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هیواعم طسوت  ربمایپ  تنس  هریس و  فیرحت 

باتک تاصخشم 

هلاقم عون :
داوجدمحم یسبط ، یجورم  روآدیدپ :

یسبط یجورم  داوجدمحم  یکینورتکلا / ] عبنم   ] هیواعم طسوت  ربمایپ  تنس  هریس و  فیرحت  تیلوئسم : حرش  ناونع و 
(27.5KB یناگیاب :  13  ) یکینورتکلا ياه  هداد  یناگیاب HTML ؛ یکینورتکلا : نتم   1 يرهاظ : فیصوت 

مالسا ربمایپ  ص ،)  ) دمحم عوضوم :

همدقم

. دوب هیما  ینب  هفیاط  تشادـنرب ، ناناملـسم  ربماـیپ و  اـب  ینمـشد  توادـع و  زا  تسد  ياهظحل  هک  ياهفیاـط  اـهنت  مالـسا  نانمـشد  ناـیم  زا 
باـسح هب  ناناملـسم  مالـسا و  تخـسرس  نانمـشد  زا  یکی  هکم ، حـتف  زا  شیپ  اـت  هک  دوب  یـسک  وا  دوـب ؛ نایفـسوبا  هفیاـط  نیا  هدرکرس 

تسـشنن و بقع  ياهظحل  هکم  حتف  ات  درک و  يزادناهار  مالـسا  يدوبان  دصق  هب  ار  بازحا  دحا و  ردب ، گنج  هک  دوب  یـسک  وا  دـمآیم .
ار وا  تیب  لـها  ربماـیپ و  اـب  تفلاـخم  ياـنب  لوا  ناـمه  زا  دوبن ـ  دوخ  ردـپ  زا  رتمک  ینیدیب ، ناـیغط و  داـسف ، رد  هک  هیواـعم ـ  شدـنزرف 

یسک تفگ  ناوتیم  .و  تشاد اور  ترضح  نآ  ناوریپ  نایعیش و  هیلع  ار  اهراشف  نیرتدب  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  تداهش  زا  سپ  تشاذگ .
هن دوب ، هدش  ّطلسم  ناناملسمرب  هک  یلاس  هاجنپ  یط  وا  هک  ارچ  دوب ؛ هیواعم  درک ، دراو  ناناملسم  مالسا و  هرکیپ  هب  ار  همطل  نیرتشیب  هک 

نانمؤمریما . درک يدایز  شالت  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکاربمایپ  تنس  هریس و  فیرحت  رد  هکلب  تسکـش  ار  اهتمرُح  زا  يرایـسب  اهنت 
هراشا هلئسم  نیا  هب  قارع  مدرم  هب  ياهمانیط  تسنادیم ، ار  هیواعم  صوصخلایلع  هفیاط و  نیا  هنیرید  هقباس  يرگید  سکره  زا  رتهب  هک 

ءاقلط نادنزرف  و  ناگدش ) دازآ   ) ءاقَلُط هک  دـیاهدش  ور  هب  ور  یناسک  اب  قارع  مدرم  امـش  هک  دـینادب  :» دزاسیم ناشن  رطاخ  نینچ  هدرک و 
ناوریپ دـیجم و  نآرق  ربمایپ و  تنـس  ادـخ و  نانمـشد  زا  نانآ  دـناهدروآ . مالـسا  هارکا  هب  روز و  هب  هک  دـیگنجیم  یهورگ  اب  و  دنتـسه ،

هب شیپ  :» دومرف هیواعم  هیلع  گنج  هب  نتفر  ماگنه  هب  دوخ  نارای  قیوشت  ماگنه  هب  يرگید  هبطخ  رد  و  [ . 1 .« ] دنشابیم اهتعدب  بازحا و 
[ . 2 .« ] راصنا نارجاهم و  نالتاق  بازحا و  ناگدنام  یقاب  يوس  هب  دیجم ؛ نآرق  تنس و  ادخ و  نانمشد  يوس 

يوبن هریس  فیرحت  رد  هیواعم  ياهشور 

هب تبـسن  وا  دـسح  دـقح و  يزوت و  هنیک  قمع  هدـنهد  ناشن  يوبن ، ثیدـح  نایوار  اب  نایفـسیبا  نب  ۀـیواعم  هدـننز  تشز و  ياهدروخرب 
هرخسم و داب  هب  ار  تیاور  يوار و  دوخ ، زا  یتشز  تاکرح  نداد  ناشن  اب  ربمایپ ، زا  یثیدح  ندینـش  اب  یهاگ  وا  . دشابیم شنارای  ربمایپ و 

: تسا ام  هاوگ  نیرتهب  ریز  ياههنومن  هک  تفرگیم  ءازهتسا 

دعس رخسمت 

يوس هب  فاوط  زا  سپ  دوب ، هدـمآ  هکم  هب  جـح  مسارم  يادا  تهج  هیواعم  هک  یتقو  هدرک : لـقن  حـیجنیبأ  نبا  زا  يربط  زا  ینیما  همّـالع 
مانـشد هب  عورـش  هدـیناشن و  دوخ  رانک  رد  تخت  رب  ار  وا  هیواعم  . درکیم یهارمه  ار  وا  صاقویبا  نب  دعـس  هک  یلاح  رد  تفر  هودـنلاراد 

زا یکی  رگا  دنگوس  ادخ  هب  یهدیم !؟ مانشد  ار  مالسلاهیلع  یلع  هدیناشن و  دوخ  رانک  رد  ارم  تفگ : دعس  درک . مالسلاهیلع  یلع  هب  نداد 
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هشیاع نبا  زا  ارجام ، نیا  همادا  رد  ینیما  همّالع  [ . 3 ... ] دباتب نآ  رب  باتفآ  هک  هچنآ  زا  دوب  رتهب  میارب  دوب ، نم  رد  مالسلاهیلع  یلع  تافص 
: تفگ هدرک و  جراخ  دوخ  زا  يداـب  هیواـعم  دورب ، اـت  هتـساخرب  دوخ  ياـج  زا  هلـصافالب  تفگ ، نینچ  دعـس  یتقو  هدرک : لـقن  نارگید  و 

وت هک  تسا  نینچ  رگا  يدوـب . هدرکن  هوـلج  هیاـمورف  تسپ و  هنوـگ  نـیا  نـم  دزن  رد  نونکاـت  ینک ، تفاـیرد  ار  دوـخ  باوـج  اـت  نیـشنب 
.. مدوبیم شرازگتمدـخ  مدوب  هدـنز  ات  مدوب  هدینـش  ربمایپ  زا  يزیچ  نینچ  نم  رگا  هک  یلاـح  رد  يدرکن  تعیب  وا  اـب  ارچ  سپ  ییوگیم ،

[ . 4]

هداتقوبا رخسمت 

اب مدرم  همه  راصنا ، هورگ  امـش  زج  هب  هداتقوبا ! يا  تفگ : هیواعم  تشگ . ور  هب  ور  وا  اب  هداتقوبا  دش ، هنیدم  دراو  هیواعم  هک  يزور  نآ  و 
هچ امـش  نارتش  سپ  تفگ : هیواعم  دوبن . ام  هارمه  نامنایاپراهچ  تفگ : هداتقوبا  دییاین ؟ مندید  هب  هک  دش  عنام  زیچ  هچ  دندرک . رادید  نم 

دومرف ام  هب  ربمایپ  تفگ : سپـس  میدرک . یپ  میدوب ، ردب  گنج  رد  تردپ  وت و  یپ  رد  هک  يزور  نآ  رد  ار  اهنآ  تفگ : هداتقوبا  دندش ؟
ار ام  تفگ : هداتقوبا  ؟ تسا هداد  يروتسد  هچ  امش  هب  تروص  نیا  رد  تفگ : هیواعم  دید . میهاوخ  یتالکشم  اهیتخـس و  وا  زا  سپ  ام  هک 

[ . 5 . ] دینک تاقالم  ار  يو  ات  دینک  ربص  سپ  تفگ : هیواعم  . تسا هداد  روتسد  ییابیکش  ربص و  هب 

جارخا تناها و 

هک مدینـش  ادخ  لوسر  زا  تفگ : هرکبوبأ  وگب . ثیدح  ام  يارب  هرکبابا ! يا  تفگ : هیواعم  دش . رـضاح  هیواعم  سلجم  رد  هرکبوبا  يزور 
مردپ هارمه  عقوم  نآ  رد  زین  نم  دـیوگ : هرکبیبا  نب  نمحرلادـبع  دـش . دـهاوخ  یهاشداپ  سپـس ، تسا و  تفالخ  لاس ، یـس  دومرفیم :

[ . 6 . ] دندرک نوریب  اج  نآ  زا  ار  ام  یندرگ  سپ  اب  ات  داد  روتسد  ثیدح ، نیا  ندینش  اب  هیواعم  سپ  مدوب ،

ثیدح نالقان  دیدهت 

ادـخ لوسر  ناراـی  زا  یخرب  هک  دوب  نیا  داد ، ماـجنا  هّللا  لوسر  ثیداـحا  زا  يریگولج  عنم و  اـب  هطبار  رد  هیواـعم  هک  ییاـهراک  هلمج  زا 
غارـس هب  ار  یـسک  هیواعم  دـسیونیم : محازم  نبرـصن  . دوب هدرک  دـیدهت  نتـشک  هب  تیاور ، لقن  تروص  رد  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

[ . 7 . ] دز مهاوخ  ار  وت  ندرگ  یشاب ، هدرک  لقن  ار  یثیدح  هک  مونشب  رگا  تفگ : وا  هب  هداتسرف ، رمع  نب  هّللادبع 

ربمایپ تنس  هریس و  اب  دروخرب 

نیا رب  ار  انب  لوا  نامه  زا  تهج  نیدـب  دـنک ، يرگید  هاگن  زین  ربمایپ  رابررد  نانخـس  هب  هک  تشادیماو  ار  وا  هیواعم  هنیرید  هنیک  دـقح و 
هکلب راکنا  لفاغت و  لهاجت و  اـب  نینچمه  رییغت و  فیرحت و  لـعج و  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  تنـس  نانخـس و  هک  تشاذـگ 
ربمایپ تنـس  هریـس و  ندرب  نیب  زا  يارب  ریگیپ  رمتـسم و  شالت  و  تنـس ، وحم  يارب  رگید  همانرب  اههد  ربمایپ و  تنـس  ربارب  رد  يأر  راهظا 

: هنومن ناونع  هب  دشاب ، هتشاد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

تایاور ندرپس  یشومارف  هب  نایوار و  خیبوت 

يدرف رگا  دوب و  هداد  جاور  ماش  رد  ار  يراوخابر  رازاب  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تنـس  فالخ  رب  هک  دوب  یناسک  زا  هیواعم 
يوـبن ثیدـح  رکذ  زا  اـت  تساوـخیم  يوار  زا  دراوـم  یخرب  رد  و  تفرگیم . عـضوم  تخـس  شربارب  رد  تفگیم ، نخـس  هراـب  نیا  رد 

هیواعم طسوت  ربمایپ  تنس  هریس و  www.Ghaemiyeh.comفیرحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 13زکرم  هحفص 7 

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


فرظ اب  ربارب  ود  اب  ار  ياهرقن  فرظ  دوخ  دتـس  داد و  رد  نایماش  هک  هک  دـید  ماش  رد  تماصلا  نب  ةداـبع  هک : دـناهدروآ  . دـنک يراددوخ 
نم دسانـشیمن ، ارم  هکره  دسانـشیم و  هک  دسانـشیم  ارم  هکره  مدرم ! يا  تشاد : راهظا  هتفر ، اه  نآ  دزن  هب  دنـشورفیم . رگید  ياهرقن 
نزو هب  الط  اب  دـیاب  الط  :» دومرفیم هک  مدینـش  ربمایپ  زا  ناضمر  هام  نیرخآ  رد  هبنـش  جـنپ  بش  رد  هک  دـینادب  متـسه ؛ تماصلا  نب  ةدابع 

هدنکارپ وا  فارطا  زا  ثیدح  نیا  ندینش  زا  سپ  مدرم  ...« دشابیم ابر  دشاب  دایز  هچره  سپ  دوش ، دتـس  داد و  يدایز  چیه  نودب  رگیدکی 
تبحاصم یهارمه و  ار  ربمایپ  وت  رگا  تفگ : هداتـسرف و  وا  یپ  هیواعم  تسا . هتفگ  نینچ  هداـبع  هک  دـنداد  ربخ  هیواـعم  هب  دـنتفر . هدـش و 

هیواـعم مدینـش . وا  زا  مدوب و  شهارمه  مدـید و  ار  وا  نم  تفگ : هداـبع  . میدینـش وا  زا  زین  میدوـب و  وا  ناراـی  هباحـص و  زا  زین  اـم  يدرک ،
، دوب هدینش  ابر  هراب  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  ار  ثیدح  نامه  هدابع  يدرک !؟ لقن  وا  زا  هک  دوب  یثیدح  هچ  نیا  تفگ :

لقن ار  ثیدـح  نیا  نم  يرآ  تفگ : هداـبع  اـمنن . لـقن  ار  نآ  ییاـج  رگید  نک و  یـشوپ  مشچ  ثیدـح  نیا  زا  تفگ : هیواـعم  درک . لـقن 
[ . 8 . ] دشاب هیواعم  لیم  فالخ  رب  هچرگ  منکیم 

ربمایپ تنس  ربارب  رد  يأر  راهظا 

هجو چـیه  هب  اهنت  هن  درکیم ، لمع  وا  دوب و  هّللا  لوسر  تنـس  فالخ  رب  هک  يزیچ  هب  رگا  هک  دوب  يّدـح  هب  هیواعم  یمرـشیب  تحاـقو و 
مرظن هب  تفگیم : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تنس  ربارب  رد  دوخ  يأر  راهظا  اب  هکلب  درادرب  تسد  شفالخ  راک  زا  دوبن  رضاح 

ای الط  زا  یفرظ  هیواعم  هک  دنکیم  لقن  راسی  نب  ءاطع  زا  ملسأ  نب  دیز  زا  کلام  زا  هبیتق  زا  دوخ  ننـس  رد  یئاسن  . درادن یلاکـشا  راک  نیا 
یهن يزیچ  نینچ  دننامه  زا  هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخربمایپ  زا  تفگ : ءادردوبا  تخورف ، دوخ  نزو  زا  رتشیب  هب  ار  يرانید 

زا یشخب  اهدعب  ای  هدرک  افتکا  تمـسق  نیمه  هب  طقف  یئاسن  هک  تسین  نشور  [ . 9 .( ] يدایز مک و  چیه  نودـب   ) دوخ لثم  هب  رگم  درکیم 
هک یبلطم  هفاضا  اب  هدرک  لقن  ار  بلطم  نیمه  یئاسن  زا  کلام و  زا  ینیما  همالع  اریز  تسا . هدـیدرگ  فذـح  شباتک  زا  وگ  تفگ و  نیا 
هب تفگ : هیواعم  درک ، لقن  ربمایپ  زا  ار  ثیدـح  نیا  ءادردوبا  یتقو  هک  تسا  هدروآ  يو  . دـشابیمن دوجوم  یئاـسن  ننـس  ّیطخ  هخـسن  رد 
زا نم  هک  تسا ) نیا  بیجع  ( ؟ دریذـپیم هیواـعم  هراـبرد  ار  نم  نخـس  یـسک  هچ  تفگ : ءادردوـبا  درادـن . یلاکـشا  هلماـعم  نیا  نم  رظن 
رد زگره  تشاد : راـهظا  سپـس  دـیوگیم ! میارب  دوـخ  رظن  يأر و  زا  وا  مهدیم و  ربـخ  وا  هـب  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 

[ . 10 ... ] منکیمن یگدنز  ینارمکح ، نآ  رد  وت  هک  ینیمزرس 

ربمایپ دوصقم  فیرحت 

کنا امأ  : » دومرفیم هک  دـندوب  هدینـش  هر ) ) رـسای نب  رامع  هراب  رد  شکرابم  نابل  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناراـی  زا  يرایـسب 
هلمج زا  هیواعم  ناوریپ  زا  یخرب  دیـسر ، تداهـش  هب  شناراداوه  هیواـعم و  تسد  هب  راـمع  هک  نیفـص  گـنج  رد  « ۀـیغابلا ۀـئفلا  کـلتقتس 

: تفگ هیواعم  داد . وا  هب  ار  رامع  تداهـش  ربخ  ورمع  يدـمآ ؟ هچ  يارب  دیـسرپ : هیواعم  هتفر ، هیواعم  دزن  هب  هدز  تشحو  صاع ، نبورمع 
ار وا  اـم  اـیآ  تفگ : هیواـعم  « ۀـیغابلاۀئفلا هلتقت  : » دومرفیم هک  مدینـش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  تفگ : ورمع  هدـش ؟ هچ  لاـح 

شرارق نامیاهریـشمش  اـههزین و  ربارب  رد  هدروآ و  اـجنیا  هب  ار  راـمع  اریز ، دنتـشک . ار  وا  هک  دـندوب  شناراـی  یلع و  نیا  هکلب  میتـشک !؟
تداهش تقو  هلمج  زا  تفای  تاجن  گنج ، رد  یمتح  تسکـش  زا  تبون  دنچ  رد  رگهلیح  راّکم و  نیا  هک  تسا  نیا  بیجع  [ . 11 . ] دنداد

هّللا لوسر  شیاـمرف  فیرحت  اـب  هک  دـهدب  تسد  زا  ار  دوخ  ناـمزرمه  نارکفمه و  ناتـسود و  زا  یخرب  تفریم  هک  دوب  رـسای  نب  راـمع 
یلع شوـگ  هب  نخـس  نیا  هک  یتـقو  دـنکیم : هفاـضا  راـصبالارون  رد  یجنلبـش  . داد بیرف  ار  دوـخ  نارکفمه  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلص 

یماگنه دشاب  هتشک  ار  هزمح  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دیاب  سپ  نایب ، نیا  اب  مشاب  رامع  لتاق  نم  رگا  دومرف : دیـسر ، مالـسلاهیلع 
: درادیم راهظا  نایرج ، نیا  لقن  زا  سپ  هرـسسدق  يدابآزوریف  هّللاۀـیآ  [ . 12 . ] دـش هتـشک  هار  نیا  رد  هداتـسرف و  راّفک  يوس  هب  ار  وا  هک 
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ناربمایپ زا  ياهدع  دنوادخ  دیاب  سپ  تسا ؛ هداتسرف  هیواعم  اب  گنج  هب  ار  وا  نوچ  دشاب  راّمع  لتاق  مالـسلاهیلع  یلع  هک  دشاب  نینچ  رگا 
[ . 13 . ] دندش هتشک  هار  نیا  رد  هداتسرف و  نانآ  يوس  هب  رافک  تیاده  داشرا و  يارب  ار  اهنآ  هک  ارچ  دشاب  هتشک  ار 

عیمطت يارب  لاملا  تیب  فرص 

هتشادرب و لاملا  تیب  زا  ار  يدایز  لاوما  هک  دوب  نیا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  هریـس و  هب  تبـسن  هیواعم  ياهتنایخ  هلمج  زا 
، هدـش هدینـش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نابز  زا  هک  تایآ  لوزن  نأش  اـب  اـت  درکیم  ریزارـس  زوت  هنیک  فرحنم و  يدارفا  بیج  رد 

نبةرمـس هب  مهرد  رازهدص  هیواعم  هدـش : تیاور  هک  دـنکیم  لقن  یفاکـسا  رفعجوبا  زا  یمق  ثدـحم  . دـنهد رییغت  ار  اهنآ  هدرک و  يزاب 
نم سانلا  نم  و   » هیآ هدـش و  لزان  مالـسلاهیلع  یلع  نأش  رد  « هلوق کبجعی  نم  سانلا  نم  و   » هیآ هک  دـنک  تیاور  ربمایپ  زا  ات  داد  بدـنج 

زا غورد  هب  ار  یتیاور  نینچ  هک  دشن  رـضاح  وا  سپ  تسا . هدـش  لزان  هیلع ـ  هّللا  ۀـنعل  مجلم ـ  نبا  نأش  رد  « هّللا ةاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرـشی 
تـسیود هدوزفا و  ار  غلبم  دنک ، رـضاح  يراک  نینچ  هب  ار  وا  هک  نیا  يارب  هیواعم  دنک . لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نابز 

هب هک  نیا  ات  تفریذـپن  مهزاب  اما  درک . داهنـشیپ  ار  مهرد  رازهدصیـس  غلبم  هیواعم  درکن . لوبق  مهزاب  اـما  درک . داهنـشیپ  وا  هب  مهرد  رازه 
[ . 14 . ] دز یتیانج  نینچ  هب  تسد  دش و  یضار  مهرد  رازه  دصراهچ  غلبم 

ربمایپ تنس  راکنا 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  زیچ  نآ  رگا  و  درکیم ، در  ار  نآ  گنردیب  دوب ، شاهدیا  فالخرب  ای  دیدنسپیمن و  هیواعم  هک  ار  يزیچره 
ةدابع نایم  هک  ییوگ  تفگ و  رد  . تسا هدیسرن  ربمایپ  زا  يزیچ  نینچ  هک  درکیم  راکنا  ًاروف  دوب ، مه  وا  شور  تنس و  ای  هدیسر و  ملسو 

هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یثیدح  لقن  اب  يو  تسا ، هدمآ  وج ... هب  وج  مدنگ و  هب  مدنگ  الط و  هب  الط  شورف  هراب  رد  هیواعم  تماصلا و  نب 
یخرب ارچ  تشاد : راهظا  هدمآ ، مشخ  هب  ثیدح  نیا  راکنا  ماقم  رد  هیواعم  درک . یهن  يواسم  هب  رگم  ار  شورف  دـیرخ و  نیا  ملـسو  هلآو 

وا زا  ار  اهنآ  یلو  میدوب  ربمایپ  هباحـص  زا  زین  ام  هک  یلاح  رد  دـننکیم  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  ار  یثیداـحا  نادرم ، زا 
ربمایپ زا  هک  ار  هچنآ  ام  تفگ : درک و  لقن  ار  ثیدـح  رگیدراب  هتـساخرب  ياج  زا  دینـش ، هیواـعم  زا  ار  نخـس  نیا  هک  هداـبع  میاهدینـشن !؟

[ . 15 . ] دشاب هیواعم  تبغر  لیم و  فالخرب  هچرگ  درک  میهاوخ  لقن  میاهدینش ،

تعدب يایحا  تنس و  ندناریم 

هدناسر تبث  هب  ار  اهنآ  زا  یشخب  خیرات  هک  تشاد  یناوارف  مامتها  اهتعدب ، يایحا  يوبن و  ياهتنس  ندناریم  رد  نایفـسیبا  نب  ۀیواعم 
رد ار  اشحف  داسف و  هک  دوب  یـسک  نیلّوا  هیواعم  هلمج .: زا  تسا ؛ هدرک  هراـشا  اـهنآ  زا  دروم  رب 27  ریدـغلا  باتک  رد  ینیما  همالع  . تسا

یسک نیلّوا  دناوخ .. مامت  رفس  رد  ار  زامن  هک  دوب  یسک  نیلّوا  دروخ .. درک و  لالح  ار  ابر  هک  دوب  یسک  نیلّوا  داد .. جاور  ناناملسم  نیب 
نیلّوا درمش .. زیاج  ار  رهاوخ  ود  نیب  عمج  هک  دوب  یـسک  نیلّوا  درک .. يراذگ  هیاپ  نابرق ) رطف و   ) نیدیع زامن  رد  ار  ناذا  تعدب  هک  دوب 

هک دوب  یسک  نیلّوا  درک .. هفاضا  دوبن ، تنس  زا  هک  هچنآ  داد و  رییغت  تاید ، رد  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  هک  دوب  یـسک 
هک دوب  یـسک  نیلّوا  تشاد .. مدقم  زامن  رب  ار  هبطخ  دیع  زامن  رد  هک  دوب  یـسک  نیلّوا  درک .. كرت  عوکر ، زا  سپ  لبق و  ار  نتفگ  ریبکت 

یلع هب  مانشد  ّبس و  هک  دوب  یـسک  نیلّوا  درک .. پچ  تسد  رد  ار  رتشگنا  هک  دوب  یـسک  نیلّوا  درک .. ضقن  ار  عورـشمان  نادنزرف  مکح 
نیلّوا درک .. ادخ  باتک  فیرحت  فرص  ار  لاملا  تیب  هک  دوب  یسک  نیلّوا  درک .. رارقرب  تنس  ناونع  هب  ار  نآ  درک و  زاغآ  ار  مالـسلاهیلع 
ربمایپ یباحـص  سدقمرـس  هک  دوب  یـسک  نیلّوا  داد .. رارق  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ّبس  ار  وا  اب  ندرک  تعیب  طرـش  هک  دوب  یـسک 

لتق هب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لداع  نارای  هک  دوب  یسک  نیلّوا  دندرب .. وا  دزن  ار  قمح  نبورمع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
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لیدبت یهاشداپ  هب  ار  یمالسا  تفالخ  هک  دوب  یسک  نیلّوا  دیناسر .. لتق  هب  ار  ربمایپ  تیب  لها  ناوریپ  نانز  هک  دوب  یـسک  نیلّوا  دیناسر ..
دینش و مارح  يانغ  زاوآ و  هک  دوب  یسک  نیلّوا  دیـشون .. بآ  هرقن  الط و  فرظ  رد  درک و  نت  هب  مشیربا  سابل  هک  دوب  یـسک  نیلّوا  درک ..

[ . 16 . ] دناسرت ار  راید  نآ  مدرم  دش و  رو  هلمح  ربمایپ  رهش  رب  هک  دوب  یسک  نیلّوا  درک .. فرص  نآ  رب  ار  لاوما 

یقرواپ

ص 32. ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  [ 1]
ص 257. ج 1 ، ریدغلا ، [ 2]
ص 257. ج 1 ، ریدغلا ، [ 3]

ص 258. نامه ، [ 4]
ص 134. ءافلخلا ، خیرات  [ 5]
ص 283. ج 10 ، ریدغلا ، [ 6]

ص 220. نیفص ، ۀعقو  [ 7]
ص 107. ج 3 ، هباغلادسا ، ص 185 و  ج 1 ، ریدغلا ، [ 8]

. ] ص 279 ج 7 ، یئاسن ، ننس  [ 9]
ص 184. ج 10 ، ریدغلا ، [ 10]

ص 284. فلسلا ، نم  ۀعبس  [ 11]
ص 89. راصبالارون ، [ 12]

ص 289. فلسلا ، نم  ۀعبس  [ 13]
ص 654. ج 1 ، راحبلاۀنیفس ، [ 14]
ص 275. ج 7 ، یئاسن ، ننس  [ 15]

ص 72. ج 11 ، ریدغلا ، [ 16]

ُ ْ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 13زکرم  هحفص 10 

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

	فهرست
	تحریف سیره و سنت پیامبر توسط معاویه
	مشخصات کتاب
	مقدمه
	روشهای معاویه در تحریف سیره نبوی
	تمسخر سعد
	تمسخر ابوقتاده
	اهانت و اخراج
	تهدید ناقلان حدیث
	برخورد با سیره و سنت پیامبر
	توبیخ راویان و به فراموشی سپردن روایات
	اظهار رأی در برابر سنت پیامبر
	تحریف مقصود پیامبر
	صرف بیت المال برای تطمیع
	انکار سنت پیامبر
	میراندن سنت و احیای بدعت
	پاورقی


