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 ( اهیلع هللا  مالس  يربک (  هجیدخ  ترضح  نینموملا  ما  یناگدنز  رد  يریس 

: هدنسیون

یئاباباقآ يدهم 

: یپاچ رشان 

یئاباباقآ يدهم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

اهیلع هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ما  یناگدنز  رد  7يریس 

باتک 7تاصخشم 

7همدقم

نآرقلا یف  اهیلع  هللا  مالس  8هجیدخ 

74 ناقرف / هروس  (- 1)8

6/ یحض هروس  (- 2)10

نیففطم 28-18 هروس  (- 3)11

42  / نارمع لآ  هروس  (- 4)12

رطاف 22-19 هروس  (- 5)13

33  / نارمع لآ  هروس  (- 6)15

50 - 46 فارعا / هروس  (- 7)15

؟ تسا هتفرگ  تروص  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترضح  ننیمؤملا  ما  یناگدنز  رد  یتافیرحت  17ایآ 

اهیلع هللا  مالس  نینمؤملا  ما  یگدنز  خیرات  فیرحت  18للع 

هیواعم 19لیقع و 

نآ جیاتن  اهیلع و  هللا  مالس  نینمؤملا  ما  یگدنز  خیرات  بیرخت  يارب  ناقفانم  25تامادقا 

؟ دندوب هدرک  جاودزا  رفاک  ود  اب  ًالبق  ایآ  دندومن و  جاودزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اب  ینس  هچ  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  نینمؤملا  29ما 

تسا دودرم  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  نینمؤملا  ما  ندوب  31هویب 

عیشت بتکم  يداقتعا  ینابم  اب  يراگزاسان  لوا : 31دروم 

دشاب یمن  یفاک  رابتعا  ياراد  یخیرات  ظاحل  زا  هلئسم  نیا  مود : 34دروم 

؟ درک تفرشیپ  یسک  هچ  یلام  تیامح  اب  41مالسا 

؟ درک تفرشیپ  یسک  هچ  یلام  تیامح  اب  41مالسا 

لوا 42لیلد 

موس 46لیلد 
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لاوئس کی  هب  49خساپ 

50لاوئس

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رای  نیتسخن  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  53ترضح 

؟ تسا هدوب  ردق  هچ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  شیرق  هنازرف  55هیرهم 

؟ تسا هدوب  دنزرف  ياراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوس  راب  جاودزا  زا  لبق  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  57ایآ 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  نادنزرف  هرابرد  يرگنزاب  58کی 

لاوئس ود  هب  60خساپ 

؟ تسیچ مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ناناملسم  يرود  61للع 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نوماریپ  هدش  فیلات  ياهباتک  زا  67يرامش 

اه تشون  74یپ 

1-4775

48-12284

زکرم 94هرابرد 
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اهیلع هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ما  یناگدنز  رد  يریس 

باتک تاصخشم 

یناگدنز رد  يریس  : روآدیدپ مان  ناونع و   1388، اهیلع هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ما  یناگدنز  رد  يریس  : هسانـشرس
یئاباباقآ يدهم  اهیلع / هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ما 

تاصخشم ناهفـصا 1388 . هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفـصا : یلاتیجید رـشن  تاصخـشم  یئاـباباقآ  يدـهم  یپاـچ :  رـشان 
باتک هنایار و  هارمه ،  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ

: عوضوم

همدقم

ییاباباقآ يدهم  : فلؤم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هک اریز  تسا  لوبق  دروم  ربتعم و  ياهشزرا  ماظن  اب  یئانـشآ  يارب  يا  هلیـسو یهلا ، ناگدیزگرب  هریـس  رد  قیقحت  هعلاطم و  کش  یب 
.تسا هدش  هتفریذپ  يراتفر  ۀنومن  وگلا و  ناونع  هب  نامیا  لها  يارب  نانآ  تیصخش 

لها بتکم  رد  رهوگالاو  نآ  هک  ارچ  تسناد  هنومن  ياه  تیـصخش تسد  نیا  زا  دـیاب  ار  اـهیلع  هللا  مالـس  يربک  هجیدـخ  ترـضح 
ةدـیزگرب نز  راـهچ  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یهاوگ  هب  تسا و  رادروـخرب  دـنلب  سب  یهاـگیاج  زا  مالـسلا  مهیلعتیب 

.دشاب یم ناهج 

هب وناب  نآ  فیرـش  دوجو  .تشاذگن  ورف  ار  یـششوک  چـیه  هار  نیا  رد  دوب و  مالـسا  تناید  رـشن  نایماح  نیرتگرزب  ۀـلمج  زا  ناشیا 
دمآ راوشدهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  هکم  رد  تماقا  بلاطوبا  وا و  تشذگ  رد  زا  سپ  هک  دوب  یتایح  مهم و  يا  هزادـنا

[1] .تسین يروای  اجنآ  رد  ار  وت  رگید  هک  وش  جراخ  هکم  زا  هک  داد  نامرف  ترضح  هب  ادخ  و 

ۀمـشچرس ربمایپ ، یماح  نیتسخن  مالـسا ، يوناب  یناگدنز  زا  یئاهتمـسق  ةراب  رد  تسا  كدنا  یـشالت  دـیراد  ور  شیپ  رد  هک  یباتک 
اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  یناگدنز  ي  هرابرد یتاهبش  هب  خساپ  اهیلع و  هللا  مالس  يربک  ي  هجیدخ ترـضح  نینمؤملا  ما  رثوک 

تمصع و تیب  لها  یلاعتو و  كرابت  دنوادخ  هجوت  دروم  هللا  ءاشنا  هک  دشاب  یم
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.دیزاسن مورحم  شیوخ  ریخ  ياعد  زا  ار  ام  دریگ  رارق  یمارگ  ناگدنناوخ  لوبق  دروم  ددرگ و  عقاو  مالسلا  مهیلع  تراهط 

ییاباباقآ يدهم 

ناهفصا هّیملع  هزوح 

.ه ق كرابملا 1431 ناضمر  هام 

یسمش هام 1389  دادرم 

نآرقلا یف  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

74 ناقرف / هروس  (- 1)

ًامامِإ َنیقَّتُْمِلل  اْنلَعْجا  ٍُنیْعَأ َو  َهَُّرق  اِنتاَّیِّرُذ  انِجاوْزَأ َو  ْنِم  اَنل  ْبَه  انَّبَر  َنُولوُقَی  َنیذَّلا  َو 

اوشیپ ناراگزیهرپ  يارب  ار  ام  و  هد ، رارق  ام  مشچ  ینـشور  هیام  نامنادـنزرف  نارـسمه و  زا  اراـگدرورپ ! : » دـنیوگ یم  هک  یناـسک  و 
!« نادرگ

.هیآلا انل » به   » یلاعت هلوق  یف  دیعس  یبا  نع  یفنحلا  یناکسحلا  مکاحلا  نع  و 

؟ انجاوزا نم  لیئربج  ای  تلق : هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق 

.هجیدخ لاق :

؟ انتایرد نم  لاق :

«. نیع هرق   » همطاف و لاق :

.نیسحلا نسحلا و  لاق :

« اماما نیقتملل  انلعجاو  : » لاق

[2  .] مالسلا هیلع  یلع  لاق :

هیلع هللا  همحر  یسلجملا  هرکذ  و 

[3] .دنا هدومن رکذ  ار  تیاور  نیمه  هیبش  هیلع  هللا  همحر  یسلجم  همالع  و 

هللا یلص  هدالوا  عیمج  ناف  اهنع  هللا  یـضر  هجیدخب  نآرقلاب و  هوبنلاب و  ًاضیا  رـسف  هیلع و  هللا  همحر  یناشاکلا  ضیفلا  میکحلا  نع  و 
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.میهاربا يوس  اهنم  هلآ  هیلع و 

[4] .هجیدخ انجاوزا )  ) ناقرفلا هروس  هیلع  هللا  همحریمقلا  ریسفت  یف  و 

: دومرف هیآ  نیا  ریسفت  رد  یمارگ  ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  ننست  لها  رادمان  ناهوژپ  نآرق  زا  یناکسح  مکاح 

؟ تسیک انجاوزا » زا «  روظنم  مدیسرپ : یحو  هتشرف  زا  تایآ  نیا  ندش  لزان  زا  سپ 

دنتسه مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  شا  هدید  رون  ود  اهیلع و  هللا  مالس  همطاف  انتایرذ »  » .تسا و اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  داد : خساپ 
.تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  روظنم  اماما » نیقتملل  انلعجا  و   » ي هلمج رد  و 

رپ رواشم  رای و  فیرش و  نآرق  تلاسر ، يالاو  ماقم  نآ ،  زا  روظنم  دسیون « : یم هیآ  نیمه  لیوات  رد  یناشاک » ضیف   » موحرم
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[5] .تسا وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  راوازس  لسن  هک  تسا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ربمایپ  صالخا 

[6] .تسا اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ثحب  دروم  ي  هیآ رد  انجاوزا »  » ي هژاو زا  روظنم  هک  تسا  نآ  رب  زین  یمق  ریسفت  و 

6/ یحض هروس  (- 2)

ینْغَأَف 6) ًِالئاع  َكَدَجَو  َو 

!؟ داد هانپ  تفاین و  میتی  ار  وت  وا  ایآ 

«. يوآف ًامیتی  كدجی  ملا   » لجوزع هللا  لوق  نع  هتلاس  لاق : سابع  نبا  نع  فیرشلا  هماقم  هللا  یلعا  قودصلا  نع  و 

ملا  » هتمعنب هیلع  ًانتمم  لجوزع  هللا  لاقف  .نیرخآلا  نم  نیلوالا و ال  نم  ضرالا  هجو  یلع  ریظن  هل  نکی  مل  هنال  ًامیتی  یمـس  اـمنا  لاـق :
ًاریقف لوقی  ًالئاع » كدـجو  و  كوفرع «  یتح  کلـضف  مهفرع  سانلا و  کیلا  يواف »  » کل ریظن  ًادـیحو ال  يا  يوآف » ًامیتی  كدـجی 

[7] ...هجیدخ لامب  هللا  كانغاف  کل  لام  نولوقی ال  کموق  دنع 

یتسه نارک  ات  نارک  رد  هک  دش  هدناوخ  میتی »  » ترـضح نآ  لیلد  نادب  دسیون : یم تایآ  نیا  ریـسفت  رد  هر ) ) قودـص خیـش  موحرم 
شنارگ ياهتمعن  هب  هراشا  اب  ادخ  تهج  نیمه  هب  .تسا  هدـمآ  دـننامه  یب  موهفم  هب  هژاو  نیا  هک  ارچ  تسا ، هخـسن  کت  ریظن و  یب 

دنلب ار  وت  دناسانـش و  مدرم  هب  ار  وت  هوکـش  يرترب و  داد و  هانپ  و  تفاین ؛ دننامه  یب  هخـسن و  کت  ار  وت  تیادخ  ایآ  دسرپ : یم وا  هب 
[8] .دینادرگ زاین  یباهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تفگنه  تورث  ي  هلیسو هب  و  تفای ،  تسدگنت  ار  وت  و  تخاس !؟ هزاوآ 

رد لاعتم  دنوادخ  تسا و  هدوب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  لام  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يرگناوت  هک  دننآ  رب  نارـسفم  زا  يرایـسب 
هدومرف دای  وا  ناسحا  هجیدخ و  زا  هیانک  هب  هیآ  نیا 
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[9] .تسا

نیففطم 28-18 هروس  (- 3)

ِِکئارَأـْلا یَلَع  * ٍمیعَن یَفل  َراْربَأـْلا  َّنِإ  نوـُبَّرَقُْملا  ُهُدَهْـشَی  موـُقْرَم  ٌباـتِک  نوُّیِّلِع  اـم  َكارْدَأ  اـم  َو  َنـیِّیِّلِع * یَفل  ِراْربَأـْلا  َباـتِک  َّنِإ  َّـالَک 
ْنِم ُهُجاِزم  نوُِسفانَتُْملا َو  ِسَفانَتَْیلَف  َِکلذ  یف  ٌکْـسِم َو  ُهُماـتِخ  * ٍمُوتْخَم ٍقیحَر  ْنِم  َنْوَقُْـسی  میعَّنلا  َهَرْـضَن  ْمِهِهوُجُو  یف  ُفِْرعَت  * َنوُرُْظنَی

نُوبَّرَقُْملا اَِهب  ُبَرْشَی  ًاْنیَع  * ٍمینْسَت

! * تسیچ نیّیلع »  » یناد یم  هچ  وت  و  تسا * ! نیّیلع »  » رد ناکین  لامعا  همان  هکلب  دـنرادنپ ، یم  داعم ) هرابرد   ) اهنآ هک  تسین  نانچ 
ياهتخت رب  دـنا * : تمعن  عاونا  رد  ناکین  ًامّلـسم  دـننآ * ! دـهاش  نابرقم  هک  یعطق *، تسا  یتشونرـس  هدروخ و  مقر  تسا  يا  هماـن 

یم ینیب و  یم  ار  تـمعن  طاـشن  توارط و  ناـشیاه  هرهچ  رد  دـنرگن * ! یم  تـشهب ) ياـهییابیز  هـب   ) هدرک و هـیکت  یتـشهب  ياـبیز 
کـشم زا  هدش  هداهن  نآ  رب  هک  يرهم  دنوش * ! یم  باریـس  يا  هتـسبرس  هدروخن و  تسد  لالز  روهط )  ) بارـش زا  اهنآ  یـسانش * !

نامه تسا *، مینـست »  » اب هتخیمآ  روهط )  ) بارـش نیا  دـنریگ * ! یـشیپ  رگیدـکی  رب  دـیاب  ناـبغار  یتشهب  ياـهتمعن  نیا  رد  تسا و 
.دنشون یم  نآ  زا  نابّرقم  هک  يا  همشچ 

: لاق مینست » نم  هجازمو  : » لجوزع هلوق  لاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  هنع  هللا  یضر  هللادبع  نب  رباج  نع  هر )  ) یسلجملا نع  و 

.نوبرقملا مه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  دمحم و  هبرشی  هنجلا  یف  بارش  فرشا  وه 

نیذـلا مهتیرذ  مهیلع و  هللا  تاولـص  هجیدـخ  همطاـف و  همئـالا و  بلاـطیبا و  نب  یلع  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  نوقباـسلا :
[10] .مهرود یلاعا  نم  مهیلع  منستی  نامیاب  مهوعبتا 

، ربماـیپ زا : دـنترابع  يدازآ  تلادـع و  هار  نازاتـشیپ  ادـخ و  هاـگراب  ناـبرقم  دومرف : هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
هیلع یلع  زا  سپ  هک  مالسلا ، مهیلعتیب  لها  ناماما  نانمومریما ،
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.دلیوخ تنب  هجیدخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  دمآ ، دهاوخ  يرگید  زا  سپ  یکیمالسلا 

نب یلع  هجیدـخ و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نوبرقملا » کئلوا  نوقباـسلا  نوقباـسلا  ( » هر  ) مشاـه نب  میهاربا  نب  یلع  نع  و 
نینموملا رئاس  ًافرـص و  ًاتحب  مینـست  نم  نوبرـشی  نوبرقملا  و  مهتیرذ » مهب  انقحلان  لجوزع  هللا  لوقی  مهب  قحلت  مهتاـیرذ  بلاـطیبا و 

[11] .اجوزمم

هباحـصا هیلع و  هللا  تاولـص  یلع  مه  و  نینموـملل » کبنذـل و  رفغتـساو  هللا  ـالا  هلا  ـال  هنا  ملعاـف   » یلاـعت هلوـق  هر )  ) یـسلجملا نع  و 
[12] ....اهتابحیوص هجیدخ و  یه  و  تانموملاو » »

42  / نارمع لآ  هروس  (- 4)

َنیَملاْعلا ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْصا  ِكَرَّهَط َو  ِكافَطْصا َو  َهَّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای  ُهَِکئالَْملا  َِتلاق  ْذِإ  َو 

هداد يرترب  ناهج ، نانز  مامت  رب  هتخاس و  كاپ  هدیزگرب و  ار  وت  ادخ  میرم ! يا  : » دنتفگ ناگتشرف  هک  ار  یماگنه  دیروآ ) دای  هب   ) و
.تسا

اهنامز یملاع  یلع  حیرج  نبا  نسحلا و  لاق  نیملاعلا » ءاسن  یلع  كافطص  او  فیرشلا «  هماقم  هللا  یلعا  یسوطلا  هفئاطلا  خیش  نع  و 
.نیملاعلاءاسن هدیس  همطاف  نال  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  لوق  وه  و 

[13] .نیملاعلا ءاسن  یلع  میرم  تلضف  امک  یتما  ءاسن  یلع  هجیدخ  تلضف  لاق : هنا  یبنلا  نع  يور  و 

.دش هداد  يرترب  نم  تما  نانز  رب  زین  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  دش ، هداد  يرترب  ناهج  نانز  رب  میرم  هک  هنوگنامه 

تنب میرم  نوعرف و  هأرما  محازم  تنب  هیـسآ  عبرا :  الا  ءاسنلا  نم  لمکی  مل  ریثک و  لاـجرلا  نم  لـمک  یبنلا  نع  يرـشخمزلا و  نع  و 
[14  ... ] هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تنب  همطاف  دلیوخ و  تنب  هجیدخ  نارمع و 

جوا لامک  يوس  هب  یگدنز  رد  مدرم  زا  يرایسب 
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هللا مالس  هجیدخ  اهیلع ،  هللا  مالـس  میرم  اهیلع ،  هللا  مالـس  هیـسآ  دنتـسه : جوا  دشر و  هنومن  نز  راهچ  نیا  نانز  نایم  زا  اما  دنتفرگ ،
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تنب  همطاف  اهیلع و 

[15] .اهنع هللا  یضر  هجیدخ  اهئاسن  ریخ  نارمع و  تنب  میرم  اهئاسن  ریخ  يوغبلا  نع  و 

تنب هیـسآو  نارمع  تنب  میرم  نهملاـع  تاداـس  هوسن  عـبرا  لاـق : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  نع  ساـبع  نبا  نع  یـسولآلا : نع  و 
[16] .همطاف ًاملاع  نهلضفا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تنب  همطاف  دلیوخ و  تنب  هجیدخ  محازم و 

، دندش راگزور  نانز  رالاس  نز  راهچ  دندومرف : ترضح  هک  دنک  یم لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سابع  نبا  زا  یـسولآ 
.دشاب یم اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  اهنآ  نیرت  لضفا همطاف و  هجیدخ و  محازم ، تنب  هیسآ  نارمع ، تنب  میرم 

دمحم تنب  همطاف  دـلیوخ و  تنب  هجیدـخ  هنجلا  لها  ءاـسن  لـضفا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  ساـبع  نبا  نع  یبطرقلا :  نع  و 
[17] .محازم تنب  هیسآ  نارمع و  تنب  میرم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

.محازم تنب  هیسآ  نارمع و  تنب  میرم  دمحم ، تنب  همطاف  هجیدخ ، زا : دنترابع  تشهب  نانز  نیرت  تلیضفرپ  نیرترب و 

ریخ نارمع و  تنب  میرم  اهئاسن  ریخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  لاق : مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نع  ریثک  نبا  نع  و 
[18] .دلیوخ تنب  هجیدخ  اهئاسن 

رطاف 22-19 هروس  (- 5)

ْنَم ُعِمُْسی  َهَّللا  َّنِإ  ُتاْومَْألا  ُءایْحَْألا َو َال  يِوَتْسَی  ام  *َو  ُروُرَْحلا ُّلِّظلا َو َال  *َو َال  ُروُّنلا ُتاُملُّظلا َو َال  *َو َال  ُریـصَْبلا یمْعَْألا َو  يِوَتْـسَی  ام  َو 
* ِرُوبُْقلا ِیف  ْنَم  ٍعِمْسُِمب  َْتنَأ  ام  ُءاشَی َو 

ربارب زگره  انیب  انیبان و  و 
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! دنتـسین ناسکی  ناگدـنز  ناگدرم و  زگره  و  ! * نازوس غاد و  داـب  و  شخبمارآ )  ) هیاـس هن  و  ،* ییانـشور اـهتملظ و  هن  و  دنتـسین * ،
دنا هتفخ  روگ  رد  هک  نانآ  شوگ  هب  ار  دوخ  نخـس  یناوت  یمن  وت  و  دـناسر ، یم  دـهاوخب  سک  ره  شوگ  هب  ار  دوخ  مایپ  دـنوادخ 

! یناسرب

: لاق سابع  نبا  نع  نیفلاخملا  قیرط  نع  هر )  ) ینارحبلا مشاه  همالعلا  رحبتملا  دیسلا  رکذ 

.ریصبلاو یمعالا  يوتسی  ام  و  لجوزع : هلوق 

مالسلا هیلع  نینموملاریما  ریصبلا  و  لهجوبا ، یمعالا  لاق :

 . مالسلا هیلع  نینموملاریما  رونلا  لهجوبا و  تاملظلاف   ، رونلا تاملظلا و ال  و ال 

.لهج یبال  منهج  ینعی  رورحلا  هنجلا و ال  یف  مالسلا  هیلع  نینموملاریمال  لظ  لظلا  و  رورحلا ، لظلا و  و ال 

هجیدـخ همطاف و  نیـسحلا و  نسحلاو و  رفعج  هزمح و  یلع و  ءایحالاف  تاومالاال  ءایحالا و  يوتـسی  ام  و  لاـقف : ًاـعیمج ، مهعمج  مث 
[19] .هکم رافک  تاومالا  و  مالسلا ،  مهیلع 

سابع نبا  زا  ریصبلا » یمعالا و  يوتسی  ام  و  دنوادخ «  لوق  هرابرد  تنـس ) لها   ) نیفلاخم قیرط  زا  ینارحب  مشاه  دیـس  رحبتم  همالع 
مالـسلا هیلع  نینموملاریما  شنیب  تریـصب و  بحاص  زا  روظنم  دشاب و  یم لهجوبا  لدروک  روک و  زا  روظنم  تفگ : هک  دـنک  یم لقن 

لد ي  هیاس زا  روظنم  .تسا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ییانـشور  رون و  زا  روظنم  لهجوبا و  اه ، یگریت تاملظ و  زا  روظنم  .دشاب  یم
لهجوبا خزود ، هلعـش  شتآ  راـبگرم  تخـس و  ياـمرگ  زا  روظنم  ناـنمومریما و  يارب  تشهب  رد  تسا  يا  هیاـس شخب  مارآ  زیگنا و 

.دشاب یم

، هزمح یلع ، ترـضح  هیآ  نیا  رد  یقیقح  یناگدـنز  زا  روظنم  تفگ : تاومـالا » ـال  ءاـیحال و  يوتـسی ا  اـم   » هیآ دروم  رد  ماـجنارس 
زا روظنم  دنشاب و  یم مالسلا  مهیلع  هجیدخ  و  همطاف ، نیسح ،  نسح و  رفعج و 
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.دنشاب یم هنیدم  رافک  ناگدرم ،

33  / نارمع لآ  هروس  (- 6)

نیَملاْعلا یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َمیهاْربِإ َو  َلآ  ًاحُون َو  َمَدآ َو  یفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ 

.داد يرترب  نایناهج  رب  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  حون و  مدآ و  دنوادخ ،

اهیلع و هللا  مالـس  ارهزلا  همطاف  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لخد  لاـق : ینـالوخلا ، ملـسم  یبا  نع  هارث  باـط  یفوکلا  تارف  نع 
.هاتربخاف امهربخ ،  نع  امهلاسف  امههوجو  ترمحا  دق  نارختفت و  امه  هشیاع و 

نسحلا و ًایلع و  نارمع و  لآ  میهاربا و  لآ  ًاحون و  مدآ و  یفطـصا  هللا  نا  تلمع  ام  وا  هشیاـع  اـی  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاـقف 
[20] .نیملاعلا یلع  هجیدخ  همطاف و  ًارفعج و  هزمح و  نیسحلا و 

، نیـسح نسح و  نینموملاریما ، دوجو  نارمع ، نادناخ  میهاربا و  نامدود  حون ، مدآ ، ادـخ  هک  یناد  یمن ایآ  هشیاع  يا  دومرف : ربمایپ 
.دیزگرب نایناهج  رب  ار  مالسلا  مهیلع  همطاف  هجیدخ و  رفعج ، هزمح ،

[21] .روثنملا ردلا  هنومضم  نم  ًابیرق  رکذ  و 

50 - 46 فارعا / هروس  (- 7)

نوُعَمْطَی َو ْمُه  اهُولُخْدَی َو  َْمل  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس  ْنَأ  ِهَّنَْجلا  َباحْصَأ  اْوَدان  ْمُهامیـِسب َو  الُک  َنُوفِْرعَی  ٌلاجِر  ِفارْعَْألا  یَلَع  ٌباجِح َو  امُهَْنَیب  َو 
ْمُهامیِسب ْمُهَنُوفِْرعَی  ًالاجِر  ِفارْعَْألا  ُباحْصَأ  يدان  نیِملاَّظلا َو  ِمْوَْقلا  َعَم  اْنلَعْجَت  انَّبَر ال  اُولاق  ِراَّنلا  ِباحْصَأ  َءاْقِلت  ْمُهُراْصبَأ  ْتَفِرُص  اذِإ 

ْمُْکیَلَع َو ال ٌفْوَخ  َهَّنَْجلا ال  اُولُخْدا  ٍهَمْحَِرب  ُهَّللا  ُمُُهلانَی  ُْمتْمَْسقَأ ال  َنیذَّلا  ِءالُؤه  َأ  َنوُِربْکَتْـسَت * ُْمْتنُک  ام  ْمُکُعْمَج َو  ْمُْکنَع  ینْغَأ  ام  اُولاق 
یَلَع اـمُهَمَّرَح  َهَّللا  َّنِإ  اُولاـق  ُهَّللا  ُمُـکَقَزَر  اَّمِم  ْوَأ  ِءاـْملا  َنـِم  اـْنیَلَع  اوُـضیفَأ  ْنَأ  ِهَّنَْجلا  َباحْـصَأ  ِراَّنلا  ُباحـْـصَأ  يداـن  نوـُنَزْحَت َو  ْمـُْتنَأ 

* َنیِرفاْکلا

زا ار  ود  نآ  زا  کی  ره  هک  دنتسه  ینادرم  فارعا »  » رب تسا و  یباجح  نایخزود ،  نایتشهب و   ] ود نآ  نایم  رد  و 
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ار نآ  دیما  هک  یلاح  رد  دنوش ، یمن  تشهب  لخاد  اّما  داب »! امـش  رب  دورد  : » هک دننز  یم  ادص  نایتشهب  هب  دنـسانش و  یم  ناش  هرهچ 
باحـصا و  هدم *»! رارق  نارگمتـس  هورگ  اب  ار  ام  اراگدرورپ ! : » دنیوگ یم  دتفا  یم  نایخزود  هب  ناشمـشچ  هک  یماگنه  و  .دنراد * 

امش يروآدرگ  هک ) دیدید  : » ) دنیوگ یم  دننز و  یم  ادص  دنسانش ، یم  ار  اهنآ  ناشیامیس  زا  هک  ار ) نایخزود  زا   ) ینادرم فارعا ،
هک دنتسین  نانامه  فارعا  رب  ناگدناماو  نیا   ] اهنیا ایآ  دادن *»! يدوس  ناتلاح  هب  امـش ، ياهّربکت  و  دنزرف ) نآ و  تورث و  لام و  زا  )

اهنآ ناشریخ ، لامعا  یـضعب  نامیا و  رطاخ  هب  دنوادخ  یلو  ( !؟ دش دهاوخن  ناشلاح  لماش  زگره  ادخ  تمحر  دـیدرک  دای  دـنگوس 
، نایخزود و  دـیوش * ! یم  كانمغ  هن  دـیراد و  یـسرت  هن  هک  دـیوش ، تشهب  لـخاد  دوش ): یم  هتفگ  اـهنآ  هب  نونکا  مه  دیـشخب  ار 
رد  ) اهنآ دیـشخبب »! ام  هب  هداد ، يزور  امـش  هب  ادـخ  هچنآ  زا  اـی  بآ ، يرادـقم  و  دـینک ) ّتبحم  : » ) هک دـننز  یم  ادـص  ار  ناـیتشهب 

!« تسا هدرک  مارح  نارفاک  رب  ار  اهنیا  دنوادخ  : » دنیوگ یم  خساپ )

و لجوزع « : هللا  لوق  نع  لئـس  هنا  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  بیبح  نب  رـشب  نع  فیرـشلا  هماـقم  هللا  یلعا  ًاـضیا  ینارحبلا  نع  و 
: لاق لاجر » فارعالا  یلع  باجح و  امهنیب 

نیا انوبحم  نیا  نودانیف  مالـسلا ،  مهیلع  يربکلا  هجیدخ  همطاف و  نیـسحلا و  نسحلا و  یلع و  دـمحم و  هیلع  رانلا  هنجلا و  نیب  روس 
مهیدـیاب نوذـخایف  مهئاوساب  يا  مهامیـسب  ًالک  لجوزع  هلوق  کـلذ  و  مهئاـبا ، ءامـسا  مهئامـساب و  مهنوفرعیف  مهیلا  نولبقیف  اـنتعیش 

[22] .هنجلا نولخدی  طارصلا و  مهب  نوزوجیف 

، دش هدیسرپ  نایخزود  نایتشهب و  نایم  باجح  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
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همطاـف و نیـسح ، نسح ، یلع ، ربماـیپ ، نآ ، زارف  رب  هک  خزود  تشهب و  ناـیم  تسا  يدـنلب  ژد  هاگرذـگ و  نآ  زا  روظنم  دومرف : هک 
لها نایعیش  ناتسود و  هاگنآ  ؟ دنتسه اجک  ام  نایعیـش  نارادتـسود و  : » هک دنهد  یم ادن  اجنآ  زا  دنراد و  رارق  مالـسلا  مهیلع  هجیدخ 

نآ زا  دـنریگ و  یم ار  اهنآ  تسد  دنـسانش و  یم ناـش  یگداوناـخ ماـن  ماـن و  اـب  ار  ناـنآ  دـنور و  یم ناـنآ  يوس  هب  مالـسلا  مهیلعتیب 
« .دیامن یم تشهب  دراو  دننارذگ و  یم تخس  هاگرذگ 

؟ تسا هتفرگ  تروص  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترضح  ننیمؤملا  ما  یناگدنز  رد  یتافیرحت  ایآ 

ردص خیرات  فیرحت  مدرم ، رظن  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  كانبات  هولج  نداد  ناشن  غورف  مک  يارب  نیقفانم  ياهراکهار  زا  یکی 
هک دندوب  ممصم  ردق  نآ  دوخ  تسایس  نیا  ندرک  یلمع  هار  رد  نابصاغ  .تسا  هدوب  نآ  زا  ناشیا  بقانم  لئاضف و  فذح  مالـسا و 

نارای تیب و  لها  لئاضف  زا  يرثا  هکلب  دندرکن  هدنسب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یگدنز  هب  طوبرم  خیرات  فذح  فیرحت و  هب  طقف 
قیرط زا  هدرب و  یپ  لصا  تلیـضف  هب  عرف  تلیـضف  زا  خـیرات ، کیرات  نیا  بطاخم  دـنکن  هک  دـندراذگن  یقاب  مه  ناـشیا  نایعیـش  و 

.دندرگ تیاده  میقتسم  هار  هب  ناشیا  نارادفرط  ناوریپ و  باحصا و  نادناخ و  تیبلها و 

ناشیا نارای  صاوخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تیب  لها  زا  يرثا  امن  خیرات  هناخ  کیرات  نیا  رد  هک  تسا  تلع  نیمه  هب 
هدش لعج  تبقنم  تلیضف و  ناشیارب  هدش و  دیجمت  فیرعت و  ناشقوقح  نیبصاغ  نانآ و  نانمشد  زا  ضوع ،  رد  اما  دوش ، یمن هدید 

نابـصاغ يارب  نآ  هباشم  هکنآ  رگم  هدـشن  دراو  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  يارب  یتلیـضف  هک  تفگ  ناوت  یم تأرج  هب  هک  اـجنآ  اـت 
راوید ندش  ادیپ  تسا ، هدش  لعج 
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موش تسایس  نیمه  رثا  نیملسم  يارب  هلاخ  همع و  ییاد و  نینچمه  تشهب و  لها  يارب  ناریپ  دیس  ربمایپ و  ملع  رهـش  يارب  فقـس  و 
.دشاب یم راب  تبکن  و 

اهیلع هللا  مالـس  يربک  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  یناگدنز  خـیرات  فیرحت  قح ،  یـشوپ  هدرپ  هار  رد  نیقفانم  ياهتیانج  زا  یکی 
.دشاب یم

تقیقح هب  دروآ و  یم دورف  نآ  لباقم  رد  میلست  رس  یـصخش  ره  لوا ، رظن  رد  هک  هتفرگ  تروص  هنارهام  يا  هنوگ هب  تافیرحت  نیا 
زا قافن  غورد و  دوش ، هتسیرگن  نآ  هب  هقح  بهذم  يداقتعا  تاملـسم  هب  هجوت  اب  هارمه  ریـصب  يدید  اب  رگا  اما  دنک ، یم ناعذا  نآ 

.دوش یم هتخانش  زاب  تلالض  زا  تیاده  هرسان و  زا  هرس  دوش و  یم رگنایامن  نآ  روطس  دنبدنب 

اهیلع هللا  مالس  نینمؤملا  ما  یگدنز  خیرات  فیرحت  للع 

هللا یلص  مالـسا  ربمایپ  تیبلها  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  اب  نینچمه  اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  اب  ناشیا  باستنا  (- 1
ثعاب مالـسلا و  مهیلعراهطا  همئا  تاراختفا  زا  یکی  باستنا  نیا  اریز  .دـیآ  یم باسح  هب  رما  نیا  تلع  نیرتمهم  نیلوا و  هلآ  هیلع و 

ناشنانمـشد لباقم  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ياه  هرخافم رد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدوب  ناشنانمـشد  لـباقم  رد  ناـشیا  يزارفرس 
[23] .تسا هدوب  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترضح  لثم  يردام  نتشاد  راختفا ،  دراوم  زا  یکی 

هب نانآ  باستنا  نانآ و  تسپ  بسن  بسح و  تسا  هدوب  ناشیا  نانمـشد  گنن  هیام  یگدنکفارـس و  ثعاب  هشیمه  هچنآ  لباقم  رد  اما 
عورـشمان طباور  هک  دوب  دوخ  نامز  فورعم  شحاوف  زا  هیواعم  ردام  دـنه  لاثم  ناونع  هب  دـشاب ؛ یم  كاپان  راک و  فالخ  ینارداـم 

رمع هدج  كاهص  ای  تسا  هدیسر  تبث  هب  خیراترد  یشیرق  ریغ  یشیرق و  نادرم  زا  يرایسب  اب  يو 
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ار يو  هکنآ  يارب  دنتـشاد ، يو  اـب  يدارفا  هک  یتـالداجم  رد  یهاـگ  مینک  یم هدـهاشم  هک  ییاـج  اـت  دوب ؛ هنوگ  نآ  زین  باـطخ  نب 
.دندرب یم  مان  هیشبحلا » كاهصلا  نبای   » ناونع هب  يو  زا  دندرک و  یم هراشا  يو  تسپ  بسن  بسح و  هب  دننک ، هدنکفارس  هدنمرش و 

[24]

دیدحلا یبا  نبا  هکنانچ  .دنا  هدرک فارتعا  نآ  هب  يدراوم  رد  مه  نیبصاغ  دوخ  یتح  هکلب  دوبن  هدیـشوپ  یفخم و  يا  هلاسم نیا  هتبلا 
نخس هک  درک  هدهاشم  دش و  دجـسم  دراو  شا ) هنابـصاغ تفالخ  مایا  رد   ) باطخ نب  رمع  يزور  دسیون : یم هغالبلا  جهن  حرـش  رد 
یخرب بسن  یخرب  نایم  نیا  رد  .تسا  شیوخ  دادـجا  ناـنآ و  باـستنا  رـس  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دجـسم  رد  رـضاح  مدرم 

تفر و ربنم  يور  رب  رمع  .دـنداد  یم تبـسن  ناش  ییاعدا  ناردـپ  زا  ریغ  یناردـپ  هب  ار  نانآ  دـنداد و  یم رارق  هشدـخ  دروم  ار  رگید 
جراخ دجسم  نیا  برد  زا  یسک  میوگب  زورما  نم  رگا  هک  دینک  وجتسج  ار  باسنا  هشیر  دینک و  نایب  ار  یـسک  بویع  ادابم  تفگ :

، رمع يا  اما  تفگ : تساخرب و  شیرق  زا  يدرف  ناهگان  .دش  دهاوخن  جراخ  دجـسم  نیا  برد  زا  سک  چیه  هداز ، لالح  رگم  دوشن 
زا دـعب  رمع  .یتفگ  غورد  هک  نیق  نب  نیق  يا  نیـشنب  تفگ : وا  هب  رمع  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  وا  فرح  زونه  .میتسه  ءانثتـسا  وت  نم و 

[25] .درک مالعا  عونمم  ار  لئاسم  هنوگ  نیا  رس  رب  تبحص  نآ ،

هیواعم لیقع و 

.دوب انیبان  وا  مشچ  ود  ره  ماگنه  نآ  رد  و  دوب ، رضاح  نایماش  عمج  رد  مالسلا  هیلع  نانمومریما  ردارب  لیقع  يزور 

وت اریز  يدید ؟ هنوگچ  ار  تردارب  رکشل  ارم و  رکشل  لیقع ! يا  تفگ : هیواعم 
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؟ يا هدمآ رد  رکشل  ود  ره  رب 

نارازگزامن نآرق و  نایراق  زا  نانآ  ي  همه .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاگرکـشل  دـننام  مردارب  هاگرکـشل  تفگ : لـیقع 
ارم نیقفانم  زا  یهورگ  امـش  هاگرکـشل  رد  یلو  دوبن ، رـضاح  ناشنایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  توافت  نیا  اب  دندوب ،

.دندرک رکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  هبقعلا  هلیل  رد  هک  اهنامه  دندرک ، لابقتسا 

؟ دراد اج  یسک  هچ  وت  يولهپ  رد  هک  وگب  هیواعم ! يا 

.تسا صاع  نب  ورمع  هیواعم :

تبقاع تسیک ؟ دنزرف  هک  دوش  مولعم  ات  دنتشاد  عازن  وا  رس  رب  ردپ  شش  دش  دلوتم  ردام  زا  نوچ  هک  تسا  یـسک  نامه  نیا  لیقع :
.دش بستنم  صاع ) ینعی   ) شیرق باصق  هب  وا  رمالا 

؟ تسا هتسشن  یسک  هچ  وت  يوس  نآ  هک  وگب  نونکا 

.تسا يرهف  سیق  نب  كاحض  هیواعم :

رد هک  وگب  نونکا  تفرگ ، یم دزم  تسد  يزیچان  غلبم  دـنکفا و  یم هدام  ياهزب  هب  ار  رن  ياهزب  شردـپ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  لـیقع :
؟ تسا هتسشن  یسک  هچ  وا  يولهپ 

.يرعشا یسوموبا  هیواعم :

(. دنهد یم شدانتسا  وا  هب  هک  يردپ  هن  تسا (  هقارس »  » رسپ وا  لیقع :

: تفگ اذل  دناشن ، ورف  ار  نانآ  مشخ  تساوخ  دندش  كانمشخ  رطاخ و  هدیجنر  رایسب  شنارای  دید  نوچ  هیواعم 

؟ ییوگ یم هچ  نم  قح  رد  لیقع ! يا 

.رادب روذعم  خساپ  زا  ارم  لیقع :

.ییوگب دیاب  هن ! هیواعم :

یم ار  همامح »  » ایآ هیواعم ! يا  تفگ : دوب  هیواعم  سلجم  زا  جورخ  لاـح  رد  هکناـنچ  مه دز و  يدـنخبل  تساـخرب ، ياـج  زا  لـیقع 
.دش جراخ  تعرس  هب  هاگنآ  و  یسانش ؟

هماـمح دیـسرپ : وا  زا  درک و  راـضحا  ار  سانـش  بسن  يدرم  ریزگاـن  تسیچ ؟ لـیقع  دوصقم  هک  تسنادـن  درک  رکف  هچ  ره  هیواـعم 
؟ تسیک
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رد ایآ  تفگ : هباسن  درم 
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؟ متسه ناما 

.يرآ هیواعم :

.تشاد ترهش  ندادانز  ءاشحف و  هب  تیلهاج  رد  هک  تسوت  گرزب  ردام  مان  همامح » : » ساشن بسن  درم 

هدـش لجخ  عمج  نایم  رد  هک  هیواعم  تشاد ! یم مالعا  ناگمه  زا  ییاریذـپ  يارب  ار  شا  یگدامآ دوخ ، ي  هناخ رب  مچرپ  بصن  اب  وا 
[26] .میتسه مه  لثم  ام  ي  همه دیشابن ، تحاران  تفگ : درک و  نایماش  هب  ور  دوب 

رب مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يارب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  دننام  يردام  دوجو  نیقفانم  ارچ  هک  تسا  نشور  عاضوا  نیا  اب 
.دندیبات یمن

نیا هب  اپ  نانآ  اریز  .دوش  یم طوبرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هناخ  هب  هصفح  هشیاـع و  دـننام  یناـنز  دورو  رما  نیا  مود  تلع  (- 2
یلص مالسا  ربمایپ  تشذگرد  زا  دعب  نادنزرف  نیا  هطـساو  هب  دنوش و  دالوا  بحاص  ناشیا  زا  هک  دندوب  هدراذگ  ناشیا  هناخ  هب  دیما 
بآ رب  شقن  ار  ناشیاه  هشقن  یمامت  نانآ  نداد  رارق  میقع  اب  دـنوادخ  اـما  دـنوشب ، ینیـشناج  تفـالخ و  ماـقم  ثراو  هلآ  هیلع و  هللا 

یقاـب تلع  درومرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  یتقو  هک  تسا  رطاـخ  نیمه  هب  .درک  لـطاب  ار  ناـش  یعـس  دومن و 
نینمؤملاریما يارب  تفالخ  ینیشناج و  هنیمز  ندوب  هدامآ  ار  رما  نیا  تلع  ناشیا  دندرک ، لاوئـس  مالـسا  ربمایپ  زا  يرـسپ  لسن  ندنام 

دادـتما قیرط  نآ  زا  ناشیا  لسن  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دـنوادخ  ییاطعا  رثوک  ضوع  رد  [ 27] .دندومن نایب  مالسلا  هیلع 
ناقفانم نانمشد و  يارب  هلئسم  نیا  هک  دشاب  یم اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  دنزرف  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترـضح  درک ، ادیپ 

.دوبن لمحت  لباق 

دح یب  تبحم  رد  هشیر  اهیلع  هللا  مالس  نینمؤملا  ما  یگدنز  فیرحت  تلع  نیموس  (- 3
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دننام يدوسح  نانز  رب  ناشیا  تافو  زا  دعب  اهلاس  یتح  ار  هصرع  هک  یتبحم  دراد ؛ ناشیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رـصح 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارسمه  زا  مادک  چیه رب  هک  هدش  لقن  هشیاع  لوق  زا  هک  يدح  هب  دوب ؛ هدرک  گنت  هصفح  هشیاع و 

[28] .مدوب هدیدن  ار  وا  ًالصا  هکنیا  اب  مدربن ، تداسح  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هزادنا  هب  و 

ًافاضم دوش  یم حـضاو  فیرحت  تلع  نیموس  میراذـگب ، رـصح  دـح و  یب  تداسح  نیا  رانک  رد  ار  هزادـنا  یب  تبحم  نآ  رگا  لاـح 
ما ماـقم  رد  ناـنآ  يزاـت  هکی  ناـکما  نکمم  قیرط  ره  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  يربک  هجیدـخ  ترـضح  داـی  ماـن و  ندـش  شومارف  هکنیا 

ناشیارب يرتهب  دـشر  هنیمز  نیملـسم  نیب  رد  راوگرزب  يوناب  نآ  دای  رکذ و  نادـقف  هیاس  رد  تخاـس و  یم مهارف  رتشیب  ار  ینینمؤملا 
ما مان  زا  هدافتـسا  ءوس  اـب  دـنیامن و  ریـسفت  لـیوات و  نابـصاغ  عفن  هب  ار  ادـخ  نید  دـنناوتب  رت  تحار هلیـسو  نادـب  اـت  دـمآ  یم مهارف 

.دندرگ ناشیا  هب  مدرم  یسرتسد  عنام  دننک و  داجیا  مدرم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  نایم  گرتس  یباجح  ینینمؤملا 

هب ناناملـسم  رگا  هک  تفاـی  نیا  رد  ناوت  یم ار  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  نینمؤملا  ما یگدـنز  فـیرحت  مراـهچ  تلع  (- 4
لوسر نارسمه  یقیقح  تینأش  دنتفای ، یم تسد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ   ترـضح  نینمؤملا  ما تکرب  رون و  رـسارس  یگدنز  قیاقح 
ننست لها  دوخ  هک  یعیاجف  همه  نآ  اب  هشیاع  لاثما  يارب  رگید  دیدرگ و  یم راکـشآ  نشور و  نانآ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

.دندوبن لئاق  یشزرا  رابتعا و  دنا ، هدرک  لقن  وا  يارب 

تلع راهچ  نیا 
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زا نانآ  هک  یتاراظتنا  یمامت  تسرد  اریز  .دشاب  یم اهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما یگدنز  خیرات  رد  نیقفانم  دربتـسد  للع  نیرتمهم  زا 
زا ناشیا  لسن  همادا  نینچمه  نانآ و  هب  ربمایپ  هقالع  بلج  ینعی  دنتـشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هناـخ  هب  هصفح  هشیاـع و  دورو 

نوچمه یتیـصخش  رد  ار  نآ  یماکان ، نیع  رد  هکلب  دشن ، هدروآ  رب  اهنت  هن  دنـسرب  دوخ  موش  فادها  هب  هلیـسو  نادـب  ات  نانآ  قیرط 
يارب راختفا  رپ  يردام  نینچمه  ربمایپ و  يارب  يراکادف  رسمه  اهنت  هن  هک  يا  هجیدخ دنتفای ؛ رگ  هولج اهیلع  هللا  مالـس  يربک  هجیدخ 
راهچ زا  یکی  ار  ناشیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  تسا  زاتمم  يدح  هب  يونعم  تاجرد  رد  هکلب  تسا ، ناشیا  تیب  لها 

[29] .دنا هدرمشرب تشهب  رد  هدیزگرب  نز 

نآ زارحا  يارب  ناشیا  دوخ  تقایل  تیلباق و  زا  ناشن  هکلب  دشاب ، یمن نآ  هدـننک  نیمـضت  ندوب  یبن  رـسمه  اهنت  هک  تسا  یماقم  نیا 
.دراد

باسح هب  ناراکتنایخ  نیرباغ و  زا  حون  رـسمه  طول و  رـسمه  نآ  رد  هک  دشاب  یم ادخ  باتک  اعدا ، نیا  تابثا  رد  ام  لیلد  نیرتمهم 
[30] .دنا هدمآ

هطـساو هب  طقف  اهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما  ینتفاین  تسد  ماقم  باـسح  نیا  اـب  .دوش  یم هدـناوخ  نیحلاـص  زا  نوعرف  نز  هیـسآ  اـما 
.دننک داد  ملق ناشیا  نیرق  ماوع ، دزن  رد  ار  دوخ  قیرط  نیا  هب  دنناوتب  مه  نانز  رگید  هک  دماین  تسد  هب  مرکا  یبن  اب  يرسمه 

ماقم دندرک  یعس  تسا ، لاحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  رگید  يارب  ندش  هجیدخ  لثم  دندیمهف  یتقو  نابـصاغ  نیاربانب ،
مدرم دزن  رد  ناشیا  يارب  یهاگیاج  رگید  هک  دنروایب  نییاپ  ردق  نآ  مدرم  رظن  رد  ار  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  تلزنم  و 
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اب دنیامن و  زاب  ناشیارب  ییاج  مدرم  بولق  رد  هلیسو  نادب  ات  دنشارتب  تبقنم  تلیضف و  نانآ  يارب  دنناوت  یم هچنآ  لباقم ، رد  دنامن و 
.دنسرب دوخ  فادها  هب  هناوتشپ  نیا 

مه نآ  زا  لبق  هکلب  دـندز ، یم یموش  ياـه  هشقن  نینچ  هب  تسد  دوخ  فادـها  هب  لوصو  يارب  ناـقفانم  هک  دوبن  راـب  نیلوا  نیا  هتبلا 
نید ییادتبا  لئاسم  هب  نانآ  لهج  زا  یشان  هک  دوخ  شحاف  تاهابتـشا  یـشوپ ، هدرپ  تفالخ و  هصرع  رد  دوخ  درکلمع  هیجوت  يارب 

 – هک یلومعم  ناـسنا  کـی  دـح  اـت  هماـع  دزن  رد  ار  ناـشیا  هدز و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  تیـصخش  بیرخت  هب  تسد  دوب ،
.دنداد لزنت  دشاب  یم دساف  یلایما  شحاف و  یتاهابتشا  ياراد  هللاابذوعن -

نیا رد  دـندیدن و  ناشیا  تیـصخش  بیرخت  زج  يا  هراچ نینمؤملا  ما  راختفا  رپ  یگدـنز  اب  ییوراـیور  رد  نانمـشد  ناـقفانم و  يرآ 
.دنداد ماجنا  دنچ  یتامادقا  اتسار 

نآ جیاتن  اهیلع و  هللا  مالس  نینمؤملا  ما  یگدنز  خیرات  بیرخت  يارب  ناقفانم  تامادقا 

زا ماوع  نیب  رد  ییامندوخ  يارب  یلاجم  نانآ  يارب  ات  دـندرک  لعج  تبقنم  هصفح  هشیاع و  يارب  دنتـسناوت  هک  اجنآ  ات  ناـقفانم  (- 1
رد هدرک و  لعج  ار  میدومن  هراشا  نآ  هب  هک  یتشهب  ي  هدیزگرب نز  راهچ  تیاور  دـننام  یتیاور  لاثم  ناونع  هب  دـننک ؛ تسرد  مدرم 

بلطم نیا  مهف  زا  نانآ  هکنآ  لاـح  [31 ؛] دـندرک یفرعم  ملاع  نانز  لضفا  ار  هشیاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  لقن  هب  نآ 
دارفا زا  يرایسب  دننام  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  حیبقت  فیرعت و  ای  ضغب  بح و  هک  دندوب  لفاغ 

اهنت و اه  يدونشخان  راهظا  تاحیبقت و  ای  اهتبحم و  زاربا  تافیرعت و  نیا  هکلب  دشاب ؛ یمن يرشب  زئارغ  لایما و  زا  هتفرگرب  رشب ،
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رایعم [ 32 «] مکاقتا هللادـنع  مکمرکا  نا   » همیرک هیآ  هطـساو  هب  اریز  تسا  يوقت  رایعم ، نآ  تسا و  هدـش  ماجنا  راـیعم  کـی  اـب  اـهنت 
هک دومن  ناعذا  تسیاـب  یم  [ 33 «] يوهلا نع  قطنی  ـال  هیآ «  هب  هجوت  اـب  دـشاب و  یم يوـقت  طـقف  دـنوادخ  دزن  رد  تمارک  تبحم و 

هدـش نایب  وا  تساوخ  اب  قباطم  یلاعت و  قح  نذا  هب  طقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  هرداـص  راـتفگ  تاـشیامرف و  یماـمت 
زج يرایعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  درادن  ناکما  هک  تسا  حضاو  رایـسب  قوف  همدقم  ود  نداد  رارق  مه  رانک  اب  اذل  .تسا 

.دنشاب هتشاد  دارفا  در  ای  دییأت  رد  ار  اوقت 

ربمایپ رازآ  تیذا و  بابـسا  اهراب  ننـست  لها  ياملع  حیرـصت  هب  هک  يا  هشیاع هک  تسا  ناـسآ  رایـسب  دروم  نیا  رد  تواـضق  نونکا 
ار ناشیا  تاشرافس  اهنت  هن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تداهـش  زا  دعب  هک  يا  هشیاع درک ، مهارف  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

تداهـش زا  دعب  هک  يا  هشیاع تساخرب ؛ مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  گنج  هب  هکلب  درکن ، تیاعر  یبرقلا  يوذ  هب  تدوم  دروم  رد 
رایعم ياراد  ، تایانج همه  نیا  اب  ایآ  داد ، ار  ناشیا  رهطم  رکیپ  نارابریت  روتـسد  رطاق ، رب  راوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربکا  طبس 

زا عالطا  ام  هک  هنوگ  نامه دراد و  هدـنیآ  هتـشذگ و  هب  ملع  هک  يربمایپ  دـنک  یم رواب  يدرخ  لقع و  ناسنا  چـیه  ایآ  تسا و  يوقت 
دای یتشهب  نز  راهچ  زا  یکی  ناونع  هب  ار  وا  دشاب و  هدـناوخ  ملاع  نانز  هدیـس  ار  هشیاع  تسا ، علطم  هدـنیآ  زا  زین  وا  میراد  هتـشذگ 

؟ دشاب هدومن 

ترضح یگدنز  شنیچ  رد  (- 2
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قباـطم هک  هنوـگنآ  دـندرک و  ضوـع  دوـخ  هاوـخلد  وـحن  هب  ار  نآ  دـندرب و  تسد  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  نینمؤـملا  ما 
.دندرک یفرعم  نیملسم  هب  ار  ناشیا  دوب  ناشحلاصم 

هماع دزن  رد  ناشیا  تاولج  غورف  زا  ات  دنداد  تبسن  نارگید  هب  ای  دندومن  فذح  ار  ناشیا  بقانم  لئاضف و  دنتسناوت  هک  اجنآ  ات  (- 3
.دنزاس لیامتم  نارگید  فرط  هب  ار  مدرم  دنهاکب و  مدرم 

هجیتن .دشاب  یم اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترضح  یگدنز  خیرات  فیرحت  ریسم  رد  نیقفانم  تامادقا  نیرتمهم  زا  دروم  هس  نیا 
جیاتن تامادقا  نیا  هک  دومن  ناعذا  هتکن  نیا  هب  دیاب  .دشاب  یم راوگرزب  نآ  یگدنز  خیرات  رد  هدیدع  تافیرحت  دورو  تامادـق ، نیا 

، رگید فرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تایاور  تباتک  لقن و  رشن و  .دراذگ  ياجرب  مالسا  ردص  خیرات  رد  يدایز  رایـسب 
زا ییزج  اـی  نید و  عورف  زا  یعرف  دوب  یفاـک  هک  یتروص  هب  دوب ! هدرک  زاـب  نید  هب  طوبرم  روما  یماـمت  رد  ار  فیرحت  لـعج و  هار 

یلک هب  ار  نآ  ات  دـشاب  هتـشاد  نانآ  عباوت  نینچمه  ءافلخ و  یتموکح  هاگتـسد  يارب  يررـض  نیرتکچوک  یمالـسا  تاداـقتعا  ءازجا 
یتح هک  دش  لابند  تدش  هب  نانچ  دنور  نیا  .دهدب  تسد  زا  ار  دوخ  ییآراک  رگید  هک  دـننک  يراکتـسد  نانچ  ای  هدومن و  فذـح 

نوصم فیرحت  رطخ  زا  مه  زاـمن  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  دـعب  هک  تسا  هدومن  رارقا  هلئـسم  نیا  هب  مه  رمع  نب  هللادـبع 
[34] .دنامن

تـسا نشور  حوضو  هب  دندز و  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  نینمؤملا  ما  یگدنز  رد  فیرحت  هب  تسد  نیقفانم  یطیارـش  نینچ  کی  رد 
جیاتن هچ  طیارش  نیا  رد  نانآ  تامادقا  هک 
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نینچ نیا  راصعا  یمامت  رد  نیملـسم  عیمج  ناـهذا  رد  دـندش  قفوم  تامادـقا  نیا  اـب  ناـنآ  .دـشاب  هتـشاد  لاـبند  هب  تسناوت  یبرخم 
: هک دننک  دومناو 

ینس توافت  دوب و  هویب  وا  هکنآ  تلع  هب  دوبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  نانز  نیرتبوبحم  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ًالوا :
ربمایپ هجوت  هکلب  [ 35] .تسا هدوب  شیرق  زئاجع  زا  يا  هزوجع ناشدوخ  لوق  هب  تشاد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  يداـیز 

.تسا هتشاد  یم زیزع  دوخ  رطاخ  رد  ار  وا  تسا و  هدوب  ناوج  هشیاع  فوطعم  رتشیب 

مالـسا ربمایپ  حاکن  هب  دوب  هدومن  جاودزا  رفاک  ود  اب  ًالبق  هک  یلاح  رد  یگلاس  لـهچ  نس  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  يربک  هجیدـخ  ًاـیناث :
.تسا هدمآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

مه هشیاع  ردپ  ًاقافتا  هک  رکب  یبا تورث  هکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  روضح  لاس  هدزیس  رد  مالسا  یلام  ي  هناوتشپ ًاثلاث :
نآ لباقم  رد  ای  تشادن و  ریثات  نید  فادها  دربشیپ  هار  رد  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  نینمؤملا  ما  تورث  تسا و  هدوب  دشاب ، یم

.دیآ یمن باسح  هب 

هب دنتشاد و  اهیلع  هللا  مالس  نینمؤملا  ما هولج  ندرک  شودخم  رد  یعس  خیرات ، نورد  هب  نآ  نداد  خوسر  بیذاکا و  نیا  رشن  اب  نانآ 
نیا زا  لفاغ  اما  دروآ ، یم دورف  نآ  لباقم  رد  میلست  رس  یـصخش  ره  تسخن  هلحرم  رد  هک  دنداد  ماجنا  ار  راک  نیا  هنارهام  يا  هنوگ
تلع هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  تسا و  فلاخم  يداقتعا  تاملـسم  اب  تافیرحت  نیا  زا  یخرب  ًالوا  هک  دـندوب  هلئـسم 

نانآ تاداقتعا  فالخ  رب  یخیرات  لیلد  رازه  رگا  هک  دنرادروخرب  يداقتعا  يانغتسا  نانچ  زا  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  هب  لاصتا 
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رد بلطم  کی  دورو  اهنت  هک  دـشاب  یمن هنوگ  نیا نانآ  رظن  رد  سپ  .دـننیب  یم لهـس  ناسآ و  ار  نآ  ندز  رانک  دـشاب ، هتـشاد  دوجو 
ناراوـگرزب نآ  میلاـعت  زرم  رد  مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  بتکم  ناوریپ  هکلب  دـشاب ، هتـشاد  زین  بـلطم  نآ  تـقیقح  رب  تلـالد  خـیرات ،

.دنیامن یم در  ار  دوب  فلاخم  هچ  ره  دنریذپ و  یم ار  دوب  قفاوم  نآ  اب  هچ  ره  دننک ؛ یم تکرح 

هدننک و لطاب  ضحم و  تقیقح  رگنایب  هک  دراد  دوجو  خـیرات  رد  يدـهاوش  هلدا و  هدـش  دای  دراوم  یمامت  رد  هکنیا : دـعب  بلطم  و 
[36] .دشاب یم قافن  فیرحت و  طخ 

رفاک ود  اب  ًالبق  ایآ  دندومن و  جاودزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  اب  ینـس  هچ  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  نینمؤملا  ما 
؟ دندوب هدرک  جاودزا 

لوسر اب  ناشیا  جاودزا  نس  هلاسم  اـهیلع  هللا  مالـس  يربک  هجیدـخ  نینمؤملا  ما  ترـضح  یگدـنز  رد  فیرحت  دراوم  زا  رگید  یکی 
.دشاب یم هکم  رافک  زارفن  ود  اب  ناشیا  یلبق  ياهجاودزا  نینچمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

لئاق مه  يا  هدع و  [ 37] .تسا هدوب  لاس  هلآ 25  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  جاودزا  ماگنه  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  نس 
[38] .دنتسه یگلاس  هب 28 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  اب  جاودزا  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هجیدخ  ترـضح  هک  دننآ  رب  نادنمـشناد  زا  یعمج  سابع و  نبا 
[39] .تسا هتشاد  لاس  طقف 28  هلآ 

ار اـهیلع  هللا  مالـس  يربک  هجیدـخ  نینمؤملا  ما  يارب  بقاـنم  لـئاضف و  همه  نیا  لـمحت  ناـقفانم  تشذـگ ، زین  ًـالبق  هک  هنوگ  ناـمه
نیا زا  مادـک  چـیه  ياراد  اهنت  هن  هک  دـندرک  یم ملع  ار  يا  هشیاـع تسیاـب  یم ناـشیا ، لـباقم  فرط  رد  هکنیا  ًاـصوصخم  دنتـشادن ؛

هللا مالـس  هجیدـخ  نینمؤملا  ما  لئاضف  تسیاب  یم فرط  کـی  زا  سپ  .تشاد  مه  يرایـسب  نعاـطم  سکع ، رب  هکلب  دوبن ، تازاـیتما 
تیاور لعج  اب  رگید  فرط  زا  دندرک و  یم فذح  ار  اهیلع 
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.دنک يزارفرس  هدرک و  ملع  دق  ناشیا  لباقم  رد  دناوتب  هشیاع  هک  دندومن  یم یفرعم  يا  هنوگ  هب  ار  ناشیا  خیرات ، فیرحت  و 

ادخ لوسر  هب  نانآ  باستنا  هیجوت  هناگ و  هس  يافلخ  تفالخ  نتخادنا  اج  يارب  زین  ًالبق  دوب ، نانآ  درگـش  راک  نیا  تشذگ  هکنانچ 
عرـش نید و  فـالخ  لاـمعا  تاهابتـشا و  ربارب  رد  ماوع  ناـهد  نتـسب  مدرم و  دزن  رد  لوـسرلا  هفیلخ  ناوـنع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکا  لوـسر  نآ  هطـساو  هب  هک  دـندز  یخیراـت  تاـیاکح  تاـیاور و  لـعج  هب  تسد  ناـنآ ، شحاـف 
ذیبن ارچ  هک  تفرگ  هدرخ  افلخ  هب  يدرف  رگا  ات  دندرک  یفرعم  بعل  وهل و  هب  لیامتم  دنب و  دیق و  یب  یناملـسم  ناونع  هب  هللاابذوعن – 
لعج يا  هزات  مکح  ای  دننک و  یم ضوع  ار  یهلا  ماکحا  زا  یمکح  زور  ره  ارچ  ای  دنتسین و  نید  ماکحا  هب  انـشآ  ارچ  ای  دشون و  یم 
دزن هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هدش  درط  ناقفانم  ای  دنهد و  یم ناهانگ  یب  لتق  هب  يروتـسد  ارچ  ای  دـننک و  یم

روتسد ای  دننک و  یم دیعبتو  درط  ار  ناشیا  یعقاو  هباحص  نارای و  ضوع ، رد  دنهد و  یم ماقم  بصنم و  نانآ  هب  دنهد و  یم هار  دوخ 
؛ تسا رت  لیامتم  ایند  هب  رت و  هابتـشا رپ  شیافلخ  زا  بتارم  هب  هک  دـننک  یفرعم  ار  يربمایپ  باوج ، رد  دـننک ، یم رداص  ار  ناشیا  لتق 
اه يریگعـضوم يارب  دنک و  یم لمع  طلغ  اه  يریگ میمـصت  رد  ًامئاد  هکلب  تسین ، يوهلا » نع  قطنی  ال   » قادصم اهنت  هن  هک  يربمایپ 

ًامئاد تسین و  لئاق  يرابتعا  دارفا ، ربارب  رد  دوخ  ياهدروخرب  و 
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.مشاب هدرک  هابتشا  نانآ  هرابرد  تواضق  دارفا و  درط  ای  بذج و  رد  تسا  نکمم  هک  متسه  امش  دننام  يدرف  هب  نم  دیوگ  یم

همئا زا  هدراو  تایاور  دوبن  رگا  نآرق و  تایآ  دوبن  رگا  الکو  اشاح  اما  دنا ، هدرک یفرعم  ناشدوخ  عابتا  هب  ار  يربمایپ  هنوگ  نیا نانآ 
هجرد نانمشد  فیراعت  هب  طقف  ناشیا  تخانش  يارب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تیـصخش  ماقم و  نییبت  رد  راهطا 

تخانـش رد  دش ، یم ءافتکا  ناشیا  نانمـشد  رگید  نارجن و  نایحیـسم  هنیدـم و  رد  نکاس  نایدوهی  شیرق و  رافک  ینعی  ناشیا ، کی 
.درک یم تیافک  ناقفانم  ياه  هتفاب زا  ناشسدقم  تحاس  ندوب  اربم  ناشیا و  يدوجو  تمظع 

يدیلپ موش و  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  مدرم  راظنا  رد  نید  ناگرزب  ماقم  ندروآ  نییاپ  ینعی  شور ، نیا  هک  دـینک  یم هظحالم  سپ 
هب لوصو  زا  ار  مدرم  ردـقچ  دـناد  یم ادـخ  طقف  نآ  هطـساو  هب  هک  يدرگـش  دوب ؛ ناـنآ  درگـش  دنتـشاد ، دوخ  راـک  روتـسد  رد  هک 

.دومن بذج  نانآ  تمس  هب  رود و  تقیقح 

تسا دودرم  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  نینمؤملا  ما  ندوب  هویب 

جیاتن زا  زین  ناشیا  ندوب  هویب  نینچمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  جاودزا  ماگنه  رد  نینمؤملا  ما  ندوب  هلاس  لهچ  تبـسن 
نیا ًالوا  اریز  .دراد  يرایسب  هلـصاف  اهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما  یگدنز  تیعقاو  اب  اوران  تمهت  نیا  اما  .تسا  نیقفانم  درگـش  نیمه 

رد هک  دشاب  یم یفاک  رابتعا  تهاجو و  دـقاف  زین  یخیرات  ظاحل  زا  ًایناث  دراد و  تافانم  يراگزاسان و  هقح  بهذـم  دـیاقع  اب  تبـسن 
: میزادرپ یم دروم  ود  نیا  لیصفت  هب  همادا 

عیشت بتکم  يداقتعا  ینابم  اب  يراگزاسان  لوا : دروم 

لها هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکا  یبن  تمـصع  مالـسلا  هئابآ  یلع  هیلع و  يرفعج  هقح  بهذم  يداقتعا  تایرورـض  زا  یکی 
دراو نهذ  رد  هملک  نیا  زا  هک  يا  هیلوا يانعم  .دشاب  یم مالسلا  مهیلع  يده  همئا  اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  ینعی  ناشیا ، تیب 

هدنریگرب رد  اما  تسا ، يداقتعا  نیزاوم  اب  قباطم  تسرد و  ییانعم  هچ  رگا  هک  دشاب  یم نآ  رکف  هابتشا و  هانگ و  زا  يرود  دوش ، یم
لها هیآ  نیا  رد  دنوادخ  [ 40] .تسا هدش  دراو  ریهطت  هیآ  رد  دیجم ، نآرق  رد  تمـصع  يانعم  نیرتلماک  .دشاب  یمن نآ  موهفم  مامت 

.تسا هدرک  یفرعم  یمئاد  ریهطت  ماقم  ياراد  يدیلپ و  یکاپان و  هنوگره  زا  اربم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیب 

رگید یعون  هیآ  نیا  اما  دشاب ، یم ریهطت  هیآ  يانعم  زا  تمسق  کی  هدنریگرب  رد  هابتشا ، زا  تمـصع  هانگ و  رکف  هانگ و  زا  تمـصع 
ترابع هک  دوش  یم هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  تمـصع  يانعم  نایب  رد  بلغا  هک  دـنک  یم ناراوگرزب  نیا  هجوتم  زین  ار  تمـصع  زا 

دادجا ءابآ و  یگدولآ  قیداصم ، نآ  زا  یکی  هک  دشاب  یم يرایسب  قیداصم  ياراد  یکاپان  نیا  .یکاپان  هنوگره  يرود  زا  تسا 
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نیا رد  ام  دـّیؤم  .تسا  هدـش  یفن  هلاسم  نیا  یلک  روط  هب  هیآ  نیا  رد  هک  دـشاب  یم تیلهاج  نامز  ساجنا  هب  مالـسلا  مهیلعنیموصعم 
بالصا یف  ًارون  تنک  دنا « : هدومرف هک  هدمآ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هدراو  ياه  همان ترایز  بلاغ  رد  هک  تسا  یتارابع  یعدم 

محر رد  هبترم و  دنلب  نادرم  ياهبلص  رد  دیدوب  يرون  امش  ینعی  [41 ؛] اهساجناب هیلهاجلا  کسجنت  مل  هرهطملا  ماحرالا  هخماشلا و 
[42 «] .دولاین دوخ  ياه  یگدولآ اب  ار  امش  تیلهاج ، هک  كاپ  نانز  ياه 

دشاب تیلهاج  ساجنا  هب  هدولآ  تراهط و  زا  يراع  ناراوگرزب  نیا  يردام  ای  يردپ  دادجا  زا  یکی  هک  دشاب  دقتعم  یسک  رگا  لاح 
هویب يراگزاسان  هجو  رگید  همدقم ، نیا  نایب  اب  .دوش  یم جراخ  نید  هریاد  زا  هتفرگ و  رارق  نید  يرورـض  لصا  نیا  راکنا  ریـسم  رد 

ما هدـش ، دراو  ناـشیا  دروم  رد  فّرحم  خـیراوت  رد  هچنآ  رباـنب  اریز  .دوش  یم راکـشآ  حـضاو و  اـهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما  ندوـب 
یموزخم ذئاع  نب  قیتع  ياه  مان هب  تسرپ  تب  رفاک  ود  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  جاودزا  زا  لبق  اهیلع  هللا  مالس  نینمؤملا 

.تسا هعیش  يداقتعا  ینابم  فالخ  رب  تسرد  نیا  هک  دندوب  هدش  دالوا  بحاص  نانآ  زا  هدومن و  جاودزا  هلاهوبا  و 

هللا مالـس  ارهز  ترـضح  يارب  يردام  تیلباق  هدرک و  جراخ  تراهط  هریاد  زا  ار  ناشیا  تسرپ ، تب  رفاـک  ود  اـب  ناـشیا  جاودزا  اریز 
مالسلا مهیلع  يده  همئا  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هکنآ  تلع  هب  دنک ؛ یم بلس  ناشیا  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  اهیلع و 
ناردام ناردـپ و  یگدولآ  اه ، یکاپان نآ  زا  یکی  هک  دنـشاب  اربم  یکاپان  هنوگره  زا  تسیاب  یم دنـشاب و  یم ریهطت  هیآ  قیداـصم  زا 

ناشیا
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.دشاب یم تیلهاج  ياه  یگدولآ هب 

رفاک اب  دحوم  جاودزا  يدیحوت  ياه  تعیرش قبط  .دنا  هدوب  يوسیع  تعیرش  عبات  دحوم و  اهیلع  هللا  مالس  نینمؤملا  ما  هک  نیا ًافاضم 
باـسح نیا  اـب  .دوش  یم بوـسحم  لـطاب  دریگب  تروـص  یجاودزا  نینچ  نید  روتـسد  فـالخ  رب  رگا  دـشاب و  یم مارح  كرـشم  و 

، نآ عوقو  تروص  رد  مارح و  ینید  ظاحل  زا  دنا  هدوب تسرپ  تب  رفاک  ود  هک  هلاهوبا  قیتع و  اب  اهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما  جاودزا 
.دشاب یم تراهط  یکاپ و  یفان  دوخ ، نیا  هک  تسا  هدش  یم بوسحم  یعرش  ریغ  يرما  هکلب  یعرش ، جاودزا  هن  نیا 

رارق دـییات  دروم  ار  هلاهوبا  قیتع و  اب  اهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما  ياه  جاودزا  فرحم ، خـیرات  هب  هجوت  اب  هک  يدارفا  اجنیا  رد  لاح 
اب هک  رفاک  ود  اب  اهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما  جاودزا  رب  ینبم  خیرات  ياعدا  لوا  دنریگ ؛ یم رارق  ضقانتم  هیـضق  ود  لباقم  دـنهد ، یم

هکنآ لاح  دنـشاب ، مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  يردام  يارب  تیلباـق  مدـع  تراـهط و  زا  ناـشیا  جورخ  هب  دـقتعم  تسیاـب  یم نآ  لوبق 
یم نآ  هطساو  هب  هک  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  يارب  تمـصع  يداقتعا  لصا  مود  .دنـشاب و  یم ناراوگرزب  نیا  ردام  عقاو  رد  ناشیا 

نید تایرورـض  زا  هک  تمـصع  يداقتعا  لصا  لوا ، هیـضق  لوبق  اب  نیاربانب  .دنـشاب  ناشیا  ناردام  ناردـپ و  یکاپ  هب  دـقتعم  تسیاب 
.دیآ یم رظن  هب  لاحم  تسرپ  تب  رفاک  ود  اب  ناشیا  جاودزا  یخیرات  هلاسم  تمصع ، لصا  لوبق  اب  دوش و  یم هدراذگ  اپ  ریز  تسا ،

ًافرـص يا  هلئـسم تسرپ  تب  رفاـک  ود  اـب  ناـشیا  جاودزا  ًـالوا  هک  تسا  نیا  تسا  نشور  اـم  يارب  ضقاـنتم  هلأـسم  ود  نـیا  رد  هـچنآ 
ینعی دشاب ؛ یمن یعرش  تیجح  رابتعا و  هنوگچیه  ياراد  دوخ  يدوخ  هب  هک  تسا  یخیرات 
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هطـساو هب  هک  دوش  یمن تفای  يدیوم  نآ  يارب  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  يده  همئا  مرکا و  یبن  تنـس  رد  هن  ادـخ و  باتک  رد  هن 
چیه رگید  بلطم ، نیا  هب  هجوتاب  هک  تسا  فیرحت  زا  ولمم  مالـسا  ردص  خـیرات  هک  نیا ًاصوصخ  دوشب ؛ تیجح  رابتعا و  ياراد  نآ 

.دوش یمن تفای  فّرحم  خیرات  نآ  هب  ءاکتا  يارب  ییالقع  هجو 

نآ هب  داقتعا  مدـع  بجاو و  نآ  هب  داقتعا  هک  دـشاب  یم نید  يرورـض  لصا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  دادـجا  ءاـبآ و  تراـهط  ًاـیناث 
، دوش یم عقاو  لوبق  دروم  هچنآ  نآ  اب  هباشم  داروم  هیـضق و  ود  نیا  ههجاوم  رد  باسح  نیا  اب  سپ  .ددرگ  یم نید  زا  جورخ  بجوم 
رد يداقتعا  لوصا  نداد  رارق  نیعلا  بصن  نیا –  دـشاب و  یم نآ  اب  ضقانتم  یخیرات  لئاسم  ددرگ ، یم درط  هچنآ  يداـقتعا و  لـصا 

یم یتدیقع  تافارحنا  زا  رارف  فّرحم و  خیرات  رد  هدش  دراو  تافیرحت  مهف  هار  اهنت  مالسا –  ردص  خیرات  قیقحت  هعلاطم و  ماگنه 
نانآ نتشاد  هگن  رودو  یتدیقع  لوصا  زا  نآ  نابطاخم  ندرک  فرحنم  زج  خیرات ، فیرحت  هلاسم  رد  نید  نانمشد  فده  اریز  دشاب 

شالت نیا  نآ ،  قیقحت  هعلاطم و  نیح  رد  يداقتعا  لوصا  نداد  رارق  نیعلا  بصن  اب  هک  تسا  هدوبن  نید  يایلوا  یگدـنز  تقیقح  زا 
[43] .ددرگ یم دمآ  راکان  نانآ 

دشاب یمن  یفاک  رابتعا  ياراد  یخیرات  ظاحل  زا  هلئسم  نیا  مود : دروم 

مالسا نیبم  نید  يداقتعا  لوصا  اب  ریاغم  تیلهاج ، نامز  رد  رفاک  ود  اب  اهیلع  هللا  مالس  نینمؤملا  ما  جاودزا  هب  نتشاد  داقتعا  هچ  رگا 
رداص نانآ  زا  اعدا  نیا  هک  يا  هیلوا عبانم  هک  تسابیز  زین  بلطم  نیا  هب  هراشا  اما  تشاد ، دیابن  نآ  نالطب  رد  يدیدرت  چـیه  تسا و 

متح روط  هب  دراد و  ننست  لها  هب  تشگرب  یمامت  هدیدرگ ،
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رایسب لمأت  ياج  دوخ  نیا  هک  دوش  یمن تفای  اعدا  نیا  زا  ییاپدر  هعیـش  یخیرات  ییاور و  بتک  زا  کی  چیه  رد  هک  تفگ  ناوت  یم
ياراد اهباتک  نیا  هک  دوش  یم هجوتم  دشاب  هتـشاد  يا  هعجارم كدـنا  ننـست  لها  ییاور  یخیرات و  بتک  هب  یـصخش  رگا  اریز  .دراد 
هشدخ دروم  زین  ننـست  لها  ياملع  فرط  زا  هکلب  هعیـش ، قیرط  زا  طقف  هن  نانآ  رابتعا  هک  دنتـسه  يرایـسب  ضقانتم  داضتم و  دراوم 

همه نیب  رد  تسا و  رادروخرب  یـصاخ  راتبعا  زا  حاحـص  بتک  ننـست ، لها  ییاور  بتک  همه  نآ  نیب  رد  لاـثم  ناونع  هب  دـشاب ؛ یم 
چیه نآرق ، زا  دـعب  ننـست  لـها  دوش  اـعدا  رگا  هک  یتروص  هب  تسا ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  رتشیب  يراـخب  حیحـص  حاحـص ، بتک 

ثیداحا حیقنت  رد  يدایز  بتک  لاح  نیا  اب  اما  تسین ، یفازگ  ياعدا  دنهد ، یمن رارق  هجوت  دروم  يراخب  حیحص  هزادنا  هب  ار  یباتک 
ياه لقن زین  یلعج و  هعونصم ، ثیداحا  اریز  .دهد  یم رارق  هشدخ  دروم  ار  نآ  ثیداحا  زا  يرایـسب  هک  هدش  هتـشون  يراخب  حیحص 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکا  یبن  تیب  لها  اب  ینمشد  دانع و  بصعت و  هک  تسا  هدش  دراو  بتک  نیا  رد  يدایز  فّرحم  یخیرات 
رد هک  یمیخو  عاضوا  اب  لاح  .تسناد  بتک  نیا  هب  یخیراـت  ياـه  لـقن ثیداـحا و  نیا  دورو  لـعج و  هلدا  نیرتمهم  زا  ناوت  یم  ار 

.دشاب یم لمأت  لباق  ننست  لها  قیرط  زا  طقف  هلاسم  نیا  لقن  ارچ  هک  دوش  یم نشور  رگید  دراد ، ننـست  لها  یخیرات  ییاور و  بتک 
هک دندز  نید  خیرات  نید و  فیرحت  لعج و  هب  تسد  مدرم  نیب  رد  دوخ  عضوم  تابثا  يارب  تفالخ ، نابصاغ  فارحنا و  نایناب  اریز 

هجیتن
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.دومن هدهاشم  ننست  لها  ینعی  نانآ ، يایاقب  یخیرات  ییاور و  بتک  رد  ناوت  یم زورما  ار  نآ 

دیاب باوج  رد  هک  هدش  دراو  زین  هعیش  یخیراتو  ییاور  بتک  زا  یخرب  رد  هلاسم  نیا  هک  دوش  حرطم  لاکـشا  نیا  تسا  نکمم  هتبلا 
: تفگ

رابتعا تهاجو و  دـقاف  ننـست  لها  عبانم  هب  تشگرب  تلع  هب  زین  هراب  نیا  رد  هعیـش  یخیرات  ییاور و  بتک  رد  هدراو  ياـه  لـقن ًـالوا 
.دشاب یم

لها ءاملع  زا  يرذالب  يرکب و  دمحا  نینچمه  و  [ 44] یفوک مساقلاوبا  ، یسوط خیش  یضترم ، دیس  دننامه  هعیش  املع  ناگرزب  ًایناث : 
یبن اب  جاودزا  نیح  رد  اهیلع  هللا  مالس  نینمؤملا  ما  ندوب ) هرکاب   ) ندوب ءارذع  دنا و  هتفرن هلأسم  نیا  راب  ریز  دوخ  فیناصت  رد  ننست 

مهیلع تیب  لها  تایاور  ياـیرد  صاوغ  دـش ، هتفگ  هچناـنچ  و  [ 45] .دنا هداد رارق  دـیکات  دروم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکا 
لوسر اب  يربک  هجیدـخ  جاودزا  نس  یتیاور  رکذ  اب  راونالاراحب  فیرـش  باـتک  رد  هیلع  هللا  همحر  یـسلجم  همـالع  موحرم  مالـسلا 

[46] .تسا هدرک  نایب  لاس  ار 28  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکا 

ادخ لوسر  یعقاو  بوبحم  مدرم  رظن  رد  ار  هشیاع  لئاسم  هنوگ  نیا  حرط  اب  دنناوت  یم هک  دنتشادنپ  یم دوخ  لایخ  هب  نابصاغ  يرآ !
ار نانآ  لایخ  نیا  یعیـش  يداقتعا  ینابم  هکنآ  لاح  دـنهد ؛ هولج  ینز  هویب  اهنت  ار  اـهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.تسا هدومن  همیب  تافارحنا  هنوگ  نیا رطخ  زا  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  یعقاو  ناوریپ  لطاب و 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانز  یمامت  نایم  رد  هشیاع  ارچ  هک  تسا  نآ  دسر  یم رظن  هب  يرورض  نآ  رکذ  ثحب  زا  همتاخ  رد  هچنآ 
اب ناقفانم  يارب  ردق  نآ هلآ  و 
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دننک و یم لعج  تیاور  دـنرب و  یم تسد  خـیرات  رد  دـننک و  یم شالت  یعـس و  همه  نآ  وا ، ندرک  حرطم  رطاخ  هب  هک  تسا  شزرا 
هتـسد نتفرگ  لکـش  ساـسا  هب  میـشاب  هتـشاد  یتشگرب  دـیاب  رما  نیا  تلع  ناـیب  يارب  تسا ؟ ناـیم  نیا  رد  يرـس  هچ  یتـسار  هب   ؟...

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  نایم  رد  نیقفانم 

هب نآ  غالبا  دـنوادخ و  فرط  زا  ناشیا  نیـشناج  ادـخ و  لوسر  هفیلخ  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باـختنا  زا  دـعب  ناـقفانم 
يریگولج يارب  دشاب ،) یم مخ  ریدغ  دیع  زور  رد  نآ  نیرتروهشم  هک   ) نکمم نامر  زه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هلیـسو 

هلیسو هب  دندرک و  عمج  دوخ  درگ  ار  دنتـشاد  یگژی  ود  هک  يا  هدع هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ینیـشناج  هب  ناشیا  ندیـسر  زا 
ار مالـسلا  هیلع  نانموملاریما  تفالخ  بضغ  یگنوگچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تداهـش  زا  لـبق  ناـنآ  یهارمه  کـمک و 
 : ًـالوا دارفا  نیا  یگژیو  ..دـندروآ  رد  ارجا  وم  هب  وم  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تداهـش  زا  دـعب  هدرک و  يزیر  حرط 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلاسر  هب  یعقاو  نامیا  مدع  ًایناث :  ناشیا .  اب  ینمـشد  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هب  تبـسن  ضغب 

.دوب

.ددرگ نشور  رتشیب  بلطم  تیعقاو و  ات  میزادرپ  یم  هنوعلم  هفیحص  رارسا  ياشفا  ناتساد  هب  اجنیا  رد 

؟ دشاب هتشاد  روضح  بلطم  نیا  رد  وت  اب  هک  تسه  ربمایپ  باحصا  زا  یسک  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ... 

ملاس هدیبعوبا و  تفگ : رکبوبا  هک  روطنامه  مدینش  ربمایپ  زا  مه  نم  دیوگ  یم تسار  ربمایپ  هفیلخ  تفگ : رمع 
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.میدینش ربمایپ  زا  ار  بلطم  نیا  ام  دیوگ  یم تسار  دنتفگ : لبج  نب  ذاعم  هفیذح و  یبا  یلوم 

دنوادـخ رگا  : » هک دـیدش  ناـمیپ  مه  نآ  رب  هبعک  رد  هـک  [ 47] يا هنوعلم هفیحـص  هب  دـیدرک  افو  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
« .دیریگب تیب  لها  ام  زا  ار  تفالخ  رما  دریمب  ای  دشکب  ار  دمحم 

! میدوب هدرکن  علطم  نآ  زا  ار  وت  ام  یتسناد ؟ ار  بلطم  نیا  اجک  زا  تفگ : رکبوبا 

هیلع ربمایپ  زا  ایآ  مسرپ  یم مالـسا ،  هب  ادـخ و  هب  ار  امـش  دادـقم ، يا  وت  رذاـبا و  يا  وت  ناملـس و  يا  وت  ریبز و  يا  دومرف : ترـضح 
يا هتشون دوخ  نیب  ام  درب - مان  ار  رفن  جنپ  نیمه  ترضح  هکنآ  ات  ینالف - ینالف و  : » دومرف یم امـش  روضح  رد  هک  دیدینـشن  مالـسلا 

؟» ...مریمب ای  موش  هتشک  نم  رگا  هک  دنا  هدروخ اه  مسق دنا  هدرک هک  يراک  رب  دنا و  هدش نامیپ  مه  نآ  رد  دنا و  هتشون

هدرک و هدهاعم  دنداد  ماجنا  هچنآ  رب  نانآ   » هک دومرف  یم وت  هب  ار  بلطم  نیا  هک  میدینش  مالسلا  هیلع  ربمایپ  زا  ام  يرآ  دنتفگ : نانآ 
نیا دنوش و  دـحتم  یلع  يا  وت ، هیلع  رب  مدرم ، ای  مدـش  هتـشک  نم  رگا  هک  دـنا  هتـشون يدادرارق  دوخ  نیب  رد  و  دـنا ، هدـش نامیپ  مه 

؟ منک هچ  یهد  یم روتسد  دش  نینچ  هاگره  هللا ، لوسر  ای  تیادف  مردام  ردپ و  یتفگ : وت  دنریگب .» وت  زا  ار  تفالخ 

ظفح ار  دوخ  نوخ  نک و  تعیب  یتفاین  ینارای  رگا  و  امن ، گنج  مالعا  نک و  داهج  اهنآ  اـب  یتفاـی  ناـنآ  هیلع  رب  یناراـی  رگا  دومرف :
.امن

امش اب  ادخ  هار  رد  دندومن  یم افو  دندرک  تعیب  نم  اب  هک  رفن  لهچ  نآ  رگا  مسق ، ادخ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 
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[48] .درک دهاوخن  ادیپ  تسد  تفالخ  هب  تمایق  زور  ات  امش  لسن  زا  يدحا  هک  دینادب  مسق  ادخ  هب  یلو  .مدرک  یم داهج 

يزیچ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  هنابـصاغ  ياهتموکح  يریگ  لکـش هفیقـس و  ساسا  هک  تفگ  ناوت  یم تأرج  هب  اذل 
مه هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  نانآ  نایفارطا  هنابـصاغ و  ياهتموکح  نابحاص  نابـصاغ و  ینعی  دوبن ؛ دروم  ود  نیا  زج 

هلاسم نیا  .دنتشادن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلاسر  هب  یعقاو  نامیا  مه  دنتشاد و  مالسلا  هیلع  نانمومریما  اب  یقیمع  ینمشد 
.دشاب یمن هینمز  نیا  رد  كردم  لیلد و  هئارا  هب  جایتحا  هک  تسا  حضاو  ناشیا  رادرک  راتفگ و  مالک و  رد  ردق  نآ 

رایسب هتفرگ  لکـش  رکفت  نیا  اب  یلـصا  ریـسم  زا  نآ  ندش  فرحنم  مالـسا و  ریـسم  رییغت  تفالخ و  بصغ  هفیقـس و  ساسا  هک  لاح 
نیمه زین  نانآ  درن  زا  ندـش  درط  نانآ و  زا  يرود  نینچمه  نانآ و  دزن  رد  ندـش  بوبحم  نانآ و  هب  یکیدزن  رایعم  هک  تسا  یعیبط 

یلص مالـسا  مرکا  یبن  دورطم  هچ  رگا  دشاب ؛ وا  دوجو  رد  رتشیب  یگژیو  ود  نیا  هک  سک  ره  ینعی  دشاب ؛ یگژیو  ود  نیمه  رکفت و 
اما دـندوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دورطم  هک  هیما  ینب دـننام  دوب ؛ دـهاوخ  نابـصاغ  هاگرد  بوبحم  دـشاب ، هلآ  هیلع و  هللا 
.دـش ناـمثع  هاـگرد  بوبحم  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دورطم  هک  ناورم  اـی  دـندش و  مود  ي  هفیلخ هاـگرد  بوـبحم 

تلالج ماـقم و  بحاـص  رکبوبا  هاـگرد  رد  اـما  [ 49] .دنتـسج تئارب  دـیلو  نب  دـلاخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نـینچمه 
هب دیدرگ ،
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انز نانآ  سیئر  هریون  نب  کلام  نز  اب  درک و  ماع  لتق  ار  ادـخ  لوسر  هباحـص  نیملـسم و  زا  يدایز  هدـع  زور  کـی  رد  هک  يا  هنوگ
[50] .دش مه  قیوشت  رکبوبا  فرط  زا  لمع  نیا  رطاخ  هب  درک و 

ادخ لوسر  دزن  مه  دنچ  ره  هتشاد ، یم لد  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بح  هدوب و  اربم  یگژیو  ود  نیا  زا  سک  ره  لباقم ،  رد 
باسح هب  لتقلا  بجاو  یهاگ  یجراخ و  دورطم ، تفالخ  نابصاغ  دزن  رد  هدوب ، مارتحا  شزرا و  ماقم و  ياراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دیعبت ای  هک  دنتـسه  دراوم  نیمه  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یباحـص  رگید  هریون و  نب  کلام  دادقم ، رذوبا ، ناملـس ، هک  دـیآ  یم
.دندیسر لتق  هب  ای  دندش و 

هـشیاع هزادنا  هب  مادـک  چـیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نانز  نایم  رد  ارچ  هک  دوش  یم صخـشم  رایعم ، نیا  هب  هجوت  اب  لاح 
زا ار  تقبـس  يوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیب  لها  اب  ینمـشد  رد  اریز  دنـشاب ؛ یمن یتمیق  شزرا و  ياراد  ناـقفانم  يارب 
هللا مالس  ارهز  همطاف  ترضح  کشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادناخ  اب  ینمشد  رطاخ  هب  اهراب  هک  ومه  .دوب  هدوبر  نارگید 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  رازآ  تیذا و  بابسا  مالسلا  هیلع  نانمومریما  هب  نیهوت  اب  اهراب  هک  دوب  ومه  دوب و  هدرک  يراج  ار  اهیلع 
شردـپ يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هناـخ  هظحل  هظحل  یماـمت  زا  سوساـج و  هک  دوب  ومه  دوـب و  هدرک  مهارف  ار  هلآ 

هیلع هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  مشخ  دروم  دوخ  راک  نیمه  رطاخ  هب  تسرد  هک  داد  یم شرازگ  رکبوبا ) )
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.دش عقاو  هلآ  و 

وا هطـساو  هب  دوب  ادـخ  لوسر  هناخ  رد  لاس  زا 9  شیب  هک  یـسک  دوب !؟ نیقفانم  هجوت  دروم  نز  نیا  ردـقچ  هک  دـینک  تواضق  امش 
ما ناـنآ  بتک  رد  هک  تسا  رطاـخ  نیمه  هب  تـسرد  .دـندرک  دراو  تعدـب  ادـخ  نـید  رد  دـندرک و  لـعج  تـیاور  دنتـسناوت  هـچنآ 

لها ضغب  رد  هک  مه  هصفح  زا  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  نانز  رگید  زا  هدـش و  هشیاع  مان  هب  نیرق  نینمؤملا 
وا زا  رتهب  قاـفن ، رفک و  ناـبحاص  ماوع و  ناناملـسم  يارب  اریز  تسا  هدـش  هدرب  ماـن  رتـمک  داردـن  هشیاـع  زا  مک  مالـسلا  مهیلع  تیب 
ات هتفرگ  خـیرات  زا  تاداقتعا و  ات  هتفرگ  ماکحا  زا  نید  نوئـش  یمامت  رد  نانآ  يارب  هناردام  هنازوسلد و  ات  دوش  یمن  تفاـی  يرداـم 

یعقاو شزرا  هک  تسا  هلأسم  نیا  هب  هجوت  اـب  دـنک ، نید  دراو  تعدـب  دـنک و  لـعج  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هریس 
دیکات هلأسم  نیا  رب  دـندومن و  یم ناشیا  ياه  هسیـسد هجوتم  ار  نایعیـش  هشیمه  هک  دوش  یم صخـشم  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  مـالک 

.دشاب یم نانیا  درکلمع  فالخ  تهج  رد  تفرشیپ  دشر و  هک  دنتشاد 

؟ درک تفرشیپ  یسک  هچ  یلام  تیامح  اب  مالسا 

؟ درک تفرشیپ  یسک  هچ  یلام  تیامح  اب  مالسا 

تهج رد  وا  یلام  ياه  کمک رکبوبا و  تورث  نایرج  دـنا  هدرک دراو  مالـسا  ردـص  خـیرات  رد  نیقفانم  هک  یتاـفیرحت  زا  رگید  یکی 
وا يارب  یتلیـضف  هلیـسو  نیدـب  هکنآ  لوا  دـندرک : یم لاـبند  ار  یـساسا  فدـه  ود  راـک  نیا  اـب  نیقفاـنم  .دـشاب  یم مالـسا  تفرـشیپ 
ما تامدـخ  راک  هکنآ  مود  .دـننک و  یفرعم  دنمـشزرا  تامدـخ  بحاص  رثؤم و  يدرف  مالـسا  تفرـشیپ  هار  رد  ار  وا  و  [ 51] دنشارتب

رب ای  هدش و  رکنم  ار  مالسا  تفرشیپ  تهج  رد  اهیلع  هللا  مالس  نینمؤملا 
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.دنراذگ شوپرس  نآ 

: دوش یم بوسحم  یخیرات  تافیرحت  ءزج  تسا و  ساسا  یب  يددعتم ، لئالد  هب  اعدا  نیا  اما 

لوا لیلد 

هار زا  هدوب و  دایـص  یناوج  رد  هفاـحق  یبا  شردـپ  .دـشاب  یم شیرق  هلیبـق  فئاوط  زا  یکی  میت ، هفیاـط  زا  هفاـحق  یبا  دـنزرف  رکبوبا 
يارب یلام  ییاـناوت  رکبوبا  نوچ  دـش و  اـنیبان  يریپ  نس  رد  يو  [ 52] .هدنارذگ یم ار  دوخ  یگدـنز  نانآ  شورف  ناگدـنرپ و  راکش 

نب هللادبع  تمدخ  هب  دوخ  هنازور  توق  ندروآ  تسد  هب  يارب  مرجال  تشادن ، ار  وا  یتشیعم  روما  هب  یگدیـسر  يو و  زا  يرادـهگن 
نیدب درک و  یم توعد  اذغ  ندروخ  يارب  ار  مدرم  داتسیا و  یم وا  هرفس  رس  رب  دمآ و  رد  دوب  هکم  فارـشا  زا  یکی  هک  [ 53] ناعدج

شتیعـضو زین  رکبوبا  دوخ  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  [ 54 [؛ تفرگ یم دزم  دوخ  تومیال  توق  هزادنا  هب  ناعدـج  نب  هللادـبع  زا  هطـساو 
ناشیا زا  ار  یقوقح  نانآ  نادـنزرف  میلعت  هطـساو  هب  دوب و  نایدوهی  ياه  هسردـم ملعم  مالـسا ، زا  لبق  اـت  اریز  .دوبن  هفاـحقوبا  زا  رتهب 

دروآ و یم مارحلادجسم  هب  ار  راک  نیا  تسد  لصاح  دروآ و  يور  یطایخ  هب  زین  مالسا  زا  دعب  درک و  یم روما  نارذگ  تفرگ و  یم
رد اما  .دوب  هکم  رد  رکبوبا  یلام  تیعضو  نیا  [ 55] .تخورف یم دندمآ ، یم اجنآ  هب  هک  يراجت  هب  درک و  یم نهپ  يراتسد  اجنآ  رد 

راصنا کمک  هب  جاتحم  هناخ  هیهت  شاعم و  يارب  هنیدم  رد  يو  ننست  لها  تداهـش  هب  اریز  .تشادن  نیا  زا  رتهب  یتیعـضو  مه  هنیدم 
.دوب

رد يدنمشزرا  تامدخ  لام ، راثن  اب  دنک و  یم ینغتسم  دوخ  تورث  زا  ار  مالسا  یلام ، كانفسا  عاضوا  نیا  اب  یصخش  هنوگچ  لاح ،
نآ نایعدم  هک  تسا  یلاوئس  دهد !؟ یم ماجنا  نآ  دربشیپ  تهج 
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.دنهدب ار  نآ  باوج  تسیاب  یم

نینچمه هنیدـم و  رد  يو  روضح  نامز  رد  رکبوبا  یلام  رقف  رب  ینبم  ناشیاه  باتک رد  يدایز  تیاور  ننـست  لها  دوخ  هک  یلاـح  رد 
؟ دنام یم یقاب  اعدا  نیا  ندوب  غورد  رد  يا  ههبش  کش و  ياج  هچ  رگید  دنا ، هدروآ هکم  رد  يو  یگدنز  نارذگ  هقیرط 

: هک تسا  هدش  دراو  هریرهوبا  زا  نیحیحصلا  نیب  عمجلا  باتک  رد 

: دندومرف نانآ  هب  داتفا و  رکبابا  رمع و  هب  ناشیا  كرابم  مشچ  ناهگان  دندش ، جراخ  لزنم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یتقو 
[56] .یگنسرگ دنتفگ : باوج  رد  نانآ  تسا ؟ هدروآ  نوریب  هناخ  زا  ار  امش  تقو  نیا  رد  يزیچ  هچ 

نینچمه درگنب و  نآ  لاثما  تیاور و  نیا  هب  فصنم  يدرف  رگا  لاح  .تسا  هدـش  دراو  ننـست  لها  دوخ  ییاور  بتک  رد  تیاور  نیا 
ار نآ  تاـبثا  رد  یعـس  نکمم  هار  ره  زا  هک  دـنک  هجوت  زین  رکبوبا  يارب  یلاـم  نکمت  تورث و  تاـبثا  هار  رد  ناـقفانم  ياـه  هتفاـب هب 

.دنام یمن یقاب  ناقفانم  ياهاعدا  ندوب  غورد  رد  یکش  چیه  رگید  دنا ، هتشاد 

لاوئـس هکلب  تسا ، هدرک  لکـشم  راـچد  ار  مالـسا  هب  يو  یلاـم  تامدـخ  نایعدـم  هک  تسین  رکبوبا  یلاـم  نکمت  تاـبثا  طـقف  هتبلا 
نیا هکنیا  نآ  دـنام و  یم باوـج  یب  ناـنآ  فرط  زا  مه  زاـب  يو ، يدـنمتورث  تاـبثا  ضرف  رب  هک  تسا  حرطم  اـجنیا  رد  زین  يرگید 

هچ دـش و  زاب  اه  کمک نیا  اب  نیملـسم  راک  زا  هورگ  مادـک  دـش و  فرـص  یتهج  هچ  رد  ینامز و  هچ  رد  رکبوبا  یلام  ياه  کـمک
اهیلع و هللا  مالس  يربک  هجیدخ  نینمؤملا  ما رصح  دح و  یب تورث  زا  تبحص  هاگره  لاثم ، ناونع  هب  تشاد ؛ رب  رد  ار  یجیاتن  راثآ و 

نآ ندرک  راثن 
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لاس هس  ياه  يراتفرگ عقاو  رد  نآ  ریثات  دوش  یم رکذ  نآ  يارب  هک  یجیاتن  زا  یکی  دیآ ، یم نایم  هب  یتبحص  مالسا  تفرشیپ  هار  رد 
لوط رد  اریز  .دشاب  یم بلاط  یبا  بعش  رد  ناشیا  باحصا  هداوناخ و  دارفا  زا  يدایز  هدع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روضح 
ناکم نآ  رد  ار  یگدـنز  ترـسع  یتخـس و  اب  دـندوب و  هجاوم  هکم  رافک  هبناج  همه  میرحت  اب  ناشناهارمه  ناـشیا و  لاـس ، هس  نیا 
تایح همادا  دوشگ و  یم ناشیا  يدام  تالکشم  زا  هرگ  مایا  نآ  رد  هک  دوب  اهیلع  هللا  مالس  نینمؤملا  ما  ییاراد  طقف  دندنارذگ و  یم

.درک یم رسیم  ناشیا  يارب  ار  ناکم  نآ  رد 

زا يا  ههرب هچ  رد  هنیدـم ؟ رد  ای  هکم  رد  دـش ؟ مالـسا  تفرـشیپ  فورـصم  یناکم  اـج و  هچ  رد  یناـمز و  هچ  رد  رکب  یبا تورث  اـما 
زاین تسد  دوخ  تراجت  يارب  شیرق  فارـشا  هک  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  نینمؤملا  ما یندز  لاثم  تورث  دوجو  اب  هکم  رد  ایآ  نامز ؟

ینغتسم ار  نآ  راوگرزب  ربمایپ  مالسا و  رافک ، اب  گنج  زا  هدمآ  تسد  هب  مئانغ  هطـساو  هب  ادخ  لوسر  دندرک  یم زارد  شهاگرد  هب 
لح ار  لکـشم  مادـک  دیـسر و  مالـسا  دایرف  هب  رکبوبا  یلام  ياه  کمک نامز  زا  ههرب  مادـک  رد  دومن ؟ یلام  تاـجاتیحا  هنوگره  زا 

.تسا هدشن  هداد  تالاوئس  نیا  هب  یخساپ  نونکات  اما  دنشاب ؟ لاوئس  نیا  يوگ  باوج دیاب  بیذاکا  هنوگ  نیا  نایعدم  درک ؟

نینچمه هنیدم و  رد  رضاح  ناناملسم  نامیا  ییاسانش  يارب  یگرزب  کحم  مکح  عقاو  رد  هک  دیجم  نآرق  تایآ  زا  یکی  مود : لیلد 
دنوادخ .دشاب  یم يوجن »  » هیآ دراد ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  نانآ  هقالع  قشع و  تفرعم و  ندش  صخشم 
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هب لـیام  سک  ره  هک  دـهد  یم رارق  نیملـسم  يور  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  اـب  تاـقالم  يارب  ار  یطرـش  هیآ  نیا  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هباحـص  هیآ ، نیا  لوزن  زا  لبق  [ 57] .دهدب هقدـص  تاقالم  زا  لبق  تسیاب  یم تسا  ناشیا  اب  تاقالم 

مهارف ار  ناشیا  تیذا  تابجوم  دوخ  دروم  یب  ررکم و  ياه  هعجارم اب  یهاگ  یتح  دندیـسر و  یم ناشیا  تمدخ  هب  تقو  یب  تقو و 
دندوبن رـضاح  اریز  .دندیـسرن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روضح  هب  ناشیا  زا  کی  چیه  رگید  هیآ  نیا  لوزن  اب  اما  دـندرک ، یم

هب اهنت  .دـنهدب  هقدـص  هدومن و  جرخ  ار  یلوپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  ، تاـنئاک فرـشا  روضح  هب  ندیـسر  يارب 
زور ره  هقلخ  عیمج  هلـسر و  هتکئالم و  هللا  مالـس  نینمؤملاریما  طـقف  ننـست ، لـها  هعیـش و  یئاور  بتک  رد  هدراو  تاـیاور  تداـهش 

[58] .دندیسر یم ناشیا  روضح  هب  دنداد و  یم هقدص 

صخـشم نایملاع  رب  هک  دوب  نیا  دنام  ياج  هب  نآ  زا  هک  يا  هرمث دش و  خسن  یهاتوک  تدم  زا  دعب  هیآ  نیا  هک  تسا  رکذ  لباق  هتبلا 
نآ دراد و  شیوخ  تلاسر  غالبا  هار  رد  رصان  کی  روای و  کی  قشاع ، کی  اهنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هک  دش 
هللا یلص  ادخ  لوسر  نابیتشپ  یماح و  طیارش  نیرت  تخس رد  هک  يراوگرزب  نامه  مالسلا ؛  هیلع  یضترم  یلع  زج  تسین  یـسک  مه 

.تفای تاجن  يدوبان  رطخ  زا  دش و  روراب  نید ، ياپون  لاهن  هک  دوب  وا  ترصن  اب  طقف  هدوب و  هلآ  هیلع و 

دعب تانایرج  هیآ و  نیمه  تسرد  رکبوبا ، یلام  کمک  در  رد  ام  مود  لیلد 
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رد تسیاب  یم سپ  دـشاب ، هدرک  نآ  تفرـشیپ  مالـسا و  راثن  ار  دوخ  لاوما  رکب  یبا  مینک  ضرف  رگا  اریز  .دـشاب  یم هیآ  نیا  لوزن  زا 
نیلوا زا  ار  يو  دراد ، نداد  هقدص  لام و  فرـص  هب  جایتحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  هب  ندیـسر  هک  مه  نامز  نیا 

هک یـسک  اریز  .تسا  هتـشاد  تموادم  نآ  رب  هیآ  نیا  خسن  نامز  ات  هدیـسر و  یم ناشیا  تمدخ  هب  هقدـص  نداد  اب  هک  مینیبب  یناسک 
نیملسم مالسا و  جرخ  ار  یتفگنه  تورث  رفک  هبلغ  مالسا و  تبرغ  نامز  رد  هکم  رد  هک  دراد  یگتشذگدوخ  زا  تعاجش و  ردق  نآ

يارب هتـشادنرب و  يزابلد  تسد و  زا  تسد  زین  نیملـسم  مالـسا و  نتفرگ  تردق  نامز  رد  هنیدم و  رد  تسیاب  یم متح  روط  هب  دنک ، 
.دنزب ار  ناشیا  اب  تاقالم  دیق  هیآ  نیا  لوزن  رطاخ  هب  هکنیا  هن  دهدب  هقدص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکم  یبن  تمدخ  هب  ندیسر 

ندیـسر يارب  هقدـص  نداد  رب  تردـق  هدوب و  ریقف  هنیدـم  رد  رکب  یبا  هک  دـنیوگب  باوج  رد  بلطم  نیا  نایعدـم  تسا  نکمم  هتبلا 
هکلب هدوبن  وا  هب  صتخم  هنیدم  رد  رقف  ًالوا  هک  تفگ  دیاب  نانآ  باوج  رد  هک  هتـشادن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ 

هیلع نینمؤملاریما  تایاور ، تداهـش  هب  ًایناث  دـش و  لزاـن  هیآ  نیا  زین  طیارـش  ناـمه  رد  دـنا و  هدوب ریقف  زور  نآ  رد  نیرجاـهم  رثکا 
یم ضرق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  ندیـسر  يارب  هدوب و  یلاخ  یلام  ییاراد  زا  ناشتـسد  مایا  نآ  رد  زین  مالـسلا 

.دندیسر یم ناشیا  تمدخ  هب  دنداد و  یم هقدص  دنتفرگ و 

موس لیلد 

نآرق رد  دنوادخ 
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یکمک چـیه  زا  نآ  تفرـشیپ  يارب  دـنا و  هتـشاذگ هیام  دوخ  لامو  ناج  زا  مالـسا  رطاخ  هب  هک  يدارفا  زا  يددـعتم  دراوم  رد  دـیجم 
هروس رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  نینمؤملا  ما  یلاـم  غیرد  یب  ياـه  کـمک زا  ریدـقت  يارب  ـالثم  تسا ؛ هدرک  داـی  دـنا ، هدرکن غیرد 

دای تورث  نآ  هطـساو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزاین  یب ناشیا و  تورث  زا  ینغاف » ًـالئاع  كدـجوو   » هیآ رد  یحـضلا » »
هیآ دندوب ، هداد  هقدص  ریقف  هب  ار  يرتشگنا  زامن  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ریدقت  رطاخ  هب  دنوادخ  ًالثم  ای  و  [ 59] .دنک یم

دیجم نآرق  رد  تاـیآ  نیا  لاـثما  .درک  لزاـن  ار  نوعکار » مه  هاـکزلا و  نوتؤی  هالـصلا و  نومیقی  نیذـلاو  هلوسر  هللا و  مکیلو  اـمنا  »
.تسا رایسب 

هک يا  هنوگ هب  هدومن ، جرخ  مالسا  هار  رد  ار  نآ  هدوب و  يرایسب  ییاراد  لاوما و  بحاص  رکبوبا  ًاعقاو  رگا  هک  تساجنیا  لاوس  لاح 
لمع نیا  زا  ریدقت  رد  يا  هیآ هدرکن و  دای  نآ  زا  دیجم  نآرق  رد  دنوادخ  ارچ  سپ  هدیدرگ ، مالسا  تفرـشیپ  رد  ببـس  لام  راثن  نیا 

.دنشاب نآ  يوگ  باوج  تسیاب  یم نیقفانم  هک  تسا  ییاهلاوئس  تسد  نآ  زا  مه  نیا  تسا ؟ هدشن  لزان  يو 

رما ودب  رد  دیدرگ » زاغآ  ییاهنت  تبرغ و  اب  مالـسا  : » دـندومرف ناشیا  هک  تسا  هدـش  دراو  يوبن  فیرـش  تیاور  رد  هک  هنوگ  نامه
کمک مالسا و  لوبق  هب  رضاح  نآ  ناگرزب  فارشا و  هکم و  نیذفنتم  زا  کی  چیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تثعب 

رد اهنت  دندومن و  یم مدرم  نایم  رد  نآ  جیورت  زا  يریگولج  رد  یعس  هراومه  دندشن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یهارمه  و 
شیرق ناگرزب  نایم 
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هجیدـخ ترـضح  نینچمه  مالـسلا و  امهیلع  ءادهـشلادیس  هزمح  ترـضح  بلاط و  یبا  ترـضح  ینعی  ناشیا ،  یمارگ  يومع  ود  ، 
لباق هتبلا  .دـندوب  رما  نیا  رد  ناشیا  نابیتشپ  یماح و  روای و  هدوب و  ناشیا  رانک  رد  غیلبت  تاـظحل  یماـمت  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  يربک 
تثعب رظتنم  يزارد  ناـیلاس  دـندوب و  دـقتعم  راوگرزب  نآ  تلاـسر  هب  ناـشیا  تثعب  زا  لـبق  رد  ناراوگرزب  نیا  هس  ره  هک  تسا  رکذ 

.دنتشاد مالعا  ار  ناشیا  هب  دوخ  نامیا  گنرد  یب  دنوادخ ، بناج  زا  ناشیا  هب  تلاسر  غالبا  اب  دندوب و  ناشیا 

فارـشا تشادـن و  يرگید  روای  چـیه  هکم ،  ناگرزب  نایم  رد  ناراوگرزب  نیا  زا  ریغ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
هب نانآ  راک  نیا  دندومن و  یم نید  غیلبت  ریسم  ندرک  دنک  يزادنا و  گنس  رد  یعـس  بهلوبا و ...  لهجوبا و  نایفـسوبا ، دننام  هکم ،
نآ رد  هک  ناشیا  ناوریپ  ناناملـسم و  یهاگ  دـنتفرگ و  یم ناشیا  رورت  رب  میمـصت  یهاگ  تفای ؛ یم زورب  ینوگاـنوگ  ياـه  تروص 

ناشیا و هبناج  همه  میرحت  اب  مه  ینامز  دندرک و  یم رازآ  تیذا و  هجنکـش و  ار  دـندوب  تسدـگنت  ریقف و  ياه  هداوناخ زا  رتشیب  مایا 
.دندومن مهارف  بلاط  یبا  بعش  هب  ار  ناشیا  ترجه  بابسا  ناشناوریپ  عیمج 

ياه ترارم اه و  یتخس اب  نآ  هظحل  هظحل  هک  دندوب  لوغشم  ادخ  نید  غیلبت  رما  هب  هکم  رد  لاس  هدزیس  هنیدم  هب  تثعب  زا  دعب  ناشیا 
ناشیا یلام  ياه  کمک نینچمه  ناشیا و  رانک  رد  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  نینمؤملا  ما  دوج  يذ  دوجو  اما  دوب ، هارمه  يدایز 

يومع ود  غیرد  یب  ياه  تیامح نینچمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  مایا  نآ  رد 
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بلاطوبا ترضح  تلحر  زا  دعب  يا  هنوگ هب  دومن ، رسیم  ناشیا  يارب  ار  تخـس  طئارـش  نآ  اب  هکم  رد  روضح  هک  دوب  ناشیا  یمارگ 
مالـسا یمارگ  لوسر  بوخ  هچ  دـندومن و  ترجه  هنیدـم  هبو  دوبن  ینما  ياج  ناشیا  يارب  هکم  رگید  مالـسلا  امهیلع  نینمؤملا  ما  و 

ياه هئطوت همه  نآ  لباقم  رد  مالسا  تماقتسا  يرادیاپ و  ببـس  هک  یماگنه  دنا ، هدرک ریدقت  ناشیا  تامحز  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
.دندومن نایب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ریشمش  رگید  اهیلع و  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ییاراد  یکی  ار  نیقفانم  رافک و 

[60  «.] مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  فیس  هجیدخ و  لام  نیئیشب : الا  ینید  ماقتساال  ماق و  ام  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

لاوئس کی  هب  خساپ 

نیا دش و  رادراب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هب  ربمایپ ، ینامسآ  ریس  زا  سپ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  هک  دننآ  رب  تایاور 
ار يرگید  ياهلاس  یخرب  هچرگ  تسا ، هداد  خر  تثعب  موس  اـی  مود  ياـهلاس  رد  هدـمآ  یثیدـح  ياـهباتک  رد  هچنآ  ساـسا  رب  ناـیب 
هب نیا  هک  هدوب  ردام  مکـش  رد  لاس  ود  رب  نوزفا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  هک  دوش  یم نیا  هجیتن  نایب  نیا  اـب  .دـنا  هتفگ

؟ تسیچ نخس  ود  نیا  نایم  عمج  هار  هک  دوش  یم حرط  شسرپ  نیا  تسا و  تسردان  عطق  روط 

: خساپ

.دومن لح  ریز  تروص  ود  زا  یکی  هب  ار  لکشم  نیا  تسا  نکمم 

.تسا هدـمآ  خـساپ  نیمه  زین  یفاک »  » رد هک  هنوگنامه  .تسا  هدوب  رابکی  زا  شیب  ربماـیپ  ینامـسآ  ریـس  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  - 1
[61]

زا راحبلا  هنیفس  رد  .دنا  هدرب جارعم  هب  ررکم  هکلب  هدوبن ،  هبترم  کی  هب  رصحنم  ترضح  نآ  جارعم  هک  دوش  یم هدافتسا  رابخا  زا 
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هللا یـصوا  دق  الا و  هرم  نم  ام  هرم  نیرـشع  هام و  ءامـسلا  یلا  یبنلاب  جرع  دومرف « : هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح 
« .ضیارفلاب هاصوا  امم  رثکا  مالسلا  مهیلع  همئالا  یلعل و  هیالولاب  اهیف  لجوزع 

درک یم تیـصو  وا  هب  ادـخ  هکنیا  رگم  هبترم  ره  رد  دوبن  هبترم و  تسیب  دـصکی و  اـه  نامـسآ يوس  هب  مرکا  ربـمغیپ  دـش  هدرب  ینعی 
[62] .دومن یم ضئارف  هرابرد  شرافس  هچنآ  زا  رتدایز  مالسلا  مهیلع  يده  همئا  یلع و  ترضح  یتسود  ي  هرابرد

و تخاس ...  نارابرون  شتدالو  رون  هب  ار  ناهج  تثعب  موس  ای  مود  لاس  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  هک  میریذـپب  ار  هاگدـید  نیا  - 2
.تسا راگزاس  تسا  هداد  خر  لاس  ود  نیمه  ياه  هام زا  جارعم  هک  يا  هیرظن اب  هاگدید  نیا 

لاوئس

؟  اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ای  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هدنروآ  نامیا  مالسا و  نیتسخن 

زا ًادیدج  ار  دوخ  نامیا  هکنیا  ات  تسا  هدیزرون  كرـش  ادخ  هب  زگره  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  تسا  نآ  مدرم  نیب  روهـشم 
هب هلحرم  نیا  رد  وا  دوب  دوخ  لاعفا  لامعا و  مامت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  هدننک  ادتقا  عبات و  وا  هکلب  دـشاب  هتفرگرس 

[63] .دمآ لئان  تمصع  ماقم  هب  ات  داد  قیفوت  يرای و  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  هک  دیسر  يدح 

ي هدنب نم  : » دیوگ یم هک  تسا  يا  هدنیوگ نامه  واو  تسا  هدروآ  مالسا  هک  تسا  يدرف  نیتسخن  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  سپ 
ربمایپ اب  نم  دشاب  رگارتفا  وگغورد و  هکنآ  زج  دیوگ  یمن ار  هملک  نیا  سک  چیه  مربکا » قیدص  نم  متـسه و  وا  ربمایپ  ردارب  ادخ و 

لاس تفه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
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[64] .مدرازگ زامن  مدرم  زا  رتولج 

هروآ مالسا  هک  تسا  یناملسم  نیتسخن  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  هک  دنیوگ  یم مالـسلا  هیلع  یلع  ماقم  هب  نازرودسح  زا  یخرب  یلو 
[65] .تسا هدروآ  نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هب  هک  تسا  یقولخم  نیتسخن  تسا و 

.دشاب یم نانز  رشق  زا  هدنروآ  نامیا  نیتسخن  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هک  تسا  نآ  حیحص  یلو 

نیا نوچ  دروآ  نامیا  وا  هب  هک  دشاب  یم مدرم  زا  درف  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  یلع  نیا  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  زا  دـعب  مه  نآ  و 
[66] .دنا هدش مزلم  نآ  هب  زین  يرهز  قاحسا و  نبا  تسا و  هدمآ  مقرا  نب  دیز  يردخ ، دیعسوبا  بانج  رذوبا ، ، ناملس زا  تیاور 

هدومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  [ 67] .دنا هداد رارق  دیکأت  دییأت و  دروم  ار  ینعم  نیا  يوما  دـهع  زا  شیپ  نیتسخن  هباحـص  و 
یم مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ترـضح  هدـنروآ  مالـسا  درف  نیتـسخن  رثوک و  ضوح  رد  نم  هب  هدـنوش  دراو  نیتـسخن  : » تسا

[68 «] .دشاب

هجیدخ هب  یتسود  تبحم و  يور  زا  هن  دنیامن  یفرعم  ناملـسم  صخـش  نیتسخن  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  هک  دنا  هدیـشوک نایوما 
لآو دـمحم  نانمـشد  نانآ  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یلع  ترـضح  لئاضف  رب  ندراذـگ  شوپرـس  ناونع  هب  هکلب  اهیلع ،  هللا  مـالس 

.دنشاب یم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

ءاملع نوچ  تسا  هدش  هدناشک  يدوبان  هب  نانآ  ياعدا  نیا  ًامومع  دـنرادب  مدـقم  وا  رب  ار  رکبوبا  ندروآ  مالـسا  دـنا  هدیـشوک سپس 
رفن زا 50  شیب  ندروآ  مالسا  زا  سپ  ینعی  [ 69] .تسا هداد  خر  يوبن  تثعب  زا  سپ  اهلاس  رکبوبا  ندروآ  مالسا  هک  دنا  هدومن ءاعدا 

لبق یفصن  لاس و  کی  هک  جارعم  ءارسا و  ي  هعقاو زا  دعب  ًاقیقد  ناناملسم ، زا 
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هلآ 21 هیلع و  هللا  یلـص  یلع  نس  هک  یلاـح  رد  تسا  هدروآ  مالـسا  رکبوـبا  ینعی  تسا  هداد  خر  يدـقاو ، تیاور  هب  اـنب  ترجه  زا 
[70] .ترجه زا  شیپ  فصن  لاس و  کی  ًاقیقد  تسا  هدوب  لاس 

زامن نم  اب  دومن و  قیدصت  ارم  هک  تسا  نم  ي  هدنروآ نامیا  نیتسخن  هک  تسا  یلع  نیا  : » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
[71 «] دناوخ

[72 «] دروآ مالسا  ادخ  لوسر  تثعب  زا  لاس  تفه  زا  سپ  رکبوبا  دیوگ « : یفوک  مساقلاوبا  مییوگب  وا  ندروآ  مالسا  زا 

فانیتسا دوخ ، مالسا  اب  ات  دیزرون  كرش  زگره  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  دنا  هتفر نآ  رب  مدرم  زا  يرایـسب  دیوگ : یم يدوعـسم 
نیمه رد  هک  یلاح  رد  دیدرگ  غلاب  وا  دوب  وا  هب  هدـننک  ادـتقا  ربمایپ و  وریپ  عبات و  دوخ ، لامعا  لاعفا و  مامت  رد  وا  هکلب  دـشاب  هدرک 
دومرف تیانع  ار  ادخ  ربمایپ  زا  يوریپ  تیعبت و  قیفوت  ار  وا  دومن و  مکحم  ار  شبلق  تشاد و  هگن  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  دوب  تیعـضو 

یلاح رد  دومن  مالسا  هب  توعد  ار  وا  ادخ  ربمایپ  تسا و  ادخ  لوسر  هب  هدنروآ  نامیا  نیتسخن  وا  هک  دنتسه  نآ  رب  مدرم  زا  یخرب  و 
امن راذنا  ار  دوخ  کیدزن  نادنواشیوخ  [ 73 «] نیبرقالا کتریـشع  رذناو   » لجوزع يادخ  لوق  رهاظ  اب  دوب  فیلکت  هاگیاج  رد  وا  هک 

[74] .دوب نانآ  نیرت  عیطم ادخ و  لوسر  هب  درف  نیرت  کیدزن  نوچ  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  نآ  زاغآ  و 

[75] .دنا هدومن لقن  عامجا  رما  نیا  رب  مدرم  زا  یخرب  دشاب و  یم هدنروآ  مالسا  درف  نیتسخن  یلع  تسا : هتفگ  زین  یطویس  و 

نب یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنیوگ : یم  ناملس  رذوبا و 
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زور رد  هک  تسا  یـسک  نیلوا  و  هدروآ ، نامیا  نم  هب  هک  تسا  یـسک  نیلوا  صخـش  نیا  دومرف : تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا 
[76] .نانموم ياوشیپ  تما و  نیا  زا ] لطاب  قح و  ] هدننکادج گرزب و  يوگتسار  تسوا  دهن و  یم  نم  تسد  رد  تسد  تمایق 

[77] .دروآ مالسا  هک  دوب  یسک  نیلوا  مالسلا  هیلع  یلع  هک : دنک  یم تیاور  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

زور رد  هک  دشاب  یـسک  لوا  دروآ و  نامیا  نم  هب  هک  دشاب  یـسک  نیلوا  مالـسلا  هیلع  یلع  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
[78] .تسا لطاب  زا  قح  ي  هدننکادج ربکا و  قیدص  وا  و  دهد ، نم  تسد  هب  تسد  دیامن و  هحفاصم  نم  اب  تمایق 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رای  نیتسخن  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح 

نیا رب  تنس  لها  ناخّروم  ناثّدحم و  زا  يرایسب  نیعبات و  هباحـص و  ناگرزب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ترـضح  مالـسا  مّدقت  هب  نیلئاق 
نیتسخن یبتجم  نسح  ماما  یلع و  ترـضح  مرکا و  ربماـیپ  دـشاب .  یم ناملـسم  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا نب  یلع  هک  دـنرواب 

 . دنناد یم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ار  ناملسم 

رباج يرافغ ،  رذوبا  يراصنا ،  بویا  وبا  یسراف ،  ناملس  کلام ،  نب  سنا  سابع ،  نب  هللا  دبع  مقرا ،  نب  دیز  نیعبات :  هباحـص و  زا 
دمحا نب  لیلخ  يدـنک ،  فیفع  يردـخ ،  دیعـس  وبا  يراـصنا ،  بعک  نب  دـمحم  ترا ،  نب  باـّبخ  دادـقم ،  يراـصنا ،  هللادـبع  نب 

نسح يرعشا ،  یسوم  وبا  فوع ،  نب  نمحرلا  دبع  صاقو ،  یبا  نب  دعـس  باطخ ،  نب  رمع  قاحـسا ،  وبا  یلیل ،  یبا  نبا  يدیهارف ، 
 . دش دهاوخ  هراشا  اهنآ  ثیداحا  هب  هک  دنشاب  یم يرصب و . . . 
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 : تنس لها  ناخروم  ناثدحم و  زا 

 : دیوگ یم 151ه ق )  قاحسا (  نبا 

 . هثراح نب  دـیز  وا  زا  دـعب  مالـسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  دروآ ،  نامیا  وا  هب  درک و  يوریپ  ربمایپ  زا  هک  یـسک  نیتسخن 
[79]

 : دیوگ یم 346ه ق )  يدوعسم ( 

[80] .دشاب یم رازگزامن  ناملسم و  نیتسخن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نانآ  ناوریپ  تیب و  لها  لوق  قبط 

[81] .تسا مالسلا  هیلع  یلع  ماما  مالسا  مّدقت  هب  لیاق  زین  354ه ق )  ناّبح (  نبا 

[82] .دناد یم ناملسم  نیتسخن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زین  458ه ق )  یقهیب ( 

 ( : 463ه ق يدادغب (  بیطخ 

[83] .تسا هدرک  قیدصت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  یسک  لوا  مالسلا  هیلع  یلع 

 : دیوگ یم 463ه ق )  یبطرق (  ّربلا  دبع  نبا 

تسا ینز  نیتسخن  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  دروآ و  نامیا  ادخ  لوسر  ادخ و  هب  هک  تسا  يدرم  نیلوا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا نب  یلع
[84] .دروآ نامیا  وا  لوسر  ادخ و  هب  هک 

 ( : 597 ه ق يزوج (  نبا 

[85] .دنتسه مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  مالسا  رد  ناماگشیپ 

 ( : 630 ه ق يرزج (  ریثا  نبا  نیدلاّزع 

[86] .دشاب یم مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ترضح  اب  مالسا  رد  مّدقت 

[87] .دشاب یم ناملسم  نیتسخن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ناگرزب  املع و  زا  يرایسب  رظن  قبط  دیوگ  یم رگید  ياج  رد 

[88] .دناد یم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ار  رازگزامن  ناملسم و  نیتسخن  زین  654 ه ق )  يزوج (  نب  طبس 

[89] .دراد هطبار  نیا  رد  یلصفم  ثحب  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  مالسا  مّدقت  هب  لیاق  زین  656 ه ق )  دیدحلا (  یبا  نبا 

دیوگ یم 764 ه ق )  يدفص ( 
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:

ناگمه رب  هدوب و  ناملـسم  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دـنا  هدرک تیاور  ملـسا  نب  دـیز  باـّبخ و  دادـقم ،  رذوبا ،  ناـملس و 
[90] .دراد يرترب 

[91] .تسا رازگزامن  ناملسم و  نیتسخن  یلع  ترضح  هک  تسا  رواب  نیا  رب  زین  808ه ق )  يرَْیمِد ( 

 ( : 852 ه ق ینالقسع (  رجح  نبا 

لوا ناشیا  هک  تسا  نیا  رتهب  و  دشاب . . .  یم ناشیا  داماد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  رسپ  مالـسلا ،  هیلع  بلاط  یبا نب  یلع 
[92] .دشاب ناملسم 

 : دیوگ یم رگید  ياج  رد 

[93] .تسا هدروآ  مالسا  هک  تسا  یسک  لوا  ناشیا  ملع  لها  رثکا  لوق  قبط 

[94] .دنشاب یم ناگمه  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  مالسا  مّدقت  هب  لیاق  زین  نیرخأتم  زا  یهورگ 

؟ تسا هدوب  ردق  هچ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  شیرق  هنازرف  هیرهم 

ترضح دشاب ، یم رانید  هجیدخ 4000  هیرهم  تفگ : هجیدخ  يومع  رسپ  لفون  نب  هقرو  دیسر ، نایاپ  هب  يراگتـساوخ  مسارم  نوچ 
رانید رازه  راهچ  غلبم  دنتفرگ ، هدهع  هب  ار  غلبم  نآ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  دندش  اریذپ  يدنـسرخ  اب  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا 
مرکا ربمایپ  یلو  [95] .دنک میدقت  هجیدخ  ردپ  دلیوخ  هب  یمـسارم  تحت  ار  نآ  ات  داتـسرف  ربمایپ  يومع  سابع  تمدـخ  هب  یتعلخ  اب 

[96] .دشاب هنسلارهم  ات  داتسرف ، هیرهم  ناونع  هب  ار  نآ  زا  مهرد  طقف 500 

دنک میدقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رضحم  هب  ار  نآ  هک  داد  روتسد  هقرو  هب  دیـسر  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  تسد  هب  هیرهم  نوچ 
داتسیا میهاربا  ماقم  مزمز و  نایم  رد  لفون  نب  هقرو  .تسا  قلعتم  ترضح  نآ  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  لاوما  همه  هک  دنک  مالعا  و 

اب ار  غلبم  نیا  هک  دریگ  یم هاوگ  ار  امش  هجیدخ  برع ، تما  يا  ناه  درک : مالعا  اسر  يادص  اب  و 
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[97] .دبلط یم یهاوگ  هب  ار  امش  دراد و  یم میدقت  نیما  دمحم  هب  شنازینک  نامالغ و  لاوما ، همه 

لمح دوخ  زارف  رب  نیمز  هتخادـنین و  هیاس  نامـسآ  برع ، رـشعم  يا  دومرف : دـقع  مسارم  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ردـپ  دـلیوخ 
رختفم سدـقم  دـنویپ  نیا  هب  مدـیزگرب و  دوخ  يداماد  هب  ار  وا  نم  هک  دیـشاب  هاوگ  همه  دـشاب  رترب  دـمحم  زا  هک  ار  یـسک  هدرکن ،

[98] .متسه

مالسلا هیلع  بلاطوبا  ترضح  رایتخا  رد  ناوارف  ياه  هماج  تایرطع و  ماشحا ، مانغا ، لاوما ، اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  هاگنآ 
یلاها مامت  زور  هس  درتسگ و  یهوکشاب  رایسب  هرفس  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  ترـضح  .دریگب  هدهع  رب  ار  یـسورع  همیلو  ات  تشاذگ 

[99] .درک نامهیم  ار  نآ  نوماریپ  هکم و 

[100] .دش هداد  بیترت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يوس  زا  هک  دوب  يا  همیلو نیتسخن  نیا  و 

وزج دوخ  لاـم  زا  زین  ناوج  رتـش   20 هدـش ، دای  ي  هیرهم رب  هوالع  مالـسلا ،  هیلع  بلاطوبا  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  هیبلح  هریـس  رد 
اهیلع 5/12 هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ي  هیرهم هک  دنک  یم حیرصت  یسربط  یلو  .داد  رارق  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ي  هیرهم

[102] .دوب رادقم  نیمه  شنارسمه  رگید  ي  هیرهم هک  دوب ، هنسلا ) رهم  نامه  [ ) 101] هیقوا

: دنا هدومرف مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما 

فصن ینعی  شن  هیقوا و  رـشع  ینثا  نم  رثکا  یلع  هئاسن  نم  ًائیـش  جوزت  هتابن و ال  نم  ًائیـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  جوز  ام  »
« .هیقوا

هیقوا هدزاود  زا  شیب  هب  ار  شنانز  زا  کی  چیه  هن  دوخ و  نارتخد  زا  کی  چیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  درکن  جـیوزت  ینعی 
[103] .مین و 

نومام رتخد  اب  مالسلا  هیلع  همئالاداوج  ترضح  جاودزا  ناتساد  رد  و 
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: تسا هدمآ  زین  یسابع 

سمخلا مامت  یلع  شن و  هیقوا و  هرـشع  اتنثا  وه  هجاوزال و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هلذـب  اـم  قادـصلا  نم  اـهل  تلذـب  و  »... 
« ...هئام

هک دوب  مینو  هیقوا  هدزاود  نآ  دومرف و  لذب  شنانز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  مداد  رارق  نامه  ار  وا  قادـص  نم  ینعی 
[104] .تسا نم  همذ  رب  مهرد  دصناپ  یمامت 

؟ تسا هدوب  دنزرف  ياراد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوس  راب  جاودزا  زا  لبق  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ایآ 

نآ نارادفرط  تسا و  تسـس  یهاگدید  دنا  هدناوخ دنزرف  بحاص  يوناب  ار  وا  ناخرومو  ناراگن  ثیدح  زا  يا  هراپ هک  عوضوم  نیا 
رتخد و نادنزرف  ياراد  وا  و  تشاد ، هلاه »  » مان هب  يرهاوخ  اورپ ، درخ و  تخد  نآ  هک  دنا  هدـش هابتـشا  نیا  شوختـسد  تهج  نادـب 
، وا ي  هدرتسگ تاناکما  تیریدم و  یهاگآ و  لیلد  هب  و  شیوخ ، رهم  رپ  دنمشیدنا و  ي  هلاخ يافص  رهم و  رطاخ  هب  نانآ  دوب و  رسپ 

نادـناخ هناـخ و  رداـم و  رب  ار  وا  هک  يا  هنوـگ هب  دـندوب ؛ وا  تیبرت  تبقارم و  تیریدـم و  ورملق  رد  ترـضح  نآ  ي  هناـخ رد  رتـشیب 
اب فیرظ و  هنادـنمدرخ و  يا  هنوـگ هب  ناـنآ  تیـصخش  ییافوکـش  یگدـنزاس و  تیبرت و  يارب  زین  وا  و  دـنداد ! یم حـیجرت  شیوـخ 
هک دیـشوک  یم نانآ  يراگتـسر  دـشر و  تهجر  رد  يا  هنوگ هب  دومن و  یم راتفر  نانآ  اب  یفطاع  یتیبرت و  تاـکن  تیاـعر  تیارد و 

: هنومن يارب  [ 105] .وا رهاوخ  هلاه  هن  دنتشادنپ  یم اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  نادنزرف  ار  نانآ  مدرم 

شهوژپ زا  دـسیون : یم ماـجنا  رـس  تسا ، هدومن  بلاـج  دنتـسم و  یلیلحت  هدرتسگ ،  شهوژپ  ربماـیپ  نارتـخد  دروم  رد  يرگـشهوژپ 
نآ بهلوبا ، نارـسپ  اب  موثلک  هیقر و  جاودزا  هک  تفاـیرد  نینچ  ناوت  یم تسا  هدـش  ماـجنا  ربماـیپ  نارتخد  دروم  رد  هک  يا  هدرتسگ

هاگ
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نامثع جاودزا  و  وا ، نییآ  تلادع و  يدازآ و  ربمایپ  اب  ینمشد  رد  ناشنارهوش  یگدندکی  یـشیدنا و  کیرات  رطاخ  هب  نانآ  ییادج 
[106] .درادن تیعقاو  يرگید  زا  سپ  ود  نآ  اب 

ار شدنزرف  ود  تفر و  ایندزا  شرـسمه  هک  تشاد  هلاه »  » مان هب  يرهاوخ  هجیدـخ » : » دـسیون یم دروم  نیا  رد  نادنمـشیدنا  زا  یکی 
رهاوـخ و یتسرپرـس  دوـب –  راشرـس  يا  هفطاـع شوـه و  تـیارد و  رایـسب و  یتورث  ياراد  هـک  ترـضح  نآ  و  داـهن ، تسرپرــس  یب
اه هدازرهاوخ زین ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  كرتشم  یگدـنز  نامیپ  ياضما  زا  سپ  تفرگ و  هدـهع  هب  ار  دوخ  ياه  هدازرهاوخ

، مدرم زا  یخرب  تهج  نیمه  هب  دـندوب ، شا  هناراگزومآ هناردام و  تبقارم  یتسرپرـس و  ورملق  رد  وا و  تبحم  رهم و  دروم  ناـنچمه 
[107 «.] هلاه  » هن دنتشادنپ  یم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ  نارتخد  ار  نانآ 

هن ثیدـح ،  ناگدـنروآ  ناراـگن و  خـیرات  زا  یخرب  رادـنپ  فـالخ  رب  هیقر  بنیز و  دـسیون : یم دروـم  نـیا  رد  يرگید  ي  هدنـسیون
رطاخ هب  اما  دـندوب ، هلاه  نادـنزرف  هجیدـخ و  ياه  هداز رهاوخ  هک  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  وا  هاوختلادـع  رـسمه  ربماـیپ و  نارتخد 

[108] .دنا هدش هداد  تبسن  وا  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  برع ، يارگون  دنمدرخ و  يوناب  یناهج  ترهش  و  هلاه »  » ینامگ

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  نادنزرف  هرابرد  يرگنزاب  کی 

دنتـسم و یباتک  هک  [ 109] هدومن فیلات  هبئابرلا »؟ ما  یبنلا  تانب   » مان هب  یباتک  یلماـع  یـضترم  رفعج  یناـنبل ، دنمـشناد  ققحم  ًاریخا 
نینچ نوگانوگ  ياه  یسررب ننست و  لها  هعیـش و  ياهباتک  زا  فلتخم  تایاور  لقن  زا  سپ  باتک  نیا  رد  وا  تسا ، بلاج  یلیلحت و 

: دریگ یم هجیتن 

روما زا  نامثع  اب  سپس  بهلوبا ، نارسپ  اب  موثلک  ما  هیقر و  جاودزا  تفرگ : هجیتن  ناوت  یم اه  یسررب زا  - 1
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[110] .تسا هدیدرگ  هابتشا  نیا  بجوم  یمسا  هباشت  نامثع ، دروم  رد  تسا و  هدشن  تباث  تسا و  یهاو 

ربمایپ اب  جاودزا  ماگنه  تسا و  هدرکن  جاودزا  ربمایپ  زا  لبق  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  هک  دراد  دوجو  يددـعتم  دـهاوش  - 2
یبـنلا نا  دـسیون « : یم هک  دـنک  یم لـقن  بوشآ ) رهـش  نبا   ) يروس ي  همـالع زا  و  [ 111] .تسا هدوـب  هزیـشود  هلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
هکنانچ .درک  جاودزا  دوب  هزیـشود  هک  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانامه  ءارذع » یه  هجیدخ و  جوزتدق 
هجیدخ نارهاوخ  هلاه  نارتخد  بنیز  هیقر و  هدش :  لقن  اهنآ  رد  هک  اجنآ  دنک  یم دیکأت  ار  بلطم  نیا  عدبلا »  » و راونالا »  » باتک ود 

[112] .دنا هدوب

ترـضح هب  باطخ  هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  تس  یثیدح ا  دـنک  یم دـییأت  ار  قوف  بلطم  هک  يروما  زا  یکی 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

« یلثم انا  توا  مل  یلثم و  ًارهم  تیتوا  ان ، دحا و ال  نهتوی  مل  ًاثالث  تیتوا  یلع  ای  » 

: دشن ینازرا  نم  هب  یتح  مدرم  زا  رگید  سکچیه  هب  هک  دیدرگ  ینازرا  یگژیو  زایتما و  هس  یگدنز  رد  وت  هب  ناج  یلع 

.مرادن وت  ناسب  يرسمه  ردپ  نم  هک  یلاح  رد  دش  هداد  نم  يداماد  راختفا  وت  هب  - 1

ناسب و یلدـمه  اتمه و  نم  هب  هک  یلاح  رد  دـش  تیانع  اهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ما  هنازرف  رتخد  دـنننامه  يرـسمه  اـتمه و  وت  هب  - 2
.دیدرگن ینازرا  وا  نزومه 

، دشن تیانع  نم  هب  اما  دیدرگ ، تیانع  مالسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  دننامه  زاس  خیرات  دنمجرا و  ینارـسپ  هطـساو  نودب  وت  هب  - 3
[113] .امش زا  نم  دیتسه و  نم  زا  امش  اما 

تیاور نیا  زا 
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.دوب مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  ترضح  نآ  تشاد و  داماد  کی  اهنت  ربمایپ  هک  دوش  یم هدیمهف  لوا  یگژیو  هب  هجوت  اب 

هک تسا  ور  نیا  زا  ناـمثع  نارـسمه  ربماـیپ و  نارتـخد  ناونع  هب  هیقر  موثلک و  ما  دروم  رد  یخرب  رارـصا  هک  دـنرواب  نیا  رب  یـضعب 
بحاص  ) نیرونلاوذ ناونع  هب  ار  نامثع  ور  نیا  زا  دننک ، گنر  مک  یشارت  بیقر  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  صوصخم  لئاضف 

دوب و ناهج  ود  نانز  نیرترب  همه  داقتعا  هب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هکنیا  اب  یلو  دنناوخ  یم هیقر ) موثلک و  ما  رون  ود  رسمه  و 
[114] .دنهد یمن ترضح  نآ  هب  ار  نآ  لاثما  ای  بقل  نینچ  هدیدرگ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  رسمه 

لاوئس ود  هب  خساپ 

جاودزا نامثع  اب  سپس  بهلوبا و  نارسپ  اب  میئوگب  ات  تشادن ، ینارتخد  ربمایپ  رگا  هکنیا : تسخن  دیآ  یم شیپ  لاوئـس  ود  اجنیا  رد 
کجاوزال و لق  یبنلا  اهیا  ای  میناوخ «  یم هک  اـجنآ  تسا  هدـمآ  ناـیم  هب  ادـخ  لوسر  نارتخد  زا  نخـس  نآرق  رد  ارچ  سپ  دـندرک ،
ار باـجح  و   ) دـننکفا ورف  شیوخ  رب  ار  دوخ  دـنلب  ياهرـسور  وگب : ناـنموم  ناـنز  تنارتخد و  نارـسمه و  هب  ربماـیپ  يا  ...کـتانب »

[115 (] .دننک تیاعر 

: هدمآ ناضمر  كرابم  هام  ياهاعد  زا  یکی  رد  ًالثم  هدمآ  نایم  هب  ربمایپ  نارتخد  زا  نخس  تایاور  ای  اهاعد  زا  یضعب  رد  نینچمه  و 

«. تربمایپ رتخد  ود  موثلک و  ما  هیقر و  رب  تسرف  دورد  ایادخ  ...کیبن ؛ یتنبا  موثلک  ما  هیقر و  یلع  لص  مهللا  »

هللا مالـس  هجیدـخ  رهاوخ  هلاه  نارتخد  ناوناب  نیا  هکنیا : نآ  دـش و  هراشا  ًـالبق  هک  میئوگ  یم ار  ناـمه  لاوئـس  ود  ره  هب  خـساپ  رد 
هجیدخ تلافک  تحت  ناشردپ  ندرم  زا  سپ  دندوب و  اهیلع 
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رارق ربمایپ  یتسرپرـس  تحت  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  جاودزا  زا  سپ  و  دـندمآ ، رد  اـهیلع  هللا  مـالس 
...و دندرک  هنیدم  هب  ترجه  دنتفریذپ و  ار  مالسا  دندش و  هدناوخ  ربمایپ  نارتخد  ناونع  هب  دنتفرگ و 

ای دنـشاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  هدـناوخ رتخد  روکذـم ،  ياعد  هیآ و  رد  نارتخد  زا  روظنم  هک  دراد  یعنام  هچ  نیارباـنب 
[117] .دشاب اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  اهنت  [ 116] هلهابم هیآ  نوچمه  روکذم  هیآ  زا  روظنم 

؟ تسیچ مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ناناملسم  يرود  للع 

يوـبن تاـیاور  میرک و  نآرق  رد  اذـل  و  دـنرادروخرب ، مالـسا  رد  يا  هژیو  هاـگیاج  زا  مالـسلا  مهیلع  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها 
يادتقا تروص  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  .تسا  هدش  لقن  اه  نآ  زا  زین  يرایـسب  لیاضف  هدش و  اه  نآ  ّقح  رد  یناوارف  تاشرافس 

؛ دندش یم  نومنهر  يدبا  تداعس  هب  هتفای و  تاجن  یهارمگ  زا  ًاعطق  ناشیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  یمالسا  تما 
هدوب رود  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  مدرم  هک  مینک  یم  هدهاشم  نونکات  مالسلا  مهیلعادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  فسالا -  عم  یلو - 

نآ هب  راو  رتیت  روط  هب  ام  هک  .تسا  هدوب  لـیخد  ّتیمورحم  نیا  رد  یلماوع  هچ  هک  نیا  اـّما  .دـنا  هرهب  یب  ناـنآ  يونعم  تاـکرب  زا  و 
: مینک یم هراشا 

ینب هیما و  ینب  ینمـشد  رد  ناوت  یم  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  زا  مدرم  يرود  أـشنم  نیتـسخن  ساـبع  ینب  هیما و  ینب  ینمـشد   - 1
تیعقوم ظفح  تهج  هب  هک  یناسک  درک ، وجتـسج  دنتـشاک ، تیب  لها  هب  تبـسن  مدرم  بولق  رد  اه  نآ  هک  یتوادـع  رذـب  ساـبع و 

هار ره  زا  ار  مدرم  هدز و  یتیانج  هنوگ  ره  هب  تسد  دوخ  عورشمان 
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تیذا و هچ  .تسا  هدرک  هایس  ار  خیرات  تاحفـص  نانآ  ياه  ملظ  هک  یناسک  .دنتخاس  رود  تما  یعقاو  ناماما  تیب و  لها  زا  نکمم 
.دندرک لّمحت  نانآ  هیحان  زا  ناشنایعیش  تیب و  لها  هک  لتق  دیعبت و  نادنز و  هجنکش و  رازآ و 

افلخ نأش  رد  تایاور  لعج   - 2

نیعبات هباحـص و  زا  یخرب  هک  تسناد  یتایاور  ناوت  یم  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  مدرم  یهجوت  یب  ضارعا و  لـماوع  هلمج  زا 
هب لـیم  تیب و  لـها  زا  مدرم  بولق  ناـهذا و  فارحنا  ببـس  دوخ  هبون  هب  نیا  هک  دـندومن  عـضو  لـعج و  اـفلخ  تفـالخ  نأـش و  رد 
رد ار  ثیداحا  نآ  هدومن و  نآ  لعج  عضو و  هب  حیرـصت  تنـس ، لها  نویلاجر  ناسانـش و  ثیدـح  هک  یتایاور  .دـش  نانآ  ناـفلاخم 

.دنا هدرمشرب  فیعض  ثیداحا  هرمز 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تّمذم  رد  تایاور  لعج   - 3

رد ار  يرابخا  ات  درامگ  ار  نیعباـت  زا  یخرب  هباحـص و  زا  يا  هدـع  هیواـعم  هک  دـنک  یم  لـقن  یفاکـسا  رفعجوبا  زا  دـیدحلا  یبا  نبا 
نیا ماجنا  رد  ات  دومن  نیعم  یترجا  نانآ  يارب  و  دوب ، ترضح  نآ  زا  تئارب  نعط و  یضتقم  هک  دننک  لعج  مالـسلا  هیلع  یلع  تّمذم 

[118] .دننک تبغر  لمع 

نانآ دیوگ : یم  هدرک و  شرامـش  دـندرک  یم  لعج  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  تّمذـم  رد  هیواعم  رـصع  رد  هک  ار  یناسک  یماسا  وا 
[119] .بدنج نب  هرمس  نامثع و  نب  زیرح  ریبزلا ، نب  هورع  هبعش ، نب  هریغم  صاع ، نب  ورمع  هریرهوبا ، زا : دنترابع 

اب هک  یماگنه  .تسا  یلهاج  تابّصعت  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ناناملـسم  يرود  ضارعا و  بابـسا  زا  رگید  یکی  لطاب  دیلقت   - 4
نیرخآ مینک ، یم  دزشوگ  نانآ  هب  ار  قح  مینیشن و  یم  ثحب  هب  نانآ  زا  یخرب 
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تفلاـخم هب  ناـنآ  اـب  میرادرب و  دوـخ  دادـجا  اـبآ و  موـسر  بادآ و  زا  تسد  میناوـت  یمن  اـم  هک : تسا  نیا  دـنهد  یم  هـک  یباوـج 
، دنناد یم  رگید  بهذم  هب  لاقتنا  رد  دوخ  يارب  یگرزب  عنام  هتشاد و  لد  رد  لقاال  دنزاسن  يراج  نابز  هب  ار  ّتین  نیا  رگا  .میزادرپب 

.میزیهرپب یلهاج  یموق و  تابّصعت  زا  هدوب ، تقیقح  قح و  عبات  هک  میراد  هفیظو  ام  همه  هک  یلاح  رد 

رد نآ  ناوریپ  هچرگ  تسا ، تقیقح  قح و  زا  تعباتم  یناسنا  ره  هفیظو  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  تایاور  تایآ و  هعومجم  زا 
ینآرق تانایب  نیرت  حضاو  زا  بلطم  نیا  و  سفن ، ياوه  عبط و  اب  تقفاوم  هن  هدـش ، انب  قح  زا  تعباتم  رب  یمالـسا  ّتنـس  .دـنا  تیلقا 

.تسا

مالسلا مهیلع  تیب  لها  لیاضف  نامتک   - 5

حیحص رد  ار  تسا  ود  نآ  تیاور  لقن  طورش  اب  قباطم  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  لیاضف  رد  حیحص  ثیدح  ره  ملسم  يراخب و  ایآ 
طرـش اب  كردتـسم  رد  مکاح  هک  يدنـسلا  حیحـص  ثیداـحا  رایـسب  هچ  تسا ، هدرکن  ییاـعدا  نینچ  سک  چـیه  دـنا ؟ هدروآ  دوخ 

لبنح نب  دمحا  رگم  .دنا  هدرکن  لقن  دوخ  حیحص  رد  ود  نآ  زا  یکی  ای  نیخیـش  یلو  هدروآ ، ود  ره  ای  ملـسم  ای  يراخب  دزن  تحص 
.تسا هدشن  لقن  وا  يارب  تلیضف  رادقم  نیا  بلاط  یبا  نب  یلع  دننام  هب  یسک  تسا : هتفگن 

حیحـص ثیدح  رادقم  نیا  یلع  دننام  هب  هباحـص  زا  يدحا  يارب  زگره  دـنیوگ : یم  يروباشین  یلعوبا  یئاسن و  یـضاق و  لیعامـسا 
[120] .تسا هدشن  دراو 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  لیاضف  فیرحت   - 6

هداهن ام  ندرگ  رب  هک  تسا  یهلا  یتناما  هدیسر ، ام  هب  تسد  هب  تسد  خیرات  لوط  رد  هک  مالسا  یگنهرف  ثاریم  یمالسا و  ثارت 
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هکلب مینکن ، داجیا  دوخ  عفن  هب  يرییغت  نآ  رد  اهنت  هن  هک  میراد  هفیظو  میراد ، ینیگنـس  هفیظو  نآ  ظفح  هب  تبـسن  اـم  تسا و  هدـش 
هب تروص  نیا  ریغ  رد  .میراد و  رذحرب  نارگید  دربتسد  زا  هدرک و  ظفح  تسه  هک  هنوگ  نآ  ار  یخیرات  ياه  تیعقاو  تسا  بجاو 

.میا هدرک  تنایخ  تسا  زاس  ناسنا  هک  خیرات 

ار اه  تناما  هک  دهد  یم  روتسد  ار  امش  دنوادخ  [ » 121 [؛» اِهلْهَأ یلِإ  ِتانامَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  دیامرف « : یم  لاعتم  دنوادخ 
«. دیراد درتسم  ناشلها  هب 

فیعضت نانآ ، زا  مدرم  يرود  هجیتن  رد  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  لیاضف  نامتک  ياه  هار  زا  یکی  ثیداحا  هناضرغم  فیعـضت   - 7
لیلد تهج و  نودب  درادـن ، يراگزاس  اه  نآ  دـیاقع  اب  ثیداحا  نیا  هک  اجنآ  زا  اریز  تسا ؛ ثیداحا  لیبق  نیا  هناضرغم  دروم و  یب 

ثیداحا فیعـضت  رد  نایباهو ، فارتعا  هب  یّتح  هک  یـصخش  درک ، هراشا  هیمیت  نبا  هب  ناوت  یم  هنومن  باب  زا  .دـنیامن  یم  فیعـضت 
.تسا هدرک  لمع  هناضرغم  مالسلا  هیلع  یلع  ًاصوصخ  تیب ؛ لها  لیاضف 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  درکلمع  اب  ندوبن  انشآ   - 8

مالسا لماکت  تفرشیپ و  رد  اه  نآ  درکلمع  لیاضف و  هب  یتفرعم  یب  مالـسلا ، مهیلعتیب  لها  هب  ناناملـسم  یهّجوت  یب  لماوع  زا  یکی 
یم دینک ؟ یم  یهّجوت  یب  يرهم و  یب  تیب  لها  هب  تبسن  ارچ  دوش  یم  لاؤس  اه  نآ  زا  هک  یهاگ  .تسا  نیملـسم  رادتقا  تّزع و  و 
روط هب  اج  نیا  رد  ام  دنا ؟ هدراذـگ  راگدای  هب  یفقوم  دوخ  زا  ایآ  دـنا ؟ هدرک  هچ  مالـسا  يارب  خـیرات  لوط  رد  اه  نآ  رگم  دـنیوگ :

: مییامن یم  هراشا  اه  نآ  هدنزرا  تامدخ  هب  راو  تسرهف  هصالخ و 

ماما مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تموکح  رصع  دننامه  یعامتجا ، طیارش  ندش  مهارف  اب  تموکح  مامز  نتفرگ  تسد  هب   - 1
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مالسلا هیلع  یبتجم  نسح 

.نیطقی نب  یلع  دننامه  مولظم ، نایعیش  لاح  هب  یگدیسر  يارب  ماّکح  هاگتسد  رد  يذوفن  دارفا  نداتسرف   - 2

.نکمم وحن  ره  هب  روج  ياه  وکح فیعضت   - 3

ياه نادجو  ندرک  رادیب  دندمآ و  یم  رامـش  هب  نیملـسم  مالـسا و  يارب  يّدج  رطخ  هک  يدـساف  ماّکح  ّدـض  رب  هناّحلـسم  مایق   - 4
.داد ماجنا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  يراک  نامه  هتفخ ؛

نیسحلا نب  یلع  نب  دیز  مایق  تکرح و  هک  هنوگ  نامه  دنتخادرپ ، یم  هناّحلـسم  ياه  مایق  دییأت  يرای و  هب  یـضتقم  طیارـش  رد   - 5
.دندومن دییأت  ار 

یم یگنهرف  یسایس و  يراکمه  نانآ  اب  یلو  دنتشادن ، لوبق  ار  افلخ  هنابصاغ  تموکح  هچرگ  نیملسم  مالسا و  ظفح  تهج  هب   - 6
هک یماّیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  هنوگ  نامه  دورن ، نیب  زا  یمالسا  تدحو  دوشن و  دراو  يا  هبرض  مالـسا  لصا  رب  ات  دندومن ،

.دندومن یم  لابند  ار  یشور  نینچ  دندوب  نیشن  هناخ 

راگدای هب  دوخ  زا  ار  یگنـسنارگ  راثآ  هدز و  فیلأت  هب  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تنـس  مالـسا و  راثآ  ظفح  يارب   - 7
.تسا هدنام  راگدای  هب  مالسلا  مهیلع  اضر  ماما  قداص و  ماما  یلع و  ماما  زا  ییاه  باتک  هک  هنوگ  نامه  دنتشاذگ ،

دیاقع تیبثت  هار  رد  هدمآرب ، نآ  عفر  ددصرد  دندش  یم  هجاوم  یمالسا  هعماج  رد  تاکیکشت  تاهبـش و  موجه  اب  هک  یماگنه   - 8
.دندوب اشوک  نیملسم 

هار هدرتسگ ، تاثحابم  يوق و  ینادرگاش  قیرط  زا  هداتـسیا و  اه  نآ  لباقم  رد  تخـس  يداحلا ، بتاکم  جـیورت  موجه و  ماگنه   - 9
نیب رد  زین  .مینک و  یم  هدهاشم  اهءاجوعلا  یبا  نبا  اب  هثحابم  رد  هک  هنوگ  نامه  دندومن ؛ یم  دس  یمالسا  عماوج  رد  ار  اه  نآ  ذوفن 

؛ یصاخشا مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نادرگاش 
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.دندرک یم  يرادساپ  تیالو  مالسا و  میرح  زا  تخس  هک  مینک  یم  هدهاشم  ار  مکح  نب  ماشه  دننامه 

مولع رد  یّنـس  هعیـش و  ماع ، صاخ و  عجرم  أجلم و  مادـک  ره  هک  دـنا  هدرک  تیبرت  ینادرگاش  اه  هنیمز  مامت  رد  هعیـش  ناماما   - 10
.دنا هدوب  فلتخم 

ياه لسن  هب  ار  ینید  فراعم  يوبن و  ّتنـس  اه  نآ  ظفح  باتک و  نیودـت  فیلأت و  اب  هک  دـندومن  تیبرت  ار  ینادرگاـش  زین  و   - 11
.دندومن لقتنم  يدعب 

یم یلام  کمک  دندوب ، رئاج  نامکاح  يّدعت  ملظ و  دروم  هک  ینایعیش  هب  صخألاب  ناناملـسم ، هب  دوخ  ناوت  ناکما و  ّدح  رد   - 12
.درک یم  نینچ  هّرح  هعقاو  زا  دعب  البرک و  هعقاو  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هک  هنوگ  نامه  دندومن ؛

یم تکرش  يداصتقا  ياه  تیلاعف  رد  میقتسم  ریغ  میقتـسم و  روط  هب  شباحـصا  نایعیـش و  دوخ و  ياه  يدنمزاین  نیمأت  يارب   - 13
.تسا هدیسر  مالسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  زا  خیرات  رد  هک  هنوگ  نامه  دندرک ،

یلوپ و ماظن  گنج و  هنیمز  رد  ماّکح  هب  نداد  تروشم  نیملـسم و  ترـصن  يارب  اعد  قیرط  زا  یمالـسا  گرزب  روشک  ظـفح   - 14
.تسا هدوب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ياه  تیلاعف  رگید  زا  ...و  هحلسا  شورف 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  فیرعت  رد  یهاتوک   - 9

نانآ ناـّبحم  نایعیـش و  اـم  هک  نیا  دراد ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  زا  مدرم  يرود  رد  ییازـسب  ریثأـت  هک  رگید  مهم  لـماوع  زا  یکی 
یمن هدرکن و  هضرع  ناـیناهج  هکلب  ناناملـسم ، هب  ار  ناـنآ  فراـعم  تـالامک و  لـیاضف و  میناوت ، یم  میراد و  ناوت  رد  هک  نادـنچ 

لها هب  ًاعطق  دنرب  یپ  فراعم  نیا  زا  يا  هشوگ  هب  یتح  ملاع  یمالسا و  تما  رگا  هک  میدقتعم  ام  .مینک 
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یلاعت دشر و  يرشب و  عماوج  لک  تداعس  ببـس  هک  يرما  دش ، دنهاوخ  ناشنایلاوم  نادیرم و  زا  هدروآ و  يور  مالـسلا  مهیلع  تیب 
هاگیاج هدرک ، هدافتـسا  دوخ  ناوت  ّدح  رد  دوجوم  تاناکما  زا  میناوتب  هک  دسر  ارف  يزور  هک  میراودیما  .دوب  دـهاوخ  نانآ  لامک  و 

.مییامن یفرعم  دوخ  ناوت  ّدح  رد  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

مالـسلا مـهیلع  تـیب  لـها  زا  ناـهج  مدرم  موـمع  یتـح  ناناملـسم و  يرود  لـماوع  زا  یکی  عّیـشت  نایعدـم  زا  یخرب  درکلمع   - 10
تیب لـها  زا  مدرم  رفنت  ثعاـب  هک  دـننک  یم  يراـک  هداد و  تبـسن  عّیـشت  هب  ار  دوخ  هک  تسا  یناـسک  زا  یخرب  تسیاـشان  درکلمع 
لوـبق ار  ناـنآ  اـم  تسا ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  دـییأت  دروـم  دارفا  نیا  درکلمع  رگا  دـنیوگ : یم  مدرم  .دـنوش  یم  مالـسلا  مهیلع 

[122] .دنوش یم  نیبدب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  هب  مدرم  قیرط  نیا  زا  اذل  و  میرادن ،

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نوماریپ  هدش  فیلات  ياهباتک  زا  يرامش 

بلاغ يوالیس / هرهاطلا / ءارغلا  نم  هعطاسلاراونا  - 1

راتسلادبع جاعب ، اهیلع /  هللا  مالس  يربکلا  هجیدخ  - 2

هشیاع یطاشلا / تنب  یبنلا / ءاسن  - 3

هشیاع یطاشلا / تنب  هلآ /  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  - 4

یچریرح زوریف  رتکد  همجرت  یلع / دمحم  یلع  لیخد / اهیلع /  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  - 5

دیمحلادبع يوارهز / نینمؤملا / ما  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  - 6

دومحم یلبس / اهیلع /  هللا  مالس  هجیدخ  نینموملا  ما  هایح  - 7

دومحم دیمحلادبع  زامهط / مالسالا / یلا  هقابس  نینموملا و  ما  هجیدخ  هدیسلا  - 8

دمحم معنملادبع  رمع / مالسالا / رجف  قارشا  یف  تارظن  نینموملا  ما  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  - 9

داوجلادبع دمحا  یمودلا / نینموملا / ما  هجیدخ  - 10

هنیثب قیفوت / نینموملا / ما  هجیدخ  - 11

راقفلاوذ نارهم / نینموملا / ما  هجیدخ  - 12

هللادبع یلئالع / نینموملا / ما  هجیدخ  - 13

مالسلادبع دمحا  یناوله / مالسلادبع  نینموملا / ما  لوا  هجیدخ  - 14
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ینغلادبع دمحم  نسح / دلیوخ / تنب  هجیدخ  - 15

/ لوسرلا هجوز  هجیدخ  - 16
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یقابلادبعراد رورس /

یلع دمحم  بطق ، دلیوخ / تنب  هجیدخ  نینموملا  تاهما  - 17

نسح لماک  دمحم  یماحم / هلبقلا / لها  لوا  دلیوخ  تنب  هجیدخ  - 18

معنملادبع یمشاه / دلیوخ / تبن  هجیدخ  نینموملا  ما  - 19

یلع دمحم  یندیرف / یمرک  اهیلع /  هللا  مالس  هجیدخ  زاجح  نامسآ  غورف  - 20

دمحم يدراهتشا / يدمحم  تمواقم / راثیا و  هروطسا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  - 21

ربکا یلع  روپ / يدهم  رثوک / همشچرس  - 22

یلع دمحم  یندیرف / یمرک  اهیلع /  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترضح  ینیرفآ  راک  تیریدم و  هب  یهاگن  مین  - 23

دمحم دیس  يردیح / راگزور / نز  نیرتدنمتورث  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  - 24

یسوم دیس  يدمحا / خیرات / فیرحت  - 25

دمحا دیس  يوسوم / اهیلع /  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  - 26

تجح دیس  ریم  یحطبا / دحوم  اهیلع /  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  تشادگرزب  هراودای  - 27

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  یناگدنز  هب  دوش  یم  بتک  نیا  رد  هک  دنک  یم هراشا  باتک  ناونع  هب 155  فلؤم  هکنیا  هجوت  لباق 
.تفای تسد 

یلع دمحم  یندیرف / یمرک  اهیلع /  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  یناگدنز  هب  ون  یهاگن  - 28

نارگید این و  یلامک  یگدنز / هوکش  هجیدخ  - 29

یقت دمحم  این / یلامک  يربک / هجیدخ  - 30

اضر یلع  / رورپرهم نسح و  دمحم  دیس  داجس / رعش / ) /) هط لفحم  عمش  - 31

یلع نیسح  یناهرشلا / دحللا / یلا  دهملا  نم  دلیوخ  تنب  هجیدخ  هدیسلا  هایح  - 32

اضر یلع  / رورپرهم رعش /)  ) زاجح هام  بورغ  - 33
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مشاه دیس  يوسوملا / دلیوخ / تنب  يربکلا  هجیدخ  نینموملا  ما  - 34

توریب دلجم /  کی  رد  ءزج   8 لیخد / یلع  دمحم  یلع  دلیوخ / تنب  هجیدخ  - 35

لمجلا نسح  دمحم  میهاربا  دلیوخ /  تنب  هجیدخ  نینموملا  ما  - 36

بیاعلا حلاص –  جاحلاب  يولس  / هجیدخ ای  ینیرثد ...  - 37

یجزای یفطصم  ریهز  نینموملا / ما  هجیدخ  لوسرلا -  لوح  تایباحص  - 38

یلباک لضاف  دمحا  فصاو   / هجیدخ هدیسلا  نینموملا  ما  هریس  - 39

ما هجیدخ  - 40
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هرهاق 1955م نینموملا /؟/

دمحم رظتنم / اهنز / هنومن  - 41

دمحم دیس  / يزاریش ینیسح  نیموصعملا / تاهما  - 42

دمحم دیس  يزاریش / ینیسح  نینموملا / تاهما  - 43

.دشاب یم ترضح  هب  عجار  اهنآ  زا  یلصف  یلو  دشاب ، یمن ترضح  هنیمز  رد  لقتسم  باتک  ود  نیا  هتبلا 

هجیدخ ترضح  هیملع  هسردم  شهوژپ  هورگ  زا  يراک  اهیلع /  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  یناگدنز  یفیـصوت  یـشانش  ذخام  - 44
اهیلع هللا  مالس 

هللا مالـس  هجیدخ  ترـضح  هب  طوبرم  بلاطم  هب  دوش  یم  ناونع  لماش 208  هک  نآ  دـلج  رد 386  باتک ، دلج  هعلاطم ي 1100  اب 
.تفای تسد  اهیلع 

ي هنیمز رد  لقتـسم  باـتک  دودـح 22  .تسا و  هدـش  هراـشا  هناـخباتک  رد  دوـجوم  باـتک  تاحفـص و  هرامـش  رکذ  باـتک  نـیا  رد 
.تسا هدش  هدرب  مان  مه  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  یناگدنز 

2228793 ناریا - همیب  لباقم  یسابع –  غابراهچ  نابایخ  ناهفصا -

ذخآم عبانم و 

میرک نآرق  - 1

يدمحا یسوم  دیس  خیرات / فیرحت  - 2

یسلجم همالع  راونالاراحب / - 3

يرون ثدحم  لئاسولا / كردتسم  - 4

سوواط نب  دیس  فئارط / - 5

دیفم خیش  حاصفالا / - 6

یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا / جهن  حرش  - 7

يدراهتشا يدمحم  دمحم  تمواقم / راثیا و  هروطسا  هجیدخ  ترضح  - 8
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یکجارک حتفلاوبا  بجعتلا /  - 9

ییاطلا حاجن  راغ / رای  - 10

يدابآزوریف فلسلا / نم  هعبس  - 11

يروباشین نیسحلادبع  هعیش / میوقت  - 12

یفعجلا میهاربا  نب  لیعامسا  نب  دمحم  يراخبلا / حیحص  - 13

ریثا نبا  هباغلادسا / - 14

ینالقسع رجح  نبا  / هباحصلا زییمت  یف  هباصالا  - 15

يربط ریرج  نب  دمحم  كولملا / ممالا و  خیرات  - 16

یلاله سیق  نب  میلس  هلآ /  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  رارسا  - 17

یفوک مساقلاوبا  هثاغتسا / - 18

بوشآ رهش  نبا  بلاط / یبا  لآ  بقانم  - 19

يزاریش دمحم  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  / نینموملا تاهما  - 20

یمویف ومحم  نب  دمحا  رینملا / حابصم  - 21

یناهفصا بغار  نآرقلا / ظافلا  تادرفم  - 22

یمق سابع  خیش  نانجلا / حیتافم  - 23

یقهیب نیسح  نب  دمحا  هوبنلا / لئالد  - 24

لیعامسا هیاهنلاو /  هیادبلا  -25
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ریثک نبا  رمع /  نب 

یبلح هیبلح / هریس ي  - 26

یمعفک خیش  دجهتملا / حابصم  - 27

بیبح نبا  ربحملا / - 28

يرذالب فارشالا / باسنا  - 29

یکلام دمحم  نب  یلع  همهملا / لوصفلا  - 30

یبهذ ءالبنلا / مالعا  ریس  - 31

ياطلغم ياطلغم / هریس  - 32

يرماعلا لفاحملا / هجهب  - 33

يرکب رایدلا  سیمخلا / خیرات  - 34

یلبنح دامعلا  نبا  بهذلا / تارذش  - 35

رکاسع نبا  قشمد / خیرات  رصتخم  - 36

یلبرا همغلا / فشک  - 37

يریونلا بدالا / نونف  یف  برالا  هیاهن  - 38

یناردنزام بوشآرهش  نبا  یلع  نب  دمحم  نآرقلا / هباشتم  - 39

يدنه یقتم  / لامعلازنک - 40

یطویس روثملارد / - 41

یسولآ دومحم  دیس  میظعلا / نآرق  ریسفت  یف  یناعملا  حور  - 42

يربط هللادبع  نب  دمحا  یبقعلا / رئاخذ  - 43

یبطرق دمحا  نب  دمحم  یبطرقلا / ریسفت  - 44
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یتالحم هللا  حیبذ  هعیرشلا / نیحایر  - 45

( هر  ) یمق سابع  خیش  لامآلا / یهتنم  - 46

.ینیلک بوقعی  نب  دمحم  خیش  یفاکلا / - 47

.یناگیاپلگ ینرق  یلع  مرکا /  لوسر  ترضح  جارعم  رارسا  -48

یسلدنا نیدلا  حتفوبا  رثالا / نویع  - 49

یمزراوخ بقانم / - 50

ریثا نبا  خیراتلا / یف  لماکلا  - 51

یناربط لئاوالا / - 52

یناهفصا میعنوبا  / ءایلوالا هیلح  - 53

نالحد ینیز  دمحا  يوبن / هریس  - 54

يروباشین مکاح  كردتسملا /  - 55

يولهدناکلا فسوی  دمحم  هباحصلا / هایح  - 56

یمثیه دئاوزلا / عمجم  - 57

یطویس ءافلخلا / خیرات  - 58

یسوط خیش  یلاما / - 59

ینیومح نیطمسلادئارف / - 60

یناوضر رغصا  یلع  ریدغ / زا  ناناملسم  يرود  لماوع  - 61

روپ يدهم  ربکا  یلع  رثوک /  همشچرس  - 62

یمثیه رجح  نبا  هقرحملا /  قعاوص  - 63

اه تشون  یپ 
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1-47

یفاکلا ج8 ص 340 [ - 1]

/ج2/ص 117. یمق ریسفت  ؛  ص 385 ج1 /  / هرهاطلا تایآلا  لیوأت  ص 416 ، ج1 / لیزنتلا / دهاوش  [ - 2]

/ج66/ص 263. راونالاراحب [ - 3]

/ج2/ص 117. یمق ریسفت  [ - 4]

.توریب هغالبلاراد  ص 986 / /ج2 / نیدلا لوصا  یف  نیقیلا  ملع  [ - 5]

.ناقرف هروس  هیا 74  لیذ  یمق / ریسفت  [ - 6]

/ص 53. رابخالا یناعم  [ - 7]

هسسوم ص 1045 /  /ج3 / حیارجلا جئارخلا و  ص 579 ؛ تارف / ریـسفت  /ج16/ص 142 ؛ راونالاراحب ص 53 ؛ رابخالا / یناـعم  [ - 8]
.يدهملا مامالا 

ص /ج3 / بوشآ رهش  نبا  بقانم  [ - 9]
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ص 768. /ج4 / فاشکلا ص 506 ؛ /ج 10 /  نایبلا عمجم  ص 115 ؛ ج 12 / حوتفلاوبا / ریسفت  320 ؛

/ج24/ص 3. راونالاراحب [ - 10]

ص 439. /ج2 / یمقلا ریسفت  [ - 11]

/ج24/ص321. راونالاراحب [ - 12]

ص 456. /ج2 / نآرقلا ریسفت  یف  نایبتلا  [ - 13]

ص 573. /ج4 / فاشکلا [ - 14]

/ج3/ص 180. نایبلا عماج  ص 464 ؛ /ج1 / لیزنتلا ملاعم  [ - 15]

.نارمع لآ  هروس  هیآ 42  لیذ  روثنملارد / ص 44 ؛ یبقعلا / رئاخذ  /ج3/ص 155 ؛ یناعملا حور  [ - 16]

ص 9. /ج43 / راونالاراحب ص 1325 ؛ /ج2 / یبطرقلاریسفت [ - 17]

ص 312. /ج1 / میظعلا نآرقلاریسفت  [ - 18]

/ج3/ص 361. ناهربلا [ - 19]

ص 63. /ج73 / راونالاراحب ص 23 ؛ یفوک / تارف  ریسفت  [ - 20]

ص 23.  / روثنملا ج1 ردلا  [ - 21]

ص /ج1 / هرهاطلا تایآلا  لیوات  ص 53 ؛ تاجردلا / رئاصب  رـصتخم  ص 255 ؛ ج24 /  / راونالاراحب ص 355 ؛  / مارملا هیاـغ  [ - 22]
.176

ادخ هب  ار  امش  دومرف « : درک  یم یفرعم  نمـشد  هب  ار  دوخ  هک  يا  هبطخ نمـض  رد  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  [ - 23]
ص318) /ج44 / راونالاراحب «.) .تسا دلیوخ  رتخد  هجیدخ  نم  ي  هدج هک  دیناد  یم ایآ  دنگوس 

« .متــسه اـهیلع  هللا  مالــس  يربـک  هجیدـخ  امــش  ربماـیپ  رــسمه  دـنزرف  نـم  هـک  دـیناد  یم اـیآ  دوـمرف « : نمــشد  هـب  باـطخ  زین  و 
/ج45/ص6) راونالاراحب )

نبا اـنا  درک ...« : یفرعم  ار  دوـخ  نینچ  يزارف  رد  شفورعم  ي  هبطخ نآ  رد  قـشمد ،  رد  دـیزی  سلجم  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
ص 174، ج45 / راونـالاراحب /  ) .متــسه مالــسا  گرزب  يوناــب  اــهیلع  هللا  مالــسیربک  ي  هجیدــخ رــسپ  نـم  يربـکلا » هجیدــخ 

(. ص 168 بقانملا ج4 / /ج44/ص174 و  راونالاراحب
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، دمآ نادیهـش  ي  هراپ هراپ  رکیپ  رانک  هک  یماگنه  ق.ه  لاس 61  رد  مرحم  مهدزای  زور  رد  البرک  رد  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  ترـضح 
هجیدخ زا  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رکذ  زا  سپ  اجنآ  رد  هلمج  زا  تفگ ، زوسناج  یبلاطم  و 
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(. /ج45/ص59 راونالاراحب ) .داب گرزب  يوناب  هجیدخ  يادف  هب  مردپ  يربکلا » هجیدخ  یباب  دومرف « : درک و  دای  اهیلع  هللا  مالس 

دای يربک  هجیدـخ  زا  هدـش ،  میظنت  ناگدازماما  ناماما و  يارب  ادـخ  ءایلوا  و  موصعم :  ناماما  فرط  زا  هک  ییاـه  هماـنترایز رثکا  رد 
نامیا اب  نارئاز  ددرگ و  دیدجت  اه  هرطاخ رد  وا  دای  هراومه  ات  تسا  هدش  هداد  مالس  وا  هب  مزعلاولوا  ناربمایپ  هب  مالـس  زا  سپ  هدش و 

.دنهد رارق  هطساو  دنوادخ  ي  هناخ رد  ار  وا  دننک و  ضرع  مالس  وا  هاگشیپ  هب 

نینچ رـصع  یلو  ترـضح  هب  هجوت  اب  يزارف  رد  هدش ،  رداص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نامز  ماما  هسدقم  ي  هیحان زا  هک  هبدن  ياعد  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هدیزگرب  ربمایپ  رسپ  تساجک  ءارغلا » هجیدخ  نبا  یـضترملا و  یلع  نباو  یفطـصملا  یبنلا  نبا  نیا  میناوخ «: یم

ناونع هب  اجنیا  رد  هک  تسا  دنمجرا  خماش و  ینعم  هب  ءارغ  هژاو  اهیلع  هللا  مالـس  ماقم  دنلب  هجیدـخ  رـسپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  رـسپ  و 
ص199) تمواقم /  راثیا و  هروطسا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح   ) .تسا هدش  رکذ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يارب  تفص 

دوش هراشا  تسا  مزال  هچنآ  رمع  گرزب  ردام  كاهـص  دروم  رد  ص 124 / راونالاراحب ج29 ، راونالاراحب ج28 ص 202 ، [ - ) 24]
دج لیفن  درک و  انز  يو  اب  حایر  نب  يزعلادبع  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دج  فانمدبع  نب  مشاه  زینک  يو  هک  تسا  نیا 

(. یبلک هباسنل  بلاثملا   ) .دمآ ایند  هب  رمع 

ص 67. ج11 / دیدحلا / یبا  نبا  هغالبلا / جهن  حرش  [ - 25]

ص 235 /ج1 / لامآلا یهتنم  ص125 ؛ /ج2 / دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا / جهن  حرش  [ - 26]

لقن نانس  نب  هللادبع  [ - 27]
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؟ دنامن یقاب  يرسپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  یتلع  هچ  هب  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسا  هدرک 

تروص نیا  رد  .درک  قلخ  یصو  ار  مالسلا  هیلع  یلع  یبن و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دنوادخ  هک  تلع  نآ  هب  دندومرف : ناشیا 
زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  تشاد  تیولوا  رـسپ  نآ  دوب  ناشیا  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  يرـسپ  رگا 

ج22/ص 152/ح6)  / راونالاراحب  ) .دش یمن تباث  ناشیا  تیاصو  تروصنیا  رد  سپ  .مالسلا  هیلع  نینموملاریما 

زور کی  هک  نادـنچ  .دـنکن  دای  ریخ  هب  ار  هجیدـخ  دور و  نوریب  هناخ  زا  ربمایپ  هک  داتفا  یم قاـفتا  رتمک  دـیوگ : یم هشیاـع  [ - 28]
ار وا  زا  رتهب  دـنوادخ  هدوبن ! شیب  ینزریپ  وا  ینک ؟ یم داـی  ار  هجیدـخ  یکاـت  هللا ، لوسر  اـی  متفگ : دـش و  لعتـشم  نم  دـسح  شتآ 

نم بیـصن  هجیدخ  زا  رتهب  مسق ! ادخ  هب  هن  دومرف : دش و  بضغ  رد  نم  نخـس  زا  ربمایپ  درک ! تمحرم  وت  هب  هدوب ) شدوخ  روظنم  )
لاوما ددرک و  یم  بیذکت  ارم  مدرم  هک  یتقو  رد  دومن  نم  توبن  قیدصت  دندوب و  رفاک  مدرم  هک  یماگنه  دروآ  نامیا  نم  هب  دشن ،

درک يزور  ینادنزرف  نم  هب  هجیدخ  زا  لاعتم  دنوادخ  .دندرک  یم رود  دوخ  زا  ارم  مدرم  هک  یتقو  رد  دراذگ  نم  راتیخا  رد  ار  دوخ 
/ج2/ص202 و 207 و 211) هعیرشلا نیحایر   ) .داد رارق  میقع  ار  وت  محر  و 

ص2 و 7. /ج16 / راونالاراحب [ - 29]

دلیوخ و تنب  هجیدـخ  ءاسنلا  لها  لضفا  دـندومرف « : ترـضح  هک  دـنک  یم لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سابع  نبا  زا  یبطرق 
هیلع هللا  یلصدمحم  تنب  همطاف 
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/ج2/ص1325) یبطرقلا ریسفت  « ) محازم تنب  هیسآ  نارمع و  تنب  میرم  هلآ و  و 

تنب میرم  نهملاع : تاداس  هوسن  عبرا  دندومرف « : ترـضح  هک  هومن  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سابع  نبا  زا  یـسولآ 
حور « ) همطاـف ًاـملاع  نهلــضفا  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــصدمحم  تـنب  همطاـف  دـلیوخ و  تـنب  هجیدـخ  مـحازم ، تـنب  هیــسآ  نارمع ،

: دـندش اگزور  نانز  رـالاس  نز  راـهچ  ( ) نارمع لآ  هروس  هیآ 44  لـیذ  روـثملارد  /ص 44 و  یبقعلا رئاـخذ  ص 155 ، /ج3/ یناعملا
تیاور اههد  .دشاب و  یم اهنآ  نیرت  لضفا  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  دلیوخ و  تنب  هجیدخ  هیـسآ ، میرم ،

.تسا هدش  لقن  هماع  هصاخ و  زا  تیاور  نیا  دننام  رگید 

(57/ لمن /60 و  رجح /83 ؛ فارعا /10 ؛ میرحت /32 و 33 ؛ توبکنع [ - 30]

ص 144. /ج12 / لامعلازنک [ - 31]

.13 تارجح /  [ - 32]

/3 و4. مجن [ - 33]

ص 168. /ج2 / نآرقلا هباشتم  [ - 34]

ص2 و 8. ج16 / راونالاراحب / [ - 35]

/ص46. خیرات فیرحت  [ - 36]

ص 140و /ج1 / هیبلح ي  هریـس رد  یبلح  ص 94 ؛  ج2 /  / هیاـهنلا هیادـبلا و  رد  ریثک  نبا ج2/ص7 ؛ هوـینلا ، لـئالد  رد  یقهیب  [ - 37]
/ص 723. دجهتملا حابصم 

/ج2/ ءالبنلا مالعا  ریس  ص 99 ؛ /ج16 / بدالا نونف  یف  برالا  هیاهن  ص 98 ؛ /ج1 / يرذالب فارشالا  باسنا  /ص79 ؛ ربحملا [ - 38]
هریس /ج1/ص 41 ؛ بهذلا تارذش  ص 294 ؛ /ج1 / سیمخلا خیرات  ص 48 ؛ /ج1 / لفاحملا هجهب  /ص12 ؛ ياطلغم هریس  ص 82 ؛

ص 275. /ج2 / قشمد خیرات  رصتخم  رد  رکاسع  نبا  ص 140و  /ج1 / هیبلح

/ج1/ص فارـشالا باسنا  ص 14 ؛ /ج1 / بهذلا تارذـش  /ص 149 ؛ همهملا لوـصفلا  و 139 ؛ /ج2/ص136  همغلا فـشک  [ - 39]
.198

.33/ بازحا [ - 40]

(. دشاب یم  نیعبرا  ترایز  ندناوخ  نمؤم  هعیـش و  مئالع  زا  یکی   ) .ثراو ترایز  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  نیعبرا  ترایز  [ - 41]
(. نانجلا حیتافم  )
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یمویف دمحم  نب  دمحا  [ - 42]
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دوش یم هدرمـش  دـیلپ  هک  يزیچ  ره  دـیوگ : یم یباراـف  /ج1/ص 219 ؛) رینملا حابـصملا  ) .تسا يدـیلپ  يانعم  هب  سجر  دـیوگ : یم
نآرق رد  سجر  و  /ص 342 ) نآرقلا ظافلا  تادرفم   ) .تسا دیلپ  زیچ  سجر  دسیون : یم یناهفـصا  بغار  .دوش و  یم هدـیمان  سجر 

رد سجر  - 2 /190 ؛) هدـئام ( ) ییامزآ تخب  یعون   ) مالزا اـه و  تب  راـمق ، بارـش ، ياـنعم  رد  سجر  - 1 دراد : فلتخم  قیداـصم 
(. 145/ ماعنا ) كوخ تشوگ  هتخیر و  نوریب  نوخ  رادرم ، يانعم  رد  سجر  - 3 ( 125/ ماعنا ) ینامیا یب  رفک و  يانعم 

ص88. خیرات / فیرحت  [ - 43]

ات ص 72. ص 69  /ج / هثاغتسا [ - 44]

دمحم دیـس  یمظعلا  هللا  تـیآ  ) نینمؤـملا تاـهما  ص 159 ، /ج1 / بوشآ رهـش  نبا  بقاـنم  ص 191 ؛ /ج22 / راونـالاراحب [ - 45]
ص 90. ( / يزاریش

ص 12. /ج16 / راونالا راحب  [ - 46]

نینچ شا  هصالخ هک  هدرک  لقن  هفیذح  زا  لقن  هب   111 ص 96 - ج 28 / راونالا / راحب  رد  ار  هنوعلم  هفیحص  ناتساد  لیـصفت  [ - 47]
: تسا

ریاـس دنتـسب و  ناـمیپ  نآ  قـبط  هک  يا  هیاـپ ساـسا و  دـندوب و  یمود  یلوا و  دـندش  ناـمیپ  مه  تفـالخ  بصغ  رب  هک  یناـسک  لوا 
ام ات  هک  يروط  هب  میریگب  شتیب  لها  زا  ار  تفالخ  رما  نیا  دوش  هتـشک  اـی  دریمب  دـمحم  رگا  هک «  دوب  هیاـپ  نآ  رب  مه  ناـشیاهنامیپ 

.دباین تسد  تفالخ  هب  نانآ  زا  يدحا  میتسه 

عمج نانیا  .دندش  رفن  جنپ  دنتـسویپ و  نانآ  هب  مه  هفیذـح  یبا  یلوم  ملاس  رخآ  رد  لبج و  نب  ذاعم  حارج و  ي  هدـیبعوبا نآ  زا  دـعب 
نیا مامت  رد  و  ...دوش » هتـشک  ای  دریمب  دـمحم  رگا  : » هک دنتـشون  هراب  نیا  رد  يا  هتـشون دوخ  نیب  رد  دـنتفر و  هبعک  لـخاد  دـندش و 

رکبوبا سپس  .دندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هناخ  رد  ناشناردپ  ناسوساج  هصفح  هشیاع و  ایاضق 
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دندش قفتم  يأر  نیا  رب  دندرک و  یهاوخرظن  تروشم و  دوخ  نیبام  دنداتسرف و  ناگدشدازآ  نیقفانم و  غارـس  دندش و  عمج  رمع  و 
رتش تسا  هفجح  یکیدزن  رد  هکم ، هار  رد  هک  یشره »  » ي هندرگ رد  عادولا  هجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمابپ  تشگزاب  ماگنه  هک 

رد هک  دندوب  رفن  راهچ  دنتـشاد  هدهع  رب  ار  هشقن  يارجا  هک  یناسک  .دـنناسرب  لتق  هب  ار  ترـضح  قیرط  نیا  هب  دـننامرب  ار  ترـضح 
.دش بآ  رب  نانآ  هشقن  نیا  یلو  دنتشاد  هدهع  رب  ار  شقن  نمیه  مه  كوبت  گنج 

هندرگ هب  ات  درک  تکرح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپس  دش و  بوصنم  مخ  ریدغ  رد  دنوادخ  فرط  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ظفح ار  شربمایپ  درک و  حضتفم  ار  نانآ  دنوادخ  مه  راب  نیا  یلو  دندش ، ناهنپ  هار  رس  رب  دنتفر و  رتولج  هدع  نآ  دیسر و  یشره » »

.دومن

دهعت تفالخ  ي  هرابرد هچنآ  دنتـشون و  يا  هتـشون دوخ  نیب  رد  و  دـندش ، عمج  رکبوبا  ي  هناـخ رد  یگمه  دـندش  هنیدـم  دراو  یتقو 
زا تفالخ  هکنیا  و  دوب ، مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تیالو  نامیپ و  نتـسکش  نآ  بلطم  نیلوا  و  دندرک ، رکذ  نآ  رد  دندوب  هدرک 

.دوش یمن جراخ  هدع  نیا  زا  تسا و  نانآ  اب  زین  ملاس  تسا و  هدیبعوبا  رمع و  رکبوبا و  نآ 

: زا دندوب  ترابع  هک  دندوب  یشره  ي  هندرگ رد  ناگدننک  نیمک  نامه  رفن  هک 14  دندرک  ءاضما  رفن  ار 34  مود  هفیحص  نیا 

، لبج نب  ذاعم  هفیذح ، یبا  یلوم  ملاس  فوع ، نب  نامحرلادبع  حارج ، هدـیبعوبا  هحلط ، صاع ، ورمع  هیواعم ، نامثع ، رمع ، رکبوبا ،
رفن تسیب  ناثدح و  نب  سوا  صاقو و  یبا  نب  دعس  هبعش ، نب  هریغم  يرعشا ، یسوموبا 
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: زا دندوب  ترابع  رگید 

نب ناوفص  یملسا ، روعالاوبا  نانس ، نب  بیهص  ورمع ، نب  لیهس  دیعـس ، نب  ریـشب  دیلو ، نب  دلاخ  لهجوبا ، رـسپ  همرکع  نایفـسوبا ،
تیعمج ناـنیا  زا  مادـک  ره  رگید  رفن  دـنچ  يردـم و  دوسا  نب  عیطم  مازح ، نب  میکح  هعیبر ، یبا  نب  شاـیع  صاـع ، نب  دیعـس  هیما ،

.دندرک یم تعاطا  نانآ  زا  دنتفریذپ و  یم ار  ناشنانخس  هک  دنتشاد  دوخ  لابند  هب  ار  یمیظع 

حارج هدـیبعوبا  هـب  ار  نآ  سپـس  دنتـشون ، ار  نآ  ترجه  لاس 10  مرحم  رد  دوب و  يوما  صاـع  نب  دیعـس  هفیحـص  نیا  ي  هدنـسیون
.دروآ نوریب  سلجم  زا  ار  نآ  هک  رمع  نامز  ات  دوب  نوفدم  هبعک  رد  نانچمه  هفیحص  نآ  داتسرف ، هکم  هب  ار  نآ  وا  دندرپس و 

48-122

ص 232 و 233.  / هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  رارسا  [ - 48]

دنسم ءاعدلا ، یف  يدیالا  یف  يدیالا  عفر  باب  دیلولا و ج4/ص 104 ، نب  دلاخ  یبنلا  ثعب  باب  /ج3/ص61/ يراخب حیحص  [ - 49]
ص 150. /ج2 / لبنح نب  دمحا 

/ص 414 و 475. لوالا مسق  ج1  / هباحصلا زییمت  یف  هباصالا  /ج2/ص 502 ، كولملا ممالا و  خیرات  [ - 50]

.درک لوبق  ار  مالـسا  رهاظ  هب  صاع  ورمع  هارمه  هب  ترـضح  نآ  یناگدنز  رخاوا  رد  ربمایپ  تثعب  زا  دعب  لاس  تسیب  دیلو  نب  دـلاخ 
.دـــش نوفدـــم  اـــجنامه  رد  درم و  صمح  رهــــش  رد  یتدـــم  زا  سپ  درک  لزع  ار  وا  رمع  درک و  ماـــش  مکاـــح  ار  وا  رکبوـــبا 

/ج2/ص 96) هباغلادسا )

.دنتسج يرازیب  دلاخ  ياهراک  زا  ربمایپ  يدراوم  رد 

« دشکب ار  وا  دراد  تسد  رد  يریـسا  سک  ره  تفگ « : درک و  ریـسا  ار  يا  هدع دـناسر و  لتق  هب  ار  همیزج  ینب  ربمایپ  هزاجا  نودـب  وا 
هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دزن  ار  ءارسا  راصنا  رجاهم و 
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دلاخ هک  يراک  زا  وت  يوس  هب  میوج  یم يرازیب  نم  ایادخ  دومرف « : راب  ود  درک و  دنلب  ار  كرابم  ناتـسد  ترـضح  نآ  دنداتـسرف و 
/ج5/ص 107) يراخب حیحص  341 ؛ /ص 337 - فلسلا نم  هعبس  «. ) تسا هدرک 

هعبـس «) .دنک یم بس  ار  وا  دنوادخ  دنک ، بس  ار  رامع  سک  ره  : » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .تفگ  ازـسان  رامع  هب  دـلاخ 
(345 /ص 342 - فلسلا نم 

تشگنا ود  اب  دندش و  هجوتم  ترضح  نآ  یمادقا  ره  زا  لبق  یلو  دناسرب  تداهـش  هب  ار  نینموملاریما  تساوخ  رکبوبا  روتـسد  هب  وا 
ینالف و تفگ : هاگنآ  .درک  سجن  ار  شسابل  دلاخ  دندرک و  رارف  مدرم  دیشک و  هرعن  دلاخ  هک  دنداد  راشف  نانچ  نآ ار  دلاخ  يولگ 

سابع نیا  دنداتـسرف و  رمع  رکبوبا و  هکنآ  ات  هدرکن  اهر  ار  وا  ترـضح  نآدش  هطـساو  سک  ره  دنا  هدرک رما  راک  نیا  هب  ارم  ینالف 
داد و مسق  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترـضح  شنادنزرف و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رهطم  ربق  هب  ار  ترـضح  سابع  نبا  .دروآ  ار 

.درک اهر  ار  وا  ترضح 

جهن حرـش   ) .دوـب هدرک  باـختنا  راـک  نیا  يارب  ار  دـلاخ  رمع ، هکنیا  هچ  وـت !» اـب  تروـشم  هجیتـن  مه  نیا  : » تـفگ رمع  هـب  رکبوـبا 
ص 302 و 303) ج3 / یلزتعم / دیدحلا  یبا  نبا  / هغالبلا

اب بش  نامه  رد  تشک و  رکبوبا  اب  ندرکن  تعیب  مرج  هب  وا  ي  هلیبق زا  يدایز  ي  هدـع اب  ار  هریون  نب  کلام  دـیلو  نب  دـلاخ  نینچمه 
هعبس «. ) دادن ماجنا  راک ا  نیا  یلو  منک ، یم راسگنس  ار  وت  تفگ « : دینش ، ار  هیضق  نیا  رمع  یتقو  دش  فالخ  بکترم  کلام  رسمه 

ص 179) /ج1 / یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  / هغالبلا جهن  حرش  /ص 346-348 ؛ فلسلا نم 

دروم رد 
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شتآ هب  ار  نانآ  درک و  عمج  لحم  رد  ار  هلیبق  نادرم  زا  يا  هدع داتـسرف ، میلـس  ینب  ي  هلیبق يوس  هب  ار  وا  رکبوبا  هک  یماگنه  رگید 
(. يربکلا تاقبط  زا  /ص 347  فلسلا نم  هعبس  /ص 110-112 ؛ هعیش میوقت   ) .دینازوس

یخیراـت ملـسم  قیاـقح  زا  يرایـسب  و  هدوـب ، نارادـمروز  تمدـخ  رد  ناـسولپاچ و  تسد  رد  خـیرات  لوـط  رد  هراوـمه  ملق  [ - 51]
هدرپ دوخ  یملع  ياه  هتفای ساسا  رب  يرگشهوژپ  رگا  هک  ییاج  ات  هتفرگ  دوخ  هب  یخیرات  تیعقاو  گنر  هدش و  فیرحت  شوختـسد 

اهنت هک  هدرک  تابثا  نقتم  لیالد  اب  رـصاعم ، نارگـشهوژپ  زا  یکی  .دوب  دهاوخ  ناگمه  تفگـش  بجوم  درادرب ، اه  تیعقاو يور  زا 
روظنم ) يرگید صخـش  هدـش و  لعج  راغ  ناتـساد  وا  لوپ  اب  هیواعم و  دـهع  رد  هدوب و  طـقیرا  نب  رکب  نب  هللادـبع  ربماـیپ ، راـغ  راـی 

ص 61) راغ / رای   ) .تسا هدش  یفرعم  راغ  رای  هللادبع  ياج  هب  دشاب ) یم رکبوبا 

ص 49 و 50. یکجارک /  حتفلاوبال  بجعتلا  [- 52]

.دش هتسب  لوضفلا » فلح  نامیپ «  وا  ي  هناخ رد  هک  تسا  یسک  [ - 53]

يردپ دج  « ) يّزعلادبع نب  دسا  » اهنآ زا  یکی  هک  هکم  ياه  تیصخش زا  یعمج  تثعب  زا  لبق  لاس  تسیب  دودح  هک : هدمآ  خیرات  رد 
قح هب  ات  دندش  نامیپ  مه  دنداد و  لیکـشت  یـسلجم  نآ ، فارطا  هکم و  تینما  ظفح  يارب  دوب ، اهیلع ) هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح 

، هلاصف نب  لضف   » ياهمان هب  نآ  يزکرم  ياضعا  زا  رفن  هس  نوچ  دنیامن و  يریگولج  نارگمتـس  ملظ  زا  دننک و  یگدیـسر  نامولظم 
دنگوس و ینعم  هب  فلح  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنتشاذگ ، لوضفلا » فلح   » ار نامیپ  نیا  مان  دندوب  ثراح » نب  لیـضف  هعارو و  نب  لضف 

.تسا نامیپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
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زا سپ  دومن و  یم ینایاش  مارتحا  نامیپ  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  .تسویپ  هورگ  نیا  هب  تشاد  لاس  تسیب  ماگنه  نآ  رد  هک 
بحا ام  اقلخ  تدهـش  دقل  دومرف « : یم زین  .مریذپ و  یم دـننک  توعد  نامیپ  نآ  رد  تیوضع  هب  ارم  زین  نونکا  رگا  دومرف : یم تثعب 

نیرتاهبنارگ  ) زاجح يوم  خرـس  نارتش  ضوع  رد  منکـشب و  ار  نآ  متـسین  رـضاح  هک  مدرک  تکرـش  یناـمیپ  رد  معنلا » رمح  هب  یلا 
/ص24-23) تمواقم راثیا و  هروطسا  هجیدخ  ترضح   ) .دنهدب نم  هب  ار  اه ) تمعن

دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  یبلک ، بلاثم  كردم  زا  لقن  هب  ات 407  /ج2/ص405  فئارطلا /ج30/ص66 ، راونالاراحب [ - 54]
/ج13/ص 270.

ص 213 و 214. دیفم / خیش  موحرم  حاصفالا / [ - 55]

.نیحیحصلا نیب  عمجلا  زا  لقن  هب  ص 407 ،  /ج2 / فئارط [ - 56]

.12/ هلداجم [ - 57]

ص 218. ج5 / لئاسولا / كردتسم  [ - 58]

ص 33. ج43 ، راونالاراحب ، [ - 59]

ص 103. خیرات / فیرحت  [ - 60]

/ح 13. یبنلا دلوم  باب  ص 442 / /ج1 / یفاکلا [ - 61]

ص4. هلآ /  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  جارعم  رارسا  [ - 62]

ص 276. /ج2 / بهذلا جورم  [ - 63]

ص 57. /ج2 / ریثا نبا  خیرات  [ - 64]

ص 267. /ج1 / یبلح هریس  یناربط ، لئاوالا  نالحد / يوبن  هریس  [ - 65]

/ج1/ص 66 ءایلوالا هیلح  ص 268-275 ؛ /ج1 / یبلح هریس  /ص 18-20 ؛ یمزراوخ بقانم  ص 124 ؛ /ج1 / رثالا نویع  [ - 66]

/ج2/ص 515-513. هباحصلا هایح  /ج1/ص 195 ؛ لئاوالا ص 136 ؛ /ج3 / مکاحلا كردتسملا  [ - 67]

/ج2/ص 515-513. هباحصلا هایح  /ج1/ص 195 ؛ لئاوالا ص 136 ؛ /ج3 / مکاحلا كردتسملا  [ - 68]

ص 273. ج / یبلح / هریس  [ - 69]
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ص60. ج2 /  / يربط خیرات  ص 28 ؛ /ج3 / هیاهنلا هیادبلا و  [ - 70]

.ریبک ریسفت  رد  یناربط  زا  لقن  هب  /ج1/ص 76  دئاوزلا عمجم  [ - 71]

ص 31. /ج2 / هثاغتسالا [ - 72]

.214/ ءارعشلا [ - 73]

ص 276. /ج2 / بهذلا جورم  [ - 74]

خیرات [ - 75]
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هریس ص 81 ؛ ج2 /  يدادغب / بیطخ  ص 66 ؛ ج1 /  ءایلوالا / هیلح  ص136 ؛ ج3 /  مکاح /  كردتسملا  ص 185 ؛ یطویس / ءافلخلا 
.28 راغ ص 26 - رای  ص318 و  /ج1 /  یبلح

ص 455. /ج1 / یسوط خیش  یلاما  [ - 76]

ص 767. /ج1 / نامه [ - 77]

ص 39/ش3. ج1 /  ینیومح / نیطمسلادئارف  [ - 78]

 . ص 540 ج1 / كولملا / ممالا و  خیرات  ص 168 .  فراعملا / [ - 79]

 . ص 198 فارشالا / هیبنتلا و  [ - 80]

 . ص 52 ج1 /  تاقثلا / باتک  ص 67 و 68 ،  ج1 /   / ءافلخلا رابخا  هیوبنلا و  هریسلا  [ - 81]

 . ص 570 ج1 /  ریغصلا / ننسلا  ص 365 ،  ج2 /  يرغصلا / ننسلا  ص 94 و 95 ،  ج9 /  يربکلا / ننس  [ - 82]

ص 133. ج1 /  دادغب /  خیرات  [ - 83]

 . ص 197 ج3 /  باعیتسالا /  [ - 84]

صص 163 و 164. یفطصملا / لاوحاب  ءافولا  [ - 85]

 . صص 484 و 485 ج1 /  خیراتلا /  یف  لماکلا  [ - 86]

 . ص 16 ج4 /   / هباغلا دسا  [ - 87]

 . ص 26 صاوخلا /  هرکذت  [ - 88]

 . ص148 ج13 /  ص319 ؛  ج4 /  ص32 ؛  ج1 /   / هغالبلا جهن  حرش  [ - 89]

 . ص 270 و 269 ج21 / تایفولاب / یفاولا  [ - 90]

 . ص 79 ج1 / يربکلا / ناویحلا  هایح  [ - 91]

فیرحت ار  ینالقسع  رجح  نبا  مالک  بیذهتلا ،  بیرقت  دیدج  پاچ  رد  تسا ،  نیا  بلاج  ص39 .  ج2 /  بیذهتلا / بیرقت  [ - 92]
ریرحت تسا » مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا نب  یلع  دیورگ  مالـسا  هب  هک  رفن  نیلوا  دنیوگ :  یم یعمج   : » دـنا هتـشون هنوگ  نیا  دـنا و  هدرک

 . ص 231 ج3 / بیذهتلا /  بیرقت 
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 / ج2 هباصالا / [ - 93]
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 . ص 506

 . ص21 لوسرلا / لوح  بابش  ص 269 ؛  /ج1 /  یمالسالا هقفلا  هعوسوم  [ - 94]

ص 374. ج5 / یفاکلا / [ - 95]

ص 73. ج3 / یلح / ملاع  دعاوقلا / [ - 96]

ص 87. نیموصعملا / تاهما  [ - 97]

ص 7. مرقم /  قازرلادبع  دیس  ارهزلا / هافو  [ - 98]

ص 397. ج3 / هیقفلا / رضحیال  نم  [ - 99]

ص 40. هجیدخ / نینموملا  ما  زا  لقن  هب  ص 36  رثوک / همشچرس  [ - 100]

.تسا مهرد  اب 40  ربارب  هیقوا  ره  [ - 101]

ص 10 و 12 و 219. /ج16 / راونالاراحب ص 275 ؛ ج1 / یسربط / يرولا / مالعا  [ - 102]

ص 147. يرولا / مالعا  [ - 103]

ص 398. ج3 / هیقفلارضحی /  نم ال  [ - 104]

ص 138و 139. زاجح / نامسآ  غورف  ص 431 ؛ /ج10 /  لاجرلا سوماق  ص 77 ؛ ج3 / یناقمام / لاقملا / حیقنت  [ - 105]

بقانم ص 191 ؛ ج22 / راونالاراحب / ص 160 ؛ /ج1 / بلطا یبا  لآ  بقانم  زا  لـقن  هب  ص 140 و 41 زاجح / نامـسآ  غورف  [ - 106]
ص 59. /ج1 / بوشآ رهش  نبا 

ص 268. /ج2 / هعیرشلا نیحایر  [ - 107]

ص 11. لیخد / اهیلع / هللا  مالس  هجیدخ  [ - 108]

زا هحفص  رد 148  یعقر  عطق  هب  ش.ه ) 1375  ) لاس 1416 رد  نآ  مود  پاچ  هتفای و  فیلاـت  ق.ه  لاس 1413  رد  باتک  نیا  [ - 109]
.تسا هدش  رشتنم  پاچ و  مق  هیملع  هزوح  تاغیلبت  رتفد  فرط 

ص 75 و ص 124. یبنلا /  تانب  [ - 110]

ات ص 93. ص 88  نامه / [ - 111]
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ص 159. ج1 /  / بلاط یبا  لآ  بقانم  [ - 112]

ص 50. یعفاش / هللادبع  بقانم / ص74 ؛ ج5 / قحلا / قاقحا  [ - 113]

ص 119 و 120. هبئابر /؟ ما  ینبلا  تانب  [ - 114]

.59 بازحا / [ - 115]

.61 نارمع / لآ  [ - 116]

.251 ص 248 - تمواقم / راثیا و  هروطسا  هجیدخ  ترضح  ص 269 و  /ج2 / هعیرشلا نیحایر  [ - 117]

[118]
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ص 358. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  - 

ص 358. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  [ - 119]

باب 9. ص 120 ، هقرحملا ، قعاوص  ص 133 ؛ یطویس ، ءافلخلا ، خیرات  ص 107 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  [ - 120]

.58 ءاسن / [ - 121]

.یناوضر رغصا  یلع  ریدغ / زا  ناناملسم  يرود  لماوع  باتک  زا  هتفرگرب  [ - 122]
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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