  زا  نینمؤملاریما  دوصقم 

: تفگ ۀعصعص 
! ةربس يا 
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نب نیـسح  نادنزرف  زا  ماما  نیمهن  ترتع و  زا  ماما  نیمهدزاود  وا  دـناوخیم . زامن  وا  رـس  تشپ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هک  تسا  یـسک  نآ 
نیزاوم دزاس و  رهاط  ار  نیمز  دوش و  رهاظ  ماقم  نکر و  نیبام  زاو  دنک  عولط  دوخ  برغم  زا  هک  تسا  یباتفآ  وا  تسا . مالـسلا  هیلع  یلع 

دنک و»…  اپرب  ار  تلادع 
.( ح 1 باب 47 ، ج 2 ، نیدلالامک ، )

عولط زا  نخـس  تاـیاور ، رد  نآ  رب  هوـالع  تسا . هدـماین  مالـسلا  هیلع  موـصعم  مـالک  رد  قوـف  بلطم  هک  تسا  نآ  هاگدـید  نیا  لاکـشا 
هب يزاین  دوب ، ترضح  نآ  جورخ  روهظ و  دوصقم  رگا  تسا و  هدش  رکذ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  مایق  فیدر  رد  برغم  زا  دیـشروخ 

. تشادن رارکت 
.( ص 459 ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 371 ، ج 2 ، داشرالا ، (ر.ك :

هناتسآ رد  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  زا  سپ  هک  هداعلاقراخ  تسا  ياهثداح  برغم ، زا  دیشروخ  عولط  دسریم  رظن  هب  نیاربانب 
دای نآ  زا  ّتنس  لها  ياهباتک  رد  هدمآ ، نایم  هب  نخس  نآ  زا  هعیـش  ییاور  عبانم  رد  هچنآ  زا  رتشیب  رایـسب  اما  داتفا . دهاوخ  قافتا  تمایق 

: تسا هدش 
: دومرف هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يربکلا  ننسلا  رد  یئاسن  . 1

 …« اِهبِرغَم ْنِم  ُسْمَّشلا  َُعلْطَت  یّتَح  ُۀَعاّسلا  ُموُقَت  «ال 
.( ص 344 ج 6 ، يربکلا ، ننسلا  )

 …« دنک عولط  دوخ  برغم  زا  دیشروخ  هکنیا  ات  دش  دهاوخن  اپ  رب  تمایق  زگره  )
: تسا هدرک  لقن  ترضح  نامه  زا  ریبکلا  مجعملا  رد  یناربط  . 2

 …« اِهبِرغَم ْنِم  ِسْمَّشلا  ُعُولُط  ٍتایآ  ُرْشَع  َنوُکَی  یتَح  ُموُقَت  َۀَعاَّسلا ال  َّنِا  »
.( ص 171 ج 3 ، ریبکلا ، مجعملا  )

: تسا هدرک  لقن  لامعلازنک  رد  يدنه  یقتم  . 3
ْنُکَت َمل  اُهنامیا  ًاسْفَن  ُعَْفنَی  َِکلذَـف ال  َنوُعَمْجَا  اُونَمآ  ُساّنلا  اهآَر  َو  اِهبِْرغَم  ْنِم  ْتَعَلَط  اذِاَف  اِهبِْرغَم  نِم  ُسْمَّشلا  َُعلْطَت  یَّتَح  ُۀَـعاَّسلا  ُموُقَت  ـال  »

.« ُلبق ْنِم  ْتَنَمآ 
ج 1، ریثک ، نبا  ریسفت  ص 130 ؛ ج 16 ، یبطرقلا ، ریسفت  نینچمه ر.ك : ح 38646 و 38639 و 38411 ؛ ص 206 ، ج 14 ، لامعلازنک ، )

.( ص 596

رمع لوط 

رمع لوط 

ماما دنزرف  تخاس -  دهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناهج  هدرک و  روهظ  نامّزلا  ُرِخآ  رد  هک  مالـسلا -  هیلع  يدـهم  ترـضح  تایاور ، قبط 
هریخذ نآ  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  نشور  ياـنعم  تسا . هدـش  دـلوتم  لاس 255 ه  نابعـش  همین  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 

راثآ و هعیش ، نادنمـشناد  تسا . هتـشذگ  ترـضح  نآ  كرابم  رمع  زا  لاس  هب 1170  کیدزن  نونک  اـت  تسا ، ینـالوط  رمع  ياراد  یهلا ،
: درک میسقت  هتسد  ود  هب  ناوتیم  صخشم ، روط  هب  هک  دناهتشاگن  هراب  نیا  رد  یناوارف  تافیلأت 

دای خـیرات  زا  سپ  هک  تسا  يراثآ  مود ، هتـسد  تسا . هدـش  فیلأت  ق  لاس 370 ه . زا  لـبق  بیرقت ، روط  هب  هک  تسا  يراـثآ  مکی ، هتـسد 
دوشیمن و هدید  مالسلا » هیلع  يدهم  ترضح  رمع  لوط   » هلأسم زا  يرثا  چیه  تسخن ، هتسد  راثآ  رد  تسا . هدمآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  هدش 
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رد یشسرپ  ناشیا ، رمع  لوط  هرابرد  اذل  دومنیم ؛ یعیبط  نامز ، نیا  ات  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  كرابم  رمع  هک  تسا  انعم  نادب  نیا ،
رثا یفاکلا ، یمق و  رافـص  نسح  نب  دـمحم  هتـشون  تاجردـلارئاصب ، زا  ناوتیم  هرود  نیا  راثآ  زا  تشادـن . دوجو  زور  نآ  هعماج  ناهذا 

. درب مان  ینامعن و …  میهاربا  نب  دمحم  رثا  ۀبیغلا ، ینیلک ، خیش 
لاس ار 120  فراعتم  رمع  ییاهن  زرم  مدرم ، ياههدوت  نادنمشناد و  ق  مراهچ ه . هدس  رخآ  ياهههد  رد  هک  دهدیم  ناشن  دوجوم  دهاوش 
نیا زا  دوب . هدرک  ادیپ  فراعتم  ریغ  تلاح  هتـشذگ و  دـح  نیا  زا  ق  لاس 375 ه . رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  كرابم  رمع  دناهتـسنادیم و 

دیدـپ ترـضح  نآ  رمع  لوط  دروم  رد  ییاهشـسرپ  وج -  هناهب  دارفا  نایم  رد  لقادـح  و  مدرم -  زا  ییاهشخب  ناـیم  رد  دـعب ، هب  ناـمز 
. دمآ

نب دمحم  رفعج  وبا  تخادرپ ، مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رمع  لوط  هلأسم  حرط  هب  هک  يدنمشناد  نیتسخن  دوجوم ، كرادم  دانسا و  ساسا  رب 
لیـصفت هب  ۀـمعنلا  مامت  نیدـلالامک و  باـتک  رد  يو  تسا . ق ) م 381 ه . « ) هللا همحر  قودـص  خیـش   » هب فورعم  یمق ، هیوباـب  نـب  یلع 

. تسا هتفگ  خساپ  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  رمع  لوط  نافلاخم  ياهشسرپ  هب  هدرک و  ثحب  رمع  لوط  هرابرد 
يرمع هک  ار -  نیرمعم  زا  رفن  اههد  تسا و  هداد  صاصتخا  نیرمعم ) « ) نیرّمعم  » یگدـنز هب  ار  هدـش  داـی  باـتک  زا  یعماـج  لـصف  يو ،

هللا همحر  قودص  دنکیم . رکذ  رصتخم  تروص  هب  ار  نانآ  زا  کی  ره  یگدنز  لاح و  حرـش  دربیم و  مان  دناهتـشاد -  لاس  زا 120  شیب 
هداد و رارق  یـسررب  دروم  ینالوط ، رمع  ياراد  دارفا  و  یخیرات » هبرجت   » قیرط زا  اـهنت  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  رمع  لوط  هلأـسم 

. تسا هدشن  هلدا  ریاس  ضرعتم 
، یـسوط نیدلا  ریـصن  هجاوخ  هللا ، همحر  یـسربط  هللا ، همحر  یـسوط  خیـش  هللا ، همحر  دیفم  خیـش  نوچمه  ینادنمـشناد  يوس  زا  هار  نیا 

حرط دوـخ  ثحاـبم  رد  ناـگرزب  نیا  هچنآ  تفاـی . همادا  هعیـش  ناـگرزب  رگید  هللا و  همحر  یـسلجم  همـالع  یناـشاک ، ضیف  یلح ، همـالع 
: تسا لیذ  ياهروحم  لوح  هدمع  روط  هب  دناهدرک ،

میرک نآرق  رظنم  زا  رمع  لوط 

: زا دناترابع  دناهدش ، هدرمش  یعیبطریغ  ینالوط و  يرمع  ياراد  نآرق ، رد  هک  يدارفا  زا  يرامش 
حون

: دیوگیم حون  هرابرد  نآرق ،
 …« ًاماع َنیِسْمَخ  َِّالا  ٍۀَنَس  َْفلَا  ْمِهِیف  َِثبَلَف  ِهِمْوَق  یِلا  ًاحُون  اْنلَسْرَا  ْدََقلَو  »

.« درک گنرد  لاس  نانآ 950  نایم  رد  سپ  میداتسرف ، شموق  يوس  هب  ار  حون  یتسار ، هب  «و 
.( هیآ 14 (، 29  ) توبکنع )

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا 
.« تسا رمع  لوط  نآ  تسا و  حون  زا  یتنس  مئاق  رد  »

.( ح 4 ص 322 ، ج 1 ، نیدلالامک ، )
میرم نب  یسیع 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  دروم  رد  نآرق ،
ْمَُهل ام  ُْهنِم  ِّکَش  یَفل  ِهیف  اوُفَلَتْخا  َنیذَّلا  َّنِإ  َو  ْمَُهل  َهِّبُش  ْنِکل  َو  ُهُوبَلَص  ام  َو  ُهُولَتَق  ام  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  َمَیْرَم  َْنبا  یَسیع  َحیسَْملا  اَْنلَتَق  اَّنِإ  ْمِِهلْوَق  َو  »
َمْوَی َو  ِِهتْوَم  َْلبَق  ِِهب  َّنَنِمُْؤَیل  َّالِإ  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ْنِإ  اًمیکَح و  اًزیزَع  ُهَّللا  َناک  َو  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  ُهَعَفَر  َْلب  اًنیقَی ، ُهُولَتَق  ام  َو  ِّنَّظلا  َعابِّتا  ـَّالِإ  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب 

« اًدیهَش ْمِْهیَلَع  ُنوُکَی  ِۀَمایِْقلا 
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.( 157 هیآ 159 -  (، 4  ) ءاسن )
: هک ناشیا  هتفگ  (و 

دش و هبتشم  نانآ  رب  رما ، نکل  دندرکن ؛ شبولصم  دنتـشکن و  ار  وا  نانآ  هکنآ  لاح  و  میتشک » ار  ادخ  ربمایپ  میرم ، نب  یـسیع  حیـسم  ام ، »
يوریپ نامگ  زا  هکنآ  زج  دـنرادن ، نادـب  یملع  چـیه  دـناهدش و  کش  راچد  نآ  دروم  رد  ًاعطق  دـندرک ، فالتخا  وا  هراـبرد  هک  یناـسک 

هکنآ رگم  تسین  یـسک  باتک  لها  زا  تسا و  میکح  اناوت و  ادخ  درب و  الاب  دوخ  يوس  هب  ار  وا  ادخ  هکلب  دنتـشکن ؛ ار  وا  ًانیقی  دننکیم و 
زا يدالیم ، خـیرات  رگا  لاـح  دوب ». دـهاوخ  دـهاش  ناـنآ  رب  زین ] یـسیع   ] تماـیق زور  دروآیم و  ناـمیا  وا  هب  ًاـمتح  دوخ ، گرم  زا  شیپ 
لاس رمع 1170  ساسا ، نیا  رب  تسا و  لاـس  رازه  ود  رب  نوزفا  نونکا  مالـسلا ، هیلع  یـسیع  رمع  دـشاب ، رادروخرب  یفاـک  تقد  تحص و 

. دوب دهاوخن  يدیعب  رما  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  يارب 
رضخ ترضح 

یب نیمز  ای  کشخ  بوچ  چیه  يور  هک  دوب  نیا  ربمایپ ، نیا  هزجعم  تسا . ربمایپ  رضخ »  » ترضح دراد ، ینالوط  رمع  هک  یناسک  زا  یکی 
؛ تسا هدشن  دای  تحارـص  هب  يو  زا  نآرق  رد  دناهدیمان . رـضخ »  » تهج نیمه  هب  ار  وا  دشیم ، مرخ  زبس و  هکنآ  رگم  تسـشنیمن ؛ یفلع 

. تسا هدمآ  فهک  هروس  رد  دنوادخ ، هبرجت  اب  اناد و  هدنب  نیا  اب  میلک  ياسوم  یهارمه  تاقالم و  ناتساد  اما 
.( هیآ 65 (، 18  ) فهک (ر.ك :

. تسا هدش  هتفریذپ  ياهدیقع  زین  ّتنس  لها  نایم  رد  هکلب  درادن ؛ نایعیش  هب  صاصتخا  رضخ ، ندوب  هدنز  هب  داقتعا 
فهک باحصا 

: دیوگیم نانآ  دروم  رد  نآرق  دنا . فهک » باحصا  ، » هدرک حیرصت  نانآ  ینالوط  رمع  هب  میرک  نآرق  هک  يرگید  عمج 
.« دندوزفا لاس  هن  هدرک و  گنرد  ناشراغ ، رد  لاس ، دصیس  «و 

« ًاعِْست اوُدادْزا  َو  َنینِس  ٍۀَئاِم  َثالَث  ْمِهِفْهَک  ِیف  اُوِثَبل  َو  »
.( هیآ 25 (، 18  ) فهک )

. دنکیم حیرصت  اذغ -  بآ و  نودب  باوخ و  رد  مه  نآ  نرق -  هس  زا  شیب  تّدم  هب  فهک  باحـصا  ياقب  تایح و  هب  هیآ  نیا  رد  نآرق 
: تسا رتزیگناتفگش  کی  مادک  یتسار  هب 

، دوریم هار  دماشآیم ، بآ  دروخیم ، اذغ  اما  هدنام ، یقاب  لاس  اهدص  هک  یسک  ای  هدنام  هدنز  اذغ  بآ و  نودب  لاس  دصیس  هک  یـسک 
!؟ دوشیم رادیب  دباوخیم و 

تایاور هاگن  زا 

هللا یلص  ربمایپ  تنس  رد  هک  یناسک  زا  یکی  درامشیم . نکمم  يرما  ار  نآ  دراذگیم و  هحص  ناسنا ، رمع  لوط  رب  زین  ادخ  لوسر  تنس 
دنراد هدیقع  تایاور ، نیمه  ساسا  رب  ّتنـس ، لها  تسا . لاّجد »  » هدش هراشا  وا  رمع  لوط  هب  ّتنـس -  لها  عبانم  رد  هژیو  هب  هلآ -  هیلع و 

. دنک جورخ  نامّزلا  ُرِخآ  رد  ات  دهدیم  همادا  دوخ  یگدنز  هب  هدش و  دلوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رصع  رد  لاّجد  هک 
.( ص 133 ج 9 ، يراخب ، حیحص  ص 444 ؛ ج 4 ، دنسم ، لبنح ، نب  دمحا  (ر.ك :

رمع تایح و  رد  نانآ  هک  تسین  هتـسیاش  تروص ، نیا  رد  دـنرواب -  نیا  رب  ّتنـس  لها  هک  نانچ  دـشاب -  حیحـص  ثیداحا  نیا  رگا  لاح 
هدـنز لاس  رازه  زا  شیب  دـناوتیم  یحلاصم ، تهج  هب  ادـخ ، نمـشد  هک  لاح  یفرط  زا  دـننک ! دـیدرت  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ماما  ینالوط 

.( ص 114 ۀبیغلا ، باتک  ( !؟ دشاب هتشاد  ینالوط  رمع  دناوتن  ادخ  یلو  هفیلخ و  هدنب و  ارچ  دنامب ،

لقع هاگن  زا 
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لقع هاگن  زا 

نامیکح درامشیم . نکمم  ًالماک  يرما  ار  نآ  هکلب  دنادیمن ؛ نکممان  ناسنا ، يارب  ار  رمع  لوط  زین  میلس  لقع  تنـسو ، باتک  رب  نوزفا 
: دناهتفگ نافوسلیف  و 

هب ار  يدایز  دارفا  خیرات ، هداد و  يور  ناینیـشیپ  نایم  رد  رمع  لوط  هک  نیمه  تسا . زیچ  نآ  ندش  عقاو  يزیچ ، ره  ناکما  رب  لیلد  نیرتهب 
ریصن هجاوخ  تسا . نکمم  يرما  لقع  هاگدید  زا  رمع  لوط  هکنیا  رب  تسا  ینشور  لیلد  دوخ  دناهتشاد ، زارد  يرمع  هک  دهدیم  ناشن  ام 

: تسا هتفگ  هراب  نیا  رد  یسوط ،
هیلع يدهم  دروم  رد  رمع  لوط  ندرمـش  دیعب  تسا ، نینچ  نوچ  تسا  هدش  ققحم  هداتفا و  قافتا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ریغ  رد  رمع ، لوط  »

.« تسا ضحم  لهج  مالسلا 
.( ص 214 برغم ، دیشروخ  (ر.ك :

. دراد دوجو  دشاب  هتشاد  ینالوط  رمع  دناوتب  ناسنا  کی  هکنیا  يارب  زین  يرگید  هار  هدش ، دای  لیالد  رب  نوزفا 
هب مدرم ، نایم  رد  تسا و  هدـنز  یهلا  تردـق  اب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  يرآ ، تسا . دـنوادخ  تردـق  زاجعا و  هار  ناـمه  هار ، نیا 

مالسلا هیلع  یسیع  يارب  ار  لِگ  دهدیم و  رارق  تمالس  هلیسو  درـس و  میهاربا  يارب  ار  شتآ  هک  ییادخ  نامه  دهدیم ، همادا  دوخ  تایح 
دوخ یهلا  تردق  اب  زین  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  دناوتیم  درادیم ؛ هگن  هدنز  اهنرق  زا  سپ  ار  رـضخ  یـسیع و  دنکیم و  هدـنرپ  هب  لیدـبت 

. دراد هگن  هدنز 
.( 222 ص 250 -  هرامش 6 ، راظتنا ، همانلصف  یلنیز ، نیسحمالغ  هتشون  رمع ، لوط  يدهم و  ماما  (ر.ك :

ضرالا یط 

ریبعت ضرالایط »  » ناونع هب  شنارای  ترضح و  نآ  تفاسم  یط  یگنوگچ  زا  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  هب  طوبرم  یناوارف  تایاور  رد 
ناونع هب  نآ  زا  ناوتیم  یلو  دراد ؛ دوجو  نآ  رد  ینوارف  تاـفالتخا  تسین و  موـلعم  ینـشور  هب  ضرـالا  یط  تیفیک  هچرگا  تسا . هدـش 

. درب مان  ناسنا  يارب  عیرس  رایسب  ییاجهباج  کی 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یفرعم  زا  سپ  یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

.« ُضرَالا َُهل  يوُْطت  يذلا  َوُه  »
.( ح 5 ص 371 ، ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  )

. تسا هدش  دراو  نخس  نیا  هیبش  زین  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  زا 
.( ح 2 ص 377 ، نامه ، )

: دومرف مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نارای  ضرالا  یط  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
 …« ُهوُِعیاُبی یَّتَح  ُضْرَالا  ُمَُهل  يوُْطت  ِضْرَالا  ِفارْطَا  ْنِم  ُُهتَعیش  ِهیِلا  ُریصَیَف  »… 

.( ص 263 نیظعاولا ، ۀضور  )
. تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  ناوارف  اهنآ  ضرالا  یط  زا  زین  هّللا  ءایلوا  هب  طوبرم  ياهتیاکح  زا  یخرب  رد  هتبلا 

.( ص 75 ج 52 ، راونالاراحب ، (ر.ك :

هبیط

نوگ نامه  تسا و  هدمآ  نایم  هب  نخس  تبیغ ، لوط  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  یگدنز  لحم  ناونع  هب  هبیط  زا  یناوارف  تایاور  رد 
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. تسا هلآ » هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ۀنیدم   » نآ زا  دوصقم  دش  دهاوخ  رکذ  هک 
ربمایپ سپ  تسا ؛ داسف  يانعم  هب  برث  هشیر  زا  برثی  دشیم . هدناوخ  برثی »  » نآ زا  شیپ  هنیدـم  هک  ارچ  دـنمان ؛ هباط  ۀَـبیط و  ار  هنیدـم » »

. تسا هزیکاپ  ّبیط و  يانعم  هب  هک  دیمان  هبیط  هباط و  ار  نآ  دومرف و  یهن  برثی  مان  ندرب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
. كرش زا  نآ  ریهطت  نآ و  صولخ  تهج  هب  تسا ؛ رهاط  بِّیط و  زا  هبیط  هدش : هتفگ 

.( ص 53 ج 4 ، نادلبلا ، مجعم  ص 567 ؛ ج 1 ، برعلاناسل ، )
: تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصب  وبا 

« ٍۀَشْحَو ْنِم  َنیثالَِثب  ام  َو  ُۀَْبیَط  ُلِْزنَملا  َمِْعن  ٍَۀلْزُع و  ْنِم  ِِهتَبیَغ  ِیف  َُهل  َُّدب  َو ال  ٍۀَْبیَغ  ْنِم  ِرمَالا  اذَه  ِبِحاِصل  َُّدبال  »
.( ح 121 ص 162 ، ۀبیغلا ، باتک  ح 41 ؛ ص 188 ، ۀبیغلا ، ص 340 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، )

شوخ هنیدـم )  ) هبیط تسا و  نارگید  زا  ییوج  هرانک  يریگهشوگ و  زا  راـچان  دوخ  تبیغ  رد  تسا و  ریزگاـن  یتبیغ  زا  رما  نیا  بحاـص  )
.« تسین یسرت  تشحو و  اجنآ  رد  رفن ) یس  یهارمه  هب  ای   ) نت یس  دوجو  اب  تسا و  یلزنم 

: دیوگیم يرفعج  مشاهوبا  نینچمه 
: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  »

! منک لاؤس  دییامرفب ، هزاجا  منک . شسرپ  امش  زا  نم  هک  تسا  نآ  عنام  امش  يراوگرزب 
: دومرف ترضح 

. سرپب
: متفگ

! نم ياقآ 
؟ تسه يدنزرف  امش  يارب  ایآ 

: دومرف
. هلب

: متفگ
؟ منک وجتسج  ار  وا  اجک  رد  داد  خر  امش  يارب  يراوگان  قافتا  رگا 

: دومرف
.« هنیدم رد 

.( ح 2 ص 328 ، ج 1 ، یفاکلا ، ح 199 ، ص 232 ، ۀبیغلا ، باتک  )

ظ»  » فرح

روهظ

. تسا روهظ »  » هژاو ّتیودهم  گنهرف  رد  جیار  رایسب  تاحالطصا  زا  یکی 
. تسا ناهنپ  زیچ  ندش  راکشآ  يانعم  هب  تغل  رظن  زا  هملک  نیا 

.( ص 37 ج 4 ، نیعلا ، دمحا ، نب  لیلخ  )
زا سپ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ندش  رهاظ  دوصقم ، ّتیودهم  حالطصا  رد  اما  تسا . تبیغ  هب  نآ  ندوب  قوبـسم  روهظ  رد  مهم  هتکن 
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: درک میسقت  لیذ  لحارم  هب  ناوتیم  ار  روهظ  نارود  تسا . یناهج  لدع  تموکح  ییاپ  رب  مایق و  تهج  ینالوط ، نتسیز  ناهنپ 
نارگمتـس و رب  جورخ  یهلا و  رما  هب  تضهن  مایق و  دعب  هلحرم  تسا . یهلا  ملع  هدارا و  رد  اهنت  هک  ندش  راکـشآ  روهظ و  تسخن  هلحرم 

. تسا یناهج  تموکح  تیبثت و  هلحرم  ینایاپ ، هلحرم  تسا و  نانمشد  اب  هزرابم 
: کی

: تسخن هلحرم  تایاور 
: دومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگیم  هرارز  . 1

 …« شروهظ زا  لبق  تسا  یتبیغ  مئاق  يارب  انامه  »
.( ح 274 ص 332 ، ۀبیغلا ، باتک  ح 9 ؛ ص 246 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  )

: دومرف ترضح  نآ  روهظ  هرابرد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 2
هاگنآ دوشیم و  رهاظ  سپ  دیامن ، ماهلا  وا  بلق  هب  دزاس ، رهاظ  ار  مالـسلا ] هیلع  يدهم  ترـضح   ] وا رما  دومرف  هدارا  دنوادخ  نوچ  سپ  »

.« دنکیم مایق  یهلا  رما  هب 
.( ح 40 ص 187 ، ۀبیغلا ، )

نارای ندـش  عمج  اب  نآ  زا  سپ  دوشیم و  لصاح  روهظ  ادـتبا  هک  نایب  نیا  هب  تسا ؛ روهظ  هلحرم  رب  رخأـتم  ماـیق  هلحرم  هک  تسا  ینتفگ 
. دیامرفیم مایق  ترضح  نآ  طیارش ، رگید  ندش  هدامآ  ترضح و 

: ود
: ترضح نآ  مایق  تایاور 

: دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما  . 1
َو»…  َۀَهاعلا  اِنتَعیِش  ْنَع  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َبَهْذَا  انُِمئاق  َماَق  اذِا  »

.( ح 14 ص 541 ، ج 2 ، لاصخلا ، باتک  )
درادرب و»…  ام  نایعیش  لد  زا  ار  سرت  دنوادخ  دنک ، مایق  ام  مئاق  هک  ماگنه  نآ  رد  )

: دومرف زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 2
.« تسین وا  ندرگ  رب  يدحا  تعیب  هک  درک  دهاوخ  مایق  یلاح  رد  مئاق  »

.( ح 45 ص 191 ، ۀبیغلا ، )
هکلب تسا ؛ مایق  هلحرم  هب  رظان  ًاقیقد  هدرک ، هدافتـسا  نآ  تاقتـشم  مایق و  هملک  زا  هک  یتایاور  مامت  هک  تسین  انعم  نیدب  دش ، هتفگ  هچنآ 

رب رد  ار  نآ  تاقتـشم  مایق و  هک  یتایاور  ًاتدمع  اما  تسا . هدـش  قیبطت  زین  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  هلحرم  رب  مایق  يدراوم  رد 
. دراد روهظ  زاغآ  زا  سپ  ياهلحرم  زا  نخس  هتفرگ ،

: تسا هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  . 3
.« دنک مایق  ام  نادناخ  زا  قح  يارب  مئاق  نآ  زا  لبق  هکنیا  رگم  ددرگن ، اپ  هب  زیخاتسر  زگره  »

.( ح 230 ص 59 ، ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  )
: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 4

َو»…  مَُهلوُقُع  اَِهب  َعَمَجَف  ِدابِعلا  ِسُوُور  یَلَع  ُهَدَی  ُهّللا  َعَضَو  انُِمئاق  َماَق  اذِا  »
.( ح 21 ص 25 ، ج 1 ، یفاکلا ، )

فالتخا ناوتب  دـیاش  ددرگیم ». عمج  ناشیا  ياههشیدـنا  هتـشاذگ ، ناگدـنب  رـس  رب  ار  شتـسد  دـنوادخ  دـنک ، مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  )
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مایق نامز  هب  رظان  رگید  یخرب  روهظ و  نامز  هب  رظاـن  تاـیاور  یخرب  هک  ناـیب  نیا  هب  دومن ؛ عفر  ناـیب  نیا  اـب  زین  ار  روهظ  ناـمز  تاـیاور 
. تسا هدش  دای  جورخ »  » ناونع اب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  مایق  روهظ و  زا  تایاور ، زا  ياهراپ  رد  تسا  ینتفگ  روهظ ) تقو  . ) دشاب

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
.« تسا موتحم  مئاق  جورخ  »

: دومرف نینچمه  ترضح  نآ  ۀَعاَّسلا ) ُطارْشَا  .(( ] ح 461 ص 454 ، ۀبیغلا ، باتک  )
 …« دیامن مکح  دوواد  لآ  تموکح  هب  هک  دنک  جورخ  نم  نادناخ  زا  يدرم  هکنیا  ات  دسرن  نایاپ  هب  ایند  »

.( ح 2 ص 397 ، ج 1 ، یفاکلا ، )

ناهج بهاذم  مالسا و  هاگدید  زا  يدهم  ترضح  روهظ 

ناققحم زا  يدیهش  یمشاه  هللادسا  دیس  رثا  دلج  کی  رد  یسراف  نابز  هب  مالسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  روهظ  رد  یتدیقع ، یخیرات -  یباتک 
. تسا هداد  ناماس  شخب  هدزاود  رد  ار  شیوخ  رثا  هاتوک ، راتفگشیپ  زا  سپ  فلؤم  تسا . رصاعم 

بهاذم ریاس  نیعبات و  هباحص و  رظن  سپس  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  راکنا  ياههشیدنا  نآ و  تلاصا  تیودهم و  هلأسم  رد  . 1
(. رگید نایدا  ماوقا و  يراصن و  دوهی و  دننام   ) یمالساریغ

تایاور رد  يدهم  ترضح  ياهیگژیو  تایاور و  دادعت  ّتنس و  لها  عیشت و  سپس  مالسا  هاگدید  زا  دوعوم  يدهم  . 2
دوعوم يدهم  تخانش  . 3

( یقشمد ریثک  نبا  يدادغب و  بیطخ  یسلدنا و  مزح  نبا  دننام   ) نافلاخم نایب  يدهم و  ثیداحا  تحص  هب  تنس  لها  ياملع  فارتعا  . 4
یفنح یطاباس  داوج  یضاق  ناکلخ ، نبا  یبرع ، نیدلا  ییحم  یعفاش ، یقهیب  يدادغب ، جلث  یبا  نبا  دننام   ) تنس لها  نادنمشناد  راتفگ  . 5

و)… 
دوعوم يدهم  ناونع  زا  هدافتسا  ءوس  تیودهم و  نایعدم  ناقرشتسم و  راتفگ  . 6

نآ تیمها  تایاور و  نآرق و  رد  راظتنا  دروم  رد  . 7
دیجم نآرق  رد  شروهظ  ياهدیون  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  . 8

رگید نایدا  سدقم  بتک  ریاس  و  لیجنا ) تاروت ، اهودنه ، دننام   ) رگید نایدا  سدقم  ياهباتک  رد  روهظ  ياهدیون  . 9
تسا ینامسآ  بتک  متاخ  نآرق  هکنیا  تایاور و  رد  نآرق  تیمتاخ  ناهج و  هدنیآ  نید  . 10

موزل رب  ینبم  یبرغ  ياملع  لاوقا  لقن  نادنمـشناد و  فارتعا  رابگرم ، ياهحالـس  عارتخا  یقـالخا ، داـسف  شرتسگ  يدـیماان ، سأـی و  . 11
یناهج تموکح 

نیقیرف ثیداحا  رابخا و  هب  يرایـسب  طلـست  فلؤم  ناشیا . هقح  تموکح  تدم  روهظ ، تقو  يدـهم ، ترـضح  ياهیگژیو  زا  یخرب  . 12
دوخ عون  رد  باتک  نیا  اذل  دراد .  … اهودنه و -  نیقرشتسم و  نیملـسم و  زا  معا  نیرـصاعم -  يارآ  دیدج و  ياهباتک  هعیـش و  ینس و 

. تسا عماج  دیفم و  رایسب 

رون روهظ 

یسراف هب  نادرگزاب  درف ، يریزو  داوج  دمحم  دیس  ملق  هب  هک  تسا  رورپ  تداعس  یلع  رثا  ۀئیـضُملا » ُسوُمُّشلا   » همجرت رون » روهظ   » باتک
هداد رارق  یسررب  دروم  ار  تعجر  هلأسم  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  یناگدنز  خیرات  یشرازگ ، هویـش  هب  فلؤم  رثا  نیا  رد  تسا . هدش 

نآ ملع  تالاح و  لیامـش ، لیاصخ و  تایـصوصخ ، رکذ  هب  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ترـضح  زا  یلک  ییامیـس  هئارا  اب  ادـتبا  رد  يو  تسا .
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تلع مالـسلا و  هیلع  يدـهم  نارکنم  ناشیا ، تدالو  ندوب  یفخم  تلع  ترـضح و  نآ  تماـما  هب  طوبرم  تاـیاور  یکدوک ، رد  ترـضح 
. دزادرپیم يرغص  تبیغ  ات  تدالو  ماگنه  زا  رگید  لئاسم  یخرب  تبیغ و  نامز  رد  جرف  راظتنا  تلیضف  اهنآ ، راکنا 

للع هفـسلف و  هصاخ ، تباین  نوچمه  یلئاسم  ترـضح و  نآ  روهظ  نامز  اـت  يربک  يرغـص و  تبیغ  هب  طوبرم  تاـیاور  یـسررب  هب  سپس 
هاگنآ درامگیم . تمه  يربک  تبیغ  رد  ناشیا  اـب  رادـید  هوحن  تبیغ و  رـصع  رد  هعیـش  فیاـظو  عاـضوا و  نآ ، ندـش  ینـالوط  تبیغ و 

زا هدافتسا  اب  ار  ترضح  نآ  تلحر  رمع و  یگنوگچ  تموکح و  مایا  ثداوح  روهظ ، ماگنه  رد  نامسآ  نیمز و  عاضوا  عیاقو و  اههناشن ،
. دهدیم خساپ  هنیمز  نیا  رد  اهشسرپ  یخرب  هب  هدرک ، یسررب  تایاور 

. دهدیم رارق  یسررب  دروم  ار  نآ  نامز  ياهدادخر  تاعفد و  یگنوگچ ، تلع ، تعجر ، ندوب  ریذپانفلخت  هب  هراشا  اب  نایاپ ، رد 

ع»  » فرح

اروشاع

. تسا البرک  رد  وا  باحصا  نادنزرف و  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  نادیهش  رالاس  تداهش  زور  مرحم ، مهد  زور  اروشاع » »
.( ص 463 ج 1 ، یفاکلا ، )

باسح هب  متام  يراوگوس و  زور  نیرتمیظع  زور ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  هعقاو  تهج  هب  اروشاع ، یعیـش  گنهرف  رد 
لها مالـسا و  نانمـشد  تسا ، هتفرگ  ماجنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  دروم  رد  متـس  هعجاف و  نیرتگرزب  زور  نیا  رد  دـیآیم .

زور نیا  ناگتـشک  رب  دننیـشنیم و  ازع  گوس و  هب  تلاسر ، نادناخ  ناوریپ  اما  دـنزادرپیم ؛ يداش  هب  هدرمـش ، هتـسجخ  ار  زور  نیا  تیب 
. دنتسیرگیم مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  رب  دندرکیم و  اپ  رب  ازع  سلجم  دنتشادیم و  هدنز  ار  زور  نیا  دای  هعیش ، ناماما  دنیرگیم .

. دوب ناشهودنا  زور  دندومنیم و  رما  قیوشت و  وا  ترایز  هب  دندرکیم و  ترایز  ار  ترضح  نآ 
هدش لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  نانچ  دوب ؛ هداتفا  قافتا  زور  نیا  رد  زین  ییاهدادخر  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  لبق  هتبلا 

: تسا
: زا تسا  ترابع  هداد ، خر  اروشاع  زور  رد  هک  یمهم  ثداوح  یخرب 

. اوح مدآ و  ترضح  هبوت  زور  . 1
.« ءاوَح َو  َمَدآ  یلَع  ِهیف  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َبات  يذَّلا  ُمْوَیلا  اذَه  »

. نآ نتسشن  نیمز  رب  نافوط و  زا  سپ  حون  یتشک  نتفرگ  مارآ  . 2
« ِّيِدوُجلا یَلَع  َءاروُشاع  َمْوَی  ُۀَنیفَّسلا  ِتَقَِزل  »

. شناهارمه نوعرف و  ندش  قرغ  لیئارسا و  ینب  يارب  ایرد  ندش  هتفاکش  . 3
« ُهَعَم ْنَم  َو  َنْوَعِْرف  َقَرْغَاَف  َلیئارِْسا  ینَِبل  َرْحَبلا  ِهِیف  ُهّللا  َقَلَف  يذَّلا  ُمْوَیلا  اذَه  َو  »

. نوعرف رب  مالسلا  هیلع  یسوم  يزوریپ  زور  . 4
« َنوَعِرف مالسلا  هیلع  یسُوم  هِیف  َبَلَغ  يذَّلا  ُمْوَْیلا  اذَه  َو  »

« مالسلا هیلع  ُمیهاربِا  ِهیف  َِدلُو  يذَّلا  ُمْوَْیلا  اذَه  َو  « ؛ مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  تدالو  زور  . 5
. مالسلا هیلع  سنوی  موق  هبوت  شریذپ  زور  . 6

« مالسلا هیلع  َُسنُوی  ِموَق  یلَع  ِهیف  ُهَّللا  َبات  يذَّلا  ُموَْیلا  اَذَه  َو  »
. مالسلا هیلع  میرم  نب  یسیع  تدالو  زور  . 7
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نآ رد  دـمحم  لآ  مئاق  هک  تسا  يزور  اروشاع  دراوم ، نیا  همه  زا  رتمهم  اما  مالـسلا » هیلع  َمَیرَم  ُنبا  یَـسیِع  ِهیف  َدـِلُو  يذَّلا  ُمْوَیلا  اذَـه  َو  »
: دومرف دهاوخ  مایق 

« مالسلا هیلع  ُِمئاقلا  ِهِیف  ُموُقَی  يذَّلا  ُموَیلا  اذَه  َو  »
.( ح 14 ص 300 ، ج 4 ، بیذهتلا ، یسوط ، خیش  )

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
.« اروُشاع َمْوَی  ُِمئاقلا  ُموُقَی  »

« دنکیم مایق  اروشاع  زور  رد  مئاق  »
.( ح 68 ص 282 ، ۀبیغلا ، )

: دومرف زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
.« مالسلا هیلع  ُنیَسُحلا  ِهِیف  َِلُتق  يذَّلا  َمْوَی  ءاروُشاع  َمْوَی  ِتبَّسلا  َمْوَی  مالسلا  هیلع  ُِمئاقلا  ُجُرْخَی  »

.« دنکیم جورخ  دش  هتشک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  نآ  رد  هک  يزور  اروشاع  زور  هبنش  زور  رد  مئاق  »
.( ح 19 ص 653 ، ج 2 ، نیدلالامک ، )

يدهم هّللادیبع  ای  هّللادبع 

لامش نایدیبع )  ) نایمطاف هلسلس  راذگ  ناینب  يدهم  هّللادبع  دروآ ، تسد  هب  ناوارف  ترهش  تشاد و  ّتیودهم  ياعدا  هک  یناسک  زا  یکی 
. دناهتسناد مالسلا  هیلع  يداه  ماما  نب  نسح  دنزرف  ار  يو  یخرب  تسه ؛ رایسب  فالتخا  يو  بسن  هرابرد  تسا . اقیرفآ 

.( ص 116 ج 3 ، نایعالا ، تایفو  )
. دناهدناوخ شاهداز  يدوهی  یعمج  هدرمش و  رفعج  نب  لیعامسا  نب  دمحم  دنزرف  ار  وا  یهورگ 

.( ص 230 ج 5 ، نادلبلا ، مجعم  )
روهظ ندوب  کـیدزن  هب  ار  مدرم  هراومه  درکیم و  غیلبت  يو  دوس  هب  تشاد . ياـج  يدـهم  هّللادـیبع  ناوریپ  رامـش  رد  یعیـش  هّللادـبع  وبا 

ینادنز یتدم  هّللادبعوبا  يدهم و  درک . دهاوخ  روهظ  سنوت )  ) برغم زا  يدهم  هک  درکیم  اعدا  نانچ  ًالومعم  وا  دادیم . تراشب  يدـهم 
. دندش

ناینب ار  نایمطاف  تموکح  لاس 297  رد  اعدا ، نیا  اب  هّللادیبع ، دناوخ . دوعوم  يدهم  نامه  ار  هّللادیبع  اراکشآ  يدازآ ، زا  سپ  هّللادبعوبا 
تبسن نایمطاف  هب  ار  نانآ  رادرک ، هطمارق و  نایمطاف ، فیعضت  يارب  سابع ، ینب  دنچ  ره  دنتشادن ؛ طابترا  نایطمرق  اب  رـصم  نایمطاف  داهن .

. دندادیم
.( 371 یمق ، سابع  خیش  یهتنملا ، ۀمتت  )

: تفگ درک و  شهوکن  ار  نانآ  نایطمرق ، هب  ياهمان  رد  هّللادیبع 
لحم هب  ار  دوسالارجح  ات  درک  دیدهت  ار  نانآ  هاگنآ  دشاب . اور  ام  ناتـسود  نایعیـش و  رب  داحلا  رفک و  مان  هدـش  ببـس  امـش  تشز  رادرک 

. دننادرگ زاب  شایلصا 
.( ص 148 ج 2 ، نایعالا ، تایفو  )

. تخاس اپ  رب  ناوریق  کیدزن  رد  ار  هیدهم »  » رهش دش ، ورهبور  تیقفوم  اب  هّللادیبع  ّتیودهم  ياعدا  یتقو 
. دوب مکحتسم  رایسب  دومنیم و  ریظنیب  اقیرفا  رسارس  رد  هیدهم » »

.( ص 231 ج 5 ، نادلبلا ، مجعم  )

( جع  ) يدهم ترضح  نوماریپ  تیودهم  ییابفلا  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 192 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


، هّللادیبع زا  سپ  تشذگ . رد  رد 344 ق  ماجنارس  وا  دندمآ . درگ  شنوماریپ  رایـسب  مدرم  تفای و  ینوزف  هّللادیبع  ياهتیقفوم  جیردت  هب 
ياعدا اب  لیعامـسا  شدـنزرف  وا  زا  سپ  دز . هیکت  ییاورنامرف  تخت  رب  ّتیودـهم  ياـعدا  اـب  دـیمان و  ِهَّللا » ِْرمَاـِب  ُِمئاـقلا   » ار دوخ  شدـنزرف 

ّتیودهم تخت  رب  يدهم  نب  مئاق  نب  روصنم  نب  ّزعم  میمتوبا  تشذگ ، رد  لیعامـسا  یتقو  دیـشخب . رارمتـسا  ار  ردـپ  تموکح  ّتیودـهم 
: تفگ داهن و  شریشمش  رب  تسد  ّزعم  دندیسرپ . ار  شبسن  هتفاتش ، شدزن  رصم  ياملع  درک ، حتف  ار  رصم  میمتوبا  هکنآ  زا  سپ  تسشن .

: داد همادا  تخیر و  نانآ  دزن  رز  يرادقم  هاگنآ  تسا . نم  دج  نیا 
. نم لیالد  مه  نیا 

: تفگ وا  هب  دیسر ، يدهم  روضح  هب  رصم  گرزب  خیش  یتقو  نارگشهوژپ ، زا  یخرب  هتشون  هب 
رب ار  خیش  رس  دیشک ؛ ماین  زا  ریشمش  گنردیب  يدهم  ددرگ . مکحم  نامنامیا  ات  نک  ياهزجعم  میراد . دیدرت  تخس  تتیودهم  هرابرد  ام 

: تفگ دنکفا و  نیمز 
. تسا نم  هزجعم  نیا 

.( ص 39 ّتیودهم ، نایعدم  )
بیغ ملع  زا  درکیم  اعدا  هک  وا  دیـسر . تموکح  هب  یگلاس  هدزاـی  رد  زعم ، نب  زیزع  نب  هّللارماـب  مکاـح  روصنم  یلعوبا  لاس 386 ق  رد 

: درک مالعا  لاس 395 ق  رد  درکیم . رداص  يدیدج  روتسد  زور  ره  دراد و  تفگش  یتشذگرس  دربیم ، هرهب 
! دنسیونب اهراوید  رب  یتح  دننک و  ّبس  ار  هباحص  اهنابایخ ، دجاسم و  مامت  رد 

! تسناد لتق  ار  ربمایپ  نارای  ّبس  رفیک  تخاس و  عونمم  ار  هباحص  ّبس  لاس 397 ق  رد 
: داد نامرف  لاس  کی  رد 

. درک رداص  ار  اهناتسکات  يدوبان  نامرف  یتح  تخاس و  عونمم  ار  شمشک  شورف  دیرخ و  رگید  لاس  دنوش . هتشک  اهگس  مامت 
. دنتخیر لین  دور  رد  دندرک و  عمج  ار  اهلسع  يو  روتسد  هب  ینامز 

: داد نامرف  نینچمه  وا 
ندرگ رد  نزو  نامه  هب  يزیچ  زین  نایدوهی  دنزیوآ و  ندرگ  رب  یلطر  جنپ  بیلص  نایحیسم  دنهن ؛ رس  رب  هایس  همامع  نایحیـسم  نایمیلک و 

. دنهد رارق 
. دش تیهولا »  » یعدم رمع  رخاوا  رد  تشاد . ّتیودهم »  » ياعدا زاغآ  رد  هک  روصنم 

.( ص 292 ص 117 و ج 5 ، ص 192 و ج 3 ، ج 2 ، نایعالا ، تایفو  )
! تسا هدرک  جورع  اهنامسآ  هب  وا  دندرک  اعدا  شناوریپ  تشگن . زاب  رگید  تفر و  نوریب  رصم  زا  تسشن ؛ غالا  رب  يزور  ماجنارس  وا 

. دش تفای  شدولآ  نوخ  نهاریپ  یتدم  زا  سپ  دنچره 

نامزلا بحاص  انالوم  لاوحا  یف  ناسحلا  يرقبعلا 

دلجم ود  رد  يدـنواهن  ربکا  یلع  هلیـسو  هب  هک  تسا  ناسحلا  يرقبع  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ترـضح  هراـبرد  لّـصفم  ياـهباتک  زا  یکی 
تایاکح مالسلا و  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  روهظ  تبیغ و  يرهاظ ، یگدنز  هرابرد  هعومجم  نیا  تسا  هدمآ  رد  ریرحت  هتـشر  هب  گرزب 

مادک ره  يارب  هدرک و  میظنت  میظع  شخب  جنپ  رد  ار  باتک  هدنراگن ، تسا . ّتیودهم  هرابرد  هدش  دراو  تاهبش  عفر  ناگدننک و  تاقالم 
لیکـشت دـنوادخ و  تّجح  نیرخآ  روهظ  هراـبرد  ینامـسآ  ياـهباتک  ياـهتراشب  نآرق و  تاـیآ  تسخن  تسا . هتـشاذگ  یـصاخ  ماـن 

دانتسا مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هدنزرا  نانخـس  زین  نیـشیپ و  نارحاس  نانهاک و  نانخـس  زا  یـضعب  هب  حرطم و  ار  یناهج  دحاو  تموکح 
. تسا هدرک 
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تدالو هب  هک  ار -  ّتنس  لها  نادنمشناد  ناگرزب  زا  نت  یهاوگ 45  نینچمه  يو و  تامارک  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  تدالو  سپس 
دننامه ترضح ؛ نآ  هرابرد  هدراو  تاهبش  اهشسرپ و  هب  دعب  لصف  رد  تسا . هدرک  رکذ  دندقتعم -  ناشیا  لعفلاب  روضح  ترضح و  نآ 

دای و مان و  همادا  رد  تسا . هتخادرپ  نیشیپ  ناربمایپ  زا  يرایسب  ياهتبیغ  خیرات  رکذ  هب  هداد و  خساپ  تبیغ  للع  هفـسلف و  رمع ، لوط  زار 
نایاپ رد  تسا . هدـش  رکذـتم  عبانم -  یخرب  دانتـسا  هب  دـناهدش -  ترـضح  نآ  روضح  هب  فَّرـشم  هک  ار  یناـسک  زا  يریثک  عمج  هرطاـخ 
هدرک نایب  ینآرق  تایآ  ثیداحا و  هب  دانتـسا  هب  ار  ناماما  تعجر  هب  طوبرم  یمالک  ثحابم  مالـسلا و  هیلع  ماـما  ماـیق  روهظ و  ياـههناشن 

. تسا

يرمع دیعس  نب  نامثع 

. دوب يرمع  دیعس  نب  نامثع  ورمعوبا   » مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  ّصاخ  بیان  نیلوا 
: تسا هتشون  نینچ  ناشیا  نیلوا  ترضح و  يارفس  هرابرد  ۀبیغلا » باتک   » رد هللا  همحر  یسوط  خیش 

هیلع يداه  ماما  ترـضح  هک  تسا  يراوگرزب  درم  نانآ  نیتسخن  دـناهدش ، دای  یکین  هب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  بناج  زا  هک  ییارفـس  »
.« تسا يرمع  دیعس  نب  نامثع  رمع  وبا  قثوم  خیش  وا  دناهدومرف و  قیثوت  ار  وا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  مالسلا و 

.( ص 353 ۀبیغلا ، باتک  )
« ناّمس  » هب ندش  بقلم  تلع  دشابیم . يرکسع »  » و يدسا » «، » ناّمس «، » يرمعلا  » شبقل و  ورمعوبا »  » شاهینک دیعـس ،» نب  نامثع   » يو مان 

. دیامن شظفح  تموکح  ّرش  زا  دناشوپب و  ار  وا  یلصا  تیلوؤسم  راک ، نیا  ات  تخادرپیم  نغور  تراجت  هب  هک  دوب  نیا 
.( ص 354 نامه ، (ر.ك :

دربیم راک  هب  نغور  فرظ  ناونع  هب  هک  نآ -  لاثما  دنفـسوگ و  تسوپ  رد  ار  اهنآ  يو  دـندناسریم و  ناشیا  هب  ار  اههمان  لاوما و  هعیش ،
. داتسرفیم مالسلا  هیلع  ماما  يوس  هب  ار  اهنآ  هاگنآ  دربن . یپ  اهنآ  هب  یسک  ات  داهنیم  - 

.( ح 314 ص 353 ، نامه ، )
هدزای زا  هک  دوب  نانیمطا  دروم  ردـقلا و  لیلج  يدرم  وا  دوب . مهدزاـی  ماـما  مهد و  ماـما  قوثو  دروم  نادرگاـش  باحـصا و  ناراـی ، زا  يو 
تیبرت ِدرگاش  تشاد و  لاغتـشا  یمالـسا  میلاعت  ثیدـح و  هقف و  بسک  يرازگتمدـخ و  هب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  رـضحم  رد  یگلاس 

. دوب تماما  تیالو و  هیاس  ریز  رد  هتفای ،
: دسیونیم نینچ  هراب  نیا  رد  راحبلا ، ۀنیفس  فیرش  باتک  رد  یمق  سابع  خیش 

نایب وا  تناما  تلادـع و  ردـق و  تلالج  رد  هک  یبلاطم  تسا و  هعبرا » باّون   » زا بیان  نیتسخن  يرمع ، ناّمـس  دیعـس  نب  ناـمثع  ورمعوبا  »
.« دنک فیصوت  ار  وا  دناوتب  هدنب ، لثم  هک  تسا  نآ  زا  رتروهشم  رتراوگرزب و  ناشیا  تسین . رکذ  لباق  هک  تسا  دایز  ياهزادنا  هب  هدش ،

.( ص 143 ج 6 ، راحبلا ، ۀنیفس  )
رد یسک  رگید  هک  دوب  نیا  يارب  دوب ، هتفرگ  رارق  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  زا  لبق  ماما  ود  رـضحم  رد  ناشیا  هک  یلیالد  زا  یکی  دیاش 

هدش لقن  قاحـسا  نب  دمحا  زا  دریذـپب . ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  فرط  زا  وا  تباین  یتحار  هب  هتـشادن و  دـیدرت  وا  تمظع  نأش و 
: تسا

: مدرک لاؤس  مالسلا  هیلع  يداه  ترضح  زا  »
؟ میریذپب ار  یسک  هچ  هتفگ  و  میریگب ؟ ار  بلطم  یسک  هچ  زا  و  مینک ؟ هلماعم  یسک  هچ  اب 

: دومرف ماما 
نم زا  ًاـعطق  دـیوگ ، وت  يارب  نم  لوق  زا  ار  هچنآ  دـناسریم و  نم  زا  ًاـعطق  دـناسرب  وـت  هب  نم  زا  ار  هچنآ  تسا ؛ نم  داـمتعا  دروـم  يرمع 
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.« تسا نیما  دامتعا و  دروم  وا  اریز  امن ؛ تعاطا  هدرک  شوگ  ار  يو  نخس  دیوگیم .
.( ح 315 ص 354 ، ۀبیغلا ، باتک  ص 320 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، )

بیان ناونع  هب  دوخ  زا  سپ  ار  نامثع  نب  دمحم  شدنزرف  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  روتسد  هب  شفیرـش ، رمع  ندش  يرپس  زا  سپ  يو 
. درک بوصنم  ّصاخ 

يدهم ترضح  شدنزرف  يارب  قوثو  دروم  يدرف  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  يوس  زا  دیعـس  نب  نامثع  دنزرف  نیا ، زا  شیپ  هتبلا 
. دوب هدش  نّیعم  مالسلا  هیلع 

.( ص 356 ۀبیغلا ، باتک  (ر.ك :

طسق لدع و 

نیمز و هرک  لک  رب  نآ  هعـسوت  طسب و  يرـشب و  هعماج  رد  طسق  لدع و  ییاپ  رب  مالـسلا ، هیلع  يدهم  ترـضح  مایق  فادـها  نیرتمهم  زا 
زین ار  قح  هب  مکح  تسا و  روج  دـض  نآ  تسا و  میقتـسم  اـهناسنا  رظن  زا  هک  تسا  نآ  لدـع »  » يوـغل ياـنعم  تسا . اـهناسنا  ماـمت  نیب 

. دنیوگ
.( ص 420 ج 5 ، نیرحبلا ، عمجم  ص 430 ؛ ج 11 ، برعلا ، ناسل  )

. تسا لدع  يانعم  هب  تغل  رد  طسق » )
.( ص 377 ج 7 ، برعلا ، ناسل  )

لوصا و مامت  رد  دیحوت »  » هلأسم دـننامه  لدـع »  » هلأسم اریز  دـشاب ؛ تلادـع  تیمها  هب  مالـسا  رد  هک  تسا  ياهلأسم  رتمک  دـیدرت  نودـب 
زا یقوقح ، یقالخا و  یعامتجا ، يدرف ، یلمع ، ياهدـیقع ، لـئاسم  زا  کـی  چـیه  هک  روطناـمه  ینعی ، تسا ؛ هدـناود  هشیر  مالـسا  عورف 

تـسین بجعت  ياج  نیاربانب  تفای . میهاوخن  لدع »  » حور زا  یلاخ  ار  اهنآ  زا  کی  چیه  نینچمه  تسین ؛ ادـج  یگناگی  دـیحوت و  تقیقح 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  دوش . هتخانش  ناناملسم  يرکف  ياهانبریز  زا  یکی  بهذم و  لوصا  زا  یکی  ناونع  هب  لدع »  » هک

: دومرف لدع  تمظع  هرابرد 
« ُضرَالا َو  ُتاوامَّسلا  ِتَماق  ِلدَْعلِاب  »
.( ص 325 نآرقلا ، بیرغ  تادرفم  )

.« دنراوتسا لدع  ساسا  رب  نیمز  اهنامسآ و  )
.( ص 102 ج 4 ، یللآلا ، یلاوع  )

نودـب یکاخ ، هرک  نیا  رد  رـشب  دودـحم  یگدـنز  اهنت  هن  ینعی ، دوشب ؛ تلادـع  هرابرد  تسا  نکمم  هک  تسا  يریبعت  نیرتاسر  ریبعت  نیا 
رد يزیچ  ره  نتفرگ  رارق  اهورین و  لداعت  تلادع و  وترپ  رد  همه  نیمز ، اهنامسآ و  یتسه و  ناهج  رـساترس  هکلب  دوشیمن ؛ اپ  رب  تلادع 

نیا زا  تشاذگ . دهاوخ  یتسین  هب  ور  دوش ، فرحنم  لصا  نیا  زا  ینزوس ، رس  رادقم  هب  ياهظحل و  رگا  تسا و  رارقرب  دوخ ، بسانم  دروم 
. تسا هدومرف  رما  هیصوت و  لدع  هماقا  هب  ار  اهناسنا  یناوارف ، تایآ  رد  لاعتم  دنوادخ  ور 

.( هیآ 8 (، 5  ) هدئام )
اهنآ زا  ار  دارفا  قوقح  دنک و  متـس  ملظ و  هک  تسا  نآ  شلباقم ، هطقن  دزادرپب و  ار  سک  ره  قح  ناسنا  هکنیا  زا  تسا  ترابع  تلادـع ،» »

. دراد غیرد 
قح هک  تسا  نآ  شلباـقم  هطقن  درادـن و  اور  ضیعبت »  » رگید ریبـعت  هب  دـهدن و  يرگید  هب  ار  یـسک  قح  هک  تسا  نآ  شموهفم  طـسق » »

يواسم ًابیرقت  دنوشیم -  لامعتـسا  رگیدکی  زا  ادـج  هک  یماگنه  هب  ًاصوصخم  هملک -  ود  نیا  عیـسو  موهفم  دـهد . يرگید  هب  ار  یـسک 
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. دشابیم نداد  رارق  شیوخ  ياج  هب  ار  زیچ  ره  راک و  همه  زیچ و  همه  رد  لادتعا  تیاعر  يانعم  هب  تسا و 
.( ص 143 ج 6 ، هنومن ، ریسفت  )

هراشا اهنآ  زا  یخرب  هب  اهنت  تسا . هدش  نایب  طسق » لدع و  هماقا   » مالـسلا هیلع  يدـهم  ترـضح  مایق  فدـه  نیرتمهم  یناوارف  تایاور  رد 
: ددرگیم

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  . 1
.« ًاْملُظ َو  ًاَرْوُج  ْتَِئُلم  امَک  ًاطِْسق  َو  ًالْدَع  َضْرَالا  ُأَلْمَی  يذَّلا  ُّيِدهَملا  َوُه  يدلُو  ْنِم  َرَشَع  يداْحلَا  »… 

.( ح 7 ص 338 ، ج 1 ، یفاکلا ، )
.« دشاب هدش  ملظو  روج  زا  رپ  هک  هنوگنآ  دنکیم ، طسق  لدع و  زارپ  ار  نیمز  هک  تسا ، مالسلا  هیلع  يدهم  مدنزرف  نیمهدزای  انامه  )

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 2
.« ًارْوَج َو  ًاَملُظ  ْتَِئُلم  امَک  ًاَطِْسق  َو  ًالْدَع  َضْرَالا  أَلْمَی  ْمِهِفْهَک  یف  ِفْهَکلا  ُلْهَا  َِثَبل  امَک  َنینِس  َعِْست  َو  ٍۀَئاِم  َثالَث  ُِکلْمَی  َِمئاقلا  َّنِا  »

.( ص 474 ۀبیغلا ، باتک  )
، دـنکیم طـسق  لدـع و  زا  رپ  ار  نـیمز  درک  دـهاوخ  تموـکح  ناـشراغ  رد  فـهک  باحـصا  گـنرد  هزادـنا  هـب  لاـس  مئاق 309  اـنامه  )

.« دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگنامه 
: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما  . 3

.« ًاْملُظ َو  ًاروُج  ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَع  َو  ًاطِْسق  َضْرَالا  ُألْمَی  يذلا  ُِمئاقلا  ُهَْنبِا  ِنَسَحلا  َدَْعب  َو  ینبا  ُنَسَحلا  يدَْعب  َمامِالا  َّنِا  »
.( ح 10 باب 37 ، ص 383 ، ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )

ملظ و زا  رپ  هک  نانچمه  دزاس ، هدنکآ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  یـسک  مئاق  شدنزرف  نسح  زا  سپ  تسا و  نسح  مدـنزرف  نم  زا  سپ  )
.« دشاب هدش  روج 

: دیوگیم ینسح  میظعلادبع  . 4
: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  هب 

. دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  هدنکآ  هک  نانچمه  دیامن ؛ داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  یسک  دیشاب  دمحم  تیب  لها  مئاق  امش  مراودیما 
: دومرف

َو ِْرفُکلا  ِلْهَا  ْنِم  َضْرَألا  ِِهب  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  ُرِّهَُطی  يِذَّلا  َِمئاقلا  َّنِکل  َو  ِهَّللا  ِنید  یِلا  ٍداه  َو  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  ِْرمَِأب  ٌِمئاق  َوُه  َو  َِّالا  اَّنِم  ام  ِمِساقلا  َابَا  اـی  »
ِهَّللا ِلوُسَر  ُّیِمَـس  َوُه  َو  ُُهتَیِمْـسَت  ْمِهیَلَع  ُمِرْحَی  َو  ُهُصْخَـش  ْمُْهنَع  ُبیغَی  ُُهتَدالِو و  ِساَّنلا  یَلَع  یفُْخت  يذلا  َوُه  ًاطِْـسق  َو  ًالْدَع  اهُأَلْمَی  ِدوُجُجلا و 

 …« ُهُّینَک َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
! مساقلاوبا يا  »

لها زا  ار  نیمز  وا  هلیـسو  هب  یلاعتيادخ  هک  یمئاق  اما  تسا ، یهلا  نید  هب  يداه  دـنوادخ و  رما  هب  مئاق  هکنآ  زج  تسین  ام  زا  کی  چـیه 
ندرب ناهن و  ناشیا  زا  شـصخش  هدیـشوپ و  مدرم  رب  شتدالو  هک  تسا  یـسک  دیامن ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نآ  دزاس و  كاپ  راکنا  رفک و 

تسا و»…  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هینک  مه  مان و  مه  وا  تسا . مارح  شمان 
ح ص 270 ، ج 14 ، لاـمعلازنک ، ص 148 ؛ ج 2 ، ریغـصلا ، مجعملا  یناربـط ، نینچمه ر.ك : ح 2 ؛ باب 36 ، ص 377 ، ج 2 ، نامه ، )

.( ص 312 ج 3 ، ریثک ، نبا  ریسفت  ح 38707 ؛ ، 38689

بئاصع
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. دنناگتسراو نادهاز و  زا  یهورگ  هباصع »  » هک هدش  هتفگ  تسارفن . لهچ  ات  هد  نیب  یهورگ  يانعم  هب  هباصع »  » عمج بئاصع 
.( ص 123 ج 2 ، نیرحبلا ، عمجم  ص 233 ؛ ج 9 ، برعلا ، ناسل  )

دنناسریم هکم  هب  ار  دوخ  ترضح ، نآ  روهظ  ماگنه  هک  دنتسه  قارع  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  نارای  اهنیا  تایاور  زا  یخرب  قبط 
. دننکیم تعیب  وا  اب  و 

.( ص 479 ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  ص 248 ؛ همامالا ، لئالد  ص 208 ؛ صاصتخالا ، ص 88 ؛ ح 51 ، راونالاراحب ، )
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

 …« ِماقَملا َو  ِنکُّرلا  َنَیب  ُهَنوُِعیاُبیَف  ِدیدَحلا  َُربُز  ْمُُهبُوُلق  َناک  ِراهَّنلِاب  ٌثُوُیل  ِلیَّللِاب  ٌنابْهُر  ِقارِعلا  ُِبئاصَع  َو  »
.( ص 208 صاصتخالا ، )

نکر و نایم  رد  تسا ، تخـس  دالوف  نوچ  ناشیاهلد  دنتـسه ، زور  ناریـش  بش و  نابهار  هک  دـنیآیم  نوریب  قارع  زا  ییاههورگ   …(و 
 …« دننکیم تعیب  وا  اب  ماقم 

رظتنملا رابخا  یف  رردلا  دقع 

زا هک  هنوگنامه  تسا . هدمآ  رد  ریرحت  هتـشر  هب  یملـس ، یعفاش  یـسدقم  ییحی  نب  فسوی  هلیـسو  هب  رظتنملا  رابخا  یف  رردلادقع  باتک 
زین ناشیا و  یقالخا  یتاذ و  ياهیگژیو  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ماما  بسن  هرابرد  ییاور  یـشهوژپ  رثا  نیا  تفایرد ، ناوتیم  زین  باتک  مان 
یلص ادخ  لوسر  لسن  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  شهوژپ ، نیا  يانبم  رب  تسا . روهظ  زا  سپ  نارود  روهظ و  زا  شیپ  ياههناشن  میالع و 

راتفر و يرتسگ و  تلادع  زا  رگید ، شخب  رد  تسا . ادـخ  لوسر  هینک  مان و  دـننامه  يو ، هینک  مان و  تسا و  وا  نادـناخ  هلآ و  هیلع و  هللا 
. تسا هدش  ثحب  ناشیا  كولس 

بیترت هب  رگید ، ياهلصف  رد  تسا . هدـش  نایب  وا  روهظ  يزاس  هنیمز  يارب  یمالـسا  یتلود  سیـسأت  روهظ و  ياههناشن  اـههنیمز و  سپس 
هیلع یسیع  ترـضح  لوزن  وا ، یگنج  ياههویـش  تاحوتف و  يدرمناوج ، تمارک و  تلزنم ، ماقم و  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تامارک 

وگزاب ناشیا ، تداهش  زا  سپ  روهظ و  رـصع  ياههنتف  ثداوح و  هرخالاب  وا و  تایح  تموکح و  تدم  وا ، تماما  هب  زامن  هماقا  مالـسلا و 
. تسا هدش 

هقیقع

مالسا هاگدید  زا  راک  نیا  تسا و  كدوک  تدالو  زا  سپ  رتش و …  ای  واگ  دنفسوگ ، نتشک  يانعم  هب  یمالـسا  گنهرف  رد  هقیقع »  » هژاو
ترـضح شاهیامنارگ  دنزرف  ود  تدالو  زا  زور  تفه  تشذـگ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تسا . هدیدنـسپ  يراک 

تهج هب  هک  تسا  يراک  نایب ، نیا  اب  هقیقع ، درک . هقیقع  چوق ، کی  مادک  ره  يارب  داد و  ماجنا  ار  راک  نیا  مالسلا  امهیلعنیسح  نسح و 
: دومرف مالسا  ربمایپ  یتیاور  رد  ددرگیم . ماجنا  وا  شیاسآ  تایح و  نیمأت  كدوک و  توارط  تمالس و  روظنم  هب  ادخ و  هب  بّرقت 

.« تسا شیوخ  هقیقع  ورگ  رد  سکره  »
.( ص 126 ج 104 ، راونالاراحب ، )

توارط و تمالس و  روظنم  هب  دنفسوگ  دصیس  مالسلا  هیلع  يدهم  شاهیامنارگ  دنزرف  تدالو  زا  سپ  زین  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح 
هک ارچ  ددرگیم ؛ زاتمم  ناگدنیآ  ناگتـشذگ و  همه  زا  بحتـسم ، رما  نیا  رد  كدوک  نیا  دهدیم و  هقیقع  ادخ  هار  رد  كدوک ، تینما 

ترضح لاح ، ره  هب  دشاب . هدش  هداد  هقیقع  دروم  دصیس  شتدالو  زا  سپ  هک  دهدیمن  ناشن  ار  یکدوک  چیه  یمارگ -  نآ  زج  خیرات - 
هرطاخم رپ  یگدنز  رمع و  لوط  نیمأت  نیمـضت و  روظنم  هب  زین  ادـخ و  هب  بّرقت  ياتـسار  رد  ار  هدیدنـسپ  راک  نیا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 
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رون و ماما  نیرخآ  تدالو  زا  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناگتفیش  نارادتسود و  هلیسو  نیدب  مه  داد و  ماجنا  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح 
: داد روتسد  دیعس » نب  نامثع   » هب هکلب  درکن ؛ هدنسب  ینابرق  هقیقع و  زا  هدرتسگ  رامش  نیا  هب  اهنت  وا  تخاس . هاگآ  ادخ  تّجح  نیرخآ 

وا تدالو  نالعا  هوکـش و  رپ  كدوک  نآ  یتمالـس  يارب  مشاه » ینب   » نایم ار  اهنآ  دنک و  هیهت  تشوگ  رادـقم  نیمه  نان و  لطر  رازه  هد 
. دیامن عیزوت 

.( ص 431 ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  )

يرمس دمحم  نب  یلع 

هب حور  نب  نیسح  تلحر  زا  دعب  يو  تسا . مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  ریفـس  نیرخآ  نیمراهچ و  يرمـس ، دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا 
تمدخ رد  هک  تسا  هدوب  هعیـش  نیدتم و  ینادـناخ  زا  يرمـس  دوب . بصنم  نیا  راد  هدـهع  لاس  هس  تدـم  دـش و  بوصنم  ترافـس  ماقم 

تفلاخم اب  ترافـس  رما  رد  هک  دش  ثعاب  وا ، یگداوناخ  تلاصا  نیمه  دـندوب و  رادروخرب  يدایز  ترهـش  زا  هّیماما » نامزاس   » هب يرازگ 
. ددرگن ور  هبور  ینادنچ 
.( ص 109 دیما ، نیرخآ  )

لباق تارییغت  دـهد و  ماجنا  ياهدرتسگ  ياهتیلاعف  تسناوتن  یلبق  باّون  لثم  لیلد  نیمه  هب  تشادـن ؛ تیلاعف  يارب  يدایز  تصرف  يرمس 
لوبق و دروم  يو  دوب و  باون  ریاس  لثم  وا ، تقاثو  تلالج و  هب  نایعیـش  داقتعا  نکیل  دروآ ؛ دوجو  هب  الکو  دوخ و  طباور  رد  ياهظحالم 

. تفرگ رارق  نایعیش  مومع  ملاست 
.( ص 517 ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  )

ار مراـهچ  بیاـن  گرم  مالـسلا  هیلع  رمـالا  بحاـص  نآ  رد  هک  دـش  رداـص  مهدزاود  ماـما  يوس  زا  یعیقوـت  وا  تلحر  زا  لـبق  زور  شش 
زاغآ هصاخ و  تباین  عاطقنا  يرغـص و  تبیغ  نایاپ  رگنیاـمن  فیرـش ، عیقوت  نیا  نتم  دوب . هدرک  نییعت  زین  ار  وا  گرم  ناـمز  ییوگـشیپ و 

. تسا هماع  تباین  يربک و  تبیغ 
: دسیونیم جاجتحالا  رد  هللا  همحر  یسربط  موحرم  تسا . هدمآ  یکدنا  فالتخا  اب  یثیدح  ياهباتک  زا  يرایسب  رد  عیقوت  نیا 

اهنآ نیتسخن  دندوب ، مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تیاضر  دروم  دش و  نانآ  زا  يرایسب  حدم  يرغـص  تبیغ  رد  هک  باون )  ) ییارفـس نانابرد و  »
شدنزرف سپـس  درک و  بوصنم  تمـس  نیا  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  ادتبا  هک  تسا  يرمع  دیعـس  نبا  نامثع  ورمع  وبا  قثوم  خیش 

دعب تفرگ و  هدهع  هب  نانآ  تایح  نامز  رد  ار  ماما  ود  نآ  ياهراک  مه  گرزب  درم  نآ  دومن و  اقبا  ار  وا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
رداـص وا  تسد  هب  مه ، نایعیـش  لـئاسم  باوـج  تاـعیقوت و  دوـمن ، مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  ياـهراک  ماـجنا  هب  ماـیق  راوـگرزب  ود  نآ  زا 

ار وا  ياهراک  هب  یگدیسر  تسشن و  يو  ياج  هب  نامثع  نب  دمحم  شدنزرف  تسویپ ، قح  راوج  هب  دیعس  نب  نامثع  هک  ینامز  تشگیم .
نـسحلاوبا يو ، تشذگرد  زا  دـعب  دـیدرگ . يو  نیـشناج  یتخبون  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  تفای ، تافو  مه  وا  یتقو  تفرگ . هدـهع  رب 

هیلع رمالا  بحاص  فرط  زا  ًالبق  هکنیا  رگم  دندیسرن ؛ گرزب  بصنم  نیدب  نانیا ، زا  کی  چیه  تسشن . وا  ياج  هب  يرمس  دمحم  نب  یلع 
 - رمالا بحاص  هزجعم  ات  مه  نایعیش  درکیم ، نییعت  ار  دوخ  نیـشناج  وا ، زا  لبق  صخـش  تشگیم و  رداص  نانآ  باصتنا  نامرف  مالـسلا 

تلحر ناـمز  هک  یماـگنه  دـنتفریذپیمن . ار  ناـشراتفگ  دـشیمن ، راکـشآ  ناـنآ  زا  دوب -  اـهنآ  تباـین  تحـص  ییوگ و  تسار  رب  لـیلد 
: دنتفگ يو  هب  دیدرگ ، کیدزن  يو  گرم  دیسر و  ارف  يرمس  نسحلاوبا 

؟ یهدیم رارق  دوخ  نیشناج  ار  یسک  هچ 
: تسا هنوگ  نیدب  نآ  نتم  هک  داد  ناشن  مدرم  هب  دروآ و  رد  عیقوت )  ) یعیقوت باوج ، رد  وا 

. میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 
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! يرمس دمحم  نب  یلع  يا 
ار دوخ  ياهراک  سپ  درم . یهاوخ  رگید  زور  شـش  ات  نونکا  وت  دراد . گرزب  وت  گرم  تبیـصم  رد  ار  وت  ینید  ناردارب  شاداپ  دنوادخ 
. تسا هدیـسر  ارف  يربک ) تبیغ   ) لماک تبیغ  اریز  دنیـشنب ؛ وت  ياج  ات  نکم  تیـصو  سک  چـیه  هب  تلاکو  تباـین و  هراـبرد  نک و  عمج 
هب ار  اهلد  هک  دوب  دـهاوخ  يزارد  تدـم  زا  سپ  نآ  دوب و  دـهاوخن  يروهظ  دـهاوخب ، یلاعت  كراـبت و  يادـخ  هک  يزور  نآ  اـت  رگید 

سکره نادب  درک ، دنهاوخ  هدهاشم  ياعدا  یناسک  نم  نایعیـش  زا  يدوز  هب  ددرگ . رپ  دادیب  متـس و  زا  نیمز  دریگارف و  تواسق  یتخس و 
تردق و تسا . هدننز  تمهت  وگغورد و  دیامن ، ار  نم  ندید  ياعدا  نامـسآ ، زا  یگناب  هحیـص و  ندمآ  رب  ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  هک 

زور نوچ  دنتفر و  نوریب  وا  دزن  زا  هتـشادرب و  هخـسن  فیرـش  عیقوت  زا  نارـضاح  سب . تسا و  گرزب  هیاپ و  دـنلب  دـنوادخ  نآ  زا  ییاناوت 
: دنتفگ يو  هب  دنک . میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  تسا  کیدزن  دندید  دنتشگزاب و  وا  يوس  هب  دش ، مشش 

؟ تسیک امش  نیشناج 
: دومرف

. داد دهاوخ  ماجنا  دوخ  هک  تسا  یتیشم  ار  ادخ 
. دنک تمحر  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  دوب . نیمه  دش  هدینش  وا  زا  هک  ینخس  نیرخآ  تشذگ و  رد  تفگ و  ار  بلطم  نیا 

.( ص 516 ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ح 365 ؛ ص 395 ، ۀبیغلا ، باتک  ص 478 ؛ ج 2 ، جاجتحالا ، )
. تسا دادغب  رد  وا  ربق  داد و  خر  ق  لاس 329 ه . رد  راب  فسا  هثداح  نیا 

غ»  » فرح

میرغ

. راکهدب يانعم  هب  مه  تسا و  هدمآ  راکبلط  يانعم  هب  مه  تغل ، رد  میرغ » »
.( ص 436 ج 12 ، برعلا ، ناسل  ص 125 ؛ ج 6 ، نیرحبلا ، عمجم  )

يانعم دوصقم ، دـسریم  رظن  هب  رتشیب  تسا . هدـش  دای  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  باقلا  زا  یکی  ناونع  هب  نآ  زا  یناوارف  تاـیاور  رد 
. تسا هتفر  راک  هب  ترضح  هرابرد  هک  دشاب  نآ  تسخن 

نآ يالکو  باون و  ای  ترضح  نآ  دزن  ار  یلام  دنتساوخیم  نایعیـش  هاگره  هک  هدوب  هّیقت  يور  زا  رگید ، باقلا  یخرب  دننام  زین  بقل  نیا 
. دندناوخیم ار  ترضح  بقل  نیا  هب  دننک ، هبلاطم  ترضح  نآ  بناج  زا  ای  دننک و  تیصو  ای  دنتسرفب ، ترضح 

: دسیونیم هدرک ، حیرصت  هتکن  نیا  هب  هللا  همحر  دیفم  خیش 
.« دندومنیم هدافتسا  نآ  زا  دندرکیم ، دای  هّیقت  يور  زا  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یتقو  هک  هعیش  نیب  دوب  يزمر  میرغ  هملک  »

.( ص 354 داشرالا ، )
هدوب يرغص -  تبیغ  لوط  رد  مه  نآ  مالـسلا -  هیلع  يدهم  ترـضح  اب  نایعیـش  یلام  تاطابترا  رد  ًاتدمع  بقل  نیا  زا  هدافتـسا  نیاربانب ،

. تسا
.( ح5 ، 45 باب ج2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  )

: دوشیم هراشا  تایاور  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد 
: دیوگ حلاص  نب  دمحم  . 1

.« تسا میرغ  لاوما  هب  طوبرم  دادیم ، ناشن  هک  دوب  مردپ  دزن  ییاه ) هلاوح   ) ییاه هتفس  دیسر ، نم  هب  رما  تفر و  ایند  زا  مردپ  یتقو  »
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.( ح 15 ص 521 ، ج 1 ، یفاکلا ، )
: دیوگ بوقعی  نب  قاحسا  . 2

: تفگیم هک  مدینش  يرمع  خیش  زا  »
.« داتسرف وا  يارب  ار  نآ  دوب و  میرغ  يارب  یلام  وا  هارمه  هب  متشاد و  تبحاصم  يرهش  يدرم  اب 

.( ح6 ، 45 باب ج2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  )
: دیوگ نوراه  نب  دمحم  . 3

.« دوب نم  همذ  رب  رانید  دصناپ  میرغ  لاوما  زا  »
.( ح 17 نامه ، )

مالغ

. تسا هچبرسپ  يانعم  هب  تغل  رد  مالغ » »
.( ص 127 ج 6 ، یحیرط ، نیرحبلا ، عمجم  )

. تسا هدش  دای  مالغ »  » ناونع اب  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  زا  تایاور  یخرب  رد 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 
. ٍۀَْبیَغ ْنِم  ِمالُْغِلل  َُّدب  «ال 

: َُهل َلیقَف 
؟ هّللا ُلوُسَر  ای  َِمل  َو 

: لاق
« َْلتَقلا ُفاخَی 

.( ح 29 ح 5 و ص 442 ، ص 337 ، ج 1 ، یفاک ، ح 1 ؛ ج 1 ص 243 ، عیارشلا ، للع  )
: دش هتفگ  تسا . یتبیغ  مالغ  يارب  ریزگان  هب  )

؟ هچ يارب  هّللا : لوسر  ای 
: دومرف

.« گرم سرت  زا 
تسا و هدوب  ناوج  هچب و  رـسپ  نامه  دوصقم  هتفریم و  راک  هب  دوخ  يوغل  ياـنعم  رد  یهاـگ  باـقلا ، زا  رگید  یخرب  دـننام  زین  بقل  نیا 

. تسا هتفر  راک  هب  بقل  ناونع  هب  هدشیم و  هتفگ  هنوگ  نیا  هّیقت  يور  زا  تیاور ، رودص  نامز ]  ] رب مکاح  طیارش  تهج  هب  یهاگ 

ناخ دمحا  مالغ 

.( م 1908 م ت 1823 م -   ) ینایداق ناخ  دمحا  مالغ  ازریم 
دمآیم و رامش  هب  سیلگنا  تخسرس  نافلاخم  زا  شردپ  دوب . ناتسکاپ  باجنپ  لها  يو  دوشیم . هدرمش  هینایداق  ای  هیدمحا  هقرف  سسوم 
ار باجنپ  مدرم  زا  یعمج  درک و  ّتیودـهم  ياـعدا  یگلاـس  لـهچ  رد  دـمحا  مـالغ  تشاد . ییانـشآ  یبرع  ودرا و  یـسراف  ياـهنابز  اـب 
ار دوخ  تشاد و  داقتعا  ّتیودـهم  تیحیـسم و  عمج  هب  یلو  دوب ؛ قفاوم  یمالـسا  تاداـقتعا  اـب  لوصا  رد  وا  دروآ . درگ  شیوخ  نوماریپ 
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زا سپ  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  دمحا ، مالغ  رظن  رد  تسنادیم ! هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  یـسیع و  رهظم  دوعوم و  يدهم 
اب داهج  ناخ  دمحا  مالغ  تفای . تافو  رگنیرـس  رهـش  رد  یگلاس  رد 120  دیزگ و  تماقا  ریمـشک  رد  دمآ و  نورب  روگ  زا  يراپـس  كاخ 

دیدرگ ایناتیرب  تلود  رادفرط  ببس  نیدب  درمشیم . دوخ  راعش  ار  حلص  تملاسم و  تسنادیم و  مارح  مالسا  نانمشد  هیلع  یتح  ار  ریمش 
ياهراک اب  دندروآ و  دیدپ  رایـسب  ياههسردـم  ناتـسرامیب و  اهنآ  دـنتفای . ینوزف  هوبر  باجنپ و  تلایا  روهال ، رد  شناوریپ  جـیردت  هب  و 
میـسقت نوگانوگ  ياههقرف  هب  جیردت  هب  شناوریپ  ناخ ، دمحا  مالغ  گرم  زا  سپ  دندیـشخب ! ینوزف  ار  شیوخ  نارادفرط  رامـش  ینینچ ،

. دندش
.( مود دلج  رخآ  یناتسرهش ، لحن  للم و  تاقحلم  ص 75 ، ّتیودهم ، نایعدم  )

( یتسیز ناهنپ   ) تبیغ

تبیغ

يدهم ترضح  هیام  نارگ  دوجو  هرابرد  هک  یثیداحا  تایاور و  زا  يرایـسب  رامـش  هک  دوشیم  نشور  یثیدح  ياههعومجم  هب  هعجارم  اب 
هب تاـیاور  نیارد  تبیغ »  » هلأـسم دـهدیم و  ربـخ  زین  وا  راـب  مغ  تبیغ  زا  دراد ، دـیون  وا  زورفا  ناـهج  دیـشروخ  زا  تسا و  مالـسلا  هـیلع 

. تسا هدش  نایب  ینشور 
رد دوشیمن و  رـضاح  لحم  نآ  رد  نآ  زا  سپ  دراد و  روضح  ییاـج  رد  یتدـم  هک  دوشیم  لامعتـسا  یـسک  يارب  حالطـصا  رد  تبیغ » »

انعم هس  هب  اجنیا  رد  ناوتیم  ار  تبیغ  دوشیم . هتفگ  مدرم  ناگدید  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ندـش  ناهنپ  هب  ّتیودـهم »  » گنهرف
: درک ریسفت 

تساوخ سکره  يداع  ياهناسنا  رگید  ناس  هب  هک  تسین  مدرم  سرتسد  رد  دنکیمن و  یگدنز  يرشب  عماوج  نورد  رد  ترضح  نآ  . 1
. دننک تاقالم  ار  وا  نمشد  تسود و  هناگیب و  انشآ و  دنیبب و  ار  وا 

دیدپان اهمشچ  ربارب  زا  دنک  هدارا  هاگره  ادخ ، تردق  هب  اما  تسا ؛ اهناسنا  نیمه  هعماج و  نیمه  نایم  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  . 2
نوچ يرگید  تادوجوم  هک  هنوگ  ناـمه  دـننیبیمن ؛ ار  وا  تسا -  رـضاح  دوجوم و  ترـضح  نآ  هکنیا  اـب  مدرم -  ناگدـید  ددرگیم و 
تسا نکمم  دندوجوم . ناهج  نیا  رد  دنتسه و  اههعماج  نایم  رد  اهنآ  فیرش  نآرق  صن  هب  هکنیا  اب  دننیبیمن ؛ ار  نج  حاورا و  ناگتشرف ،

. مینادب مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  وا  یلو  ادخ و  تّجح  ياهتمارک  زا  یتمارک  ار  ناگدید  ربارب  زا  افتخا  راتتسا و  تردق  نیا 
ناهن تساوخ  هاگره  ددرگ و  راکشآ  رهاظ و  ناگدید ، ربارب  رد  دومرف  هدارا  هاگره  دناوتیم  يدادادخ ، تردق  نیا  وترپ  رد  ترضح  نآ 

: هک تسا  نیا  رگید  لامتحا  دوش . دیدپان  و 
ار وا  يارآ  لد  لامج  دـنناوتن  نانآ  هک  دـیامن  فرـصت  ریثأت و  ياهنوگ  هب  رگهراظن ، ناگدـید  رد  زاجعا ، تردـق  ناـمه  اـب  ترـضح  نآ 

ناوتیم زین  میرک  نآرق  زا  تسین . دیعب  دنتـسه -  شنیرفآ  ناهج  رد  تردق  ياراد  ادخ  يوس  زا  هک  یهلا -  يایلوا  زا  راک  نیا  دـنرگنب و 
. درک تفایرد  تدم -  زارد  ای  تدم  هاتوک  تروص  هب  هچ  ار -  ناگدید  ربارب  زا  ناسنا  يافتخا  راتتسا و  ناکما 

.( 45 هیآ ( 17  ) ءارسا 9 و  هیآ (، 36) سی (ر.ك :
: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

« ُهَنْوَرَی َو ال  ْمُهارَیَف  َمِسوَملا  ُدَهْشَی  ْمُهَماِما  ُساَّنلا  ُدِقْفَی  »
.( ص 175 ح 14 ۀبیغلا ، ح 6 ؛ ج 1 ص 337 ، یفاکلا ، ح 119 ؛ ص 161 ، ۀبیغلا ، باتک  )

« دننیبیمن ار  وا  مدرم  یلو  دنیبیم ، ار  مدرم  و ]  ] دباییم روضح  جح  مسوم  رد  ماما  نآ  سپ  دننکیم ، مگ  ار  شیوخ  ماما  مدرم  )
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زا دنـسانشیمن . یلو  دننیبیم  ار  ترـضح  نآ  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، اهناسنا  یتفرعم  هاگن  زا  ترـضح  ندوب  ناهنپ  تبیغ  رگید  يانعم  . 3
. دنتخانـشیمن ار  وا  یلو  دوب ، مدرم  نیب  هچ  رگا  هک  هدـش  هیبشت  مالـسلا  هیلع  قیدـص  فسوی  هب  ترـضح  نآ  یناوارف  تایاور  رد  ور  نیا 

. دنتخانشن ار  وا  زین ، وا  ناردارب  یتح  هک  دیسر  يدح  هب  وا  یسانشان 
: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

َُهل َِکلذ  ِیف  ُهَّللا  َنِذْأَی  ّیتَح  ْمُهَطُُـسب  َأَطَی  مِِهقاوْسَا و  یف  َیِـشْمَی  ْنَا  َفُسُوِیب  َلَعَف  امَک  ِِهتَّجُِحب  َّزَع  َو  َّلَج  ُهللا  َلَعْفَی  ْنَا  ُۀَّمُـالا  ِهِذـه  ُرِْکنَت  اـمَف  »
« َفُسُوِیل َنِذَاامَک 

.( ص 336 ح 4 ج 1 ، یفاکلا ، ح 2 ؛ ص 141 ، ۀبیغلا ، )
هیلع فسوی  اب  هک  دـنک  نامه  دوخ  تّجح  اـب  یناـمز  کـی  رد  لـجوزع  يادـخ  هک  دـننکیم ، راـکنا  ار  زیچ  هچ  تما  نیا  نأـش  يوخ و  )

.« درک مالسلا 
. دنسانشیمن یلو  دننیبیم  ار  وا  مدرم  هک  دهدیم  رارق  ياهدرپ  باجح و  ناگدنب  نیب  وا و  نیب  دنوادخ  هک  انعم  نیا  هب 

تبیغ عاونا 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تبیغ  هک  هدش  هراشا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یناوارف  تایاور  رد 
: دیوگیم هرارز  يربک ) تبیغ  ( ) يرغص تبیغ  . ) دوشیم میسقت  تدم  زارد  تدم و  هاتوک  شخب  ود  هب 

: دومرفیم هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
.« ُهَنوْرَی َو ال  َسانلا  يرَی  َمِساوَملا  ُدَهْشَی  َوُه  َْنیَا  يرُدی  يرْخُالا ال  ِیف  َو  امُهادِحا  ِیف  ُعِجْرَی  ِنیَتَْبیَغ  ِِمئاْقِلل  َّنِا  »

رد لاـسره  تساـجک  تسین  موـلعم  يرگید  رد  ددرگیم و  رب  شاهداوناـخ ] هب   ] اـهنآ زا  یکی  رد  هک  تـسا  تـبیغ  ود  مئاـق  يارب  اـنامه  »
.« دننیبیمن ار  وا  مدرم  هک  یلاح  رد  دنیبیم  ار  مدرم  ددرگیم  رضاح  جح  کسانم 

.( ح 15 ص 175 ، ۀبیغلا ، )
: تسا هدرک  هراشا  مالسلا  هیلع  ماما  تبیغ  ود  ندوب  دنلب  هاتوک و  هب  یتیاور  رد  ترضح  نآ 

َِّالا اهِیف  ِِهناکَِمب  ُمَْلعَی  يَرْخُالا ال  َو  ِِهتَعیِـش  ُۀَّصاخ  َِّالا  اهِیف  ِِهناکَِمب  ُمَْلعَی  َیلوُالا ال  ُۀَْـبیَغلا  ٌۀَـلیِوَط  يرْخُـالا  َو  ٌةَریِـصَق  امُهادِْـحا  ِناـتَْبیَغ  ِِمئاـْقِلل  »
.« ِهیلاوَم ُۀَّصاَخ 

: تسا تبیغ  ود  مئاق  يارب  »
.« تدم زارد  يرگید  تدم و  هاتوک  اهنآ  زا  یکی 

.( ص 340 ج 1 ، یفاکلا ، )

تبیغ هفسلف 

هداتفین و قافتا  خیرات  رد  زگره  تروص  نیا  هب  هک  تسا  ياهدیدپ  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترـضح  یهلا ، تّجح  نیرخآ  تبیغ  کش  نودب 
!؟ تسا هدمآ  دوجو  هب  يدادخر  نینچ  ارچ  هک  دنک  حرطم  ار  شسرپ  نیا  هراومه  ناسنا ، رگ  وج  تسج و  نهذ  هک  تسا  یعیبط 

رد دوشیم . هراشا  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  مالک  زا  هدافتـسا  اب  دادـیور ، نیا  ياهتلع  اهتمکح و  زا  یخرب  هب  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد 
ات زاورپ  ناوت  ار  رکف  هشیدنا و  هدنرپ  هک  تسا  يدنوادخ  رارـسا  زا  عطق  روط  هب  یهلا ، هریخذ  نیرخآ  یتسیز  ناهنپ  هک  تسا  ینتفگ  ادتبا 

تـسا مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  قح  هاگرد  نابرقم  یـسدق  ساـفنا  نمی  هب  ددرگ ، قیفر  یقیفوت  هار  نیا  رد  رگا  تسین و  عیفر  هلق  نآ 
. دناهتخاس راکشآ  ار  یقیاقح  وا ، مهف  بطاخم و  تیفرظ  دح  رد  هدز ، يرانک  هب  ار  اهزار  هدرپ  نآ  زا  ياهشوگ  هاگ  هک 
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: تسا هدومرف  نایب  نینچ  ار  رما  نیا  ندوب  ّرس  تقیقح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 
! ُِرباج ای  »

.« ٌْرفُک ِهَّللا  ِیف  َّکَّشلا  َّنِاَف  َّکَّشلا ؛ َو  َكاّیِاَف  ِهَّللا ، ِدابِع  ْنَع  ٌيِوطَم  ِهَّللا  ِّرِس  ْنِم  ٌّرِس  َو  ِهَّللا  ِْرمَالا  اذَه  َّنِا 
! رباج يا  »

دیدرت راچد  هک  شاب  رذح  رب  سپ  تسا . هدیشوپ  وا  ناگدنب  رب  هک  ادخ  ّرِس  زا  تسا  يّرِـس  يدنوادخ و  رما  زا  تسا  يرما  رما ؛ نیا  انامه 
.« تسا رفک  ادخ  هرابرد  کش  انامه  يوشن .

.( ص 287 ج 1 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  )
: دناهدومرف نییبت  نینچ  ار  تقیقح  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

، تسا میکح  هبترم  گرزب  دـنوادخ  مینادیم  هک  یناـمز  تسا و  ادـخ  بیغ  زا  یبـیغ  ادـخ و  ّرـس  زا  يّرـس  ادـخ و  رما  زا  يرما  رما ، نیا  »
.« دشابن نشور  ام  رب  اهراک  نآ  تلع  هچرگ  تسا ؛ تمکح  يور  زا  وا  ياهراک  همه  هک  مینکیم  قیدصت 

.( ج 1 ص 245 عیارشلا ، للع  قودص ، خیش  )
. مینکیم نایب  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  لیالد  زا  یخرب  مالسلا  هیلع  نیموصعم  تایاور  زا  هدافتسا  اب  کنیا 

نامز ماما  ناج  ظفح 
ناشیا ترضح ، نآ  نتخاس  ناهنپ  اب  دنوادخ  تسا و  هنایفخم  یناگدنز  هلیسو  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ناج  ظفح  هفـسلف ، نیتسخن 

. درک ظفح  نانمشد  ّرش  زا  ار 
: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.« ْلتَقلا ینعَی  ِِهنَْطب  یِلا  َأَمْوَا  َو   ) ُفاخَی ُهَّنِا  َموُقَی  ْنَا  َْلبَق  ًۀَْبیَغ  ِِمئاْقِلل  َّنِا  »
هتـشک میب  ینعی  درک ، دوخ  مکـش  هب  هراشا  ترـضح  و   ) تسا ساره  رد  هک  ارچ  تسا ؛ یتبیغ  دـیامرف  مایق  هکنآ  زا  لبق  مئاق  يارب  اـنامه  »

(.« دراد ندش 
.( ص 342 ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ص 329 ؛ ۀبیغلا ، باتک  ص 340 ؛ یفاکلا ، )

هریخذ نیرخآ  نوچ  ترـضح  نآ  هکلب  دراد ؛ ساره  ادخ  هار  رد  ندـش  هتـشک  تداهـش و  زا  ترـضح  نآ  هک  تسانعم  نآ  هب  هن  نیا  هتبلا 
رب نیاربانب  دـباییم ؛ ققحت  وا  تسد  هب  اهنت  هدـش ، هداد  هدـعو  نایدا  یمامت  رد  هک  یناهج  ریگارف و  تیمکاـح  نآ  تسا و  نیمز  رد  یهلا 

نیا تسا و  هتفرگ  قلعت  وا  یتسیز  ناهنپ  رب  زین  یهلا  تمکح  دیامن و  تظافح  دوعوم  زور  ات  ار  وا  نکمم ، هلیسو  ره  هب  هک  تسا  دنوادخ 
هک دوب  هداتفا  قافتا  دنتـشاد -  میب  شیوخ  ناج  رب  هک  یماگنه  ناربمایپ -  زا  یخرب  دروم  رد  دوخ ، ّصاخ  ياـهیگژیو  اـب  یتسیز  ناـهنپ 

. دومن هراشا  راغ  رد  ترجه  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ندش  یفخم  هب  ناوتیم 
اهناسنا شیامزآ  ناحتما و 

شیامزآ عون  نیا  هک  ییاجنآ  زا  تسا . مدرم  شیامزآ  ناحتما و  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تبیغ  رد  یهلا  ياهتمکح  زا  رگید  یکی 
هرس شیامزآ  نیا  اب  دراد و  یمهم  رایسب  شقن  اهناسنا  لماکت  رد  تسا ، اسرف  تقاط  لکـشم و  رایـسب  ماما ، يرهاظ  روضح  مدع  لیلد  هب 

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  نایعیش  متفه  ياوشیپ  دندرگیم . صخشم  قح  نیتسار  نارای  هدش ، ادج  هرسان  زا 
ْنَع َعِجْرَی  یَّتَح  ٍۀَْبیَغ  ْنِم  ِْرمَْألا  اَذَه  ِبِحاَِصل  َُّدب  ُهَّنِإ ال  َّیَُنب  اَی  ٌدَحَأ  اَْهنَع  ْمُُکلیُِزی  ْمُِکناَیْدَأ ال  ِیف  َهَّللا  َهَّللاَف  ِِعباَّسلا  ِدـْلُو  ْنِم  ُسِماَْخلا  َدـُِقف  اَذِإ  »

.« ُهَْقلَخ اَِهب  َنَحَْتما  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َنِم  ٌۀَنِْحم  َیِه  اَمَّنِإ  ِِهب  ُلوُقَی  َناَک  ْنَم  ِْرمَْألا  اَذَه 
. دزاسن رود  نآ  زا  يدحا  ار  امش  ناتنید ! رد  دیـشاب ] بظاوم   ] ار ادخ  ار  ادخ  سپ  دوش ؛ دیدپان  متفه  ماما  زا  دنزرف  نیمجنپ  هک  یماگنه  »

! مدنزرف
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تسا ادخ  بناج  زا  یشیامزآ  نآ  انامه  ددرگ . زاب  نآ  زا  تسا  لئاق  رما  نیا  هب  هک  یسک  ات  دوب ، دهاوخ  یتبیغ  زا  ریزگان  رما  نیا  بحاص 
.« دیامزآیم هلیسو  نآ  هب  ار  دوخ  قلخ  دنوادخ  هک 

.( ح 11 ص 154 ، ۀبیغلا ، ص 166 ؛ ۀبیغلا ، باتک  ص 244 ؛ ج 1 ، عیارشلا ، للع  ص 336 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، )
هک یناسک  دنـشاب و  حـلاص  لمع  ناـمیا و  زا  ییـالاو  هبترم  ياراد  هک  دوب  دـنهاوخ  دنلبرـس  گرزب  ناـحتما  نیا  رد  یناـسک  تسا  نشور 

. دنتسه طوقس  شزغل و  ضرعم  رد  رتشیب  دنشاب ، ناصقن  راچد  روما  نیارد 
: تسا هدرک  نایب  نینچ  ار  تقیقح  نیا  رولبت  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

[ اههیاریپ و   ] اهترودک زا  نامیا  ددرگ و  راکشآ  ضحم  قح  هکنیا  ات  دوب  دهاوخ  ینالوط  مالـسلا  هیلع  مئاق  تبیغ  هک  تسا  هنوگ  نیا  «و 
؛ مالسلا مهیلع  تیب  لها  يرهاظ  ناوریپ  زا  دنتسه  یکاپان  تنیط  ياراد  هک  يدارفا  تشگزاب  اب  ندش ] راکشآ   ] نیا ددرگ و  لالز  فاص و 

.« دریگیم تروص  دوریم  اهنآ  رب  قافن  سرت  هک  اهنامه  ینعی ،
.( ص 355 ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ص 170 ، ۀبیغلا ، باتک  )

نارگید تعیب  زا  یگدازآ 
مالسلا هیلع  نانمؤمریما  دوشیمن . نامز  ياهتوغاط  اب  تعیب  زا  راچان  دوخ  تبیغ  اب  ترضح  نآ  هک  تسا  نیا  تایاور  زا  یخرب  نومضم 

: دیامرفیم
« ُهُصْخَش ُبیغَی  َو  ُُهتَدالِو  یفُخت  َکلِذلَف  ُۀَعَیب  ِهُِقنُع  ِیف  ٍدَحَِال  ْنُکَت  َْمل  َماق  اذِا  اَّنِم  َِمئاقلا  َّنِا  »

.( ص 426 يرولا ، مالعا  یسربط ، مالسالا  نیما  ص 303 ؛ ج1 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  )
هگن یفخم  شتدالو  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  تسین و  وا  ندرگ  رب  يدـحا  تعیب  دـنکیم ، مایق  هک  یماگنه  تیب ، لها  اـم  زا  مئاـق  اـنامه  )

هب نت  نیملسم  مالسا و  حلاصم  تهج  هب  هک  ماگنه  نآ  مود -  ياوشیپ  زا  یمالک  رد  انعم  نیمه  تسا ». بیاغ  وا  صخش  دوشیم و  هتشاد 
: تفای ساکعنا  دندوشگ -  شترضح  تمالم  هب  نابز  مدرم  داد و  هیواعم  اب  هحلاصم 

میرم نب  یـسیع  هک  مئاق  زج  هب  دریگیم ؛ رارق  وا  ندرگ  رب  يرگمتـس  اب  تعیب  هکنیا  رگم  تسین ، همئا  ام  زا  کی  چـیه  هک  دـیتسنادن  اـیآ  »
ات دزاـسیم  ناـهنپ  ار  شـصخش  یفخم و  ار  شتدـالو  یلاـعت -  كراـبت و  دـنوادخ -  هک  یتـسرد  هب  سپ  درازگیم  زاـمن  شرـس  تـشپ 

.« دشابن شندرگ  رب  سک  چیه  تعیب  دنکیم ، مایق  هک  یماگنه 
.( ص 289 ج 2 ، جاجتحالا ، ص 315 ؛ ج 1 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  )

: دیامرفیم اهشسرپ  یخرب  هب  خساپ  رد  فیرش  یعیقوت  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 
: ُلوُقَی َهّللا  َّنِاَف  ِۀَْبیَغلا  ُۀَّلِع  اّمَا  َو  »… 

« مُکؤُسَت ْمَُکل  َْدُبت  ْنِا  َءایْشَا  ْنَع  اُولأْسَت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  »
َنِم ٍدَـحَِال  َۀَْـعَیب  ـال  َو  ُجُرْخَا  َنیح  ُجُرخَا  ّینِا  َو  ِِهناـمَز  ِۀَـیِغاِطل  ٌۀَْـعَیب  ِهُِقنُع  یف  ْتَعَقَو  ْدَـق  َو  ـَِّالا  ُمـالَّسلا  ُمِهیَلَع  یئاـبآ  ْنـِم  ٌدَـحَا  ْنُـکَی  ْمـَل  ُهَّنِا 

« یُقنُع یف  ِتیغاوَّطلا 
.( ح 4 ص 483 ، ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ص 290 ، ۀبیغلا ، باتک  )

: دیامرفیم میرک  نآرق  رد  دنوادخ  دیدوب ] هدرک  لاؤس   ] تبیغ تلع  صوصخ  رد  )
« دیوشیم تحاران  دوش ، نشور  امش  يارب  رگا  هک  دینکن  لاؤس  ییاهزیچ  زا  نامیا  لها  يا  »

.( هیآ 101 هدئام ، )
چیه تعیب  منکیم ، مایق  یتقو  نم  یلو  دنتـشاد ؛ ندرگرب  ار  شیوخ  نامز  ياهتوغاط  زا  یکی  تعیب  نم  ناردـپ  زا  مادـکره  هک  دـینادب 

.« مرادن ندرگ  رب  ار  نامز  ياهتوغاط  ناشکندرگ و  زا  کی 

( جع  ) يدهم ترضح  نوماریپ  تیودهم  ییابفلا  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 204 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


يرغص تبیغ 

يرغص تبیغ 

يادـتبا نامه  زا  یخرب  ار  تبیغ  نیا  زاـغآ  مالـسلا . هیلع  يدـهم  ترـضح  تدـم  هاـتوک  یتسیز  ناـهنپ  زا  تسا  تراـبع  يرغـص » تبیغ  »
.( ص 340 ج 2 ، داشرالا ، ( ؛ دناهتسناد تدالو 

. دوشیم لاس  نآ 74  تدم  باسح  نیا  اب 
. دوشیم هتساک  روکذم  تدم  زا  لاس  جنپ  نیاربانب  دناهتسناد ؛ مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش  زا  ار  نآ  عورش  زین  یخرب 

. دراد يرتشیب  تادیؤم  مود  هیرظن  هتبلا 
.( ص 149 ۀبیغلا ، ص 341 ، ج 1 ، یفاکلا ، ص 159 ، ۀبیغلا ، باتک  (ر.ك :

مه ینالوط  تبیغ  دوب و  ینالوط  تبیغ  يارب  يزاس  هدامآ  یعون  مالـسلا ، هیلع  يدهم  ترـضح  تدـم  هاتوک  تبیغ  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
اب روهظ ؛ رـصع  يربک و  تبیغ  نایم  دوب ، ياهنایم  تلاح  يرغـص  تبیغ  یناسنا . هعماج  رد  ترـضح  نآ  رایع  مامت  روضح  روهظ و  همدقم 

: هک حیضوت  نیا 
لماک روط  هب  هطبار  نیا  روهظ ، رـصع  رد  تسا و  هتـسسگ  شیوخ  موصعم  نیتسار و  ماما  اب  تما  لماک  هدرتسگ و  هطبار  يربک  تبیغ  رد 

ياهیگژیو زا  یخرب  نیاربانب  تسا . مکاح  ياهنایم  تیعضو  طیارش و  هکلب  نیا ، هن  تسا و  نآ  هن  يرغـص  تبیغ  رد  اما  ددرگیم . رارقرب 
: تسا رارق  نیا  زا  يرغص  تبیغ 

هب دش ، هدیمان  يرغـص » تبیغ   » نآ تدم  ندوب  هاتوک  لیلد  هب  دیـشک و  لوط  لاس  ینامز 69  رظن  زا  هدوب  دودحم  يرغـص  تبیغ  نامز  . 1
. درادن یعالطا  نآ  تدم  زا  یسک  ادخ  زا  ریغ  هک  يربک  تبیغ  فالخ 

. دوبن یمومع  هبناج و  همه  مالسلا  هیلع  ماما  یتسیز  ناهنپ  يرغص  تبیغ  نارود  رد  . 2
نآ يـالکو  زا  یخرب  ّصاـخ و  باون  دـننام  یناـسک  هکلب  دوبن ؛ یناـگمه  یناـهنپ  تبیغ و  نیا  نکیل  دوـب ؛ ناـهنپ  اـهرظن  زا  هچرگا  ماـما 

. دنناسرب مدرم  هب  ار  وا  خساپ  دنربب و  ماما  تمدخ  ار  مدرم  ياههمان  تالاؤس و  دنشاب و  سامت  رد  ترـضح  نآ  اب  دنتـسناوتیم  ترـضح ،
يربک تبیغ  يانب  ینعی ، تسا ، هتسب  يراگنهمان  هبتاکم و  باب  تسا و  ناهنپ  اههاگن  زا  یلک  روط  هب  مالسلا  هیلع  ماما  يربک  تبیغ  رد  اما 

: هک تسا  نیا  نآ  ياضتقا  و 
. دوشن هدید  ترضح 

. دننیبب ار  ترضح  دارفا ، یخرب  تسا  نکمم  هکلب  دوش ؛ هدید  درادن  ناکما  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  هتبلا 
فظوم نانآ  دوب . هدرک  نییعت  باـختنا و  صخـشم  نّیعم و  تروص  هب  ار  اـهنآ  هک  تشاد  هدـنیامن  راـهچ  ترـضح  يرغـص ، تبیغ  رد  . 3

. تسین نینچ  يربک  تبیغ  رد  یلو  دنتسنادیم ؛ زین  ار  ترضح  ناکم  هاگتماقا و  دننک . رارقرب  طابترا  مدرم  مالسلا و  هیلع  ماما  نیب  دندوب 
. دسانشیمن دنیبب  رگاو  دنیبیمن  ار  وا  یسک  يربک  تبیغ  رد  یلو  دسانشب ؛ دنیبب و  ار  وا  یسک  دوب  نکمم  يرغص  تبیغ  رد  . 4

يرغص تبیغ  هفسلف 

هب ندیـسر  زا  سپ  ترـضح  نآ  هک  هدوب  ردقم  نینچ  ادتبا  زا  تسا . هدوب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تماما  لّوا  هلحرم  يرغـص  تبیغ 
زا وا  عقاو  رد  دـنچ  ره  دریگب ؛ هلـصاف  دـهدیم ، خر  هعماج  رد  هچنآ  زا  رهاظ  رد  دوش و  ناهنپ  یمومع  دـید  زا  هلـصافالب  یتسیاب  تماـما ،

ياههاگیاپ هب  ینیگنس  هبرض  دومنیم  خر  هرابکی  تبیغ ، نآ  رگا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دنکیم . كاردا  ساسحا و  ار  عیاقو  همه  کیدزن 
رگا دندرکیم و  عوجر  وا  هب  تالکـشم  رد  دنتـشاد ، طابترا  دوخ  ماما  اب  نآ  زا  لبق  مدرم  اریز  دـشیم ؛ دراو  تماما  نارادـفرط  یمدرم و 
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زیچ همه  دوب -  نکمم  دنرادن ، دوخ  يونعم  يرکف و  ربهر  هب  یـسرتسد  رگید  هک  دـندرکیم  ساسحا  مدرم  دـشیم و  بیاغ  ماما  ناهگان 
وخ نآ  اب  جـیردت  هب  مدرم  ات  دوش  يزاس  هنیمز  همات » تبیغ   » يارب هک  دوب  مزال  نیاربانب  دـنوش ! راـچد  هقرفت  هب  عمج  نآ  دورب و  تسد  زا 

مالـسلا هیلع  يدهم  ماما  نامز  نیا  رد  تفرگ ، تروص  يزاس  هنیمز  نیا  عقاو  رد  يرغـص  تبیغ  اب  دنزاسب . نآ  ساسا  رب  ار  دوخ  دنریگب و 
. دنتشاد طابترا  دوخ  نایعیش  اب  قوثو  دروم  نارای  نالیکو و  ناگدنیامن ، قیرط  زا  ناشیا  یلو  دوب ؛ ناهنپ  اههدید  زا 

.( ص 101 نورق ، زارف  رب  يربهر  )
مامت یتسیز  ناهنپ  هدرپ  رد  ترضح  نآ  دنوادخ  روتسد  هب  لاس -  تدم 69  تشذگ  زا  سپ  یگدامآ -  ندمآ  دوجو  هب  اب  هتفر  هتفر  یلو 

. دنتفرگ رارق  لماک  و 

( همات  ) يربک تبیغ 

ات دـش و  زاغآ  مالـسلا  هیلع  ماما  ریفـس  نیمراهچ  تلحر  لاس 329 ه و  رد  يرغـص  تبیغ  ندیـسر  نایاپ  هب  اب  هماـت ) تبیغ   ) يربک تبیغ  »
: زا تسا  ترابع  تبیغ  نیا  ياهیگژیو  هلمج  زا  تفای . دهاوخ  همادا  ترضح  نآ  روهظ  زور  ندیسر  ارف  ات  دراد و  همادا  زین  زورما 

. تسا صخشمان  نآ  نایاپ  ینالوط و  يربک  تبیغ  تدم  . 1
دهاوخن دوجو  نارود  نیا  رد  يرغـص  تبیغ  نامز  رد  دوجوم  طابترا  هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛ عطق  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  یلک  طابترا  . 2

. تشاد
ّصاخ باون  قیرط  زا  ترـضح  نآ  اـب  مدرم  طاـبترا  هک  يرغـص  تبیغ  نارود  فـالخ  رب  تسا . ماـع  تروص  هب  نارود  نیا  رد  تباـین  . 3

اب هک  دنتـسه  ترـضح  نآ  ماع  نابیان  مدرم  عجرم  اهنت  درادـن و  دوجو  ّصاخ  تباـین  ترافـس و  رگید  نارود  نیا  رد  تفرگیم ، تروص 
هرادا هفیظو  ماع ، بیان  ناونع  هب  طیارـش  عماج  نادـهتجم  نارود  نیا  رد  تسا . صیخـشت  لـباق  هدـش ، رکذ  تاـیاور  رد  هک  ییاـهكالم 

. دنراد هدهع  رب  ار  هعماج 
. دوشیم ریگارف  نیمز  رد  روج  ملظ و  تیمکاح  . 4

هرود نیا  رد  يدایز  ياهناسنا  تسا و  رتشیب  هاتوک ، عون  زا  بتارم  هب  تبیغ  عون  نیا  ياههاگـشزغل  دوشیم . رتدـیدش  یهلا  تاناحتما  . 5
. تشاذگ دنهاوخ  رس  تشپ  ار  یتخس  تاناحتما  داتفا و  دنهاوخ  یهارمگ  هب 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
َو ِِهنیِد  یلَع  ْمُْهنِم  َتَبَث  ْنَمَف  الَا  ُهَنُودِجَی ، الَف  یعْرَملا  َنُوُبلطَی  ِِهتَبیَغ ، یف  ِمَعَّنلا  َنالَوَج  َنُولوُجَی  ِۀَعیِّشلِاب  ّینَاَک  ٌلیوَط ، اهُدَمَا  ٌۀَْـبیَغ  اّنِم  ِِمئاقِلل  »

 …« ِۀَمایِقلا َمْوَی  یتَجَرَد  یف  یعَم  َوُهَف  ِهِماِما  ِۀَبیَغ  ِدَمَا  ِلوُِطل  ُُهبلَق  ُسْقَی  َْمل 
.( ح 14 ص 303 ، ج 1 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  )

. دـنوریم وس  نآ  وس و  نیا  هب  وا ، تبیغ  نامز  رد  هک  منیبیم  ار  هعیـش  ییوگ  دوب . دـهاوخ  ینالوط  شناـمز  هک  تسا  یتبیغ  ار  اـم  مئاـق  )
نامز رد  هک  سک  ره  دینادب  دـباییمن . ار  نآ  دـنوریم و  هاگارچ  لابند  هب  دنـشاب ؛ هدرک  مگ  ار  شیوخ  ناپوچ  هک  ینادنفـسوگ  دـننامه 

نم هجرد  رد  نم و  اب  تشهب  رد  دـشاب ، هدـشن  لدگنـس  اـم  مئاـق  ییادـیپان  تدـم  لوط  رد  دـنامب و  مدـق  تباـث  شیوخ  نید  رب  وا ، تبیغ 
.« دوب دهاوخ 

ۀبیغلا

طقف روهشم  لوق  قبط  یسوط  ۀبیغلا  باتک  اب  هابتـشا  زا  زیهرپ  يارب  ام  یلو  دناهدرک  دای  ۀبیغلا  باتک  ناونع  هب  باتک  نیا  زا  یخرب  هچرگا 
هب روهـشم  ینامعن ، بتاک  رفعج  نب  میهاربا  نب  دمحم  هّللادبعوبا ، هلیـسو  هب  ۀبیغلا »  » دنمـشزرا باتک  مینکیم . دای  ۀبیغلا »  » ناونع اب  نآ  زا 
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هیلع نامز  ماما  تبیغ  تایاور  باتک ، عوضوم  تسا . هدـش  هتـشاگن  يرجه ) مراهچ  نرق  لیاوا  رد  هعیـش  گرزب  نایوار  زا   ) بنیز یبا  نبا 
نآ ياهیگژیو  روهظ و  رـصع  ترـضح و  نآ  تایـصوصخ  نینچمه  تسا . هدـش  دراو  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  هک  تسا  مالـسلا 

: دسیونیم نآ  شراگن  هزیگنا  هرابرد  باتک ، زاغآ  رد  مرتحم  فلؤم  تسا . هدش  نایب  نارود 
هب تبـسن  هدش و  میـسقت  یفلتخم  ياههورگ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دمحم و  هب  نادنمهقالع  نایعیـش و  مدیدیم  هعماج  رد  نم 

نانچ متفای ، ترضح  نآ  تبیغ  ار  نآ  لیلد  یسررب ، زا  سپ  دناهتشگ . نادرگرـس  راگدرورپ ، تّجح  رما و  یلو  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما 
یتایاور ات  مدش  نآ  رب  دنوادخ ، يرای  هب  اذل  دـناهدرک . هراشا  نآ  هب  زین  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  یلع و  ترـضح  ادـخ و  لوسر  هک 

عمج دـناهدرک ، تیاور  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  هراـبرد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ناـنمؤم و  ریما  زا  ییاور  گرزب  خـیاشم  هک 
. دناهدرک تیاور  ار  اهنآ  زین  ننست  لها  ياملع  تسا ، نم  رایتخا  رد  نونکا  مه  هک  یتایاور  زا  يرایسب  میامن . يروآ 

لاس 342 ه، رد  باتک ، نیا  فلؤم  تسا ». نم  رایتخا  رد  نونکا  مه  هک  تسا  یتایاور  زا  رتهدرتسگ  رایسب  هراب ، نیا  رد  نانآ  تایاور  هتبلا 
. تسا هدروآ  رد  شراگن  هب  ار  هدنزرا  رثا  نیا  بلح ، رهش  رد  يربک ، تبیغ  لیاوا  رد 

زین فلؤم  هدش و  تئارق  میهاربا  نب  دمحم  نآ ، فلؤم  رب  نایاپ  ات  زاغآ  زا  بتاک  یعاجش  یلع  نب  دمحم  نیسحلاوبا  هلیـسو  هب  باتک  نیا 
یعاجـش دـمحم  نب  نیـسح  وا ، دـنزرف  سپ  دـندرکیم ، تئارق  یعاجـش  دزن  رد  زین  نایوار  رگید  تسا . هداد  يو  هب  ار  نآ  تیاور  هزاـجا 

هب باتک  قیرط  نیا  زا  داد و  رارق  گرزب ) خیاشم  زا   ) یـشاجن رایتخا  رد  ار  شردـپ  ياهباتک  رگید  فلؤم و  دزن  رد  هدـش  تئارق  هخـسن 
لیذ دراوم  هب  ناوتیم  ۀـبیغلا »  » باتک تاـعوضوم  هلمج  زا  تسا . باـب  رد 26  تـیاور  لماش 478  روبزم  باتک  تسا . هدیـسر  اـم  تسد 

: درک هراشا 
، دنک تماما  ياعدا  غورد  هب  هک  یسک  مالسلا ، مهیلع  همئا  دادعت  تماما ، هلأسم  ندوب  یهلا  مالسلا ، مهیلع  دمحم  لآ  رارسا  ظفح  بوجو 

رکشل تافـص  مالـسلا ، هیلع  رظتنم  ماما  تافـص  ناحتما ، هرابرد  جرف ، راظتنا  ربص و  هرابرد  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  تبیغ  هرابرد  تایاور 
. تسا هتفرگ  تروص  نآ  زا  يددعتم  ياههمجرت  هدش و  هتسارآ  عبط  رویز  هب  راب  اههد  نونکات  باتک  نیا  ترضح و …  نآ 

ف»  » فرح

ترتف

. دوشیم هتفگ  ربمایپ  ود  نیب  نامز  تدم  هب  ینید  حالطصا  رد  ترتف » »
.( ص 174 ج 10 ، برعلا ، ناسل  )

هیلع و هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  مالسلا و  هیلع  یـسیع  ترـضح  نیب  ینامز  هلـصاف  هب  هدمآ و  میرک  نآرق  رد  راب  کی  اهنت  هملک  نیا 
: میناوخیم هیآ 19  هدئام »  » هروس رد  تسا . هدرک  هراشا  هلآ 

ُهَّللا َو  ٌریذَن  َو  ٌریـَشب  مُکَءاج  دَقَف  ٍریذـَن  َو ال  ٍریـَشب  ْنِم  انَءاج  ام  اُولوُقَت  ْنَا  ِلُسُّرلا  َنِم  ٍةَْرتَف  یلَع  مَُکل  ُنِّیَُبی  اُنلوُسَر  مُکءاج  ْدَـق  ِباتِکلا  َلْهَا  ای  »
« ٌریدَق ٍءیَش  ِلُک  یلَع 

.( هیآ 19 (، 5  ) هدئام هروس  )
تمایق زور   ] ادابم ات  دـنکیم ، نایب  امـش  يارب  ار ] قیاقح   ] نالوسر ترتف  نارود  رد  هک  هدـمآ  امـش  يوس  هب  اـم  ربماـیپ  باـتک ، لـها  يا  )

: دییوگب
.« تساناوت يزیچ  ره  رب  ادخ  تسا و  هدمآ  ياهدنهد  رادشه  رگتراشب و  امـش  يارب  ًاعطق  سپ  دماین  ياهدنهد  رادـشه  رگتراشب و  ام  يارب  »
زا ياهراپ  رد  اما  هدـش ؛ ریبعت  تبیغ  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ترـضح  یتسیز  ناهنپ  نامز  تدـم  هب  تایاور  بلغا  رد  ّتیودـهم ، ثحابم  رد 
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. تسا هدش  دای  زین  ترتف »  » ناونع هب  نارود  نیا  زا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخس 
: دیوگ هزمح  وبا 

: مدرک ضرع  مدیسر و  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  »
؟ دییامش رمالابحاص 

: دومرف
. هن

: متفگ
؟ تسا امش  رسپ 

: دومرف
. هن

: متفگ
؟ تسا امش  رسپ  رسپ 

: دومرف
. هن

: متفگ
؟ تسا امش  رسپ  رسپ  رسپ 

: دومرف
. هن

: متفگ
؟ تسیک وا  سپ 

: دومرف
، دیایب ناماما ) ندوبن  ادیپ   ) ترتف نامز  رد  وا  دـشاب ، هدـش  روج  متـس و  زا  رپ  هکنانچ  دـنک ؛ تلادـع  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  نامه 

.« دش ثوعبم  نالوسر ) ندوبن  ادیپ   ) ترتف نامز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنانچ 
.( ح 21 ص 141 ، ج 2 ، یفاکلا ، )

زا يو  تسا . هریغم  نب  ثراح  نب  یلع  ثیدـح  هدومن ، مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  ترتف »  » نارود هب  هراشا  هک  یتاـیاور  زا  رگید  یکی 
: تسا هدرک  تیاور  شیوخ  ردپ 

: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  »
؟ دنسانشن ار  شیوخ  ماما  ناناملسم  نآ  رد  هک  دوب  دهاوخ  یترتف  ایآ 

: دومرف
. دوشیم هتفگ  نینچ 

: مدرک ضرع 
؟ مینک هچ  ام  سپ 

: دومرف
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.« ددرگ نشور  امش  رب  راک  رخآ  ات  دیشاب  هتشاد  تسد  هب  دینآ ، رب  هک  ار  نامه  دیزیوایب و  نیتسخن  رما  نامه  هب  دوش ، نینچ  نوچ 
.( ح 2 ص 228 ، ۀبیغلا ، )

: دیامرفیم نینچ  دنکیم ، هراشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  حلاص  تبیغ  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یتقو  زین  رگید  یتیاور  رد 
َنُوفِرعَی ٍةَْرتَف ال  یلَع  ٍماَّیَا  َۀَْعبَـس  ٍحـِلاص  ِجوُرُخ  َدـَْعب  ُمْوَقلا  َثَکَم  ْدََـقل  َّلَجَوَّزَع و  ِهَّللا  یَلَع  ُّلُدَـی  ٍِملاع  ِالب  َضْرَالا  َكُْرتَی  ْنَا  ْنِم  ُلَدـْعَا  ُهَّللَا  »

ِِمئاقلا ُلَثَم  امَّنِا  َو  ِهیَلَع  اوُعَمَتِْجا  مالـسلا  هیلع  ٌحـِلاص  َرَهَظ  اَّمَلَف  ٌةَدِـحاو ، ْمُُهتَِملَک  َّلَجَوَّزَع ، ِهّللا  ِنید  ْنِم  ْمِهیدـْیَا  یف  اـم  یلَع  ْمُهَّنَا  َریَغ  ًاـماِما ،
« ٍِحلاص ُلَثَم  مالسلا  هیلع 

.( ح 1 باب 3 ، ج 1 ، نیدلالامک ، )
اهنت حلاص ، جورخ  زا  دعب  موق  نآ  دنک . يربهار  یلاعت  يادخ  هب  ار  مدرم  ات  دراذگ  ملاع  نودب  ار  نیمز  هک  تسا  نآ  زا  رتلداع  ادخ  )… 
دوب ناشتسد  رد  هک  یلاعت  يادخ  نید  نامه  هب  اهنآ  یلو  دنتخانشیمن ؛ ار  یماما  هک  دندرب  رـس  هب  یفیلکتالب )  ) ترتف لاح  رد  زور  تفه 
حلاص لثم  مالسلا ، هیلع  مئاق  لثم  انامه  دندش و  عمج  وا  رود  دش ، رهاظ  مالـسلا  هیلع  حلاص  نوچ  دندوب و  دحتم  مه  اب  دندرکیم و  لمع 

.« تسا مالسلا  هیلع 

روج ملظ و  ندش  ریگارف 

. تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  فورعم  ياههناشن  زا  روج ،» ملظ و  ندش  ریگارف  »
 - یفورعم تیاور  رد  هکنانچ  هتفرگ ؛ رارق  هراشا  دروم  یلک ، ناونع  نیمه  هب  یـضعب  رد  دروخیم . مشچ  هب  رایـسب ، تایاور  رد  هناشن  نیا 

: تسا هدمآ  نوگانوگ -  ياهدنس  اب 
.« ًارْوَج َو  ًاْملُظ  ْتَِئُلم  ام  َدَْعب  ًالْدَع  َو  ًاطِْسق  َضرَالا  ِِهب  ُهَّللا  ُأَلْمَی  »

ص 338 و)…  ج 1 ، یفاکلا ، ص 287 ؛ ج 1 ، نامه ، )
تسا ینتفگ  دشاب ». هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هکنآ  زا  سپ  دزاسیم ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  مالسلا  هیلع  يدهم  روهظ  هلیسو  هب  دنوادخ  »
الـصا حـلاص  دارفا  ای  دـنوش ، رفاک  مدرم  همه  هکنیا  هن  تسا ؛ حـلاص  دارفا  ندـش  مک  هانگ و  روج و  ملظ و  ندـش  دایز  زا  نخـس  اجنیا  رد 

دـهعتم و هتخابکاپ ، دارفا  دـیاب  هدـنکفا ، هیاس  هانگ  هریت  ياهربا  هتفرگارف و  یهاـبت  ار  اـج  همه  هک  ناـمز ، ناـمه  رد  دـشاب ! هتـشادن  دوجو 
. دنزیخرب داهج  هب  گرزب  یجنم  نآ  زا  تیامح  رد  دنزاس و  هدامآ  ار  ترضح  نآ  مایق  هنیمز  حلاص ،

هیلع يدهم  رظتنم  هعماج  هک  هدش  هراشا  زین  هتکن  نیا  هب  دـش -  دای  روهظ  هناشن  ناونع  هب  متـس ، ندـش  دایز  زا  هک  یلاح  رد  تایاور -  رد 
دنزادرپب و…  سفن  بیذهت  هب  هدرک ، يّدج  شالت  اهشزرا ، دض  اب  هزرابم  اهشزرا و  نتشاد  اپ  هب  رد  دیاب  مالسلا ،

دیرف

. تسا هتفر  راک  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  باقلا  زا  یکی  ناونع  هب  تایاور  رد  تسا . کت )  ) يانعم هب  تغل  رد  دیرف » »
: دیوگ هتابن  نب  غبصا 

: دومرفیم هک  مدینش  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  »
. تسا اهنت )  ) دیحو و  کت )  ) دیرف هدنار ،)  ) دیرط هراوآ ،)  ) دیرش رما  نیا  بحاص 

.( ح 13 باب 26 ، ج 1 ، نیدلالامک ، )

ق»  » فرح
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مئاق

: تفگ مامت  تحارص  اب  ناوتیم  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  هب  طوبرم  تایاور  هب  هعجارم  اب 
، مالـسلا هیلع  يدـهم  ترـضح  ماـیق  هک  ییاـجنآ  زا  اـیوگ  تسا . هدـشن  لامعتـسا  ترـضح  نآ  يارب  مئاـق »  » بـقل هزادـنا  هـب  یبـقل  چـیه 

حیرـصت دروم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  مالک  رد  هراومه  بقل  تفـص و  نیا  هب  فاصتا  تسا ؛ ترـضح  نآ  تایح  لـصف  نیرتناـشخرد 
ینید و تافارحنا  یـسایس و  عاضوا  ربارب  رد  يو  هک  تسا  نآ  مئاق ،»  » هب ترـضح  نآ  ندـیمان  تلع  نیرتمهم  نیارباـنب  تسا . هتفرگ  رارق 

. درک دهاوخ  يربهر  ار  یناسنا  خیرات  مایق  نیرتگرزب  یعامتجا ،
.( ح 2 ص 704 ، داشرالا ، )

ناماما رگید  زا  ار  ترـضح  نآ  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ماما  مایق  ياهیگژیو  اـما  تسناد ؛ مئاـق  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  یماـمت  ناوتیم  هتبلا 
: درک هراشا  ناوتیم  زین  ریز  تایاور  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ندیمان  مئاق  هجو  هرابرد  تسا . هتخاس  زاتمم  مالسلا  مهیلع 

: دیوگیم یلامث  هزمحوبا 
! ادخ لوسر  دنزرف  يا  مدرک  لاؤس  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  »

؟ دیتسین قح  هدنراد ] اپ  هب  و   ] مئاق امش  همه  ایآ 
: دومرف

. یلب
: مدرک ضرع 

؟ دناهدیمان مئاق  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ارچ 
: دومرف

دزن دندومن و  هلان  هجض و  دنوادخ  هاگرد  هب  هکئالم  دش ، دیهش  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ءادهـشلادیس  ترـضح  نم  دج  هک  یماگنه 
هکئالم داد و  ناشن  نانآ  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نادنزرف  زا  ناماما  لجوزع  يادخ  سپ  دومرف ] هکنآ  ات   …  ] دندرک تیاکش  راگدرورپ 
لجوزع دـنوادخ  سپ  دـناوخیم . زامن  تسا و  مایق  لاح  رد  ناـشیا  زا  یکی  هک  دـندید  ماـگنه  نآ  رد  دـندش . لاحـشوخ  اـهنآ  ندـید  زا 

: دومرف
.« تفرگ مهاوخ  ماقتنا  نیسح ) نالتاق   ) نانآ زا  مئاق  نیا  هلیسو  هب 

.( ص 239 ۀمامالا ، لئالد  )
: دش هدیسرپ  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  زا 

؟ دنمان مئاق  ار  وا  ارچ 
: دومرف

ِِهتَمامِِاب َنیِلئاقلا  ِرَثْکَا  ِداِدتِْرا  َو  ِهِرْکِذ  ِتْوَم  َدَْعب  ُموُقَی  ُهَّنَِال  »
.( ح 3 ص 378 ، ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  )

.« دناهتشگرب شتماما  هب  نادقتعم  رتشیب  تسا و  هتفر  اهدای  زا  هک  دنک  مایق  نآ  زا  سپ  نوچ  )
مادـک ره  هک  هدـش  هفاضا  رگید  یتاـملک  هب  دراوم ، زا  یـضعب  رد  یلو  هتفر ؛ راـک  هب  ییاـهنت  هب  مئاـق »  » بقل دراوم  زا  ياهراـپ  رد  هچرگا 

. تسا ّصاخ  ییانعم  يایوگ 
دوخ نادنزرف  زا  ار ، هدننک  مایق  نآ  هک  دناهتـشاد  رارـصا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  یخرب  يْدلُو ) ْنِم  ُِمئاقلا   ) منادنزرف زا  هدننک  مایق  . 1

. دنوش اوسر  دننکیم ، یفرعم  مئاق  ار  دوخ  مالسلا  مهیلع  همئا  ریغ  زاهک  یناسک  ات  دننک  یفرعم 

( جع  ) يدهم ترضح  نوماریپ  تیودهم  ییابفلا  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 210 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
« ًۀَّیلِهاج ًۀَتیم  َتام  دَقَف  َتامَف  ِِهتَْبیَغ  ِنامَز  ِیف  يْدلُو  ْنِم  َِمئاَْقلا  َرَْکنَا  ْنَم 

.( ح 12 باب 39 ، ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  )
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا ». هدرم  یلهاج  گرم  هب  دنک  راکنا  شتبیغ  نامز  رد  ارم  نادنزرف  زا  مئاق  هک  یسک  )

 …« ِنمْحَّرلا ِلیلَخ  َرْمُع  ُرُمْعَی  يدلُو  ْنِم  ُِمئاقلَا  »
.( ح 44 ص 189 ، ۀبیغلا ، ص 258 ؛ ۀمامالا ، لئالد  )

 …« ار نامحرلا  لیلخ  رمع  دنکیم ، رمع  نم  نادنزرف  زا  مئاق  )
نخس دنکیم و  یفرعم  ار  مالسلا  مهیلع  همئا  هک  هاگنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  مالک  رد  بلغا  مُهُِمئاق )  ) نانآ مئاق  . 2

. دیامرفیم دای  مالسلا ) مهیلع  تیب  لها   ) نانآ هدننک  مایق  نایب  اب  ترضح  نآ  زا  دروآیم -  نایم  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  زا 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هب  باطخ  ترضح  نآ 

. تسا ناشیا  مئاق  نانآ  نیمهن  هک  یتسه  هناگ  هن  ياهتّجح  ردپ  تّجح و  دنزرف  تّجح  ماما ، دنزرف  ماما  وت  یتسه . اقآ  دنزرف  اقآ  وت  »
.( ح 17 ص 52 ، ج 2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  )

نیتسار هدننک  مایق  اهنت  هدرک و  یفرعم  ناشیا  نیرخآ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  هدننک  مایق  اهنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ایوگ 
. تسا هتسناد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  زا  ار 

: دومرف یتیاور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  اَّنِم ) ِقَْحِلل  ٌِمئاق   ) ام زا  قح  يارب  هدننک  مایق  . 3
.« دیامن مایق  تیب ) لها   ) ام زا  قح  يارب  ياهدننک  مایق  هکنیا  رگم  دوشیمن ، اپ  رب  تمایق  »

.( ح 230 ص 59 ، ج 2 ، نامه ، )
هب اهنت  هدـش ، هداد  هدـعو  ناحلاص  یمامت  هب  هک  یمایق  زین  تسا و  بولطم  قح  هماقا  يارب  مایق  اهنت  هک  دـیآیم  تسد  هب  قوف  ثیدـح  زا 

. تفای دهاوخ  قّقحت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  زا  يدرف  هلیسو 
: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ِْتیَبلا ) َلْهَاانُِمئاق   ) تیب لها  ام  مئاق  . 4

نت رب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  سابل  دـنک  مایق  هک  هاگنآ  تیب  لها  ام  مئاق  هکنیا  رگم  تسا ، ناـمز  نآ  لـها  ساـبل  ناـمز ، ره  ساـبل  نیرتهب  »
.« دومن دهاوخ  تموکح  وا  شور  رب  درک و  دهاوخ 

.( ص 411 ج 1 ، یفاکلا ، )
: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ِلآ  ُِمئاق   ) دمحم لآ  زا  هدننک  مایق  . 5

.« هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ِلآ  ِِمئاِقب  ِْرمَالا  ُمامَت  »
.( ح 1 ص 232 ، دیحوتلا ، قودص ، خیش  )
.« تسا دمحم  لآ  مئاق  تسد  هب  رما  مامت  )

هیکز سفن  لتق 

یتقو مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  ناتـساد  رد  درادن . یمرج  تسا و  هدادن  ماجنا  یلتق  هک  یـسک  كاپ ، هانگیب ، درف  ینعی ، هّیکز » سفن  »
: دیوگیم يو  راک  هب  ضارتعا  رد  دنیبیم  ار  وا  دروخرب  یصخش 

.« ٍسْفَن ِْریَِغب  ًۀَّیکَز  ًاسْفَن  َْتلَتَقَا  »
.( هیآ 74 (، 18  ) فهک )
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»؟ یشکیم دشاب ، هداد  ماجنا  یلتق  هک  نآ  یب  ار  یکاپ  ناج  ایآ  )
هتخابکاپ و يدرف  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  بالقنا  زاـس  هنیمز  تازراـبم  راد  ریگرد و  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  هناتـسآ  رد  اـیوگ 

. دسریم لتق  هب  هنامولظم  دشوکیم و  مالسلا  هیلع  ماما  هار  رد  صلخم ،
. دتفایم قافتا  نیمز -  ياهناکم  نیرتهب  رد  ماقم -  نکر و  نیب  تایاور  نایب  قبط  میظع ، دادخر  نیا 

.( ح 16 ص 330 ، ج 1 ، نیدلالامک ، )
هدش دای  ینـسح » دیـس   » و هّیکز » سفن   » ناونع هب  وا  زا  یهاگ  تایاور ، رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دالوا  زا  هدش  دای  درف 

. تسا
.( ح 440 ص 445 ، ۀبیغلا ، باتک  (ر.ك :

، هعیـش عبانم  رد  یلو  هدشن ، هدرب  نآ  زا  یمان  ّتنـس  لها  عبانم  رد  دنچ  ره  تسا و  روهظ  هب  لصتم  یمتح و  ياههناشن  زا  هّیکز ، سفن  لتق 
. تسا رتاوتم  هکلب  ناوارف و  نآ  تایاور 

.( ص 459 رثالا ، بختنم  ح 483 ؛ ص 310 ، ج 8 ، یفاکلا ، ح 425 ؛ ص 435 ، ۀبیغلا ، باتک  ح 82 ؛ ص 303 ، ج 1 ، لاصخلا ، )
ناکم نامز و  زین  نآ و  تایئزج  تاـبثا  دـنچ  ره  تسین ؛ یکـش  روهظ -  تمـالع  ناونع  هب  ياهثداـح -  نینچ  ققحت  لـصا  رد  ور ، نیا  زا 

. تسا لکشم  لوتقم ، ياهیگژیو  نآ و  ققحت 
: دناهداد لامتحا  یخرب 

راجحا  » هقطنم رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ناـمز  رد  هک  تسا  هّیکز  سفن  هب  فورعم  نسح ، نب  هّللادـبع  نب  دـمحم  هّیکز ، سفن  زا  دارم 
. دش هتشک  هنیدم  یکیدزن  رد  تیز »

: لیلد دنچ  هب  تسین ، تسرد  لامتحا  نیا 
هداد خر  هناشن  نیا  دنهد ، ربخ  نآ  زا  ناماما  هک  نآ  زا  شیپ  هکلب  مالـسلا ؛ هیلع  يدهم  ترـضح  دـلوت  زا  شیپ  هک  تسا  نیا  شاهمزال  . 1

. دشاب
هقطنم رد  نسح  نب  هّللادـبع  نب  دـمحم  هکنآ  لاـح  دوـشیم و  هتـشک  ماـقم  نکر و  نیب  هّیکز ،» سفن   » هـک هدـش  حیرـصت  تاـیاور  رد  . 2

. تسا هدش  هتشک  هنیدم ) یکیدزن  رد  « ) تیز راجحا  »
، هّللادـبع نب  دـمحم  هکنآ  لاح  تسا ؛ روهظ  هب  لصتم  یمتح و  ياههناشن  زا  هّیکز  سفن  لتق  هدـش  هراشا  تاـیاور  رد  هک  هنوگ  ناـمه  . 3

. تسا هدیسر  لتق  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دلوت  زا  شیپ  اهلاس 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

.« ۀَلَیل َةَرَشَع  َسْمَخ  ِّالا  ِۀَّیِکَّزلا  ِسْفَّنلا  ِْلتَق  َْنَیب  َو  دمحم  ِلآ  ِِمئاق  ِماِیق  َْنَیب  َْسَیل  »
.( ص 649 ج 2 ، نیدلالامک ، ص 445 ، ۀبیغلا ، باتک  ص 374 ؛ ج 2 ، داشرالا ، )

.« تسین هلصاف  زور  هنابش  هدزناپ  زا  شیب  هّیکز ، سفن  ندش  هتشک  مالسلا و  هیلع  يدهم  روهظ  نیب  )
ماگنه نآ  زا  هدیسر و  لتق  هب  ق  لاس 145 ه . رد  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  نامز  رد  هّیکز ، سفن  هب  فورعم  نسح ، نب  هّللادبع  نب  دمحم 

. دشاب روهظ  هب  لصتم  تمالع  دناوتیمن  درذگیم و  نرق  هد  زا  شیب  لاح ، هب  ات 
يو ندوب  يرهاظ ، تهابش  ناشیا ، یمارگ  ردپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  شردپ  يو و  یمانمه  نوچ  يروما  دسریم ، رظن  هب 
مایق تسار ،) فتک  يور  رب  هایس  یلاخ  نتشاد  نوچ   ) اههناشن یخرب  دوجو  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  راوگرزب  فیرـش و  نادناخ  زا 

هب مدرم  هک  دوب  هتشگ  ببس  سابع ، ینب  ياهفیرحت  اهتنطیـش و  رتمهم ، همه  زا  هیما و  ینب  تنوشخ  جوا  رد  تخـس و  طیارـش  رد  يو 
! دننک روصت  يدهم  ار  وا  یهورگ  دنتفیب و  هابتشا 
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هب رـصع  نآ  رد  مشاهینب  خیـش  هک  ضحم - ، هّللادبع  شردپ  و  هّیکز » سفن   » دوخ هک  دوشیم  هدافتـسا  اههنیرق  یـضعب  زا  نیا ، رب  هوالع 
ایوـگ دـندرکیم ، دوـمناو  نینچ  دـندزیم و  نماد  مدرم  نیب  رد  ههبـش  نیا  تیوـقت  داـجیا و  هب  میهاربا ، شردارب  زین  و  تـفریم -  راـمش 

مه رد  شیوـخ و  بـالقنا  يزوریپ  تردـق و  هب  ندیـسر  رد  هار ، نیا  زا  دنتـساوخیم  ناـنآ  تسا . دوـعوم  يدـهم  ناـمه  ناـشیا ، يدـهم 
. دنریگب کمک  هیما  ینب  نتسکش 

. تشادزاب راک  نیا  زا  ار  نانآ  ماگنه ، نامه  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
.( ص 131 ج 47 ، راونالاراحب ، )

مق

رد هک  ییاجنآ  زا  تسا . هدوب  رادروخرب  ياهژیو  تیمها  زا  هراومه  هعیش ، خیرات  لوط  رد  هک  تسا  ناریا  روهـشم  ياهرهـش  زا  یکی  مق » »
نامدرم داقتعا  نیتسخن  گنس  دندرک ؛ ترجاهم  اجنادب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نابحم  ناتسود و  رهـش ، نیا  رب  بارعا  هطلـس  لیاوا  نامه 

. دش هداهن  یعیش  نآ ،
سیـسأت اب  نآ  لابند  هب  تسا . هدش  تبث  خیرات  رد  یعیـش  گنهرف  جیورت  هدـش  هتخانـش  ياههاگیاپ  زا  یکی  ناونع  هب  هتفر  هتفر  رهـش  نیا 

هکنیا امک  تس . هدومن ا  شقن  يافیا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  گنهرف  رـشن  مهم  رایـسب  زکرم  ناونع  هب  رهـش  نیا  یملع ، زکارم  اههقلح و 
گرزب نادنمـشناد  عجارم و  هک  دنکیم  یناشفا  رون  ناهج  مامت  هب  نآ  زا  فراعم  شناد و  ملع و  عّیـشت ، ناهج  همـصاع  ناونع  هب  هزورما 

« ّتیودهم  » گنهرف رد  ار  رهش  نیا  هک  هچنآ  دنهدیم . یتیگ  رـسارس  رد  ناقاتـشم  هب  ار  شیوخ  يدوجو  تاضویف  اجنیا  زا  مالـسا ، ناهج 
. هدرک رادروخرب  یصاخ  یگتسجرب  زا 

هدز دنویپ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هب  طوبرم  تاعوضوم  اب  ار  نآ  یلاها  رهـش و  نیا  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  یتایاور 
هب مئاق   ) مالـسلا هیلع  يدهم  ترـضح  مان  اب  بسانم  مق ، هب  سدقم  رهـش  نیا  يراذـگ  مان  هفـسلف  هک  دراد  حیرـصت  تایاور ، یخرب  تسا .

. تسا ترـضح  نآ  ِندومن  يرای  يزاس و  هنیمز  رد  رهـش ، نآ  ییایفارغج  هقطنم  مق و  لها  نتـساخ  اـپ  هب  ماـیق و  اـب  بساـنم  تسا و  قح )
: تسا هدرک  تیاور  يرصب  ناّفع 

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  »
؟ دنمانیم مق »  » ار رهش  نیا  ور  هچ  زا  ینادیم  ایآ 

: مدرک ضرع 
: دومرف دنرتهاگآ ؛ شلوسر  ادخ و 

« َهَنُورُْصنی َو  ِهیَلَع  َنوُمیقَتْسَی  َو  ُهَعَم  َنُوموُقَی  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ِلآ  ِِمئاق  َعَم  َنوُعِمَتْجَی  ُهَلْهَا  َّنَِال  ُْمق  َیِّمُس  امَّنِا  »
.( ح 38 ص 216 ، ج 57 ، راونالاراحب ، )

يرای ار  وا  هدنام و  مدق  تباث  وا  رانک  دنیامنیم و  مایق  يو  اب  هدـمآ و  درگ  مئاق  فارطا  مق ، لها  هکنیا  يارب  هدـش  يراذـگ  مان  مق  انامه  )
رتعیسو رترب و  ار  یموهفم  هتشاد و  یصاخ  تیانع  مق ، رهـش  هب  تبـسن  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هک  تسا  نیا  تایاور  یخرب  رهاظ  دننکیم ».

لها تیالو  هب  تبسن  مق ، بولسا  شور و  طخ و  يانعم  هب  ار  رهـش  نیا  مان  ور  نیا  زا  دناهدیـشخب . رهـش  نیا  هب  نآ ، عباوت  رهـش و  کی  زا 
: تسا هدمآ  یتیاور  رد  دناهدرب . راک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لآ  يدهم  اب  نانآ  مایق  مالسلا و  مهیلع  تیب 

: دندرک ضرع  دندیسر و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  روضح  هب  ير  ناگرزب  زا  ياهدع  »
: دومرف ترضح  میاهدیسر ، تمدخ  هک  میتسه  ير  لها  زا  ام 

. ام یمق  ناردارب  دندمآ  شوخ 
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: دندرک ضرع  سپس 
! میتسه ير  لها  ام 

: دومرف ترضح 
: دندرک ضرع  زاب  ام . یمق  ناردارب  دندمآ  شوخ 

! میتسه ير  لها  ام 
: دومرف ترضح 

ار دوخ  هتفگ  نانآ  درک . رارکت  ار  دوخ  لّوا  مالک  زین  ماما  میتسه ، ير  یلاها  اـم  دـندرک ، ضرع  ًاددـجم  اـم . یمق  ناردارب  دـندمآ  شوخ 
: دومرف نینچ  داد و  خساپ  ار  نانآ  لّوا  دننام  زین  ماما  دندش ، روآدای  راب  دنچ 

تسا و هرونم  هنیدم  نآ  تسا و  یمرح  ياراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  همرکم و  هکم  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  یمرح  ياراد  دنوادخ 
زا ییوناـب  يدوز  هب  تسا . مق  رهـش  نآ  هک  میتسه  یمرح  ياراد  زین  تیب  لـها  اـم  تسا . هفوک  هک  دراد  یمرح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

. دشابیم تشهب  لها  دنک  ترایز  مق  رد  ار  راوگرزب  نآ  هک  یسک  دش . دهاوخ  نفد  رهش  نیا  رد  همطاف  مان  هب  نم  هلالس 
.( ح 12196 ص 368 ، ج 10 ، لئاسولا ، كردتسم  ح 41 ؛ ص 216 ، ج 57 ، نامه ، )

: تفگ يوار 
راونالاراحب بحاص  دوب ». هدشن  دلوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظاک  ترـضح  زونه  هک  دومرف  ینامز  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ار  نخـس  نیا 

لقن مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  نآ  یبتکم  شقن  مق و  رهـش  هدـنیآ  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار ، تیاور  ود 
: دنکیم

ریاس رب  مق  رهـش  هب  نانمؤم و  ریاس  رب  رهـش  نآ  نانمؤم  هب  نینچمه  دنکیم ، لالدتـسا  اهرهـش  ریاس  رب  هفوک  رهـش  هلیـسو  هب  دـنوادخ  . ) 1
نانآ هراومه  هکلب  هدادن ؛ رارق  يرکف  فعـضتسم  ار  مق  لها  لاعتم  دـنوادخ  ناسنا . نج و  زا  معا  نایناهج ؛ رب  مق  لها  هطـساو  هب  اهرهش و 

. تسا هدرک  دییأت  قفوم و  ار 
: دومرف سپس 

ددرگیم بارخ  اجنآ  دنروآیم و  يور  اجنآ  هب  تعرس  هب  مدرم  دشاب ، نیا  ریغ  رگا  دنشابیم . یگدنز  هقیضم  رد  رهـش  نیا  رد  نارادنید 
نامـسآ و دسرب ، اجنیدب  مق  تیعقوم  هک  ینامز  دشاب . تّجح  اهنیمزرـس  ریاس  رب  دناوتیمن  دیاب  هک  هنوگ  نآ  دـنوشیم و  هابت  نآ  لها  و 

یناـمز يدوز  هب  تسا . هدـیدرگ  عفد  نآ  لـها  مق و  زا  يراـتفرگ  ـالب و  دـننامیمن . یقاـب  ياهظحل  اـهنآ  ناـنکاس  درادـن و  شمارآ  نیمز 
نیمز دشابن ، نینچ  رگا  دشابیم . يو  روهظ  ام و  مئاق  تبیغ  نامز  رد  نیا  دوب و  دنهاوخ  مدرم  رب  تّجح  نآ  لها  مق و  هک  دیـسر  دـهاوخ 
نانآ هرابرد  هک  يرگمتـس  ره  دنـشابیم . نآ  لها  رهـش و  نیا  زا  اـهالب  ندومن  رود  رومأـم  یهلا  ياههتـشرف  دربیم . ورف  ار  شدوخ  لـها 
التبم ینمـشد ، ای  تبیـصم و  يراتفرگ و  هب  ای  دنکـشیم و  مه  رد  ار  وا  ناگـشیپ ، متـس  هدـنبوک  مه  رد  ِدـنوادخ  دـشاب ، هتـشاد  دـب  هدارا 

شومارف ار  ادخ  دای  اهنآ  هک  هنوگ  نآ  دربیم ؛ نانآ  دای  زا  نارگمتـس ، ییاورنامرف  نامز  رد  ار  شلها  مق و  مان  لاعتم  دنوادخ  دنادرگیم .
.« دندرک

.( ح 22 ص 212 ، ج 57 ، راونالاراحب ، )
تخر هفوک  زا  نینچ  نیا  زین  ملع  دوریم ، ورف  دوخ  هاگیاج  رد  رام  هک  ياهنوگ  هب  ددرگیم و  یلاخ  نانمؤم  زا  هفوک  رهـش  يدوز  هب  . ) 2

فاعضتسا رد  یسک  نیمز  رد  هک  يوحن  هب  ددرگیم ؛ شناد  لضف و  ندعم  ناماس  نآ  دوشیم . راکشآ  مق  مان  هب  يرهـش  زا  ددنبیم و  رب 
. شیوخ هاگ  هلجح  رد  ناسورع  ون  یتح  دربیمن ، رس  هب  يرکف 

ترـضح ماقم  مئاق  مالـسا ، مایپ  ندـناسر  يارب  ار  شلها  مق و  ناحبـس ، دـنوادخ  ددـنویپیم . عوقو  هب  ام  مئاـق  روهظ  کـیدزن  اـیاضق  نیا 
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قرـش و هب  رهـش  نیا  زا  شناد  دـنامیمن . یقاـب  یتجح  نیمز  رد  دربیم و  ورف  ار  شدوخ  لـها  نیمز  دوشن  نینچ  رگا  دـنادرگیم . تّجح 
. دـشاب هدیـسرن  يو  هب  شناد  نید و  هک  دـنامیمن  یقاب  یکی  دوشیم و  تّجح  مامتا  مدرم  رب  ناـس  نیدـب  ددرگیم . رـشتنم  ناـهج  برغ 

ماقتنا شناگدنب  زا  دنوادخ  اریز  دوشیم ؛ ناگدنب  رب  دنوادخ  بضغ  مشخ و  ثعاب  يو ، روهظ  دـنکیم و  روهظ  مالـسلا  هیلع  مئاق  هاگنآ 
.« دننک راکنا  ار  تّجح  ترضح  سدقم  دوجو  نانآ  هکنآ  زا  دعب  رگم  دریگیمن ،

.( ح 23 نامه ، )

روهظ زا  لبق  ياهمایق 

هلمج زا  دـناهدش . هیـصوت  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  زا  لبق  ماـیق  زا  زیهرپ  هب  مالـسلا ، مهیلع  همئا  نادـناخ  یناوارف  تاـیاور  رد 
ار هناحلسم  مایق  رهاظ  هب  هک  تسا  یتایاور  هدش ، عقاو  هدافتسا  دروم  تبیغ ، رـصع  رد  تموکح  لیکـشت  ندوبن  عورـشم  يارب  هک  یتایاور 

. دسریمن رمث  هب  اهمایق  هنوگ  نیا  هک  دراد  دیکأت  دنکیم و  عنم  مالسلا  هیلع  يدهم  روهظ  زا  شیپ 
، قوف ههبش  هب  خساپ  يارب  دناهدروآ . درگ  لئاسولا  كردتسم  رد  يرون  ثّدحم  ۀعیـشلا و  لئاسو  رد  یلماع  رح  خیـش  ار  هدش  دای  تایاور 

: مینکیم دقن  ار  اهنآ  سپس  لقن و  ياهنومن  مادک  ره  زا  میزادرپیم و  هدش  دای  تایاور  يدنبهتسد  هب 
: کی

موـکحم و مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  روـهظ  زا  شیپ  ار  یمچرپ  ره  نتـشارفارب  ماـیق و  عوـن  ره  ماـع ، روـط  هب  تاـیاور ، نـیا  زا  یخرب 
. دننکیم یفّرعم  كرشم  ای  توغاط و  ار  نآ  رادمچرپ 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
.« َّلَجَوَّزَع ِهّللا  ِنُود  ْنِم  ُدَبُْعی  ٌتوُغاط  اُهبِحاصَف  ِِمئاقلا  ِماِیق  َْلبَق  ُعَفُْرت  ٍۀَیار  ُّلُک  »

.( ح 452 ص 295 ، ج 8 ، یفاکلا ، )
زا هیانک  مچرپ ، نتشارفارب  دوشیم ». شتسرپ  ادخ  ربارب  رد  هک  تسا  یتوغاط  نآ  بحاص  دوش ، هتـشارفا  رب  مئاق  مایق  زا  شیپ  یمچرپ  ره  )
هب ثیدح  نیا  رد  ِهَّللا » ِنُود  ْنِم  ُدَبُْعی   » هلمج و  توغاط »  » هژاو تسا . دـیدج  تموکح  سیـسأت  يارب  شالت  مکاح و  ماظن  اب  گنج  نالعا 

هیلع ماما  لوسر و  ادـخ و  لـباقم  رد  هک  تسا  یمچرپ  مئاـق » ماـیق  زا  شیپ  هدـش  هتـشارفارب  مچرپ   » زا دوصقم  هک  تسا  نآ  رگناـیب  یبوخ 
هماج دوخ  ياههتـساوخ  هب  هک  دشاب  نآ  یپ  رد  دنک و  سیـسأت  یتموکح  ادخ ، تموکح  لباقم  رد  هدنزارفارب  ددرگ و  هتـشارفارب  مالـسلا 

. دناشوپب لمع 
نینچ تروص ، نیا  رد  اریز  دـناوخ ؛ توغاـط  تسا ؛ هدرک  مادـقا  ماـیق و  نید ، تیمکاـح  يارب  هک  یحلاـص  صخـش  ناوـتیمن  نیارباـنب ،

نیا هب  دانتـسا  اب  رگا  نیا ، رب  نوزفا  دوب . دـهاوخ  وا  تهج  قیرط و  ریـسم و  رد  هک  هدـشن  هتـشارفارب  مئاق  مچرپ  لباقم  رد  اـهنت  هن  یمچرپ ،
زا یهن  فورعم و  هب  رما  داهج ، ياـهتیاور  اـب  تشادرب ، هنوگ  نیا  مینادـب ، عورـشم  ریغ  موکحم و  ار  یتضهن  ماـیق و  هنوگ  ره  تاـیاور ،

. درک رظن  فرص  تایاور  نیا  زا  دیاب  ضراعت ، ماقم  رد  دراد و  ضراعت  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ربمایپ و  هریس  اب  زین  رکنم و 
: ود

. تسا مالسلا  هیلع  يدهم  مایق  زا  شیپ  ياهمایق  ندشن  قفوم  یماکان و  رگنایب  هک  یتایاور 
زا دشاب ، رمث  نودب  هک  یمایق  اریز  دراد ؛ هراشا  یمالـسا  تموکح  داجیا  يارب  شالت  ندوبن  عورـشم  هب  نمـض ، رد  تایاور ، زا  هتـسد  نیا 

. تسا دنسپان  القع  لقع و  هاگدید 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

اُوثَبَعَف ُناْیبِّصلا  ُهَذَخَاَف  ُهاحانَج  َيِوَتْسَی  ْنَا  َْلبَق  ِهِرْکَو  ْنِم  َراط  ٍخْرَف  َلَثَم  ُُهلَثَم  َناک  ِّالا  مالسلا  هیلع  ِِمئاقلا  ِجوُرُخ  َْلبَق  اَّنِم  ٌدِحاو  ُجُرْخَی  ِهَّللاَو ال  »
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.« ِِهب
.( ح 14 ص 199 ، ۀبیغلا ، ص 264 ؛ ج 8 ، نامه ، )

ندش مکحم  زا  شیپ  هک  تسا  ياهجوج  دننام  وا ، لَثَم  هکنیا  رگم  دـنکیمن ؛ جورخ  مئاق  مایق  زا  شیپ  ام  زا  کی  چـیه  دـنگوس  ادـخ  هب  )
.« دنزادرپیم يزاب  هب  وا  اب  هتفرگ و  ار  وا  ناکدوک  هجیتن  رد  دشاب . هدرک  زاورپ  هنایشآ  زا  شیاهلاب 

مهیلع تیب  لها  یتحاران  يراتفرگ و  هک  تسا ، هجیتن  یب  اهنت  هن  یمالـسا ، تموکح  لیکـشت  يارب  مایق  هک  دناهتفرگ  هجیتن  تیاور  نیا  زا 
! دیشوپ مشچ  مالسلا  هیلع  يدهم  مایق  زا  شیپ  یمالسا ، تموکح  لیکشت  زا  دیاب  نیاربانب  دراد . یپ  رد  زین  ار  مالسلا 

: تسا لطاب  یتاهج  زا  نآ  دننام  تیاور و  نیا  هب  دانتسا 
نیـسح ماما  مایق  دنک ، زاوج  یفن  رگا  دننکیم . یفن  ار  يزوریپ  هکلب  دـنک ؛ ّدر  ار  مایق  زاوج  لصا  هک  تسین  نیا  ددـص  رد  تیاور  نیا  . 1

نیا دیدرت ، نودب  هکنیا  اب  تسا ! هدرک  موکحم  ار  خـف و …  دیهـش  یلع  نب  نیـسح  یلع و  نب  دـیز  مایق  زین  دـیزی و  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع 
. تسا هدوب  مالسلا  مهیلع  همئا  دییأت  دروم  اهمایق 

. تسا هدرم  هیواعم  هک  دش  عیاش  نیفص ، گنج  رد   » هنومن ناونع  هب  تسین ؛ مایق  هب  فیلکت  یفن  رب  لیلد  مایق ، يزوریپ  مدع  . 2
: دومرف مدرم ، يداش  لباقم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اما  دش . مدرم  يداش  ثعاب  ربخ  نیا 

ترـضح نآ  زا  دـنوش . گنهامه  وا  رب  مدرم  ات  دوشیمن  كاله  هیواـعم  تسا ! وا  تردـق  هضبق  رد  نم  ناـج  هک  ییادـخ  نآ  هب  دـنگوس 
: دندرک لاؤس 

: دومرف ماما  دیگنجیم ، وا  اب  ارچ  سپ  نیاربانب 
.« مشاب هتشاد  رذع  میادخ  دوخ و  نیب  مهاوخیم  ِهَّللا » َْنَیب  َو  ینَیب  َرْذُعلا  ُسِمَْتلَا  »

.( ص 259 ج 2 ، بقانملا ، بوشآ ، رهش  نبا  )
هب ًامتح  دـشاب ، هتـشاد  راظتنا  دـیابن  دـنک و  لمع  دوخ  فیلکت  هب  دـیاب  ناملـسم ، ناسنا  هک  تسا  انعم  نیا  رگناـیب  نآ  دـننام  تیاور و  نیا 

. دسرب بولطم  هجیتن 
ار هناحلسم  جورخ  راظتنا  نانآ  زا  نایعیش  اریز  دنـشاب ؛ مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  اهنت  ْتیَبلا » لْهَا  اّنِم   » هلمج زا  دوصقم  دراد  ناکما  . 3

مئاق مایق  زا  شیپ  ام  زا  سک  ره  هک  دننک  عناق  ار  نانآ  یبیغ ، رابخا  اب  دنتساوخیم  نامز ، نآ  رب  مکاح  طیارش  هب  هّجوت  اب  ناشیا  دنتشاد و 
. دنشاب هتشادن  هناحلسم  جورخ  هک  دنکیم  اضتقا  تحلصم  دش و  دهاوخن  زوریپ  مزال ، تاناکما  دوبن  تلع  هب  دنک ، جورخ 

نودب دنتـسه . مالـسلا  هیلع  يدهم  تموکح  زاس  هنیمز  هک  تسا  هدش  هداد  تراشب  مئاق  مایق  زا  شیپ  ياهمایق  هب  تایاور ، زا  یخرب  رد  . 4
. دشابیم اهمایق  نیا  هرمث  نیرتگرزب  دوخ  یگدامآ ، داجیا  هکنیا  رب  نوزفا  تسا . اهمایق  نآ  تیقفوم  ظاحل  هب  اهنآ ، يزاس  هنیمز  دیدرت 
اب زین  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج و  تایآ  اب  تسا ، داسف  متـس و  اب  هزرابم  مایق و  زا  یهن  ددـص  رد  تایاور  نیا  مییوگب  رگا  . 5

. دوش هدنکفا  رود  هب  دیاب  ور  نیا  زا  تسا ! راگزاسان  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هریس 
: هس

. تسا هدش  دانتسا  اهنادب  تبیغ ، هرود  رد  یمالسا  تموکح  داجیا  هار  رد  شالت  ندوبن  عورشم  يارب  هک  یتایاور 
زاب روهظ  ياـههناشن  ققحت  زا  شیپ  ياهزراـبم ، ماـیق و  ره  رد  تکراـشم  زا  دـناوخیم و  ارف  نوکـس ، توکـس و  هب  ار  مدرم  تاـیاور  نیا 

. درادیم
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یلَع َْول  َو  اْنَیِلا  ْلَحْراَف  َجَرَخ  ْدَـق  َِّینایْفُّسلا  َّنَا  َکَغََلب  اذِاَف  ُراهَّنلا  َو  ُْلیَّللا  َنَکَـس  ام  ْنُکْـسا  َو  ِهِسالْحَا  نِم  ًاْسلِح  ْنُک  َکَْـتَیب و  ْمَْزِلا  ُریدَـس  اـی  »
.« َِکلْجِر
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.( ح 383 ص 264 ، ج 8 ، یفاکلا ، )
! ریدس يا  )

هک دیـسر  ربخ  هک  یماگنه  اما  دنتـسه ، مارآ  زور  بش و  هک  ماـگنه  نآ  اـت  شاـب  هتـشاد  شمارآ  بسچب . یگدـنز  هب  نیـشنب و  هناـخ  رد 
هکلب تسین ؛ ریدس ، هب  رـصحنم  تایاور  نیا  ياضتقم  یخرب ، هاگدید  زا  دـشاب ». هدایپ  ياپ  اب  هچرگا  ایب ، ام  يوس  هب  هدرک  جورخ  ینایفس 
جورخ ماـیق و  زا  هدوـمن و  توکـس  مالـسلا ، هیلع  مئاـق  ماـیق  اـت  هرخـالاب  اـههناشن و  رگید  ینایفـس و  جورخ  اـت  هک  تسا  بـجاو  هـمه  رب 

. دننک يراددوخ 
صخـش هکنیا  هب  میـشاب  هتـشاد  ملع  اـم  هک  نیا  رب  تسا  فـقوتم  اـهنامز  همه  رد  دارفا ، همه  هب  مکح  میمعت  هک  تـسا  ینتفگ  خـساپ  رد 

. تسا هدوبن  ماما  رظن  دروم  یصاخ ، دروم  ای  ّصاخ و 
. تسا تباث  ام  يارب  نآ  فالخ  هک  میرادن  یملع  نینچ  اهنت  هن  نآ ، دننام  روکذم و  تایاور  رد 

.( ص 242 ج 2 ، نامه ، (ر.ك :
: راهچ

زا هدرک و  توعد  ربص  هب  هک  تسا  یتایاور  هدش ، دانتـسا  نادب  تبیغ  هرود  رد  یمالـسا  تموکح  داجیا  ندوبن  عورـشم  رب  هک  یتایاور  زا 
، ملاظ کلم  لاوز  جرف و  دـعوم  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  ناملـسم ، ناسنا  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  نیا  زا  یخرب  رد  تسا . هدومن  یهن  باتش ،

. دشاب لدع  تموکح  يرارقرب  لابند  هب  دزادنیب و  تمحز  هب  ار  دوخ  دیابن 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

هب تبـسن  دـیرواین و  رد  تکرح  هب  ناتنابز  ياهتساوخ  تهج  رد  ار  ناتیاهریـشمش  اهتسد و  دـینک . ربص  اـهالب  رب  دـیبسچب و  نیمز  هب  »
لها لوسر و  ادخ و  هب  تبسن  اما  دریمب ، باوختخر  رد  امش  زا  یسک  رگا  دینکن . هلجع  هدادن ، رارق  هلجع  نآ  رد  امش  يارب  دنوادخ  هچنآ 

ار ششاداپ  هتشاد ، ّتین  کین  لامعا  زا  ار  هچنآ  تسا و  ادخ  اب  وا  رجا  هتفر و  ایند  زا  دیهـش  دشاب ، هتـشاد  تفرعم  تخانـش و  لوسر ، تیب 
.« تسا يدمآرس  تّدم و  زیچ  ره  يارب  هک  دینادب  تسا . ریشمش  نتفرگ  راک  هب  فیدر  رد  وا  ریخ  ّتین  نامه  درب و  دهاوخ 

.( هبطخ 233 هغالبلاجهن ، )
لقن مالسلا  مهیلع  همئا  زا  زین  یتایاور  یفرط  زا  تسا . هژیو  طیارش  ّصاخ و  دروم  اب  طابترا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نانخس  دیدرت  نودب 

نایعیـش و هک  هتفرگ  تروص  ییاهمایق  نینچمه  تساهتفرگ . رارق  نانآ  دییأت  دروم  نآ  ریغ  نایولع و  ياهمایق  زا  يرایـسب  نآ  رد  هک  هدش 
: هلمجزا دننکیم ؛ ریسفت  دنهدیم و  حیضوت  ار  نیشیپ  تایاور  تایاور ، زا  هتسد  نیا  دناهتشاد . تکرش  نآرد  فورعم  ناملاع 

: هدروآ رئارس »  » باتکرد سیردا ، نب  دمحم  . 1
. درک لاؤس  دـننکیم ، مایق  تیب  لها  زا  هک  یناسک  جورخ  زاو  دروآ  ناـیم  هب  ماـیق  زا  نخـس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  رـضحم  رد  يدرف  »

: دومرف ترضح 
.« ِِهلایِع ُۀَقَفَن  َّیَلَع  َو  َجَرَخ  دمحم  ِلآ  ْنِم  َّیِجِراَخلا  َّنَا  ُتْدِدََول  َو  دمحم  ِلآ  ْنِم  ُّیجِراخلا  َجَرَخ  اَم  ٍْریَِخب  یتَعیِش  َو  اَنَا  ُلازَا  «ال 

.( ح 19975 ص 54 ، ج 15 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ص 569 ؛ ج 3 ، ریارس ، )
هک مراد  تسود  ردقچ  دنک ، مایق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  زا  ياهدننک  مایق  هک  یماگنه  ات  میتسه ، ریخ  رب  منایعیـش  نم و  هتـسویپ  )

.« مزادرپب ار  وا  هداوناخ  جراخم  نم  دنک و  مایق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  زا  یصخش 
.( ص 135 ج 52 ، راونالاراحب ،  …  ) تسا و هدرک  هیبش  نتفرگ  فک  رد  شتآ  هب  ار  يرادنید  هدوتس و  ار  نارادنید  هک  یتایاور  . 2

رد هک  ار -  نیشیپ  تایاور  هک  هدش  دراو  تبیغ  نارود  رد  نانآ  شزرا  نیتسار و  ناناملـسم  تیلوؤسم  ینیگنـس  هرابرد  هک  یتایاور  زین  و 
نب نیـسح  مایق  دیز ، مایق  هلمج  زا  اهمایق -  زا  یخرب  دییأت  دش ، هتفگ  هچنآ  رب  هوالع  دـنکیم . در  دوب -  هدـش  دراو  هناحلـسم  مایق  زا  یهن 
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. تسا مایق  زا  یهان  تایاور  لیوأت  رب  یلیلد  دوخ  نیباوت -  مایق  خف و  دیهش  یلع 
.( 119 ص 138 -  ینانیزم ، قداص  دمحم  راظتنا ، رصع  رد  یمالسا  تموکح  هلاقم  مالسلا ، هیلع  يدهم  هار  هب  مشچ  )

ك»  » فرح

ۀبیغلا باتک 

دروم تیصخش  عّیشت و  ناهج  یملع  ياههرهچ  نیرتهتـسجرب  زا  یـسوط  نسح  نب  دمحم  رفعج  وبا  هفئاطلا ، خیـش  رثا  ۀجحلل  ۀبیغلا  باتک 
هیلع نامز  ماما  تبیغ  هلأسم  دروم  رد  هعیش  عبانم  نیرتلماک  نیرتمهم و  نیرتهب ، زا  ۀبیغلا  باتک  تسا . يرجه  مجنپ  نرق  رد  هعیش  دامتعا 
هدـش هراـشا  هدـیدرگ -  نآ  بجوم  هک  یهلا -  تمکح  مالـسلا و  هیلع  ناـمز  ماـما  تبیغ  هزیگنا  تلع و  هب  باـتک  نیا  رد  تسا . مالـسلا 

. تسا
نامز ماما  تبیغ  بناوج  مامت  هب  هتفرگ و  راک  هب  يراکتبا  ون و  ياههویش  اهبنارگ ، دنمشزرا و  رثا  نیا  شراگن  رد  هللا  همحر  یسوط  خیش 

هب لقع ، مکح  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تایاور  نآرق و  هب  لالدتسا  تسا و  هدرک  هراشا  مالـسلا  هیلع 
. تسا هتخادرپ  نافلاخم  تالاکشا  تاهبش و  ییوگ  خساپ 

نایب ار  روهظ  ماگنه  تبیغ و  نامز  رد  ترـضح  نآ  شور  هریـس و  تسا و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  لـیاضف  زا  يرایـسب  لـماش  باـتک  نیا 
. تسا هدومن  رکذ  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ءایصوالا  متاخ  روهظ ، میالع  زا  يرایسب  هدرک و 

رایسب دوخ ، تافیلأت  رد  ناگرزب  هدوب و  هعیـش  ياهقف  املع و  هجوت  دروم  هتـسویپ  لاس  رازه  لوط  رد  لاح ، ات  شراگن  نامز  زا  باتک  نیا 
: دسیونیم باتک  نیا  هرابرد  ینارهت  گرزب  اغآ  خیش  همالع  دناهدرک . لقن  نآ  زا  هدومن و  دانتسا  نآ  هب 

. دراد يرترب  رگید  ياهباتک  زا  يرایسب  رب  هک  تسا  یمیدق  ياهباتک  زا  هللا  همحر  یسوط  خیش  هتشون  ۀبیغلا  باتک  »
بحاص يرکـسعلا  نسحلا  نب  ۀـجح  مهدزاود  ماما  دوجو  رب  یلقن ، یلقع و  ياهناهرب  نیرتمکحم  اهتّجح و  نیرتهب  لـماش  باـتک  نیا 

. تسا نامّزلا  ُرِخآ  رد  ناشروهظ  نامز و  نیا  رد  ترضح  نآ  تبیغ  مالسلا و  هیلع  نامّزلا 
.« درک دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  دشاب ، هدش  داسف  ملظ و  زا  رپ  هکنآ  زا  دعب  ار  ناهج  هک  تسا  یسک  ترضح  نآ 

.( 2 ص . فلؤملا ، ةایح  همجرت  ینارهط ، گرزب  اغآ  )
: دسیونیم نآ  شراگن  زا  دوخ  هزیگنا  هرابرد  باتک ، همدقم  رد  یسوط  خیش 

ات دومرف  تساوخرد  ناـشیا  متـشاگن . دـنادرگ -  ینـالوط  ار  ناـشیا  رمع  دـنوادخ  هک  راوگرزب -  خیـش  تساوخرد  هب  ار  باـتک  نیا  نم  »
: هکنیا میامن و  نایب  ار  نآ و …  ندیشک  لوط  تلع  ترضح و  نآ  تبیغ  ببس  نآ  رد  منک و  الما  نامّزلا  بحاص  تبیغ  هرابرد  یباتک 

؟ تسیچ عنام  نآ  تسا ؟ راک  رد  یعنام  ایآ  دنکیمن ؟ روهظ  ترضح  نآ  ارچ 
مک و متقو  هچرگا  مدرک ؛ تعاطا  ار  ناشیا  رما  تباجا و  ار  راوگرزب  خیش  نیا  تساوخرد  مه  نم  میتسه ؟ ترضح  نآ  هب  دنمزاین  ام  ارچ 

. دتفایم قافتا  يرگید  زا  سپ  یکی  نارود ، نیا  رد  راوگان  ثداوح  تسا و  ناوارف  زین  یگدنز  عناوم  تالکشم و  لوغشم و  مرکف 
هک ارچ  منکیمن ؛ ینالوط  زین  ار  منخـس  دراذگن و  یقاب  يدیدرت  کش و  ياج  چـیه  هک  تشاد  مهاوخ  هراشا  یتاکن  هب  باتک  نیا  رد  نم 
نم دناهتخادرپ . تماما  هلأسم  لماک  طسب  حرـش و  هب  نآ  رد  دناهتـشاگن و  یناوارف  ياهباتک  هراب  نیا  رد  ام  خیاشم  دیتاسا و  باحـصا و 

دانتسا زین  تایاور  زا  یخرب  هب  دوخ ، نانخـس  دییأت  يارب  متـسه و  هراب  نیا  رد  نوگانوگ  تالاؤس  هب  ییوگ  خساپ  ددص  رد  باتک  نیا  رد 
يراـی مهم  نیا  ماـجنا  رد  لاـعتم  دـنوادخ  زا  ددرگ و  تاـیاور  هـب  نادـنمهقالع  بناـج  زا  نآ  شریذـپ  دـیکأت و  بجوـم  اـت  درک  مهاوـخ 

. میوجیم
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.( ص 2-1 فلؤم ، همدقم  ۀبیغلا ، باتک  )
رس هب  دادغب  رد  ناشیا  هک  ینارود  خیـش و  تافو  زا  لبق  لاس  هدزیـس  ینعی ، تسا ؛ يرجه  ات 447  ًادودح 444  باتک  نیا  شراگن  خـیرات 
رد خیـش  هدوب و  یـسوط  خیـش  هناخباتک  يزوس  شتآ  زا  لبق  نآ  شراگن  هک  دیمهف  ناوتیم  باتک ، شراگن  خیرات  هب  هّجوت  اب  دندربیم .

شزرا رب  دوخ  نیا  هتشاد و  یسرتسد  هّیلوا  ياههخسن  یطخ و  ربتعم  ياهباتک  امدق و  لوصا  مهم و  عبانم  زا  یلیخ  هب  نآ  شراگن  ماگنه 
. دیازفایم باتک  رابتعا  و 

ياههخسن زا  يرایسب  لماش  هتفریم و  رامـش  هب  اهنآ  نیرتینغ  زا  نارود و  نآ  مهم  ياههناخباتک  نیرتگرزب  زا  یـسوط ، خیـش  هناخباتک 
نتخوس دوب و  هدش  هتشاگن  مالـسلا  مهیلع  همئا  نارای  تسد  هب  اهنآ  زا  يرایـسب  تسا . هدوب  هعیـش  هناگدصراهچ  لوصا  درف و  هب  رـصحنم 

یسوط و خیش  ياهباتک  رثکا  هکنآ  رگید  مهم  هتکن  دیآیم . رامش  هب  مالسا  ناهج  راوگان  ثداوح  نیرتزیگنا  مغ  زا  یکی  هناخباتک ، نآ 
هدیدرگ اهباتک  نآ  دنمشزرا  بلاطم  ياقب  ظفح و  بجوم  مه  نیا  هدش و  هتشاگن  هناخباتک  نیا  ياهباتک  زا  هدافتسا  اب  اهنآ ، نیرتمهم 

 - هتفرگ رب  رد  ار  تیاور  دـصناپ  دودـح  هک  ۀـبیغلا -  باتک  تسا . هتـشگ  یـسوط  خیـش  ياهباتک  ناوارف  راـبتعا  شزرا و  بجوم  مه  و 
: تسا لصف  تشه  رب  لمتشم 

: تسا هتخادرپ  لیذ  ثحابم  هب  مرتحم  فلؤم  لصف  نیا  رد  ( ؛ ۀبیغلا یف  مالکلا  . 1
(. ّتیودهم باب  رد  فرحنم  ياههقرف  ریاس  هفقاو و  هیسووان ، هیناسیک ، لوق  داسف  رب  لیلد  ماما ، تمصع  بوجو  رب  لیلد 

. مالسلا هیلع  تّجح  ترضح  تدالو  . 2
. دناهدرک هدهاشم  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هک  یناسک  . 3

(. تسا هدش  ترضح  نآ  تاعیقوت  هب  مه  ياهراشا  لصف  نیا  رد   ) مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تازجعم  زا  ياهراپ  نایب  . 4
. مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  عناوم  زا  یخرب  . 5

مومذـم يالکو  باون و  هرابرد  مه  حودـمم و  يالکو  باون و  هراـبرد  مه  شخب  نیا  رد   ) تلاـکو تباـین و  ثحب  هب  طوبرم  تاـیاور  . 6
هدش هراشا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تاعیقوت  زا  یخرب  هب  تبسانم  هب  نینچمه  تسا . هدمآ  نایم  هب  نخس  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح 

(. تسا
(. تسا هدش  روهظ  ياههناشن  زا  ياهراپ  روهظ و  تقو  هب  زین  ياهراشا  نآ  نمض  رد   ) يدهم ترضح  ینالوط  رمع  . 7

. ترضح نآ  هریس  تافص و  لیاضف و  یخرب  . 8
باتک لصا  هب  نادنمهقالع  تسا  مزال  هک  تسا  هدش  هراشا  زین  رگید  ثحابم  هب  هدـنکارپ  روط  هب  هدـش ، دای  ياهلصف  زا  کی  ره  رد  هتبلا 

. دنیامن هعجارم 

ۀمعنلا مامت  نیدلا و  لامک 

« ۀمعنلا مامت  نیدلالامک و   » ناس هب  یترهـش  زا  هک  تسا  یباتک  رتمک  هدیـسر -  ام  تسد  هب  ناینیـشیپ  زا  هک  ثیدح -  ياهباتک  نیب  رد 
. دشاب رادروخرب 

اب ثحبم  نیا  هب  طوبرم  ثیداحا  صوصن و  زا  يرایـسب  هدش و  هتـشون  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  رمع  لوط  تبیغ و  عوضوم  رد  باتک  نیا 
یلع نب  دمحم  رفعج  وبا  یعیش ، ناثدحم  سیئر  ناهیقف و  خیـش  باتک  فلؤم  تسا . هدیدرگ  جرد  نیتم ، ینیهارب  هارمه  هب  ّصاخ  یبیترت 

ربخ لوقنم و  صن  دننام  ار  وا  مالک  هّیماما  ياملع  رثکا  هک  تسا  هللا  همحر  قودص  خیـش  هب  فورعم  م 381 ه )  ) یمق هیوباب  نب  نیسح  نب 
. دننادیم روثأم 

.( ص 405 ج 10 ، راونالاراحب ، )
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. تسا سرتسد  رد  نونکا  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدوب  هلاسر  باتک و  دلجم  دصیس  رب  غلاب  هللا  همحر  قودص  خیش  تافیلأت 
.( ص 2 و 3 ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  (ر.ك :

. تسا هدرک  فیلأت  دوخ  رمع  رخاوا  رد  هللا  همحر  قودص  خیش  هک  تسا  یباتک  مان  ۀمعنلا » مامت  نیدلالامک و  »
نآ تیعمج  دمآیم و  رامش  هب  یمالسا  کلامم  گرزب  ياهرهـش  زا  یمالـسا  هّیلوا  نورق  رد  هک  هدش  فیلأت  روباشین  رهـش  رد  باتک  نیا 
رما رد  هدوب و  ّریحتم  تبیغ  رما  رد  دندرکیم ، دمآ  تفر و  خیش  دزن  هک  یناسک  رتشیب  راگزور  نآ  رد  تسا . هدوب  نت  نویلیم  کی  رب  غلاب 

! دناهتشاد یتاهبش  مالسلا  هیلع  مئاق 
مجن خیـش  هکنآ  ات  دومنیم  باوص  قح و  هار  هب  ناـشیا  ندـنادرگزاب  ناـنآ و  داـشرالا  فورـصم  ار  دوخ  تمه  هللا  همحر  قودـص  خـیش 
تحت هتشاد و  تماقا  اراخب  رد  يدنچ  وا  دنکیم . تاقالم  ار  یمق  تلص  نب  یلع  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  نسح  نب  دمحم  دیعسوبا  نیدلا 

تریح و راچد  مالـسلا  هیلع  مئاق  رابخا  عاـطقنا  تبیغ و  عوضوم  رد  اراـخب ، نییقطنم  هفـسالف و  ناـگرزب  زا  یکی  تاداریا  راـتفگ و  ریثأـت 
! دوب هدش  دیدرت 

ربمایپ زا  ماما  تبیغ  هرابرد  يرابخا  هدـش و  روآ  دای  ار  یلوصف  ثحابم و  وا  تبیغ  مالـسلا و  هیلع  ماما  تابثا  رد  هللا  همحر  قودـص  خـیش 
. دزاسیم لیاز  ار  يو  بایترا  کش و  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  مهیلع  يده  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

هک دهدیم  هدعو  وا  هب  مه  خیـش  دنک و  فیلأت  انعم  نیا  رد  یباتک  هک  دنکیم  تساوخرد  هللا  همحر  قودـص  خیـش  زا  نیدـلا  مجن  خـیش 
ماما ایؤر  ملاـع  رد  وا  اـما  دـسیونب . ار  باـتک  نآ  دزاـس ، مهارف  ار  ير )  ) شرارقتـسا لـحم  نطو و  هب  ار  يو  عوجر  بابـسا  دـنوادخ  رگا 

: دیامرفیم باطخ  يو  هب  ادخ  هناخ  فاوط  رد  هک  دنیبیم  ار  مالسلا  هیلع  يدهم 
دادـماب رد  دوشیم و  رادـیب  باوخ  زا  نایرگ  وا  و  ینکیمن »؟ رکذ  نآ  رد  ار  اـیبنا  ياـهتبیغ  یـسیونیمن و  یباـتک  تبیغ  باـب  رد  ارچ  »

همدقم تسا . هدـش  لیکـشت  لصف  ینالوط و 55  ًاتبـسن  همدـقم  کی  زا  باتک  دـنکیم . مادـقا  نیدـلالامک »  » باتک فیلأت  هب  زور ، ناـمه 
یمالک یثحابم  لماش  تسا و  هداد  لیکـشت  ار  باتک  مجنپ  کی  دودح  دـناهدروآ -  باسح  هب  باتک  لّوا  باب  ار  نآ  یخرب  هک  باتک - 

. تسا هیرشع  ینثا  قرف  ریاس  هیلیعامسا و  هیدیز و  تاهبش  هب  خساپ  مالسلا و  هیلع  مئاق  ماما  باب  رد  هّیماما  هدیقع  یتسرد  تابثا  رد 
، یمالک لالدتسا  ثیدح و  تیارد  رد  هکلب  ثیداحا ؛ تیاور  نادیم  رد  اهنت  هن  هللا  همحر  قودص  خیـش  هک  دراد  تلالد  نآرب  همدقم  نیا 
، مالسلا هیلع  حون  ترضح  تبیغ  نآ  زا  دعب  دوشیم و  زاغآ  مالسلا  هیلع  ربمایپ  سیردا  تبیغ  ناونع  اب  باتک  تسا . هدوب  ریظن  مک  یملاع 
، حیسم یـسیع  میلک و  یـسوم  نیبام  هک  یهلا -  ججح  تبیغ  نآ  زا  دعب  ددرگیم ، رکذ  مالـسلا  مهیلع  یـسوم  فسوی و  میهاربا ، حلاص ،
، یسراف ناملس  ربخ  تسا . هدش  نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  حیسم  یسیع  تراشب  هاگنآ  تسا . هدمآ  نایم  هب  نخس  دناهدوب - 

حیطـس بهار ، بهیوملا  وبا  دیـسا ، نب  دلاخ  بهار و  ياریحب  نزب ، يذ  نب  فیـس  بلاطوبا ، بلطملادـبع ، عبت ، يدایا و  هدـعاس  نب  سیق 
ماما و هب  مدرم  جاـیتحا  تلع  نآ  زا  دـعب  تسا . باـتک  رگید  باوبا  لـیفن  نب  ورمع  نب  دـیز  ساوح و  نب  سواد  يدوهی ، فسوی  نهاـک ،

مدآ نامز  زا  تیـصو  لاصتا   » ناونع اب  باتک  ینالوط  باوبا  زا  یکی  تسا . هدمآ  باب  نیا  رد  هللا  همحر  قودـص  خیـش  یمالک  لالدتـسا 
رب هک  یـصوصن  تسا . هدـمآ  لها  لآ و  ترتع و  يانعم  رد  یثحب  نآ  ناـیاپ  رد  هک  تسا  ثیدـح  يواح 65  تمایق » زور  ات  مالـسلا  هیلع 

دشاب و مالسلا  هیلع  مئاق  رکنم  هک  یسک  هرابرد  همادا  رد  تسا . هداد  لیکشت  ار  باتک  رگید  باوبا  هدیسر ، هعیـش  ماما  نیمهدزاود  تابثا 
تسا و هدـش  دراو  نوتاـخ  سگرن  هراـبرد  هک  یتیاور  دوشیمن و  عمج  ردارب  ود  رد  مالـسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  زا  سپ  تماـما  هکنیا 

ثیدح رمع و  لوط  مئاق و  زا  هدراو  تاعیقوت  تبیغ و  تلع  دـناهدرک و  رادـید  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  هک  یناسک  مالـسلا و  هیلع  مئاق  دالیم 
. تسا هدش  رکذ  نورمعم  لاّجد و 

ترتف مدـع  رب  هللا  همحر  قودـص  خیـش  لالدتـسا  تسا و  باتک  رداون  روهظ و  تامالع  هیمـست ، زا  یهن  رظتنم ، باوث  لماش  ینایاپ  باوبا 
هدش هتفرگ  میرک  نآرق  هفیرـش  هیآ  زا  ۀمعنلا  مامت  نیدلالامک و  باتک  مان  تسا . هدمآ  باب  نیمه  رد  باتک و  نایاپ  رد  زین  نالوسر  نیب 
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: تسا هدمآ  نآ  رد  هک 
« ًانیِد َمالْسِالا  ُمَُکل  ُتیِضَر  َو  یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَمتَا  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَا  َمْوَیلَا  »

.( هیآ 3 (، 5  ) هدئام )
.« مدونشخ امش  رب  نید  ناونع  هب  مالسا  زا  مدرک و  مامت  امش  رب  ار  متمعن  متخاس و  لماک  ناتیارب  ار  نید  زورما  )

یلص مرکا  ربمایپ  یصو  نیمهدزاود  دوعسم  دوجو  رد  زین  تماما  لامک  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  تماما  تیالو و  رد  نید  لامک  نوچ  و 
هکنیا تشاذگ و  ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  ار  دوخ  ردقنارگ  باتک  مان  هللا  همحر  قودص  خیش  ور  نیا  زا  دباییم ، ققحت  هلآ  هیلع و  هللا 
ًالماک هفیرش  هیآ  باتک و  مان  طابترا  هک  تسا  ور  نآ  زا  دناهدرک ، شرازگ  ۀمعنلا » مامتا  نیدلا و  لامکا   » ار باتک  مان  ناثدحم  زا  یخرب 

نید و لامک  زا  رابخا  وا  دصق  هکلب  هدوبن ، تمعن  مامتا  نید و  لامکا  ددص  رد  هللا  همحر  قودص  خیـش  هک  تهج  نآ  زا  اما  دشاب . نایامن 
تبث باتک  يور  رب  ۀـمعنلا  مامت  نیدـلالامک و  مان  زین  باتک  ياـهپاچ  یماـمت  یطخ و  ياههخـسن  زا  يرایـسب  رد  تسا و  تمعن  ماـمت 

. میدیزگرب ار  نآ  زین  ام  تسا ،
هاگیاج تقاثو و  تلادـع و  تلزنم و  نأش و  تسا ، لیخد  نیدـلالامک  باتک  رابتعا  شزرا و  رد  هک  يروما  زا  هک  تسا  ینتفگ  نایاپ  رد 

زا يریثک  هورگ  دنسریمن . يو  هیاپ  هب  تاهج  نیا  رد  مالسا ، راوگرزب  ياملع  زا  کی  چیه  دیاش  هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛ نآ  هدنسیون  هژیو 
: دنیوگیم دننادیم و  تحص  هب  موکحم  ار  يو  ياه  هلسرم  داماد -  ققحم  لّوا و  دیهش  یلح ، همالع  نوچمه  هّیماما -  ياملع 

نیدلالامک يارب  یصاخ  شزرا  رابتعا و  یعیش ، ناثدحم  زا  يرایـسب  هکنآ  رگید  تسین . ریمع  یبا  نبا  لیـسارم  زا  رتمک  قودص  لیـسارم 
. دناهتسج دانتسا  نادب  هدرک و  لقن  دوخ  ياهباتک  رد  ار  نآ  ثیداحا  زا  يرایسب  دناهدوب و  لئاق 

.( مجرتم همدقم  ناولهپ ، روصنم  همجرت  ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )

هفوک

نایناریا اب  گنج  رد  ناناملسم  هاپـس  هدنامرف  صاقو  یبا  نب  دعـس  تسد  هب  مود و  هفیلخ  رمع  روتـسد  هب  يرجه  لاس 17  رد  هفوک »  » رهش
هدننک لمع  ياهورین  ینابیتشپ  روظنم  هب  ناریا ، یکیدزن  رد  یماظن  ناگداپ  کی  يراذگناینب  رهـش ، نیا  سیـسأت  زا  فدـه  دـش . يزیریپ 

. تسا هدوب  ناریا  لخاد  رد 
.( ص 145 ج 3 ، يربط ، خیرات  يربط ، ریرج  نب  دمحم  )

يدجسم دهد و  ياج  دوخ  رد  ار  یماظن  تیعمج  مامت  دناوتب  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  رهش ، نیا  دجـسم  شیاجنگ  هک  دوب  هداد  روتـسد  رمع 
. دهد ياج  دوخ  رد  ار  نت  رازه  لهچ  تسناوتیم  دش ، هتخاس  روتسد  نیا  قبط  هک 

.( ص 491 ج 4 ، نادلبلا ، مجعم  يومح ، توقای  )
هکنیا هب  هجوت  اب  تسا و  هتشاد  یماظن  تیعمج  رازه  لهچ  دودح  سیسأت  زاغآ  رد  هفوک ، رهش  هک  میـسرب  هجیتن  نیا  هب  میناوتیم  نیاربانب 

یتیعمج هب  زابرس ، ره  يارب  دنزرف  کی  نز و  کی  لقادح  باستحا  اب  دناهتـشاد ، هارمه  زین  ار  دوخ  دنزرف  نز و  تیعمج ، نیا  زا  يرایـسب 
. میباییم تسد  سیسأت  ماگنه  رهش  نیا  يارب  نت  رازه  لداعم 120 

زارف و رپ  خـیرات  رد  رهـش  نیا  سپ  نآ  زا  دـیزگرب . دوخ  تفالخ  لـحم  ناونع  هب  ار  رهـش  نیا  يرجه  لاس 36  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
. تسا هتشاذگ  رس  تشپ  ار  یناوارف  ثداوح  دوخ ، بیشن 

.( ص 3 نیفص ، هعقو  )
هک دناهدوب  زین  ياهدیهوکن  تسیاشان و  تافص  ياراد  هدیدنسپ -  هتسجرب و  تافـص  ندوب  اراد  مغر  هب  خیرات -  لوط  رد  رهـش  نیا  مدرم 

. تسا هدش  سکعنم  یبوخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  نانخس  رد 
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تلود رقم  تفالخ و  زکرم  یتموکح و  تختیاپ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  مایق  روهظ و  زا  سپ  هفوک ، هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  زا 
. دوب دهاوخ  راوگرزب  نآ 

: دنکیم لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لضفم  »
؟ دوب دهاوخ  اجک  نانمؤم  عامتجا  لحم  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  هناخ  نم ، رورس 

: دیامرفیم ترضح  نآ 
نِم ِضیبلا  ُتاوَکذـلا  ِِهتاوَلَخ  ُعِضوَم  َو  ِۀَـلْهَّسلا  ُدِجْـسَم  َنیِملـسُملا  ِِمئانَغ  ُمَسْقَم  َو  ِِهلاـم  ُْتَیب  َو  اـهُعِماج  ِهِمْکُح  ُسِلْجَم  َو  ۀَـفوُکلا  ِهِکُلم  ُراد  »

.« ِنییرَغلا
دهاوخ هلهـس  دجـسم  ناناملـسم ، میانغ  میـسقت  لحم  لاملا و  تیب  نآ و  عماج  دجـسم  شاییامرفمکح  سلجم  هفوک و  شتموکح ، رقم  »

.« تسا فجن  نیمزرس  دیفس  ياهگیر  هک  تسا  یعضوم  وا  هاگتولخ  دوب و 
.( ص 11 ج 53 ، راونالاراحب ، )

. تسا هدش  دای  مدرم  نیرتتخبشوخ  ناونع  هب  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  نامز  رد  هفوک  مدرم  زا  یتیاور  رد 
.( ص 488 رثالا ، بختنم  )

: دومرف بلغت  نب  نابا  شیافو  اب  رای  هب  درازگ و  زامن  تعکر  ود  هفوک  تشپ  ياهطقن  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  اهزور  زا  يزور  »
.« تسا مالسلا  هیلع  مئاق  هناخ  لحم  اجنیا 

.( ج 4 ص 576 یفاکلا ، )
: دیوگ هتابن  نب  غبصا 

: تفگ نایاپ  رد  دومرف و  رایسب  نخس  هفوک  دجسم  لیاضف  هرابرد  ترضح  نآ  میدوب ؛ ترضح  درگ  هفوک  دجسم  رد  يزور  »
.« دوب دهاوخ  منادنزرف  زا  يدهم  هاگزامن  اجنیا  هک  دیسر  دهاوخ  ینامز 

.( ص 231 ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  )
: تسا هدرک  لقن  نینچ  هفوک  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دورو  هرابرد  زین  یسوط  خیش 

َنِم ُلوُقَی  ام  ُساّنلا  يِردَی  َو ال  َبِطْخَی  َو  َرَْبنِملا  َِیتأَی  یَّتَح  ُلُخْدَیَف  َُهلوُفْصَتَف  اهَْنَیب  َْتبَرَطِْـضا  ْدَق  ٍتایار  ُثالَث  اِهب  َو  َۀَفوُْکلَا  ُّيِدْهَملا  ُلُخْدَی  »
 …« ِءاُکبلا

هفوک سپ  دوشیم . هفوک  دراو  وا  تسا ، ریگرد  تدـش  هب  هفوک  رد  مچرپ  هس  هک  یلاـح  رد  ( » هفوـک دجـسم  .(( ] ص 468 ۀبیغلا ، باتک  )
هک دـنزیریم  قوش  ِکشا  ردـق  نآ  مدرم  دزادرپیم . هبطخ  داریا  هب  هتفرگ ، رارق  ربنم  زارف  رب  هدـش  هفوک  دراو  وا  دوشیم . رّخـسم  وا  يارب 

.« دنوشیمن وا  نانخس  هجوتم 
: دندیسرپ مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  »

؟ تسا لضفا  راگدرورپ  عاقب  زا  هعقب  نیمادک  هنیدم  هکم و  زا  سپ 
: دومرف

: دومرف هفوک  ياهیگژیو  شرامش  نمض  رد  سپس  هفوک ، »
اجنآ رد  دـنیآیم -  وا  زا  سپ  هک  طسق  هب  ناگدـننک  مایق  نامئاق -  رگید  مالـسلا و  هیلع  مئاق  دوشیم و  رهاظ  اجنآ  رد  دـنوادخ  تلادـع 

.« دنوشیم نکاس 
.( ص 31 ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  )

تلود تختیاپ  هک  دوشیم  هدافتسا  تعجر »  » هب طوبرم  تایاور  زا  دوب ، دهاوخ  مالـسلا  هیلع  يدهم  تموکح  زکرم  هفوک  هکنیا  رب  هوالع 
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ماما تعجر  هنیمز  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینالوط  رایـسب  ثیدـح  کـی  نمـض  رد  لـضفم  دوب . دـهاوخ  زین  یحو  نادـناخ  همیرک 
: دنکیم لقن  مالسلا  هیلع  نیسح 

سپ دنیآیم . درگ  اجنآ  رد  نامدرم  رتشیب  زور  نآ  دوشیم . هفوک  دراو  دومن ، تکرح  اهرکـشل  اهملع و  نیااب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  »
.« دهدیم رارق  دوخ  یهدنامرف  زکرم  یعافد و  رهش  ار  هفوک 

.( ص 35 ح 53 ، راونالاراحب ، ص 189 ؛ رئاصبلا ، رصتخم  )

يوضر هوک 

. تسا هنیدم »  » یلزنم تفه  و  عبنی »  » یلزنم کی  رد  هماهت ،»  » ياههوک زا  هوک  نیتسخن  يوْضَر » »
.( ص 188 ج 1 ، نیرحبلا ، عمجم  (ر.ك :

. تسا هدش  دای  خزرب  ملاع  رد  نانمؤم  حاورا  هاگیاج  ناونع  هب  اجنآ  زا  هدمآ و  نایم  هب  نخس  تایاور  رد  هوک  نیا  زا 
.( ص 243 ج 6 ، راونالاراحب ، )

. تسا هدش  هدرب  مان  تبیغ  نارود  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یگدنز  لحم  ناونع  هب  تایاور ، زا  رگید  یخرب  رد 
: تسا هدرک  لقن  یلعالا  دبع  زا  دنس  رکذ  اب  یسوط  خیش 

. میدیسر احور »  » هب هکنیا  ات  مدش  جراخ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  اب  »
: دومرف درک و  هاگن  نآ  هوک  هب  ترضح  نآ 

، تشادیم تسود  ار  اـم  نوچ  هک  تسا  سراـف  ياـههوک  زا  دوشیم . هدـیمان  يوضر »  » ماـن هب  هک  تسا  یهوـک  ینیبیم  هک  ار  هوـک  نیا 
یکی هک  تسا  تبیغ  ود  نآ  رد  رمالا  بحاص  يارب  اـنامه  داد . رارق  هویم  ياـهتخرد  زا  نآ  رد  درک و  لـقتنم  ار  نآ  اـم  دزن  هب  دـنوادخ 

.« تسا ینالوط  يرگید  هاتوک و 
.( ص 163 ۀبیغلا ، باتک  )

: میناوخیم نینچ  زین  هبدن  ياعد  زا  ییاهزارف  رد  تایاور ، رب  هوالع 
 …« نآ ریغ  ای  یتسه ؟ يوضر  هوک  رد  ایآ  میوجب ؟ ار  وت  نیمزرس  مادک  رد  يراد و  رارقتسا  اجک  رد  متسنادیم  شاک  يا  »

 …« اهِریَغ ْمَا  يوْضَِربَا  يَرث  َْوأ  َکُّلُِقت  ٍضْرَا  ُّيَا  َْلب  يوَّنلا  َِکب  ْتَّرَقَتْسا  َْنیَا  يْرعِش  َتَیل  »
.( ص 298 لابقالا ، سوواط ، نب  دیس  )

راچد ّتیودـهم »  » هلأسم هراـبرد  هک  یناـسک  اـت  دـش  ثعاـب  هوک ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  تبیغ  هراـبرد  هدـش  هتخاـس  تینهذ  نیمه 
دوجو تهج  هب  هکلب  هتفرگن ؛ هیناسیک  زا  ار  هوک  نیا  هعیـش  نیاربانب  دـننادب . بیاغ  هوک  نیا  رد  ار  دوخ  موهوم  يدـهم  دـناهدش ، فارحنا 

! تسا هوک  نآ  رد  دوخ ، یلایخ  يدهم  هک  دناهدش  دقتعم  نانآ  ناناملسم ، نیب  رد  تایاور  نیا 

هیناسیک

، هیناسیک هب  هقرف  نیا  يراذگمان  تلع  دروم  رد  تسا . هیناسیک »  » هدـش دای  نآ  زا  ّتیودـهم  رد  فارحنا  ثحابم  رد  هک  ییاههقرف  زا  یکی 
: دناهتشون یخرب  تسه ؛ رظن  فالتخا 

امهیلعنیـسح ماما  نسح و  ماما  زا  اما  دوب ، هیفنح  نب  دمحم  درگاش  ناسیک  دنتـسه . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلوم  ناسیک  ناوریپ  نانیا 
دـش و لئاق  دـمحم  تماما  هب  سپـس  تخومآ و  سفنا -  قافآ و  ملع  نطاب و  لـیوأت و  ملع  هلمج  زا  فلتخم -  مولع  دـمحم  زا  مالـسلا و 

. دوب يو  ّدح  زا  جراخ  هک  تسناد  یتاجرد  بتارم و  دمحم  يارب 
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.( ص 147 ج 1 ، لحنلا ، للملا و  یناتسرهش ، )
: دناهتشون یخرب 

مه يرامـش  دـناهدش . هدـناوخ  هیناسیک  ور  نیا  زا  دوب ، ناسیک  هب  بقلم  راتخم  اریز  دنتـسه ؛ یفقث  هدـیبع  یبا  نب  راـتخم  ناوریپ  هیناـسیک 
: دناهتشون

یـصو ار  دمحم  درکیم و  طارفا  رایـسب  دوخ  لامعا  رد  وا  دوب و  نارمع  وبا  هب  ینکم  تشاد و  مان  ناسیک  راتخم ، هطرـش )  ) سیلپ هدنامرف 
: دروآیم یحو  راتخم  رب  لیئربج  هک  دوب  دقتعم  وا  درکیم ! یفرعم  وا  بیان  ار  راتخم  تسنادیم و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.( 23  - 24 هعیشلاقرف )
: زا تسا  ترابع  هک  دنتسه  كرتشم  يدیاقع  ياراد  هیناسیک ، قرف  مامت  هیناسیک . كرتشم  دیاقع 

تعجر هب  داقتعا  لولح ، خسانت و  هب  داقتعا  ادب ، هلأسم  هب  هدیقع  مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دنزرف  هیفنح  نب  دمحم  تماما  هب  داقتعا 
زین ّصاـخ  يداـقتعا  ياراد  اـههقرف  نیا  زا  کـی  ره  اـهنیا  زا  ریغ  شیوخ . ناـیاوشیپ  مالـسلا و  مهیلع  همئا  قحرد  ّولغ  یعون  هب  داـقتعا  و 

: دندش میسقت  هبعش  ود  هب  هیفنح ، نب  دمحم  تشذگرد  زا  سپ  هیناسیک  دش . دهاوخ  هراشا  نآ  هب  هقرف  ره  لیذ  هک  دنتسه 
: دنتفگ دندرک و  راکنا  ار  دمحم  گرم  ياهتسد 

روهظ دوش و  رما  وا  هب  هک  يزور  ات  تسا  ناـهنپ  يوضر ) هوک   ) يوضر هوک  رد  هدـش و  بیاـغ  اـما  تسا ؛ هدـنز  دریمیمن و  هدرمن و  يو 
. دنک

! دننادیمن ماما  يو  زا  سپ  ار  سک  چیه  ور  نیا  زا  دننادیم ؛ رظتنم  ماما  نامه  ار  يو  هتسد ، نیا 
دمحم حور  لولح  هب  داقتعا  دندیزگرب و  تماما  هب  ار  دـمحم  نب  هّللادـبع  مشاهوبا  يو  زا  سپ  هدرک و  رواب  ار  دـمحم  گرم  رگید  هورگ 

: زا تسا  ترابع  هیناسیک  قَِرف  نیرتمهم  دندومن . ادیپ  مشاهوبا  رد 
هدومن باختنا  دوخ  ینیشناج  هب  ار  وا  هدرک و  حیرصت  دوخ  دنزرف  دمحم  تماما  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دنراد  داقتعا  هک  ياهقرف  . 1

: دندقتعم نانیا  تسا .
.( ص 18 نییمالسالا ، تالاقم  ( ؛ درپس دمحم  هب  ار  گنج  مچرپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  لمج  گنج  رد 

. دندوب گنج  نآ  رد  زین  مالسلا  امهیلعنیسح  نسح و  شناردارب  هک  یلاح  رد 
.( ص 21 قرفلا ، تالاقملا و  يرعشا ، )

. دننادیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  لصفالب  نیشناج  ار  وا  تهج  نیا  زا 
: دندقتعم مود  هقرف  . 2

یصو و ناونع  هب  ار  دمحم  هنیدم  زا  جورخ  عقوم  رد  نیسح  اریز  دیسر ؛ تماما  هب  مالسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  شناردارب  زا  سپ  دمحم 
. درک باختنا  دوخ  نیشناج 

.( 19 ص 20 -  قرفلا ، نیب  قرفلا  )
: دندقتعم یخرب  . 3

نسح و یتـح  دـنک . تفلاـخم  وا  اـب  دـیابن  مالـسلا  هیلع  یلع  تـیب  لـها  زا  سک  چـیه  تـسا و  مالـسلا  هـیلع  يدـهم  ماـما  ناـمه  دـمحم 
تسا و ناهنپ  يوضر  هوک  رد  تسا و  هدنز  وا  دندشیم ! كاله  هنرگو  دـندرک ؛ گنج  ای  حلـص و  وا ، هزاجا  اب  زین  مالـسلا  امهیلعنیـسح 

. دنادیم ادخ  ار  قلخ  زا  وا  تبیغ  ببس 
.( ص 27 قرفلا ، نیب  قرفلا  (ر.ك :

. دنشابیم ریّرض  برک  وبا  ناوریپ  هیبرک ،»  » مان هب  نانیا 
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: دندقتعم رگید  یخرب  . 4
يوضر هوک  رد  ور  نیا  زا  درک ، تعیب  زین  ریبز  نبا  اـب  زین  درک و  تعیب  وا  اـب  دـش و  ناورم  نب  کلملادـبع  میلـست  هیفنح  نب  دـمحم  نوچ 

. دنیبیم هجنکش  تسا و  ینادنز 
: دناهتشون یخرب  دنتسه  یفقث ، هدیبع  یبا  نب  راتخم  ناوریپ  هیراتخم ، . 5

نب دمحم  تماما  هب  لئاق  دیدرگ و  یناسیک  سپس  دش و  هعیش  نآ  زا  سپ  دیدرگ . ریبز  نارادفرط  زا  سپس  دوب ؛ جراوخ  زا  تسخن  راتخم 
یمولع دناریم و  نابز  رب  عّجسم  یتاملک  درمـش . وا  نایعاد  زا  دمحم و  نارای  زا  ار  دوخ  درک و  توعد  وا  يوس  هب  ار  مدرم  وا  دش . هیفنح 

: دندیورگ وا  هب  لیلد  ود  هب  مدرم  اّما  تسج . يرازیب  وازا  دش ، علطم  يو  هیضق  زا  هیفنح  نب  دمحم  نوچ  درکیم و  راهظا  ار  لطاب 
. درک تازاجم  ار  يو  نالتاق  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  یهاوخنوخ  هب  هکنآ  رگید  دوب و  هیفنح  نبا  دمحم  هب  بستنم  يو  هکنآ  یکی 

.( 147 ص 148 -  ج 1 ، لحنلا ، للملا و  )
: دناهتشون یخرب 

زا دیمان ؛ ناسیک »  » ار راتخم  هک  دوب  وا  دریگب و  ماقتنا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نالتاق  زا  ات  داد  راتخم  هب  ار  قارع  تموکح  هیفنح ، نب  دـمحم 
. دنمانیم مه  هیراتخم  ار  هیناسیک  ور  نیا 

.( ص 26 هعیشلا ، قرف  )
دنزرف تماما  هب  يو ، زا  سپ  دندرک و  رواب  ار  هیفنح  نب  دمحم  گرم  نانیا  دنتسه . هیفنح  دمحم  نب  هّللادبع  مشاهوبا  ناوریپ  هیمـشاه ، . 6

: دنتفگ هدش و  دقتعم  مشاهوبا  وا 
. تسا هدرک  لقتنم  مشاهوبا  هب  ار  رارسا  همه  دمحم 

.( 150 ص 151 -  ج 1 ، لحنلا ، للملا و  )
: دناهتشون یخرب 

. دندش ادیپ  هیناسیک  زا  هّیمرخ  هینیدمرخ و  قرف  و  دندوب -  عنقم  ناوریپ  هک  ناسارخ -  ناگماج  دیپس  دننام  نایلاغ ، ياههقرف  زا  ياهدع 
.( 35 هعیشلا ، قرف  )

رـصبتسم هدومن و  ادیپ  داقتعا  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  تماما  هب  هیفنح ، نب  دـمحم  گرم  زا  سپ  هیناسیک  زا  يرامش 
. دندش

.( ص 23 نییمالسالا ، تالاقم  )
هیلع داّجـس  ماما  هب  هدـش و  رـصبتسم  ًادـعب  اما  دوب ، بهذـم  یناـسیک  تسخن  هک  درب  ماـن  ار  يرَیْمِح  لیعامـسا  دیـس  ناوتیم  هلمج  نآ  زا 

. تسویپ مالسلا 

ل»  » فرح

ارهز ترضح  حول 

« مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  حول  ثیدح  ، » هدش لقن  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هرابرد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هک  یتایاور  نیب  رد 
. تسا رادروخرب  ییالاو  تیمها  زا 

. دوشیم هراشا  نآ  زا  یشخب  هب  اهنت  اجنیا  رد  هک  دناهدرک  لقن  دوخ ، ییاور  ياهباتک  رد  یناوارف  ناگرزب  ار  ثیدح  نیا 
: تسا هدرک  لقن  نینچ  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفعج  رباج  زا  دنس  رکذ  اب  هللا  همحر  قودص  خیش 
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: تفگ يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  »
مان هدزاود  نآ  رد  درکیم و  هریخ  ار  مشچ  نآ  وترپ  هک  دوب  یحول  ناشیا  لباقم  رد  مدش و  دراو  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دوخ  يالوم  رب 

 …« دوب
.( ح2 ، 28 باب ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )

: تسا نینچ  نآ  زا  یشخب  هک  لصفم  رایسب  هدرک  لقن  رگید  یتیاور  وا 
: دومرف هک  دنک  تیاور  مالسلا  هیلع  هّللادبعوبا  زا  ریصب  وبا  »

: تفگ يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  هب  مردپ 
؟ میامن تساوخرد  وت  زا  ار  نآ  منک و  تولخ  وت  اب  ات  تسا  ناسآ  وت  رب  تقو  هچ  مراد ، وت  هب  يزاین 

: تفگ وا  هب  رباج 
: تفگ درک و  تولخ  وا  اب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیهاوخب ، امش  هک  تقو  ره 

! رباج يا 
هچ دوب ، هتـشون  نآ  رد  هچنآ  هرابرد  مردام  دوب و  هچ  يدید ، ادـخ  لوسر  رتخد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مردام  تسد  رد  هک  یحول  نآ 

؟ دومرف
: تفگ رباج 

اهیلع همطاف  ناتردام  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تدـالو  تینهت  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـمز  رد  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادـخ 
رون دننام  ینارون -  دیپس و  ياهتـشون  نآ  رد  تسا و  درمز  زا  متـشادنپ  هک  مدید  ار  یگنر  زبس  حول  ناشیا  تسد  رد  مدش و  دراو  مالـسلا 

: متفگ مدید و  باتفآ - 
! ادخ لوسر  رتخد  يا 

؟ تسیچ حول  نیا  داب ! امش  يادف  مردام  ردپ و 
: دومرف

تبث منادـنزرف  زا  يایـصوا  یماـسا  مدـنزرف و  ود  رهوش و  ردـپ و  مسا  نآ  رد  تسا و  هدرک  هیدـه  شلوسر  هب  یلاـعت  يادـخ  ار  حول  نیا 
: دیوگ رباج  مدرگ . رورسم  نادب  ات  تسا  هدومرف  اطع  نم  هب  ار  نآ  ادخ  لوسر  تسا .

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  مردپ  مدومن . خاسنتسا  نآ  يور  زا  مدناوخ و  ار  نآ  دومرف و  اطع  نم  هب  ار  نآ  امش  ردام 
؟ یهدب ناشن  نم  هب  ار  نآ  یناوتیم  ایآ 

: تفگ
: دومرف مردپ  دروآ ، مردپ  دزن  كزان  یتسوپ  زا  ياهفیحص  وا  دندیسر . رباج  لزنم  هب  ات  تفر  وا  اب  مردپ  يرآ و 

! رباج يا 
یفرح هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـناوخ و  شیارب  ار  نآ  مردـپ  تسیرگن و  شباتک  رد  رباـج  مناوخب . تیارب  ار  نآ  نم  اـت  رگنب  تباـتک  رد  وت 

: تفگ تشادن . فالتخا 
! دنگوس ادخ  هب 

: دوب بوتکم  نینچ  حول  رد  هک  مهدیم  یهاوگ 
. میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

نیملاعلابر بناج  زا  نیمالا  حور  ار  نآ  وا ، لیلد  باجح و  ریفـس و  رون و  دـمحم  يارب  میکح ، زیزع  يادـخ  بناج  زا  تسا  یباـتک  نیا 
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! دمحم يا  تسا . هداتسرف  ورف 
تـسین نم  زج  يدوبعم  چیه  هک  متـسه  اتکی  يادخ  نم  نکم ، راکنا  ارم  يالآ  رازگ و  رکـش  ارم  ياهتمعن  رامـش و  گرزب  ارم  ياهمسا 

: تسا هدمآ  تیاور  نایاپ  رد  … 
هب ار  ایصوا  هلسلس  نایملاع  رب  یتمحر  رطاخ  هب  سپس  مروآیم ؛ نوریب  ار  نسح  مملع  نزاخ  لیبس و  هب  یعاد  يداه ] ماما   ] وا بلـص  زا  و 
وا تبیغ ]  ] نامز رد  مناتـسود  تسا و  اراد  ار  بویا  ربص  یـسیع و  ءاهب  یـسوم و  لامک  هک  یـسک  درک ؛ مهاوخ  لـیمکت  شدـنزرف  دوجو 

دننزیم و شتآ  دنـشکیم و  ار  نانآ  دننکیم . ادها  ار  ملید  كرت و  ياهرـس  هک  نانچمه  دنهدیم ؛ هیده  ار  نانآ  ياهرـس  هدـش و  راوخ 
ناتـسود نانآ  دزیخرب . ناشنانز  زا  نویـش  دایرف و  يادـص  دوش و  نیگنر  ناـشنوخ  زا  نیمز  دنـشابیم . ناـسرت  بوعرم و  فئاـخ و  ناـنآ 

ار اهریجنز  نارگ و  ياهراب  میامن و  لیاز  ار  لاوها  دیادش و  مزاس و  فرط  رب  ار  یناملظ  روک  هنتف  ره  اهنآ  هطساو  هب  دنـشاب و  نم  یقیقح 
.« دنتسه یعقاو  يدتهم  ناشیا  تسا و  نانآ  رب  راگدرورپ  تمحر  تاولص و  هک  دنایناسک  ناشیا  مرادرب . نانآ  زا 

.( ح1 ، 28 باب ج1 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  )
. تسا هدش  رکذ  ییاور  عبانم  رد  ییاهتوافت  اب  تیاور  نیا 

یبطرق ح 5 ؛ ص 46 ، ح 2 ، ص 41 ، ج 1 ، مالـسلا ، هیلع  اـضرلا  راـبخا  نویع  ح 5 ؛ ص 62 ، ۀـبیغلا ، ح 3 ؛ ص 527 ، ج 1 ، یفاـکلا ، )
.( ح 108 ص 143 ، ۀبیغلا ، باتک  ص 162 ؛ ج 1 ، جاجتحالا ، ص 13 ؛ هترتع ، لوسرلا و  باقلا  يراصنا ،

م»  » فرح

هّللا ۀیقب  ترضح  تاشیامرف  هعومجم 

. تسا هدیدرگ  هئارا  همجرت  اب  هارمه  هدش و  يروآدرگ  يزاریش  یمداخ  دمحم  هلیسو  هب  هّللاۀیقب  ترضح  تاشیامرف  هعومجم  باتک 
هدنراگن تسا . ترضح  نآ  ياهاعد  اب  هارمه  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  زا  هدش  رداص  تاعیقوت  نانخس و  زا  ياهعومجم  باتک  نیا 

زا هرداص  تاعیقوت  يرغص ، تبیغ  زاغآ  ات  تدالو و  زا  لبق  تاظحل  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  نانخـس  لقن  هب  باتک ، ياهلصف  رد 
ماما نانخس  يروآعمج  رد  رثا  نیا  شزرا  دزادرپیم . روهظ  لّوا  ياهزور  رد  ناشیا  ياهراتفگ  يربک و  يرغص و  تبیغ  رد  هسدقم  هیحان 

. تسا لقتسم  هعومجم  کی  رد  اهنآ  حرش  همجرت و  و 

ۀجحلا مئاقلا  یف  لزن  امیف  ۀجحملا 

لاجر ملع  رد  رظن  بحاص  ثدحم و  رـسفم ، هیقف ، ینارحب ، تسا . ینارحب  مشاه  دیـس  هتـشون  ۀّـجحلا  مئاقلا  یف  لزن  امیف  ۀّـجحملا  باتک 
. تسا هدوب 

.( ص 233 ج 1 ، سردم ، یلع  دمحم  ازریم  بدالا ، ۀناحیر  )
نارگمتس اب  هزرابم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  ماجنا  رد  تسا . هتشاد  هدهع  رب  زین  ار  هیبسح  رما  یملع ، هبترم  زا  هتـشذگ  يو 

هب تمدـخ  تیب و  لها  مولع  رـشن  هار  رد  ار  شیوخ  تکرب  رپ  رمع  هدادـن و  هار  دوخ  هب  یـساره  میب و  هنوگ  چـیه  هشیپ ، متـس  نامکاح  و 
. دـش هدرپـس  كاـخ  هب  یلبوـت ،»  » هیرق رد  تشذـگرد و  میعن »  » هیرق رد   1107 لاس 1108 -  رد  يو ، تسا . هدرب  ناـیاپ  هب  ادـخ  ناگدـنب 
( نیرحبلا عمجم  بحاص   ) یفجنلا یحیرط  نب  نیدـلارخف  خیـش  يدابآرتسا و  سابع  دیـس  نب  میظعلادـبع  دیـس  نوچ : یناگرزب  زا  ینارحب 

. تسا هتسج  هرهب 
.( ص 233 ج 1 ، سردم ، یلع  دمحم  ازریم  بدالا ، ۀناحیر  )
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تایآ رثا ، نیا  ثحب  دروم  عوضوم  تسا . هدنام  اج  هب  ۀجحلا -  مئاقلا  یف  لزن  امیف  ۀجحملا  باتک  هلمج  زا  يرایـسب -  ياههتـشون  يو  زا 
. تسا هدش  لیوأت  ریسفت و  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هب  تایاور ، رد  هک  تسا  ینآرق 

ياههروس بیترت  هب  باتک  بلاطم  دریذپیم . نایاپ  رـصع »  » هکرابم هروس  هب  زاغآ و  هرقب »  » هروس زا  هک  دسریم  ددع  هب 120  تایآ ، نیا 
: دسیونیم باتک  همدقم  رد  هدنسیون  تسا . هدش  میظنت  ینآرق 

هب طوبرم  تایاور  تسا و  هدش  ریـسفت  مالـسلا  هیلع  يدهم  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  رد  هک  هدـمآ  درگ  یتایآ  باتک ، نیا  رد  »
. تسج ناهرب  ریسفت  رد  دیاب  ار  مالسلا  مهیلع  همئا  رگید 

. تسا هدش  لقن  اهنآ  رداصم  زا  نآرق ، تایآ  لیوأت  ریسفت و  رد  دانتسا  دروم  تایاور 
شهوژپ اب  هدرک ، يروآدرگ  فلؤم  هک  یتایآ  رب  نوزفا  مرتحم ، ققحم  تسا . هدـش  قیلعت  قیقحت و  ینالیم  رینم  دـمحم  طسوت  باتک  نیا 

نایاپ رد  كاردتسا  تروص  هب  ار  اهنآ  دراد و  طابترا  مالسلا  هیلع  رـصع  ماما  اب  ياهنوگ  هب  هک  هتفای  تسد  نآرق  زا  هیآ  هدزاود  هب  رایـسب ،
هّللا تیآ  هناـخباتک  رد  دوجوم  یطخ  ياههخـسن  هب  باـتک  حیحـصت  يارب  يو  تسا . هدروآ  ۀـجحملا » كردتـسم   » ناوـنع تحت  باـتک ،

نآ و یلـصا  رداـصم  اـب  ثیداـحا  قیبـطت  ققحم ، دنمـشزرا  ياـهراک  هلمج  زا  تسا . هدرک  حالـصا  ار ، باـتک  هعجارم و  یفجن  یـشعرم 
عبانم رد  قیقحت  وج و  تسج و  اب  هتشادن -  یصخشم  دنس  هک  تایاور -  زا  یضعب  تسا . صقن  يدایز و  رظن  زا  فالتخا  دراوم  ندنایامن 

ترضح يامیس  ناونع  اب  هدش و  همجرت  زین  یسراف  نابز  هب  باتک  نیا  هک  تسا  ینتفگ  تسا . هداد  سردآ  يرگید  رداصم  زا  نوگانوگ ،
. تسا هدافتسا  لباق  مومع  يارب  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  يدهم 

ثدحم

همئا هک  تسا  نیا  نآ  زا  روظنم  دنیوگ و  وا  هب  هزات  ربخ  ثیدح و  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  ُثِّدحی  ثَّدح ، هشیر  زا  لوعفم  مسا  ثّدحم 
زا دنونشیم و  ار  نانآ  نخس  یلو  دننیبیمن ؛ یلصا  تشرس  رد  ار  اهنآ  دوخ  ربمایپ  دننام  هچرگا  دنراد و  هطبار  ناگتشرف  اب  مالـسلا  مهیلع 

. دننکیم تفایرد  ار  یقیاقح  اهنآ 
ماما صوصخم  باقلا  زا  یکی  انعم ، نیا  هب  ظـفل  نیا  تسا و  رتورف  تّوبن  ماـقم  زا  هجرد  کـی  هک  تسا  يونعم  ماـقم  کـی  زا  هیاـنک  نیا 

. دوشیم بوسحم  مالسلا  هیلع 
: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

: دومرف سابع  نبا  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  »
. دوب دهاوخ  ربمایپ  زا  دعب  همئا  هب  رما  نیا  هک  دوشیم  لزان  هلاس  کی  ِرما  نآ ، رد  انامه  دراد و  دوجو  لاس  ره  رد  ردق  بش  انامه 

: تفگ سابع  نبا 
؟ دننایک نانآ 

: دومرف
.« دنشابیم ثَّدحم  یگمه  هک  دنایناماما  نم  لسن  زا  رفن  هدزای  نم و 

.( ح 106 ص 142 ، ۀبیغلا ، باتک  )
: دیوگ ملسم  نب  دمحم 

: دومرف ترضح  دش ، رکذ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  ثَّدحم  هملک  »
: مدرک ضرع  ترضح  هب  دنیبن . ار  صخش  دونشب و  ار  ادص  هک  تسا  یسک  ثَّدحم 

! مدرگ تنابرق 

( جع  ) يدهم ترضح  نوماریپ  تیودهم  ییابفلا  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 228 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


؟ تسا هتشرف  مالک  نآ  هک  دمهفیم  اجک  زا  ماما 
: دومرف

.« تسا هتشرف  زا  مالک  نآ  دمهفیم  هک  دوشیم  اطع  وا  هب  يراقو  شمارآ و 
.( ح 4 نومهفم ، نوثدحم  ۀمئالا  نا  باب  یفاکلا ، )

: دیوگ نارهم  نب  ۀعامس 
. میدوب لزنم  کی  لخاد  هکم  رد  نارمع  نب  دمحم  ریصب و  وبا  نم و  »

: تفگ نارمع  نب  دمحم 
: دومرفیم هک  مدینش  مشش  ماما  زا  نم 

. میشاب ثَّدحم  هدزاود  ام 
: تفگ ریصب  وبا 

؟ ياهدینش مشش  ماما  زا  ار  نیا  ادخ  هب  ار  وت 
.« تسا هدینش  يو  زا  ار  نآ  هک  دروخ  دنگوس  راب  ود  وا 

.( ص 8 ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )

دمحم

نآ ندرب  مان  هرابرد  تسا . هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  یناوارف  تایاور  رد  هک  تسا  دمحم » ، » مالـسلا هیلع  يدـهم  ترـضح  ياهمان  زا  یکی 
تایاور زا  یشخب  هب  دوخ ، رظن  تابثا  يارب  مادک  ره  هک  هدوب  حرطم  هراومه  هعیش  نادنمشناد  نیب  ییاهرظن  فالتخا  مان ، نیا  هب  ترضح 

: درک میسقت  هتسد  راهچ  هب  هدش ، دراو  هراب  نیا  رد  هک  ار  یتایاور  عومجم  ناوتیم  یلامجا  یسررب  کی  رد  دناهدرک . لالدتسا 
: کی

. دنکیم یهن  مان  نیا  هب  ار  ترضح  ندرب  مان  يدیق ، چیه  نودب  قلطم و  تروص  هب  هک  یتایاور 
: دنک تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نارهم  نب  ناوفص  . 1

تّوبن اّما  دنک ؛ رارقا  ناربمایپ  همه  هب  هک  تسا  یـسک  دننام  دـنک ، راکنا  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  اما  دـنک ، رارقا  ناماما  همه  هب  هک  یـسک  »
: دنتفگ دیامن . راکنا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

! هّللالوسر نبای 
؟ تسیک امش  نادنزرف  زا  مالسلا  هیلع  يدهم 

: دومرف
.« تسین اور  امش  رب  يو  مان  ندرب  دوشیم و  ناهن  امش  زا  وا  صخش  نیمتفه ، نادنزرف  زا  نیمجنپ 

.( ح 1 باب 33 ، ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )
: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  . 2

.« دینک دای  مسا  هب  ار  وا  هک  تسین  لالح  امش  يارب  »
.( ص 202 ۀبیغلا ، باتک  ص 320 ؛ ج 2 ، داشرالا ، ص 332 ، ج 1 ، یفاکلا ، )

: دیامرفیم هدرک  دای  رفاک  ناونع  هب  دربب ، ار  ترضح  نآ  مان  هک  یسک  زا  رتدیدش  ینحل  اب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 3
.« دربن ار  ترضح  نآ  مان  سک  چیه  رفاک  زج  هب  »
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.( ص 333 ج 1 ، یفاکلا ، ح 1 ؛ باب 56 ، ج 2 ، نیدلالامک ، )
: ود

: درادن یعنم  رگید  ترضح  روهظ  اب  روهظ و  ماگنه  ات  اهنت  هک  دیق  نیا  اب  یلو  تسا ؛ هدرک  یهن  ترضح  نآ  ندرب  مان  زا  هک  یتایاور 
: تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  ینسح  میظعلادبع 

متس و زا  رپ  هکنآ  زا  سپ  دزاس . هدنکآ  لدع  طسق و  زا  ار  نیمز  دنک و  روهظ  هک  ینامز  ات  تسین  لالح  ترـضح  نآ  ندرک  دای  مسا  هب  »
.« دشاب هدش  دادیب 

ح ص 470 ، ۀبیغلا ، باتک  ح 2 ؛ ص 58 ، ۀبیغلا ، ص 31 ؛ نیظعاولا ، ۀـضور  يروباشین ، لاتف  ح 1 و ر.ك : باب 37 ، نیدلالامک ج 2 ، )
.( 487

: هس
مدع ّتلع  ترـضح ، نآ  ندـش  هتـشک  زا  سرت  تایاور ، نیا  رد  تسا . هدرک  نایب  ار  ترـضح  فیرـش  مان  رکذ  زا  یهن  تلع  هک  یتایاور 

: تساهدش هتسناد  رکذ 
: تسا هدمآ  یلباک  دلاخوبا  تیاور  رد 

: مدرک ضرع  ترضح  نآ  هب  مدیسر و  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدخ  درک ، تافو  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  هک  یماگنه  »
! مدرگ تیادف 

. ینادیم مدرم  زا  ارم  تشحو  وا و  اب  ارم  سنا  متشادن و  ار  یسک  تردپ  زج  نم  هک  ینادیم  وت 
: دومرف

! دلاخ ابا  يا 
؟ ییوگب یهاوخیم  هچ  یلو  ییوگیم ؛ تسار 

: مدرک ضرع 
! موش تیادف 

.« متفرگیم ار  شتسد  ًامتح  مدیدیم ، ار  وا  یهار  رد  رگا  هک  دوب  هدرک  فیرعت  میارب  ياهنوگ  هب  ار  رما  نیا  بحاص  تردپ 
: دومرف

! دلاخ ابا  يا 
؟ ییوگب یهاوخیم  هچ  رگید 

: مدرک ضرع 
: دومرف سپ  مسانشب . شمان  هب  ار  وا  ات  ییوگب  میارب  ار  وا  مان  مهاوخیم 

! دلاخ ابا  يا  دنگوس  ادخ  هب 
سک چـیه  هب  ار  نآ  زگره   ] هک يدرک  لاؤـس  يرما  زا  اـنامه  دزادـنایم و  تمحز  فـیلکت و  هب  ارم  هـک  يدیـسرپ  نـم  زا  یتخـس  لاؤـس 
ینب رگا  هک  يدرک  لاؤـس  ار  يزیچ  نم  زا  وـت  اـنامه  متفگیم ، وـت  هب  ًاملـسم  دوـب ،) ینتفگ   ) مدوـب هتفگ  یـسک  هب  ار  نآ  رگا  ماهتفگن و ]

.« دننک هعطق  هعطق  ار  وا  هک  دنزرو  صرح  دنسانشب ، ار  وا  همطاف 
.( ص 333 ۀبیغلا ، باتک  ح 2 ؛ باب 16 ، ص 288 ، ۀبیغلا ، )

: راهچ
رب ار  ترـضح  نآ  مان  زین  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  یخرب  هکلب  هدش ؛ ترـضح  مان  هب  حیرـصت  يوار  فرط  زا  اهنت  هن  هک  یتایاور 
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: دناهتخاس يراج  نابز 
: دیوگیم یفوک  میهاربا  نب  دمحم  . 1

: دومرف داتسرف و  نم  يارب  ار  ياهدیرب  رس  دنفسوگ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  »
.« تسا دمحم »  » مرسپ هقیقع  نیا 

.( ح 10 باب 42 ، ج 2 ، نیدلالامک ، )
: دش ضرع  يرکسع  ماما  هب  . 2

! ادخ لوسر  رسپ  يا  »
؟ تسیک امش  زا  دعب  ماما  تّجح و 

: دومرف
.« نم زا  دعب  تّجح  ماما و  تسا  وا  دمحم ، مرسپ 

.( ص 528 ج 2 ، همغلا ، فشک  ح 8 ؛ ص 81 ، ج 2 ، نیدلالامک ، )
: دیوگ يزار  نالع  . 3

: دومرف وا  هب  دش ، راد  راب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هیراج  نوچ  هک  داد  ربخ  نم  هب  باحصا  زا  یکی  »
.« دشابیم نم  زا  سپ  مئاق  وا  تسا و  دمحم  شمان  هک  یتسه  يرسپ  لماح  وت 

.( ح 4 باب 38 ، نیدلالامک ، )
: دیوگ ماّمه  نب  یلعوبا  . 4

: تفگیم هک  مدینش  هحور -  هّللا  سدق  يرمع -  نامثع  نب  دمحم  زا  »
: درکیم لقن  هک  مدینش  مردپ  زا 

تّجح زا  نیمز   ) تسا هدش  تیاور  شراوگرزب  ناردپ  زا  هک  يربخ  هرابرد  ترـضح  نآ  زا  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  دزن  نم  »
شسرپ تسا ) هتـشذگ  رد  تیلهاج  گرم  هب  دسانـشن  ار  شنامز  ماما  دریمب و  هک  یـسک  دنامیمن و  یلاخ  تمایق  زور  ات  قیالخ ) رب  یهلا 

؟ دندرک
: دومرف

. تسا قح  نشور  زور  هک  نانچمه  تسا  قح  نیا 
: دنتفگ

! ادخ لوسر  دنزرف  يا 
؟ تسیک امش  زا  سپ  ماما  تّجح و 

: دومرف
.« تسا هتشذگرد  تیلهاج  گرم  هب  دسانشن  ار  وا  دریمب و  هک  یسک  تسا  نم  زا  سپ  تّجح  ماما و  وا  دمحم ، مدنزرف 

.( ص 528 ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  ح 9 ؛ باب 38 ، نامه ، )
: دیوگ مداخ  مئاغوبا  . 5

.« دیمان دمحم  ار  وا  مان  هک  دمآ  ایند  هب  يدنزرف  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  يارب  »
.( ح 8 باب 41 ، نیدلالامک ، )

: دیوگیم ینایاپ  شخب  رد  ارهز ) ترضح  حول   ) مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  حول  زا  لقن  هب  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  . 6
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 …« ِنامَّزلا ِرِخآ  یف  ُجُرخَی  دمحم  ُفَلَخلا  َو  »
.( ص 291 یلامألا ، یسوط ، خیش  )

هیلع يدهم  ترضح  ندرب  مان  مکح  هرابرد  هاگدید  هس  عومجم  رد  دنتسه ، گنهامه  مود  هتـسد  اب  تسخن  هتـسد  تایاور  هک  ییاجنآ  زا 
: دراد دوجو  دمحم »  » هب مالسلا 

. روهظ نامز  ات  ترضح  نآ  فیرش  مان  رکذ  تمرح  . 1
. فوخ هّیقت و  تهج  هب  ترضح  نآ  فیرش  مان  رکذ  تمرح  . 2

. يرغص تبیغ  نارود  رد  اهنت  ترضح  نآ  مان  رکذ  تمرح  . 3
. میراذگیم او  دوخ  لحم  هب  هک  تسا  لصفم  اههاگدید ، نیا  هرابرد  ثحب  هتبلا 

ترموت نب  دمحم 

ار نیدحوملا »  » هلسلس وا  تشذگ . رد  رد 580 ق . دش و  دلوتم  ياروشاع 485 ق . رد  ینسح  یبرغم  ترموت  هّللادبع  نب  دمحم  هّللادبعوبا 
. داهن ناینب  ایناپسا  اقیرفآ و  رد 

. دادیم تراشب  مالسلا  هیلع  يدهم  روهظ  ندوب  کیدزن  هب  ار  مدرم  راک ، زاغآ  رد  دمآیم و  رامـش  هب  شکارم  دماصم  هلیبق  زا  هّللادبعوبا 
توـعد بحاــص   » زین و  یغره » يدــهم   » ار وا  دروآ . درگ  شیوــخ  نوــماریپ  ار  یهورگ  دــناوخ و  يدــهم  ار  دوــخ  لاـس 514 ق  رد 

« رفجلا  » باتک رد  ترموت  نب  دمحم  دش . هدرمـش  نونجم  زین  یتدم  دناوخ و  سرد  قارع  رد  یتدم  هّللادـبعوبا  دـنناوخیم ، نمؤملادـبع »
: هک دناوخ  نانچ 

دنوادخ رما  هب  مئاق  يدهم و  ار  دوخ  هاگنآ  دوشیم . دییأت  نمؤم » دبع   » مان هب  یصخش  هلیـسو  هب  دنکیم و  روهظ  برغم  سوس  رد  يدرم 
: داد خساپ  ناوج  دیسرپ ، ار  شمان  دید و  یناوج  يزور  دوش . دنمهرهب  شدییأت  زا  ات  تشگ  نمؤملادبع »  » یپ رد  تشادنپ و 

. متسه نمؤملادبع » »
: تفگ ترموت  نب  دمحم 

! ربکا هّللا 
. دیسرپ ار  شدصقم  هاگنآ 

: تفگ ناوج 
. مشناد یپ  رد 

: تفگ ترموت  نبا 
. تسا نم  تسد  هب  یهاوخیم  هچنآ 

درک شیرای  رایسب  هّللادبع  دش ، انشآ  یـسیرشن  هّللادبع و  اب  هاگنآ  داهن . تعیدو  هب  يو  دزن  گرتس  يزار  نوچ  ار  شاییاهن  فده  سپس 
. دناوخ ارف  شیاعدا  نتخاس  ناهنپ  هب  ار  وا  و 

: تفگ هّللادبع  یتدم  زا  سپ 
ملع و زا  دندش و  لزان  هتـشرف  ود  بشید  هک  منکیم  اعدا  نانچ  زامن  زا  سپ  ادرف  دادـماب  تسا ؛ نم  توعد  نتخاس  راکـشآ  نامز  نونکا 

: دیسرپ تساخرب و  مدرم  نایم  زا  ترموت  نب  دمحم  نیشیپ ، هشقن  ساسا  رب  درک . نانچ  هّللادبع  دنتخاس …  مرادروخرب  نآرق  تمکح و 
؟ ینیبیم هنوگچ  ار  ام 

: داد خساپ  هّللادبع 
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ار تباحـصا  ددرگیم . كاله  دزرو ، تفلاخم  وت  اب  سک  ره  تسا و  دنمتداعـس  دـشاب ، توریپ  هک  ره  یتسه . هّللا  رماـب  مئاـق  يدـهم  وت 
ناشکاله هب  درک و  یفرعم  یخزود  ار  ترموت  نب  دـمحم  نافلاخم  گنرین  نیا  اب  تسا . یخزود  مادـک  یتشهب و  مادـک  میوگب  اـت  رواـیب 

. داد نامرف 
. تفر ایناپسا  هب  شناوریپ  اب  داد و  ماجنا  گنج  دنچ  دروآ ، مهارف  هک  يرکشل  نت  رازه  هد  دودح  اب  سپس 

.( 55 ص 44 -  ج 5 ، نایعالا ، تایفو  )

يرمع دیعس  نب  نامثع  نب  دمحم 

تایح نامز  رد  تسا ، دیعـس  نب  نامثع  لّوا  بیان  دـنزرف  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  هناگراهچ » باون   » زا بئان  نیمود  ناـمثع ، نب  دـمحم 
نایعیش زا  یهورگ  یتقو  ترضح  نآ  هک  تروص  نیدب  دوب . هدش  یفرعم  بیاغ  ماما  تباین  هب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  فرط  زا  شردپ 

. درک حیرصت  وا  تقاثو  تلاکو و  رب  دناوخ و  ارف  دوخ  دزن  ار  دیعس  نب  نامثع  ناشیا  دندش ، بایفرـش  شروضح  هب  ارماس »  » رهـش رد  نمی 
: دومرف همادا  رد 

.« تسا امش  يدهم  نم  دنزرف  لیکو  نامثع  نب  دمحم  شدنزرف  تسا و  نم  لیکو  يرمع ، دیعس  نب  نامثع  هک  دیشاب  هاوگ 
.( ح 317 ص 356 ، ۀبیغلا ، باتک  )

دوخ هوالع  هب  درپس . دـمحم »  » دوخ دـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روتـسد  هب  ار  تباین  دوخ ، گرم  ماگنه  هب  دیعـس  نب  ناـمثع 
. دومرف وا  تباین  هب  حیرصت  یتاعیقوت ، رد  زین  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح 

.( ۀبیغلا ص 361 باتک  ح 41 ؛ ص 510 ، ج 2 ، نیدلالامک ، (ر.ك :
: دومرف نینچ  یعیقوت  رد  ترضح  نآ 

وکین تسیز و  هنادنمتداعس  تردپ  میتسه . یهلا  ياضق  هب  یضار  ادخ و  نامرف  میلـست  تسا ، وا  يوس  هب  نامتـشگزاب  مییادخ و  يارب  ام  »
رد دوب و  اشوک  ناـنآ  هار  رد  هراومه  هک  دزاـس  قحلم  دوخ  یلاوم  اـیلوا و  هب  ار  وا  دـنک و  شتمحر  يادـخ  تسب . رب  هدـید  ناـهج  نیا  زا 

دـنادرگ و هدنـشخرد  دیفـس و  ار  شیور  یلاعت -  كرابت و  يادـخ -  تشاد . یناوارف  شالت  دزاس ، کـیدزن  ادـخ  هب  ار  وا  هک  ییاـهزیچ 
.« دشخبب ار  شیاهشزغل 

.( ح 38 ص 188 ، ج 2 ، نیدلالامک ، )
: دومرف عیقوت  نآ  زا  يرگید  شخب  رد 

.« دنک مایق  وا  رما  هب  دشاب و  وا  نیشناج  هک  تخاس  شايزور  ار  يدنزرف  وت  نوچ  دنوادخ  هک  دوب  وا  تداعس  لامک  زا  »
.( نامه )

: دومرف يرگید  عیقوت  رد  نینچمه 
نم هتـشون  وا  هتـشون  نم و  قوثو  دروم  وا  انامه  دشاب ، یـضار  دونـشخ و  شردپ  وا و  زا  دنوادخ  سپ  يرمع  نامثع  نب  دـمحم  اما   …«و 

.« تسا
.( ح 326 ص 362 ، ۀبیغلا ، باتک  )

زا هک  ییاـهراشف  دوجو  اـب  تفرگیم و  تروص  يو  اـب  تباـین  نیغورد  نایعدـم  فرط  زا  هک  ییاـهتفلاخم  مغر  هب  ناـمثع ، نب  دـمحم 
نـسحا وحن  هب  وا ، هب  هلّوحم  روما  رد  ار  مالـسلا  هیلع  رـصع  یلو  تباین  بصنم  تسناوت  دـشیم ؛ لامعا  نارود  نآ  يافلخ  ماکح و  فرط 

ور نیا  زا  دـننک . لزلزتـم  ار  وا  تباـین  دـنزاس و  دوـخ  هجوـتم  ار  نایعیـش  دوـخ ، نیغورد  ياهدـنفرت  اـب  ناـیلاغ  تشاذـگن  دـهد و  ماـجنا 
زا ار  تدـم  نیرتشیب  مود ، بیان  دنتـشگن . دـیدرت  کش و  راچد  ناشیا ، تقاثو  تباین و  هراـبرد  هاـگچیه  مالـسلا  مهیلع  همئا  نارادتـسود 
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ماما و نیب  طبار  بیان و  ناونع  هب  لاس  لـهچ  دودـح  داد و  صاـصتخا  دوخ  هب  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  یگدـنیامن  تمـس  رد  اـقب  تهج 
مالسلا هیلع  يدهم  ترـضح  كرابم  رـضحم  زا  يرتشیب  یعامتجا و …  یمالک ، یهقف ، لئاسم  تالکـشم و  تفای  قیفوت  اذل  دوب . نایعیش 

. دهد رارق  مدرم  مومع  رایتخا  رد  دنک و  راسفتسا 
، ۀبیغلا باتک  ص 149 ؛ لاجر ، یلح ، همالع   ) یلوالا يدامج  هام  رخآ  رد  ق  لاس 305 ه . رد  روهشم  لوق  قبط  نامثع  نب  دمحم  رفعج  وبا 

. تسا عقاو  دوب ، اجنآ  شاهناخ  هک  یلحم  رد  هفوک و  هار  رس  رب  شردام ، ربق  رانک  رد  وا  ربق  تفای . تافو  ص 366 ).
. تسا عقاو  دادغب  یبرغ  تمس  رد  لحم  نیا 

.( ص 366 ۀبیغلا ، باتک  (ر.ك :

لالب نب  یلع  نب  دمحم 

نآ زا  دـنچ  یتایاور  دوب و  دامتعا  دروم  يدرف  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دزن  راک ، يادـتبا  رد  لـالب  نب  یلع  نب  دـمحم  رهاـطوبا 
عقاو یحو  نادناخ  تمذم  دروم  تفرگ و  شیپ  رد  فارحنا  هار  سفن ، ياوه  زا  يوریپ  تهج  هب  هتفر  هتفر  یلو  تسا ؛ هدرک  لقن  ترضح 

رد دیدرگ و  رکنم  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  مود  بیان  تباین  وا  تسا ! مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  لیکو  هک  درک  اعدا  يو  دش .
. درک تنایخ  دناسرب ، يدهم  ترضح  هب  ات  دوب  هدش  عمج  يو  دزن  هک  یلاوما 

.( ص 400 ۀبیغلا ، باتک  (ر.ك :
: دومرف يو  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دومن و  ناسآ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  اب  ار  يو  تاقالم  هار  مود ، بیان 

ترـضح هسدـقم  هیحان  زا  یعیقوت  هک  دـش  نآ  شراک  نایاپ  دـنام ! یقاب  دوخ  فارحنا  ینمـشد و  رد  وا  اما  دـنک ؛ در  ناشبیان  هب  ار  لاوما 
. دیدرگ رداص  یناغملش -  جالح و  هلمج  زا  رگید  يدارفا  نمض  رد  يو -  زا  يرازیب  نیرفن و  نعل و  رب  ینبم  مالسلا ، هیلع  يدهم 

.( ص 474 ح 2 ، جاجتحالا ، )

يریمن ریصن  نب  دمحم 

. دوب تباین  یعدم  دوخ  تشادن و  لوبق  ار  يو  تباین  دوب و  نامثع  نب  دمحم  يابقر  زا  یکی 
. تسا هدادن  وا  هرابرد  یحرش  چیه  هدرب و  مان  وا  زا  راب  ود  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  باحصا  رد  دوخ ، لاجر  رد  یسوط  خیش 

.( مقر 23 مقر 7 و ص 407 ، ص 405 ، لاجر ، )
: دسیونیم هدرب ، مان  ناشیا  زا  اج  ود  رد  دوخ ، لاجر  رد  هللا  همحر  یلح  همالع 

: دیوگیم رگید  ییاج  رد  تسا ! هدرک  نعل  ار  وا  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  تسا  یسک  يریمن  ریصن  نب  دمحم 
: تسا هتفگ  وا  هرابرد  يرئاضغ  نبا 

تبسن وا  هب  هدرک و  سیسأت  وا  ار  هیریـصن »  » هقرف دوب . فیعـض  یتدیقع ] رظن  زا  و   ] دوب هرـصب  يالـضف  زا  یملع ، رظن  زا  ریـصن  نب  دمحم 
. دوشیم هداد 

.( 254 ص 257 -  یلح ، همالع  لاجر ، )
نب دمحم  اهنآ  زا  یکی  هک  هدرک  نعل  ار  رفن  هس  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ناشیا  رظن  هب  تسا و  حرطم  ناشیا  لاح  حرش  زین  یشک  لاجر  رد 

. تسا يریمن  ریصن 
.( ص 805 ج 2 ، لاجرلا ، ۀفرعم  رایتخا  )

: هک دنکیم  لقن  يدیبع »  » زا رگید  ياج  رد  و 
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ریـصن نب  دمحم  زا  همان  نآ  رد  داتـسرف و  نم  يوس  هب  ياهمان  منکب -  وا  زا  یلاؤس  نم  هکنیا  نودـب  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  »
: دومرف هدرک ، راجزنا  نالعا  یمق ، اباب  نب  دمحم  نب  نسح  يریمن و 

! داب اهنآ  رب  زین  ادخ  تنعل  منکیم و  نعل  ار  اهنآ  نم  دییوج و  يرود  نانآ  زا  ام ، نارادتسود  عیمج  وت و 
اهنآ دنوادخ  دندرک ! تیذا  ار  ام  نایعیش  ام و  نانآ  دننکیم ! يزیگنا  هنتف  دنروخیم و  ار  مدرم  لاوما  هدرک و  هدافتسا  ءوس  ام  مان  زا  نانآ 

!« دزاس دوبان  بولغم و  دناهدرک ، داجیا  هک  ياهنتف  رد  ار  نانآ  دنکیم و  تیذا  ار 
.( ص 805 ح 2 ، لاجرلا ، ۀفرعم  رایتخا  )

يریمن ریصن  نب  دمحم  یفارحنا  دیاقع 

زین تارف  نب  نسح  نب  یـسوم  نب  دمحم  دزاس . رـشتنم  مدرم  هّماع  نیب  رد  ار  نآ  دومنیم  یعـس  هک  تشاد  يداحلا  زیمآرفک و  دیاقع  يو 
. درکیم تیوقت  ار  وا  مهارف و  ار  وا  راک  بابسا 

.( ص 398 ۀبیغلا ، باتک  )
ونب نادـناخ  زا  درف  نیتـسخن  دـسریم  رظن  هب  دوب و  فورعم  یثدـحم  هفوک  دادـغب و  رد  يو  دوب . تارف  ونب  فورعم  نادـناخ  زا  تارف  نبا 

. دروآ تسد  هب  یسابع  تموکح  رد  یماقم  هک  تسا  تارف 
.( ص 169 مهدزاود ، ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  )

قرف یـشک و  لاجر  ۀبیغلا ، باتک  رد  يریمن  دـیاقع  دوشیم و  نشور  یفارحنا  طوطخ  زا  ینابیتشپ  تیامح و  رد  تموکح  شقن  اجنیا  زا 
: دیوگ يرعشا  هّللادبع  نب  دعس  تسا . هدش  نایب  هعیشلا 

دقتعم تشاد و  خسانت  هب  هدیقع  تسا . هدرک  ثوعبم  ار  وا  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  تسا و  ربمغیپ  هک  دوب  یعدم  يریمن  ریـصن  نب  دمحم  »
نیا يریمن  دوب ! هدرک  لالح  ار  يزاب  سنجمه  لمع  تسنادیم و  زیاج  ار  مراحم  نانز  اب  یکیدزن  دوب ، مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ییادخ  هب 

: تفگیم تسنادیم و  لعاف  ینارماک  تذل و  لوعفم و  للذت  ینتورف و  عضاوت ، بجوم  ار 
!« تسا هدرکن  مارح  شناگدنب  رب  ار  اهنیا  زا  کی  چیه  ادخ 

ص ح 17 ، ثیدـحلا ، لاجرلا  مجعم  ص 103 ؛ هعیـشلا ، قرف  ص 805 ؛ ج 2 ، لاجرلا ، ۀـفرعم  رایتخا  ح 371 ؛ ص 398 ، ۀـبیغلا ، باتک  )
.( 299

: دنتفگ هدرمش ، لالح  ار  تامرحم  تایهنم و  دندرک و  كرت  ار  تایعرش  تادابع و  هک  دندوب  یموق  وا  نارادفرط 
! میتسین اهنآ  زا  ام  تسا و  قح  رب  اراصن  نید  میتسین و  اهنآ  زا  ام  تسا و  قح  رب  دوهی  نید 

: دیوگیم هّللادبع  نب  دعس 
: دندیسرپ يو  زا  يرامیب  نآ  رد  درم . لاح  نآ  رد  دش و  رامیب  رمع  رخآ  رد  يریمن 

؟ تسیک وت  نیشناج 
: تفگ ياهتفرگ  فیعض و  نابز  اب  وا 

. دش وا  ناوریپ  باعشنا  بجوم  فرح  نیا  تهج  نیمه  هب  تسیک ! دمحا  دیمهفن  یسک  یلو  دمحا ؛
: دنتفگ ياهدع 

. تسا هدوب  شدنزرف  دمحا  يریمن ، دوصقم 
: دنتفگ یعمج 

تسا تارف  نب  یسوم  نب  دمحم  نب  دمحا 
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: دنتفگ ياهقرف  و 
تسا تارف  نب  یسوم  نب  دمحا  يو  روظنم 

: دنتفگ ياهقرف  و 
. تسا دیزی  نب  رشب  نب  نیسحلاوبا  نب  دمحا  يو  روظنم 

. دیدرگ وا  عابتا  یگدنکارپ  ثعاب  باعشنا  نیا 
.( ح 373 ص 399 ، ۀبیغلا ، باتک  (ر.ك :

هی دمحم 

ثحب رد  هک  دندوب  ییاههورگ  زا  یکی  مالـسلا و  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  دمحم  تماما  نارادـفرط  هی » دـمحم  »
یکیدزن رد  زورما  شربق  تشذگرد . شردپ  تایح  نامز  رد  هک  دوب  يولع  ردـقلا  لیلج  تاداس  زا  يو  دـندش . فارحنا  راچد  ّتیودـهم 

: دنیوگ دوشیم . هدناوخ  دمحم  دیس  تسا و  هاگترایز  ارماس و  یگنسرف  ود  رد  دلب » »
رهش هب  زین  رگید  نت  جنپ  دندش و  هتشک  هدرک و  ترفاسم  ناجیابرذآ  رد  ساملس  يوخ و  هب  ناشیا  زا  نت  راهچ  هک  تشاد ، رسپ  هن  دمحم 

: دنتفگ وا  تماما  نارادفرط  دندیسر . لتق  هب  اجنآ  رد  دنتفر و  رال 
غورد تبـسن  نوچ  تخاس . هاگآ  دوخ  زا  سپ  يو  تماما  هب  ار  نارای  درک و  دزمان  تماما  هب  ار  وا  شردـپ  اریز  تسا ؛ هدـنز  هدرمن و  يو 

وا هک  تشگ  رادومن  نامدرم  مشچ  هدید و  رد  هچرگا  تسا . ردپ  نیـشناج  وا  سپ  هداد ، خر  ادب  هک  تفگ  ناوتن  زین  تسین و  زیاج  ماما  رب 
بیاغ دیدپان و  ار  وا  دـنناسر ، يدـنزگ  يو  هب  دوب  نکمم  هک  مدرم  سرت  زا  دـمحم  نب  یلع  شردـپ  تسا و  هدرمن  وا  یلو  تشذـگ ؛ رد 

. تسا مئاق  يدهم  وا  تخاس و 
.( ص 394 یمالسا ، قرف  گنهرف  100 ؛ ص 101 -  هعیشلا ، قرف  یتخبون ، (ر.ك :

يدهم یناهج  تموکح  تدم 

زا ناوتیم  لوق  اههد  عومجم  رد  هک  تسا  هدش  دراو  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تموکح  تدـم  لوط  هرابرد  یتوافتم  رایـسب  ثیداحا 
: دومن جارختسا  اهنآ 

.( ص 262 و 273 ج 14 ، لامعلازنک ، ، ) لاس هن  ای  تفه  ای  جنپ  . 1
.( ص 262 نامه ، ، ) لاس هن  ای  تشه  ای  تفه  ای  شش  . 2

.( ص 330 ج 1 ، رظتنملا ، دوعوملا  يدهملا  ، ) لاس هن  ای  تفه  ای  شش  . 3
.( ص 342 داشرالا ، ص 70 و 78 و 138 ؛ سواط ، نب  دیس  محالم  ، ) لاس تفه  . 4

.( ص 79 محالم ، ، ) هام ود  لاس و  تفه  . 5
.( ص 335 ج 1 ، رظتنملا ، دوعوملا  يدهملا  ، ) لاس تشه  ای  تفه  . 6

.( ص 339 نامه ، ، ) لاس هن  . 7
.( ص 79 محالم ، ، ) لاس هدراهچ  . 8

.( ص 332 ۀبیغلا ، ، ) لاس هدزون  . 9
.( ص 345 داشرالا ، ص 285  ۀبیغلا ، باتک  ح 1 ؛ ص 473 ، نامه ، ، ) هام دنچ  لاس و  هدزون  . 10

.( ح 1 ص 239 ، رثالا ، بختنم  ، ) لاس تسیب  . 11
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.( ص 78 و 79 محالم ، ، ) لاس لهچ  . 12
.( ص 143 رثالا ، بختنم  ص 345 ، داشرالا ، ح 497 ؛ ص 474 ، ۀبیغلا ، باتک  ، ) لاس داتفه  . 13

.( ح 44 ص 189 ، ۀبیغلا ، (، ) مالسلا هیلع  لیلخ  میهاربا  ترضح  رمع  ردق  هب   ) لاس  14 . 120
.( ص 181 ۀبیغلا ، ص 283 ؛ ۀبیغلا ، باتک  (، ) راغ رد  فهک  باحصا  فقوت  هزادنا  هب   ) لاس  15 . 309

.( ح 3 ص 473 ، ۀبیغلا ، ( ؛ لاس  16 . 313
. دنادیمن ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  تدم  یسک  دنوادخ ، زج  هدش  هتفگ  زین  یتایاور  رد  . 17

هدایپ نتفرگ و  لکـش  زاغآ  دـندقتعم  دـننادیم و  ترـضح  نآ  تموکح  ياهنارود  لحارم و  هب  هراشا  ار  تواـفت  نیا  ناـققحم  زا  یخرب 
. تسا لاس  دصیس  زا  شیب  شاییاهن  نارود  لاس و  لهچ  شلماکت  نارود  لاس و  تفه  ای  جنپ  شندش 

.( ص 314 يزاریش ، مراکم  مالسلا ، هیلع  يدهم  یناهج  تموکح  )
ناوتیم لاح  نیا  اب  اما  تسین ؛ ریذـپناکما  یفاکلا -  عبانم  رابخا و  دوبن  لیلد  هب  ترـضح -  نآ  تموکح  تدـم  هرابرد  ییاـهن  تواـضق 

؛ تسین تدـم  هاتوک  نارود  کی  يارب  تامدـقم  اـههزاوآ و  همه  نیا  هک  تسا  ملـسم  یمالـسا ، تاـیاور  زا  رظن  عطق  تفرگ : هجیتن  نینچ 
. دشاب هتشاد  ار  ششوک  تمحز و  لمحت  همه  نیا  شزرا  هک  ینالوط  تسا  یتدم  يارب  ًاعطق  هکلب 

.( نامه )
یتدم ایآ  دیامنیم : خر  دیدج  شـسرپ  تیعقوم  نیا  رد  تسا . زیچان  رایـسب  خیرات ، لک  اب  هسیاقم  رد  دـشاب -  ردـق  ره  تدـم -  نیا  هتبلا 

؟ دنکیم ناربج  خیرات  لوط  رد  ار  اهناسنا  ياهجنر  اهدرد و  خیرات ، لک  اب  هسیاقم  رد  هاتوک  نینچ 
: تفگ ناوتیم  خساپ  رد 

ياهروتسد غالبا  یهلا  نالوسر  ندش  هتخیگنارب  زا  روظنم  تسا . یهلا  نالوسر  ایبنا و  تثعب  هفسلف  دننامه  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  هفـسلف 
بیسآ نآ  لصا  هب  تلاسر ، غالبا  تدم  ندوب  هاتوک  ای  ینالوط  تسا . تیرشب  ناوراک  هار  رس  رب  تیاده  نازورف  لعشم  بصن  دنوادخ و 

رب ار  تیادـه  لعـشم  نیا  درک و  غـالبا  ار  یهلا  ماـیپ  نیـسپاو  یلو  دوب ؛ لاـس  هلآ 23  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  نارود  دـناسریمن .
هجیتن دـعاسم ، طیارـش  ققحت  مدـع  لیلد  هب  هک  درک  هراشا  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  تّوبن  تدـم  هب  ناوتیم  رگید ، يوس  زا  تخورفا .

یهلا و تلاسر  غالبا  یلـصا  دوصقم  تسا . نینچ  زین  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تموکح  تماما و  نارود  درواین . راب  هب  یهجوت  لباق 
. دشاب دودحم  ینایلاس  خیرات ، لک  اب  هسیاقم  رد  دنچ  ره  تسا ؛ نافعضتسم  تیمکاح  دنوادخ و  یناهج  تموکح  هب  ندیشخب  ققحت 

تباین نیغورد  نایعدم 

تباین نیغورد  نایعدم 

دنتفاییم روضح  یمومع  عماجم  رد  رتمک  یعامتجا ، ّصاخ  طیارش  تهج  هب  مالسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  يداه  ماما 
رارقرب طابترا  راوگرزب  ماما  ود  نیا  اب  نانآ ، هطـساو  هب  تاقوا  رتشیب  مدرم  ات  دـندوب  هدرک  باـختنا  یناگدـنیامن  دوخ ، تاـیح  ناـمز  رد  و 
تداع شور  نیا  هب  نامز  نآ  رد  ًابیرقت  مدرم  دـنزاس . حرطم  ار  دوخ  یناگدـنز  تالکـشم  یعامتجا و  جـیاوح  یعرـش و  لئاسم  دـننک و 

اب میقتسم  طابترا  نودب  مدرم  دیاب  هک  دوب  يرغص  تبیغ  نارود  يارب  يزاسهنیمز  یـشور ، نینچ  نتفرگ  شیپ  یـساسا  تلع  دندوب . هدرک 
مالـسلا و هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  دنزاس . حرطم  ناگدنیامن  قیرط  زا  ار  دوخ  تالکـشم  دننک و  یگدـنز  شیوخ ، ماما 

. دیدرگ عطق  شیوخ  ماما  اب  مدرم  میقتسم  طابترا  ق ،) 260 ه .  ) يرغص تبیغ  زاغآ 
دوخ ياهشالت  یناهنپ ، تروص  هب  دندومن و  زاغآ  ار  دوخ  تیلاعف  راک و  ّصاخ ) باون  ، ) دـش دـهاوخ  نایب  هک  یبیترت  هب  ّصاخ » باون  »

( جع  ) يدهم ترضح  نوماریپ  تیودهم  ییابفلا  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 237 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ذخا ماما و  يوس  هب  مدرم  ییامنهار  ناـنآ و  بولق  زا  دـیدرت  کـش و  عفر  صاوخ و  يارب  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  دوجو  تاـبثا  يارب  ار 
تیاده يربهر و  هدرک و  يریگولج  نایعیش  هقرفت  زا  دنداد . همادا  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  یـصخش  ياههبه  تافوقوم و  یعرـش و  تاهوجو 

قیرط زا  ار  دوخ  ياهراک  هتفرگ و  سنا  هویـش  نیا  اب  مک  مک  نایعیـش  دـنتفرگ . تسد  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نارادتـسود  یمومع 
دارفا زا  یخرب  ناـیم  نیا  رد  دـیدرگ . ریزارـس  اـهنآ  يوس  هب  لاوما  صاخـشا و  یمالـسا  ياهنیمزرـس  رـسارس  زا  دـنداد و  ماـجنا  باّون » »

هیلع رمالا  بحاص  تباین  نیغورد  یعدم  هدش و  ادیپ  تشاد -  دوجو  نانآ  رد  لبق  زا  فارحنا  هنیمز  هک  شیدنا -  جـک  نامیالا و  فیعض 
: دوشیم هصالخ  زیچ  هس  رد  دارفا  نیا  نیغورد  ياعدا  همشچرس  دندش . مالسلا 

فارحنا هنیمز  نامیا و  فعض  . 1
هب ار  لاوما  نیا  تباین ، ياعدا  اب  دنتساوخیم  نانآ  دشیم ؛ ریزارس  باون »  » يوس هب  یمالـسا  دالب  رـسارس  زا  هک  یلاوما  هب  ندرک  عمط  . 2

. دنزادرپب ینارذگشوخ  هب  دننک و  فرصت  نآ  رد  یعرش  زوجم  نودب  هدومن و  بلج  دوخ  يوس 
. ددرگ رداص  نانآ  يوس  زا  یهن  رما و  دننک و  تسایر  نایعیش  مومع  رب  دنتشاد  تسود  نانآ  هعماج ؛ رد  تسایر  ترهش و  هب  ندیسر  . 3

.( ص 490 يرغصلا ، ۀبیغلا  خیرات  )

نیغورد نایعدم  تیلاعف  زاغآ 

نافرحنم یفلتخم ، للع  هب  دیعـس ،) نب  نامثع  ، ) لّوا بیان  نامز  رد  ددرگیم . رب  ناـمثع  نب  دـمحم  مود  بیاـن  نارود  هب  رکفت  نیا  عورش 
مک یلیخ  تروص  هب  دـشاب  مه  رگا  تسین . تباین  نیغورد  ياـعدا  زا  يربخ  لّوا  بیاـن  تباـین  نارود  رد  اذـل  دـننک و  تیلاـعف  دنتـسناوتن 

: زا تسا  ترابع  لوا  بیان  هرود  رد  نایوگ  غورد  نیا  دوجو  مدع  للع  تسا . هدوبن  سوملم  دوهشم و  هک  هدوب  حرطم  گنر 
تبیغ زا  شیپ  ياهنامز  رد  دـش  هتفگ  هک  يروط  نامه  دوب . نایعیـش  نایم  رد  نانیمطا  دروم  روهـشم و  صاخـشا  زا  دیعـس  نب  ناـمثع  . 1
هتشاد تلاکو  زین  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  فرط  زا  یتح  یخرب  رظن  هب  مالسلا و  امهیلع  يرکسع  نسح  ماما  يداه و  ماما  فرط  زا  يرغص ،

ور نیا  زا  دـشاب . هتـشاد  نایعیـش  نایم  رد  یـصاخ  تلزنم  ترهـش و  هک  دوب  هدـش  ثعاب  مالـسلا ، مهیلع  همئا  اـب  وا  ینـالوط  قباوس  تسا .
. دننک دوجو  زاربا  دنتسناوتن  يو ، تباین  هرود  رد  نافرحنم 

بقارم ًادیدش  یـسابع  نادرمتلود  يرغـص ، تبیغ  لیاوا  رد  دنکب . نیغورد  ياعدا  یـسک  هک  دوبن  دعاسم  یعامتجا  یـسایس و  طیارـش  . 2
تهج نیدب  دـنزاس . دوبان  ار  اهنآ  دـننک و  ادـیپ  وا  نارای  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  زا  ییاپ  در  دـندرکیم  شالت  اوق  مامت  اب  دـندوب و  عاضوا 
داهج کی  هرود ، نآ  رد  وا  تباین  تیلاعف و  اذـل  دـنک ؛ راتفرگ  گرم  لاگنچ  هب  ار  دوخ  درکیمن  تأرج  دیعـس ، نب  نامثع  زا  ریغ  یـسک 

. تفریم رامش  هب  گرزب 
مدرم تداع  ور  نیا  زا  دوب ؛ هداتفین  اج  باون »  » قیرط زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـب  طاـبترا  ینـشور  هب  مدرم  يارب  زونه  مدرم ؛ تداـع  مدـع  . 3

. تشاد نامز  هب  جایتحا 
دوخ نیغورد ، ياعدا  اب  دنتـساوخ  دناهدرک ، تداع  ییاهراک  نینچ  هب  مدرم  دندید  نافرحنم  یتقو  تفرگ . تروص  لّوا  هرود  رد  راک  نیا 

.« دنیامن یفرعم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ّصاخ  بیان  ار 
.( ص 494 نامه ، )

، دنتشاد ار  مالـسلا  هیلع  ماما  تباین  ياعدا  غورد  هب  مالـسلا -  هیلع  نامز  ماما  مود  بیان  نامثع -  نب  دمحم  هرود  رد  هک  یناسک  زا  یخرب 
: زا دناترابع 

نب دمحا  نب  دمحم  رکبوبا  لالب ، نب  یلع  نب  دمحم  رهاطوبا  ییاتربع ، لاله  نب  دمحا  يریمن ، ریـصن  نب  دمحم  یعیرـش ، نسح  دمحموبا 
نب نیـسح  هچرگا  جالح . روصنم  نب  نیـسح  یناطقاب و  رمحا و  قاحـسا  نامثع ، نب  دمحم  هدازردارب  يدادـغب ، رکبوبا  هب  فورعم  نامثع 
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مه تباین  ياعدا  يو  هک  دهدیم  ناشن  تسا ، هدرک  نایب  هبیغلا  باتک  رد  خیش  هک  یتابتاکم  نکیل  تسا . يرگیفوص  هب  فورعم  روصنم 
مان هب  يرگید  صخـش  هدوب و  حور  نب  نیـسح  موس  بیان  نامز  رد  هک  تسا  یناغملـش »  » تباـین نیغورد  نایعدـم  رگید  زا  تسا . هتـشاد 

. تسا هدومن  تباین  ياعدا  بیان  نیمراهچ  تافو  زا  دعب  هک  بتاک » فلدوبا  »
.( 176 ص 179 -  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  ّصاخ  باون  یناگدنز  )

ياهاعدا ندوب  غورد  تابثا  يارب  دـنتفگ . نخـس  شیوخ  ّتیودـهم »  » زا هداـهن ، رتارف  ار  ماـگ  جـیردت  هب  تباـین  نایعدـم  زا  یهورگ  هتبلا 
یگدنز تسا . دارفا  نیا  یگدنز  لیلد  نیرتهب  اما  تسا ؛ هدـش  رکذ  یناوارف  ياهلیلد  يرغـص ، تبیغ  زا  یـشخب  يربک و  تبیغ  رد  ّتیباب 

ياهتلیذر نیا  نابحاص  دـیدرت  یب  دـنتخوسیم و  زیمآرفک  ياهرواب  يدـنمزآ و  دـسح و  شتآ  رد  دـهدیم  ناشن  دارفا  نیا  یـصوصخ 
اعدا نیا  یتسرداـن  رب  زین  يرگید  نوگاـنوگ  ياـهلیلد  نیا ، رب  نوزفا  دـنباییمن . ییاـج  تیونعم  هوکـشرپ  هرتسگ  رد  يرکف ، یقـالخا و 

. دوشیم رکذ  راصتخا  هب  هک  دهدیم  یهاوگ 
: کی

: دومرف وا  دنک ؛ یفرعم  ار  دوخ  زا  سپ  بیان  دنتساوخ  وا  زا  مدرم  داتفا ، تافو  رتسب  رد  مراهچ ، بیان  يرمس ، دمحم  نب  یلع  یتقو 
.« هُِغلاب َوُه  ٌرمَا  ِهِّلل  »

.« دناسر مامتا  هب  دیاب  هک  تسا  يرما  ار  ادخ  »
دوخ لحم  رد  هک  نانچ  دوشیمن . یفرعم  یبیان  رگید  تسا و  هدیـسر  ارف  يربک  تبیغ  ماـگنه  دـهدیم  ناـشن  دـمحم  نب  یلع  نخـس  نیا 

ناشن يرمس ، دمحم  نب  یلع  هلیسو  هب  بیان  ندرکن  یفرعم  نیاربانب ، دوش ! صخشم  دوخ ، زا  لبق  بیان  هلیـسو  هب  دیاب  یبیان  ره  دش  تباث 
. تسا تباین  ياهاعدا  همه  یتسردان  بیان و  ندوبن  هدنهد 

: ود
: تشاگن نینچ  يرمس  دمحم  نب  یلع  هب  یعیقوت  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

.« ُۀَِیناثلا ُۀَْبیَغلا  ِتَعَقَو  ْدَقَف  َِکتافَو ، َدَْعب  َکَماقَم  ُموُقَی  ٍدَحَا  یِلا  ِصُوت  َو ال  »… 
.( ص 53 ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  ص 516 ؛ ج 2 ، نیدلالامک ، ص 395 ؛ ۀبیغلا ، باتک  )

: هس
چیه رد  دـندرکیم ؛ نایب  دنتـشاد  زاین  نادـب  مدرم  هچنآ  مامت  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  تسا و  مدرم  يـالتبا  دروم  هلأـسم ، نیا  هکنآ  اـب 

. تسا هدماین  نایم  هب  نخس  هعبرا  باون  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  باب  بیان و  دوجو  زا  هراشا  ای  حیرصت  هب  یتیاور 
. دوشیمن هدهاشم  يزیچ  تباین  هرابرد  یلو  دناهدرک ؛ نایب  لماک  روط  هب  ار  يداقتعا  ثحابم  ماکحا و  تایئزج  زا  يرایسب  تایاور  هتبلا 

: راهچ
اما دـندوب ؛ رادروخرب  اهطرـش  نیا  زا  هعبرا  باون  تسا . مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تباـین  تاـبثا  ياهطرـش  زا  تمارک ، ّصاـخ و  صن  دوجو 

. دنتشادن ار  هزجعم  صن و  هئارا  ناوت  ّتیباب  نایعدم 
: جنپ

ببـس نادب  ار  يرغـص  تبیغ  دیدرتیب  تسا . هدش  میـسقت  مات  ریغ  مات و  ای  يربک  يرغـص و  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  تایاور ، رد 
تبیغ نامز  رد  رگا  تسا ، نکمم  بیان -  قیرط  زا  میقتـسمریغ و  تروص  هب  مالـسلا -  هیلع  ماما  هب  یـسرتسد  نآ  رد  هک  دنمانیم  مات  ریغ 

مات تبیغ  يربک ، تبیغ  نامز  رد  یتح  تسین و  تسرد  میـسقت  نیا  لصا  دـشاب ، هتـشاد  باب  اـی  بیاـن  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  زین  يربک 
. دوشیمن ققحم 

: شش
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هیلع ناـمز  ماـما  ادـخ و  نید  فرط  هب  ار  مدرم  هورگ  نیا  هک  تسا  نآ  تباـین ، نایعدـم  ندوب  وـگغورد  تاـبثا  ياـههار  نیرتـهب  زا  یکی 
هب دندرکیمن . توعد  دوخ  هب  ار  یـسک  هک  هعبرا  باون  فالخ  رب  دندناوخیم ؛ ارف  شیوخ  هب  ار  مدرم  نانآ  دـندرکیمن . توعد  مالـسلا 

دوب نانچ  نیغورد ، نایعدم  زا  يرایسب  یتسرپاوه  دشاب . مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  بیان  دناوتیمن  دراد ، سفن  ياوه  هک  نآ  رگید ، ترابع 
! دنتفریم شیپ  تّوبن »  » و ّتیودهم »  » ياعدا تمس  هب  جیردت  هب  دندرکیمن و  هدنسب  تباین  ياعدا  هب  هک 

مالـسلا هیلع  نامز  ماما  ّصاخ  بیان  سک  چـیه  يرمـس ، دـمحم  نب  یلع  زا  سپ  هک  تسا  نآ  رب  هعیـش  عامجا  هک  تسا  ینتفگ  ناـیاپ  رد 
ّصاخ تباین  تلاکو و  هتشر  يرمس ، دمحم  نب  یلع  تافو  اب  هک  تسا  نیا  رب  زین  هعیـش  بهذم  ترورـض  عامجا ، رب  نوزفا  دوب . دهاوخن 

. دش عطقنم 
.( ص 357 ج 2 ، مراکملا ، لایکم  )

تیودهم نایعدم 

تیودهم نایعدم 

نیا يراوتـسا  تهج  هب  دوب . یعطق  هدـش و  هتخانـش  ییاور  ینآرق و  هلأسم  کی  یمالـسا  هعماـج  يارب  هراومه  ّتیودـهم »  » دـیدرت نودـب 
يارب ناـنآ ، یطارفا  نارادـفرط  هک  میوشیم  ورهبور  ییاهتیـصخش  اـب  مالـسا  خـیرات  رد  یمالـسا ، هعماـج  رد  ینید  یتدـیقع -  تیعقاو 

! دنتخاس حرطم  شخبتاجن  يدهم  ناونع  هب  ار  اهنآ  شیوخ ، تسایس  يویند و  تفرشیپ 
ّتیودهم ياعدا  غورد  هب  یبلطایند ، ترهش و  تردق و  هسوسو  هنابلط ، هاج  ياههزیگنا  رثا  رب  هک  میوشیم  انـشآ  يرـصانع  اب  وس  رگد  زا 

. دندرک یفرعم  تسا -  هداد  ار  وا  ندمآ  دیون  تایاور  نآرق و  هک  شخب -  تاجن  يدهم  نامه  ار  دوخ  دندومن و 
: دنامیسقت لباق  هتسد  راهچ  رب  يرابتعا  هب  دارفا  نیا 

. دناهتخانشان بهذم  فده و  تیوه ، بسن ، رظن  زا  نانیا  زا  یهورگ  . 1
. دندرک طقاس  اهرظن  زا  ار  دوخ  شیوخ ، زیمآنونج  ياهراک  اب  یعمج  . 2

. تسین اهنآ  زا  یناشن  هک  هدش  وحم  ياهنوگ  هب  راگزور  هحفص  زا  ناشناوریپ  توعد و  ناشن و  مان و  یخرب  . 3
. تسه نانآ  زا  يدای  مان و  اما  دناهدرم ؛ زین  ياهدع  . 4

تیودهم یعدم  هورگ  هس 

: دنامیسقت لباق  هورگ  هس  رب  يرابتعا  هب  دناهتفای ، ترهش  ناونع  نیدب  خیرات  رد  هک  یناسک 
: کی

. دندناوخ شخب  تاجن  يدهم »  » ار نانآ  یصاخ ، ياههزیگنا  يور  نارگید  هک  یناسک 
: ود

. دندرک ینیغورد  ياعدا  نینچ  یهاوخ ، تردق  یبلط و  هاج  هزیگنا  هب  هک  یناسک 
: هس

تاجن يدـهم  ار  دوخ  هنامرـشیب  دـندیزای و  تسد  بیرف  يرگلاجد و  نینچ  هب  نارگدادـیب ، هراـشا  هب  رامعتـسا و  هشقن  قبط  هک  یناـسک 
هن هدش ، هداد  تبـسن  نانادب  ّتیودهم  هک  یناسک  زا  یخرب  هک  ددرگیم  تفایرد  تیعقاو  نیا  خیرات  زا  لوا  هورگ  دندرک . یفرعم  شخب ،

هداد و تبسن  اهنآ  هب  ار  یناونع  نینچ  نانآ  ناوریپ  نارای و  هکلب  دندوب ؛ یـضار  اعدا  نادب  دوخ  هن  هتفرگ و  همـشچرس  نانآ  دوخ  يوس  زا 
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. دنداد شرتسگ  يزکارم  اههورگ و  نایم  رد  ناراگزور  نآ  رد  ار  هشیدنا  نیا 
نانآ دوخ  ارچ  هک  تسین  نشور  اما  دننک ؛ یفن  تّدش  هب  ار  تسردان  ياهتبسن  نیغورد و  ياهاعدا  نینچ  نانآ ، دوخ  هک  دوب  اج  هب  هتبلا 
هیلع يدـهم  ترـضح  ياههناشن  میالع و  یخرب  ات  دندیـشوک  اهنآ  ناوریپ  دـندرکن و  دـنلب  ضارتعا  داـیرف  یگتخاـس ، ناونع  نیا  ربارب  رد 

!! دنیامن ریسفت  قیبطت و  اههرهچ  نیا  هب  هدمآ -  تایاور  هوبنا  رد  هک  ار -  مالسلا 
: درک هراشا  اههرهچ  نیدب  ناوتیم  هورگ  نیا  زا  هنومن  يارب 

( هیناسیک  ) هیفنح دمحم  . 1
مالسلا هیلع  داجس  ماما  دنزرف  دیز  . 2

يارب دندومن و  ّتیودـهم  ياعدا  هنابلطهاج ، هناراکبیرف و  ياههزیگنا  هب  هک  دـندوب  یناسک  نانیا  مود  هورگ  ضحم  هّللادـبع  نب  دـمحم  . 3
تاجن يدـهم  ار  دوخ  يرگلاجد ، غورد و  هب  تمظع ، تردـق و  ندروآ  تسد  هب  اهبلق و  اهلد و  ریخـست  تاـساسحا ، فطاوع و  بلج 

! دندرک یفرعم  شخب 
يدهم نامه  یـسابع » يدهم   » شرـسپ هک  درک  اعدا  یقیناود  روصنم  شردـپ  تسا . یـسابع » يدـهم   » نانآ هلمج  زا  دنرایـسب ؛ هورگ  نیا 
تـسد تسا -  شخب  تاجن  يدهم  ناونع  هب  ضحم -  هّللادبع  نب  دـمحم  هب  اعدا ، نیا  زا  شیپ  راکبیرف  رـصنع  نیا  هکنیا  اب  تسا ! دوعوم 

! تسنادیم شخب  تاجن  يدهم  ار  وا  دوب و  هداد  تعیب 
يارب دـیلپ  رامعتـسا  دـندومن ! ّتیودـهم  ياعدا  نارگرامعتـسا ، هراشا  هب  رامعتـسا و  هشقن  ساسا  رب  هک  دـندوب  يرـصانع  نانیا  موس  هورگ 
دیشک يرایسب  هنانئاخ  ياههشقن  ییادج ؛ يزوتهنیک و  فالتخا ، رذب  ندناشفا  یمالسا و  گرزب  هعماج  یشاپورف  مالسا و  ندیبوک  مهرد 

ياهکلـسم اـهمارم و  نتخاـس  نادـیم ، نیا  رد  نآ  یناطیـش  ياـههشقن  هلمج  زا  دـعلبب . ار  مالـسا  ناـهج  دـسرب و  شیوـخ  فدـه  هـب  اـت 
تسس ینامیایب و  رذب  هلیـسو ، نیدب  ات  دوب  نانآ  ینید  تاداقتعا  سدقم و  ياهشزرا  میهافم و  اب  يزاب  ناناملـسم و  نایم  رد  گنراگنر 

هشیدـنا و درک ، هدافتـسا  ءوس  نادـیم  نیا  رد  نآ  زا  هک  ییاهزیچ  زا  دروآ ! دـیدپ  یمالـسا ، هعماج  رد  ار  اهبلق  اهلد و  لزلزت  يرواـب و 
دننک و ّتیودهم  ياعدا  ات  داد  روتسد  نانآ  هب  درک و  تیبرت  شیوخ  هاوخلد  هب  ار  رـصانع  یخرب  هار  نیا  رد  دوب ، دوعوم  يدهم  هب  هدیقع 

. درک هراشا  باب » دمحم  یلع   » هب ناوتیم  هنومن  يارب  هک  درک  يرای  هار  نیا  رد  تاناکما  همه  اب  ار  نانآ 
.( ات 572 ص 565  روهظ ، ات  تدالو  زا  يدهم  ماما  (ر.ك :

دیلقت عجرم 

. تسا طیارش  عماج  دهتجم  زا  دیلقت  دراد ، ياهژیو  تیمها  يربک  تبیغ  نارود  رد  هک  يروما  زا  یکی 
: دنیوگیم هّیماما  هعیش  ياملع 

. دنک دیلقت  وا  زا  دیوجب و  ییامنهار  اناد  یملاع  زا  نادان ، درف  هک  دهدیم  روتـسد  لقع  تسا . مزال  یلقن  یلقع و  لیالد  هب  دـیلقت  هب  لمع 
تسا يدهتجم  دیلقت ، عجرم  تسا . دوخ  نادلقم  هعجارم  لحم  وا  دنراد و  دیلقت  عجرم  ناونع  نیـشنهعیش ، هیحان  ره  ياملع  نیرتدنمـشناد 
بیان نیمراهچ  تلحر  زا  دیلقت  گرزب  عجارم  هلسلس  دنکیم . طابنتسا  لقع »  » و عامجا » «، » تنـس «، » نآرق  » ساسا رب  ار  مالـسا  نیناوق  هک 

. دش زاغآ  دعب  هب  لاس 329 ه  رد  يرمس ) دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا   ) هژیو
هللا همحر  ینیمخ  ماما  ات  یـسوط  نسح  نب  دمحم  رفعج  وبا  یمق و  هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  مان  هلـسلس  نیا  رد 
هعیش یملع  زکرم  هللا  همحر  یسوط  خیش  نامز  زا  فرشا  فجن  تسا . رکذ  لباق  دنشابیم -  دیلقت  عجارم  هعیـش و  نادهتجم  زا  همه  هک  - 
خیـش نامز  زا  شیپ  ات  دیلقت ، عجرم  داهن  هک  دسریمن  رظن  هب  دـنتخادرپ . ملع  لیـصحت  هب  اجنآ  رد  رتشیب  گرزب  نادـهتجم  تفرگ و  رارق 

.( م 1266 ه  ) یفجن یناهفصا  نسح  دمحم 
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. تفریم رامش  هب  دوخ  نامز  دهتجم  نیرتگرزب  م 1281 ه )  ) يراصنا یضترم  خیش  وا  لصف  الب  نیشناج  دشاب . هتفای  ماع  تیزکرم  هبنج 
نیـسح اقآ  جاـح  یناهفـصا ، نسحلاوبا  دیـس  دنتـشاد ، ماـع  لوبق  دوخ  ناـمز  رد  هتـسویپ و  يدزیا  تمحر  هب  هک  دـیلقت  عجارم  نیرخآ  زا 

. درب مان  ناوتیم  ار  م1368 ش )  ) ینیمخ يوسوم  هَّللا  حور  دیس  و  م1340 ش )  ) يدرجورب
.( ص 286 یمالسا ، قرف  گنهرف  (ر.ك :

یلهاج گرم 

: تسا هدش  دراو  یناوارف  تایاور  رد 
.« هتفر ایند  زا  یلهاج  گرم  هب  دسانشن ، ار  دوخ  نامز  ماما  دورب و  ایند  زا  سک  ره  »

صوصخ هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هراب  رد  یلو  تسا ؛ قداص  مالـسلا  مهیلع  همئا  یمامت  تفرعم  تخانـش و  دروم  رد  تایاور  نیا 
: درک هراشا  لیذ  دراوم  هب  ناوتیم  مالسلا  مهیلع  همئا  همه  تخانش  هرابرد  تسا . هدش  دراو  یتایاور 

: دیوگ بهو  نب  ۀیواعم  . 1
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مدینش  »

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
« ًۀَّیلِهاَج ًۀَتیِم  َتاَم  ُهَماِما  ُفِرعَی  َتام ال  ْنَم  »

.( ح 9 ص 409 ، ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  ص 129 ؛ ۀبیغلا ، )
.« تسا هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دریمب ، دسانشیمن  ار  شدوخ  ماما  هک  یلاح  رد  سک  ره  )

: دیوگ هّللادبع  نب  ییحی  . 2
: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  »

ناـمز نوچ  یگرم  هب  تسیک ،) شماـما  دـنادن   ) دسانـشن ار  دوخ  ماـما  بش  نآ  رد  هک  دـنک  يرپس  ار  یبـش  هک  ره  هّللادـبع  نب  ییحی  يا 
.« تسا هتفر  ایند  زا  تیلهاج 

.( ح 1 ص 127 ، نامه ، )
: تسا رارق  نیا  زا  هدش -  رکذ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تفرعم  صوصخ  رد  هک  مود -  هتسد  تایاور 

: دیوگ مامه  نب  یلعوبا  . 1
: تفگیم هک  مدینش  يرمع  نامثع  نب  دمحم  زا  »

: تفگیم هک  مدینش  مردپ  زا 
ات نیمز   ) تسا هدرک  تیاور  دوخ  ناردپ  زا  هک  ربخ  نیا  هرابرد  ترضح  نآ  زا  مدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  دمحموبا  روضح  رد  نم 

.( تسا هدرم  تیلهاج  ندرم  هب  دسانشن  ار  شنامز  ماما  دریمب و  سک  ره  تسین و  یلاخ  شقلخ  رب  دنوادخ  تّجح  زا  تمایق  زور 
: دومرف دش ؛ هدیسرپ 

: دش ضرع  وا  هب  تسا . تسرد  زور  هک  نانچ  تسا ؛ تسرد  نیا  یتسار  هب 
؟ تسیک امش  زا  دعب  ماما  تّجح و  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  يا 

: دومرف
.« تسا هدرم  تیلهاج  ندرم  هب  دسانشن ، ار  وا  دریمب و  سک  ره  نم . زا  دعب  تّجح  ماما و  تسا  وا  دمحم . مرسپ 

.( ح 8 ص 81 ، ج 2 ، نیدلالامک ، )
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  هک  نانچ  دوش ؛ ترضح  نآ  راکنا  هب  رجنم  دناوتیم  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترـضح  نتخانـشن  . 2
: دیامرفیم هدومن ، تمذم  تخس  ار  تبیغ  نارود  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  راکنا 

« ًۀَّیلِهاج ًۀَتیم  َتام  ْدَقَف  َتامَف  ِِهتَْبیَغ  ِنامَز  ِیف  يِْدلُو  ْنِم  َِمئاقلا  َرَْکنَا  ْنَم  »
.( ح 12 ص 412 ، ج 2 ، نیدلالامک ، )

همئا زا  ینانخـس  قوف ، تاـیاور  ِلـباقم  رد  تسا ». هدرم  تیلهاـج  گرم  هب  دـشاب ، رکنم  شتبیغ  ناـمز  رد  ار  منادـنزرف  زا  مئاـق  سک  ره  )
زا نیعا  نب  نارمح  تسا . هدومن  نایب  دنراد ، تخانـش  دوخ  نامز  ماما  زا  هک  یناسک  يارب  گرزب  سب  یـشاداپ  هک  هدیـسر  مالـسلا  مهیلع 

: تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
: ُلوُقَی َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِاَف  َّرَخَأَت  ْمَا  ُرمَالا  اذَه  َمَّدَقَت  َكَّرُضَی  َْمل  ُهَتفَرَع  اذِاَف  َکَماِما  ْفِرِعا  »

« مِهِمامِِاب ٍسانُا  َّلُک  اوُعدَن  َموَی  »
.( هیآ 71 (، 17  ) ءارسا هروس  )

« مالسلا هیلع  ِِمئاقلا  ِطاطُْسف  ِیف  َوُه  ْنَمَک  َناک  ُهَماِما  َفَرَع  ْنَمَف 
.( ص 459 ۀبیغلا ، باتک  ص 371 ، ج 1 ، یفاکلا ، نینچمه ر.ك : ح 7 ؛ ص 331 ، ح 1 ، ۀبیغلا ، )

یلاعت يادـخ  اریز  دـنک ؛ ریخأت  ای  دـتفا  شیپ  رما  نیا  هک  دیـسر  دـهاوخن  ینایز  ار  وت  رگید  یتخانـش ، ار  وا  نوچ  سانـشب ؛ ار  دوخ  ماـما  )
: دیامرفیم

.« دشاب مئاق  همیخ  رد  هک  تسا  یسک  دننامه  تخانش ، ار  دوخ  ماما  سک  ره  سپ  میناوخیم ». ارف  ناشماما  اب  ار  یهورگ  ره  هک  يزور  »

خرس گرم 

: تسا هدش  هتفگ  یناوارف  تایاور  رد 
ناونع هب  گرم  نیا  زا  دیـسر . دـنهاوخ  لتق  هب  مدرم  زا  يرایـسب  تیعمج  هک  داد  دـهاوخ  خر  یناوارف  نینوخ  ياـهگنج  روهظ  هناتـسآرد 

. تسا هدش  دای  خرس » گرم  »
: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

اّمَا َو  ُفیَّسلاَف  ُرمْحَالا  ُتوُملا  اّمَاَف  ِمَّدـلا  ِناْولَاَـک  ٌرَمْحَا  ِِهنیح  ِریَغ  ِیف  ٌدارَج  َو  ِِهنیح  یف  ٌدارَج  َو  ٌضَْیبَا  ٌتْوَم  َو  ٌرَمْحَا  ٌتْوَم  ِِمئاـقلا  َّيَدَـی  َْنَیب  »
.« ُنوُعاّطلاَف ُضَیبَالا  ُتوَملا 

گرم اما  دوب . دهاوخ  نوخ  نوچمه  خرـس ، ماگنهب  ان  ییاهخلم  ماگنهب و  ییاهخـلم  دیفـس و  گرم  خرـس ، گرم  مئاق ، مایق  هناتـسآ  رد  »
.« تسا نوعاط  هلیسو  هب  دیفس  گرم  تسا و  ریشمش  اب ] ندش  هتشک   ] سپ خرس 

.( ح 430 ص 438 ، ۀبیغلا ، باتک  )

دیفس گرم 

. تسا هدش  دای  دوشیم -  یناوارف  ياهناسنا  گرم  ثعاب  هک  نوعاط -  يرامیب  هب  نآ  زا  تایاور  رد 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

.« تسا نوعاط  نآ  سپ  دیفس  گرم  اما   … تسا ، دیفس  گرم  مالسلا … ، هیلع  مئاق  مایق  هناتسآ  رد  »
.( ح 430 ص 438 ، نامه ، )
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فعضتسم

ریجنز دـنب و  رد  هدـناشک و  فعـض  هب  ار  وا  هک  تسا  یـسک  ياـنعم  هـب  لاعفتـسا ، باـب  رد  تـسا و  فعـض »  » هداـم زا  فعـضتسم »  » هژاو
: دنتسه هورگ  ود  فعضتسم  زا  دوصقم  ًاتدمع  ینید  گنهرف  رد  دناهدرک .

یتدیقع يرکف و  فعضتسم 

هب رداق  هک  دنـشاب  فیعـض  نانچ  نآ  يداصتقا  اـی  یندـب  يرکف ، رظن  زا  هک  يدارفا  دوشیم ، هدافتـسا  تاـیاور  نآرق و  تاـیآ  یـسررب  زا 
نکمم اهنآ  يارب  لماوع  رگید  یلام و  فعض  ای  یمـسج  یناوتان  رثا  رب  حیحـص  هدیقع  صیخـشت  هکنیا  ای  دنوشن و  لطاب  زا  قح  ییاسانش 

. دنتسه فعضتسم  دشابن ،

یلمع فعضتسم 

اهنیا رگید  ریبعت  هب  تسا . هدرک  بلـس  ار  مادـقا  لـمع و  هزاـجا  ناـنآ  زا  طـیحم  ناـقفخ  اـما  هداد ؛ صیخـشت  ار  قح  هک  دـنایناسک  اـهنیا 
دـنب و ربارب  رد  لاح  نیا  اب  دـنراد . رارق  راشف  رد  تخـس  نارابج ، ناملاظ و  هیحان  زا  اما  دـنراد ، هوقلاب  لـعفلاب و  ياـهورین  هک  دـنایناسک 

هاتوک ار  نارگمتـس  نارابج و  تسد  ات  دـننکیم  شالت  هتـسویپ  دنتـسین و  میلـست  تکاس و  دـناهداهن -  نانآ  ياـپ  تسد و  رب  هک  ریجنز - 
: تسا هداد  نیمز  رد  تموکح  يرای و  هدعو  یهورگ ، نینچ  هب  دنوادخ  دننک . اپرب  ار  تلادع  قح و  نییآ  دنزاس و 

« نیثراولا مُهَلَعَْجن  َو  ًۀمئَا  مهلَعَْجن  َو  ِضْرَالا  ِیف  اوُفِعُْضتسا  َنیذَّلا  یلَع  َنُمَن  ْنَا  ُدیُرن  َو  »
.« میهد رارق  نیمز  يور  نیثراو  نایاوشیپ و  ار  نانآ  میشخب و  تمعن  نافعضتسم  هب  هک  تسا  هتفرگ  رارق  نیا  رب  ام  هدارا  »

.( هیآ 5 (، 28  ) صصق )
يارب یلک  نوناق  رگنایب  هکلب  تسین ؛ لیئارسا  ینب  هب  طوبرم  یصوصخ  یعضوم و  همانرب  کی  زا  نخس  تایآ ، نیا  رد  زگره  دیدرت  نودب 

. تسا اهتیعمج  ماوقا و  همه  اهنرق و  اهرصع و  همه 
نیا قّقحت  زا  ياهنومن  تسا . روج  ملظ و  طاسب  ندش  هدیچرب  داد و  لدـع و  تموکح  ناهاوخ  هدازآ و  ياهناسنا  همه  يارب  یتراشب  نیا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تموکح  نآ  رتلماک  هنومن  دوب و  ناـینوعرف  تموکح  لاوز  لیئارـسا و  ینب  تموکح  یهلا ، تیـشم 
نامز ياهنوعرف  يوس  زا  هتـسویپ  هک  لدـکاپ  نامولظم  نامیا و  اب  ناتـسد  یهت  اه و  هنهرباپ  تموکح  دوب . مالـسا  روهظ  زا  دـعب  شنارای 

اهارسک و ياهرصق  ياههزاورد  هورگ ، نیمه  تسد  هب  دنوادخ  ماجنارـس  دندوب . متـس  ملظو و  راشف  تحت  ازهتـسا و  ریقحت و  دروم  دوخ ،
قح تموکح  روهظ  نآ  رتهدرتسگ »  » هنومن دیلام . كاخ  هب  ار  ناربکتسم  ینیب  دروآ و  ریز  هب  تردق  تخت  زا  ار  نانآ  دوشگ و  ار  اهرصیق 

. تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هلیسو  هب  نیمز ، هرک  مامت  رد  تلادع  و 
: میناوخیم یمالسا  تایاور  رد  ور  نیا  زا  دهدیم . ار  یتموکح  نینچ  روهظ  تراشب  ینشور  هب  هک  تسا  یتایآ  هلمج  زا  هیآ  نیا 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هراب  نیا  رد  دناهدرک . گرزب  روهظ  نآ  هب  هراشا  هفیرش ، هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا 
. ددرگ نابرهم  دوخ  هچب  هب  هک  وخدب  هدام  رتش  نانوچ  دنکیم ؛ يور  ام  هب  یشکرس  یشومچ و  زا  سپ  ایند  »

[. دومرف توالت  ار  روکذم  هیآ  ترضح  نآ  سپ  ]
.( 209 تمکح ، هغالبلاجهن ، )

: دومرف قوف  هیآ  ریسفت  رد  راوگرزب  ماما  نآ  رگید  ثیدح  رد 
.« مُهَّوُدَع ُلُِّذی  َو  ْمُهَّزِعَیَف  مِهِدْهَج  َدَْعب  ْمُهَّیِدْهَم  ُهَّللا  ُثَْعبَی  دمحم  ُلآ  ْمُه  »
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.( ص 54 ج 51 ، راونالاراحب ، ص 184 ؛ ۀبیغلا ، باتک  )
تّزع اهنآ  هب  دزیگنایم و  رب  دوشیم ، دراو  نانآ  رب  هک  يراشف  تمحز و  زا  دعب  ار  نانآ  يدهم  دـنوادخ  دنتـسه ، دـمحم  لآ  هورگ  نیا  )

.« دنکیم راوخ  لیلذ و  ار  ناشنانمشد  دهدیم و 

هلهس دجسم 

سدقم دجـسم   » روهظ نارود  رد  مالـسلا  هیلع  هّللاۀـیقب  ترـضح  یـصخش  هاگ  تماقا  هک  هدـش  مالعا  تحارـص ، هب  یناوارف ، ثیداحا  رد 
. دوشیم هدروآ  تایاور  نیا  زا  يرامش  کنیا  تسا . هلهس »

: دناهدرک تیاور  دوخ ، یثیدح  عماجم  رد  ربتعم ، دانسا  اب  هعیش ، ماقم  یلاع  ناثدحم  . 1
: دومرف ترضح  نآ  دش ، دونش  تفگ و  هلهس  دجسم  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  بهذم ، سیئر  سدقم  رضحم  رد  يزور  »

.« دنک مایق  شاهداوناخ  اب  هک  یماگنه  تسا ، ام  بحاص  هاگ  تماقا  اجنآ 
.( ص 252 ج 3 ، ماکحالا ، بیذهت  ص 495 ؛ ج 3 ، یفاکلا ، )

« ِِهلْهَِاب َماق  اذِا  اِنبِحاص  ُلِْزنَم  ُهَّنِا  امَأ  )
. تسا هدش  ریبعت  مدق » «، » ماق  » ياج هب  عبانم ، زا  یخرب  رد 

.( ص 471 ۀبیغلا ، باتک  ص 380 ؛ ج 2 ، داشرالا ، )
. تسا هدمآ  هلهسلا » ُدجسم  «، » ُهَّنا اما   » ياج هب  ناثدحم ، زا  یخرب  لقن  رد  دروایب . فیرشت  هک  یماگنه  ینعی 

.( ص 25 دیفم ، خیش  رازم  )
: دیامرفیم روهظ ، هناتسآ  رد  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  ریس  طخ  میسرت  ماگنه  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  . 2

يوس هب  دـشخرد ، یمه  شایناشیپ  اهاپ و  يدـیپس  هک  یبسا  زارف  رب  هدرک ، روبع  مالـسلا  يداو  زا  هک  منیبیم  دوخ  مشچ  اب  ار  وا  ییوگ  »
: دناوخیم هنوگ  نیا  ار  ادخ  دراد و  همزمز  بل  ریز  تسا و  تکرح  رد  هلهس  دجسم 

 …« ًاقح ًاقح  هّللا  الا  هلاال 
.( ص 243 ۀمامالا ، لئالد  )
: تسا هدمآ  یتیاور  رد  . 3

: دومرف ریصب  وبا  شیافو  اب  رای  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  »
! دمحم ابا  يا 

.« منیبیم دوخ  مشچ  اب  هلهس ، دجسم  رد  شلایع  لها و  اب  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  ندمآ  دورف  ییوگ 
: تشاد هضرع  ریصب  وبا 

؟ دوب دهاوخ  هلهس  دجسم  رد  ترضح ، نآ  یمئاد  تماقا  لحم  ایآ 
: دومرف ترضح 

.« يرآ »
: دومرف سپس 

. دوب مالسلا  هیلع  سیردا  ترضح  هاگ  تماقا  هلهس ، دجسم 
. دوب مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هاگتماقا  هلهس  دجسم 

. تسا هدرازگ  زامن  هلهس  دجسم  رد  هکنیا  زج  هدرکن ، ثوعبم  ار  يربمایپ  دنوادخ ،
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لوسر همیخ  رد  هک  تسا  یسک  دننامه  دنک ، تماقا  هلهس  دجسم  رد  هک  یسک  تسا . مالسلا  هیلع  رـضخ  ترـضح  هاگیاپ  هلهـس ، دجـسم 
. دنزیم رپ  هلهس  دجسم  يوس  هب  شلد  هکنیا  زج  دوشیمن ، تفای  ینامیا  اب  نز  درم و  دنک . تماقا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

ّتین اب  هک  درازگیمن  زامن  هلهس  دجسم  رد  يدحا  تسا . هتسب  شقن  نآ  رب  ناربمایپ  همه  لاثمت  هک  تسا  یگنـس  هتخت  هلهـس ، دجـسم  رد 
. دنادرگیم رب  اجنآ  زا  هدش  هدروآرب  تجاح  اب  ار  وا  دنوادخ  هکنیا  زج  دناوخب ، ار  ادخ  نیتسار 

. دهد هانپ  دراد  میب  هچنآ  زا  ار  وا  دنوادخ  هکنیا  زج  دوش . هدنهانپ  ادخ  هب  هلهس  دجسم  رد  هک  تسین  يدحا 
: درک ضرع  ریصب  وبا 

! تسا یگرزب  رایسب  تلیضف 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؟ میازفیب تیارب  ایآ 
: درک ضرع 

. یلب
: دومرف

دجسم ترایز  هب  ناگتشرف  هک  تسین  يزور  بش و  دنناوخب . اجنآ  رد  ار  وا  دراد  تسود  دنوادخ  هک  تسا  ییاههعقب  نآ  زا  هلهس  دجسم 
هلهـس دجـسم  رد  زج  ار  يزامن  چـیه  متـشاد ، تنوکـس  ناماس  نآ  رد  نم  رگا  دـنزادرپن . یلاعت  قح  تدابع  هب  اـجنآ  رد  دنباتـشن و  هلهس 

. مدناوخیمن
! دمحم ابا  يا 

همه نیا  هک  یلاح  رد  دوب ؛ سب  تلیـضف  نیمه  تشادن . ار  ناربمایپ  تماقا  اههتـشرف و  ندـمآ  دورف  زج  یتلیـضف  چـیه  هلهـس  دجـسم  رگا 
. متفگ تیارب  هک  تسا  یلیاضف  زا  شیب  مدرکن ، وگزاب  وت  يارب  هلهس  دجسم  لیاضف  زا  هچنآ  دراد . تلیضف 

: درک ضرع  ریصب  وبا 
؟ دوب دهاوخ  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  یمئاد  هاگتماقا  هلهس ، دجسم  ایآ 

: دومرف
.« يرآ »

.( ص 436 ج 100 ، راونالاراحب ، ص 134 ؛ ریبکلا ، رازملا  )
: دیسرپ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  زا  یثیدح  نمض  رد  لّضفم  . ) 4

؟ دوب دهاوخ  اجک  نایعیش  عامتجا  زکرم  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  لزنم  »
: دومرف وا  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

لحم هلهس و  دجسم  ناناملسم ، میانغ  میسقت  لحم  لاملا و  تیب  زکرم  هفوک و  مظعا  دجسم  شتواضق ، زکرم  هفوک و  وا ، تموکح  زکرم  »
.« تسا فرشا  فجن  ینارون  دیپس و  ياههپت  شیاهتاجانم  تولخ و 

.( ص 37 ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  )
، دنچ یثیداحا  رد  تسا . هتفر  نخس  روهظ  ماگنه  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هاگ  تماقا  ناونع  هب  هلهـس » دجـسم   » زا ثیداحا  نیا  رد 

. دوشیم رظن  فرص  راصتخا  تهج  هک  هدش  هراشا  هلهس  دجسم  ياهیگژیو  زا  يرگید  داعبا  هب 
.( ص 489 ج 3 ، یفاکلا ، ص 168 ؛ ج 1 ، یلامألا ، یسوط ، خیش  (ر.ك :

لد نارظتنم  هتفیش و  نایعیـش  زا  سک  نارازه  نونک  ات  يربک  تبیغ  زاغآ  زا  هکنیا  تسا  يروآدای  لباق  هچنآ  قوف ، ياهیگژیو  رب  هوالع 
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اب دننکیم و  هتوتیب  اجنآ  رد  ار  ییاه  بش  دنباتشیم ! هلهس  سدقم  دجـسم  يوس  هب  ناهج  فانکا  راطقا و  زا  رای ، رادید  دصق  هب  هتخوس ،
. دننکیم تاجانم  دوعوم  هلبق  دوصقم و  هبعک 

، روپ يدـهم  ربکا  یلع  هتـشون  هلهـس ) دجـسم   ) ناـهج ناریا و  رد  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  هب  بستنم  یتراـیز  نکاـما  هلاـقم : زا  هتفرگرب  )
.( 330 ص 351 -  هرامش 6 ، راظتنا ، همانلصف 

( نارکمج دجسم   ) نامزلا بحاص  دجسم 

. تسا هدش  عقاو  مق  یقرش  بونج  يرتمولیک  شش  دودح  رد  نارکمج ،)  ) مالسلا هیلع  نامّزلا  بحاص  سدقم  دجسم 
يرمق لاس 393  رد  مالسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  میقتـسم  روتـسد  هب  ینارکمج و  هلثم  نب  نسح  هلیـسو  هب  ار  دجـسم  نیا  يانب  یخرب 

هب نارکمج  دجـسم  مق : خیرات  فلوم  هتفگ  هب  دناهدرک . رکذ  نآ  زا  لبق  لاس  اهدـص  ار  نآ  يانب  رگید  ياهدـع  هک  یلاح  رد  دناهتـسناد ؛
یبا نب  راـتخم  هک  رد 66 ق -  درازگیم . زامن  اجنآ  رد  ییاهنت  هب  باطخ  دـیدرگ و  انب  هفوک  نایدـسا  زا  یمان  يدـسا  نب  باـطخ  تسد 

ماما و ناگدنـشک  رامـش  رد  هک  نایدـسا  زا  یهورگ  درک -  مایق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  یهاوخنوخ  هب  هفوک  رد  یفقث  هدـیبع 
: دنیوگ دندیزگ . تماقا  باطخ  شیپ  دنتخیرگ و  نارکمج  هب  هفوک  زا  دندوب ، شنارای 

دجـسم هب  نارکمج  دجـسم  سپ  نآ  زا  دـش ، هدـید  دجـسم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ماـما  ناـضمر 393 ق ، هبنـشهس 17  بش  رد  نوـچ 
. تفای هزاوآ  مالسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص 

دبنگ اب  یگرزب  رایسب  دجسم  ناریو و  هرسکی  یمیدق  دجسم  یگزات  هب  دیدرگ و  يزاسزاب  يزاسون و  اهراب  ریخا  ياههدس  رد  دجسم  نیا 
نادـنمزاین و ارماس ) بادرـس   ) ارماس بادرـس  زا  تیعبت  هب  هک  دـناهدنک  یبادرـس  دجـسم ، نوریب  رد  دـش . هتخاس  نآ  ياـج  رب  هتـسدلگ  و 

نآ نورد  هب  هچیرد  هار  زا  هتـشون  ياهمان  رد  ار  دوخ  ياههتـساوخ  ای  دـنزادرپیم و  دوخ  زاـین  ناـیب  هب  یکبـشم  هچیرد  هار  زا  نادـنمدرد 
. دنزادنایم

ناهوژپ يدـهم  ناققحم و  هب  یـصاخ ، ياهنامز  رد  هک  تسا  ّتیودـهم »  » ياهباتک زا  ینغ  رایـسب  ياهناخباتک  کی  ياراد  دجـسم  نیا 
. دنکیم یناسر  تامدخ 

. دننکیم لمع  نادب  نارئاز  ًاتدمع  هک  تسا  ياهژیو  ياهزامن  ّصاخ و  یبادآ  ياراد  دجسم  نیا 

هفوک دجسم 

. تسا هفوک  دجسم  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  هب  بوسنم  ياهناکم  زا 
. تسا هدش  دراو  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تیمکاح  روهظ و  رصع  هب  طوبرم  تایاور  رد  رتشیب  ناکم  نیا 

: تسا رارق  نیا  زا  اهنآ  زا  یخرب  هک  تشاد  دهاوخ  یناوارف  ياهدرکراک  روهظ  رصع  رد  دجسم ، نیا  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  زا 
: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یسرداد  تواضق و  زکرم  . 1

 …« اهُعِماج ِهِمْکُح  ُسِلْجَم  َو  ُۀَفوُکلا  ِهِْکُلم  ُراد  »
.( ص 11 ج 53 ، راونالاراحب ، )

.« تسا هفوک  مظعا  دجسم  وا  یسرداد  تواضق و  زکرم  هفوک و  مالسلا  هیلع  يدهم  تموکح  زکرم  )
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  ینید  غیلبت  زکرم  . 2

َو ِۀَیِْولَألا  ُباحْصَا  ْمُه  َو  ٍرَْدب  ِلْهَا  ُةَّدِع  ًالُجَر  َرـشَع  ُۀَثالَث  َو  ٍۀَئاُِمثالَث  ُُهباحْـصَا  َُهلوَح  َو  ِۀَفوُکلا  ِرَْبنِم  یلَع  مالـسلا  هیلع  ِِمئاْقلا  َیِلا  ُرُْظنَا  یِّنَاَک  »
 …« ِهِْقلَخ یلَع  ِهِضْرَا  یف  ِهَّللا  ُماّکُح  ْمُه 
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.( ح 25 باب 58 ، ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )
. دناهدز هقلح  وا  فارطا  رد  شنارای  نت  دادعت 313  هتفرگ ، رارق  هفوک  دجسم  ربنم  زارف  رب  هک  مرگنیم  مالـسلا  هیلع  مئاق  يوس  هب  ییوگ  )

.« دنیادخ ناگدنب  نایم  رد  یتیگ  زارف  رب  دنوادخ  نایاورنامرف  نارادمچرپ و  نانآ 
: دومرف هراب  نیا  رد  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

دـناوخیم و هبطخ  دوریم ، ربنم  زارف  رب  وا  دـنیآ . درگ  يو  رب  فص  کـی  رد  ریگرد ، ِهورگ  هس  دوشیم  هفوک  دراو  مالـسلا  هیلع  يدـهم  »
.« دنونشیمن وا  نانخس  هجوتم  هک  دنزیریم  قوش  کشا  ردق  نآ  مدرم 

.( ص 468 ۀبیغلا ، باتک  )
: تسا هدرمشرب  نینچ  ار  هفوک  دجسم  ياهیگژیو  ینالوط ، هبطخ  کی  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تعامج  هعمج و  هماقا  لحم  . 3

! هفوک لها  يا  »
هناخ اجنیا  هک  تسا  نیا  امـش  زامن  يرازگرب  لحم  يرترب  زا  تسا . هدرکن  اطع  سک  چیه  هب  هک  هدومرف  اطع  ییاهتمعن  امـش  هب  دنوادخ 

تدابع لحم  زورما  دوب و  مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح  مردارب  هاگتدابع  لیلخ و  میهاربا  ترـضح  هاگتدابع  سیردا ، هناخ  حون ، هناخ  مدآ ،
لحم نم و  رابت  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  زامن  يرازگرب  لحم  هک  دـسریم  ارف  ینامز  هفوک  دجـسم  يارب  تسا …  نم  تاجانم  و 

.« دنزب رپ  دجسم  نیا  يارب  شبلق  ای  دیایب ، دجسم  نیا  هب  هکنیا  زج  دنامیمن ، نیمز  يور  رد  ینمؤم  چیه  دوشیم . نمؤم  ره  تدابع 
.( ح 696 ص 231 ، ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  )

: دومرف هراب  نیا  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 4
هفوک ياههناخ  دراد و  رد  رازه  هک  دنکیم  سیسأت  يدجسم  هفوک  تشپ  رد  دنک ، مایق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق  هک  یماگنه  »

.« دوشیم لصتم  البرک  دور  ود  هب 
.( ص 380 ج 2 ، داشرالا ، )

. دوب دهاوخ  نآرق  شزومآ  ياهسالک  يرازگرب  لحم  روهظ  رصع  رد  دجسم  نیا  تعامج ، هعمج و  يرازگرب  رب  هوالع 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 5

« َنافوُک ِدِجْسَم  ِیف  طیطاسَفلا  مالسلا  هیلع  ِِمئاقلا  ُباحْصَا  َبَرَض  َْول  ُْمْتنَا  َْفیَک  »
.( ح 6 ص 319 ، ۀبیغلا ، )

.« دنشاب هدز  همیخ  هفوک  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  مئاق  باحصا  هک  یماگنه  دوب ، دیهاوخ  هنوگچ  )
: دومرف زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  . 6

« َلِْزنُا امَک  َنآرُقلا  َسانلا  َنوُمِّلَُعی  َطیِطاسَفلا  اُوبَرَض  ْدَق  ِۀَفوُکلا ، ِدِجْسَِمب  اِنتَعیِش  یِلا  ُرُْظنَا  ّینَاَک  »
.( ح 3 ص 317 ، ۀبیغلا ، )

.« دنهدیم شزومآ  هدش  لزان  هک  هنوگ  نآ  ار  نآرق  مدرم  هب  هدز ، همیخ  هفوک  دجسم  رد  هک  منیبیم  ار  دوخ  نایعیش  ییوگ  )
ياراد هوـالع  هب  تسا . رادروخرب  ییـالاو  رایـسب  هاـگیاج  زا  روهظ  رـصع  رد  هفوک  دجـسم  هک  دوشیم  هدافتـسا  یتحار  هب  قوف ، دراوم  زا 

( هفوک . ) دوب دهاوخ  قّقحت  لباق  نآ  رد  یتحار  هب  قوف  ياهدرکراک  هک  تسا  يدایز  رایسب  تعسو 

رطضم

. تسا هدومن  دنوادخ  هاگرد  هب  عّرضت  هب  ریزگان  ار  وا  راگزور  ياهیتخس  ای  رقف و  يرامیب ، هک  تسا  یسک  يانعم  هب  تغل  رد  رطضم » »
.( ص 373 ج 3 ، نیرحبلا ، عمجم  )
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هتفرگ رارق  هراشا  دروم  زین  دیجم  نآرق  رد  تسا . هدش  دای  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  باقلا  زا  یکی  ناونع  هب  نآ  زا  تایاور  یخرب  رد 
: تسا

 …« َءوُسلا ُفِشْکَی  َو  ُهاعَد  اذِا  َّرَطْضُملا  ُبیُِجی  ْنَم  َا  »
.( هیآ 62 (، 27  ) لمن )

زا یخرب  رد  دـهدیم ». رارق  نیمز  يافلخ  ار  امـش  دزاـسیم و  فرط  رب  ار  يراـتفرگ  دـنکیم و  تباـجا  ار  رطـضم  ياـعد  هک  یـسک  اـی  )
. تسا هدش  ناشیا  مایق  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  هب  ریسفت  هیآ  نیا  تایاور ،

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
میهاربا ماقم  رد  هک  یماگنه  تسوا ؛ رطضم  دنگوس  ادخ  هب  تسا . هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  زا  يدهم  درومرد  هیآ  نیا  »

رب ار  اهیتحاران  دـنکیم ، تباجا  ار  وا  ياـعد  دـنوادخ  درادیم ؛ رب  لاـعتم  دـنوادخ  هاـگرد  هب  تسد  دروآیم و  اـج  هب  زاـمن  تعکر  ود 
.« دهدیم رارق  نیمز  يور  هفیلخ  ار  وا  دزاسیم و  فرط 

.( ح 30 ص 181 ، ۀبیغلا ، ر.ك : ص 94 ؛ ج 4 ، نیلقثلارون ، ریسفت  )
ترـضح كرابم  دوجو  هب  هیآ  موهفم  نتخاس  رـصحنم  میاهدید -  ناوارف  ار  نآ  ریاظن  هک  هنوگنامه  ریـسفت -  نیا  زا  روظنم  کش  نودب 
مالـسلا هیلع  يدـهم  ترـضح  دوجو  نآ  نشور  ياهقادـصم  زا  یکی  هک  دراد  ياهدرتـسگ  ياـنعم  هیآ  هکلب  تسین ؛ مالـسلا  هیلع  يدـهم 

رارق یتخـس  تسب  نب  رد  تیرـشب  دـسریم ، ناوختـسا  هب  دراـک  دوـشیم ، هتـسب  اـهرد  هتفرگ ، داـسف  ار  اـج  همه  هک  ناـمز  نآ  رد  تـسا .
نیمز يور  هطقن  نیرتسدـقم  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  دوشیم ؛ نایامن  ملاع  لک  رد  رارطـضا  تلاـح  دریگیم و 

هب دـهدیم و  رارق  وا  یناهج  سدـقم  بالقنا  زاغآرـس  ار  اـعد  نیا  دـنوادخ  دـنکیم و  ءوس  فشک  ياـضاقت  درادیم و  رب  اـعد  هب  تسد 
.« دنکیم نیمز  يور  نانیشناج  ار  شنارای  وا و  ضرالا » ءافلخ  مکلعْجَی   » قادصم

.( ص 521 و 522 ج 15 ، هنومن ، ریسفت  )

يدهملا مامالا  ثیداحا  مجعم 

لضافا و زا  ياهدع  زا  بکرم  هک  مق -  یمالسا  فراعم  هسـسؤم  یملع  تئیه  يوس  زا  مالـسلا  هیلع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  باتک 
لاس 1412 ق رد  هدش و  يروآعمج  يرهم  سابع  دیس  هّللاۀیآ  تسایر  تحت  یناروک و  یلع  مالسالاۀجح  فارشا  اب  تسا -  ناگتخیهرف 

. تسا هتفای  راشتنا  دلج  جنپ  رد 
دـصراهچ هب  هاگن  اب  تسا . مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  طوبرم  عونتم  فلتخم و  تاعوضوم  رد  ثیدـح  رازه  ود  ياراد  ًاـبیرقت  باـتک ، نیا 

: تسا هدش  يروآدای  بلطم  شش  باتک  هاتوک  همدقم  رد  تسا . هدش  يروآدرگ  یعیش  یّنس و  طوطخم و  عوبطم و  دیدج ، میدق و  عبنم 
نآ حیضوت  باتک و  شراگن  ترورض  . 1

باتک تادلجم  یفرعم  . 2
ثیدح مولع  رد  هنایار  زا  هدافتسا  ترورض  . 3

رد اهنت  هکلب  تسین ، تواضق  ماقم  رد  باتک  نیا  دراد و  دوجو  فیعـض  حیحـص و  اهنآ  نایم  رد  هک   ) ّتیودـهم ثیداحا  شزرا  نازیم  . 4
( تسا يروآعمج  یپ 

ثیدح ياهباتک  رد  نالهاان  ندرب  تسد  زا  هوکش  ثیدح و  بتک  ياههخسن  نیب  توافت  نایب  . 5
هچنآ اـت  میدرک  عیزوت  نارگـشهوژپ  زا  نت  لـهچ  رب  ار  باـتک  دـلج  رازه  تسا  هدـمآ  باـتک  همدـقم  رد  مجعم  نیا  زا  هدافتـسا  شور  . 6

. دش هیهت  شیف  رازه  لهچ  دودح  دننک و  جارختسا  تسا ، مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  هب  طوبرم 

( جع  ) يدهم ترضح  نوماریپ  تیودهم  ییابفلا  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 249 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


: دناهتفگ باتک  نیودت  زا  دوخ  فده  هرابرد  مرتحم  ناگدنسیون  دیدرگ . زاغآ  باتک  شراگن  اهشیف  بیوبت  میظنت و  اب  سپس 
زا ار  وا  باتک  نآ  یلو  هدوبن ؛ نآ  زا  زاینیب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  عوضوم  رد  هدننک  ثحب  ره  هک  میروآ  دـیدپ  یباتک  میهاوخیم  ام  »

: دهدیم ناشن  هک  تسا  نیا  باتک  ریگمشچ  تازایتما  زا  دنک ». زاینیب  رگید  باتک  ره 
: تسا زیچ  ود  رد  بهذم ، ود  نیا  فالتخا  دنراد و  قفاوت  نامّزلا  ُرِخآ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  رب  ود  ره  ّتنس  لها  هعیش و 

لها یلو  دننادیم ؛ مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لسن  زا  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دنزرف  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هعیـش  . 1
. دنرادنپیم مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  لسن  زا  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ّتنس 

: تسا دقتعم  هعیش  . 2
: دنیوگیم ّتنس  لها  یلو  دربیم ؛ رس  هب  تبیغ  لاح  رد  نونکا  هدش و  دلوتم  لاس 255 ق  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 

نآ و خساپ  هداد و  ناشن  ار  ّتنس  لها  تادنتسم  مالسلا  هیلع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  هعلاطم  تسا . هدشن  دلوتم  زونه  ترـضح  نآ 
. تسا هدرک  نشور  ار  اهنآ  لالدتسا  فعض  طاقن 

لها تاهبش  يارب  ییاج  رگید  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  لیامـش  بسن و  فاصوا و  نایب  رد  يرایـسب  تایاور  باتک  نیا 
هناگ هدزاود  همئا  ثیداحا  رب  هوالع  تسا . نآ  تاعوضوم  عّونت  یگدرتسگ و  باتک ، نیا  ياـهیگژیو  رگید  زا  دراذـگیمن . یقاـب  ّتنس 

، ضرالاۀباد جوجأم ، جوجأی و  ۀَعاَّسلا ، ُطارْشَا  تامدقم و  تایاور   … مالـسلا و ، هیلع  نامز  ماما  تخانـش  موزل  ثیداحا  مالـسلا و  مهیلع 
يدهم ترـضح  تیـصخش  روهظ ، زا  شیپ  نامّزلا و  ُرِخآ  خیرات  هدننک  نایب  ثیداحا  تسا . هدش  رکذ  لصفم  تروص  هب  زین  تعجر و … 

. تسا باتک  تاعوضوم  نیرتمهم  زا  روهظ و …  تیفیک  تکرح و  ترضح ، نآ  لیامش  مالسلا و  هیلع 
. تسا عونتم  فلتخم و  رداصم  زا  ثیدح  ره  جارختسا  دایز و  عبتت  باتک  نیا  زایتما  نیرتمهم  دیاش 

.( 361 صص 351 -  دیواج ، لعشم  مالسلا ، هیلع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  باتک  يداقتنا  یفرعم  هلاقم  دمحا ، يدباع ، )

نیرمعم

یناوارف دارفا  یخیراـت ، ربـتعم  عباـنم  رد  دراد . زارد  رمع  هک  تسا  یـسک  رمع و  زارد  ناـسنا  يز ، زارد  ياـنعم  هب  رّمعم  عـمج  نـیرّمعُم » »
. دوشیم دای  نیرمعم »  » ناونع هب  نانآ  زا  دناهتسیز و  يزارد  ناراگزور  دناهدوب و  رادروخرب  ینالوط  رایسب  رمع  زا  هک  دناهدش  یفرعم 

.( دعب هب  تیاور 86  ص 113 ، ۀبیغلا ، باتک  (ر.ك :
: تسا هدرمش  رب  هنوگ  نیا  ار  دارفا  نیا  زا  یخرب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: کی
(: درک یگدنز  لاس   2500  ) حون ترضح 

. لاس تثعب 850  زا  شیپ  . 1
. لاس دوخ 950  موق  نایم  تثعب  زا  سپ  . 2

. لاس  700 داد ) اج  اهرهش  رد  ار  دوخ  دالوا  درک و  يزاسرهش  دیشک و  ورف  نافوط  بآ  هک   ) یتشک زا  لوزن  زا  سپ  . 3
: درک ضرع  دوب و  باتفآ  رد  وا  دمآ و  توملا  کلم  سپس 

: تفگ وا  هب  داد و  ار  شمالس  باوج  َْکیَلَع . ُمالَّسلا 
! توملا کلم  يا 

؟ ياهدمآ هچ  يارب 
؟ مورب هیاس  ریز  باتفآ  نایم  زا  یهدیم  تلهم  نم  هب  مناتسب - . ار  تناج  ماهدمآ  - 
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: تفگ سپس  درک و  ناکم  لقن  حون  يراد ، تلهم  هزادنا  نیا  يرآ  - 
! توملا کلم  يا 

يراد هک  يروتـسد  هب  نونکا  مدـمآ . هیاس  هب  باتفآ  زا  هک  تسا  هظحل  کی  نیمه  لثم  هتـشذگ ، ایند  رد  نم  رمع  زا  هچنآ  هک  یتسرد  هب 
. تفرگ ار  وا  ناج  نک و  لمع 

: ود
: دومرف ترضح  نآ  رگید  یتیاور  رد 
.« دوب لاس  دصیس  حون  موق  ياهرمع  »

: هس
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.« درک یگدنز  لاس  دوواد 712  نب  نامیلس  »… 
.( باب 50 ص 202 ، ج 2 ، نیدلالامک ، )

: راهچ
: تسا هدش  تیاور 

نیا رد  دوب . دـهاوخ  هدـنز  زین  روهظ  ماگنه  ات  تسا و  هدوب  دوجوم  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  تسا و  دوجوم  لاّـجد  »
دناد ادخ  دناهدش ! مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  رمع  لوط  رکنم  هک  دراد  يدابعتسا  هچ  لاح  تسین ؛ هعیش  زا  رتمک  ّتنس  لها  تایاور  هراب 

. تسا وا  تسود  مالسلا  هیلع  يدهم  ادخ و  نمشد  لاّجد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و 
.( ح 86 ص 113 ، ۀبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  (ر.ك :

. جنپ
. تسا هدرک  یگدنز  لاس  وا 3500  تسا . هدوب  ناسنا  نیرت  رمع  زارد  داع ، نب  نامقل  هک  تسا  تایاور  رد  نینچمه 

.( ح 87 ص 114 ، نامه ، (ر.ك :
درادن يدابعتـسا  هنوگ  چیه  نیاربانب  تسا . هدمآ  نایم  هب  نخـس  دناهدوب  دایز  رمع  لوط  ياراد  هک  یناوارف  دارفا  زا  هطوبرم  ياهباتک  رد 
تسد رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  یناوارف  تایاور  هوالع  هب  دشاب . يداعریغ  يرمع  لوط  ياراد  زین  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هک 

هیلع حون  هب  ترضح  نآ  تهابش  اهتهابش ، نیا  زا  یکی  تسا  هدش  هتفگ  ناربمایپ  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تهابش  یتقو  هک  تسا 
: دومرفیم مدینش  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  دیوگیم  ریبج  نب  دیعس  تسا . مالسلا 

هزادنا هب  ًاموزل  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  رمع  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  هتبلا  تسا » رمع  لوط  نآ  هک  حون  زا  تسا  یشور  مئاق  ماما  رد  »
. دشاب حون  رمع 

.( باب 50 ص 202 ، ج 2 ، نیدلالامک ، )

هِیریغم

. تسا هی » دمحم   » ای هیریغم »  - » تسا ّتیودهم  ثحب  اب  طبترم  یعون  هب  اهنآ  فارحنا  هک  یعیش -  ياههقرف  هلمج  زا 
ياراد « ) طقرا  » و يدهم »  » و هّیکز » سفن   » هب بقلم  هک  دنابلاطیبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  هّللادبع  نب  دمحم  ناوریپ  زا  هقرف  نیا 

: دنیوگیم دنرادن و  رواب  ار  وا  ندش  هتشک  نانآ  دوب . تروص ) رد  هایس  دیپس و  هکل 
. دیآیمن نوریب  اجنآ  زا  دسرن ، يو  هب  ادخ  نامرف  ات  تسا و  ناهنپ  دجن  رد  رجاح  هوک  رد  يو 
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.( ص 194 ج 1 ، لحنلا ، للملا و  (ر.ك :
: تفگیم شیوخ  نارای  هب  یلجع  دیعس  نب  ةریغم 

اهنآ دوب . ربمایپ  ردپ  مان  مه  زین  شردپ  ادخ و  لوسر  مانمه  يو  اریز  تسا ؛ هدنیآ  يدهم  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  هّللادـبع  نب  دـمحم 
: تسا هدومرف  يدهم  هرابرد  هک  هدش  تیاور  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  دناهدرک  نامگ 

.« یبَا ُمِْسا  ِهیبَا  َمِْسا  َو  یمِْسا  ُهَمِْسا  َّنِا  »
. تسا نم  ردپ  مان  مه  شردپ  نم و  مان  مه  يدهم  ینعی ،

ار هرـصب  هّللادبع  نب  میهاربا  شردارب  دش . هریچ  هنیدم  هکم و  رب  درک و  راکـشآ  ار  شیوخ  توعد  هنیدم  رد  نسح  نب  هّللادبع  نب  دـمحم 
نب یـسیع  یـسابع  هفیلخ  روصنم  رفعج  وـبا  سپ  تفاـی ؛ تسد  برغم  ياهرهـش  زا  یخرب  هب  هّللادـبع  نب  سیردا  شرگید  ردارب  تفرگ و 
نب یسیع  روصنم  نآ  زا  سپ  دش . هتشک  گنج  نآ  رد  دمحم  داد و  يور  يدربن  هنیدم  رد  داتسرف . وا  گنج  هب  هوبنا  یهاپـس  اب  ار  یـسوم 
نب ةریغم  زا  دنتـسناد و  تسار  ار  وا  ندـش  هتـشک  یهورگ  تشاد …  لیـسگ  نسح  نب  نسح  نب  هّللادـبع  نب  میهاربا  گنج  هب  ار  یـسوم 

: دنتفگ دنتسج و  يرازیب  هدینادرگ ، يور  یلجع  دیعس 
وا هک  اریز  تسا ؛ غورد  ددرگ -  ناهج  هاشداپ  دنوادخ و  تسا و  هدنیآ  يدهم  نسح  نب  نسح  نب  هّللادبع  نب  دمحم  هرابرد  يو -  نخس 

: دنتفگ هدنام ، راوتسا  یلجع ، دیعس  نب  ةریغم  زا  يوریپ  یتسود و  رد  رگید  یهورگ  تفاین . ار  نیمز  يور  یهاشداپ  دیدرگ و  هتشک 
دجن هیحان  رد  هک  رجاح -  هوک  رد  هتشگ و  دیدپان  نامدرم  ناگدید  زا  يو  تسا . هدنیآ  يدهم  وا  هدشن و  هتشک  زگره  هّللادبع  نب  دمحم 
نایم رد  نامدرم  ددرگیم و  نیمز  يور  هاشداپ  دوشیم و  نوریب  ياجنآ  زا  دهد ، نامرف  ادـخ  هک  يزور  دـنکیم . یگدـنز  ناهنپ  تسا - 
مظعا مسا  فورح  زا  یفرح  ار  ناـشیا  زا  کـی  ره  دـنکیم و  هدـنز  هدرم  هدـفه  ناـگدرم  زا  دـنهدیم و  وا  هب  تعیب  تسد  ماـقم  نـکر و 

. دنشکیم اهرکشل  نانآ  دشخبیم و 
.( ص 393 یمالسا ، قرف  گنهرف  30 ر.ك : ص 32 -  قرفلا ، نیب  قرفلا  )

حیسم يادتقم 

نآ هب  زین  یناوارف  تایاور  رد  هک  مالـسلا -  هیلع  يدـهم  ترـضح  ياهیگژیو  زا  یکی  هراومه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نامز  زا 
. تسا روهظ  ماگنه  ترضح  نآ  هب  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  ترضح  يادتقا  هدش -  حیرصت 

: تسا نینچ  تایاور  نیا  زا  یخرب 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  . 1

مدقم ار  يدهم  سپ  دش . دـهاوخ  لزان  وا  يرای  يارب  میرم  نب  یـسیع  دـنک ، روهظ  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا ؛ يدـهم  نم  هیرذ  هلمج  زا  «و 
.« دراذگیم زامن  وا  رس  تشپ  هتشاد ،

.( ح 4 ص 181 ، قودص ، یلامألا  )
: دومرف مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دوخ  راوگرزب  رتخد  هب  ترضح  نآ  نینچمه  . 2

.« َمَیْرَم ُْنب  یَسیع  ُهَْفلَخ  یّلَُصی  يذَّلَا  ِۀَّمُالا  ِهِذه  ُّيِدْهَم  َوُه  ِّالا  َهِلا  يذَّلا ال  ِهَّللا  َو  اّنِم  َو  »
.( ح 154 ص 191 ، ۀبیغلا ، باتک  )

! مرتخد يا  )
دهاوخ زامن  وا  رـس  تشپ  میرم  نب  یـسیع  هک  ومه  تسا ؛ ام  زا  تما  نیا  يدـهم  دـنگوس ! تسین  يراگدرورپ  وا  زج  هک  يدـنوادخ  هب  و 

.« تشاذگ
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. دروخیم مشچ  هب  زین  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  شیامرف  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانخس  رب  هوالع  انعم  نیا 
.( ح 2 ص315 ، ج 1 ، نیدلالامک ، (ر.ك :

مالـسلا هیلع  يدـهم  ترـضح  هب  ادـتقا  رد  یهلا  ربمایپ  نآ  زا  نایحیـسم  یمامت  تعباتم  ادـتقا ، نیا  ياـهتمکح  زا  یکی  هک  تسا  ینتفگ 
. تسا

مئاقلل ءاعدلا  دیاوف  یف  مراکملا  لایکم 

رد ق  لاـس 1301  رد  يدابآدـمحا »  » و يدابآدـمحا » هیقف   » هب روهـشم  یناهفـصا ، يوسوم  یقت  دـمحم  ازریم  جاـح  موحرم  یقتم  همـالع 
ًاتبسن رمع  هچرگا  درک . يرپس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مولع  رشن  يریگارف و  سفن ، بیذهت  رد  ار  دوخ  رمع  تفای و  ّدلوت  ناهفصا 
مئاقلل ءاعدـلا  دـیاوف  یف  مراکملا  لایکم  باتک  اـهنآ  هلمج  زا  هک  تشاذـگ . راـگدای  هب  دوخ  زا  ياهدـنزرا  یملع  راـثآ  تشاد ، یهاـتوک 
هچرگا دـیدرگ . نوفدـم  شردـپ  راوج  رد  ناهفـصا  دالوف  تخت  رد  تفای و  تافو  لاـس 1348 ق  رد  هللا  همحر  یناهفـصا  يوسوم  تسا .

نیا هب  باتک  هدمع  شخب  اهنت  اما  تسا ، مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  يارب  اعد  دیاوف  یـسررب  نآ ، عوضوم  دهدیم  ناشن  باتک ، ناونع 
هزیگنا هراـبرد  يو  تسا . هتخادرپ  زین  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  دروـم  رد  رگید  ياـهثحب  هـب  هدنـسیون  دراد و  صاـصتخا  عوـضوم 

: تسا هتشون  رثا  نیا  شراگن 
اما مسیونب .  … وا و ) هب  برق  رازبا  جرف ، راظتنا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  دیاوف   ) عوضوم نیا  رد  یلقتـسم  باتک  هک  دمآ  مرظن  هب  »

: دومرف نم  هب  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  باوخ  رد  هکنیا  ات  تشادزاب ؛ راک  نیا  زا  ارم  راگزور  تالکشم 
میمـصت مدش  رادیب  باوخ  زا  یتقو  راذگب . مئاقلل  ءاعدلا  دـیاوف  یف  مراکملا  لایکم  ار  نآ  مان  سیونب و  مه  یبرع  سیونب و  ار  باتک  نیا 
دنوادـخ اب  تفای . شرتسگ  اجنآ  رد  ابو  مدـش و  فرـشم  هکم  هب  لاس 1330 ق  رد  هکنیا  ات  دـشن ، مراـی  قیفوت  هک  متفرگ  نآ  شراـگن  هب 

زاغآ ار  نآ  نیودت  متـشگزاب و  یتمالـس  اب  ادخ  فطل  هب  منک . باتک  نیا  فینـصت  هب  عورـش  متـشگزاب ، تمالـس  هب  رگا  هک  مدرک  دـهع 
.« مدرک

: تسا هدرک  میظنت  تشهب ، ياهرد  دادعت  هب  باب  تشه  رد  ار  باتک  بلاطم  هدنسیون 
. مالسلا هیلع  يدهم  ماما  تخانش  بوجو  . 1

. تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ام  نامز  ماما  . 2
. ام رب  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  قوقح  زا  یشخب  . 3

. تسا وا  قح  رد  مدرم  ياعد  بجوتسم  هک  ترضح  ياهیگژیو  . 4
. مالسلا هیلع  نامّزلا  بحاص  جرف  يارب  اعد  دیاوف  . 5

. تسا هدش  دیکأت  جرف  لیجعت  ترضح و  يارب  اعد  اهنآ  رد  هک  یتالاح  تاقوا و  . 6
. روثأم ياهاعد  زا  ياهراپ  جرف و  لیجعت  يارب  اعد  یگنوگچ  . 7

. تسا شزرا  رپ  وا  دزن  دنکیم و  لاحشوخ  ار  ترضح  دوشیم و  ترضح  هب  برق  ببس  هک  يروما  هیقب  رد  . 8

يدهم ترضح  اب  تاقالم 

يدهم ترضح  اب  تاقالم 

يدهم ترـضح  تبیغ  لوط  رد  هک  تسا  تاقالم »  » ثحب تسا ، هجوت  دروم  رایـسب  ّتیودهم »  » یمومع گنهرف  رد  هک  یناگژاو  زا  یکی 
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: تسا هدوب  وگتفگ  ثحب و  لحم  هراومه  مالسلا  هیلع 
؟ ریخ ای  دراد  ناکما  تبیغ  لوط  رد  ترضح  نآ  اب  تاقالم  ایآ 

نارود رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  اب  تاقالم  هرابرد  تسا . یجراخ  قّقحت  هکلب  تسین ؛ یلقع  ناکما  اجنیا  رد  ناکما  زا  دوصقم  هتبلا 
: دراد دوجو  هاگدید  ود  يربک -  تبیغ  هژیو  هب  تبیغ - 

. دنیبیمن نآ  يارب  یموزل  دنکیمن و  دییأت  ار  ترضح  نآ  اب  طابترا  هک  تاقالم  اهنت  هن  هک  یهاگدید  . 1
دناهدرک رکذ  تایاور  زا  یتادنتـسم  دوخ  يارب  زین  رظن  ود  ره  دزرویم . رارـصا  نآ  عوقو  تاقالم و  طابترا و  ناکما  رب  هک  یهاگدـید  . 2

: تسا یسررب  لباق  نارود  ود  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  اب  تاقالم  تسا . یسررب  لباق  دوخ  لحم  رد  هک 
يرغص تبیغ  نارود 

نارود تسا . هدش  میـسقت  رگیدکی  زا  زیامتم  ًالماک  هرود  ود  هب  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ترـضح  تبیغ  نارود  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  زا 
ماگنه زا  ار  يرغص  تبیغ  زاغآ  هچرگا  یعیش  نادنمشناد  زا  یخرب  يربک ) تبیغ  . ) يربک تبیغ  نارود  و  يرغـص ) تبیغ   ) يرغـص تبیغ 
تبیغ زاغآ  ات  ار  نآ  نایاپ  مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش  ار  نآ  زاغآ  هعیش  ياملع  رتشیب  یلو  دناهتـسناد ؛ ترـضح  نآ  دلوت 

نآ ناکیدزن  ّصاخ و  نایعیش  زا  یهورگ  مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تایح  نامز  رد  دیدرت  نودب  دناهتـسناد . لاس 329 ه ).  ) يربک
سپ ایآ  هکنیا  هدش  عقاو  ثحب  لحم  هچنآ  اما  دناهدش . لئان  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  ناشیا  راوگرزب  دنزرف  رادید  فرش  هب  ترـضح ،

. ریخ ای  هدوب  تاقالم  ناکما  زین  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش  زا 
نیع رد  یلو  تسا ؛ هدوبن  ناشراوگرزب  ردپ  تایح  نارود  دننام  تّجح ، ترضح  اب  رادید  هچرگا  دوشیم  هدافتسا  تایاکح  تایاور و  زا 

یماسا نارگید  ۀمعنلا و  مامت  نیدلالامک و  فیرش  باتک  رد  هللا ، همحر  قودص  خیـش  هک  دناهتـشاد  رادید  ترـضح  نآ  اب  یهورگ  لاح 
. دناهدرک رکذ  ار  نانآ 

رادـید هب  قفوم  یهورگ  دـندرکیم . رفـس  زاجح  قارع و  هب  ترـضح ، روضح  كرد  يارب  مالـسا ، ناـهج  نوگاـنوگ  قطاـنم  زا  ناـیعیش ،
هیلع ماما  كرابم  دوجو  هب  نیقی  ترـضح ، هژیو  ناگدنیامن  رـضحم  هب  ندیـسر  اب  زین ، یهورگ  دـندشیم و  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح 

اب طابترا  ناـمز ، نیا  رد  دـندادیم . ناـشیا  ناگدـنیامن  هب  دـندوب ، هدروآ  ترـضح  نآ  يارب  هک  ار  یتاـهوجو  دـندرکیم و  ادـیپ  مالـسلا 
رد  ) يرمـس نسحلاوبا  رـصع ، ماما  ریفـس  نیرخآ  گرم  اب  هرود ، نیا  عیقوت ) . ) دـشیم رارقرب  ّصاـخ ، ناـبیان  قیرط  زا  ًـالومعم  ترـضح ،

. دیسر نایاپ  هب  نابعش 329 ه )
يربک تبیغ  نارود 

( يربک  ) همات تبیغ  زاغآ  يرغص و  تبیغ  نایاپ  مالعا  زا  سپ  ّصاخ -  بیان  نیرخآ  هب  دوخ  مایپ  نیرخآ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 
: دومرف نینچ  نآ  زا  یشخب  رد  - 

هحیـص ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  سک  ره  دیـشاب ، هاگآ  درک . دنهاوخ  هدـهاشم  ياعدا  هک  یناسک  دـنیآیم  نم  نایعیـش  زا  يدوز  هب  «و 
.« تسا هدننز  ارتفا  يوگغورد  وا  دنک ، هدهاشم  ياعدا  ینامسآ ،) )

.( ص 395 ۀبیغلا ، باتک  ص 516 و  ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )
: دش میسقت  هتسد  ود  هب  تبیغ  نارود  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  اب  طابترا  هرابرد  یعیش  نادنمشناد  رظن  تشذگ  هک  نانچ 

ضیف تاقالم ، تیؤر ، يانعم  رد  تسا  مزال  اهنآ ، یـسررب  هاگدـید و  ود  نیا  زا  کی  ره  ياهلیلد  لـقن  زا  شیپ  ناـکما . مدـع  ناـکما و 
. مینک ثحب  هدهاشم »  » يانعم هرابرد  میزادرپب و  ثحب  هب  یکدنا  دنتسه -  تیؤر  بتارم  هک  دوهش -  روضح و 

. ترضح تخانش  نودب  ندید  تسا ؛ ندید  يانعم  هب  تیؤر » . ) 1
: دنکیم ادیپ  تروص  ود  انعم  نیا 
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مالـسلا هیلع  تّجح  ترـضح  وا ، هک  دـننادیمن  یلو  دـننیبیم ، ار  يو  مدرم  دـنکیم ، تکرـش  یمـسارم  یعمج و  رد  ناشیا  یهاگ  فلا .
یتیصخش دندرگ  دقتعم  ای  هجوتم و  دعب  یلو  دنشابن ؛ هجوتم  ترضح ، هدهاشم  ماگنه  رد  ب . دنوشیمن . رما  نیا  هجوتم  مه ، دعب  تسا و 

. تسا هدوب  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  دناهدید ، هک  ار 
مالسلا هیلع  رصع  ماما  هدید ، هک  ار  یصخش  دوشب  دقتعم  دنیبب و  ار  ترضح  یـسک  ینعی ، تسا ؛ تخانـش  اب  ندید  يانعم  هب  تاقالم » . ) 2

. دشاب هتشاد  نانیمطا  رما ، نیا  هب  تسا و 
هدید و ار  ترـضح  هکنیا  رب  نوزفا  ینعی ، تسا ؛ باوج  لاؤس و  اب  هارمه  ناشیا ، تخانـش  ترـضح و  ندید  يانعم  هب  روضح ،» ضیف  . ) 3

. تسا هتخادرپ  وگتفگ  هب  يو  اب  هدرک و  لاؤس  زین  ناشیا  زا  تسا ، هتخانش 
. تسا رتهدنزرا  رتالاب و  لحارم  همه  زا  هبتر  هلحرم و  نیا 

ملاع قیاقح  زا  هک  یکرد  تخانش و  اب  تفرعم ، لها  ینعی ، تسا ؛ كولس  ریس و  هار  زا  ترـضح . دوجو  هب  یهاگآ  يانعم  هب  دوهـش » . ) 4
، ترـضح اب  هفـشاکم ، اب  هک  دـنوش  یعدـم  تسا  نکمم  یهاگ  دنـسانشیم . ار  ناشیا  دـنربیم و  ترـضح  دوجو  تقیقح  هب  یپ  دـنراد ،

. دناهدرک رارقرب  طابترا 
؛ تسا موس  مود و  يانعم  لّوا و  يانعم  مود  شخب  رد  ام ، ثحب  یلـصا  روحم  تسا . جراخ  ام  ثحب  هلوقم  زا  نیا ، باوخ ؛» رد  رادید  . ) 5
هک ارچ  تسین ؛ زین  باوخ  رد  تیؤر  زا  نخـس  دشاب . هتـشاد  دـناوتیمن  ییاعدا  یـسک  تسین و  بترتم  يرما  تیؤر ،»  » لّوا يانعم  رب  اریز 

. دنیایب حلاص ، دارفا  باوخ  هب  دراد  ناکما  زین  مالسلا  مهیلع  ناماما  رگید 
دیاش یهاگ  دننک و  رداص  یعرـش  مکح  نآ ، هب  دانتـسا  اب  دـنناوتیمن  دارفا  تسین و  لح  لباق  یهقف  لکـشم  ینید و  هلأسم  باوخ  اب  هتبلا 

. داتفا دهاوخ  هدنیآ  رد  هک  یقافتا  ای  یعامتجا و  لکشم  لح  ای  یعرش ، لیلد  ناهرب و  کی  يوس  هب  تیاده  ییامنهار و  يارب  دشاب  هنیمز 
هک دنکیم  صخـشم  ار  رادید  یعدـم  مکح  یلو  ددرگیمن ؛ لماش  ناکما  مدـع  ناکما و  تهج  زا  ار  هفـشاکم  هار  زا  رادـید  ثحب ، نیا 

. درادن رظن  راهظا  قح  تسین و  شریذپ  تابثا و  لباق 
هارمه لاؤس  وگتفگ و  اب  دراد  ناکما  یهاگ  هک  دناهتـسناد  تخانـش  روضح و  اب  هارمه  ساوح  اب  ندید  يانعم  هب  ار  هدهاشم  هدـهاشم ؛ . 6

: دیوگیم هدهاشم  یعدم  دشاب و 
: دراد دوجو  هاگدید  دنچ  هراب  نیا  رد  دش  هراشا  هک  روطنامه  دشاب . ندید  زا  دعب  يو  تخانش  هچرگ  هتخانش ؛ هدید و  ار  ترضح 

: کی
. درادن دوجو  هدهاشم ، طابترا و  ناکما  يربک ، تبیغ  نارود  رد 

: ود
. دراد دوجو  گرزب ، نآ  رضحم  زا  ندرب  هرهب  ندید و  ناکما  یهلا ، يایلوا  يارب 

طابترا ناکما  مدع 

درادن و دوجو  نایعیش  يارب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  طابترا  ناکما  يربک ، تبیغ  نامز  رد  هک  دنرواب  نیا  رب  هعیـش ، ناگرزب  زا  یهورگ 
: زا دناترابع  دناهتفریذپ ، ار  رظن  نیا  ینشور  هب  هک  یناسک  درک . بیذکت  دیاب  ار  رادید  یعدم  ترضح ، روتسد  ربارب 
. ینامعن تبیغ  هب  فورعم  ۀبیغلا  باتک  هدنسیون  مراهچ و  نرق  ياملع  زا  ینامعن ، هب  فورعم  میهاربا ، نب  دمحم  فلا .

یفاو باتک  رد  یناشاک  ضیف  ب .
نیبملا و…  قح  هلاسر  رد  اطغلا ، فشاک  ج .

. دنادیم ترضح  نامداخ  صوصخم  تایاور ، ربارب  يربک ، تبیغ  رد  ار  ترضح  اب  رادید  ناکما  ناشیا ، هللا ، همحر  دیفم  خیش  د .
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.( ص 82 ۀبیغلا ، یف  ةرشعلا  لئاسملا  دیفم ، خیش  )
: میزادرپیم اهنآ  یسررب  هب  کنیا  هک  تسا  رایسب  دنکیم ، تلالد  تسخن  هاگدید  رب  هک  یتایاور 

. يرمس دمحم  نب  یلع  هب  ترضح  نآ  عیقوت  . 1-1
. دننکیم تلالد  مدرم ، نایم  رد  ترضح ، ندوب  هتخانشان  رب  هک  یتایاور  . 2-1

. دوشیمن هدید  جح  مسارم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دنکیم ، تلالد  هک  یتایاور  . 3-1
. تبیغ نارود  رد  هعیش  ناحتما  رب  دراد  تلالد  هک  یتایاور  . 4-1

فیرش عیقوت 
نب یلع  گرم  زا  شیپ  زور  شـش  هک  تسا  یعیقوت  تبیغ ، رـصع  رد  ناـمز  ماـما  هدـهاشم  تیؤر و  یفن  رب  لـیلد  نیرتربـتعم  نیرتمهم و 

هدـهاشم یعدـم  عیقوت ، نیا  ربارب  تسا . هدـش  رداص  ترـضح  نآ  هیحان  زا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ّصاـخ  ریفـس  نیرخآ  يرمـس ، دـمحم 
. تسین شریذپ  لباق  يو  ياعدا  تسا و  وگغورد 

. دناهدروآ دوخ  ییاور  ياهباتک  رد  املع  زا  يرایسب  ار  عیقوت  نیا 
ۀبیغلا و)…  باتک  نیدلالامک ؛ )

: دنکیم لقن  نینچ  ار  عیقوت  ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  رد  هللا  همحر  قودص  خیش 
. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  »

! يرمس دمحم  نب  یلع  يا 
سک چـیه  هب  هدـب و  ماجنا  ار  دوخ  ياـهراک  يریمیم . زور  شـش  هلـصاف  رد  وت  دـیامن . گرزب  وت  هراـبرد  ار  تناردارب  شاداـپ  دـنوادخ 

. دنوادخ نذا  زا  سپ  رگم  تسین ، يروهظ  دش و  عقاو  مات  مود و  تبیغ  هک  دشاب  تنیشناج  وت ، زا  سپ  هک  نکن  تیصو 
، دمآ دنهاوخ  نم ، نایعیـش  زا  يدوز  هب  ددرگ . رپ  متـس  زا  نیمز  دوش و  تخـس  یـسق و  اهلد  هک  تسا  ینالوط  یتدـم  زا  سپ  هزاجا  نیا 

هدید ارم  هک  دنک  اعدا  ینامـسآ ، هحیـص  ینایفـس و  جورخ  زا  لبق  سک  ره  دیـشاب ، هاگآ  دننکب ، ارم  ندید  هدـهاشم و  ياعدا  هک  یناسک 
.« گرزب دنوادخ  بناج  زا  رگم  ییورین  هن  ناوت و  تسین  تسا و  هدننز  ارتفا  يوگغورد  وا  تسا ،

.( ص 516 ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )
« رتفم باذـک  ، » دـننک هدـهاشم  تیؤر و  ياـعدا  ینامـسآ ، هحیـص  ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  هک  یناـسک  دوشیم  هدافتـسا  قوف  عیقوت  زا 

. تسا مزال  نانآ  بیذکت  دوب و  دنهاوخ 
ياعدا هلأسم  اجنیا  دـش و  حرطم  نیا  زا  شیپ  ترافـس ، تباین و  متخ  اریز  درادـن ؛ تباـین  اـب  هارمه  هدـهاشم  ياـعدا  هب  یطبر  نخـس ، نیا 

هب ای  دـشاب و  هتـشاد  شیوخ  ياعدا  هب  ناـنیمطا  هک  تسا  نیا  زا  معا  یعدـم ، هوـالع  هب  تسا . حرطم  نایعیـش  يوس  زا  ترـضح  هدـهاشم 
. تسا قح  درادنپب  ای  دنک و  حرطم  ار  ییاعدا  غورد 

نیا بقاثلا  مجن  رد  يرون  ثدحم  دـناهتخاس . دراو  عیقوت  هب  یتالاکـشا  رادـید ، نایعدـم  زا  دایز  ياهتیاکح  لقن  تهج  هب  ياهدـع  هتبلا 
: تسا هدرک  حرطم  هنوگ  نیا  ار  اهلاکشا 

هک درادـن  تیلباـق  سپ  دـشابن ، نیقی  مزج و  ثروـم  دوـشن و  لـصاح  نآ  زا  ینظ  زج  هک  تسا  دـحاو  ربـخ  نآ  ریغ  فیعـض و  ربـخ  نیا  »
ياهلمج زا  هکلب  دوشن ؛ ادیپ  اهنآ  کی  ره  زا  دنچ  ره  دوشیم . ادیپ  تایاکح  صـصق و  نآ  عومجم  زا  هک  یعطق  نادجو  اب  دـنک  هضراعم 

زا ضارعا  تساور  هنوگچ  سپ   » مالسلا هیلع  بانج  نآ  ریغ  زا  اهنآ  رودص  دشابن  نکمم  هک  ار  یتاداع  قراخ  تامارک و  دوب  اراد  اهنآ  زا 
.« باتک نامه  رد  نآ  هب  هدرکن  لمع  تسا -  یسوط  خیش  هک  نآ -  لقان  هک  یفیعض  ربخ  دوجو  تهج  هب  اهنآ 

.( ص 484 بقاثلامجن ، )
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. دناهتخاس حرطم  رگید  ياهنوگ  هب  ار  اهلاکشا  زین  رگید  یخرب  يرون  ثدحم  زا  سپ 
.( ص 400 رثالا ، بختنم  )

: تسا هتخاس  دراو  عیقوت  رب  لاکشا  راهچ  ناشیا  عومجم ، رد 
. موس تسا . فیعض  لسرم و  ربخ  مود . تسا . دامتعا  لباق  ریغ  دحاو و  ربخ  عیقوت  مکی .

. تسا هدرکن  لمع  نآ  هب  هدرک  لقن  ار  عیقوت  هک  یسوط  خیش 
. دناهتشاد رادید  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  صاخشا  هک  دناهدرک  لقن  يدایز  تایاکح  باحصا  هک  ارچ  تسا ؛ هنع  ضرعم  عیقوت  . 4

: دنس رب  لاکشا  زا  خساپ 
دامتعا نآ  هب  ناوتیم  تسا و  هدـش  تباث  لوصا  رد  نآ  تیجح  هک  تسا  دـحاو  ربخ  هکلب  فیعـض ؛ هن  لـسرم و  هن  عیقوت  نیا  اـم ، رظن  هب 

تّجح ترـضح  تازجعم  زا  یکی  راکنا  يانعم  هب  عیقوت ، رد  دـیدرت  نیا ، رب  نوزفا  دـناهدناشوپ . لمع  هماج  نآ ، هب  زین  اـم  ناـگرزب  درک .
: تسا هدش  نایب  يرمس  هب  باطخ  عیقوت ، نیا  رد  اریز  تسا ؛ مالسلا  هیلع 

: دیوگ يوار  و  يوریم » ایند  زا  رگید  زور  شش  ات  وت ، »
. دروآیم ترضح  تازجعم  باب  رد  ار  عیقوت  نیا  ةادهلا ، تابثا  باتک  رد  یلماع  رح  خیش  يور ، نیا  زا  تفر . ایند  زا  يو  مشش ، زور 

.( ص 693 ج 3 ، ةادهلا ، تابثا  )
: موس لاکشا  خساپ 

نارود هب  هدرک ، لـقن  یـسوط  خیـش  هچنآ  هک  ارچ  تسین ؛ تسرد  هدرکن ،» لـمع  عیقوت  هب  یـسوط ، خیـش  نآ ، يوار   » دـناهتفگ هکنیا  اـما 
دیاـب ار  ناـمز  نیا  رد  رادـید  یعدـم  دراد و  رظن  دروم  ار  يربـک  تبیغ  نارود  رد  هدـهاشم  یفن  عیقوت ، دوشیم و  طوـبرم  يرغـص  تبیغ 

. درک بیذکت 
: مراهچ لاکشا  خساپ 

: دناهتفگ هکنیا 
هب دناهتخادرپ -  عیقوت  لقن  هب  هللا ، همحر  قودص  خیش  زا  سپ  هک  ام -  راوگرزب  ياملع  اریز  تسین ؛ تسرد  تسا » هدش  ضارعا  عیقوت  زا  »

: هلمج زا  دناهدرکن ؛ يدیدرت  نآ ، تلالد  دنس و  رد  هتشاد و  رواب  نآ ،
هکنیا اب  نانآ  هعیـشلا . عیبر  رد  سوواط  نبا  ۀمغلا و  فشک  رد  یلبرا  يرولا ، مالعا  رد  هللا  همحر  یـسربط  تبیغ ، باتک  رد  یـسوط ، خیش 

. دناهتشادن اور  يدیدرت  عیقوت  یتسرد  رد  اّما  دناهدرک ، لقن  ترضح  اب  ار  دارفا  رادید  ياهناتساد 
ترضح ندوب  هتخانشان 

دنسانشیمن ار  ترضح  نآ  مدرم  یلو  دسانشیم ؛ دنیبیم و  ار  نانآ  تسا و  مدرم  نایم  رد  ترضح  هک  دنراد  حیرصت  تایاور ، زا  یشخب 
. دننکیم تیؤر  یفن  قلطم  روط  هب  و 

: دنکیم لقن  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ار وا  مدرم  نـکیل  دسانــشیم ؛ ار  مدرم  تّـجح ، درب . دــهاوخ  ورف  ار  دوـخ  ناـنکاس  دــشاب ، یلاـخ  تّـجح  زا  تعاـس  کـی  نـیمز ، رگا  »

.« دنتخانشیمن ار  وا  نانآ  تخانشیم و  ار  مدرم  فسوی  هک  هنوگ  نامه  دنسانشیمن ،
.( ص 14 ۀبیغلا ، )

دوشیمن هدید  جح ، مسارم  رد 
دراو هک  یتایاور  ربارب  يربک ، تبیغ  رد  اما  تسا . جح  مسارم  دشیم ، هدهاشم  يرغـص  تبیغ  رد  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هک  يزکارم  زا 

. دنسانشیمن دننیبیمن و  ار  وا  مدرم  اما  دنیبیم ؛ ار  مدرم  دنکیم و  تکرش  جح  مسارم  رد  ترضح  هدش ،
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: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
: دراد تبیغ  ود  مئاق  ماما  »

.« دنسانشیمن دننیبیمن و  ار  وا  مدرم  اما  دنیبیم ، ار  مدرم  دنکیم ، تکرش  جح  مسارم  رد  یکی ، رد 
.( ص 339 ج 1 ، یفاکلا ، )

تبیغ نارود  رد  نایعیش  ناحتما 
دوجو رکنم  مدرم  زا  یهورگ  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  ندـش  ینالوط  رثا  رب  هک  هدـش  دراو  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  يرایـسب  تاـیاور 

! دندرگیم زاب  دوخ  هدیقع  زا  دنوشیم و  ترضح  كرابم 
: تفگ ناوتیم  هک  تسا  ناوارف  نانچ  تایاور  زا  هتسد  نیا 

انعم دوب ، نکمم  یطاـبترا  نینچ  رگا  اریز  تسا ؛ تبیغ  رـصع  رد  طاـبترا  ناـکما  مدـع  رب  لـیلد  دوخ  اـهنیا  تسا و  هدیـسر  رتاوـت  دـح  هب 
تـسا هتفهن  هتکن  نیا  رد  راظتنا  هفـسلف  ًاساسا  دنهدب . تسد  زا  ار  دوخ  داقتعا  نامیا و  دنـشاب و  قفومان  شیامزآ  نیا  رد  مدرم  هک  تشادن 

. دشاب هتشاد  قح  تیقفوم  يزوریپ و  هب  نامیا  ترضح ، هدهاشم  مدع  اب  دارفا  هک 

طابترا ناکما 

نیب رد  هاگدـید  نیا  دراد ، دوجو  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  طاـبترا  ناـکما  يربک ، تبیغ  رد  هک  دـنرواب  نیا  رب  هعیـش  ياـملع  زا  یهورگ 
. دراد ترهش  نارخأتم 

يربک تبیغ  رد  تّجح  ترضح  اب  طابترا  ناکما  رب  هورگ  نیا  دباییم ، ترهش  يو  زا  سپ  دوشیم و  عورش  یضترم  دیس  زا  هاگدید  نیا 
: دسریم لیلد  هس  هب  عومجم  رد  هک  دناهدرک  هماقا  ییاهلیلد 

تایاور

. دنکیم نایب  ار  ترضح  اب  رادید  ناکما  تایاور  نیا 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یتشحو نت  یـس  اب  هبیط و  هنیدـم  تسا  یلزنم  وکین  دریگیم و  هراـنک  مدرم  زا  تبیغ ، نارود  رد  دراد و  یتبیغ  ریزگاـن  رما  نیا  بحاـص  »
.« تسین

.( ص 340 ج 1 ، یفاکلا ، )
، یکی ندرم  اب  هک  تسا  یهیدـب  دـننیبیم . ار  ترـضح  نانآ  دـنهارمه و  ترـضح  اـب  نت  یـس  هشیمه  هک  هدـش  لالدتـسا  ثیدـح  نیا  هب 

هتسراو ياهتیصخش  مداخ و  ریغ  صلخم  نایعیش  لماش  ار  یلاوم » هصاخ   » رگا لاح ، ره  هب  دمآ . دهاوخرد  ترضح  تمدخ  رد  يرگید 
هتـشاد ییاـعدا  هکنیا  نودـب  دـنبایب ؛ ار  روضح  كرد  گرزب ، ياهتیـصخش  زا  یخرب  تسا  نکمم  هک  تفگ  ناوـتیم  مینادـب ، لادـبا  و 

. دنشاب

عامجا

هیلع يدـهم  ترـضح  زا  ینخـس  یملاع ، ینعی ، تسا ؛ عامجا » ، » دـناهدرک رکذ  تبیغ  رـصع  رد  طاـبترا  ناـکما  رب  هک  يدـهاوش  رگید  زا 
. تسا هدرک  نایب  عامجا  بلاق  رد  دوشن ، بیذکت  هکنیا  تهج  هب  ار  نآ  هدینش و  مالسلا 
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اهناتساد

رظن هب  دـهدیم . ناـشن  يربـک  تبیغ  رد  ار  ترـضح  هب  طاـبترا  ناـکما  هک  هدـش  لـقن  ینوگاـنوگ  ياهناتـساد  يرایـسب ، ياـهباتک  رد 
(. دوب هدش  هدـیدزد  هطمارق ، طسوت  هک  لاس 339  رد  دوسالارجح  بصن  هرابرد   ) دـشاب هیولوق  نبا  هب  طوبرم  تیاـکح  نیتسخن  دـسریم ،

مامتها راـک  نیا  هب  م 644 ه )  ) سوواط نب  دیـس  اهدـعب  تسا . هدرک  لقن  حـئارجلا  جـئارخلا و  رد  ار  نآ  م 573 ه )  ) يدنوار نیدـلا  بطق 
اهناتـساد نیا  ریثأت  تحت  یخرب  دـش و  دایز  اهناتـساد  نیا  هتفر  هتفر  دومرف . لقن  دوخ  ياهباتک  رد  ینوگاـنوگ  ياهناتـساد  دـیزرو و 

نارود رد  تّجح  ترـضح  تیؤر  هک  دنتـشادنپ  نینچ  دنتفرگ و  هدیدان  ای  دنتـشاذگ و  رانک  ار  تیؤر  ناکما  مدع  تایاور  دنتفرگ و  رارق 
هک هتفای  هار  اهباتک  هب  دعب  اهلاس  هدش ، لقن  ياهناتـساد  زا  ياهراپ  تشاد  هجوت  دیاب  تسا . ریذـپانهشدخ  ملـسم و  يرما  يربک ، تبیغ 

. درک کش  دیاب  اهنآ  یتسرد  رد  دراد و  لمأت  ياج 
.( مالسلا هیلع  يدهم  هار  هب  مشچ  يرکاذ ، ربکا  یلع  تبیغ ، رصع  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  طابترا  (ر.ك :

رثالا بختنم 

اب ار  باتک  نیا  يو  تسا . رـضاح  دیلقت  عجارم  زا  یکی  یناگیاپلگ  یفاص  هّللا  فطل  خیـش  هّللاتیآ  ترـضح  هتـشون  رثالا ، بختنم  باتک 
مرکا لوسر  زا  هدراو  ثیداحا  هدروآ و  رد  ریرحت  هتشر  هب  باب  دصکی  لصف و  هد  رد  دوخ ، زیگنارب  نیسحت  هقیلـس  نسح  راشرـس و  قوذ 

هب عیطقت ، نودـب  ار  ثیداحا  لماک  نتم  ناـشیا  تسا . هدرک  میظنت  عیدـب ، یبولـسا  اـب  ار  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
رثا نیا  گرزب  زایتما  تسا . هدرک  لقن  رتمامت  هچ  ره  تقد  اب  دانتسا ، دامتعا و  دروم  یطخ  یپاچ و  ياهباتک  زا  دنتـسم  لماک و  تروص 

یـسررب ار  نآ  فلتخم  ياهتمـسق  یثیدح ، ره  لقن  ماگنه  هب  هک  هنوگ  نیدب  دوشیم . طوبرم  نآ  يراکتبا  ًالماک  بولـسا  هب  راگدـنام ،
هطبار هـک  یباـب  رد  ار  ثیدـح  لـماک  نـتم  هدـیزگرب و  تـسا -  هداد  صیخـشت  رتمـهم  رتاـسر و  رتاـیوگ ، هـک  ار -  اـهنآ  زا  یکی  هدرک ،

. تسا هدرک  جرد  دراد ، ثیدح  هدیزگرب  تمسق  ياوتحم  اب  رتکیدزن 
ره نایاپ  رد  تسا . هداد  قیبطت  هناگ  دص  باوبا  اب  ار  یثیدح  ره  رگید  ياهتمسق  هدرک و  رکذ  اجنآ  رد  ار  نآ  عبنم  نتم و  دنـس و  سپس 

. دراد تلالد  عوضوم  نیا  رب  زین  باب  نالف  لصف و  نالف  رد  هدش  دای  ثیداحا  هک  هداد  رکذت  زین  یباب 
. تسا هدنامن  هتفگان  يزیچ  هتفاین و  شیازفا  زین  باتک  مجح  هدنام ، ظوفحم  ثیدح  عیطقت  ياهبیسآ  زا  ابیز  هویش  نیا 

هجوت دروم  هراومه  هتشذگ ، نآ  فیلأت  زا  هک  یلاس  هاجنپ  لوط  رد  هک  هدش  بجوم  باتک ، ناوارف  تازایتما  رگید  دنمدوس و  بولسا  نیا 
عجرم هیاپ و  ياهباتک  زا  قودص  نیدلالامک  یسوط و  تبیغ  ینامعن ، تبیغ  نوچ : يدنمشزرا  راثآ  رانک  رد  دریگب و  رارق  نارگشهوژپ 

باتک ياهیگژیو  رگید  دوش . هتخانش  دانتسا  دامتعا و  دروم  عبنم  کی  ناونع  هب  دیآ و  رامش  هب 
(. تسا هدومن  هراشا  ناونع  هب 6217  دودعم ، تاحفص  دودحم و  مجح  رد   ) باتک ریظن  مک  تیعماج  . 1

(. تسا هدمآ  درگ  دنمشزرا  رثا  نیا  رد  ثیدح   830  ) فلؤم هدرتسگ  رایسب  عبتت  . 2
(. تسا هدش  هدافتسا  هّماع  یثیدح  عبنم  هعیش و 63  یثیدح  عبنم  زا 94  فیلأت ، مایا  تیدودحم  مغر  هب   ) ناوارف عبانم  هب  یسرتسد  . 3

. نارگید لقن  هب  دامتعا  زا  زیهرپ  عبانم و  هب  میقتسم  هعجارم  . 4
(. تسا هداد  رکذت  ار  خسن  فالتخا  هدرکن و  هدنسب  یلصا  عبنم  لقن  هب  ًالومعم   ) ثیدح نقتم  جرد  يارب  فلتخم  عبانم  هب  هعجارم  . 5

(. دوب هدیسرن  پاچ  هب  ماگنه  نآ  رد  هک  رثالاۀیافک  فلتخم  ياههخسن  دننام   ) یطخ ياههخسن  هب  هعجارم  . 6
یقرواپ رد  لکشم  ثیداحا  حیضوت  . 7

. اهیقرواپ رد  ناوارف  یلاجر  یمالک و  يریسفت ، يوغل ، یبدا ، تاکن  حیضوت  . 8
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: باتک ياهلصف  نیوانع 
ینب يابقن  دادعت  هب  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هک  دراد  حیرصت  دنکیم و  تلالد  ناماما  دادعت  رب  تحارص  هب  هک  یثیداحا  هب  هراشا  . 1

. دندوب نت  هدزاود  لیئارسا 
زا مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  رابت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترتع  زا  یبیغ ، حلـصم  نیرخآ  روهظ  دیون  رب  لمتـشم  ثیداحا  . 2

. مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  بلص  زا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  دالوا  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  لسن 
دهع رد  هک  یناتخب  کین  ناتساد  مالـسلا و  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  تازجعم  یمارگ ، ماما  تشذگرـس  نادزی ، تّجح  تدالو  خیرات  . 3

. دندرک ادیپ  ار  دوعوم  هلبق  رضحم  هب  فرشت  قیفوت  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
سپ ترضح ، نآ  هاگشیپ  هب  ناگتفای  راب  ناتساد  ّصاخ و  باون  یناگدنز  يرغـص ، تبیغ  رد  مالـسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترـضح  تازجعم  . 4

. مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش  زا 
نآ سدقم  رضحم  هب  يربک  تبیغ  رصع  رد  هک  ینادنمتداعس  تشذگرس  يربک و  تبیغ  رد  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترـضح  تازجعم  . 5

. دناهدش بایفرش  ترضح 
تعیب و تیفیک  ینامسآ ، هحیص  لاّجد ، ینایفـس و  جورخ  روهظ ، لحم  هام و  لاس و  روهظ ، زا  شیپ  ياههنتف  اههناشن و  روهظ ، تیفیک  . 6

. تقو نییعت  تیعونمم 
لماکت ینایفس ، اب  راکیپ  لاّجد ، نتـشک  مالـسلا ؛ هیلع  یـسیع  ترـضح  ندمآ  دورف  نیمز ، ریز  ياهجنگ  ندش  رهاظ  ریظنیب ، تاحوتف  . 7

. داد لدع و  اب  نیمز  ندش  رپ  ناهج و  ینادابآ  اهلقع ،
. نانآ تبالص  تداشر و  و  رفن )  313  ) مالسلا هیلع  يدهم  ّصاخ  باحصا  بقانم  لیاضف و  . 8

. ترضح نآ  یگدنز  هویش  كاشوپ و  كاروخ ، تریس ، توعد ، تموکح ، تدم  . 9
رب میلست  تیفیک  راکنا ، تمرح  ترضح ، نآ  هب  داقتعا  يوریپ و  رضحم ، كرد  تلیضف  تبیغ ، دهع  رد  نایعیـش  فیاظو  جرف ، راظتنا  . 10

. هسدقم هیحان  زا  هرداص  ياهاعد  زا  یخرب  ترضح و  نآ 
دانتـسا داهـشتسا و  هدافتـسا ، دروم  هدـش و  پاـچ  دـیدجت  توریب  مق و  نارهت ، رد  راـب  اـههد  هتـشذگ ، لاـس  هاـجنپ  تدـم  رد  باـتک  نیا 
عماـجم رگید  راـب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  راوگرزب  فـلؤم  دنمـشزرا ، رثا  نیا  هب  نارگـشهوژپ  ّصاـخ  هجوـت  تسا . هتفرگ  رارق  نارگـشهوژپ 

هب يریگمـشچ ، شیازفا  شرتـسگ و  اـب  ار  نآ  دـهد و  رارق  باـتک  ياـج  ياـج  رد  ار  يدـیدج  ياـههتفای  دـنک و  یـسررب  ار  نآ  یثیدـح 
. دراد میدقت  نارگشهوژپ 

. تسا هدش  رشتنم  یناوارف  ياهزایتما  اب  دلجم  هس  رد  کنیا  باتک  نیا 
.( 175 ص 182 -  روپيدهم ، ربکا  یلع  دیواج ، لعشم  راثآ ، نورق و  لوط  رد  راثآ  هدیزگرب  هلاقم  (ر.ك :

هئیضملا راونالا  بختنم 

تاـبثا باـتک  نیا  عوضوم  تسا . يرجه  مهن  نرق  ياـملع  زا  یفجن ، یلین  میرکلادـبع  نب  یلع  دیـس  رثا  هئیـضملا  راونـالا  بختنم  باـتک 
؛ تسا هدرب  هرهب  یلقن  یلقع و  شور  زا  شیوخ ، باتک  رد  مرتحم  فلؤم  تسا . نآ  طیارش  روهظ و  نایب  مالسلا و  هیلع  رـصع  ماما  تماما 

فرط زا  یلاکـشا  چیه  ات  تسا  هدروآ  تایاور  هارمه  باتک و  بلاطم  يالهبال  رد  ار  فلتخم  عاونا  زا  یقطنم  ياهسایق  هک  لکـش  نیدب 
. دوشن دراو  باتک  رب  ناناملسم  ریغ  یتح  نایعیش و  ریغ 

: تسا هدش  بترم  لصف  هدزاود  رد  باتک  نیا 
لقع هار  زا  ترضح  نآ  تمصع  دوجو و  تماما و  تابثا  . 1
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نآرق زا  ترضح  نآ  تابثا  . 2
هصاخ تایاور  زا  نآ  تابثا  . 3

ّتنس لها  تایاور  زا  نآ  تابثا  . 4
ترضح نآ  تدالو  . 5

بانج نآ  تبیغ  ببس  . 6
ناشیا رمع  لوط  . 7

وا زا  نایوار  بانج و  نآ  يالکو  . 8
ترضح نآ  فیرش  تاعیقوت  . 9

ترضح نآ  ناگدننک  تاقالم  . 10
روهظ تامالع  . 11

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  مایا  رد  عامتجا  ناهج و  تیعضو  . 12

رِظتنم

. دربیم رس  هب  یهلا  تّجح  نیرخآ  ندمآ  راظتنا  رد  دوجو ، مامت  اب  هک  دوشیم  هتفگ  یناسنا  هب  رِظتنم »  » ّتیودهم گنهرف  رد 
: تسا هدش  هجوت  دعب  ود  زا  رظتنم  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  رد 

فیاـظو زا  ياهراـپ  تسا . هدـش  هراـشا  وا  ياـهيرترب  لـیاضف و  هب  تاـیاور ، یخرب  رد  هاـگنآ  هتفرگ  رارق  هجوت  دروـم  وا  فیاـظو  ادـتبا 
: نارظتنم

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ماما  اهیتخس  رب  ربص  . 1
.« هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْيَدَی  َْنَیب  ِْفیَّسلِاب  ِدِهاجُملا  َِۀلِزنَِمب  ِبیِذْکَّتلا  َو  يذَالا  یَلَع  ِِهتَبیَغ  ِیف  َِرباَّصلا  َّنِا  امَا  »

.« دنک هزرابم  نانمشد  اب  مرکا  ربمایپ  باکر  رد  ریشمش  اب  هک  تسا  يدهاجم  ناس  هب  وا ، تبیغ  رد  بیذکت  ّتیذا و  رب  هدننک  ربص  اما  »… 
.( ح 36 ص 68 ، ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  ح 3 ؛ ص 317 ، ج 1 ، نیدلالامک ، )

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ناریقف  افعض و  زا  يریگتسد  . 2
ْمُکاْنیَصْوَا امَک  ُمتنُک  اذِا  َو  انَرارْسَا …  اوُُمتُْکا  َو  ِهِسْفَِنل  َۀَحیصَّنلا  ُهاخَا  ُلُجَّرلَا  ْحَْصنَْیلَو  ْمُکِریقَف  یلَع  ْمُکُِّینَغ  ْفِطْعَْیلَو  مُکَفیعَض  مُُکیوَق  ْنُِعِیل  »

 …« ًادیهَش َناک  انُِمئاق  َجُرْخَی  ْنَا  َْلبَق  مُکنِم  َتامَف  ِهِْریَغ  یِلا  اوُدْعَت  َْمل 
.( ص 113 یفطصملاةراشب ، )

 … دوخ ینید  ردارب  يارب  درف  دیامن  یهاوخریخ  ناتریقف و  رب  ناتدنمتورث  دیامن  تفوطع  ار و  ناتفیعض  امـش  يوق  دیامن  کمک  هنیآ  ره  )
.« تسا هتفر  ایند  زا  دیهش  دیامن ، روهظ  مئاق  هکنآ  زا  لبق  تفر  ایند  زا  لاح  نیا  رد  صخش  رگا  سپ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ّبح  رب  يرادیاپ  . 3
یَلَع َكَْدلُو  َو  َکَنوُِرثُؤی  نوُمَلعَی  اُوناک  َْول  ْمَُهل  ًاْریَخ  َناک  ْمُهَّبَحَا  َْول  َو  ُساَّنلَا  ْمُهُأَنْـشَی  ُّیلَع  ای  َکَنَْولَّوَتَی  ٌموَق  ِنامَّزلا  ِرِخآ  یف  َّنَنوُکََیل  َو  »… 

ِدمَحلا ِءاِول  َتحَت  َنوُرَشُْحی  َِکئلُوا  ِتاوَلَّصلا  َلَْضفَا  ْمِهیَلَع  ِهّللا  ُتاولَص  ِتابُرُقلا  َو  مِهِِرئاشَع  یلَع  َو  ِتاوَخَالا  َو  ِةَوْخِالا  َو  ِتاهَّمُالا  َو  ِءابآلا 
« نُولَمعَی اُوناک  اِمب  ًءازَج  ْمُُهتاجَرَد  ُعَفُْری  َو  ْمِِهتائِّیَس  نَع  ُزَواجَُتی 

.( ح 100 ص 136 ، ۀبیغلا ، باتک  )
! یلع يا  )
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نادنزرف ار و  وت  دنریگیم …  رارق  نامدرم  شنزرـس  دروم  وت ، نتـشاد  تسود  مرج  هب  هک  دوب  دـنهاوخ  یهورگ  نامّزلا  ُرِخآ  رد  هنیآ  ره 
رب دنوادخ  ياهتاولـص  نیرتهب  سپ  دوخ . ناکیدزن  هریـشع و  رب  دـنهدیم و  حـیجرت  دوخ  نارهاوخ  ناردارب و  ناردام ، ناردـپ ، رب  ار  وت 

! داب اهنآ 
.« دش دنهاوخ  روشحم  دمح  ياول  ریز  تمایق ، يادرف  نانآ 

تیاور هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نانمـشد  اب  ینمـشد  ناتـسود و  اب  یتسود  . 4
: دومرف هک  دنک 

َو یتَّدَوَم  ِيَوذ  َو  ییاقَفُر  ْنِم  َِکلذ  ُهَءادـْعَا ، يِداُعی  َو  ُهَءاِیلْوَا  ّیلَوَتَی  َو  ِهِماِیق  َْلبَق  ِِهتَْبیَغ  یف  ِِهب  ُّمَتأی  َوُه  َو  یتیب  لها  َِمئاـق  ََكرْدَا  ْنَِمل  یبوُط  »
.« ِۀَمایِقلا َمْوَی  ّیَلَع  یتَُّما  ُمَرْکَا 

اب درادـب و  تسود  ار  شناتـسود  دـشاب ، وا  وریپ  شمایق  زا  شیپ  تبیغ و  رد  هدرک و  كرد  ارم  تیب  لها  مئاق  هک  یـسک  لاوحا  رب  اشوخ  »
.« دوب دهاوخ  نم  تما  نیرتیمارگ  نم و  ناتسود  اقفر و  زا  تمایق  زور  رد  یسک  نینچ  دشاب ، نمشد  شنانمشد 

.( ح 2 ص 286 ، ج 1 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )
: دومرف فیرش  عیقوت  زا  یشخب  رد  ترضح  نآ  دوخ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  جرف  يارب  اعد  . 5

« ِجَرَفلا ِلیجعَِتب  ءاعُّدلا  اوُِرثکَاَو  »
.( ح 4 ص 483 ، ج 2 ، نامه ، )

.« دینک اعد  رایسب  جرف  لیجعت  يارب  (و 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یهلا  ياوقت  يراگزیهرپ و  . 6

.« دنز گنچ  وا  نید  هب  دیامن و  هشیپ  یهلا  ياوقت  هدنب  سپ  تسه ، یتبیغ  رمالابحاص  يارب  انامه  »
.( ص 51 ج 1 ، نیدلالامک ، ص 336 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، )

: تفگ هک  یسک  باوج  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالسلا  مهیلع  همئا  تاروتسد  زا  يوریپ  . 7
؟ مینک هچ  سپ  دش  دهاوخ  بیاغ  رمالا  بحاص  هک  میاهدینش 

: دومرف
.« ددرگ راکشآ  امش  رب  رما  هکنیا  ات  تسا  ناتتسد  رد  لبق ] همئا  زا   ] هچنآ هب  دینزب  گنچ  »

.( ح 5 و 4 ص 159 ، ۀبیغلا ، باتک  )
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يزور  هنابش  راظتنا  . 8

.« ًءاسَم َو  ًاحابَص  َجَرَفلا  ِرِظَتنا  َو  »… 
.« شاب جرف  رظتنم  ماش  حبص و  «و 

.( ح 24 ص 341 ، ج 1 ، یفاکلا ، ح 3 ؛ ص 158 ، نامه ، )
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالسلا  هیلع  ماما  تخانش  . 9

! لیضف يا  »
 …« دیسر دهاوخن  وت  هب  یبیسآ  رما  نیا  دوز  رید و  یتخانش ، ار  دوخ  ماما  رگا  هک  سانشب  ار  دوخ  ماما 

.( ح 2 ص 371 ، ج 1 ، یفاکلا ، )
: دوش هدناوخ  تبیغ  نارود  رد  اعد  نیا  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  اعد  ندناوخ  . 10

َکَّیبَن ْفِرْعَا  َْمل  َکَسْفَن  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِا  َکَّنِاَف  َکَسْفَن  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللَا  »
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، َکَتَّجُح فِرعَا  َْمل  ََکلوُسَر  ینفِّرَُعت  َْمل  ْنِا  َکَّنِاَف  ََکلوُسَر  ِیْنفِّرَع  َمُهّللَا 
.« ینید ْنَع  ُْتلَلَض  َکَتَّجُح  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِا  َکَّنِاَف  َکَتَّجُح  یْنفِّرَع  َّمُهَّللَا 

.( ح 5 ص 337 ، ج 1 ، یفاکلا ، )
. تسا هدش  تیاور  زین  رگید  ياهنوگ  هب  اعد  نیا  هتبلا 

.( ح 6 ص 166 ، ۀبیغلا ، (ر.ك :
نارظتنم لیاضف 

نینچ تایاور  ِهاگن  زا  اهنآ  زا  يدادعت  هک  دوب  دهاوخ  ییاهيرترب  ياراد  دـنک ، لمع  هدـش  دای  فیاظو  هب  تبیغ  رـصع  رد  یـصخش  رگا 
: تسا

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنانچ  دوب ؛ دنهاوخ  روهظ  ماگنه  ترضح  نآ  همیخ  رد  نارضاح  ناس  هب  نیتسار ، نارظتنم  . 1
.« مالسلا هیلع  مئاْقِلل  يِذَّلا  ِطاَطْسُفلا  ِیف  َوُه  ْنَمَک  َناک  ًارِظَتنُم  ِْرمَْالا  اذَه  یلَع  ُمُْکنِم  َتاَم  ْنَم  »
.( ح 15 ص 200 ، ۀبیغلا ، ص 357 ؛ ج 2 ، نیدلالامک ، ح 2 ؛ ص 22 ، ج 5 ، یفاکلا ، (ر.ك :

. تسا هزور  زامن و  شاداپ  دننامه  راظتنا  باوث  . 2
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

 …« ِِمئاقلا ِِمئاَّصلا  ِرْجَا  ُْلثِم  َُهل  ِْرمَالا  اذِهل  َرِظَتنُملا  َّنَا  اوُمَلْعاَو  »
.( ح 4 ص 222 ، ج 2 ، یفاکلا ، )

.« تسا رادهدنز  بش  راد  هزور  شاداپ  ناس  هب  رما  نیا  رظتنم  شاداپ  هک  دیشاب  هاگآ  )
: دومرف مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  دوخ  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  قیفر  تما و  نیرتیمارگ  . 3

« َّیَلَع یتَُّما  ُمَرْکا  َو  یئاقَفُر  َِکئلُوا  »… 
.( ح 3 ص 286 ، ج 1 ، نیدلالامک ، )

.« دنتسه نم  رب  نم  تما  نیرتیمارگ  نم و  ناهارمه  ناشیا  )
. تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  باکر  رد  ادخ  هار  رد  نادهاجم  ناس  هب  . 4

.( ح 2 ص 371 ، ج 1 ، یفاکلا ، ر.ك : ح 3 ؛ ص 317 ، ج 1 ، نیدلالامک ، ص 36 و 68 ؛ ج 1 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  )
. تسا مالسا  ردص  يادهش  زا  دیهش  رازه  اب  ربارب  وا  شاداپ  . 5

: دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
.« ٍدُُحا َو  ٍرَْدب  ِءادَهُش  ْنِم  ٍدیهَش  َْفلَا  َرْجَا  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  ُهاطْعَا  انِِمئاق  ِۀَْبیَغ  ِیف  اِنتالاُوم  یلَع  َتَبَث  نَم  »

.( ح 6 ص 323 ، ج 1 ، نیدلالامک ، )
هب هجوت  دیامرف ». اطع  يو  هب  دحا  ردب و  يادهش  زا  دیهش  رازه  رجا  یلاعت  يادخ  دشاب ، رادیاپ  ام  تالاوم  رب  ام  مئاق  تبیغ  رد  هک  یسک  )

تادوجوم و یمامت  هکلب  دنتـسه ؛ مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  مایق  روهظ و  رظتنم  هک  دنتـسین  اهناسنا  اهنت  هک  تسا  مزـال  زین  هتکن  نیا 
هب یهلا و  تساوخ  قبط  ًاقیقد  شنیرفآ  ماظن  هعماج  نآ  رد  اهنت  اریز  دنربیم ؛ رـس  هب  طسق  لدع و  تیمکاح  ییاپرب  راظتنا  رد  یتسه  ماظن 

دنایناگتـشرف تسا -  هدش  حیرـصت  اهنآ  هب  تایاور  رد  هک  نارظتنم -  نیا  زا  یهورگ  دش . دـهاوخ  هرادا  يدـعت ، ملظ و  هنوگ  ره  زا  رود 
هیلع يدهم  ترضح  مایق  ماگنه  ات  دومرف  رما  نانآ  هب  دنوادخ  دندمآ و  نیمز  هب  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرای  يارب  هک 

. دننک يرای  ار  ترضح  نآ  دننامب و  مالسلا 
: تسا هدومرف  نایب  هنوگ  نیا  ار  راظتنا  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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.« مالسلا هیلع  ِِمئاقلا  َجوُرُخ  َنوُرِظَتنَی  ْمُه  َو  ِۀَمایِقلا  ِموَی  یِلا  َنوُْکبَی  ٌْربُغ  ٌْثعُش  ِهِربَق  َدنِع  ْمُهَف  »
.( ح 4 ص 309 ، ۀبیغلا ، )

زین تایاور  یخرب  رد  دـنربیم ». رـس  هب  مئاق  جورخ  راظتنا  رد  ناشیا  دـننایرگ و  زیخاتـسر  زور  ات  دولآدرگ  ناـشیرپ و  وا  ربق  دزن  ناـنآ  (و 
: تسا هدش  هتفگ 

تموکح نآ  ییاپرب  زا  ناشیا  راظتنا  رگناـیب  تیاـضر  نیا  دـنوشیم و  یـضار  ترـضح  نآ  تموکح  ماـیق و  زا  نامـسآ  نیمز و  ناـنکاس 
. تسا

رَظَتنم

مالسلا هیلع  يدهم  ترـضح  تسا . هدش  هراشا  نآ  هب  یناوارف  تایاور  رد  هک  تسا ؛ رَظتنم »  » مالـسلا هیلع  يدهم  ترـضح  باقلا  زا  یکی 
طـسق لدـع و  یناهج  تیمکاح  ییاپرب  هب  لاعتم  دـنوادخ  هدارا  دـسر و  ارف  يزور  هک  تسا  رظتنم  اهناسنا ، رگید  دـننامه  دوخ  دـنچ  ره 

. تسا هدش  هدیمان  زین  رَظتنم »  » ور نآ  زا  دوشیم ؛ هدیشک  شروهظ  راظتنا  هک  تسا  یسک  اهنت  اما  دریگ ؛ قلعت 
: دش لاؤس  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  زا 

! ادخ لوسر  دنزرف  يا 
؟ تسا هدش  هدیمان  رَظَتنم  یلیلد  هچ  هب  يدهم 2 ] ]

: دومرف
 …« َنُوباتْرُملا ُهُرِکُنی  َو  َنوُِصلخُملا  ُهَجوُرُخ  ُرِظَتنَیَف  اهُدَمَا  ُلوُطَی  َو  اهُماّیَا  ُُرثْکَی  ًۀَبیَغ  َُهل  َّنَِال  »

.( ح 3 ص 378 ، ج 2 ، نیدلالامک ، )
سپ دـشکیم ، لوـط  رایـسب  شتدـم  دوـشیم و  داـیز  شیاـهزور  هک  تسا  یتـبیغ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  يارب  هک  تلع  نیا  هـب  )

 …« دش دنهاوخ  رکنم  ار  وا  ناکاکش  دنشکیم و  ار  شروهظ  راظتنا  ناصلخم 
: دیوگیم زین  نیعا  نب  ةرارز 

: دومرفیم هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
. َموُقَی ْنَا  َْلبَق  ًۀَْبیَغ  ِِمئاْقِلل  َّنِا  »

: َُهل ُتُلق 
؟ َِمل َو 

: َلاق
ِِهنَْطب یِلا  ِهِدَِیب  َأمْوَا  و  ُفاخَی - 

: لاق ُّمث 
! ُةَرارُز ای 

 …« ِِهتَدالِو ِیف  ُساَّنلا  ُّکُشَی  يذَّلا  ُرَظَتنُملا  َوُه  َو 
.( ح 24 ص 342 ، ج 2 ، نیدلالامک ، )

. تسا یتبیغ  دنک  مایق  هکنآ  زا  شیپ  مئاق  يارب  هک  یتسرد  هب  )
: مدرک ضرع 

؟ هچ يارب  موش ! تنابرق 
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: دومرف
: دومرف سپس  درک -  هراشا  دوخ  ندرگ  مکش و  هب  و  دسرتیم - 

 …« دننک کش  شدلوت  رد  مدرم  هک  يرظتنم  تسا  وا 

مقتنم

. تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  باقلا  زا  یکی  هدنریگ و  ماقتنا  يانعم  هب  مقتنم ،» »
: دیامرفیم ترضح  نآ 

.« ِِهئادْعَا ْنِم  ُمِقَتنُملا  َو  ِهِضْرَا  ِیف  ِهَّللا  ُۀَّیَِقب  اَنَا  »
.« متسه وا  نانمشد  زا  هدنریگ  ماقتنا  نیمز و  يور  رد  ادخ  هدنامیقاب  نم  »

.( ح 1 ص 384 ، ج 2 ، نامه ، )
: دومرف زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دنتفگ دنداد و  رس  هجض  یهلا  ناگتشرف  دیسر ، تداهش  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  نوچ  »
! اراگدرورپ

؟ تسا تربمایپ  دنزرف  وت و  ّیفص  وا  هک  یلاحرد  دش ؛ نینچ  مالسلا  هیلع  نیسح  اب 
: دومرف داد و  ناشن  نانآ  هب  ار  مئاق  رون  دنوادخ  سپ 

.« تفرگ مهاوخ  ار  وا  ماقتنا  نیا  هلیسو  هب 
.( ص 33 ج 2 ، یسوط ، یلامألا ، ح 6 ؛ ص 465 ، ج 1 ، یفاکلا ، )

: تسا هدش  هتفگ  زین  تایاور  زا  ياهراپ  رد  هتبلا 
.« تسا نامولظم  مالسلا و  مهیلع  همئا  یمامت  نوخ  مقتنم  ترضح  نآ  »

.( ح 1 ص 8 ، ج 2 ، یفاکلا ، ح 1 ؛ ص 140 ، ۀبیغلا ، (ر.ك :

بعرلاِب روصنم 

« يدهم  » هک تسا  هدیسر  یناوارف  ثیداحا  رد 
هب یئرم  ریغ  یبیغ و  ياهورین  دتفایم و  نادـنمتردق  ياهلد  رد  وا  بعر  روهظ ، ماگنه  هب  ینعی ، تسا ؛ ِرْـصَّنلِاب » ٌدَّیَُؤم  َو  ِبْعُّرلِاب  ٌروُْصنَم  »

. دنباتشیم وا  نارای  وا و  کمک 
هک تسا  هتسیاب  درادن و  هنحص  رد  مدرم  روضح  موزل  اب  یتافانم  هدش ، هتفگ  یبیغ  ياهورین  هلیسو  هب  ترضح  نآ  يرای  هرابرد  هچنآ  هتبلا 

. دننک يرای  شیلاعتم  فادها  هب  ندیسر  ات  ار  ترضح  نآ  مدرم 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دنراد تکرش  ترضح  نآ  يزوریپ  رد  دننکیم و  يرای  هاپس  هس  ار  يدهم  بالقنا  »
.« تشحو بعر و  زا  یهاپس  نانمؤم و  زا  یهاپس  ناگتشرف ، زا  یهاپس 

.( ص 139 ج 52 ، راونالاراحب ، ح 43 ؛ ص 243 ، ح 9 ، ص 198 ، ۀبیغلا ، )
: دومرف هک  دنکیم  لقن  رقاب  ماما  زا  یفقث  ملسم  نب  دمحم 

« ِبْعُّرلِاب ٌروُْصنَم  اَّنِم  ُِمئاْقلَا  »
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.( ح 16 ص 330 ، ج 1 ، نیدلالامک ، )
.« تسا هدش  يرای  نانمشد  لد  رد  سرت  هب  ام  مئاق  )

ایبنا ثیراوم 

روما نیا  هکنیا  هرابرد  تشاد . دـهاوخ  هارمه  هب  ار  هتـشذگ  ناربمایپ  ياهثاریم  زا  يرایـسب  روهظ ، ماـگنه  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح 
نامه مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  شقن  هکنیا  هب  هجوت  اب  یلو  درادن ؛ دوجو  یحیرص  نخس  هدش ، عمج  ترضح  دزن  روظنم  هچ  هب  ًاقیقد 

رد نانآ  رازبا  یمامت  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  دیـشخب ، دـهاوخ  ققحت  ار  ایبنا  مامت  يوزرآ  ترـضح  نآ  تسا و  اـیلوا  اـیبنا و  همه  شقن 
یهلا لوـبقم  نید  هب  ار  ناـیدا  یماـمت  ناوریپ  یماـمت  اـت  دراد  هفیظو  ترـضح  نآ  هکنیا  رگید  تفرگ . دـهاوخ  رارق  ترـضح  نآ  راـیتخا 

ندـنام هدـنز  زا  تاـیاور  رد  هک  هنوگناـمه  ور  نیا  زا  تسا . ترـضح  نآ  تیناـقح  زا  ییاـههناشن  ثیراوم  نیا  دـنک و  توعد  مالـسا ) )
ناوتیم هدـش ، دای  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  زا  يوریپ  هب  ناشیا  عاجرا  نایحیـسم و  تیادـه  ناونع  هب  مالـسلا ، هیلع  حیـسم  ترـضح 

. تسناد نانآ  رب  تّجح  مامتا  يارب  ياهلیسو  ناونع  هب  ار  مالسلا  مهیلع  ناربمایپ  رگید  ياهثاریم 
: زا تسا  ترابع  دوب -  دهاوخ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هارمه  روهظ  ماگنه  هک  هتفرگ -  رارق  هراشا  دروم  تایاور  رد  هچنآ  زا  یخرب 
: دومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بیعش  نب  بوقعی  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  نهاریپ  . 1

؟ مهدن تناشن  دنکیم ، مایق  نآ  نتشاد ] نت  رب   ] اب هک  ار  مئاق  نهاریپ  ایآ  »
: مدرک ضرع 

: دیوگ ارچ ،
نآ پچ  نیتسآ  رد  مدید  ناهگان  هک  درک  زاب  ار  نآ  دروآ . نوریب  ار  یسابرک  نهاریپ  نآ  زا  دوشگ و  ار  نآ  تساوخ و  ار  ياهبعج  سپس 

. دوشیم هدهاشم  نوخ  راثآ 
: دومرف سپس 

تروص رب  مدیـسوب و  ار  نوخ  نآ  دـید . هبرـض  ترـضح  نآ  نیـشیپ  ياهنادـند  هک  يزور  رد  تسا ، دـنوادخ  یمارگ  ربمایپ  نهاریپ  نیا 
. مداهن شیوخ 

.« تشادرب دیچیپ و  مه  رد  ار  نآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس 
.( ج 42 ص 350 ، ۀبیغلا ، )

. باحس مان  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  همامع  . 2
.( ح 285 ص 224 ، ج 8 ، یفاکلا ، )

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هرز  . 3
.( نامه )

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  حالس  . 4
.( ح 285 ص 224 ، ج 8 ، یفاکلا ، ح 40 ؛ ص 349 ، ۀبیغلا ، )

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  مچرپ  . 5
.( ح 1 ح 28 و 435 ، ، 343 ۀبیغلا ، )

. مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  گنس  . 6
.( ح 3 ص 231 ، ج 1 ، یفاکلا ، )
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. مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  ياصع  . 7
.( ح 7 ص 376 ، ج 2 ، نیدلالامک ، ح 28 ، ص 238 ، ۀبیغلا ، ح 1 ؛ ص 231 ، ج 1 ، یفاکلا ، )

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
دروآ و شیارب  ار  نآ  لیئربج  دومن ، نیدـم  يوس  هب  ور  هک  یماگنه  دوب . یتشهب  لاهن  کی  زا  یـسآ  بوچ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ياصع  »

ترضح هکنیا  ات  دنباییمن  رییغت  دنسوپیمن و  ود  نآ  زگره  تسا و  نیطسلف ) لامش  رد   ) هیربط هچایرد  رد  مدآ ، توبات  اب  هارمه  اصع  نآ 
.« دروآیم نوریب  ار  ود  نآ  دنکیم ، مایق  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  مئاق 

. مالسلا هیلع  نامیلس  يرتشگنا  . 8
.( ح 1 ص 231 ، ج 1 ، یفاکلا ، ح 27 ؛ ۀبیغلا ص 343 ، )

. درکیم ینابرق  نآ  رد  یسوم  ترضح  هک  یتشط  . 9
.( ح 1 ص 232 ، ج 1 ، یفاکلا ، )

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
: تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

َو ًارْوَج  ْتَِئُلم  امَک  ًاطِْـسق  َو  ًالْدَع  اهُؤَلْمَیَف  مالـسلا  مهیلع  ِءاِیبنَالا  ِةَریِخَِذب  ِیتأَی  ُمَمُالا ، اهِیف  ُّلِضَت  ٌةَْریَح  َو  ٌۀَْبیَغ  َُهل  ُنوُکَت  يِْدلُو ، ْنِم  ُّيِدْهَملا  »
« ًاْملُظ

.( ح 5 ص 287 ، نیدلالامک ، )
؛ دنک داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دیآ و  ناربمغیپ  هریخذ  اب  وا  نآ .] رد   ] اهتما دنوش  هارمگ  هک  دراد  یتریح  تبیغ و  کی  يدهم  مدـنزرف  )

یمامت ناوریپ  هک  تسا  نیا  ياراد  ثاریم  نیا  ياهتمکح  زا  یکی  دیاش  دش  هراشا  هک  هنوگنامه  دشاب ». هدـش  ملظ  روج و  زا  رپ  هکنانچ 
يدهم ترضح  فادها  هک  دشاب  نیا  رگید  لیلد  دیاش  دنروآ و  نامیا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هب  دوخ  ربمایپ  ثاریم  ندید  اب  نایدا ،
رایتخا رد  اب  شترـضح  میظع ، هماگنه  نآ  رد  ور  نیا  زا  تسا . گرزب  ناربمایپ  فادـها  یمامت  هدـنریگ  رب  رد  ناشیا  ماـیق  مالـسلا و  هیلع 

. دشخبیم ققحت  تسا -  هدوب  ایبنا  عیمج  فده  عقاو  رد  هک  دوخ -  فده  هب  گرزب ، ناربمایپ  نآ  ثاریم  نتفرگ 

هیباِب روتوملا 

. تسا هدشن  هتفرگ  وا  ياهبنوخ  یلو  هدش ؛ هتشک  شناسک  زا  یکی  هک  دنیوگ  یسک  هب  تغل  رظن  زا  روتوم » »
.( ص ص 509 ج 3 ، نیرحبلا ، عمجم  )

شردپ هک  یسک  ینعی ، تسا ؛ هدش  دای  هیباب » روتوم   » ای و  هدلاوب » روتوم   » ناونع هب  مالـسلا ، هیلع  يدهم  ترـضح  زا  تایاور  زا  یخرب  رد 
مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تسا  نکمم  تیاور ، نیا  رد  ردپ »  » زا دارم  تسا . هدشن  یهاوخنوخ  هبلاطم و  وا  نوخ  زا  هدـش و  هتـشک 
مالـسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  یمامت  لماش  هک  تسا  ردپ  سنج  هکنیا  ای  دـشاب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوصقم  تسا  نکمم  دـشاب و 

. دشاب
: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

.« ِهیبَِاب ُرُوتوَملا  ُدیرَّشلا  ُدیرَّطلا  َوُه  ِْرمَالا  اذَه  ُبِحاص  »
.( ص 322 ج 1 ، یفاکلا ، ص 179 ؛ ۀبیغلا ، )

: تسا هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  زین  و 
 …« ِهِِدلاِوب ُرُوتوَملا  »… 
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.( ح 22 ص 178 ، ۀبیغلا ، )
: دیوگ باّشخ  یسیع 

: متفگ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  »
؟ دیتسه رمالا  بحاص  امش  ایآ 

: دومرف
 …« ِهِّمَِعب یَّنَکُملا  ِهیبَِاب  ُرُوتوَملا  ُدیرَّشلا  ُدیرَّطلا  ِرمَالا  ُبِحاص  ْنِکل  َو  «ال 

.( ح 5 ص 318 ، ج 1 ، نیدلالامک ، )
 …« دشابیم شیومع  هینک  ياراد  شردپ و  هاوخنوخ  دیرش و  دیرط و  رمالا  بحاص  نکلو  ریخ 

هیئاسوم ای  هیوسوم 

رظتنم مالـسلا و  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  تماما  رادـفرط  دنتـسه  هیئاسوم »  » ای هیوسوم » ، » ّتیودـهم باب  رد  فرحنم  ياـههقرف  زا  یکی 
ددرگ و وا  نآ  زا  ملاع  برغ  قرـش و  هکنیا  ات  تسا  هدنز  هدرمن و  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هورگ  نیا  هاگدید  زا  دـندوب . وا  تعجر 

: دنتفگیم نانآ  تسا . مئاق  يدهم  وا  دنک و  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج 
هتفهن مدرم  زا  يور  هدـنز و  يو  هکنآ  لاـح  تسا ! هدرم  ترـضح  نآ  هک  دـندرک  دوـمناو  مدرم  رب  غورد  هب  وا ، ناراـی  دیـشرلا و  نوراـه 

. تسا
: هک دناهدروآ  وا  ّتیودهم »  » هرابرد دمحم  نب  رفعج  ترضح  شردپ  زا  یتیاور 

.« ُِمئاقلا ُهَّنِاَف  اُوقِدَُصت  الَف  ٍلَبَج  ْنِم  ْمُْکیَلَع  ُهَسأَر  هِدْهَُدی  ْنِاَف  ّيِدْهَملا  ُِمئاقلا  َوُه  »
.( ص 271 ج 2 ، میقتسملا ، طارصلا  (ر.ك :

لآ مئاق  يدهم  هدنز و  وا  هک  دینادب  دـینکن و  رواب  دـیآیم ، دورف  یهوک  زا  ناتلغ  ناتلغ  وا  رـس  دـینیبب  رگا  تسا و  مئاق  يدـهم  وا  ینعی ،
: دنتفگ یهورگ  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

وا نارای  دوشیم . ناهنپ  ییاج  رد  دنکیم و  تعجر  هتشگزاب و  گرم  زا  سپ  یلو  دشابن ؛ يو  زج  یماما  چیه  درمب و  تسا و  مئاق  ماما  وا 
: دومرف هک  دناهدروآ  شردپ  زا  یتیاور  هراب  نیا  رد  دنکیم و  یهن  رما و  ناشیا  هب  وا  دننکیم و  رادید  يو  اب 

« ُتوُمَی ام  َدَْعب  ُموُقَی  ُهَّنَِال  ًاِمئاق  ُِمئاقلا  َّیِمُس  »
.( ص 83 و ص 218 و ص471 ۀبیغلا ، باتک  (ر.ك :

: دنتفگ ياهدع  دزیخیم . رب  گرم  زا  سپ  هک  دنناوخ  مئاق  ار  مئاق  تهج  نادب  ینعی 
هب وا  اما  تشگن . زاب  مالسلا  هیلع  یـسیع  هکنیا  زج  تسا ؛ میرم  نب  یـسیع  دننامه  دنکیم و  تعجر  دزیخیم و  رب  هراب  رگید  یلو  درم ؛ وا 

: دومرف يو  هرابرد  شردپ  اریز  دیامرف ؛ داد  زا  رپ  ار  یتیگ  دنک و  مایق  ددرگ و  زاب  دوخ  ماگنه 
. دش هتشک  ناشیا  تسد  هب  دوب  هتفگ  هک  نانچ  دوش و  هتشک  سابع  ینب  تسد  هب  دنام و  یمه  مالسلا  هیلع  میرم  نبا  یسیع  هب  وا 

: دنتفگ رگید  یهورگ 
« هفقاو  » قَِرف نیا  همه  دـنادرگیم . زاب  ار  وا  هراب  رگید  شماـیق  ماـگنه  رد  درب و  نامـسآ  هب  دوخ  دزن  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـشن و  هتـشک  يو 

. دنوش هدیمان 
: دنتفگ دندوب ، یفوک  ریشب  نب  دمحم  ناوریپ  و  هیرشب »  » هک رگید  یهورگ 

رد مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هک  تسناد  دیاب  تسا . مئاق  يدـهم  تفرن و  نادـنز  هب  زگره  درمن و  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 
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جح هب  دوخ  اب  هنیدم  زا  ار  وا  تشگیم ، زاب  ناضمر  هام  هرمع  زا  دیشرلا  نوراه  هک  ینامز  لاس 179 ه  رد  دش و  هداز  ای 129 ه  لاس 128 
. درک تشاد  زاب  روصنم  یبا  رفعج  نب  یسیع  دزن  رد  ار  يو  تشگزاب ، هرصب  هار  زا  نآ ، زا  سپ  درب و 

. دنکفا کهاش  نب  يدنس  نادنز  هب  دیبلط و  دادغب  هب  ار  يو  سپس 
هب نادـنز  نامه  رد  تشاد ، لاس  ای 55  هک 54 و  یلاح  رد  هدـنام  یقاب  لاس 183 ه  بجر  زا  زور  جنپ  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما 

. دیسر تداهش 
. دندرپس كاخ  هب  ریجنز  دنب و  اب  شدوخ  تیصو  رب  انب  دندرب و  شیرق  ناتسربق  هب  ار  ترضح  نآ 

ص 28. نییمالسالا ، تالاقملا  ص 237 و 235 و 173 و 93 ؛ قرفلا ، تالاقملا و  79 ؛ ص 85 -  یتخبون ، هعیشلا  قرف  )
: زا لقن  هب 

.( 430  - 431 یمالسا ، قرف  گنهرف 

يدهم

ترضح نآ  مان  نیرتروهـشم  مالـسلا  هیلع  يدهم  تسا . هشیر  نیمه  زا  زین  ّتیودهم  تسا . هدش  تیاده  يانعم  هب  لوعفم و  مسا  يدهم » »
. تسا یّنس  هعیش و  دزن 

. دوریم راک  هب  هدننک » تیاده   » يانعم هب  یلعاف  يانعم  رد  زین  یهاگ  هتبلا 
: تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نالجع  نب  دمحم 

 …« دنکیم تیاده  دناهداد ، تسد  زا  هک  ینییآ  هب  ار  مدرم  هک  دناهتفگ  يدهم  تهج  نآ  زا  ار  مئاق   …«و 
.( ح 2 ص 383 ، ج 2 ، داشرالا ، )

. تسا تسخن  يانعم  نامه  هدمآ ، تایاور  رد  رتشیب  هچنآ  اما 
: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

رد يراـغ  زا  ار  یهلا  ياـهباتک  ریاـس  تاروـت و  وا  دوـشیم . تیادـه  یفخم  رما  هب  هکنیا  تهج  هب  دـش  هدـیمان  يدـهم  هک  یتـسرد  هب  »
.« دروآ دهاوخ  نوریب  هیکاطنا 

.( ح 26 ص 237 ، ۀبیغلا ، ح 3 ؛ ص 161 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  )
: دوشیم هدیسرپ  یتقو  زین  قداص  ماما  زا 

؟ تسا هدش  هدیمان  يدهم  ارچ 
: دومرف

.« ٍیفَخ ٍْرمَا  ِّلُک  یِلا  يدُْهی  ُهَّنَِال  »
.« دوشیم تیاده  ناهنپ  روما  یمامت  هب  هکنیا  تهج  هب  »

.( ص 237 ۀبیغلا ، ص 471 ؛ ۀبیغلا ، باتک  )
روهظ زا  لبق  ترضح  نآ  هرابرد  رتشیب  مئاق  بقل  مایق و  روهظ و  زا  دعب  ترضح  نآ  هرابرد  رتشیب  يدهم ،»  » بقل هکنیا  هجوت  بلاج  هتکن 

. دوشیم هدافتسا  مایق  و 
: دومرف روهظ  زا  سپ  شترضح  هب  طوبرم  دراوم  زا  یخرب  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

 …« ُّيِدْهَملا اذَه  يِداُنیَف : ًایِدانُم  ُُرمأَی  َُّمث  »… 
.( ح 5 ص 313 ، ۀبیغلا ، )
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.« يدهم تسا  نیا  هک  دهدیم  رد  ادن  سپ  دش ؛ دهاوخ  هداد  روتسد  يدانم  هب  )
: دومرف زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

: دیوگیم هدمآ  وا  دزن  یسک  روهظ ] زا  سپ  »]
! يدهم يا 

: دیامرفیم ترضح  نآ  نک و  اطع  نم  هب 
« ریگب

.( ص 92 نامه ، )
ناونع هب  اوشیپ  نیرخآ  زا  اهنت  یلو  دنتـسه ؛ يدـهم  زین  مالـسلا  مهیلع  همئا  هیقب  درادـن و  ماـما  نیرخآ  هب  صاـصتخا  هچرگا  يدـهم  بقل 

. تسا هدش  دای  يدهم » »
مرکا ربمایپ  زا  یناوارف  تایاور  رد  هدوب و  جیار  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نابز  رب  ّتیودهم »  » ثحب يریگ  لکش  يادتبا  نامه  زا  بقل  نیا 

. تسا هدمآ  بقل  نیا  ناوارف  زین  ّتنس  لها  ياهباتک  رد  نیاربانب  دروخیم . مشچ  هب  بقل  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ج دووادوبا ، ننس  ح 4088 و 4087 و 4086 و 4085 ؛ ص 30 ، ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  ح 20773 ؛ ج 11 ، فنصملا ، یناعنصلا ، (ر.ك :

.( ح 2485 ص 107 ، ، 4
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ماما 

: تسا ام  زا  يدهم  هدزاود  »
 …« تسا نم  لسن  زا  دنزرف  نیمهن  ناشیا  نیرخآ  دوب و  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ناشیا  لوا 

.( ح 36 ص 68 ، ج 1 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  )
: تفگ نارمع  نب  دمحم 

: دومرفیم هک  مدینش  مشش  ماما  زا  نم 
.« میشاب يدهم  هدزاود  ام  »

.( ص 4 ج 2 ، نیدلالامک ، )

ینادوس يدهم 

. تخودنا شناد  موطراخ  ياملع  دزن  یکدوک  رد  دش . دلوتم  نادوس  تنب »  » هریزج رد  لاس 1848 م  رد  هّللادبع  دنزرف  دمحا  دمحم 
تّدـش زا  تسیرگیم و  مدرم  داسف  رب  هتـسویپ  دـمحم  تخادرپ . تضایر  هب  یهاچ  رعق  رد  لاـس  هدزناـپ  تفاتـش و  اـبآ »  » هریزج هب  سپس 
تلادع شرتسگ  ناهج و  حتف  هب  ار  هدز  رامعتسا  ناینادوس  دومنیم و  هفطاع  اب  نابز و  نیریـش  وا  دیدرگ . فیحن  رایـسب  هزور ، تضایر و 

. دادیم دیون 
تلادـع زا  ار  ناـهج  هک  يدرم  زا  هراومه  دـمحم  دـندرکیم . سیدـقت  ار  وا  دوب -  اـجنآ  هلیبـق  نیرتردـتقم  هک  اراـگب - »  » هلیبـق ياـضعا 

: تفگ وا  هب  یسک  يزور  یگلاس  لهچ  رد  دادیم . تراشب  ار  ناگدیدمتس  تفگیم و  نخس  دنکآیم ،
! راوگرزب يا 

؟ يدوعوم يدهم  دوخ  وت  دیاش 
هدمآ هوتس  هب ، نایسیلگنا  نایرصم و  متس  یـشورف و  هدرب  زا  هک  یمدرم  دناوخ . يدهم  ار  دوخ  جیردت  هب  یلو  درک ؛ راکنا  تسخن  دمحم 

. دروآ دیدپ  رایسب  ياهدنویپ  درک و  جاودزا  فلتخم  لیابق  زا  ینارتخد  اب  دمحا  دمحم  دنتفریذپ . ار  شیاعدا  دندوب ،
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هب تساوخ  نانآ  زا  داتسرف و  لیابق  خویـش  دزن  ینایعاد  لاس 1300 ق  رد  دنتشادیم . یمارگ  شتـسرپ  ّدح  ات  ار  يو  دمحا ، دمحم  ناوریپ 
. دنروآ نامیا  هداد  تراشب  ار  شندمآ  ادخ  لوسر  تسا و  رظتنم  يدهم  هک  وا 

هاجنپ اب  تشگزاب و  تختیاپ  هب  درک ، هدهاشم  ار  دمحم  ناوریپ  یگدامآ  مکاح  هداتسرف  یتقو  داتسرف . يو  دزن  ياهدنیامن  موطراخ  مکاح 
قنور ینادوس  يدـهم  راک  دـندش و  كاله  شناهارمه  موطراخ و  مکاح  هدـنیامن  گنج ، نیا  رد  دروآ  يور  يدـهم  اب  دربن  هب  رواـگنج 
مامت موطراخ و  بیترت ، نیدب  دیـسر . لتق  هب  زین  وا  اما  تفاتـش ؛ دمحا  دمحم  تمـس  ایناتیرب  تلود  يوس  زا  ندروگ  لارنژ  تفای . رتنوزف 

اهگنج نیا  مامت  رد  درک . دربن  یسیلگنا  نارسفا  اشاپ و  رداقلادبع  اشاپ و  دیعـس  دمحم  اب  اهراب  وا  داتفا . ینادوس  يدهم  تسد  هب  نادوس 
. تشذگ رد  دیدش  یبت  رثا  رب  هیوناژ 1885 م  رد 21  ماجنارس  ینادوس  يدهم  دروآ . تسد  هب  رایسب  تمینغ  دش و  زوریپ 

ياهدرواتـسد مامت  يدوز  هب  تشادن و  یگتـسیاش  ماقم  نیا  يارب  هّللادـبع  اما  تخاس ، دوخ  نیـشناج  ار  یـشاعن  هّللادـبع  گرم  ماگنه  وا 
. داد فک  زا  ار  يدهم 

.( ص 80 ّتیودهم ، نایعدم  )

یعون يدهم  یصخش و  يدهم 

. تسا صخـش  نادناخ و  رابت و  رظن  زا  هدش  هتخانـش  دوجوم و  هدـنز ، نیعم ، يدرف  شترـضح  هک  تسا  نآ  یـصخش ، يدـهم  زا  دوصقم 
داد لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  هدرک ، مایق  دش و  دهاوخ  هداز  بسانم  ینامز  رد  هک  نیعمان  تسا  يدرف  هک  تسا  نآ  یعون ، يدهم  زا  دوصقم 

تـسردان لـطاب و  يدـهم » ندوب  یعون  ، » ناـهرب قطنم و  رظن  زا  سب . دراد و  قادـصم  کـی  هک  یلک  تسا  یموـهفم  نآ  درک و  دـهاوخ 
، يدهم ندوب  یعون  یلو  تسا ؛ داد  لدـع و  زا  ناهج  ندرکرپ  وا  مایق  زا  ضرغ  اریز  دوشیم ؛ يدـهم  مایق  زا  ضرغ  ضقن  هک  ارچ  تسا ؛

نم هک  دنک  اعدا  هدرک و  رب  رد  ار  هماج  نیا  دناوتیم  ییوگ  غورد  دنمتردق  ره  تروص  نیا  رد  درک . دـهاوخ  رپ  متـس  ملظ و  زا  ار  ناهج 
، ینیمزرـس ره  رد  ینامز و  ره  رد  دش و  دهاوخ  رایـسب  ّتیودهم  نایعدـم  سپ  دزادرپ . يریگناهج  هب  لدـع ، هماقا  مان  هب  متـسه و  يدـهم 
، گنج دـنزادرپب . متـس  ملظ و  هب  دـنوش و  عمج  ناشدرگادرگ  ینانادان  نالد و  هداس  دـننک و  ندوب  يدـهم  ياعدا  نت  دـنچ  تسا  نکمم 

دروخ هب  داد  لدـع و  مان  هب  متـس ، ملظ و  نیا ، زا  رتـالاب  ددرگ . هدـنکآ  بوشآ ، هنتف و  يزیرنوخ و  زا  ملاـع  دریگ و  ارف  ار  ناـهج  رـسارس 
! دوش هداد  نایناهج 

نیا زین  لقع  دوب . دهاوخ  غورد  لطاب و  زین  ایبنا  نآرق و  ياههدـعو  یفرط  زا  تسا . لاحم  یعامتجا  رظن  زا  یعون ، يدـهم  دوجو  نیاربانب ،
دوعوم يدـهم  وا  هکنآ  يارب  یلیلد  نوچ  تسا ؛ دـیدرت  راـکنا و  لـباق  روهظ  زا  سپ  يدـهم  دوـجو  نینچمه  درامـشیم . لـطاب  ار  هیرظن 

اپرب اهمتـس  اهملظ و  دنتخیر و  اهنوخ  یلو  دنتفر ؛ دندمآ و  رایـسب  تیودهم ، نایعدم  هک  مینیبیم  مالـسا ، خیرات  رد  درادن . دوجو  تسا ،
! دندرک

اب یعون ، يدهم  دهدن . خر  وا  صیخـشت  رد  یهابتـشا  دشاب و  ناسآ  قلخ  يارب  شتخانـش  هک  دشاب  ینیعم  صخـش  يدـهم ، یتسیاب ، سپ 
یعون يدـهم  یفرط  زا  تسا . هدـنز  دوجوم و  نّیعم ، یـصخش  ترـضح ، نآ  هک  هدـش  دراو  يرتاوتم  تایاور  نوچ  دراد ؛ تاـفانم  مالـسا 

، ّتیودهم نایعدم  لاح ، نیا  اب  تسا . مالسا  ینابم  لوصا و  فالخ  رب  مه  نیا  دشاب و  تّجح  زا  یلاخ  نیمز  اهلاس  هک  تسا  نآ  مزلتـسم 
ناناملـسم هب  ار  تقیقح  هدوب و  هاگآ  ای  دناهتـشادن و  ربخ  مالـسا  یناـبم  لوصا و  زا  هک  یناـسک  دناهتـساخرب ؛ ناناملـسم  ناـیم  زا  یگمه 

! دناهتفگن
.( ص 63 و 64 مالسلا ، هیلع  يدهم  هار  )

: تسا هتشون  هراب  نیا  رد  هعیش  نادنمشناد  زا  یکی 
راظتنا رد  دیاب  هک  تسا  ییوگشیپ  کی  هن  دوش و  هداز  دیاب  هک  تسا  یـسک  نتـسشن  هار  هب  مشچ  هشیدنا  هن  مالـسلا  هیلع  يدهم  عوضوم  »
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اب ام -  نایم  رد  دربیم . رس  هب  شتیلاعف  ماگنه  ندیسر  راظتنا  رد  زین ، دوخ  هک  تسا  یصخشم  درف  راوتسا و  تیعقاو  هکلب  دنام ؛ شقادصم 
رد تسا و  ام  ياهوزرآ  اهجـنر و  اهدرد ، ياـضف  رد  منیبیم . ار  وا  زین  اـم  دـنیبیم و  ار  اـم  دـنکیم ؛ یگدـنز  شیوخ -  نوخ  تشوگ و 

دنیبیم و کیدزن -  ای  رود  ار -  نارگمتـس  دادیب  نیمز و  ناماکان  يزور  هریت  ناگدرزآ و  ياههجنکـش  تسا ، کیرـش  ام  يداش  هودنا و 
راموط دنک و  زارد  نازورهیـس  نامورحم و  ناگدیـشک ، جنر  همه  يوس  ار  شیوخ  ناوت  رپ  تسد  دـسر و  ارف  هک  تسا  ياهظحل  راظتنا  هب 

. دیچیپ مه  رد  هدیرب و  ار  نارگمتس 
ار دوخ  دـشکیم ، راظتنا  ار  دوعوم  هظحل  نارگید ، اب  هارمه  هکنیا  اب  دزاسن ، راکـشآ  ار  دوخ  هک  تسا  نینچ  رظتنم ، ربهر  نیا  ریدـقت  هتبلا 

نانمؤم ات  تسا  هدش  هیصوت  بیغرت و  مالسلا  هیلع  يدهم  روهظ  تساوخ  رد  و  جرف » راظتنا   » هتـسویپ زین ، ثیداحا  رد  دنایامنن …  نانآ  هب 
. دنشاب وا  هار  هب  مشچ  هراومه 

هکنیا اب  زج  يدنویپ ، یگتسب و  نینچ  تسا . ناشربهر  روهظ و  نارظتنم  ینادجو  یگتسباو  یحور و  یگتـسبمه  نامه  ققحت  قیوشت ، نیا 
رکف  » هب ياهزات  كرحت  مالـسلا  هیلع  يدهم  نتفای  مسجت  دیآیمن . دیدپ  میرامـشب ، هتفای  مسجت  یناسنا  نونکا  مه  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم 

اهمتـس درط  هب  هک  یناـسنا  رد  نآ ، زا  هتـشذگ  دـنکیم . رادروخرب  يرتـشیب  یگدـننیرفآ  ییاـناوت و  زا  ار  نآ  دـشخبیم و  یجنم » راـظتنا 
ربارب رد  ییابیکش -  تمواقم و  یعون  دنکیم ، ساسحا  شیوخ  هب  هتسباو  ناسمه و  جنر ، مه  درد ، مه  زین  ار  دوخ  رظتنم  ربهر  هتخادرپ و 

. دوشیم داجیا  هدیسر -  وا  هب  تیمورحم  رثا  رد  هک  ییاهدرد 
.( 6 ص 8 -  مالسلا ، هیلع  يدهم  ماما  نوماریپ  وگتفگ  وجتسج و  ردص ، رقاب  دمحم  دیس  )

دوعوم يدهم 

مرتحم دنمشناد  هلیسو  هب  هک  تسا  هللا  همحر  یسلجم  همالع  گنسنارگ  رثا  راونالاراحب  باتک  مهدزیـس  دلج  همجرت  دنمـشزرا  باتک  نیا 
. تسا هدش  نادرگرب  یسراف  هب  یناود  یلع 

اب باتک  یـسراف  همجرت  تسا . مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  یناگدنز  رد  یثیدح  یخیرات -  ياوتحم  اب  یلیـصفت  شرازگ  يواح  رثا  نیا 
، یـسراف بدا  راثآ  زا  دـنچ  یتاـعطق  دـئاصق و  ندوزفا  اـب  مجرتم  تاـفاضا  همّدـقم و  تسا . هارمه  مجرتم  طوسبم  ياـهیقرواپ  همدـقم و 

مها تسا . هدرب  راک  هب  ار  شیوخ  یعـس  تیاهن  هیباـب ، هیئاـهب و  هقرف  تاهبـش  در  رد  باـتک  ياـج  ياـج  رد  مجرتم  تسا . هتفاـی  شراـگن 
: تسا رارق  نیا  زا  باتک  نیوانع 

: باتک ياههمدقم  نیوانع  . 1
یـسلجم همالع  هب  تبـسن  هیفوص  یـسیلگنا و  ناسانـش  قرـش  عضاوم  وا ، يارآ  راثآ و  هللا و  همحر  یـسلجم  همالع  یناگدـنز  لماک  حرش 

، ناـیدا لـلم و  رگید  مالـسا و  رد  ّتیودـهم  هیفوـص ، زا  هعیـش  گرزب  نادنمـشناد  شهوـکن  ینـس ، هعیـش و  هیفوـص  ياـههقرف  هللا ، همحر 
. هقرف نیا  ياهباتک  نآ و  شیادیپ  أشنم  يرگیئاهب و 

: اهیقرواپ . 2
. تسا حیادم  راعشا و  محالم ، یثیدح ، یمالک ، یخیرات ، عونتم  عوضوم  اههد  لماش 

: باتک نتم  . 3
مالسلا و هیلع  يدهم  ترـضح  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  هک  یتایآ  مالـسلا ، هیلع  يدهم  ترـضح  هینک  مان و  تدالو ، خیرات 

. تسا هدش  لیوأت  ترضح  نآ  روهظ 
هیلع يدـهم  ترـضح  هب  عجار  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  ینـس  هعیـش و  قـیرط  زا  هک  یتاـیاور 

شـسرپ و تروص  هب  یمالک  لئاسم  زا  يرایـسب  حرط  تساهدـش ، رکذ  نانهاک  هلیـسو  هب  هک  يراـبخا  نینچمه  تسا . هدـش  لـقن  مالـسلا 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اب  ترضح  نآ  ياهتهابش  هسیاقم  ّتیودهم ، عوضوم  رد  گرزب  ياملع  زا  یخرب  تایرظن  هئارا  خساپ ،
نایعدـم ناشیا ، ّصاـخ  باون  ترـضحنآ ، تاـمارک  ترـضح ، نآ  ینـالوط  تبیغ  لـیلحت  اـیند و  نیرمعم  راـبخا  یهلا ، ناربماـیپ  رگیدو 

، مالسلا هیلع  يدهم  ترـضح  يراد  تموکح  هویـش  روهظ ، ياههناشن  جرف ، راظتنا  راوگرزب ، نآ  رـضحم  ناگتفایفرـشت  تباین ، نیغورد 
زا یخرب  اـهنت  خـیرات …  ناـیاپ  ترـضح و  نآ  زا  دـعب  عیاـقو  هرخـالاب  ترـضح و  نانیـشناج  تعجر ، ترـضح ، نآ  ناـمز  ياهدادـیور 

. تسا دنمشزرا  رثا  نیا  رد  روکذم  تاعوضوم 

هیدهم

ییاج تسا . هدش  مهارف  هیدهم »  » ناونع تحت  ییاهناکم  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترـضح  هب  تبـسن  مدرم  یمومع  لابقا  ندش  نوزفا  زور  اب 
. تسا رادروخرب  يرتشیب  هاگیاج  زا  نآ  رد  هبدن -  ياعد  هژیو  هب  مالسلا -  هیلع  يدهم  ترضح  هب  طوبرم  مسارم  ًامومع  هک 

هناقشاع ياههمزمز  مالسلا و  هیلع  موصعم  نیرخآ  ناگدادلد  عمجت  لحم  هراومه  مالـسلا ، هیلع  يدهم  ترـضح  هب  شباستنا  اب  ناکم  نیا 
دنمشزرا یلحم  دناوتیم  تبیغ  رصع  رد  هک  دنتسه  دنمشزرا  ناکم  نیا  ياراد  شیب  مک و  اهرهش  رثکا  تسا . هدرک  رفـس  رای  نآ  اب  نانآ 

. دشاب مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  اب  یحور  طابترا  داجیا  رد 
وزج هزورما  یفاک  دمحا  خیـش  موحرم  ياسرف  تقاط  تامحز  اب  هک  تسا  نارهت  هیدهم  عّیـشت ، ناهج  رد  ربتعم  رایـسب  ياههیدهم  زا  یکی 

. دیآیم باسح  هب  يودهم  زکارم  نیرتلاعف 

ن»  » فرح

هسدقم هیحان 

. تسا هدش  ریبعت  نآ  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  زا  يرغص  تبیغ  رد  تسا . یحاون »  » نآ عمج  بناج و  يانعم  هب  تغل  رد  هیحان » »
.( ص 410 ج 1 ، نیرحبلا ، عمجم  )

يدهم ترضح  باقلا  زا  یخرب  دننامه  حالطـصا  نیا  ایوگ  تسا . هدش  دای  هیحان  ریبعت  اب  ناشیا  ّصاخ  بئان  ترـضح و  نآ  زا  زین  یهاگ 
رد رتشیب  هملک  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  هّیقت  تهج  هب  دراوم  بلغا  هتفر و  راک  هب  ترضح  نآ  زا  هیانک  ناونع  هب  مالسلا ، هیلع 

یناروـن تاـنایب  زا  یخرب  رد  هچرگا  تسا ، هدـش  رکذ  دـناهدرک ، تفاـیرد  باوـج  دناهتـشون و  عـیقوت  ترـضح  نآ  هب  هک  یناـسک  مـالک 
. تسا هدش  لامعتسا  هملک  نیا  زین  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 

.( ص 182 ج 100 ، ص 184 ، ج 93 ، راونالاراحب ، ح 49 ؛ ص 520 ، ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  )
: دسیونیم هدومن ، دای  وا  کیدزن  نایفارطا  ترضح و  نآ  نایعیش و  نیب  يزمر  ناونع  هب  نآ  زا  یلبرا  نسحلاوبا  موحرم 

ربعت یلوالا  هتبیغ  یف  ۀعیـشلا  تناک  بحاصلا و  و  نامّزلا ، بحاص  حلاصلا و  فلخلاو  يدهملاو  مئاقلاو  ۀجحلاب  مالـسلا  هیلع  بَّقلی   …«و 
 …« هب هنوفرعی  ۀعیشلا  نیب  ًازمر  کلذ  ناک  ۀسدقملا و  ۀیحانلاب  هتبنج  نع  هنع و 

.( ص 519 ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  )
نارود رد  ترـضح  نآ  زا  هعیـش  بحاص و  نامّزلا و  بحاص  حلاص و  فلخ  يدهم و  مئاق و  تّجح و  هب  تسا  بقلم  ترـضح  نآ   …«و 

.« دنتخانشیم نآ  اب  ار  ترضح  نآ  نایعیش  هک  دوب  يزمر  نیا  هدرکیم و  ریبعت  هسدقم  هیحان  هب  يرغص  تبیغ 

هیسووان
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. دندوب ترضح  نآ  روهظ  رظتنم  هتشاد و  داقتعا  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  یگدنز  هب  هّیماما ،»  » نایعیش زا  هیسووان » »
.( ص 184 ج 1 ، لحنلا ، للملا و  )

: دنیوگیم
. تسا يدهم  مئاق  نامه  وا 

. دوب مان  نیمه  هب  یهد  هب  بوسنم  هرصب و  یلاها  زا  سووان » »
: دنتفگ یخرب 

: تفگیم يو  تشاد . مان  سووان  نب  نالجع  ای  سووان  نبا  هّللادبع  وا 
نب رفعج  ترـضح  رد  ار  تماما  نانآ  تسا . رفاک  دـهدن ، لیـضفت  ار  وا  هک  ره  دوب و  مالـسا  تما  درف  نیرترب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

. دندش هیمراص »  » هب موسوم  دننادیم و  فقوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
: دنتفگ هیسووان 

ناـنآ دـنک . ییاورناـمرف  ناـمدرم  رب  دوـش و  راکــشآ  تـسا . وا  ناـمّزلا  ُرِخآ  يدــهم  دریمن و  هدرمن و  تـسا و  هدــنز  دــمحم  نـب  رفعج 
: دنتشادنپیم

: تفگ هک  هدیسر  یتیاور  يو  زا 
ریـشمش هدنراد  امـش و  رورـس  نم  هک  دینادب  دینکن و  رواب  هتـسش ، ارم  هدرم  هتفای و  رامیب  ارم  هک  دـیوگب  دـیآ و  زارف  امـش  رب  یـسک  رگا  »

. دناهدناوخ زین  هیمراص »  » ار هفیاط  نیا  نتشاد ، ریشمش  نیمه  تهج  هب  متسه ».
.( ص 436 یمالسا ، قِرف  گنهرف  ص 33 ؛ قرفلا ، نیب  قرفلا  (ر.ك :

ابجن

: دنتسه رصم  نیمزرس  زا  يدهم  نارای  ابجن »  » هدش لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  زا  هک  یتیاور  قبط 
« ِماقَملا َو  ِنکُّرلا  َنَیب  ُهَنوُِعبایَف  ِدیدَحلا  َُربُز  ْمُُهبُوُلق  َناک  ِراهَّنلِاب  ٌثوُیل  ِلیَّللِاب  ٌنابهُر  َرْصِم …  ْنِم  ُءابَجُّنلا  ُجُرْخَیَف  »

.( ص 208 صاصتخالا ، )
وا اب  ماقم  نکر و  نایم  رد  تسا . تخس  دالوف  نوچ  ناشیاهلد  دنتـسه ، زور  ناریـش  بش و  نابهار  هک  دنیآیم …  نوریب  رـصم  زا  ابجن  )

.« دننکیم تعیب 
: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

 …« رْصِم ِلْهَا  ْنِم  ُءابَجُّنلا  مِهِیف  رَْدب  ِلْهَا  ةَدِع  فِّیَن  َو  ۀئامثالَث  ِماقَملا  َو  ِنکُّرلا  َنَیب  َِمئاقلا  ُِعیاُبی  »
.( ح 502 ص 476 ، ۀبیغلا ، باتک  )

 …« دنراد دوجو  رصم … ، لها  زا  ابجن  نانآ  نیب  رد  دننکیم . تعیب  ماقم  نکر و  نیب  مئاق  اب  ردب  لها  دادعت  هب  رفن  دنچ  دصیس و  )

بئاغلا مامالا  لاوحا  یف  بقاثلا  مجن 

یکی رد  يرون ، ثدحم  تسا . يرون ) ثدحم   ) هللا همحر  یسربط  يرون  نیـسح  ازریم  هتـشون  بئاغلا  مامالا  لاوحا  یف  بقاثلا  مجن  باتک 
لاس رد  تفرگ و  یملع  هیام  يدرجورب ، میحرلادبع  خیـش  رـضحم  زا  نارهت  رد  دوشگ . ناهج  هب  هدـید  ق  لاس 1254 ه . رد  رون ، يارق  زا 
هرهب يراـصنا  مظعا  خیـش  ینارهت و  نیـسحلادبع  خیـش  ضیف  رپ  نمرخ  زا  درک و  ترجه  قارع  هب  رتـشیب ، شناد  بسک  يارب  ق  1278 ه .

، فرـشا فجن  هب  هاگنآ  دوب و  ارماس  رد  لاـس  دـنچ  درک . ترجاـهم  يو  اـب  ارماـس ، هب  يزاریـش  نسح  ازریم  ترجاـهم  ماـگنه  هب  تسج ،
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. دراد رایسب  راثآ  يو  تسب . ورف  ناهج  زا  هدید  ق  لاس 1320 ه . هب  اج  نامه  رد  دیزگ و  تماقا  اجنآ  رد  تشگزاب و 
.( ص 149 هیوضرلا ، دئاوف  یمق ، سابع  خیش  )

: دسیونیم رثا  نیا  فیلأت  زا  دوخ  هزیگنا  هرابرد  ناشیا 
: دومرف ازریم  مدوب . گرزب  يازریم  تمدخ  رد  ق  لاس 1303 ه . رد  »

. دیراد ار  مهم  نیا  ماجنا  یگتسیاش  امش  دوش و  هتشاگن  یسراف  نابز  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هرابرد  لقتسم  یباتک  تسا ، بوخ 
: مدرک ضرع 

يدـهم ترـضح  ترایز  هب  يربک ، تبیغ  رد  هک  یناسک  هرابرد  ياهلاسر  هتـشذگ ، لاس  رد  هک  اـجنآ  زا  یلو  تسین ؛ مهارف  رما  تامدـقم 
همجرت نآ  رب  یبلاطم  ندوزفا  اب  ار ، هلاسر  نامه  دشاب و  تحلصم  رگا  ماهتشاگن ،) يوأملاۀنج  ناونع  تحت   ) دناهدش فرشم  مالـسلا  هیلع 

: دومرف ازریم  نکل  دش ؛ هتفریذپ  داهنشیپ  منک .
مادـقا رثا  نیا  ماجنا  هب  ازریم ، عاطم  رمالا  بسح  دوش . هدوزفا  نآ  رب  راصتخا  هب  دـنچ  ره  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تالاح  زا  ياهّمش 

رد رضاح  باتک  دیسر ، ماجنا  هب  تمدخ  نیا  ینامز  كدنا  رد  هّللادمحب  مالسلا ، امهیلع  نییرکـسع  زا  دادمتـسا  اب  سأی ، تیاهن  رد  دش و 
: تسا هدش  میظنت  ریز  حرش  هب  باب ، هدزاود 

نوتاخ همیکح  یصخش  لاوحا  زا  ياهمش  تدالو ، یگنوگچ  . 1
ترضح هب  یهلا  تاهجوت  لیامش و  اههینک ، باقلا و  یماسا ، 2 و 3 .

ترـضح ندمآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  يرابخا  رودص  یتسرد  رب  قافتا  زا  سپ  تبیغ ، رما  هب  تبـسن  ناناملـسم  فالتخا  . 4
، بسن فالتخا ، دروم  بلاطم  دناهدرک ، فیلأت  دوعوم ، يدهم  ترضح  باب  رد  ّتنس ، لها  ناملاع  هک  ییاهباتک  تسا ، هدیـسر  يدهم 
ره یـسررب  دقن و  قوف و  ثحابم  زا  کی  ره  دروم  رد  یمالـسا  ياههقرف  ياملع  ياههاگدید  ترـضح و  نآ  نییعت  صیخـشت و  ردپ  مسا 

. دوخ لوبق  دروم  هاگدید  هئارا  کی و 
. تسا مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  دوعوم ، يدهم  ترضح  5 و 6 .

نیب عمج  دـناهتفای و  یهاگآ  ترـضح  تازجعم  رب  ای  دـناهدش ، بایفرـش  ترـضح  رـضحم  هب  يربک ، تبیغ  رـصع  رد  هک  یناسک  و 8 .  7
: دیامرفیم هک  یتایاور 

( تاقالم  …  ) دنتسه و ترضح  اب  ایلوا  ناگرزب و  رادید  رگنایب  هک  ییاهناتساد  و  دناوخ » وگغورد  دیاب  ار  ترضح  اب  رادید  یعدم  »
لد هانپ  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  هصاخ  بصانم  زا  یکی  هک  هتکن  نیا  تابثا  تسج و  لـسوت  دـیاب  ّصاـخ  یماـما  هب  تجاـح ، ره  يارب  . 9

. تسا ناگتخوس 
بانج نآ  هب  تبسن  ناناملسم ، بادآ  فیلاکت و  زا  ياهشوگ  نایب  رد  . 10

لامک دـیاب  باتک ، نیا  هعلاطم  رد  هک  تسا  ینتفگ  ناـیاپ  رد  اـهزور  نآ  رد  ترـضح  ناوریپ  فیلکت  ترـضح و  نآ  هژیو  ياـهزور  . 11
. داد جرخ  هب  ساوسو  نآ ، بلاطم  همه  نتفریذپ  رد  داد و  ناشن  ار  هّجوت  ّتقد و 

ینامسآ يادن 

. دوشیم قالطا  ادص  هب  طقف  یهاگ  تسا و  نآ  روهظ  ادص و  ندش  دنلب  ادن » »
.( تادرفملا بغار ، )

. دوشیم هدینش  نامسآ  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  هناتسآ  رد  هک  تسا  ییادص  ًارهاظ  ینامسآ ، يادن  زا  روظنم  اجنیا  رد 
.( ح 13 ص 253 ، ۀبیغلا ، (ر.ك :
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. دنونشیم ار  نآ  مدرم ، همه  و 
هناشن اهنآ ، زا  کی  ره  دـسر  رظن  هب  تسا  نکمم  هچرگا  تسا ؛ روهظ  هناشن  نیا  رگنایب  توص »  » و هحیـص » «، » ادـن  » ياهریبعت تایاور ، رد 

.( ح 6 ص 289 ، نامه ، ( ؛ دوشیم عقاو  روهظ  زا  شیپ  هک  دشاب  ياهناگادج 
، اهنآ همه  زا  دارم  تسا . هثداح  کی  نوگانوگ  لاکـشا  مک ، تسد  ای  هثداح و  کی  زا  نوگانوگ  ياهریبعت  اهنیا  هک  دسریم  رظن  هب  نکل 

زین دنکیم و  دوخ  هجوتم  ار  همه  هک  تسا  یـشاب  رادیب  میظع  يادـص  هکنیا  رابتعا  هب  یلو  تسا ؛ نامـسآ  رد  ییادـص  ندـش  دـنلب  نامه 
زا ِیگژیو  رگنایب  کی  ره  هک  ءادن - »  » و توص » «، » ۀعزف «، » ۀحیص  » نآ هب  ددرگیم ؛ بارطـضا  هرهلد و  داجیا  یمومع و  تشحو  بجوم 

. دوشیم قالطا  تسا . هثداح  نآ 
میظع ییادص  ادتبا  هک  هنوگ  نیا  هب  دنهدیم ، خر  نامز  کی  رد  هک  دنشاب  مه  زا  يادج  دادخر  هس  اهنآ ، هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا 

هک دوشیم  هدینش  یکانلوه  بیهم و  يادص  نآ ، لابند  هب  هحیص .)  ) دنکیم دوخ  هجوتم  ار  همه  دسریم و  نایناهج  شوگ  هب  كانلوه  و 
ارف مالـسلا  هیلع  يدـهم  يوس  هب  ار  مدرم  هک  دوشیم  هدینـش  ییادـص  نامـسآ  زا  هاـگنآ  هعزف .)  ) دزادـنایم تشحو  هب  ار  مدرم  ياـهلد 

(. ادن  ) دناوخیم
. تسا رتاوتم  هکلب  ناوارف ؛ هدیسر  ینس  هعیش و  قیرط  زا  اههناشن  نیا  دروم  رد  هک  یتایاور 

.( ص 459 رثالا ، بختنم  (ر.ك :
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ٌدِعاق َدَعَق و ال  َِّالا  ٌِمئاق  َظَْقیَتِْسا و ال  ّاِلا  ٌِدقار  یْقبَی  ال  ِبِْرغَملِاب ، ْنَم  َو  ِقِرْشَْملِاب  ْنَم  ُعَمْسَیَف  مالسلا ، هیلع  ِِمئاقلا  ِمْسِاب  ِءامَّسلا  َّنِم  ٍدانُم  يِداُنی  »
.« نیِمَالا ُحوُّرلا  لیئَْربَج  ُتوَص  َوُه  َو  ِتوَّصلا …  َکلذ  ْنِم  ًاعِزَف  ِْهیَلْجِر  یلَع  َماق  َِّالا 

اههدیباوخ ادص ، نیا  تشحو  زا  دونـشیم . ار  نآ  تسا ، برغ  قرـش و  رد  هک  ره  سپ  دنکیم ، ادن  ار  مئاق  مان  نامـسآ ، زا  ياهدننک  ادن  »
تباجا ار  نآ  دریگ و  تربع  ادص  نیا  زا  هک  یسک  رب  ادخ  تمحر  دنتـسیایم . شیوخ  ياپ  ود  رب  ناگتـسشن  هتـسشن و  ناگداتـسیا  رادیب ،

: دیامرفیم هاگنآ  تسا ». نیمالا  حور  لیئربج  يادص  تسخن ، يادص  اریز  دنک ؛
ناطیش زور ، رخآ  رد  دیرب . نامرف  دیونـشب و  دینکن و  کش  چیه  نیا  رد  دوب . دهاوخ  ناضمر  هام  موس  تسیب و  هعمج  بش  رد  ادص ، نیا  »

. دزادنا کش  هب  دبیرفب و  ار  مدرم  ات  دش » هتشک  هنامولظم  ینالف   » هک دنزیم  دایرف 
.( ح 13 ص 235 ، ۀبیغلا ، )

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداصماما 
: ِراهَّنلا َلَّوا  ِءامَّسلا  ْنِم  ٍدانُم  يِداُنی  »

. ِِهتَعیش َو  ٍّیلَع  ِیف  َّقَحلا  َّنا  الَا 
: ِراهَّنلا ِرِخآ  ِیف  ُهَّللا  ُهَنََعل  ُسیْلبِا  يِداُنی  َُّمث 

« َنُولِْطبُملا ُباترَی  َِکلذ  َْدنِعَف  ِِهتَعیش ، َو  َنامثُع  ِیف  َّقَحلا  َّنا  الَا 
.( ح 461 ص 454 ، ۀبیغلا ، باتک  )

: دهدیم ادن  نامسآ  رد  ياهدنیوگ  زور ، يادتبا  رد  )
نیمز يور  زا  داب -  وا  رب  ادخ  تنعل  هک  ناطیش -  زور ، نایاپ  رد  نآ ، زا  سپ  تسا . وا  نایعیش  مالسلا و  هیلع  یلع  اب  قح  هک  دیـشاب  هاگآ 

: دنکیم دایرف 
رب نوزفا  دـنتفایم ». کش  هب  نایارگ  لـطاب  ماـگنه ، نیا  رد  سپ  تسا . وا  ناوریپ  و  دـشاب ) ینایفـس  دوصقم  تسا  نکمم   ) ناـمثع اـب  قح 

: درک هدافتسا  ار  هتکن  دنچ  ناوتیم  اهنآ ، عومجم  زا  هک  دراد  دوجو  نومضم  نیمه  هب  زین  يرگید  تایاور  اهنیا ،
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هب هللا و …  همحر  قودص  خیش  هللا ، همحر  دیفم  خیش  ینامعن ، یسوط ، خیش  تسا و  هدش  هدرمش  روهظ  یمتح  ياههناشن  زا  هحیـص ،» . ) 1
. دناهدرک هراشا  نآ  ندوب  یمتح 

.( ص 370 ج 2 ، داشرالا ، ح 425 ؛ ص 435 ، ۀبیغلا ، باتک  (ر.ك :
دوـخ هب  دنونـشیم و  ار  نآ  برغ -  قرـش و  رد  نیمز -  هرک  يور  مدرم  همه  هک  ياهنوـگ  هب  دوـشیم ؛ هدینـش  نامـسآ  زا  ادـص  نـیا  . 2

. دینش دهاوخ  دوخ  نابز  هب  ار  ادص  نآ  یتیعمج  ره  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  یخرب  زا  دنیآیم .
.( ح 8 ص 650 ، ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  ح 54 ؛ ص 266 ، ۀبیغلا ، باتک  )

: ياهریبعت ای  تسا ؛ مالسلا  هیلع  يدهم  اب  تعیب  تیامح و  قح و  هب  توعد  ینامسآ ، مایپ  نیا  ياوتحم  . 3
« ِِهتَعیِش َو  ٍّیلَع  ِیف  َقَْحلا  َّنِا  »

.( ح 14 ص 652 ، ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ص 435 ؛ ۀبیغلا ، باتک  )
.« دمحم ِلآ  ِیف  َّقَحلا  َّنِا   » و

.( ص 259 ج 2 ، میقتسملا ، طارصلا  )
تسا ناطیش  هدنهد  ادن  دوشیم . هدینش  ییادص  زین  نیمز  يور  رد  نآ ، زا  سپ  یمک  ای  نامسآ و  زا  ادص  نیا  ندش  هدینش  اب  نامز  مه  . 4
توعد تباجا  مالـسلا و  هیلع  يدهم  تیامح  زا  ار  نانآ  مدرم ، رد  دیدرت  داجیا  اب  دنکیم  شالت  دناوخیم و  ارف  یهارمگ  هب  ار  مدرم  هک 

. دراد زاب  ینامسآ ،
اب نامز  مه  هناشن ، نیا  ندـش  رهاظ  لطاب . هب  ینایفـس  ناوریپ  یناطیـش و  ياـهورین  ناطیـش و  دـناوخیم و  ارف  قح  هب  ار  مدرم  لـیئربج ، . 5

. تسا ینامسآ  هحیص  ینایفس و  جورخ 
.( ص 286 مالسلا ، هیلع  يدهم  هار  هب  مشچ  (ر.ك :

يارب دـنوادخ ، دوب . دـهاوخن  یعیبط  نآ ، قّقحت  هک  دوشیم  هدـیمهف  هدـش ، نایب  نآ  يارب  هک  ییاهیگژیو  هب  هجوت  اب  تایاور ، رهاـظ  زا 
ترضح ندوب  قح  تسا و  يریگ  لکـش  لاح  رد  گرزب  یبالقنا  هک  دناسرب  ناگمه  هب  دنک و  نالعا  ار  یناهج  بالقنا  نیا  عورـش  هکنآ 

هب اسآ  هزجعم  ار  ینامـسآ  هحیـص  دهدب ؛ ربخ  يزیخاتـسر  نینچ  هب  نادنمهقالع  ناتـسود و  نارای و  هب  دـنایامنب و  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم 
. دناسریم ناگمه  شوگ 

.( ح 39665 ص 588 ، ح 14 ، لامعلازنک ، نینچمه ر.ك : )

سجرن

ياهمان راوگرزب ، يوناب  نآ  يارب  ناثدحم  تسا . دمحم » ما   » ناشیا هینک  و  سجرن »  » مالـسلا هیلع  يدـهم  ترـضح  ردام  مان  نیرتروهـشم 
: دناهدرک رکذ  يددعتم 

تلع نارگـشهوژپ  زا  یکی  هاگدـید  زا  طمخ ».  » و هناـحیر » «، » هکیلم «، » همیکح «، » هثیدـح («، » لقیـص  » اـی « ) لیقـص «، » نسوس «، » سجرن »
: دشاب زیچ  دنچ  دناوتیم  وناب ، نآ  ياهمان  دّدعت 

ماـمت ور  نیا  زا  دزیم . ادـص  ار  وا  اـهمان  نیرتاـبیز  امـسا و  نیرتـهب  اـب  تهج  نیا  يور  دوب . يو  هب  وا  کـلام  ناوارف  تبحم  هقـالع و  . 1
مامت هک  دنتـشادنپیم  دـندوب ، هدینـش  ار  فلتخم  ياهمان  اهادـص و  نیا  مدرم  نوچ  تسا . اههفوکـش  اهلگ و  یماسا  زا  وناب ، نآ  ياهمان 

. تسا راوگرزب  يوناب  نآ  ياهمان  اهنیا 
 - رگید نازینک  فالخ  رب  يرگید -  ریـسم  یـشم و  طخ  دـیدرگ ، مالـسلا  هیلع  ماما  هداوناـخ  نوناـک  دراو  یتقو  زا  یمارگ  يوناـب  نیا  . 2

نارگمتس ملظ  راشف و  وا  تسا . مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نارگمتس ، شمارآ  هدننک  بلـس  یتوکلم و  ناسنا  گرزب  ِردام  وا  اریز  دراد ؛
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، شایمارگ دنزرف  دوخ و  ظفح  يارب  دیاب  هک  تسنادیم  وا  درب . رـس  هب  نادنز  رد  دیاب  یتدـم  هک  تسنادیم  دـیدیم و  ار  اهتموکح  و 
نیا مامت  يور  تسا . مادک  يدهم  رون  لماح  دـننک و  ینادـنز  دـیاب  ار  مان  مادـک  بحاص  دـننادن  تقو ، نامکاح  ات  دـشیدنیب ، ییاههشقن 

هک دـننک  لایخ  نانآ  ات  دـندناوخیم  هزات  یمان  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  هداوناخ  نوناک  داهنیم و  دوخ  يارب  هزات  یمان  زور  ره  تاـهج ،
. دشابیم نز  کی  هب  طوبرم  همه  یماسا  نیا  هک  دنمهفن  تسا و  رفن  دنچ  هب  طوبرم  فلتخم ، ياهمان  نیا 

.( ص 204 و 205 يرغص ، تبیغ  هب  یشرگن  مالسلا و  هیلع  يدهم  ماما  یگدنز  رد  یشهوژپ  )
: تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ردام  تیاکح  یلصفم ، ناتساد  رد  هللا  همحر  قودص  خیش 

: تفگ ساّخن  نامیلس  نب  رشب 
« يار نم  ّرس   » رد اهنآ  هیاسمه  مالسلا و  هیلع  يرکسع  ماما  مالـسلا و  هیلع  يداه  ماما  نایلاوم  زا  یکی  يراصنا و  بّویاوبا  نادنزرف  زا  نم 
ور نیا  زا  مدرکیمن . شورف  دیرخ و  وا ، نذا  اب  زج  نم  تخومآ و  نم  هب  ار  یـشورف  هدنب  لئاسم  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  ام  يالوم  مدوب .
هک بش  کی  متـسناد . وکین  ار  مارح  لالح و  نایم  قرف  دـش و  لماک  باب  نیا  رد  متفرعم  هکنآ  ات  مدرکیم  بانتجا  كان  ههبـش  دراوم  زا 

روفاک مدـید  مدـمآ ، رد  تشپ  هب  ناباتـش  تفوک . ار  هناخ  رد  یـسک  دوب ، هتـشذگ  بش  زا  یـساپ  مدوب و  دوخ  هناخ  رد  يار » نم  ّرـس   » رد
دمحموبا شدنزرف  اب  مدید  مدش . دراو  ترضح  نآ  رب  مدیشوپ و  سابل  دناوخیم . وا  دزن  هب  ارم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هداتـسرف 

: دومرف متسشن ، یتقو  دنکیم . وگتفگ  هدرپ  سپ  زا  نوتاخ  همیکح  شرهاوخ  و 
! رشب يا 

نم دیتسه . تیب  لها  ام  دامتعا  دروم  امش  تسا و  هدوب  امش  نایم  رد  تشپ ، رد  تشپ  مالـسلا  مهیلع  همئا  تیالو  يراصنا و  نادنزرف  زا  وت 
يارب منکیم و  علطم  يّرـس  زا  ار  وت  ییوجب . تقبـس  ام  تالاوم  رد  نایعیـش  ریاس  رب  نادـب  هک  مزاس  یتلیـضف  هب  فّرـشم  ار  وت  مهاوخیم 

درز لامتـسد  درک . رهم  دوخ  متاخ  اب  دیچیپ و  مه  هب  ار  نآ  تشون و  یمور  نابز  طخ و  هب  ياهمان  هاگنآ  مرادیم . لیـسگ  يزینک  دـیرخ 
: دومرف دروآ و  نوریب  دوب -  رانید  نآ 220  رد  هک  ار -  یگنر 

نـالیکو زا  یعمج  دـندمآ ، ناریـسا  ياـهقروز  نوـچ  وـش و  رــضاح  تارف  رهن  ربـعم  رد  زور ، نـالف  رهظ  ورب و  دادـغب  هـب  ریگب و  ار  نآ 
دیزی نب  رمع  مان  هب  یـصخش  زور  رـسارس  يدید ، نینچ  یتقو  دـنریگب . ار  اهنآ  رود  یقارع  ناناوج  نارادـیرخ و  سابع و  ینب  ناهدـنامرف 

هـضرع شورف  يارب  دراد ، رب  رد  ریرح  هچراـپ  هکت  ود  تسا و  ناـنچ  نینچ و  شتفـص  هک  ار  يزینک  نوچ  ریگب و  رظن  ریز  ار  شورف  هدرب 
هدنب نک . یلمأت  هدب و  تلهم  فشاکم  نآ  هب  وت  دـنز ، زابرـس  نانآ  تعاطا  نارادـیرخ و  ندرک  سمل  ور و  ندوشگ  زا  زینک  نآ  درادـب و 

: دیوگ دنک و  يراز  هلان و  یمور  نابز  هب  وا  دنزب و  ار  زینک  نآ  شورف 
! نم رتس  کته  زا  ياو 

: دیوگ نارادیرخ  زا  یکی 
: دیوگ یبرع  نابز  هب  وا  تسا و  هدش  نم  تبغر  ینوزف  ثعاب  وا  فافع  هک  دیرخ  مهاوخ  رانید  دصیس  ار  وا  نم 

! نکم جرخ  هدوهیب  ار  تلاوما  مرادن ، یتبغر  وت  رد  ینک ، هولج  وا  تنطلس  یسرک  نامیلس و  سابل  رد  رگا 
: دیوگ شورف  هدرب 

؟ تسیچ هراچ 
. تسین وت  شورف  زا  يزیرگ 

: دیوگ زینک  نآ 
. دبای نانیمطا  وا  تناید  تناما و  هب  ملد  هک  دشاب  يرادیرخ  دیاب  ینکیم  باتش  ارچ 

: وگب ورب و  دیزی  نب  رمع  دزن  هب  زیخرب و  ماگنه  نیا  رد 
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نآ رد  ار  دوخ  تواخـس  يراوگرزب و  افو و  تمارک و  هتـشون و  یمور  طخ  ناـبز و  هب  هک  مراد  فارـشا  زا  یکی  زا  هتـسبرس  ياهماـن  نم  »
.« تسا هتشون 

متسه صخـش  نآ  لیکو  نم  داد ، تیاضر  نادب  دش و  لیام  ودب  رگا  دنک . لمأت  دوخ  بحاص  يوخ  قلُخ و  رد  ات  هدب  زینک  نآ  هب  ار  همان 
: دیوگ نامیلس  نب  رشب  منک . يرادیرخ  يو  يارب  ار  زینک  نیا  ات 

یتخـس هب  تسیرگن ، همان  رد  نوچ  مدروآ و  ياـج  هب  زینک  نآ  هدـیرخ  هراـبرد  ار  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  دوخ  يـالوم  تاروتـسد  همه 
: تفگ دیزی  نب  رمع  هب  تسیرگ و 

! شورفب همان  نیا  بحاص  هب  ارم 
. تشک دهاوخ  ار  دوخ  دشورفن ، همان  بحاص  هب  ار  وا  رگا  هک  درک  يراج  نابز  رب  دیکا  دنگوس  و 

زا ار  اهرانید  میدرک و  قفاوت  دوب ، هدرک  مهارمه  گنر  درز  لامتسد  رد  میالوم  هک  يرادقم  نامه  رب  هکنآ  ات  مدرک  وگتفگ  نآ  ياهب  رد 
همان دمآ ، رد  هرجح  هب  نوچ  میدمآ و  متـشاد ، دادـغب  رد  هک  ياهرجح  هب  متفرگ و  لیوحت  ناداش  نادـنخ و  ار  زینک  مه  نم  تفرگ و  نم 

: متفگ وا  هب  بّجعت  يور  زا  نم  داهنیم و  دوخ  ندب  نامشچ و  اههنوگ و  هب  دیسوبیم و  ار  نآ  هدروآ ، رد  دوخ  بیج  زا  ار  میالوم 
؟ یسانشیمن ار  وا  هک  یسوبیم  ار  یسک  همان  ایآ 

: تفگ
رتخد هکیلم  نم  هک  راپـسب  نم  هب  لد  راد و  ارف  شوگ  نم  نخـس  هب  يراد ! یمک  تفرعم  ایبنا  دالوا  ماـقم  هب  هک  یـسک  يا  هدـنامرد و  يا 

: منکیم لقن  یتفگش  ناتساد  وت  يارب  تسا . حیسم ) ّیصو  نوعمش   ) نویراوح نادنزرف  زا  مردام  متسه . مور  رصیق  دنزرف  اعوشی 
: داد لیکشت  ریز  دارفا  زا  یلفحم  شخاک  رد  دروآ و  رد  شاهداز  ردارب  دقع  هب  یگلاس  هدزیس  ّنس  رد  ارم  تساوخیم  مور  رصیق  مّدج 

. نانابهر ناشیشک و  نویراوح و  دالوا  نت  دصیس 
ناگرزب لاجر و  زا  نت  دصتفه 

. رئاشع ناریما  يروشک و  يرکشل و  ناریما  زا  نت  رازه  راهچ  و 
رب شاهداز  ردارب  نوچ  داد و  رارق  وّکس  لهچ  يالاب  رب  شخاک و  نحص  شیپاشیپ  رد  دوب ، هدش  هتـسارآ  رهاوج  عاونا  اب  هک  ییابیز  تخت 

دش و نوگنرس  نیمز  هب  اهبیلص  ناهگان  دندوشگ ؛ ار  اهلیجنا  دنداتـسیا و  اعد  هب  اهشیـشک  دش و  هتـشارفا  اهبیلـص  تفر و  نآ  يالاب 
ناشیشک يور  زا  گنر  داتفا . نیمز  رب  شوهیب  دوب ، هتفر  تخت  يالاب  رب  هک  نآ  دیدرگ و  يراج  نانامهیم  تمس  هب  تخیر و  ورف  اهنوتس 

: تفگ مّدج  هب  اهنآ  گرزب  دیزرل و  ناشتشپ  دیرپ و 
! نک فاعم  دراد -  یناکلم  بهذم  یحیسم و  نید  لاوز  رب  تلالد  هک  اهسحن -  نیا  تاقالم  زا  ار  ام 

: تفگ اهشیشک  هب  دز و  دب  لاف  هثداح  نیا  زا  مّدج 
مروآ رد  وا  جاودزا  هب  ار  رتخد  نیا  ات  دیروایب  ار  تخبدب  هتشگرب  تخب  نیا  ردارب  دیزارفا و  رب  ار  اهبیلص  دیزاس و  اپ  رب  ار  اهنوتـس  نیا 

دش رارکت  زین  یمّود  يارب  لّوا  دماشیپ  نامه  دندرک ، اپرب  نشج  سلجم  هرابود  نوچ  مزاس . عفد  يرگید  نآ  تداعـس  هب  ار  وا  تسوحن  و 
باوخ رد  بش  نآ  رد  نم  دش . هدنکفا  اههدرپ  دمآرد و  دوخ  خاک  لخاد  هب  دیدرگ و  كانهودنا  رـصیق  مّدج  دـندش و  هدـنکارپ  مدرم  و 
يربنم دوب ، هداد  رارق  ار  تخت  مّدج  هک  یعضوم  نامه  رد  دندمآ و  درگ  مّدج  خاک  رد  نویراوح  زا  یعمج  نوعمش و  حیـسم و  هک  مدید 

شنادنزرف زا  يرامش  ناناوج و  هارمه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  سپ  دیـشکیم . نامـسآ  هب  رـس  يدنلب  زا  هک  دندرک  بصن 
. درک هقناعم  وا  اب  دمآ و  وا  لابقتسا  هب  حیسم  دندش . دراو 

: تفگ وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هاگنآ 
! هّللا حور  يا 
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نیا بحاص  دمحموبا  هب  هراشا  دوخ  تسد  اب  منک و  يراگتـساوخ  مرـسپ  نیا  يارب  ار  اکیلم  شرتخد  نوعمـش  وت  ّیـصو  زا  ات  ماهدمآ  نم 
: تفگ تسیرگن و  نوعمش  هب  حیسم  درک . همان 

: تفگ نک . يدنواشیوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  تسا  هدمآ  وت  دزن  تفارش 
مالـسلا و هیلع  حیـسم  درک . جـیوزت  شرـسپ  هب  ارم  دـناوخ و  هبطخ  تفر و  ربـنم  زارف  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هاـگنآ  مدرک ، نینچ 
ردپ و يارب  ار  ایؤر  نیا  رگا  مدیـسرت  مدش ، رادـیب  باوخ  زا  نوچ  دـندوب و  هاوگ  همه  نویراوح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نادـنزرف 
هک یتیاغ  هب  ات  دش  زیربل  دمحموبا  قشع  زا  ماهنیـس  مدرکن . وگزاب  اهنآ  يارب  هتخاس و  ناهن  ملد  رد  ار  نآ  دنـشکب . ارم  منک ، وگزاب  مّدـج 
رب ار  وا  مّدج  هک  دنامن  یبیبط  مور  ياهرهـش  رد  مدیدرگ . رامیب  تخـس  مدـش و  رغال  فیعـض و  مدیـشک و  ندیـشون  ندروخ و  زا  تسد 

: تفگ نم  هب  دش ، دیماان  نوچ  تساوخن و  يو  زا  ارم  نامرد  درواین و  نم  نیلاب 
! ممشچ رون  يا 

؟ مزاس هدروآ  رب  ار  نآ  ات  يراد  ایند  نیا  رد  ییوزرآ  ایآ 
: متفگ

! گرزبردپ يا 
دازآ ار  نانآ  یتشادیم و  رب  دنتـسه ، نادـنز  رد  هک  یناملـسم  ناریـسا  زا  ار  ریجنز  هجنکـش و  رگا  تسا ، هدـش  هتـسب  میور  هب  اـهرد  همه 

مدومن تیفاع  تّحص و  راهظا  درک ، نینچ  مگرزبردپ  نوچ  دننک . ینازرا  نم  هب  تیفاع  افـش و  شردام  حیـسم و  هک  مراودیما  يدرکیم ،
رد ار  ءاسنلا  ةدیـس  رگید  بش  راهچ  زا  سپ  تخادرپ . ناریـسا  مارتحا  تّزع و  هب  دش و  دنـسرخ  رایـسب  مگرزبردپ  مدروخ . اذغ  یکدنا  و 

: تفگ نم  هب  میرم  دندرک . رادید  نم  زا  یتشهب  راکتمدخ  رازه  میرم و  یهارمه  هب  هک  مدید  باوخ 
ةدیـس دیآیمن ، مرادید  هب  دمحموبا  هک  مدرک  هیالگ  متـسیرگ و  متخیوآ و  رد  وا  هب  نم  تسا . دمحموبا  ترهوش  ردام  ءاسنلا  ةدیـس  نیا 

: دومرف ءاسنلا 
. دیآیمن وت  رادید  هب  دمحموبا  مدنزرف  یشاب ، اراصن  نید  هب  كرشم و  وت  ات 

يراد و میرم  حیـسم و  ياضر  یلاعت و  يادـخ  ياضر  هب  لـیامت  رگا  دـیوجیم . يّربت  دـنوادخ  هب  وت  نید  زا  هک  تسا  میرم  مرهاوخ  نیا 
: وگب سپ  دنک ، رادید  ار  وت  دمحموبا  هک  يراد  تسود 

.« ِهَّللا ُلوُسَر  ًادمحم  َّنَا  ُدَهْشَا  َو  هَّللا  ِالا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْشَا  »
: دومرف درک و  لاحشوخ  ارم  تفرگ و  شوغآ  رد  ارم  ءاسنلا  ةدیس  متفگ ، ار  تاملک  نیا  نوچ 

: متفگ مدش و  رادیب  باوخ  زا  سپ  مزاسیم . هناور  وت  دزن  ار  وا  هک  شاب  دمحموبا  رادید  راظتنا  رد  نونکا 
! دمحموبا رادید  هب  هاقوشاو 

. دمآ مرادید  هب  باوخ  رد  دمحموبا  دیسر ، ارف  بش  ادرف  نوچ  و 
: متفگ وا  هب  ایوگ 

! نم بیبح  يا 
! يدومن افج  نم  قح  رد  يدرک ، التبم  دوخ  قشع  هب  ارم  لد  همه  هکنآ  زا  دعب 

: دومرف وا 
زا دنادرگ . رـسیم  ار  ینایع  لاصو  دنوادخ  هکنآ  ات  میآیم  وت  رادید  هب  بش  ره  يدروآ ، مالـسا  هک  لاح  دوب . وت  كرـش  يارب  نم  ریخأت 

: مدیسرپ وا  زا  دیوگ  رِشب  تسا . هدشن  عطق  نم  زا  وا  رادید  زگره  نونک  ات  نامز  نآ 
؟ يدمآ رد  ناریسا  نایم  رد  هنوگچ 
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: داد خساپ  وا 
: تفگ نم  هب  دمحموبا  بش  کی 

ساـبل رد  هـک  تـسا  وـت  رب  دوریم و  ناـنآ  لاـبند  هـب  مـه  دوـخ  دتـسرفیم و  ناناملـسم  گـنج  هـب  يرکـشل  زور  نـالف  رد  تگرزبردـپ 
نادب مراک  دندمآ و  ام  رس  رب  مالسا  هاپـس  ناراد  هیالط  مدرک . نانچ  زین  نم  يورب و  هار  نالف  زا  سانـشان  روط  هب  ییآ و  رد  نارازگتمدخ 

رد نم  هک  يدرم  نآ  مدیناسر . وت  عالطا  هب  دوخ  هک  ممور  هاشداپ  رتخد  نم  هک  دنادیمن  وت  زج  سک  چیه  يدرک . هدهاشم  هک  دیسر  اج 
: متفگ متشاد و  ناهنپ  ار  نآ  نم  دیسرپ و  ار  ممان  مداتفا ، وا  تمینغ  مهس 

: تفگ وا  تسا و  سجرن  ممان 
. تسا نازینک  مان  نیا 

: متفگ
! ییوگیم نخس  یبرع  نابز  هب  اّما  یتسه ؛ یمور  وت  اتفگش 

: تفگ
نم هب  دـمآیم و  نم  دزن  هب  یماـش  حبـص و  ره  تشاـمگ و  نم  رب  ار  یمجرتـم  نز  دوب و  صیرح  نم  هب  تاـیبدا  نتخومآ  رد  مگرزبردـپ 

: دیوگ رِشب  درک . تداع  نآ  رب  منابز  هکنآ  ات  تخومآ  یبرع 
: دومرف ودب  مدش ، دراو  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  نامیالوم  رب  مدیناسر و  يار » نم  ّرُس   » هب ار  وا  نوچ 

؟ دنایامن وت  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تیب  لها  تفارش  تینارصن و  ّتلذ  مالسا و  تّزع  دنوادخ  هنوگچ 
: تفگ

! ادخ لوسر  دنزرف  يا 
؟ منک نایب  هنوگچ  دینادیم ، رتهب  امش  هک  ار  يزیچ 

: دومرف
؟ تسا يدبا  تفارش  نآ  رد  هک  یتراشب  ای  مهرد ؟ رازه  هد  يرادیم : تسود  رتشیب  ار  مادک  منک ، مارکا  ار  وت  مهاوخیم  نم 

: تفگ
: دومرف ار ، تراشب 

هدش روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچمه  دیامن ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دوش و  کلام  ار  ملاع  برغ  قرش و  هک  يدنزرف  هب  ار  وت  داب  تراشب 
: تفگ دشاب .
؟ یسک هچ  زا 

: دومرف
: دیسرپ درک . يراگتساوخ  وا  يارب  ار  وت  یمور ، لاس  نالف  زا  هام  نالف  زا  بش  نالف  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یسک  زا 

؟ وا نیشناج  حیسم و  زا 
: دومرف

؟ دندرک جیوزت  یسک  هچ  هب  ار  وت  وا  یصو  حیسم و  سپ 
: تفگ

! دمحموبا امش  رسپ  هب 
: دومرف
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؟ یسانشیم ار  وا  ایآ 
: تفگ

. منیبن ار  وا  هک  تسین  یبش  ماهدروآ ، مالسا  ءاسنلا  ةدیس  شردام  تسد  هب  هک  بش  نآ  زا 
: دومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

! روفاک يا 
يالوم نآ  زا  دعب  دش ، رورسم  وا  رادید  هب  دیشک و  شوغآ  رد  ینالوط  ینامز  ار  وا  دمآ …  همیکح  نوچ  ناوخ و  ارف  ار  همیکح  مرهاوخ 

: دومرف ام 
. تسا مالسلا  هیلع  مئاق  ردام  دمحموبا و  هجوز  وا  هک  زومایب  يو  هب  ار  ننس  ضیارف و  ربب و  دوخ  لزنم  هب  ار  وا  ادخ  لوسر  رتخد  يا 

.( ح 1 باب 41 ، ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )
نآ تدـالو  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  رداـم  تشذگرـس  هب  ياهراـشا  هنوگچیه  ربـتعم  عباـنم  رد  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال 

: هکنیا هدش  هتفگ  هراب  نیا  رد  هک  ینخس  اهنت  تسا و  هدشن  ترضح 
درک تراغ  ار  ماما  هناخ  باّذک  رفعج  نوچ  درک و  ادـها  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  ار  وا  هک  تشاد  يزینک  ینارزیزخ  یلعوبا  »

. دومن جاودزا  ّیلعوبا  اب  تخیرگ و  رفعج  تسد  زا  يو 
هیلع يرکـسع  نسح  ماما  تشاد و  مان  لیقـص  دّیـس  ردام  دوب و  رـضاح  مالـسلا  هیلع  دّیـس  تدالو  رد  تسا  هتفگ  وا  هک  دیوگیم  یلعوبا 

ار يو  گرم  ات  دهاوخب  یلاعت  يادخ  زا  هک  دومن  تساوخرد  ماما  زا  وا  درک و  هاگآ  دیآیم  شنادناخ  رـس  رب  هچنآ  زا  ار  لیقـص  مالـسلا 
: دناهتشون نآ  رب  هک  تسا  یحول  يو  ربق  رس  رب  تشذگ و  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تایح  رد  دناسرب و  نآ  زا  شیپ 

..« تسا دمحم  ردام  ربق  نیا 
.( ح 7 ص 431 ، ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )

یسیع ترضح  لوزن 

دوجو اب  ناناملـسم -  همه  هاگدید  زا  مالـسلا ، هیلع  يدهم  ماما  مایق  ماگنه  هب  نامـسآ  زا  میرم  نب  یـسیع  ادخ  گرزب  ربمایپ  ندـمآ  دورف 
. درادن هار  نآ  رد  دیدرت  هک  تسا  يروما  زا  تباث و  تیعقاو  کی  بهذم -  رد  فالتخا 

هب قیدصت  فارتعا و  ترضح و  نآ  یناهج  تکرح  تیوقت  مالسلا ، هیلع  يدهم  ماما  مایق  رد  ترضح  نآ  ندمآ  دورف  تمکح  اهنت  دیاش 
هب دنکیم و  ادتقا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک  هژیو  هب  تسا . وا  تماما  هیام و  نارگ  دوجو  نآ  تیناقح 

. دنکیم دییأت  قیدصت و  ار  وا  ینامسآ  یناهج و  تماما  درازگیم و  زامن  وا  تماما 
رپ اههناشن و  نیرتگرزب  اهدادخر ، نیرتمهم  خیرات ، ثداوح  نیرتزیگناتفگش  زا  نیمز ، هب  نامـسآ  زا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ندمآ  دورف 

، دـنک یگدـنز  نیمز  يور  رد  یتدـم  یناسنا ، هک  تسین  زیگناتفگـش  ایآ  تسا . مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  تیناقح  رب  لیالد  نیرتهوکش 
تساوخ هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  یناهج  مایق  اب  ماگ  مه  دنک و  یگدنز  لاس  اهرازه  اجنآ  رد  دیامن و  جورع  اهنامـسآ  هب  هاگنآ 

نآ ینامـسآ  شخب و  تاجن  تکرح  درازگب و  زامن  وا  اب  ترـضح ، نآ  تماما  هب  رارقا  قیدصت و  نمـض  دـیآ و  دورف  وا ، روتـسد  ادـخ و 
؟ دنک يرای  ار  ترضح 

: دیوگ ریصب  وبا 
: مدرک ضرع  مالسلا ] هیلع  قداص  ماما  هب  ]

! ادخ لوسر  رسپ  يا 
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؟ تسیک تیب  لها  امش  مئاق 
: دومرف

ُهللا ُحَتْفَیَف  َّلَجَوَّزَع  ُهّللا  ُهُرِهُْظی  َُّمث  َنُولِْطبُملا ، اهیف  ُباتْرَی  ًۀَْبیَغ  ُبیغَی  ِءامِالا ، ِةَدِّیَس  ُنبا  َِکلذ  یـسُوم ، ینبا  ِْدلُو  ْنِم  ُسِماخلا  َوُه  ٍریـَصب  ابَا  ای  »
 …« اهِّبَر ِرونب  ُضرَالا  ُقِرُْشت  َو  ُهَْفلَخ  یِّلَُصیف  مالسلا  اهیلع  َمَیْرَم  ُنب  یَسیع  ِهللا  ُحُور  ُلِزنَی  اَهبِراغَم و  َو  ِضرَالا  َقِراشَم  ِهِدَی  یلَع 

.( ح 31 باب 33 ، ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  )
! ریصبوبا يا  )

يادخ سپ  دننک . کش  نآ  رد  نایوج  لطاب  هک  دنک  یتبیغ  تسا و  نازینک  هدیـس  دـنزرف  وا  تسا . یـسوم  مرـسپ  نادـنزرف  زا  نیمجنپ  وا 
وا رـس  تشپ  دیآ و  دورف  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  هّللا  حور  دیاشگب و  ار  ملاع  برغ  قرـش و  وا  تسد  رب  دنک و  راکـشآ  ار  وا  یلاعت 

 …« ددرگ نشور  شراگدرورپ  رون  هب  نیمز  درازگ و  زامن 
: تسا زاتمم  یتاهج  هب  اهناسنا ، رگید  زا  گرزب ، الاو و  ناسنا  نیا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 

. تسا یهلا  گرزب  ناربمایپ  زا  يربمایپ  وا  هکنیا  تسخن  . 1
اب ار  نآ  هدـش و  زارد  وا  بتکم  تعیرـش و  هب  وا  زا  سپ  تنایخ  فیرحت و  تسد  هچرگ  تسا ؛ ینامـسآ  باتک  تعیرـش و  بحاص  وا  . 2

. تسا هتخیمآ  هنابلط و …  هاج  ياههتفاب 
. تسا هدروآ  ایند  هب  هناشن ، ناونع  هب  هزیکاپ و  كاپ و  يردام  زا  اهنت  ردپ و  نودب  نیرفآ  ناهج  يادخ  ار  وا  . 3

ات هتفرگ  يداع  ياهناسنا  زا  تاقبط -  اهرـشق و  همه  زا  نانآ  نایم  رد  هک  درذگیم  رفن  درایلیم  ود  زا  ناهج  رـسارس  رد  کنیا  وا  تما  . 4
. دنشابیم ینیگنس  هنزو  گرزب و  تردق  دنتسه و  روهشم -  ياههرهچ  رگید  روهمج و  ياسؤر  ناهاش ،

. تسا هتخیوآ  شناوریپ  هنیـس  رب  هدش و  بصن  اههناخ و …  سرادم ، اهاسیلک ، دباعم ، رد  وا ، مان  هب  ترـضح و  نآ  زا  لاثمت  اهنویلیم  . 5
رگید هک  تسا  یعیبط  تسا و  دوجوم  نیرتسدقم  نایحیسم  دزن  مالسلا  اهیلع  میرم  نب  یـسیع  هک  تسا  نشور  روما ، نیا  همه  هب  تقد  اب 

. دنروآیم دورف  میظعت  رس  ترضح  نآ  تیصخش  ربارب  رد  زین  نایدا  اهبتکم و 
نامه دنرامـشیم و  وا -  گرزب  ربمایپ  ادخ و  هتـسیاش  هتـسراو و  هدنب  تسه -  هک  هنوگ  نآ  ار  وا  میرک  نآرق  زا  يوریپ  هب  زین  ناناملـسم 

. دننکیم لیلجت  ار  يو  دنکیم ، دای  مارتحا  تسادق و  تراهط و  یکاپ ، هب  ار  وا  اهراب  نآرق  هک  هنوگ 
تیوـقت يارب  ادـخ و  هدارا  هب  وا -  هک  تسا  ترـضح  نآ  يـالاو  تیـصخش  هوکـش و  عوـضوم و  نیا  تیمها  تهج  هـب  دـسریم  رظن  هـب 

لیلد هب  زین  دـیآیم و  دورف  نامـسآ  زا  ترـضح ، نآ  مایق  روهظ و  رـصع  رد  مالـسلا -  هیلع  يدـهم  ماما  شخب  تاـجن  یناـهج و  تکرح 
مالـسلا هیلع  تلاـسر  یحو و  نادـناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  دروم  نیا  رد  يرایـسب  تاـیاور  هک  تسا  عوـضوم  رایـسب  تیمها 
گرزب رگحالـصا  نآ  دییأت  قیدـصت و  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ماما  هب  وا  يادـتقا  مالـسلا و  هیلع  یـسیع  ندـمآ  دورف  هب  نآ  رد  هدیـسر و 

. تسا هدش  حیرصت  اهلسن ، اهرصع و 
ص 470؛ ج 1 ، جاـجتحالا ، ح 8 ؛ ص 271 ، قودـصلل ، یلاـمالا  نینچمه ر.ك : 680 ؛ ص 678 -  روهظ ، ات  تدـالو  زا  يدـهم  ماـما  )
ح ص 345 ، ج 2 ، ح 27 ، ص 280 ، ج 1 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدـلالامک و  ح 10 ؛ ص 49 ، ج 8 ، یفاکلا ، ح 1 ؛ ص 320 ، ج 1 ، لاصخلا ،

.( 31

روهظ ياههناشن 

روهظ ياههناشن 
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روهظ هناتـسآ  رد  ای  لبق و  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  ینیب  شیپ  ساسا  رب  هک  اهدادـخر  زا  هتـسد  نآ  زا  تسا  تراـبع  روهظ » ياـههناشن  »
ياهنوگ هب  تسا ؛ یناهج  مایق  نآ  ندش  رتکیدزن  زا  يدیون  اههناشن  نآ  زا  کی  ره  قّقحت  دیآیم و  دیدپ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح 

زا درک . دـهاوخ  مایق  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ ، هناشن  نیرخآ  لاـبند  هب  هدـش و  ییوگـشیپ  ياهدادـخر  هعومجم  ققحت  اـب  هک 
زا ياهراپ  تسا ؛ هدش  هدرمـش  تمایق  ییاپرب  ياههناشن  زا  یکی  ناونع  هب  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ترـضح  مایق  ینید ، عبانم  رد  هک  ییاجنآ 

: تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ۀعاسلا ) طارشا  . ) دوشیم هدرمش  زین  تمایق  ياههناشن  ناونع  هب  روهظ  ياههناشن 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  »

: دوب دهاوخ  تمایق  ییاپرب  زا  لبق  زیچ  هد  ریزگان  هب 
رد نتفر  ورف  مالـسلا ، هیلع  یـسیع  ترـضح  لوزن  دوخ ، برغم  زا  دیـشروخ  عولط  مالـسلا ، هیلع  مئاق  جورخ  هباد ، دود ، لاّـجد ، یناـیفس ،

.« دهد قوس  رشحم  يوس  هب  ار  مدرم  ات  دمآ  دهاوخ  نوریب  ندع  رعق  زا  هک  یشتآ  برعلا و  ةریزج  رد  نتفر  ورف  قرشم و 
.( ح 426 ص 436 ، ۀبیغلا ، باتک  )

اههناشن رامش 

هدـش داـی  روهظ  ياـههناشن  ناونع  هب  یعاـمتجا ، یـسایس -  ياـهینوگرگد  یعیبطریغ و  یعیبط و  ياهدادـخر  زا  یهوبنا  ینید  عباـنم  رد 
. تسین ناسکی  اههناشن  نیا  همه  یتسرد  رابتعا و  هجرد  هک  تسا  نشور  تسا .

هدش دای  قثوم  ریغ  دارفا  هلیسو  هب  ربتعمریغ و  ياهباتک  رد  زین  یضعب  تسا . راوتسا  تلالد  دنس و  تهج  زا  هدمآ و  ربتعم  عبانم  رد  یخرب 
. تسا

. دشابیم تمایق  ییاپرب  هناشن  مه  روهظ و  هناشن  مه  یضعب  تسا و  روهظ  هناشن  اهنت  اههناشن ، نیا  زا  یخرب 
درگ يدـحاو  ناونع  رد  ناوتیم  ار  اهنآ  همه  هاگ ، هک  تسا  یئزج  زیر و  لئاسم  رگناـیب  یـضعب  تسا و  يروحم  یلک و  اـههناشن ، یخرب 

؟ تسا رادقم  هچ  روهظ  ياههناشن  هک  درک  صخشم  ناوتیمن  عطق  روط  هب  نیاربانب  دروآ .
روهظ هناتـسآ  رد  هک  دـهدیم  ناـنیمطا  اـم  هب  تاـیاور ، یناوارف  هک  تسا  نیا  مهم  درادـن . یتیمها  دـشاب ، نکمم  يراـک  نینچ  هک  ضرف 

. تسا هجوت  لباق  مهم و  نادنچ  هن  یضعب  ریگارف و  ریگمشچ و  یخرب  هک  داد  دهاوخ  خر  یثداوح  مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 
. تسا هدرک  هراشا  اههناشن  زا  يدادعت  هب  فلتخم ، نیوانع  اب  تایاور  زا  یخرب  هتبلا 

روهظ ياه  هناشن  عاونا 

ياههناشن اهنآ ، زا  يرایـسب  هکنآ  هچ  مزال ؛ هن  تسا و  دـیفم  نادـنچ  هن  ماـسقا ، نیا  همه  ندرمـش  رب  تسا و  نوگاـنوگ  روهظ  ياـههناشن 
نیا زا  تسین . نشور  یلیخ  اهنآ ، یتسردان  یتسرد و  تسا و  لاکشا  ياراد  زین  اوتحم  دنس و  رظن  زا  نیا ، رب  نوزفا  دشابیمن . روهظ  یعطق 

: ددرگیم هدنسب  لیذ  دراوم  هب  اهنت  اههناشن  میسقت  رد  ور 
: کی

. تسا هدـش  داـی  روهظ » یمتح  میـالع   » ناونع هب  ینـشور  هب  اـهنآ  زا  يرامـش  روهظ ، ياـههناشن  ناـیم  رد  یمتح  ریغ  یمتح و  ياـههناشن 
یعطق و یطرـش -  دیق و  چیه  نودب  اهنآ -  ندـش  رادـیدپ  هک  تسا  نآ  یمتح -  ریغ  ياههناشن  لباقم  رد  یمتح - » ياههناشن   » زا روظنم 

. درک دهاوخن  روهظ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ددرگن ، عقاو  اهنآ  ات  هک  ياهنوگ  هب  دوب ؛ دهاوخ  یمازلا 
هکلب تسا ؛ لاحم  اهنآ ، ندماین  دیدپ  هک  تسین  انعم  نیا  هب  اههناشن ، نیا  عوقو  ندوب  یعطق  ملـسم و  ای  یمتح و  هک  دومن  هجوت  دـیاب  هتبلا 

. دوب دهاوخ  یعطق  دنک -  هدارا  دنوادخ  رگا  اهنآ -  ندمآ  دیدپ  اههدنراد ، زاب  ندوبن  تایضتقم و  طیارش و  ندوب  مهارف  بسح  هب 
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: دوشیم هدافتسا  لیذ  هناگ  جنپ  ياههناشن  ندوب  یمتح  دراد  دوجو  زین  حیحص  تایاور  اهنآ  نایم  رد  هک  یناوارف  تایاور  زا 
. ءادیب رد  فسخ  هّیکز و  سفن  لتق  ینامسآ ، هحیص  ینامی ، مایق  ینایفس ، جورخ 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
: تسا اههناشن  زا  مئاق  مایق  زا  لبق  رما  جنپ  »

.« هّیکز سفن  لتق  ینامی و  جورخ  ءادیب و  رد  فسخ  ینایفس و  هحیص و 
.( ح 427 ص 436 ، ۀبیغلا ، باتک  )

: تسا هدش  ریبعت  نینچ  اههناشن ، نآ  ندوب  یمتح  زا  تایاور  ياهراپ  رد 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

:[ زا تسا  ترابع   ] دوب دهاوخ  ریزگان  هب  مئاق  مایق  زا  لبق  هک  یمتح  روما  »
.« داد دهاوخ  رس  ادن  نامسآ  زا  هک  يدانم  هّیکز و  سفن  لتق  ءادیب ، رد  فسخ  ینایفس ، جورخ 

.( ح 26 ص 264 ، ۀبیغلا ، )
ناونع هب  اهنآ ، ققحت  تروص  رد  هک  تسا  يروما  هب  طورـشم  دـیقم و  ینعی ، دراد ؛ رارق  یمتح  ریغ  ياههناشن  یمتح ، ياههناشن  ربارب  رد 

. دنک روهظ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دـیاین و  دـیدپ  دـیاش  دـیآ و  دـیدپ  دـیاش  یمتح  ریغ  ياههناشن  رگید  ترابع  هب  دـیآیم . دـیدپ  هناشن 
: تسا رارق  نیا  زا  هدشن ، حیرصت  اهنآ  ندوب  یمتح  هب  هک  ییاههناشن  زا  ياهراپ 

ریگارف ياهبوشآ  اهگنج و  اههلزلز و  اهریم ، گرم و  . 1
ماگنهب ان  فوسک  فوسخ و  . 2

ناوارف و…  ياهناراب  شراب  . 3
: ود

هب دوب ؛ دـهاوخ  نآ  هب  لصتم  روهظ ، ياـههناشن  زا  يرامـش  دـنچ ، یتاـیاور  ساـسا  رب  روهظ  هب  لـصتم  ریغ  روهظ و  هب  لـصتم  ياـههناشن 
. دشابن يدایز  هلصاف  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  اهنآ و  نیب  هک  ياهنوگ 

هلـصاف هک  تسا  نآ  ملـسم  ردق  یلو  تسین ؛ نشور  قیقد  روط  هب  تسا ، زور  دـنچ  ای  تدـم و  هچ  روهظ  ات  اههناشن  نآ  هلـصاف  هکنیا  هتبلا 
ساـسا نیا  رب  دـهدیم . خر  نآ ، زا  شیپ  لاـس  اـی  روهظ ، لاـس  ناـمه  رد  روهظ ، هب  لـصتم  ياـههناشن  هعوـمجم  ًـالامتحا ، تسین و  داـیز 

رد هک  تسا  لصتم  ریغ  ياههناشن  لباقم  رد  دوشیم . عقاو  نآ  هب  لصتم  روهظ و  کیدزن  روهظ ، ياههناشن  زا  يرامش  هک  تسین  يدیدرت 
. داتفا دهاوخ  هداتفا و  قافتا  يربک ، تبیغ  نارود  رد  خیرات  لوط 

: هس
یخرب ییوگـشیپ  یلو  تسا ؛ يداع  یعیبط و  لاور  هب  اههدیدپ -  ریاس  ندش  عقاو  نوچمه  روهظ -  ياههناشن  ققحت  يداع  ریغ  ياههناشن 

هب اهنآ  ققحت  دـیامنیم و  نکممریغ  يداع ، روط  هب  اهنآ  ندـش  عقاو  دـسریم ، رظن  هب  هک  هتفای  باـتزاب  تاـیاور  رد  ياهنوگ  هب  اـهنآ ، زا 
اهنآ يرهاظ  يانعم  نامه  رگا  ینامـسآ ، هحیـص  برغم و  زا  دیـشروخ  عولط  ًالثم  دوب ؛ دهاوخ  هزجعم  بوچ  راهچ  رد  یعیبطریغ  تروص 

. تسین نکمم  ًاتداع  يروما ، نینچ  ندش  رادیدپ  اریز  دهد ؛ خر  هزجعم  هنوگ  هب  دیاب  دشاب ، دارم 
. دراد ناکما  ًاتداع  اهنآ  شیادیپ  هک  دنک  هراشا  ییاهدادخر  هب  دشاب و  هتشاد  يزمر  ییانک و  يانعم  اههناشن ، نیا  زا  یضعب  دیاش  هتبلا 
فیعض رتشیب  تایاور ، نیا  دانـسا  دراد . دوجو  ییاور  عبانم  رد  روهظ ، ياههناشن  دروم  رد  یناوارف  ياهثیدح  هک  تسا  ینتفگ  نایاپ  رد 

هب دـشابیم . طولخم  فحـصم و  اهنآ  زا  ياهراپ  تسین و  اهنآ  نیب  مزال  ماجـسنا  یگنهامه و  زین ، تلالد  رظن  زا  تسا . دامتعا  لـباقریغ  و 
هدنیآ و ياهدادخر  یگنوگچ  زا  یهاگآ  هب  ناناملـسم  دیدش  يدـنمهقالع  وس و  کی  زا  ّتیودـهم »  » هلأسم رایـسب  تیمها  دـسریم ، رظن 
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 - رگمتـس نامکاح  هژیو  هب  ناهاوخدب -  نانمـشد و  هک  هدش  ببـس  رگید ، يوس  زا  مالـسلا ، هیلع  يدهم  روهظ  ياههناشن  ندـش  رادـیدپ 
. دنروآ دوجو  هب  تایاور  رد  یتارییغت  شیوخ ، یسایس  عفانم  ندروآرب  تهج  رد  هک  دنوش  هسوسو 

.( ص 70 یناود ، یلع  هلاقم  يدهم ، رون  )
لعج تفآ  زا  اهنآ  زا  يرامش  مک  تسد  هک  میتسه  ورهبور  روهظ ، ياههناشن  هنیمز  رد  حیحص  ریغ  حیحـص و  تایاور  زا  یهوبنا  اب  کنیا 

، ضرغ يور  زا  دمع و  هب  ای  يزوسلد و  لهج و  رـس  زا  اهنآ  رد  هک  دراد  دوجو  زین  ییاهباتک  هنافـسأتم  تسا . هدنامن  نوصم  فیرحت  و 
. تسا هدش  هدز  نماد  رما  نیا  هب 

هیلع يدـهم  روهظ  لصا  رد  ناـگمه ، هک  دـننایامنب  زین  دـنامب و  ظوفحم  اـهنآ  لـصا  دناهتـساوخ  تاـیاور ، نیا  يروآدرگ  اـب  یخرب  هتبلا 
فیرحت لعج و  لامتحا  روهظ ، ياههناشن  یسررب  رد  تسا و  لکشم  تایاور  نیا  همه  یتسرد  هب  مازتلا  نیاربانب  دنراد . رظن  قافتا  مالـسلا 

. تفرگ هدیدان  دیابن  ار  تسایس  ناهنپ  ياهتسد  ياههسیسد  و 
نیا لیلد  هاگ  چـیه  اههناشن ، هنومن  ناونع  هب  نیغورد  نایعدـم  دوجو  اـی  روهظ و  ياـههناشن  رد  فیرحت ، لـعج و  زا  يدراوم  دوجو  هتبلا 

. تسا یعطق  مّلـسم و  اههناشن  نیا  زا  ياهتـسد  اریز  دورب ؛ لاؤس  ریز  اـههناشن  همه  لـصا  اـی  دـتفیب و  راـبتعا  زا  تاـیاور  همه  هک  دوشیمن 
ياهاعدا ای  نانمـشد و  يوس  زا  اـهنآ  رد  رییغت  فیرحت و  لاـمتحا  روهظ و  ياـههناشن  رد  اهفعـض  تالاکـشا و  ياهراـپ  دوجو  نینچمه 

اریز دـناسریمن ؛ یبیـسآ  مالـسلا  هیلع  مئاق  روهظ  هب  داقتعا  ّتیودـهم و  لصا  هب  هاگ  چـیه  ّتیودـهم ، لصا  هراـبرد  ناداّیـش  یخرب  یهاو 
نآ رد  ياهشدخ  زگره  تسا و  هدش  تباث  رتاوت  اب  تسا و  نیقیرف  قافتا  دروم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  ّتیودـهم و  هب  داقتعا 

. ددرگیمن دراو 
.( ص 258 مالسلا ، هیلع  يدهم  هار  هب  مشچ  )

نامز ماما  زامن 

زا یکی  دندرکیم . شرافس  نادب  هدومن و  دیکأت  ّصاخ  يزامن  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  کی  ره  دوشیم  هدافتسا  تایاور  یخرب  زا 
. تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  زامن  اهزامن ، نیا 

: هدومرف ناشیا  هک  تسا ، مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هب  بوسنم  یتیاور  رد 
نیدـب زامن  تعکر  ود  هتفر ، دوخ  هاگزامن  هب  بش  همین  زا  دـعب  دـنک ، لـسغ  هعمج  بش  سپ  دراد ، ياهتـساوخ  دـنوادخ  زا  هک  سک  ره  »

: دناوخب بیترت 
: دیوگب هبترم  دصکی  دیسر  ُُدبْعَن » َكاِّیا   » هب یتقو  لّوا  تعکر  رد 

دنک رارکت  راب  تفه  ار  هدجس  ود  عوکر و  رکذ  سپس  هدناوخ  هبترم  کی  ار  دیحوت  هروس  و  ُنیِعَتْسَن » َكاِّیا  َو  ُُدبْعَن  َكاِّیا  »
. درک دهاوخ  هدروآرب  ار  شتجاح  دنوادخ  دناوخب ؛ بیترت  نیمه  هب  زین  ار  مود  تعکر  و 

.( ص 75 ج 6 ، لئاسولا ، كردتسم  )
: تسا هدمآ  اهلقن  یخرب  رد  هتبلا 

. دتسرفب تاولص  هبترم  دصکی  هتفر ، هدجس  هب  هاگنآ  دناوخب و  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تاحیبست  تسا  بحتسم  زامن  نیا  زا  سپ 
.( ص 230 ج 53 ، راونالاراحب ، )

: تسا هدش  هتفگ  نینچمه 
. دوش هدناوخ  نآ  رخآ  ات  ُءافَخلا  َحَِرب  َو  ُءالَبلا  َمُظَع  َمُهّللَا   » ياعد نایاپ  رد 

.( ص 184 ج 8 ، ۀعیشلا ، لئاسو  )
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هیریمن

وا تماما  هب  لـئاق  مالـسلا  هیلع  دـمحم  نب  یلع  ماـما  راـگزور  رد  هک  دـندوب  يریمن  ریـصن  نب  دـمحم  ناوریپ  هعیـش و  ةـالغ »  » زا هیریمن » »
! دندرک ادیپ  داقتعا  تشاد ، مان  يریمن  ریصن  نب  دمحم  هک  يدرم  يربمایپ  هب  يو  زا  سپ  دندیدرگ .

( يریمن ریصن  نب  دمحم  )
هیلع يرکـسع  نسح  ماما  نارای  زا  ار  وا  ۀبیغلا » باتک   » رد مالـسلا و  هیلع  یقت  دـمحم  ماما  نارای  زا  ار  يو  دوخ ، لاجر  رد  یـسوط  خـیش 
ماما باحصا  هعبرا و  باون  زا  هک  ار -  نامثع  نب  دمحم  ماقم  ّتیباب و  يوعد  تشذگرد ، مالـسلا  هیلع  ماما  نوچ  تسا و  هدرمـش  مالـسلا 

. درک دوب -  نامز 
: دیوگ دوخ  لاجر  زا  مود  تمسق  رد  یلح  همالع  تسج . يّربت  يو  زا  دومن و  تنعل  ار  يو  نامثع  نب  دمحم  رفعج  وبا 

نانآ تسا . هدرمش  افعض  زا  ار  وا  تیاور  ثیدح و  رد  یلو  تفریم ، رامـش  هب  دنمـشناد  يدرم  دوب و  هرـصب  ناگرزب  زا  ریـصن  نب  دمحم 
: دنرادنپیم

تفگیم درکیم و  تّوبن  يوعد  يریمن  ریصن  نب  دمحم  درکیم . لولح  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دسج  رد  تاقوا  یخرب  یلاعت  يادخ 
: هک

نسحلاوبا دروم  رد  تفگیم و  نخس  خسانت »  » هرابرد يو  تسا . ادخ  وا  تخیگنارب و  راک  نادب  ار  يو  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
. درمشیم لالح  ار  اهمارح  زا  یخرب  دوب و  يدساف  رایسب  دیاقع  ياراد  درکیم . ییوگهفازگ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

. دناهتسناد يریمن  ریصن  نب  دمحم  هب  بوسنم  ار  هیریصن »  » هقرف یخرب 
.( 450  - 451 یمالسا ، قرف  گنهرف  ص 584 ؛ نییمالسالا ، تالاقم  93 ؛ ص 94 -  یتخبون ، هعیشلا  قرف  )

، دیسر ارف  یـسوم  نب  دمحم  گرم  ماگنه  یتقو  درکیم . تیوقت  ار  وا  دوب -  نایـسابع  يارزو  زا  هک  تارف -  نسح  نب  یـسوم  نب  دمحم 
: دیسرپ شنارای  زا  یسک 

؟ دوب دهاوخ  نیشناج  یسک  هچ  وت  زا  سپ 
يوگتفگ دمحا »  » مان رـس  رب  شناوریپ  تشذگرد ، وا  یتقو  تفگن . دمحا »  » هملک زج  يزیچ  دوب ، هدمآ  دنب  شنابز  يرامیب  جـنر  زا  نوچ 

! دوب دمحا  نیمادک  مان ، نآ  زا  يو  تساوخ  هک  دنتسنادن  دندرک و  رایسب 
: دندش هورگ  هس  رب  سپ 

: دنتفگ ياهدع 
: دنتفگ یهورگ  تسا . يو  رسپ  دمحا 

: دنتفگ موس  هتسد  دوب . هّیماما  مان  دب  لاجر  زا  هک  تسا  تارف  نسح  نب  یسوم  نب  دمحم  نب  دمحا 
. دندش هدنکارپ  ماجنارس  دوب . دیز  نب  رشب  نب  دمحم  نب  دمحم 

روهظلا مئالع  یف  روهدلا  بئاون 

دلج راهچ  رد  ییابطابط  یناهج  ریم  نسح  دمحم  دیس  هلیسو  هب  هک  تسا  روهظ  ياههناشن  هرابرد  روهظلا  مئالع  یف  روهدلا  بئاون  باتک 
. تسا هدمآ  رد  ریرحت  هتشر  هب 

اههنتف مالـسلا و  هیلع  دوعوم  يدهم  ترـضح  مایق  روهظ و  نامّزلا ، ُرِخآ  ياههناشن  نایب  رد  یخیرات  ییاور -  تسا  ياهعومجم  باتک  نیا 
ياهمان هب  رثا  ود  نتـشون  زا  سپ  نابز ، یـسراف  مدرم  ییانـشآ  يارب  هدنـسیون  تسویپ . دنهاوخ  عوقو  هب  هلحرم  نآ  رد  هک  ییاهبوشآ  و 
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هنوگ همه  هعومجم  نیا  رد  تسا . هدرک  يروآدرگ  ار  عماـج  رثا  نیا  روـهظ  مئـالع  رد  رورـس  هنیجنگ  روـهظلا و  مئـالع  یف  روـنلا  عـماول 
ای هبطخ و  ثیدح ، ره  همادا  رد  هدش و  يروآدرگ  دـشاب -  طوبرم  نامّزلا  ُرِخآ  ياههناشن  هب  ياهنوگ  هب  هک  اهباتک -  زا  رابخا  بلاطم و 

. تسا هدش  هداد  حیضوت  نآ  لکشم  بلاطم  تاغل و  یبلطم ،
هب  ) نآرق زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  ياههناشن  يدعب  ياهشخب  رد  هدـش و  رکذ  روهظ  ياههناشن  زا  یتسرهف  لّوا ، شخب  رد 

ثیداحا مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  رظن  زا  روهظ  میالع  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تایاور  هب  دنتـسم  و  نآرق ) ياههروس  بیترت 
رد هدـش  رکذ  ياـههناشن  هـبیرغ و  رفج و  موـلع  ناـبحاص  ناـنهاک و  راـبخا  نیعباـت ، باحــصا و  لاوـقا  زا  ناـمّزلا  ُرِخآ  ياـههناشن  اـهنآ ،

. تسا هدمآ  نیشیپ  نایدا  ینامسآ  ياهباتک 

( هناگراهچ يارفس   ) هعبرا باون 

هب دوخ  دندناسریم و  مدرم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تاعیقوت  اههمان و  ّصاخ ، بیان  ای  ریفـس  راهچ  يرغـص ، تبیغ  تدـم  رد 
. دندشیم لیان  ناشیا  ترایز 

: زا دناترابع  بیترت  هب  هناگراهچ ، باون  ای  ناریفس  نیا 
: يرکسع يدسا  يرمع  دیعس  نب  نامثع  رمع  وبا  . 1

ماجنا ترضح  نآ  تیصو  هب  انب  ار  مهدزای  ماما  نفد  نفک و  لسُغ ، مسارم  دوب و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  يداه و  ماما  باحـصا  زا  وا 
همادا ار  تمدخ  نیا  دوب ، هدنز  ات  تفرگ و  هدهع  رب  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  يراکشیپ  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  مکح  هب  وا  داد .

. داد
: دیعس نب  نامثع  نب  دمحم  رفعج  وبا  . 2

وا دوب . ردـپ  رایتسد  زین  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  نامز  رد  دـیدرگ . مالـسلا  هیلع  ماما  ترافـس  راد  هدـهع  ردـپ  گرم  زا  دـعب  يو 
. دوب هدرک  سیونکاپ  هدینش و  مهدزاود  ماما  مهدزای و  ماما  زا  ار  نآ  بلاطم  هک  هدومن  فیلأت  هقف  رد  ییاهباتک 

راکـشیپ و لاس  هاجنپ  دودح  یتدم  وا  دش . نوفدم  اج  نامه  تشذگ و  رد  دادغب  رد  ای 305 ه  یلوالا 304 ه  يدامج  رخآ  زور  رفعج  وبا 
. دوب مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ریفس 

: یتخبون حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  . 3
دروم رایتسد  اهلاس  هک  ار -  حور  نب  نیـسح  درک و  عمج  ار  هعیـش  نایعا  خـیاشم و  گرم ، زا  شیپ  لاس  ود  ناـمثع  نب  دـمحم  رفعج  وبا 

رد داتفا و  قاـفتا  دادـغب  رد  نابعـش 326 ه  رد  شتاـفو  دوب ، دوخ  ناـمز  يـالقع  زا  يو  دومن . یفرعم  دوخ  ینیـشناج  هب  دوب -  شداـمتعا 
. دیدرگ نوفدم  هیتخبون  ناتسروگ 

: يرمس دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  . 4
ود هب  کیدزن  یتّدم  دش و  هدـیزگرب  ماما  هصاخ  تباین  ترافـس و  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رما  هب  حور و  نب  نیـسح  تیـصو  هب  انب  يو 

كاخ هب  اجنآ  رد  داتفا و  قافتا  دادـغب  رد  ای 329 ه  نابعـش 328 ه  همین  رد  شتافو  دوب -  نایعیـش  بیاغ و  ماما  نیب  طبار  لاس  هس  ای  لاس 
. تفریذپ نایاپ  هصاخ  تباین  ترافس و  رصع  يرغص و  تبیغ  تدم  وا ، تافو  زا  دعب  دش . هدرپس 

.( ص 374 ج 2 ، عّیشت ، فراعملاةریاد  )
صاخ باون  درکلمع 

: زا تسا  ترابع  دوب -  هدش  هتشاذگ  نانآ  هدهع  رب  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  فرط  زا  هک  ّصاخ -  نابیان  فیاظو  زا  یخرب 
: کی
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باّون طسوت  هدش  لقن  ثیداحا  زا  ترـضح  نآ  هرابرد  دیدرت  کش و  عفر  مالـسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  ناکم  مان و  نتـشاد  هگن  ناهنپ 
: دناهتشاد هبناج  ود  هفیظو  کی  باّون  هک  دوشیم  مولعم  نانآ ، تسد  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  فرط  زا  هدش  رداص  تاعیقوت  ّصاخ و 

دندادیم شزومآ  دوخ  يالکو  هب  دنتشادیم و  هگن  یفخم  نایعیش  زا  هکلب  نانمـشد ؛ زا  اهنت  هن  ار  ماما  یگدنز  لحم  مان و  فرط  کی  زا 
نانآ رب  رگید ، يوس  زا  دنراد . نوصم  نایـسابع  رطخ  زا  ار  نایعیـش  دنتـسناوت  ور  نیا  زا  دـنروآ . نایم  هب  ترـضح  نآ  زا  یمـسا  ادابم  هک 

هب اهنآ  نایم  رد  يدیدرت  کش و  دناوتن  فارحنا  طخ  ات  دـنناسر  تابثا  هب  دامتعا  دروم  ناراداوه  يارب  ار  ماما  كرابم  دوجو  هک  دوب  مزال 
ار وا  روـضح  ياـهناکم  دـناهدید و  ار  ترـضح  هک  دـنتفگیم  ناـنیمطا  دروـم  دارفا  هب  فـلتخم ، ياـهتیعقوم  رد  ناـشیا  دروآ . دوـجو 

. دوش هدودز  اهنآ  بولق  زا  کش  رابغ  ات  دندشیم  يروآدای 
: ود

تاباعـشنا زا  ار  هّیماما  تعامج  هک  تفرگیم  تروص  فده  نیا  هب  ناریفـس ، ياهتیلاعف  نایعیـش  تاباعـشنا  ییارگ و  هقرف  زا  يریگولج 
همئا ربمایپ و  ياهراتفگ  زا  هتسد  نآ  نانیا  فده ، نیا  هب  لوصو  يارب  دراد . نوصم  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  رـسپ  تماما  تابثا  اب  رتشیب 
باّون دـندرکیم . نایب  دومن -  دـهاوخ  تبیغ  نانآ  نیرخآ  دوشیم و  متخ  هدزاود  هب  ناماما  عومجم  دراد  تلـالد  هک  ار -  مالـسلا  مهیلع 

هب تیاهن  رد  هدرک و  رتمک  ار  عّیشت  بتکم  رد  هدمآ  دوجو  هب  تاباعـشنا  دنتـسناوت  دنتفای و  تسد  يریگمـشچ  تیقفوم  هب  هلحرم ، نیا  رد 
. دنناسرب رفص 

: هس
مالسلا هیلع  ماما  تمدخ  ار  نایعیـش  یعرـش  یهقف و  تالاؤس  ّصاخ ، نابیان  یتدیقع  یملع و  تالکـشم  یهقف و  تالاؤس  هب  ییوگخـساپ 

حرطم يرایـسب  یهقف  تالاؤس  نامثع ، نب  دـمحم  مود ، بیاـن  تباـین  هرود  رد  دـندرکیم . غـالبا  مدرم  هب  ار  اـهنآ  خـساپ  دـندناسریم و 
دودـحم یهقف  لئاسم  هب  ّصاخ  نابیان  ياهتیلاعف  داد . باوج  اهنآ  هب  ینالوط  ددـعتم و  تاعیقوت  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـیدرگ و 

. دوب یتدیقع  تارظانم  اهثحب و  رد  تکرش  یملع و  تالکشم  لح  نانآ  رگید  هفیظو  هکلب  دشیمن ؛
: راهچ

تباین نیغورد  نایعدم  اب  هزرابم 
: جنپ

ار ترـضح  هب  قلعتم  لاوما  هوجو و  دوخ ، ترافـس  نارود  رد  مادک  ره  مالـسلا ، هیلع  ماما  ّصاخ  باّون  ماما  هب  قلعتم  لاوما  عیزوت  ذخا و 
. دندرکیم فرصم  دادیم ، روتسد  ماما  هک  يدراوم  رد  دندناسریم و  ماما  هب  نکمم ، قیرط  ره  هب  دنتفرگیم و  لیوحت 

: شش
زا ناـماما ، نایعیـش و  ناـیم  طاـبترا  يرارقرب  داـجیا  نوگاـنوگ و  یحاوـن  روـما  هرادا  يارب  لـیکو  نییعت  تسایـس   » نـالیکو یهدـنامزاس 

ماما اب  نالیکو  طابترا  روحم  دیدرگ و  عطق  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  اب  سامت  نیا  تبیغ ، رـصع  رد  تشاد . دوجو  نیـشیپ  همئا  ياهنارود 
ره رد  ترورـض  هب  اـنب  دوب و  صخـشم  ًاـبیرقت  نیـشن  هعیـش  قطاـنم  درکیم . نییعت  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  هک  دوـب  یبیاـن  مالـسلا ، هیلع 

يارب ّصاخ  بیان  ای  ماما و  هک  دندوب  یلیکو  یتسرپرـس  تحت  رتکچوک ، قطانم  رد  لیکو  دنچ  یهاگ  دشیم و  نییعت  یلیکو  ياهقطنم ،
. دندرکیم نییعت  اهنآ 

ماما روتسد  قبط  زین  نانآ  دنداتسرفیم و  باّون  دزن  دادغب ، هب  ینوگانوگ  ياههویش  هب  دنتفرگیم ، تاهوجو  تباب  هک  ار  یلاوما  الکو  نیا 
ار مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  راب  کی  يارب  نالیکو  زا  یخرب  هک  دوب  نکمم  يدراوم  رد  دـنتفرگیم . راـک  هب  هتـسیاب  دراوم  رد  مالـسلا  هیلع 

. دمآ لیان  مالسلا  هیلع  ماما  تاقالم  هب  مود ) بیان  رفعج  وبا  نالیکو  زا  « ) ناّطق دمحا  نب  دمحم   » هک نانچ  دننک ؛ تاقالم 
.( ص 442 ج 1 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  )
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هتـشاد دادغب  رد  لیکو  هد  رفعج  وبا  یمق ، لیتم  نب  دمحا  زا  لقن  هب  دندرکیم . هفیظو  ماجنا  ماما ، ّصاخ  بیان  رظن  تحت  نانآ  ًالومعم  اما 
. دش موس  بیان  ًادعب  هک  دوب -  حور » نب  نیسح   » يو هب  نانآ  نیرتکیدزن  هک 

.( ص 225 ۀبیغلا ، )
مولعم رگید ، یتیاور  زا  دوب . دهاوخ  رفعج  وبا  ینیـشناج  يو  يرایـسب  دید  زا  هک  هدوب  لیتم » نب  دـمحا  نب  رفعج  ، » يو ناکیدزن  رگید  زا 

دیدرگیمن تفایرد  یضوبق  نینچ  ّصاخ ، بئان  زا  اّما  دشیم ؛ تفایرد  نانآ  زا  یضوبق  نالیکو ، هب  هدش  هداد  لاوما  ربارب  رد  هک  دوشیم 
. دنهاوخن یضوبق  يو  زا  هک  داد  روتسد  دیزگرب ، ینیشناج  هب  ار  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  هک  ینامز  و 

نامز ماما  ّصاخ  باون  یناگدنز  نوماریپ  یشهوژپ  ص 236 ، مالسلا ، هیلع  هعیش  ناماما  یسایس  يرکف و  تایح  ص 225 و 226 ؛ نامه ، )
.( ص 85 مالسلا ، هیلع 

تباین و رارسا  ناونع ، چیه  هب  دنـشاب و  دنمهرهب  يرتالاب  صالخا  هجرد  زا  هک  تشاد  هجوت  يدارفا  هب  ّصاخ ، باون  باختنا  رد  ترـضح 
مه زاین  هتبلا  دندوب و  دوخ  نامز  دارفا  نیرتدنمشناد » نیرتهیقف و   » نابیان نیا  مییوگب  هک  دوبن  روط  نیا  دنهدن ، ناشن  ار  ماما  ناکم  لحم و 

ماما زا  ار  یملع  تالکـشم  یعرـش و  یهقف ، لئاسم  همه  دوب و  مدرم  ماما و  نیب  تطاسو  نانآ ، هفیظو  نیرتمهم  نوچ  دوبن ؛ هلأـسم  نیا  هب 
، دشیم بوسحم  یساسا  نکر  مهم و  تباین  و  تلاکو »  » رد هک  يزیچ  نآ  سپ  دندادیم ، رارق  مدرم  رایتخا  رد  دنتفرگیم و  مالـسلا  هیلع 

. دوب يرابدرب  يرادزار و  صالخا ،
.( ص 372 يرغص ، تبیغ  خیرات  )

صاخ تباین 

هک يروط  نامه  دنک ؛ یفرعم  ار  وا  مسر  مسا و  هب  دـهد و  رارق  دوخ  بیان  ار  یـصخشم  نّیعم و  صخـش  ماما  هک  تسا  نآ  ّصاخ ، تباین 
: دومرف داد و  ماجنا  ار  راک  نیا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

.« نالوُقَی ینَعَف  ََکل  الاق  ام  َو  ِنایِّدَُؤی  یّنَعَف  یّنَع  َْکَیِلا  ایَّدَا  امَف  ِناتَِقث  ُُهنبِا  َو  ُّيِرْمَعلَا  »
.( ص 360 ص 243 ، ۀبیغلا ، باتک  ح 1 ؛ ص 329 ، ج 1 ، یفاکلا ، )

نم زا  دـنناسرب ، وت  هب  نانآ  هچ  ره  دنتـسه ، دامتعا  دروم  مود ) بئان  نامثع  نب  دـمحم  لّوا و  بئان  دیعـس ، نب  ناـمثع   ) شرـسپ يرمع و  )
: دومرف رگید  ياج  رد  و  دنیوگیم ». نم  بناج  زا  دنیوگب  وت  هب  هچنآ  دنناسریم و 

« ْمُکِّیِدْهَم َیْنبِا  ُلیکَو  ًادمحم  ُهَْنبِا  َّنَا  َو  یلیکَو  ّيِرْمَعلا  ِدیعَس  ِنب  َنامثُع  َّنَا  یلَع  اوُدَهْشاَو  »
.( ص 355 ۀبیغلا ، باتک  )

نم دـنزرف  لیکو  مود ) بیان   ) نامثع نب  دـمحم  شدـنزرف  نم و  لـیکو  لوا ) بیاـن   ) يرمع دیعـس  نب  ناـمثع  هک  دیـشاب  دـهاش  هاوگ و  )
شلبق بیان  هلیـسو  هب  ار  لّوا ) بیان   ) دیعـس نب  نامثع  زا  دعب  نابیان  مالـسلا ، هیلع  يدهملا  نسحلا  نب  ۀجح  ترـضح  تسا ». امـش  يدهم 

. دومنیم یفرعم  مدرم  هب  درکیم و  نّیعم 
.( ص 34 مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  ّصاخ  باون  یناگدنز  نوماریپ  یشهوژپ  (ر.ك :

هدش هتخانش  تیمها  رپ  ریطخ و  رایسب  ياهتیلوؤسم  اهتسپ و  زا  يرغص ، تبیغ  نارود  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ترافس  تباین و 
. تسا

، ریذپان للخ  نامیا  نوچ : دـشاب ؛ هتـسارآ  ياهشزرا  اهیگژیو و  زا  شدوجو  نارک  ات  نارک  هک  تسا  یـسک  هدـنزارب  اهنت  الاو ، ماقم  نیا 
ندادـن تلاخد  دـنامب ، ناهن  دـیاب  هک  يروما  نتـشاد  هدیـشوپ  يراد و  زار  يراکزیهرپ ، یگـشیپ و  اوقت  نآ ، یعقاو  موهفم  هب  يرادتناما 

تماما و يالاو  ماـقم  بناـج  زا  هدیـسر  تاـمیلعت  تاروتـسد و  يارجا  ترـضح ، نآ  هب  صوصخم  روما  رد  شیوخ  یـصخش  رظن  يأر و 
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 - تسا رادروخرب  نآ  زا  طیارـش  عماج  دـهتجم  هک  ماع - » تباین   » زا ترـضح ، نآ  ّصاخ » تباین   » هک تسا  نشور  نیتسار و …  تیـالو 
: دننام تسا ؛ يرورض  رگید  ياهیگژیو  هارمه  هملک ، یقیقح  موهفم  هب  داهتجا  زین  یمّود  رد  هچرگ  تسا ؛ ریطخ  رترب و  سب  یتیلوؤسم 

، تایح نوگانوگ  داعبا  رد  یعرش  نیزاوم  اهرایعم و  هب  هناصلاخ  کّسمت  مازتلا و  سفن ، ياوه  اب  یعقاو  تفلاخم  لمع ، نادیم  رد  تلادع 
نّیعم و صاخشا  ترضح  ماع -  تباین  فالخ  رب  ّصاخ -  تباین  رد  قیمع و …  تخانـش  يرگن ، فرژ  یـشیدنا ، تسرد  یگـشیپ ، اورپ 

یلو دوب ، رظن  دـم  ییاهیگژیو  ّصاخ  تباین  رد  هچرگا  تسا . هدرک  یفرعم  ار  نانآ  مسر  مسا و  هب  هداد و  رارق  دوخ  بیاـن  ار  یـصخشم 
. دوب ّصاخ  باون  يرادهگن  ّرس  دوب  ياهژیو  ّتیمها  هجرد  رد  هچنآ 

: تسا هتشون  ۀبیغلا  باتک  رد  خیش 
: دندیسرپ یتخبون  لهسوبا  زا  ياهدع 

؟ دیدرگن راذگاو  وت  هب  یلو  دش ، راذگاو  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  هب  تباین »  » رما هک  دش  روطچ 
: داد خساپ  وا 

تفر و نانمـشد  اب  هک  متـسه  یمدآ  نم  دننیزگرب . ماقم  نیا  هب  ار  یـسک  هچ  دـننادیم  سک  ره  زا  رتهب  مالـسلا ) مهیلع  راهطا  همئا   ) نانآ
نانمشد اب  میاهثحب  رد  دیاش  متسنادیم ؛ دنادیم ، ماما  هرابرد  حور  نب  مساقلاوبا  هک  ار  هچنآ  رگا  منکیم . هرظانم  ناشیا  اب  مراد و  دمآ 
! مزاس راکشآ  ار  وا  تماقا  لحم  هجیتن  رد  مهد و  هئارا  مالسلا  هیلع  ماما  دوجو  رب  ار  يداینب  لیالد  ات  مدیشوکیم  نانآ ، اب  لادج  و 

نینچ زگره  دـهد ، ناشن  ار  وا  ات  دـننک  هعطق  هعطق  یچیق  اب  ار  شندـب  دـشاب و  هدرک  ناهنپ  دوخ  هماج  ریز  رد  ار  ماـما  مساـقلاوبا  رگا  اـما 
.« درک دهاوخن 

.( ح 358 ص 391 ، ۀبیغلا ، باتک  )
: تشاد یساسا  فده  ود  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  تباین  یگدنیامن و  ّصاخ  تباین  فادها 

: کی
ریگلفاغ زا  يریگولج  مالـسلا و  هیلع  ماما  یتسیز  ناهنپ  هب  مدرم  یجیردت  نداد  تداع  و  يربک » تبیغ   » يارب یمومع  ناهذا  ندرک  هدامآ 

ترـضح و نآ  دوجو  قلطم  راکنا  بجوم  اسب  هچ  درکیم ، تبیغ  یناهگان  روط  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  رگا  تبیغ . عوضوم  رد  ندش 
دندمآ و لیان  ضرغ  فده و  نیا  هب  يرغـص ، تبیغ  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ّصاخ  ناگدنیامن  دشیم . یمومع  راکفا  فارحنا 

. دنتخاس هدامآ  يربک » تبیغ   » يارب یمومع  ناهذا  راکفا و 
: ود

روضح و مدع  هیحان  زا  هک  يدوبمک  ألخ و  نایعیـش . یعامتجا  حـلاصم  ظفح  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  نارادـفرط  نارادتـسود و  يربهر 
شیوخ يربهر  ّصاخ  نابیان  هلیسو  هب  تسناوت  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دش و  رپ  دوب ، هدش  ادیپ  نایعیش  عامتجا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نادقف 

ار نارادتسود  نامز و  نآ  عامتجا  حلاصم  هدومن و  ناربج  ار  دوخ  میقتسم  روضح  مدع  زا  یـشان  ياهتراسخ  دنک و  لامعا  هعماج  رد  ار 
. دندرگ یشالتم  هدش و  فرحنم  نایعیش  دراذگن  دنک و  ظفح  یسایس -  یعامتجا و  طیارش  نیرتهدیچیپ  نیرتتخس و  رد  - 

.( ص 426 يرغُصلا ، ۀبیغلا  خیرات  )

ماع تباین 

فرط زا  هّماع » تباین   » ناونع تحت  نایعیـش  تیادـه  يربک » تبیغ   » زاغآ اب  هصاخ و  تباـین  يرغـص و  تبیغ  نارود  نتفاـی  ناـیاپ  زا  سپ 
هب ماع  یتاصخشم  تافـص و  یلک و  ياهطباض  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تروص  نیا  هب  تفرگ . لکـش  دوخ  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح 
هب دوش و  هتخانش  ماما  بیان  دنک ، قدص  وا  رب  داعبا -  همه  رد  تهج و  ره  زا  هطباض -  نآ  هک  یصخاش  درف  رـصع ، ره  رد  هک  داد  تسد 

( جع  ) يدهم ترضح  نوماریپ  تیودهم  ییابفلا  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 291 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


. دوب دهاوخ  مارح  شفلاخم  بجاو و  شتعاطا  ماما و  نخس  شنخس  دشاب . هعماج  یلو  ایند ، نید و  رما  رد  وا  زا  تباین 
: هلمج زا  تسا ؛ هدش  لقن  یناوارف  لیالد  هراب  نیا  رد 

رداص وا  خـساپ  رد  لیذ  عیقوت  درک و  لاؤس  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  زا  يربک  تبیغ  رد  نایعیـش  فیلکت  هراـبرد  بوقعی  نب  قاحـسا  . 1
: دیدرگ

.« مهیلع ِهللا  ُۀجُح  اَنَا  َو  ْمُکیلَع  یتَّجُح  ْمُهَّنِاَف  اِنثیدَح  ِةاُور  یِلا  اهیف  اوُعِجراَف  ُۀَِعقولا  ُثِداوَْحلا  اَّمَا  َو  »… 
.( ح 4 باب 45 ، ص 483 ، ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  ح 247 ؛ ص 290 ، ۀبیغلا ، باتک  )

تّجح نم  دنتـسه و  امـش  رب  نم  تّجح  ناشیا  دینک ، عوجر  املع )  ) ام رابخا  نایوار  هب  دیاب  دهدیم ، خر  امـش  يارب  هک  ییاهدماشیپ  رد  )
.« میادخ

: تسا هدومرف  املع  هرابرد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  . 2
 …« ُهوُدِّلَُقی ْنَا  ِماوَْعِللَف  ُهالوَم  ِرمَِال  ًاعیطُم  ُهاوَِهل  ًاِفلاُخم  ِِهنیِدل  ًاِظفاح  ِهِسْفَِنل  اِنئاَص  ِءاهَقُفلا  َنِم  َناک  ْنَم  اّمَا  َو  »… 

.( ح 33401 ص 131 ، ج 27 ، ۀعیشلا ، لئاسو  )
تعاطا ار  ادـخ  رما  دزرو و  تفلاخم  دوخ  سفن  ياوه  اب  دـننک و  ظفح  ار  دوخ  نید  دنـشاب و  ّطلـسم  دوخ  سفن  رب  هک  اهقف  زا  کـی  ره  )

.« دنیامن دیلقت  وا  زا  هک  تسا  بجاو  ناگمه  رب  دنک ،
لقن لیذ  نومضم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا -  هلظنح » نب  رمع  هلوبقم   » هب فورعم  هک  ار -  یتیاور  یـسوط  قودص و  ینیلک ، . 3

: دناهدرک
ًامکاح مُْکیَلَع  ُُهتلَعَج  دـق  ّینِاَف  ًامَکَح  ِِهب  اوَضْرَْیلَف  انَماکْحَا  َفَرَع  اـنِمارَح و  َو  اـِنلالَح  یف  َرَظَن  انَثیدَـح و  َيَور  ْدَـق  ْنَّمِم  ْمُکنِم  َناـک  ْنَم  »… 

…«
.( ح 6 ص 218 ، ج 6 ، بیذهتلا ، ح 10 ؛ ص 67 ، ج 1 ، یفاکلا ، )

تموکح هب  ار  وا  دـنادب ، ار  ام  ماکحا  دـشاب و  رظن  بحاص  ام  مارح  لالح و  رد  دـنک و  تیاور  ار  اـم  ثیدـح  هک  امـش  زا  مادـک  ره  )… 
 …« مداد رارق  مکاح  امش  رب  ار  وا  نم  هک  دننیزگرب 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  . 4
.« لیئارِسا یَنب  ِءایبنَاَک  یتَُّما  ُءامَلُع  »

.( ص 320 ج 17 ، لئاسولا ، كردتسم  )
ظفاح زین  مالـسا  ياملع  دوب ، بجاو  لیئارـسا  ینب  رب  نانآ  تعاطا  دـندوب و  یـسوم  نید  ظفاح  لیئارـسا  ینب  يایبنا  هک  روط  ناـمه  ینعی ،

. تسا بجاو  عرش  ماکحارد  نانآ  زا  تعاطا  دناربمغیپ و  نید 
: دومرف هک  هدرکلقن  شراوگرزب  ردپ  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

ِءافَعُِـضل َنیذِقنُملا  َو  ِهَّللا  ِجَجُِحب  ِِهنید  ْنَع  نّیباّذلاَو  ِهیَلَع  نیلاّدلا  َو  ِهَیِلا  نیعاّدلا  ِءامَلُعلا  َنِم  مالـسلا  هیلع  مُکِِمئاق  ِۀَـبیَغ  َدـَعب  یقبَی  ْنَم  َول ال  »
ِءافعُض ِبوُلق  ۀمزا  َنوُکِـسمی  َنیذلا  مُهَّنِکلِو  ِهللاِنید  ْنَع  َّدَتِْرا  َِّالا  ٌدَحَا  َیَِقب  اَمل  ِبِصاوَّنلا  حاخف  ْنِم  َو  ِِهتَدَرَم  َو  سیلبِا  ِكاَّبُـش  ْنِم  ِهّللا  ِدابِع 

« َّلَجَوَّزَع ِهللاَدنِع  َنُولَضفَالا  مُه  َکئلُوا  اهناّکُس  ِۀَنیفَّسلا  بِحاص  ُکِسُمی  امَک  ِۀعیشلا 
.( ص 223 رثالا ، بختنم  ص 455 ؛ ص 18 و ج 2 ، ج 1 ، جاجتحالا ، )

دننکیم عافد  وا  نید  زا  دنوشیم و  نومنهر  وا  يوس  هب  دننکیم و  توعد  وا  يوس  هب  امش  مئاق  تبیغ  زا  دعب  هک  ینادنمـشناد  دوبن  رگا  )
، دندشیم دترم  ادخ  نید  زا  هکنیا  زج  دنامیمن  یقاب  يدحا  دنهدیم ، تاجن  یناطیش  ياهدیرم  ناطیش و  ياهماد  زا  ار  ناوتان  ناگدنب  و 

ياهنیـشنرس دنریگیم و  تسد  هب  ار  یتشک  مامز  اهناولم  هک  هنوگنامه  دـنریگیم ، تسد  هب  ار  افعـض  لد  مامز  نادنمـشناد ، نیا  یلو 
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ترـضح ماع  نابیان  نیمه  یتسار  هب  دنتـسه . نیرترب  یلاعت -  كرابت و  يادـخ -  دزن  رد  اـهنیا  دـننکیم . ظـفح  گرم  رطخ  زا  ار  یتشک 
ناناملسم يارب  ار  زاین  دروم  لئاسم  هدومن ، ظفح  فارحنا  زا  ار  مالسا  سدقم  نید  يربک ، تبیغ  لوط  رد  هک  دنتـسه  مالـسلا  هیلع  يدهم 

اب فلتخم ، ياهيزوریپ  اهتیقفوم و  یمامت  یتسار  هب  دـناهتخاس . راوتـسا  حیحـص ، دـیاقع  ساسا  رب  ار  نایعیـش  ياهلد  دـناهدرک و  نایب 
عّیشت ییایوپ  طاشن و  تایح و  هدوب و  زورما -  هب  ات  يرغص  تبیغ  رخاوا  زا  هعیش -  ناهیقف  ناثدحم و  ریذپان  یگتـسخ  شالت  تدهاجم و 

. تسا هدومن  نیمضت  ار 

نابعش همین 

هچرگا نابعش  همین  تسا . حرطم  دوعوم  شخب  تاجن  دالیم  زور  ناونع  هب  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  نابحم  هعیـش و  دزن  رد  نابعـش » همین  »
لها يداـبع  میوقت  رد  اـما  تسا ؛ هتخاـس  كربـتم  شیوخ  مودـق  اـب  ار  نیمز  زور  نیا  رد  هک  تسا  ياهتـسجخ  دولوم  رادـماو  ار  شتفارش 

. تسا رادروخرب  ییالاو  هبترم  هاگیاج و  زا  زین  نامیا ،
ص ج 12 ، یبطرقلا ، ریسفت  ح 7461 و 7451 و 7450 ؛ ص 464 ، ج 3 ، لامعلازنک ، ر.ك :  ) ّتنس لها  هعیـش و  قیرط  زا  هک  یتایاور  رد 

. تسا هدش  هدرمش  رب  نابعش  همین  هتسجخ  زور  بش و  رد  زاین  زار و  تدابع و  يارب  يرایسب  ياهتلیضف  هدش ، لقن   … 167 و )
ات تشاذگ و  رس  تشپ  ادخ  اب  ار  لصو  بش  دیاب  دوعوم ، لاصو  حبـص  هب  ندیـسر  يارب  هک  عوضوم  نیا  زا  تسا  ییابیز  لیثمت  دوخ  نیا 

مالـسا یمارگ  لوسر  دـشاب . دوعوم  حلـصم  روهظ  دـهاش  دـناوتیم  دـنکن ، یط  حالـص  بسک  قیرط  رد  ار  شیوخ  رمع  رظتنم ، هک  یناـمز 
: دومرف

.« ُبولُقلا ُتوُمَت  َمْوَی  ُهَْبلَق  ْتُمَی  َْمل  َنابعَش  ْنِم  ِفصِّنلا  َۀَلَیل  َو  ِدیِعلا  َۀَلَیل  ایْحَا  ْنَم  »
.( ح 9903 ص 478 ، ج 7 ، ۀعیشلا ، لئاسو  )

.« درم دهاوخن  وا  بلق  دنریمب ، همه  اهبلق  هک  يزور  رد  درادب ، هدنز  تدابع  اب  ار  نابعش  همین  بش  دیع و  بش  هک  ره  )
: دیامرفیم نابعش  همین  بش  تلیضف  رد  نانمؤمریما 

.« ٍبَجَر ْنِم  ٍۀَلَیل  َلَّوَا  َو  َنابعَش  ْنِم  ِفِصنلا  َۀَلَیل  َو  یحْضَالا  َۀَْلَیل  َو  ِرطِفلا  َۀَلَیل  ٍلاَیل  ََعبْرَا  ِۀَنَّسلا  ِیف  ُهَسْفَن  ُلُجَّرلا  َغِّرَُفی  ْنَا  یُنبجُعی  »
.( ح 10189 ص 109 ، ج 8 ، ۀعیشلا ، لئاسو  )

: دنارذگب یگدوهیب  هب  ار  لاس  زا  بش  راهچ  هک  یسک  زا  متفگش  رد  )
.« بجر هام  زا  بش  نیلوا  نابعش و  همین  بش  نابرق ، دیع  بش  رطف ، دیع  بش 

: دومرف دوب -  هدیسرپ  نابعش  همین  بش  تلیضف  زا  هک  یسک  خساپ  رد  ناشراوگرزب –  ردپ  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
ناهانگ شیوخ  ّتنم  زا  دزاسیم و  يراج  ناگدنب  رب  ار  شلـضف  بش  نیا  رد  دنوادخ  تسا . ردـق  بش  زا  دـعب  اهبش  نیرترب  بش  نیا  »

دوخ دوجو  هب  دنوادخ  هک  تسا  یبش  بش ، نیا  انامه  دـیوش . کیدزن  دـنوادخ  هب  بش  نیا  رد  هک  دـینک  شالت  سپ  دـشخبیم . ار  نانآ 
. دنارن دوخ  هاگرد  زا  دشاب -  هتشادن  هانگ  تساوخرد  هک  مادام  ار -  ياهدننک  تساوخرد  نآ  رد  هک  هدرک  دای  دنگوس 

رارق هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  ار  ردـق  بش  هک  نانچمه  تسا ؛ هداد  رارق  نادـناخ  ام  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  یبش  بش  نیا 
« دمح  » هبترم دص  دـیوگ و  حـیبست »  » ار وا  هبترم  دـص  بش  نیا  رد  سک  ره  هک  دیـشوکب ، یلاعت  دـنوادخ  يانث  اعد و  رب  سپ  تسا . هداد 

: دیوگب هبترمدص  دیاشگ و  ریبکت »  » هب نابز  هبترم  دص  دزاس و  يراج  نابز  رب  ار  یهلا 
ار وا  يورخا  يویند و  ياهتساوخرد  دزرمایب و  ار  وا  ناهانگ  همه  دراد ، ناگدـنب  رب  هک  یناسحا  لضف و  رـس  زا  دـنوادخ  هّللاّالا ،» هلاـال  »

اهنآ رب  دوخ  ملع  اب  دـنوادخو  هدرکن  راهظا  هک  ییاه  تساوخرد  هچ  هدرک و  راهظا  دـنوادخ  رب  هک  ییاهتساوخرد  هچ  دزاـس ؛ هدروآرب 
.« تسا فقاو 
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.( ص 27 ج 6 ، روثنملاردلا ، نینچمه ر.ك : ح 5 ؛ ص 85 ، ج 94 ، راونالاراحب ، )
لامعا دـشن  لفاغ  بش  نآ  تمظع  یگرزب و  زا  نابعـش ، همین  تمظع  اب  بش  رد  رورـس  نشج و  ییاپرب  رب  هوـالع  تسا  هتـسیاش  نیارباـنب 
مالسلا هیلع  رصع  ماما  هتسجخ  دالیم  هدش ، لقن  ّتنس  لها  زا  یخرب  هعیـش و  هک  يرایـسب  ياهتیاور  قباطم  داد . ماجنا  تقد  هب  ار  يدابع 

. تسا هدش  كرابم  بش  نیا  تلیضف  دیزم  ثعاب  عقاو و  نابعش 255  همین  بش  رد 
.( ص 147 ۀبیغلا ، باتک  ص 424 ؛ ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلالامک و  ص 514 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، )

و»  » فرح

هفقاو

دندرکیم فقوت  تیرثکا  يأر  لوبق  رد  تماما  لـئاسم  زا  یکی  رد  روهمج  فـالخ  رب  هک  تسا  یهورگ  ره  يارب  ماـع  مسا  هفقاو  هچرگا 
: دنیوگیم دننادیم و  ماما  نیرخآ  ار  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هک  دنتسه  هعیش  زا  ياهقرف  دوصقم  ّتیودهم  ثحابم  رد  یلو 
یـسیع نب  نامثع  يدنق ، دایز  ینئاطب ، هزمح  یبا  نب  یلع  لیبق  زا  بهذم ، نیا  ناراذگ  ناینب  دشابیم . رظتنم  يدهم  ومه  تسا و  هدـنز  وا 

رد مالسلا  هیلع  ماما  هک  ینارود  رد  دندوب . ناسارخ و …  رـصم ، هفوک ، رد  ترـضح  نآ  ناگدنیامن  جاّرـس  رـشب  یبا  نب  دمحا  یـساور و 
یلع تماما  هب  رگا  هک  دنتفگ  دوخ  دزن  تفای ، تافو  ماما  نوچ  دوب و  هدمآ  درگ  نانآ  دزن  هب  سمخ  زا  یناوارف  لاوما  دوب ، نوراه  نادـنز 

تشاد نیا  رب  ار  اهنآ  ایند ، لام  هب  عمط  دننک . میلست  ترضح  نآ  هب  ار  لاوما  نیا  همه  یتسیاب  دننک  فارتعا  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب 
!! دنهد قوس  هقدنز  داحلا و  هب  ار  یهورگ  دوخ و  دنشکب و  دوخ  نید  زا  تسد  هدش ، مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تماما  رکنم  هک 

: دیوگ نمحرلادبع  سنوی 
یـس هزمح ، یبا  نب  یلع  دزن  رانید و  رازه  داتفه  يدـنق ، ناورم  نب  دایز  دزن  تفای ، تافو  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  هک  یعقوم  »

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  هب  ار  مدرم  هفیظو ، بسح  راگزور  نآ  رد  نم  دنتشاد ، ار  ترضح  نآ  یگدنیامن  تمس  ود  نآ  دوب . رانید  رازه 
: دنداد ماغیپ  نم  هب  ود  نآ  دوب . نشور  نم  رب  رما  تقیقح  هک  مدرک  توعد 

. داد میهاوخ  وت  هب  رانید  رازه  هد  نونکا  مه  میزاس …  زاینیب  ار  وت  یهاوخب ، لام  رگا  هک  رادرب  تسد  راک  نیا  زا  وت 
: متفگ نم 

ماهبا هنتف و  زا  ار  مدرم  دناسرب و  مدرم  هب  ار  شیوخ  ملع  دراد  هفیظو  دنمـشناد  دنک ، روهظ  تعدـب  نوچ  هک  میاهدینـش  نامنایاوشیپ  زا  ام 
مدرم هب  ار  ترـضح  نآ  مفظوم  تهج  نیا  زا  مراد ؛ ملع  یـسوم  نب  یلع  تماما  هب  نم  ددرگ . بلـس  وا  زا  نامیا  رون  هنرگو  دهد ؛ تاجن 

.« دندش نمشد  نم  اب  تخس  دش ، مهاوخن  اهنآ  میلست  نم  هک  دنتسناد  نوچ  نانآ  منک . یفرعم 
: دیوگ دامح  نب  دمحا 

. دوب هدـمآ  درگ  شدزن  هب  ماـما  زا  یناوارف  لاوما  هک  دوـب  رـصم  رد  یـسیع  نب  ناـمثع  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ترـضح  ناگدـنیامن  زا  یکی  »
! تسا هدرمن  تردپ  هک  تشون  همان  ترضح  هب  يو  اما  دیبلط ؛ ار  لاوما  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

: دومرف خساپ  رد  ترضح 
ترـضح خساپ  رد  يو  تسا . هدش  میـسقت  هثرو  نایم  شلاوما  دندوب و  وا  گرم  دهاش  دادغب  مدرم  زا  يرایـسب  عمج  تشذگ و  رد  مردـپ 

کنیا میراپـسب . وت  هب  ار  شلاوما  هتفگن : ام  هب  وا  دـشاب ، هدرم  رگا  يرادـن و  ار  وا  لاوما  هبلاـطم  قح  وت  دـشاب ، هدـنز  تردـپ  رگا  تشون :
: دسیونیم هدرک  حیرصت  هعقاو  نیا  هب  دوخ  لاجر »  » رد زین  یشک  ماهدرک »! جیوزت  دازآ و  ار  نازینک  هدیسر و  فرصم  هب  لاوما 

نآ نایعیـش  زا  ماما  مهـس  تباب  رانید  رازه  یـس  هفوک  رد  وا  لیکو  ود  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  ندوب  سوبحم  ماگنه  رد 
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ار ماما  گرم  ربخ  نوچ  دندیرخ و  رگید  ياهزیچ  اههناخ و  دوخ  يارب  لوپ  نآ  اب  دوب  نادنز  رد  ماما  نوچ  دندرک و  يروآعمج  ترضح 
گنرد و وا  هرابرد  دندش و  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  گرم  رکنم  یمرـشیب  لامک  اب  دنهدن  سپ  ار  اهلوپ  هک  نیا  يارب  دندینـشب 

. دندناوخ هفقاو »  » ار ناشیا  ناوریپ  تهج  نآ  زا  دندرک  فقوت 
.( ص 455 یمالسا ، قرف  گنهرف  ص 100 ؛ ج 1 ، نییمالسالا ، تالاقم  ص 236 ؛ قرفلا ، تالاقملا و  (ر.ك :

روهظ تقو 

تدالو زا  لبق  اـهلاس  یتح  هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛ روهظ » تقو   » هلأـسم هّجوت ، دروم  مهم و  تاـعوضوم  زا  یکی  ّتیودـهم »  » گـنهرف رد 
. دشیم شسرپ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  نآ  هرابرد  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح 

.( ح 2 ص 368 ، ج 1 ، یفاکلا ، )
رارسا زا  ار  ترضح -  نآ  روهظ  نامز  هژیو  هب  مالسلا -  هیلع  يدهم  ترـضح  هب  طوبرم  لئاسم  هراومه  زین  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا 
هرابرد مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ینارون  تانایب  یهلا و  مالک  ناتسوب  رد  هاتوک  يریس  اب  دناهدرک . بیذکت  ار  ناراذگتقو  هتسناد و  یهلا 

: دروخ میهاوخ  رب  لیذ  بلاطم  هب  روهظ ، تقو 
. دراد صاصتخا  لاعتم  دنوادخ  هب  اهنت  روهظ ، قیقد  نامز  زا  یهاگآ  ملع و  . 1

هتـشاد و رذحرب  مالـسلا ، هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  هرابرد  يراذگ  تقو  تقو و  نییعت  زا  ار  مدرم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هراومه  . 2
. دناهدرک بیذکت  ار  ناراذگتقو 

اب زین  نیا  هتبلا   ) تسا هدرک  رکذ  ِهبَـش  کی  ار  جرف  رما  حالـصا  يرگید  ثیداحا  هتـسناد و  یناهگان  ار  روهظ  دادـخر  یناوارف  تاـیاور  . 3
(. دراد تافانم  روهظ  تقو  نییعت 

رد یلو  دشاب ؛ موتکم  لوهجم و  مدرم  دزن  تقو  نیا  هدومن  اضتقا  یهلا  تمکح  تسا و  یهلا  رارسا  زا  روهظ  نامز  ندوب  ناهنپ  هچ  رگا  . 4
. تسا هتشگ  نیعم  نآ  ینامز  هدودحم  يدودح  ات  هدش و  هراشا  نآ ، ياهتمکح  زا  ياهراپ  هب  تایاور  یضعب 

هب ار  روهظ  ماگنه  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ندش  هاگآ  یگنوگچ  ناوتیم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ینارون  مالک  هب  هعجارم  اب  . 5
: درک هراشا  لیذ  دراوم  هب  ناوتیم  هتسناد ، دنوادخ  هژیو  ار  روهظ  نامز  هب  ملع  هک  یتایاور  زا  تفایرد . یتحار 

: تسا هدمآ  يروهشم  تیاور  رد 
هیلع يدهم  ترضح  مایق  روهظ و  زا  نخس  ياهدیصق ، نمض  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رـضحم  رد  یعیـش ، هزاوآ  دنلب  رعاش  لبعد ، یتقو  »

: دومرف درک و  لبعد  هب  ور  دوب ، يراج  شناگدید  زا  کشرس  هک  یلاح  رد  ترضح  نآ  تخاس ؛ يراج  نابز  رب  مالسلا 
! یعازخ يا 

؟ دنکیم مایق  ینامز  هچ  و  تسیک ؟ ماما  نیا  ینادیم  ایآ  تخاس . يراج  ار  تیب  ود  نیا  تنابز  رب  سدقلا  حور  انامه 
. تخادرپ مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  یفرعم  هب  ترضح  نآ  دوخ  هاگنآ 

: دومرف نینچ  شروهظ  نامز  هرابرد  سپس 
یتَم ِهَّللا  َلوُسَر  ای  َُهل  َلیق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِّیبَّنلا  َّنَا  مالـسلا  مهیلع  ِِهئابآ  ْنَع  ِهیبَا  ْنَع  یبَا  ینَثَّدَح  ْدَـقَف  ِْتقَولا . ِنَع  ُهُرابْخِاَف  یتَم »  » اَّمَاَو »

؟ َِکتَّیِّرُذ ْنِم  ُِمئاقلا  ُجُرْخَی 
.« ًۀَتَْغب َِّالا  مُکَّنَِیتْأَت  ِضْرَالا ال  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْتَلُقَث  َوُه  َِّالا  اِهْتقَِول  اهیّلَُجی  یتَّلَا ال  ِۀَعاَّسلا  ُلَثَم  ُُهلَثَم  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  َلاقَف 

یمالـسا یمارگ  لوسر  زا  شناردپ  زا  ناشیا  شردپ و  زا  مردـپ  تسا . تقو  زا  نداد  ربخ  نیا  درک ،» دـهاوخ  روهظ  ینامز  هچ   » هکنیا اما  »
: دش لاؤس  ترضح  نآ  زا  یتقو  هک  دناهدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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! ادخ لوسر  يا 
؟ دنکیم روهظ  امش  هیرذ  زا  مئاق  ینامز  هچ 

: دومرف ترضح  نآ 
: دومرف نینچ ] نآ  عوقو  نامز  هرابرد  دنوادخ   ] هک تسا  تمایق  دننام  وا  لثم 

. دزاسیمن راکشآ  ار  نآ  شماگنه  هب  وا  زج  سک  چیه 
.« دیآیمن امش  غارس  هب  یناهگان  تروص  هب  زج  تسا ، راوشد  نیمز  اهنامسآ و  لها ]  ] رب رما  نیا 

.( 187 فارعا ، )
.( ص 372 ج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ص 266 ؛ ج 2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  )

: هک هتفرگ  هجیتن  ناوتیم  تسا ؛ هدومرف  دادملق  زیخاتسر  تمایق و  نامز  دننامه  ار  روهظ  نامز  ندوب  یفخم  ترضح ، نآ  هک  ییاجنآ  زا 
رد تسین و  مولعم  قیقد  روط  هب  نآ  تقو  نوچ  رگید  يوس  زا  دوشیم و  ادیپ  ناگمه  يارب  لمع  يدازآ  عون  کی  تمایق ، ندوب  یفخم  اب 

دشیم و نییعت  خیرات  رگا  زین  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  مایق  هرابرد  تسا . یمئاد  شاب  هدامآ  تلاح  شاهجیتن  تسا ، لمتحم  نامز  ره 
تـسد زا  ار  لمع  يدازآ  دوب  نکمم  دوب ، کیدزن  شنامز  رگا  دـنتفریم و  ورف  يربخیب  رورغ و  تلفغ و  رد  همه  دوب ، رود  روهظ  نامز 

روهظ نامز  هب  ملع  تسا ، دـنوادخ  رایتخا  رد  طقف  تمایق  نامز  هب  ملع  هک  هنوگ  ناـمه  دـنک . ادـیپ  يرارطـضا  هبنج  ناـشلامعا  دـنهدب و 
دای تمایق  رانک  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  زا  یناوارف  ثیداحا  رد  تسا . دنوادخ  هدهع  رد  زین  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح 

ربمایپ زا  یّتح  ار  تمایق  هب  ملع  هدش ، دای  هیآ  همادا  رد  دنوادخ  تسا . زیخاتـسر  دننامه  نآ  ياهیگژیو  زا  یخرب  ور ، نیا  زا  تسا ؛ هدـش 
: تسا هتخاس  یفتنم  دوخ 

تفرگ هجیتن  ناوتیم  اجنیا  زا  تسا ». دـنوادخ  دزن  نآ  ملع  انامه  وگب  یهاگآ ، نآ  دـنچ  نوچ و  زا  وت  ایوگ  هک  نانچ  دنـسرپیم ، وت  زا  »
دوخ هب  ياهدـع  هکنیا  تسین و  هاـگآ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  قیقد  ناـمز  هب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  یتـح  هک 

!! تسا لمأت  یسب  ياج  دننکیم ، نییعت  ار  روهظ  تقو  یتحار  هب  دنهدیم و  تأرج 
زا یتقو  هکلب  تسا ؛ دنوادخ  دزن  روهظ  نامز  هب  ملع  هک  دومرف  باوج  هنوگ  نیا  ناشیا  دـش و  هدیـسرپ  موصعم  نیلوا  زا  لاؤس  نیا  اهنت  هن 

: داد باوج  ناس  نیا  یعیقوت  نمض  رد  ترضح  نآ  دش ، یشسرپ  نینچ  زین  موصعم  نیرخآ 
.« دنتفگ غورد  ناراذگتقو  تسا و  لاعتم  دنوادخ  رایتخا  رد  انامه  جرف  روهظ  اما  «و 

.( ص 291 ۀبیغلا ، باتک  )
: دیامرفیم هتسناد ، دنوادخ  رایتخا  هدارا و  رد  اهنت  ار  روهظ  دوخ ، مراهچ  ریفس  هب  عیقوت  نیرخآ  رد  ترضح  نآ 

.« دیامرف تزاجا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  هاگنآ  رگم  دوب  دهاوخن  يروهظ  «و 
.( ص 395 ۀبیغلا ، باتک  ص 1128 ؛ ج 3 ، حیارجلا ، جیارخلا و  )

. تسا ناوتان  هاتوک و  تخس  نآ ، هب  ندیسر  زا  رشب  رکف  هشیدنا و  تسا و  یهلا  رارسا  زا  یکی  روهظ ، زاغآ  نامز  هک  دوشیم  نشور  سپ 
ندوب یناهگان  تسا  حـضاو  هدـش و  دای  یناهگان  ياهثداح  ناونع  هب  ترـضح  نآ  روهظ  زا  یناوارف  تایاور  رد  دـش  نایب  هک  هنوگ  نامه 

دهاوخن اـنعم  نآ  ندوـب  یناـهگان  یعفد و  رگید  دـش ، صخـشم  ناـمز  يرما  يارب  یتـقو  هک  ارچ  دراد ؛ تاـفانم  تقو  یلبق  نییعت  اـب  نآ ،
هنوگ نیا  ار  تایاور  نیا  زا  ياهراپ  تسا . تایاور  هورگ  نیا  فـالخ  ناشنخـس  دـننکیم ، تقو  نییعت  هک  یناـسک  ملـسم  روط  هب  تشاد .

: درک يدنب  هتسد  ناوتیم 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ماما  بش  کی  رد  روهظ  رما  ندش  حالصا  فلا .

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  »
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.« دیامرفیم حالصا  بش  کی  رد  ار  وا  جرف ]  ] رما دنوادخ  هک  تسا  تیب  لها  ام  زا  يدهم 
« ٍۀَْلَیل ِیف  ُهَْرمَا  َُهل  هَّللا  ُِحلُْصی  ِْتیَْبلا  َلْهَا  اَّنِم  ُّيِدْهَْملَا  »

.( ص 152 ج 1 ، نیدلالامک ، )
: تسا هدرک  نایب  هنوگ  نیا  ار  انعم  نیا  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

.« دنکیم حالصا  بش  کی  رد  ار  وا  جرف ]  ] رما دنوادخ  »
.( ص 163 ۀبیغلا ، )

: دومرف مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  تبیغ  نایب  زا  سپ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  نازورف  باهش  دننامه  ندمآ  ب .
.« دش دهاوخ  رهاظ  روهلعش  یباهش  دننامه  وا  »

.( ص 324 ج 1 ، نیدلالامک ، ص 159 ؛ ۀبیغلا ، باتک  )
: دیامرفیم هراب  نیا  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.« دمآ دهاوخ  نازورف  یباهش  نوچمه  ماگنه  نآ  رد  »
.( ص 287 ج 1 ، نیدلالامک ، )

ندیـسر ارف  ، » رگید يوس  زا  تسا . هدوبن  باسح  نودـب  ناشیا  تاهیبشت  تسین و  فازگ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  مالک  هک  تسا  نشور 
. دشابیم نآ  ندوب  عیرس  هناریگلفاغ و  یلبق ، ینیب  شیپ  نودب  ندوب ، یناهگان  زا  نخس  باهش » نوچمه 

. تسا هدش  رکذ  گرزب  هثداح  نیا  دادخر  يارب  ییاهنامز  دودحم  تروص  هب  تایاور  یخرب  رد  هتبلا 
. دوشیم میسقت  هتسد  دنچ  هب  تایاور  هنوگ  نیا 

: کی
: تسا هدرک  یفرعم  روهظ  زور  ناونع  هب  ار  هعمج »  » هک یتایاور 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
.« درک دهاوخ  روهظ  هعمج  زور  رد  تیب  لها  ام  مئاق  »

.( ص 394 ح 2 ، لاصخلا ، )
: ود

: تسا هدرک  رکذ  اروشاع  زور  اب  فداصم  ار  روهظ  زور  هک  یتایاور 
: دومرف اروشاع  زور  هرابرد  یتانایب  نمض  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

.« درک دهاوخ  مایق  مئاق  نآ  رد  هک  تسا  يزور  اروشاع )  ) زور نیا   …«و 
.( ص 300 ج 4 ، ماکحالا ، بیذهت  )

: هس
: تسا هدرک  رکذ  درف  لاس  رد  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  هک  یتایاور 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
.« درف لاس  رد  رگم  دنکیمن  روهظ  مئاق  »

.( ص 459 يرولا ، مالعا  ص 263 ؛ نیظعاولا ، ۀضور  ص 453 ؛ ۀبیغلا ، باتک  )
: راهچ

: تسا هدرک  رکذ  هبنش  ار  روهظ  زور  زین  تایاور  یخرب 
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: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
.« دنکیم جورخ  تسا  اروشاع  زور  هک  هبنش  زور  رد  مئاق  »

.( ص 653 ج 2 ، نیدلالامک ، ص 333 ؛ ج 4 ، ماکحالا ، بیذهت  )
نیا هب  ناوـتیم  ار  نآ  لاـثما  تیاور و  نیا  یلو  دراد ؛ دوـجو  هعمج  زور  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روـهظ  رب  دـنچ  ینئارق  هچرگا 

نآ جورخ  مایق و  تسا ، روهظ  زا  سپ  ترـضح  نآ  جورخ  مایق و  هک  ییاـجنآ  زا  تسا و  هعمج  روهظ  زور  نیلوا  هک  درک  هیجوت  تروص 
ترـضح دوخ  رگا  هک  دیآیم  شیپ  شـسرپ  نیا  لاح  روهظ  تقو  زا  يدهم  ترـضح  عالطا  داتفا . دـهاوخ  قافتا  هبنـش  زور  رد  ترـضح 

؟ دش دهاوخ  هاگآ  نآ  تقو  زا  روهظ  هناتسآرد  هنوگچ  سپ  درادن ، یهاگآ  روهظ  قیقد  نامز  زا  مالسلا ، هیلع  يدهم 
: دننام تسا ؛ هدرک  نایب  ار  روهظ  نامز  هب  ترضح  ملع  لوصح  ياههار  هک  هدش  رکذ  یناوارف  تایاور  زین  شخب  نیا  رد 

: کی
اب یمـسر  تروص  هب  یحو  هچ  رگا  دنریگیم و  رارق  دنوادخ  ماهلا  دروم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  کش  نودب  ماهلا  قیرط  زا  ندش  هاگآ 
. دش دهاوخ  هدشیم و  یتاماهلا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  یناوارف  دراوم  رد  یلو  تفرگ ؛ نایاپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلحر 

. تسا هدرک  رکذ  ماهلا  قیرط  زا  ار  روهظ  نامز  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ندش  هاگآ  یگنوگچ  تایاور  یخرب 
: دومرف رُوقاَّنلا ،» ِیف  َرُِقن  اذِاَف   » هفیرش هیآ  لیذ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

رهاظ وا  سپ  دـنکیم ، داجیا  شبلق  رد  ياهتکن  دزاس ، رهاظ  ار  وا  دـهاوخب  یلاعت  يادـخ  نوچ  تسا و  ناهنپ  یماما  اـم  زا  هک  یتسرد  هب  »
.« دیامن مایق  یلاعت  يادخ  روتسد  هب  دوش و 

.( ص 192 یشک ، لاجر  ص 164 ؛ ۀبیغلا ، باتک  ص 343 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، )
: ود

ارف مایق  نامز  دش و  کیدزن  ترـضح  نآ  روهظ  یتقو  هک  هدـش  هراشا  دـنچ  یتایاور  رد  مایق  مچرپ  ندـش  هتـشارفارب  قیرط  زا  ندـش  هاگآ 
نامرف هب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هدش ، هتشارفارب  یهلا  هدارا  نذا و  هب  تشاد ، دهاوخ  تسد  رد  روهظ  ماگنه  ترضح  نآ  هک  یمچرپ  دیـسر ،

. درک دهاوخ  هاگآ  مایق 
.( ص 266 رثالاۀیافک ، ص 550 ، ح 2 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ص 155 ؛ ج 1 ، نیدلالامک ، (ر.ك :

: هس
: دومرف مالسا  یمارگ  لوسر  فالغ  زا  ترضح  نآ  ریشمش  ندمآ  نوریب  قیرط  زا  ندش  هاگآ 

نآ دـنوادخ  دوشیم . جراـخ  شفـالغ  زا  ریـشمش  نآ  دیـسر ، ارف  شروهظ  تقو  هک  یماـگنه  سپ  فـالغ ، رد  تسا  يریـشمش  وا  يارب  »
: دیوگیم شترضح  هب  ریشمش  دروآیم و  رد  نخس  هب  ار  ریشمش 

! ادخ یلو  يا 
.« دنکیم روهظ  وا  سپ  تسین . زیاج  ادخ  نانمشد  متس ]  ] لباقم رد  نتسشن  رگید  هک  وش  جراخ 

.( ص 155 ج 1 ، نیدلالامک ، )
: هلمج زا  تسا ؛ یناوارف  ياهتمکح  ياراد  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  نامز  ندوب  یفخم  هک  تسا  ینتفگ  نایاپ  رد 

. مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تبیغ  لوط  رد  هعماج  رد  راظتنا  دیما و  حور  نتشاد  هگن  هدنز  . 1
. تبیغ رصع  رد  نایعیش  ناحتما  ندرک  ادیپ  انعم  . 2

نآ يدوبان  يارب  نانمشد  شالت  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تبیغ  لیالد  زا  یکی  هک  ییاجنآ  زا  نانمـشد . نافلاخم و  ندرک  ریگلفاغ  . 3
هک یلاح  رد  دزاسیم ؛ هدامآ  ترـضح  نآ  اب  هلباـقم  ندرب و  نیب  زا  يارب  ار  نانمـشد  روهظ ، ناـمز  ندوب  نشور  ور  نیا  زا  دوب ؛ ترـضح 
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. دش دهاوخ  نانمشد  يریگلفاغ  ثعاب  روهظ ، نامز  ندوب  یناهگان  ندوب و  مولعمان 

مولعم تقو 

سیلبا هک  ماـگنه  نآ  تسا . هتفر  راـک  هب  هیآ 81  ص »  » هروـس رد  رگید  راـب  و  رجح »  » هروـس هیآ 38  رد  راب  کـی  مولعم » تقو   » تراـبع
: دومرف دنوادخ  درکن ، هدجس  یلو  دش ؛ مدآ  رب  هدجس  هب  رومأم 

! سیلبا يا  »
؟ يدوب اهنیرترب  زا  ای  يدرک . ربکت  ایآ  دیدرگ ؟ مدیرفآ  ار  وا  دوخ  تردق  اب  هک  یقولخم  رب  ندرک  هدجس  زا  وت  عنام  زیچ  هچ 

: تفگ
! لگ زا  ار  وا  ياهدیرفآ و  شتآ  زا  ارم  مرتهب ! وا  زا  نم 

: دومرف
. دوب دهاوخ  تمایق  زور  ات  وت  رب  نم  تنعل  ًاملسم  و  ینم ! هاگرد  هدنار  وت  هک  وش  جراخ  ناگتشرف ] فوفص  زا  و   ] اهنامسآ زا 

: درک ضرع 
. هد تلهم  دنوشیم ، هتخیگنارب  اهناسنا  هک  يزور  ات  ارم  نم ! راگدرورپ 

.« ینیعم نامز  زور و  ات  یلو  یناگدش ؛ هداد  تلهم  زا  وت  دومرف 
.( 75 تایآ 81 -  (، 38  ) (ص

شلد رد  هنیک  شتآ  هدـش ، وا  یتخبدـب  ببـس  ناـسنا  شنیرفآ  هک  درک  ساـسحا  دـید و  ادـخ  هاـگرد  هدـنار  ار  دوخ  هک  یماـگنه  سیلبا 
. دریگب مدآ  نادنزرف  زا  ار  شیوخ  ماقتنا  تساوخ  تشگ و  روهلعش 

ار تیعقاو  نیا  دادیمن  هزاـجا  شتجاـجل  اـب  مأوت  یهاوخدوخ  رورغ و  یلو  ادـخ -  ناـمرف  هن  مدآ و  هن  دوب -  وا  دوخ  یلـصا  دـصقم  هتبلا 
: درک ضرع  ور  نیا  زا  دنک . كرد 

! اراگدرورپ
. هد تلهم  زیخاتسر  زور  ات  ارم  تسا  نینچ  هک  نونکا 

تفریذپ و ار  وا  هتـساوخ  نیا  مه  دنوادخ  دـهد ! همادا  دوخ  يرـس  هریخ  ینمـشد و  دانع ، تجاجل ، هب  هک  دوب  نیا  يارب  نتفرگ  هزاجا  نیا 
: دومرف

زا روظنم  هکنیا  رد  نارّسفم  نیعم . ینامز  تقو و  ات  هکلب  زیخاتـسر ، رد  قیالخ  ندش  ثوعبم  زور  ات  هن  یلو  یناگتفای ؛ تلهم  زا  وت  املـسم 
. دناهداد يددعتم  تالامتحا  تسا ، يزور  هچ  مولعملا » تقولا  موی  »

(، 28  ) صـصق . ) دنامیم دنوادخ  تاذ  اهنت  دنریمیم و  هدنز  تادوجوم  همه  زور  نآ  رد  هک  ارچ  دننادیم ؛ ناهج  نیا  نایاپ  ار  نآ  یخرب 
.( هیآ 88

: دناهداد لامتحا  یهورگ 
وا هتـساوخ  مامت  اب  دـهدیم  ناشن  نآ  نحل  هک  دزاسیم -  ثحب  دروم  تایآ  رهاظ  اب  هن  لامتحا  نیا  یلو  تسا ؛ تمایق  زور  نآ  زا  روظنم 

. دهدیم ناهج  نیا  نایاپ  رد  ناگدنز  مومع  گرم  زا  ربخ  هک  نآرق  رگید  تایآ  اب  هن  و  دشن -  تقفاوم 
. دنادیمن ادخ  زج  سک  چیه  هک  دشاب  ینامز  هب  هراشا  هدش ، دای  هیآ  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا 

.( ص 343 ج 19 ، هنومن ، ریسفت  )
يدـهم ترـضح  روهظ  نارود  ار  مولعملا » تقولا  موی   » هک تسا  یتایاور  یخرب  هتخاـس ؛ دراو  ّتیودـهم »  » ثحب رد  ار  تراـبع  نیا  هچنآ 
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: تفگ هک  هدش  لقن  رامع  نب  قاحسا  هدش  دازآ  عیمج  نب  بهو  زا  تسا . هتسناد  مالسلا  هیلع 
تلهم دـنوش ، هتخیگنارب  قیالخ  هک  يزور  ات  ارم  سپ  اراگدرورپ  هک . مدیـسرپ  سیلبا  هتفگ  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  »

: دومرف دنوادخ  هد ؛
؟ دوب دهاوخ  يزور  هچ  نآ  مولعم - » نّیعم و  ماگنه  زور و  هب  ات  یناگدش  هداد  تلهم  زا  وت  هتبلا 

: دومرف
دوریم و هار  شناوناز  رب  هک  یلاح  رد  دـیآیم ، سیلبا  دزیگنارب …  ار  وا  دـنوادخ  هاـگره  تسا . دـمحم  لآ  مئاـق  ماـیق  زور  مولعم  تقو 

: دیوگیم
! راگزور نیا  زا  ياو  يا 

.« دسریم نایاپ  هب  وا  تدم  هک  تسا  مولعم  تقو  زور  ماگنه  نآ  دوشیم . هدز  شندرگ  هدش ، هتفرگ  شایناشیپ  زا  هاگنآ 
.( ص 240 ۀمامالا ، لئالد  )

، رـصع نآ  رد  اهناسنا  ینالقع  يالاب  رایـسب  دشر  روهظ و  رـصع  رد  قیاقح  ندش  نشور  اب  هک  دشاب  نیا  تیاور ، زا  دوصقم  تسین  دـیعب 
. تسا وا  تلهم  نایاپ  نیا  ددرگیم و  دوبان  حالس و  علخ  ًالمع  دنام و  دهاوخن  یقاب  ناطیش  ياوغا  يارب  یلاجم  رگید 

.( ص 15 ۀیصولا ، تابثا  ص 246 ؛ ۀمامالا ، لئالد  ص 310 ؛ بقانملا ، یف  بقاثلا  ح 5 ؛ ص 42 ، ج 2 ، نیدلالامک ، (ر.ك :

يدهم ترضح  يالکو 

رتشیب هچره  ندرک  هدامآ  تهج  ناشیا  هک  دوب  تلاکو » تالیکـشت  ، » تفرگ لکـش  رخأتم  همئا  نارود  رد  هک  یمهم  ياهلکـشت  زا  یکی 
میقتسم ههجاوم  زا  ات  دندیـشوکیم  رتشیب  هچ  ره  ناشیا  دندروآ . دوجو  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تبیغ  نارود  لّمحت  يارب  مدرم ،

. دنراذگب یقیال  دارفا  هدهع  هب  ار  روما  هدرک ، مک 
تبیغ نامز  رد  دیـسر . دوخ  جوا  هب  يدـهم  ترـضح  نامز  رد  دـمآ و  دوجو  هب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ناـمز  رد  ًامـسر  تالیکـشت  نیا 

رد مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  زا  نایعیـش  هک  تروص  نیا  هب  دشیم ؛ يربهر  مه ) لوط  رد   ) نت راهچ  هلیـسو  هب  تالیکـشت ، نیا  يرغص 
تفریذپیم و ماجنا  ترضح ) يارفس   ) هعبرا باون  قیرط  زا  اهشسرپ  نیا  دندرک ، لاؤس  یـصخش  روما  یتح  یلام و  یهقف ، لئاسم  هنیمز 

. دشیم هداد  نانآ  هب  هاتوک ، یتدم  زا  دعب  زین  خساپ 
ماجنا ترضح ، نابیان  ياهراک  نتخاس  ناسآ  رد  ناوارف ، یتعرس  اب  هک  دنتـشاد  یمالـسا  ياهرهـش  زا  يرایـسب  رد  ییالکو  زین  نابیان  نیا 

. دندوب حالص  اوقت و  دهز و  هب  فورعم  مدق و  تباث  هدیقع ، رد  راوتسا  راتفرشوخ ، يدارفا  نالیکو ، دندرکیم . هفیظو 
.( ص 236 روهظ ، ات  تدالو  زا  يدهم  ماما  )

: زا دندوب  ترابع  هعبرا ، باون  زا  دعب  نالیکو  نیا 
( مق رد  لیکو   ) قاحسا نب  دمحا  . 1

( روباشین رد  بئان   ) ناذاش نب  دمحم  . 2
صفح نب  دمحم  . 3

( نادمه رد  لیکو   ) ینادمه حلاص  نب  دمحم  . 4
( ناجیابرذآ رد  لیکو   ) الع نب  مساق  . 5

( ير رد  لیکو   ) يدسا رفعج  نب  دمحم  نیسحلاوبا  . 6
.( باب 16 و 43 ح 2 ، نیدلالامک ، ح 391 ؛ ص 415 ، ۀبیغلا ، باتک  )
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ینادمه دمحم  نب  میهاربا  . 7
( زاوها رد  لیکو   ) رایزهم نب  میهاربا  . 8

رایزهم نب  میهاربا  نب  دمحم  . 9
یمق عسی  نب  ةزمح  نب  دمحا  . 10

قاحسا نب  مساق  نب  دوواد  . 11
لالب نب  یلع  نب  دمحم  . 12

یئانجو دمحموبا  . 13
ینیوزق مئاغ  یبا  نب  هّللادبع  . 14

يرفوزب یلع  نب  نیسح  . 15
یئاتربع لاله  نب  دمحا  . 16

دادغب رد  لیکو  ءاشو  هب  بقلم  دیزی  نب  زجاح  . 17
.( ۀبیغلا باتک  ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  یشک ، لاجر  (ر.ك :

مالـسلا هیلع  ماما  تلاکو  زا  فرحنم و  لاله -  نب  دمحا  ینادمه و  حلاص  نب  دمحم  لالب ، نب  یلع  نب  دمحم  دارفا -  نیا  زا  نت  هس  هتبلا 
دوب ترابع  هناگراهچ ، نابیان  نانیا و  ياهتوافت  زا  یـشخب  دندرکیم . شقن  يافیا  ناریفـس )  ) هعبرا باون  رانک  رد  نالیکو  دـندش ! لزع 

: زا
. دندربیمن هرهب  ترافس »  » ناونع زا  اما  دنتشاد ؛ تلاکو  ای  تباین  نارگید  دندشیم . هدناوخ  ریفس »  » دندوب و ّصاخ » بیان   » هعبرا باون  . 1

. دندوب طبترم  ماما  اب  هعبرا  باّون  هطساو  هب  مالسلا  هیلع  ماما  يالکو  اما  دنتشاد ؛ میقتسم  طابترا  مالسلا  هیلع  ماما  اب  هعبرا  باون  . 2
. دندرکیم تیلاعف  ّصاخ  ياهقطنم  رد  کی  ره  نالیکو  ریاس  اما  دوب ؛ ریگارف  ییایفارغج  رظن  زا  هعبرا  باّون  تیلوؤسم  . 3

.( ص 609 يرغصلا ، ۀبیغلا  خیرات  (ر.ك :
نآرق ماکحا و  ریـسفت  حرـش و  ماکحا ، نایب  هب  ینعی ، دنتـشاد ؛ ریگارف  قلطم و  ماع و  تباین  یناـگمه و  تیادـه  تیلوؤسم  هعبرا  باون  . 4

یلو دـنتخادرپیم ؛ تاکز و …  سمخ و  يروآعمج  نایعیـش ، هب  یگدیـسر  دودـح ، يارجا  فقو ، ماتیا و  یتسرپرـس  نید ، نییبت  میرک ،
لیکو یعرـش  هوجو  ذـخا  رد  نانآ  زا  یخرب  لاثم  يارب  دوب ؛ ّصاخ  ناشتباین  دنتـشاد و  یـصخشم  تیلوؤسم  اهنت  نـالیکو  ناـبیان و  رگید 

. دندرکیم هفیظو  ماجنا  ماتیا  ای  فقو  یتسرپرس  رد  یهورگ  دندوب و 

هیقف تیالو 

تسا و ي » ل ، و ،  » زا قتشم  تیالو » ، » يوغل رظن  زا  تسا . هدروخ  هرگ  هیقف » تیالو   » هیرظن اب  يربک  تبیغ  رصع  رد  هعیش  یـسایس  هشیدنا 
. دوشیم لامعتسا  واو »  » حتف رسک و  هب 

يانعم دّدعتم ، یناعم  نیا  نایم  زا  دراد . تلالد  یتسرپرس ، هطلـس و  ریغ و  رما  يّدصت  يروای ، ترـصن و  ریظن  يددعتم  یناعم  رب  هملک  نیا 
رما رادهدهع  يّدصتم و  هک  یسک  دراد . يرتشیب  بسانت  دوشیم ، هدارا  هیقف  تیالو  زا  هچنآ  اب  ریغ ، رما  رد  فّرصت  یتسرپرس و  يدصت و 

، تیلوت ّیلو ، دـننام   ) نآ ياههشیر  مه  تیـالو و  هملک  نیارباـنب ، دوشیم . بوسحم  رما  نآ  ّیلو  ـالوم و  هتفاـی و  تیـالو  نآ  رب  دوشیم ،
. دراد فرصت  ریبدت و  یتسرپرس ، يانعم  رب  تلالد  یلاو ) ّیلوتم و 

الوم ّیلو و  هک  دـهدیم  ناشن  دـنکیم و  هدافا  ار  هیلع -  الوم  رگید -  درف  نوئـش  هرادا  یتسرپرـس و  يّدـصت و  يانعم  تاملک ، هنوگ  نیا 
يّدـصت و فّرـصت و  قـح  دـقاف  نارگید  ّیلو ، یلوـم و  نـیا  تیـالو  دوـجو  اـب  تـسا و  يدـصت  فرـصت و  نـیا  رد  نارگید  زا  رتراوازس 
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. دنتسه درف  نآ  نوئش  رد  یتسرپرس 
.( 609 ص 649 -  ج 1 ، ریدغلا ، (ر.ك :

قبط دشاب . مدرم  نایم  رد  یعامتجا  تلادع  هدـننک  رارقرب  ینید و  ياهتسایـس  هب  ملاع  هک  تسا  یـسک  هیقف » یلو  میعز و   » حالطـصا رد 
. تسا همئا  زا  دعب  ادـخ  قلخ  نیرتهب  هدوب ، لیئارـسا  ینب  ناربمایپ  نوچمه  ادـخ و  ربمایپ  نیـشناج  ناربمایپ و  ثراو  مالـسا و  ژد  وا  رابخا ،

. تسا نارادمامز  رب  مکاح  هدوب و  وا  تسد  هب  اهروتسد ، ماکحا و  روما و  يراجم 
.( 94 ص 102 -  ج 2 ، لئاسرلا ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  )

زا یهقف  فلتخم  باوبا  رد  تسخن ، زور  زا  اهقف  ات  هدـیدرگ  بجوم  نآ  یهقف  هبنج  یلو  دراد ؛ یمالک  هشیر  هچرگ  هیقف » تیالو   » هلأـسم
نتفرگ و سمخ و  میانغ و  میسقت  داهج و  باب  رد  دنزاس . نشور  هطوبرم  لئاسم  زا  کی  ره  رد  ار  هیقف  تیالو  عوضوم  دننک و  ثحب  نآ 

تاریزعت صاصق و  دودح و  باب  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باب  نیرـصاق و  نیبیاغ و  لاوما  زین  لافنا و  یتسرپرـس  تاکز و  عیزوت 
. دناهدرک ثحب  نآ  هرتسگ  و  هیقف » تیالو   » هلأسم زا  اهقف  مالسا ، یماظتنا  ماکحا  يارجا  قلطم  و 

.( همدقم هیقف ، تیالو  تفرعم ، يداه  دمحم  )
داـعبا یماـمت  تسا و  وا  یـسایس  يربـهر  تیلوؤسم  عاعـش  رد  هک  تسا ، هیقف  تیـالو  هنماد  هرتـسگ  هیقف  تیـالو  ندوب  هقلطم  زا  دوـصقم 
تیالو دننام  ّصاخ ، ياهتیالو  نآ ، لباقم  رد  مالسا .) یماظتنا  ماکحا  یمامت  يارجا  هلمج  زا   ) دوشیم لماش  ار  تما  حلاصم  هب  طوبرم 
فصو هب  تیالو  ندش  هفاضا  ًاساسا  دراد . رارق  ریغص  نادنزرف  یلام  تافرـصت  اب  هطبار  رد  دج  ردپ و  تیالو  ای  رتخد  جاودزا  هرابرد  ردپ 

هنوگ چیه  سپ  وا . صخـش  هن  دنکیم ، تموکح  هک  تسا  وا  هقف  عقاو  رد  دناسریم ، هقف  بوچراچ  رد  ار  نآ  تیدودـحم  هیقف »  » یناونع
نـشور مدرم  ادـخ و  هاگـشیپ  رد  مالـسا -  رد  يربهر -  ماقم  تیلوؤسم  اج ، نیمه  زا  تسین . راک  رد  یـصخش  هدارا  تیمکاح  تیرهاق و 

. ددرگیم
لکـش نیرتهب  هب  ار  یناگمه  حلاصم  ات  تسا  لوؤسم  مدرم  لباقم  رد  دـیامن و  ارجا  ًالماک  ار  ماکحا  ات  تسا  لوؤسم  ادـخ  هاگـشیپ  رد  وا 

تیلوؤسم نیا  رد  زگره  دـنک و  ارجا  ضیعبت  نودـب  هدرتسگ و  تروص  هب  اههنیمز و  همه  رد  ار  یعامتجا  تلادـع  دـیامن و  نیمأت  نکمم 
. دیاین هاتوک 

.( ص 10 و 11 نامه ، )
: درک رکذ  ناوتیم  قرف  دنچ  اوتف  تیعجرم  تماعز و  نایم  اوتف  تیعجرم  هیقف و  تیالو  نایم  قرف 

: کی
تیریدـم تعاجـش و  ینید و  ياهتسایـس  هب  هطاحا  ياراد  دـیاب  داـهتجا ، تلادـع و  یهلا و  نیناوق  هب  ملع  زا  هتـشذگ  هیقف ، یلو  میعز و 

. دشاب هاگآ  زور  یسایس  یعامتجا و  لئاسم  زا  هدوب و  يربهر  يارب  یفاکلا 
: ود

مکح نآ  دننکیم -  دـیلقت  يرگید  زا  هک  یناسک  رب  یتح  همه -  رب  دـنکیم ، رداص  یمکح  مدرم  حـلاصم  هب  انب  هیقف  یلو  میعز و  یتقو 
موحرم ای  دومرف  رداص  ار  وکابنت  میرحت  مکح  یـسایس ، ینید و  میعز  هللا  همحر  يزاریـش  يازریم  موحرم  یتقو  هک  نانچ  دوشیم ؛ بجاو 

نوناق و هب  ملع   ) تلـصخ ود  نیا  ياراد  هک  قیال  درف  رگا  دندرک . تیعبت  املع  یتح  همه  دـنداد ، داهج  مکح  يزاریـش  یقت  دـمحم  ازریم 
هعماج هرادا  رما  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح  هک  ار  یتیالو  نامه  داد ؛ تموکح  لیکـشت  تساخ و  اپ  هب  تسا ، تلادع )

. دننک تعاطا  وا  زا  هک  تسا  مزال  مدرم  همه  رب  دشابیم و  اراد  تشاد ،
.( ص 163 هیقف ، تیالو  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  )

: هس
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اما دنک . يوریپ  يو  زا  دهد ، صیخـشت  رتاناد  اسراپ و  ار  يدهتجم  ره  سک  ره  دشاب و  ددعتم  نامز  کی  رد  دناوتیم  اوتف  تیعجرم  ماقم 
ياراد دـیاب  یعافد  یعامتجا و  يداصتقا ، یگنهرف ، یـسایس ، داعبا  اب  ماقم  نیا  هچ  دـشاب ؛ ددـعتم  دـناوتیمن  هیقف  تیالو  تماعز و  ماـقم 

چیه رد  ور  نیا  زا  تفر . دهاوخ  نیب  زا  هملک  تدحو  دش و  دهاوخ  تما  یگتسد  دنچ  تتشت و  بجوم  هنرگو  دشاب  يزکرم  تردق  کی 
. تسا هدوبن  ماما  کی  زا  شیب  ینامز 

: راهچ
، ینعی تماـما ، راـک  موادـت  ار  هیقف  تیـالو  راـک  مدرم و  هب  یهلا  نیناوق  غـالبا  ینعی ، تّوبن ؛ راـک  موادـت  ناوـتیم  ار  اوـتف  تیعجرم  راـک 

. تسناد نیناوق  ندرک  هدایپ  ارجا و  تیلوؤسم 
: جنپ

طرـش ار  تیولوا  ای  تیملعا و  ینید ، ناـهاگآ  هیقف  تیـالو  تماـعز و  ینید ، تساـیر  يارب  یلو  تسا ؛ تیملعا  اوتف  تیعجرم  طیارـش  زا 
دهع رد  هک  ار -  یـسایس  يربهر  هلأسم  دناهتـسناد و  تماما  دادتما  رد  يربک و  تفالخ  ياتـسار  رد  ار  هیقف  تیالو  اهقف ، ًاساسا  دننادیم .
نانآ دناهتسناد . تباث  تبیغ  نارود  رد  ّتیحالـص  ياراد  طیارـش و  عماج  ياهقف  يارب  نانچمه  هدوب -  تباث  موصعم  ناماما  يارب  روضح 
. دنرامشیم رارقرب  تباث و  هتسویپ  ار  نآ  هکلب  هتسنادن ، روضح  نارود  صوصخم  مالسا ، یماظتنا  ماکحا  رد  ار  ییارجا » دهعت   » هلأسم

: دیامرفیم هراب  نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 
. تسا يراج  تبیغ  نارود  رد  هیقف ، تیالو  هرابرد  هنیع  هب  دناهدروآ ، تلاسر  دهع  نارود  زا  سپ  تماما ، تابثا  يارب  هک  یلیالد  یمامت  »

صوصخم مالسا  یماظتنا  ماکحا  اریز  دنـشاب ؛ راد  هدهع  ار  تلادع  ییارجا  تنامـض  هک  تسا  یناسک  دوجو  ترورـض  لیلد ، نیرتهدمع 
موادت زین  نآ  ییارجا  تیلوؤسم  دراد ، موادت  ماکحا  نیا  تیمکاح  هک  هنوگنامه  یتسیاب  اذل  تسین ؛ روضح  دـهع  ای  هدوبن  تلاسر  دـهع 

.« دشابیم نآ  ندش  راد  هدهع  يارب  دارفا  نیرتهتسیاش  طیارشلا ، عماج  لداع و  هیقف  دشاب و  هتشاد 
.( ص 43 هیقف ، تیالو  تفرعم ، يداه  دمحم  )

دنناوتیم نادنمهقالع  دش . نایب  لامجا  هب  ّتیودـهم  هژاو و  نیا  نیب  طابترا  اجنیا  رد  اهنت  دراد  ياهدرتسگ  هنماد  ثحب  نیا  هک  ییاجنآ  زا 
. دنیامن هعجارم  لصفم  ياهباتک  هب 

ي»  » فرح

جوجأم جوجأی و 

: تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  جوجأم  جوجأی و  زا  دیجم ، نآرق  هروس  ود  رد 
قلعتم مان ، ود  نیا  هک  دـهدیم  یهاوگ  یبوخ  هب  نآرق  تایآ  ءایبنا ».  » هروس هیآ 96  رد  رگید  و  فهک »  » هروـس ات 98  تایآ 92  رد  یکی 
باتک رد  تاروت  رد  دنتـشاد . دوخ  تنوکـس  زکرم  فارطا  نانکاس  يارب  يدـیدش  تمحازم  هک  تسا  هدوب  راوخنوخ  یـشحو  هلیبق  ود  هب 
بّرعم هک  تسا  هدش  دای  گوگأم »  » و گوگ »  » ناونع هب  اهنآ  زا  لصف 20 ) « ) انحوی  » يایؤر باتک  رد  و  لصف 39 ) لصف 38 و  « ) لیقزح »

. تسا جوجأم  جوجأی و  نآ 
هورگ جوجأم ، جوجأی و  ای  جوجأم  هک  دوشیم  هدافتـسا  تاروت  ياههتفگ  عومجم  زا  نازیملا  رد  ییابطابط  همالع  گرزب ، رـسفم  هتفگ  هب 

. دندوب رگتراغ  وجگنج و  یمدرم  نانآ  دندرکیم ، یگدنز  ایسآ  لامش  هطقن  نیرتتسد  رود  رد  هک  دندوب  یگرزب  ياههورگ  ای 
.( ص 411 ج 13 ، نازیملا ، )

: دندقتعم یخرب 
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هدشیم ظفلت  گاگام »  » و گاگ »  » ینانوی نابز  رد  تسا و  هدـش  لقتنم  يربع  هب  ینانوی  نابز  زا  لصا  رد  یلو  تسا ؛ يربع  هملک  ود  نیا 
. تسا هتفای  لاقتنا  تروص  نیمه  هب  زین  ییاپورا  تاغل  ریاس  رد  هک 

همـشچ ییوگ  هتـشذگ  ياـهنامز  رد  ناتـسلوغم  یحاون  رد  نیمز ، یقرـش  لامـش  هقطنم  رد  هک  تسا  تسد  رد  خـیرات  زا  یناوارف  لـیالد 
ای قرـش ، تمـس  هب  ینوزف  ترثک و  زا  سپ  دـندرکیم و  دـلو  داز و  تعرـس  هب  هقطنم  نیا  مدرم  تسا . هتـشاد  دوجو  ناـسنا  زا  یناـشوج 

. دنتشگیم نکاس  اجنآ  رد  ًاجیردت  دندادیم و  رارق  دوخ  ششوپ  ریز  ار  اهنیمزرس  نیا  یناور  لیـس  نوچمه  دندشیم و  ریزارـس  بونج 
نرق رد  یشحو  لیابق  نیا  موجه  نارود  اهنآ  زا  یکی  تسا . هدش  رکذ  خیرات  رد  یفلتخم  ياهنارود  ماوقا ، نیا  ياسآ  لیس  تکرح  يارب 

. دندرب نایم  زا  ار  مور  يروتارپما  ندمت  هک  دوب  الیتآ »  » يرادمامز تحت  يدالیم  مراهچ 
موجه یبرع ، یمالـسا و  کلامم  رب  هک  تفرگ  تروص  ناخ  زیگنچ  یتسرپرـس  هب  يدالیم  مهدزاود  نرق  رد  اـهنآ ، موجه  نارود  نیرخآ 
دصناپ دودح  رد  هک  داتفا  قافتا  اهنآ  هیحان  زا  یموجه  زین  شروک  رصع  رد  دندرک . ناریو  ار  دادغب  هلمج  زا  اهرهش  زا  يرایسب  دندروآ و 
تالمح زا  یبرغ  يایـسآ  درک و  رییغت  عاضوا  دـمآ و  دوجو  هب  سراف  دام و  دـحتم  تموکح  خـیرات ، نیا  رد  یلو  دوب ؛ دالیم  زا  لبق  لاس 

رفـس ماگنه  هب  زاقفق  مدرم  هک  دناهدوب  یـشحو  لیابق  نیمه  زا  جوجأم  جوجأی و  هک  دسریم  رظن  هب  بیترت  نیا  هب  دش . هدوسآ  لیابق  نیا 
.« دومن نینرقلاوذ  فورعم  ّدس  ندیشک  هب  مادقا  زین  وا  دندرک و  ار  اهنآ  زا  يریگولج  ياضاقت  هقطنم ، نآ  هب  شروک 

.( 551 ص 552 -  ج 12 ، هنومن ، ریسفت  )
. تسا هدش  دای  ۀعاسلا » طارشا   » زا یکی  ناونع  هب  اهنآ  زا  هک  دیآیم  تسد  هب  یتایاور  زا  تیودهم »  » اب اهنیا  طابترا  اّما 

.( ص 25 ج 4 ، ص 59 ، ج 3 ، روثنملاردلا ، نینچمه ر.ك : ص 449 و 446 و 431 ؛ ج 2 ، لاصخلا ، )
ر.ك: ! ) دننک دیدرت  اهنآ  ندوب  ناسنا  رد  تایاور  زا  هدافتسا  اب  دناهتـساوخ  تسا ، هنوگچ  اهنآ  يدوجو  تقیقح  هکنیا  هرابرد  یخرب  هتبلا 

.( ص 187 ج 12 ، راونالاراحب ،
. دناهتسنادن مدآ  ینب  زا  ار  اهنآ  تایاور  یخرب  نانیا  هاگدید  زا 

.( ص 334 ج 54 ، نامه ، )
هدش رکذ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  لوزن  لاّجد و  جورخ  رانک  رد  نیمز ، يور  رب  جوجأم  جوجأی و  ندش  هدـنکارپ  دـنچ  یتایاور  رد 

. تسا
.( ص 66 ج 1 ، بولقلا ، داشرا  )

دهاوخ خر  تمایق  هناتسآ  رد  ای  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  رصع  رد  دادخر  نیا  هک  درک  حرطم  ار  لامتحا  نیا  ناوتیم  نیاربانب 
. داد

.( ص 399 ج 2 ، نیدلالامک ، (ر.ك :
: دوش هتفگ  تسا  نکمم  نینچمه 

رد هک  دشاب  یهورگ  ره  رد  تقیقح  نیا  دناوتیم  هکلب  تسین ؛ ّصاخ  یگژیو  اب  رورـش  دارفا  جوجأم ، جوجأی و  ندش  هدنکارپ  زا  دوصقم 
. دننکیم ترارش  هب  مادقا  دنتسیایم و  نامّزلا  ُرِخآ  رد  قح  لباقم 

( صاخ  ) يدهم ترضح  نارای 

( صاخ  ) يدهم ترضح  نارای 

هک تسا  یتایآ  میرک  نآرق  رد  هدش و  دراو  زاتمم  هورگ  نیا  شیاتس  رد  یناوارف  ثیداحا  دنرفن . مالسلا 313  هیلع  يدهم  ترضح  نارای 

( جع  ) يدهم ترضح  نوماریپ  تیودهم  ییابفلا  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 310زکرم  هحفص 304 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


: تسا هدش  نانآ  هب  لیوأت 
 …« ٍةَدوُدعَم ٍۀَُّما  یِلا  َباذَعلا  مُهنَع  انْرَّخَا  ِْنَئلَو   » لاعتم يادخ  نخس  لیوأت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  . 1

.( هیآ 8 دوه ،  … میزادنا » ریخأت  هب  صخشم ] دادعت  هب  ياهتسد  ندمآ  مهارف  ات  ای   ] نّیعم یتدم  ات  ار  باذع  نانآ  زا  رگا  هنیآ  ره  )
: تسا هدش  تیاور 

هک ییاهربا  دننام  دنوش ؛ عمج  یتعاس  رد  نانآ  ردب . گنج  دارفا  دادـعت  هب  رفن   313 دننامزلا ؛ رخآ  رد  يدهم  نارای  دودـعم  تما  زا  دارم  »
.« دنوشیم عمج  زییاپ  رد 

.( ص 241 ۀبیغلا ، ح 42 ؛ ص 55 ، ج 51 ، راونالاراحب ، )
« ًاعیمج هّللا  مکب  تأی  اونوکت  امَنیَا  تاریَخلا ، اوُِقبَتساَف   » یلاعت يادخ  نخس  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  . 2

.( هیآ 148 (، 2  ) هرقب دروآ ». دهاوخ  ار  امش  همه  ادخ  دیشاب ، اجک  ره  دیریگ . یشیپ  رگیدکی  رب  اهیکین  رد  )
: تسا هدش  تیاور 

ِعَزَقَک ٌعَزَق  ٍةَدِحاَو  ٍۀَعاَس  ِیف  ِهّللا  َو  َنوُعِمَتْجَی  َلاَق  ُةَدوُدْعَْملا  ُۀَّمُالا  ِهَّللا  َو  ْمُه  َو  َلاق  ًالُجَر  َرَشَع  َۀَعِْـضبلا  َو  ِۀَئاِم  َثالَّثلا  ِِمئاقلا  َباَحـصَا  ِینعَی  »
.« ِفیرَْخلا

زییاپ رد  اهربا  هک  هنوگ  نامه  دنوشیم ؛ عمج  تعاس  کی  رد  دناهدودعم . تما  هّللاو -  نانآ -  تسا و  مئاق  رای  يدـنا  دصیـس و  دوصقم  »
.« دنوشیم عمج 

.( ص 282 ۀبیغلا ، ص 477 ؛ ۀبیغلا ، باتک  نینچمه ر.ك : ح 487 ؛ ص 313 ، ج 8 ، یفاکلا ، )
: دومرف مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ّصاخ  نارای  فصو  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 3

. دزاس کش  راتفرگ  دنوادخ  تاذ  هب  تبـسن  ار  نانآ  ياهلد  دناوتن  زیچ  چیه  تسا . نهآ  ياههراپ  دـننام  ناشیاهبلق  ییوگ  هک  ینادرم  »
رب دنتسه . باقع  دننام  دوخ ، نابسا  رب  هک  ییوگ  دیشاپ …  دنهاوخ  مه  زا  ار  اهنآ  دننک ، هلمح  اههوک  رب  رگا  دنتـسه . گنـس  زا  رتتخس 
وا رپـس  ار  دوـخ  ناـج  اـهگنج  رد  هدـیدرگ ، شیوـخ  ماـما  درِگ  دـننکیم . بلط  تکرب  راـک  نیا  زا  دنـشکیم و  تسد  ماـما  بسا  نیز 

لـسع روبنز  يادص  نوچ  ياهمهمه  ناشزامن  رد  دنباوخیمن ؛ اهبش  هک  ینادرم  دنهدیم . ماجنا  شیارب  دهاوخب  ار  هچ  ره  دـنزاسیم و 
، ناش ماما  ربارب  رد  نانآ  تعاطا  زور . ناریش  دنبش و  نایاسراپ  دنراوس . دوخ  ياهبکرم  رب  حبص  هداتسیا و  شیوخ  ياپ  رب  اهبش  دنراد .

ناهاوخ كانمیب و  ادخ  سرت  زا  تسا . لیدنق  ناشیاهلد  هک  ییوگ  دنتـسه …  اهغارچ  دننام  تسا . رتدایز  شیاقآ  يارب  زینک  تعاطا  زا 
: تسا نیا  ناشراعش  تسا . ادخ  هار  رد  ندش  دیهش  ناشیانمت  دناتداهش .

! مدرم يا  »
هتسد نانآ  دنک ، تکرح  تشحو  سرت و  هام  کی  هلـصاف  هب  نانآ  شیپاشیپ  دننکیم ، تکرح  یتقو  دیزیخ ». اپب  نیـسح  یهاوخنوخ  يارب 

.« دیامرفیم يرای  ار  نیتسار  ماما  نانآ  هلیسو  هب  ادخ  دنوریم . الوم  يوس  هب  هتسد 
.( ص 308 ج 52 ، راونالاراحب ، )

ناروای صاخ و  نارای  نیب  قرف 

دنایناسک نانآ  دنرفن . ّصاخ 313  نارای  باحصا و  تسه : یتوافت  ترضح  نآ  ناروای  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  ّصاخ  نارای  نیب 
، ّصاخ نارای  نیا  زا  کی  ره  دناهدومرف و  ریبعت  نارادـمچرپ »  » هب نانآ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  تارـضح  هک 

. دنراد روما و …  هرادا  اهرهش و  ندوشگ  هاپس و  یهدنامرف  رد  یمیظع  شقن 
اب دـنیآیم و  درگ  شمچرپ  ریز  دـنوشیم . قـحلم  نآ  ریغ  هکم و  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هب  هک  دـنایحلاص  ناـنمؤم  نارواـی » »
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. دنگنجیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ادخ و  نانمشد 
دنهاوخ ناروای  زا  نت  رازه  هد  ناشهارمه  هکنآ  رگم  دش ؛ دهاوخن  جراخ  هکم  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دوشیم  هدافتسا  تایاور  زا 

. دوب
.( ح 81 ص 307 ، ج 52 ، راونالاراحب ، )

هیلع يدهم  ترـضح  هب  ورین  رازه  هدزاود  اب  یمـشاه  دیـس  اهنت  هنومن  ناونع  هب  نانآ  همه  هن  دنناشیا و  ناروای  زا  یعمج  دادـعت ، نیا  هتبلا 
نآ رماوا  هدوـب و  ترـضح  نارواـی  زین  ناـنآ  دناناگتـشرف . زا  هک  تسا  ینارواـی  زا  ریغ  همه  نـیا  دـندرگیم …  قـحلم  قارع  رد  مالـسلا 

یبیغ ياهدادما  دوب . دنهاوخ  رادربنامرف  ار  شمیلاعت  راوگرزب و 

صاخ نارای  ياهیگژیو 

. دنتسه مک  نانآ  نایم  رد  نالاسگرزب  دنایناوج و  نس  رد  ترضح  ّصاخ  نارای  رتشیب 
. تسا هتسویپ  مه  هب  ناشیاهلد  هدوب و  تخاونکی  ییارآ  دحتم و  يراکفا  ياراد  نارای  نیا 

: تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. ُْحلِملا ِداّزلا  لَقَا  ِداّزلا و  ِیف  ِْحلِملاَک  َْوا  ِنیَعلا ، ِیف  ِلْحُکلاَک  َِّالا  مِهیف  َلوهُک  ٌبابَش ال  ِِمئاقلا  َباحصَا  َّنِا  »

.( ح 10 ص 315 ، ۀبیغلا ، )
هار و هشوت  رد  کمن  ردـق  هب  ای  مشچ  رد  همرـس  هزادـنا  هب  رگم  تسین ، ناشنایم  رد  ریپ  دـنناوج و  یگمه  مالـسلا  هیلع  مئاق  ناراـی  اـنامه  )

لد ياراد  ناـشیا  همه  ییوگ  تفاـی . ناوتن  راـتفگ  اـی  يأر و  هشیدـنا و  رد  یفـالتخا  ناـنآ  رد  تسا ». کـمن  هار  هشوـت  رد  زیچ  نیرتـمک 
ناشیوزرآ درادن . ساره  زگره  دشاب ، طبترم  لجوزع  يادخ  اب  هک  یناسنا  هک  ارچ  دنرادن ؛ یـساره  ییاهنت  زا  دندحاو . ینابز  هشیدناو و 

. دنوش دیهش  ادخ  هار  رد  هک  تسا  نیا 
.( 506 ص 507 -  روهظ ، ات  تدالو  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  (ر.ك :

نیسحلا تاراثل  ای 

. تسا یهاوخنوخ  يانعم  هب  تغل  رد  راث » »
.( ص 236 ج 8 ، نیعلا ، باتک  ص 97 ؛ ج 4 ، برعلا ، ناسل  (ر.ك :

مایق ماگنه  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  یهاوخ  نوخ  هب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  نارای  راعـش  مالـسلا » هیلع  نیـسحلا  تاراثلای  »
« مالسلا هیلع  نیسح  نالتاق  دنیاجک   » هک انعم  نیا  هب  داد . دنهاوخ  رس  ترضح  نآ 

.( ص 235 ج 3 ، نیرحبلا ، عمجم  (ر.ك :
.« مالسلا هیلع  نیسح  ناهاوخنوخ  دنیاجک   » هک انعم  نیا  هب  ای  و 

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
اوُراَس اذِا  مالـسلا  هیلع  ِنیَـسُحلا  ِتاراَثل  اَی  مُهُراعِـش  ِهّللا  ِلیبَس  ِیف  اُولَتُقی  ْنَا  َنوَّنَمَتَی  َو  ِةَداهَّشلِاب  َنوُعدَی  َنوُقِفْـشُم  ِهَّللا  ِۀَیـشَخ  ْنِم  ْمُه  َو  »… 

« ٍرهَش َةَریِسَم  ْمُهَماَمَا  ُبعُّرلا  ُِریسَی 
.( ح 12565 ص 114 ، ج 11 ، لئاسولا ، كردتسم  )

هار رد  ندـش  هتـشک  تداهـش و  يوزرآ  رد  هراومه  تسا و  دـنلب  نانآ  هّللا » ّالا  هلا  ال   » دایرف دنـسرتیم و  ادـخ  زا  اـهنت  يدـهم …  ناراـی  )
ِسرت دنروآ ، يور  هک  وس  ره  هب  مالسلا .) هیلع  نیسح  نارای  نیسح و  نوخ  بلط  هب  دییایب  . ) تسا نیسحلا » تاراثلای   » نانآ راعش  دنیادخ .
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.« دتفا مدرم  لد  رد  شیپاشیپ  نانآ ، زا 
.( باب 26 ص 308 ، ج 52 ، راونالاراحب ، (ر.ك :

دای دنباییم ، روضح  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  يرای  يارب  مایق  ماگنه  هک  یناگتشرف  راعـش  ناونع  هب  نآ  زا  تایاور ، زا  ياهراپ  رد  هتبلا 
. تسا هدش 

.( ص 129 یلامألا ، قودص ، ص 299 ؛ ج 1 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  )

ُ ْ
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