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مالسلا هیلع  اضر  ماما  یگدنز  هب  یهاگن  باتفآ : تیاکح 

: هدنسیون

يوضر سدق  ناتسآ  ینید  تالاؤس  هب  ییوگ  خساپ  ةرادا 

: یپاچ رشان 

يوضر سدق  ناتسآ 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  اضر  ماما  یگدنز  هب  یهاگن  باتفآ : 10تیاکح 

باتک 10تاصخشم 

10هراشا

14تسرهف

24همدقم

27راتفگشیپ

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  یناگدنز  هچخیرات ي  30تسرهف 

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  تدالو  31خیرات 

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  راوگرزب  32ردام 

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  33نادنزرف 

( مالسلا هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  سومشلا ، سمش  تداعس  اب  34تدالو 

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  رادید  يوزرآ  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص 35ماما 

؟ دندیمان اضر  ار  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  36ارچ 

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  یناوج  یکدوک و  37نارود 

یناوج رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  ینید  39تیعجرم 

یهلا هاگشیپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  يالاو  40تمظع 

تبرغ نیمزرس  41دنزرف 

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  يدابع  42هریس ي 

ناسارخ رفس  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  يدابع  44همانرب ي 

44هراشا

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  تقو  لوا  47زامن 

مدرم اب  ترضح  ترشاعم  بادآ  یعامتجا و  49هریس ي 

49هراشا
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( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  تواخس  50دوج و 

نادنمزاین هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  هژیو  هجوت  51تیانع و 

نادنمزاین تیثیح  وربآ و  53ظفح 

ناتسدریز اب  ( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  55هریس ي 

نایعیش هب  تبسن  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  تیانع  57فطل و 

ناگرزب مالک  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  تیصخش  59تمظع 

: دورس نومضم  نیا  هب  يراعشا   60سپس 

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  یملع  تیصخش  62ماقم و 

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  هنامیکح  ياه  خساپ  زا  ییاه  66هنومن 

نوگانوگ ياه  نابز  زا  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  69یهاگآ 

69هراشا

نامز نآ  جیار  نوگانوگ  ياه  نابز  هب  ترضح  لماک  ییانشآ  . 169

تاناویح ناگدنرپ و  نابز  هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  ییانشآ  . 271

یبیغ مولع  رد  ترضح  هدرتسگ ي  شناد  . 372

هکمارب دروم  رد  ترضح  ياه  72ییوگشیپ 

! دسر یمن  همدص يا  نم  هب  نوراه  74زا 

نوگانوگ ياه  75ییوگشیپ 

ناردام محر  رد  نادنزرف  زا  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  76یهاگآ 

شیوخ نفد  لحم  تداهش و  تیفیک  زا  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  78یهاگآ 

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  یگنهرف  80تامادقا 

80هراشا

نایلاغ ّولغ و  اب  هلباقم  . 182

هیفوص هقرف  اب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  تازرابم  . 286

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  هاگدید  زا  ماما  تیمها  و  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  . 388

( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما اضر و  ترضح  . 491

91هراشا
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( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما تلیضف  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  زا  ثیدح  92لهچ 

( مالسلااهیلع  ) همطاف ترضح  و  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  . 599

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  اضر و  ترضح  . 6101

101هراشا

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  ترایز  و  مالسلا ) هیلع   ) اضر 103ترضح 

( مالسلا هیلع   ) ءادهشلادیس تبرت  و  مالسلا ) هیلع   ) اضر 105ماما 

( مالسلا هیلع   ) ءادهشلادیس رب  يرادازع  تّیمها  و  مالسلا ) هیلع   ) اضر 106ماما 

( مالسلا هیلع   ) ءادهشلادیس تبیصم  رد  يراج  ياه  107کشا 

( مالسلا هیلع   ) نیسح رب  108هیرگ 

تماما نامز  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  هدمع ي  110تالکشم 

110هراشا

هورگ نیا  اب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  تازرابم  هیفقاو و  لوا : 111لکشم 

نآ داجیا  تلع  فقو و  111بهذم 

فقو ههبش  رثا  رب  نایعیش  زا  يرایسب  113فارحنا 

هیفقاو لباقم  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  ياه  115مادقا 

هیفقاو نارس  اب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  116هرکاذم 

هیفقاو زا  يرود  118روتسد 

نایعیش تیاده  يارب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  تامارک  119یخرب 

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  نابز  زا  هیفقاو  نارادفرط  زا  یخرب  120تبقاع 

( مالسلا هیلع   ) داوج ترضح  دّلوت  رد  ریخأت  مّود : 122لکشم 

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  يدهع  تیالو  هلأسم  موس : 126لکشم 

يدهع تیالو  لوبق  تهج  هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  رورت  128هئطوت 

( مالسلا هیلع   ) راهطا همئا  ياه  مان  حول و  130ربخ 

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  یخیرات  132ترجه 

هنیدم زا  133عادو 

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  تکرح  134ریسم 
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134هراشا

جابن 135هدکهد ي 

136زاوها

سراف فرط  هب  137تکرح 

ناسارخ فرط  هب  138تکرح 

139روباشین

بهذلا هلسلس  140ثیدح 

دعس طابر  رد  يرامیب  نداد  142افش 

خرس 144هد 

145سوط

146سخرس

148ورم

يدهع تیالو  149نایرج 

طرش هب  152يافو 

يو موش  فادها  یسابع و  153نومأم 

نومأم 154تالکشم 

رطف دیع  157زامن 

لبعد 159ناتساد 

لبعد هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  161هیده 

شخبافش 164نهاریپ 

وا دیدج  تسایس  نومأم و  تالکشم  165یماکان و 

لهس نب  لضف  نتشک  لوا  166ماگ 

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  168لتاق 

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  قفومان  170رورت 

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  171تداهش 

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  تماما  نارود  ثداوح  مها  رب  175يرورم 
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( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  ترایز  هداعلا  قوف  183تلیضف 

183هراشا

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  184تعافش 

یتشهب 185ریاز 

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ 186ریاز 

ادهش 187باوث 

ادخ 188ریاز 

مغ هدننک ي  فرطرب  تجاح و  189هدنروآرب 

یبحتسم جح  زا  190رترب 

شتآ زا  191نمیا 

دنوادخ نامهیم  192نیرترب 

( ! مالسلا هیلع   ) ماما هبترم ي  193رد 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ریاز  و  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  194ریاز 

ترایز هار  رد  یتخس  لمحت  يالاو  195شزرا 

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  هنامیکح  حیاصن  تاملک و  زا  196یخرب 

196هراشا

تمایق رد  راب  دنب و  یب  اوقت و  یب  ياه  نز  199باذع 

یکین 202يازج 

زکرم 206هرابرد 
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مالسلا هیلع  اضر  ماما  یگدنز  هب  یهاگن  باتفآ : تیاکح 

باتک تاصخشم 

1337 دمحم ، يدزی ، یفجن  همانسانشرس :

روما هرادا  نیودت  هیهت و  يدزی ؛ یفجن  دمحم  مالـسلا /) هیلع   ) اضر ماما  یگدنز  هب  یهاگن  باتفآ : تیاکح  روآدـیدپ : مان  ناونع و 
.يوضر سدق  ناتسآ  یگنهرف 

.1387 يوضر ، سدق  دهشم : رشن : تاصخشم 

.م 12 س   * 17 =؛ 192 ص يرهاظ : تاصخشم 

978-964-2784-29-5 کباش :

اپیف یسیون : تسرهف  تیعضو 

.زامن هرابرد  هیرظن  203-148 ق .  متشه : ماما  ع ،)  ) یسوم نب  یلع  عوضوم :

 . یگنهرف روما  هرادا  يوضر  سدق  ناتسآ  هدوزفا : هسانش 

BP 27 1387 8ح3ن / هرگنک -  يدنب  هدر 

957/297 ییوید =  يدنب  هدر 

1519349 یلم : هناخباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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2 ص :
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3 ص :

باتفآ تیاکح 

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  یگدنز  هب  یهاگن 

يدزی یفجن  دمحم  دیس 
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4 ص :

باتفآ تیاکح   

يدزی یفجن  دمحم  هدنسیون :  

يوضر سدق  ناتسآ  یگنهرف  روما  هرادا  نیودت : هیهت و   

یناجاباب اضر  کیفارگ : حارط   

رادزاب دومحم  ییارآ : هحفص   

1391 متفه -  پاچ : تبون   

2000 ناگرامش :  

يوضر سدق  تاراشتنا  رشان :  

978-964-2784-29-5 کباش :  

سدق یگنهرف  هسسؤم  پاچ :  

قودنص نفلت 0511-2002567  یگنهرف  روـما  هرادا  یبرغ  علـض  يوـضر  عماـج  نحـص  رهطم ، مرح  دهـشم ، هدـننک : هیهت  یناـشن   
91735-351 یتسپ :

�تسا ظوفحم  پاچ  قح   
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5 ص :

تسرهف

همدقم  / 11

راتفگشیپ / 14

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  یناگدنز  هچخیرات ي  تسرهف  / 17 

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  تدالو  خیرات  / 18 

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  راوگرزب  ردام   / 19 

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  نادنزرف   / 20 

( مالسلا هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  سومشلا ، سمش  تداعس  اب  تدالو   / 21 

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  رادید  يوزرآ  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما   / 22 

؟ دندیمان اضر  ار  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  ارچ   / 23 

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  یناوج  یکدوک و  نارود   / 24 

یناوج رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  ینید  تیعجرم   / 26 

یهلا هاگشیپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  يالاو  تمظع  / 27 

تبرغ نیمزرس  دنزرف   / 28 

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  يدابع  هریس ي   / 29 

ناسارخ رفس  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  يدابع  همانرب ي  / 31 

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  تقو  لوا  زامن   / 34 

مدرم اب  ترضح  ترشاعم  بادآ  یعامتجا و  هریس ي  / 36 

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  تواخس  دوج و  / 37 
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نادنمزاین هب  هقالع  اضر  ترضح  هژیو  هجوت  تیانع و   / 38 

نادنمزاین تیثیح  وربآ و  ظفح  / 40 

ناتسدریز اب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  هریس ي   / 42 

نایعیش هب  تبسن  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  تیانع  فطل و  / 44 

ناگرزب مالک  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  تیصخش  تمظع  / 46 
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6 ص :

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  یملع  تیصخش  ماقم و  / 49

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  هنامیکح  ياهخساپ  زا  يا  هنومن   / 53 

نوگانوگ ياه  نابز  زا  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  یهاگآ   / 56 

نامز نآ  جیار  نوگانوگ  ياه  نابز  هب  ترضح  لماک  ییانشآ   / 56 

تاناویح ناگدنرپ و  نابز  هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  ییانشآ   / 58 

یبیغ مولع  رد  ترضح  هدرتسگ ي  شناد   / 59 

هکمارب دروم  رد  ترضح  ياه  ییوگشیپ   / 59 

! دسریمن يا  همدص  نم  هب  نوراه  زا   / 61 

نوگانوگ ياه  ییوگشیپ  / 62 

ناردام محر  رد  نادنزرف  زا  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  یهاگآ  / 63 

شیوخ نفد  لحم  تداهش و  تیفیک  زا  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  یهاگآ   / 65 

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  یگنهرف  تامادقا   / 67 

نایلاغ ولغاب و  هلباقم  / 69 

هیفوص هقرف  اب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  تازرابم   / 73 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  هاگدید  زا  ماما  تیمها  و  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  / 75 

( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما اضر و  ترضح  / 78 

( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما تلیضف  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  زا  تیدح  لهچ  / 79 

مالسلااهیلع همطاف  ترضح  و  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح   / 86 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  اضر و  ترضح   / 88 
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( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  ترایز  و  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  / 90 

( مالسلا هیلع   ) ءادهشلادیس تبرت  و  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  / 92 

( مالسلا هیلع   ) ءادهشلادیس رب  يرادازع  تیمها  و  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  / 93 

( مالسلا هیلع   ) ءادهشلادیس تبیصم  رد  يراج  ياه  کشا  / 94 

( مالسلا هیلع   ) نیسح رب  هیرگ  / 95
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7 ص :

تماما نامز  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  هدمع ي  تالکشم   / 97

هورگ نیا  اب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  تازرابم  هیفقاو و  لوا : لکشم  / 98 
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همدقم

ریخا نرق  هدراـهچ  رد  ار  ناـسنا  ناـج  هعرزم ي  هک  شناد  ياـهرابیوج  اـهدور و  .دـنا  شناد  ناروجنگ  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها 
هیلع  ) یلع ناـفراع  ناـملاع و  ماـما  .دریگ  یم  همـشچرس  رون ، هوک  نیا  ینامـسآ  تماـق  يادـنلب  زا  تسا ، هتخاـس  باداـش  باریس و 
نیا شناد  هدـنزورف ي  ءولالت  زا  یهاگآ ؛ ملعراید و  یباداش  یناداـبآ و  ریطلا » یلا  یقری  ـال  لیـسلا و  یّنع  ردـحنی  :» دومرف مالـسلا )

«. اهباب یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  :» دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مظعا ربمایپ  هک  تسا  نادناخ 

تـسا تهج  نآ  زا  نیا  یلوصح و  هن  تسا  يروضح  ملع  ینتخومآ ، هن  تسا  ینتفایرد  سنج  زا  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  شناد   
ترضح نآ  دوخ  هک   ) نافراع فصو  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  .دنا  هتفایرد  شیوخ  ینامسآ  ناج  اب  ار  ملع  تقیقح  نانآ  هک 

«. نیقیلا حور  اورشاب  هریصبلا و  هقیقح  یلع  ملعلا  مهب  مجه  :» دومرف تسا ) نانآ  يالوم 

بتکم هدناوخان و  سرد  دوخ  هک  دنچ  ره  ییانـشور ، رون و  نادـناخ  نیا  هلـسلسرس ي  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مظعا ربمایپ   
اب دـشزاغآ و  ءارقا »  » اب وا  تلاسر  .دوب  یهاگآ  ملع و  نتفرگ و  ارف  نتخومآ و  ندـناوخ ، توالت و  وا ، تلاسر  مایپ و  اـما  دوب ، هتفرن 

هتایآ و مهیلع  اولتی  مهنم  الوسر  نییمالا  یف  ثعب  يذـلاوه   » .تفای موادـت  درک ، یم  راشرـس  ار  هتفیـش  ياـه  ناـج  هک  شنیبو  شناد 
« . همکحلا باتکلا و  مهملعی  مهیکزی و 

دـش و نومنهر  یگدـنز ، تایح و  یتشهب  ناتـسغاب  ات  اه  تلالـض  یگرمزور و  بادرم  زا  ار  هدرم  ياه  ناج  شیوخ ، تلاسر  اب  وا   
هارهاش هب  ار  یهابت  ياه  هاگ  ترپ  اه و  ههارژک  رد  ریسا  ناسنا 
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لهج و نارگ  راب  و  مکییحی » امل  مکاعد  اذا  :» دـیمد هرابود  یحور  تیمدآ  هدرم ي  نت  رد  دـناوخ و  ارف  میقتـسم  طارـص  تیادـه و   
«. مهیلع تناک  یتلا  لالغالا  مهرصا و  مهنع  عضی  » داهن ورف  نانآ  شود  زا  ار  ینادان 

هاگرذگ رد  ار  یهاگآ  شناد و  دیشروخ  گرزب ، نآ  دننامه  دندوب ؛ باریس  وا  تایح  همشچ ي  زا  هک  زین  ترـضح  نآ  نادناخ   و 
نشور ار  ناگدنیوپ  ریسم  وا ، یهلا  راونا  زا  يدنم  هرهب  اب  دنتشاد و  هگن  نازورف  نابات و  تریصب ، شناد و  ناگدنیوج  هار  ارف  راصعا 

.دنتخاس راشرس  كانبات و  ار  ناگدنیوج  ناج  و 

هرهب دـنک  نشور  دـناوت  یم  ار  وا  هار  دـناشن و  یم  ورف  ار  يوج  لامک  ناسنا  هار  رابغ  هچنآ  زین ، نردـم  تیلهاج  رـصع  رد  زورما   و 
هب مالـسلا ) مهیلع   ) وا رهطم  كاپ و  نادـناخ  مظعا و  ربماـیپ  هک  تسا  یتریـصب  شناد و  ناـمه  همـشچرس ي  هب  تشگزاـب  يریگ و 

ناغمرا هب  تیرـشب  يارب  یهاگآ  تمحر و  ربمایپ  هچنآ  هب  ناسنا  يراگزور ، زور و  ره  زا  شیب  زورما  دـیاش  دـندرک و  هیدـه  ناسنا 
.دشاب جاتحم  دنمزاین و  هدروآ 

- ام راگزور  رد  ناراوگرزب  نآ  ياه  هزومآ  هریس و  یناوخزاب  و  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  رون  ياه  همشچرس  رد  شواک  دیدرت  یب   
یمامت رب  يور  نیا  زا  تسین و  روصتم  یتمدخ  نآ ، زا  رتارف  هک  یتمدخ  تسا  تیناسنا  هب  گرزب  یتمدخ  ناراگزور - همه ي  دننام 

( مالـسلا مهیلع   ) تیب لها  فراعم  رد  يواک  فرژ  یـشیدنا و  فرژ  اـب  هک  تسا  ضرف  دـپت  یم  ناـسنا  يارب  ناـنآ  لد  هک  یناـسک 
هتخوس ي رگج  هنـشت و  رـشب  هب  دـننک و  جارختـسا  ار  یهلا  میظع و  هنیجنگ ي  نیا  شخب  ییاهر  ياـه  هزومآ  باـن و  ياـهرهوگ 

.دنیامن هئارا  رضاح  رصع 

يارب مالسلا ) هیلع   ) دمحم لآ  ملاع  هاگراب  راوج  رد  هفیظو  بسح  رب   
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نیا مولع  فراعم و  ملعت  میلعت و  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  رما  ياـیحا  ریـسم  رد  هک  یناـسک  یماـمت  هار و  نیا  ناورهر  یماـمت   
دنمـشزرا هعومجم ي  نیا  میظنت  فیلات و  رد  هک  يا  هیامنارگ  راوگرزب و  دیتاسا  هژیو  هب  دننک  یم  شـشوک  شالت و  رهطم  نادناخ 

.میراتساوخ میلع  ّیح  هاگرد  زا  ار  نانآ  قیفوت  مینک و  یم  يزورهبو  یتمالس  بلط  دنا  هتشاد  شقن 

زا يریگ  هرهب  اـب  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  نت  هراـپ ي  تراـیز  ریظن  یب  تمعن  میهاوـخ  یم  زین  زیزع  ناریاز  زا   
راثآ هعلاطم ي  اب  دـنیامن و  لیدـبت  دوخ  يرکف  يونعم و  ياهزاین  نیمات  يارب  یتصرف  هب  ماـمه  ماـما  نآ  هریـس ي  مـالک و  هشیدـنا ،
نیا رد  دوخ ، نارازگتمدـخ  دـنریگرب و  دوخ  ترخآ  ایند و  يارب  ار  لامک  تداعـس و  ياـه  هشوت  هعومجم ، نیا  دـننام  يدنمـشزرا 

.دننکن شومارف  اعد  زا  زین  ار  سدقم  ناتسآ 

یمالسا تاطابتراو  تاغیلبت  تنواعم 

يوضر سدق  ناتسآ 
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راتفگشیپ
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هللا یلص   ) دّمحم لآ  ملاع  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نت  هراپ ي  ینابزیم  راختفا  هک  دلاب  یم  درخ  رب  یمالـسا  ناریا 
نآ هتخابلد ي  ریاز  قاتـشم و  اه  نویلیم  ياریذپ  هلاس  همه  دراد و  ار  موصعم  ماما  نیمتـشه  تاجاح و  هلبق ي  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و 

یمامت هب  یهلا  تاضویف  مامه ،  ماما  نیا  تکرب  هب  .دـنیآ و  یم  ناشیا  یـسوب  ياپ  هب  مالـسا  ملاـع  رـسارس  زا  هک  تسا  فوئر  ماـما 
، ناسارخ نیمزرس  زا  هعطق  نیا  ددرگ و  یم  ریزارس  ترضح  نآ  نایعیـش  ناوریپ و  هژیو  هب  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نارادتـسود 
قشع و نوناک  هک  هنوگ  نامه  تسالاب  ملاع  ناـیبورک  رظن  دروم  هراومه  دراد و  رخف  توکلم  ملاـع  رب  هک  تسا  تشهب  زا  يا  هراـپ 

دمآ تفر و  رد  يو  درگادرگ  وا ، قاتـشم  ناریاز  هارمه  فیرـش ، دـقرم  نآ  رد  یهلا  هکئـالم  و  تسا ، نیمز  لـها  تیادـه  هجوـت و 
.دنتسه

ناشیا ناتسود  ناریاز و  بیصن  ترـضح ، نآ  ترایز  مامه و  ماما  نیا  تهج  هب  دنوادخ  هک  یتفگـش  میظع و  تاکرب  راثآ و  هچ   و 
تایونعم نید و  حور  هراومه  یتوکلم ، هاگراب  نآ  رد  ناقاتشم  ياسآ  لیـس  روضح  و  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  ترایز  .دنادرگ  یم 

ياضف نآ  رد  قاتـشم ، مدرم  دنک و  یم  تیوقت  یمالـسا ، هعماج  اه و  لد  رد  ار  وا  نیمارف  دنوادخ و  هب  هجوت  ترخآ و  هب  رکذـت  و 
تایانع زا  دنراد و  یم  هضرع  ار  دوخ  جیاوح  دننک ، یم  افص  تراهط و  شمارآ و  ساسحا  تیالو ، تماما و  رون  زا  راشرس  كاپ و 

نیا زا  رتـشیب  رتـهب و  يدـنم  هرهب  تهج  تسا  هتـسیاش  يور  نیا  زا  .دـنرب  یمن  هک  اـه  هرهب  هـچ  ماـمه  ماـما  نآ  هطـساو ي  هـب  یهلا 
هدنزرا تافص  یناگدنز و  زا  يرصتخم  هب  ار  ناقاتشم  هجوت  ترایز ،
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فالآ هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  جـجحلا  نماث  ترـضح  هجوت  دـنزادرپب و  ترایز  هب  رتشیب  تفرعم  اب  ات  مینک  بلج  مامه  ماما  نآ 
.دنریگ رارق  ءانثلا  هیحتلا و 
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( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  یناگدنز  هچخیرات ي  تسرهف 

یلع كرابم : مان 

( مالسلا هیلع   ) رفعج نب  یسوم  ماما  ردپ : مان   

متکت ای  همجن  بانج  ردام : مان   

نسحلاوبا ترضح : هینک   

اضر ترضح : بقل   

( ق.ه  ) لاس 148 هدعق  يذ   11 ّدلوت : خیرات   

هرّونم هنیدم ي  ّدلوت : لحم   

.تسا فالتخا  دنا  هتشاد  يرگید  نادنزرف  ایآ  هک  نیا  دروم  رد  هتبلا  مالسلا ،) هیلع   ) یقتدّمحم ماما  ترضح  دنزرف :  

یسابع نومأم  نیما ، دمحم  دیشرلا ، نوراه  یسابع ، يداه  یسابع ، يدهم  یقیناود ، روصنم  ترضح : نامز  نامکاح   

نومأم رابجا  هب  ق.ه )  ) لاس 201 ناضمر  يدهع : تیالو  خیرات   

لاس  55 روهشم : ربانب  ترضح  رمع  تدم   

( ق.ه  ) رفص 203 هام  رخآ  تداهش : خیرات   

رهز هلیسو ي  هب  یسابع  نومأم  ترضح : لتاق   

(1) .دراد یناهج  ترهش  هک  يوضر  سدقم  دهشم  ترضح : دقرم   

 

.تسا هدش  رکذ  زین  يرگید  لاوقا  ترضح  تداهشو  تدالو  خیرات  دروم  رد  هتبلا  ص 2 ، ج 49 ، راونالاراحب ، زا  هتفرگرب  - 1
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18 ص :

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  تدالو  خیرات 

تسا یلاس  نامه  نیا  (1) و  دنا هتـسناد  ق )  ه .   ) لاس 148 هدعق  يذ  رد 11  ناخروم  ناثدـحم و  روهـشم  ار  مامه  ماما  نآ  تدالو   
تلحر زا  دعب  لاس  جنپار  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  دلوت  یخرب  یلو  دـندرک  تلحر  ایند  زا  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  هک 

(2) .دنا هتشاگن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح 

راحب 49/3. يرولا 302 ؛ مالعا  - 1
.182 هیصولا /  تابثا  بهذلا 3/441 ؛ جورم  ، 1/18 (، مالسلا هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 2
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( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  راوگرزب  ردام 

 - هزیکاپ هرهاط -  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  تدالو  زا  سپ  يو  تسا ، متکت  ای  همجن  مان  هب  همّرکم  ییوناب  ناشیا  راوگرزب  ردام   
(1) .تفرگ مان 

(3) .تسا هدوب  مجع  فارشا  زا  دنمدرخ و  (2) و  فیفع ییوناب  يو   

ترـضح ندادریـش  رد  ات   ) دیهد کمک  يا  هیاد  اب  ارم  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  ردام  متکت  بانج  هک  تسا  تیاور  رد   
هتـساک نآ  زا  ناشیا  ّدلوت  زا  سپ  هک  مراد  ییاهزامن  راکذا و  نم  یلو  هن ، تفگ : تسا ؟ مک  ریـش  ایآ  دندیـسرپ : دنک ) مکمک  اضر 

(4) .تسا هدش 

.1/15 مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1

.1/17 مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 2
.هدوملا عیبانیزا  قحلا 12/343  قاقحا  - 3

ص 5. ج 49 ، راونالاراحب ، - 4
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20 ص :

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  نادنزرف 

هیلع  ) داوج ترـضح  يرایـسب  تسا ، فالتخا  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  نادنزرف  دادعت  دروم  رد  ناثدـحم  ناخروم و  نایم  رد   
یخرب یلو   (2) بوشآ رهش  نبا  )(1)و  هرس سدق  ) دیفم خیش  دننامه  دنناد  یم  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  دنزرف  اهنت  ار  مالـسلا )

دییأت ار  ترضح  يدنزرف  کت  تایاور ، یخرب  یلو   (3) .همطاف مان  هب  يرتخد  هلمج  زا  دنا  ، هدرمش  ترضح  يارب  يرگید  نادنزرف 
دـنزرف و نودـب  ماما  دوش  یم  اـیآ  مدرک : ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  هب  دـیوگ : ریدَـس  نب  ناـنح  ماـن  هب  يدرم  .دـنک  یم 

یم اطع  یناوارف  نادـنزرف  وا  هب  دـنوادخ  یلو  دوب ، دـهاوخن  دـنزرف  کـی  زج  ارم  هک  نادـب  و  هن ، دومرف : ترـضح  دـشاب ؟ نیـشناج 
(4) .دنک

داشرالا 2/263. - 1
بقانم 4/367. - 2

لامالا 2/352. یهتنم  - 3
.49/221 راونالاراحب ، - 4
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21 ص :

( مالسلا هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  سومشلا ، سمش  تداعس  اب  تدالو 

زا باوخ  ماگنه  هب  مدرک ، یمن  ینیگنس  ساسحا  یلع ، مرسپ  هب  يرادراب  ماگنه  نم  دیوگ : همجن  بانج  ترضح  نآ  راوگرزب  ردام 
نیمز رب  ار  اپ  تسد و  مدروآ  ایند  هب  ار  وا  نوچ  مدش ، یم  كانـساره  هک  يا  هنوگ  هب  مدینـش  یم  دنوادخ  رکذ  يادص  دوخ ، نورد 

.درک یم  تکرح  شیاه  بل  دیوگ ، یم  ینخس  هک  یسک  دننام  درکدنلب و  نامسآ  هب  رس  داهن ، 

، همجن يا  « ) کـّبر همارک  همجن  اـی  کـل  ًاـئینه  : » دومرف دـید ،  ار  شیوـخ  دـنزرف  نوـچ  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح   
تـسار شوگ  رد  شترـضح  دنداد ، ترـضح  هب  هدناشوپ  دیفـس  يا  هچراپ  رد  ار  دازون  سپـس  .داب ) تیمارگ  دنوادخ  تشادـگرزب 

ِهیذُـخ : » دومرف شردام  هب  تشادرب و  ماک  وا  زا  نآ  اب  دـیبلط و  تارف  بآ  تفگ و  هماـقا  يو  پچ  شوگ  رد  ناذا و  شیوخ  دـنزرف 
(1)( .تسا دنوادخ  نیمز  رد  یهلا  هدنام  یقاب  وا  هک  ار  وا  ریگب  « ) ِهِضْرَا یف  یلاعَت  ِهللا  هّیَِقب  ُهَّنِاَف 

هزیکاپ ینعی  هرهاط  بقل  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  ردام  هب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  دلوت  زا  دعب  مالـسلا ) هیلع   ) مظاک ترـضح   
(2) .داد

ص 250. ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1
ص 7. ج 49 ، راونالاراحب ، - 2
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22 ص :

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  رادید  يوزرآ  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

: دومرف یم  شیوخ  نادنزرف  هب  مالسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یسوم  ترضح   

یم هچ  نآ  دیسرپب و  وا  زا  دوخ  نید  دروم  رد  تسا ، ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  ملاع  یسوم ، نب  یلع  امـش  ردارب  نیا   
ُُهتْکَرْدَا ینَْتَیل  َِکْبلُص َو  یَفل  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َِملاع  ّنِا  : » تفگ یم  نم  هب  هک  مدینش  اهراب  دمحم  نب  رفعج  مردپ  زا  نم  دینک ، ظفح  دیوگ 

وا مدید ، یم  ار  وا  نم  شاک  يا  تسوت ، لسن  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم لآ  ملاع  ینعی  یلع » َنینِمْؤُملاِریمَا  ُّیِمَـس  ُهَّنِاَف 
(1) .تسا مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما ، مانمه 

ماما نآ  دوجو  هب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  نینمؤملاریماو و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  يددعتم  تایاوررد   
هراشا ناشیا  ترایز  هداعلا ي  قوف  باوث  ناسارخ و  رد  ترـضح  نآ  فیرـش  دـقرم  ناشیا و  هنامولظم  تداهـش  هب  نینچمه  مامه و 

.دش دهاوخ  رکذ  ترضح  تداهش  لصف  رد  هک  تسا  هدش 

.يرولامالعا زا  ص 100  ج 49 ، راحب ، - 1
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23 ص :

؟ دندیمان اضر  ار  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  ارچ 

ماما یلع ، نب  دمحم  رفعجوبا ، هب  دـیوگ : تسا  ( مالـسلا هیلع   ) داوج ماما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  باحـصا  ناگرزب  زا  هک  یطنزب   
ناشیا نوچ  تسا  هداد  ار  اضر  بقل  امش  ردپ  هب  نومأم  هک  دنرادنپ  یم  امش  نافلاخم  زا  یهورگ  مدرک : ضرع  مالسلا ) هیلع   ) داوج

یم هاـنگ  دـنیوگ و  یم  غورد  مسق  ادـخ  هب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) داوج ترـضح  تسا ، هدیدنـسپ  شیوخ  يدـهع  تیـالو  يارب  ار 
همئا وا و  لوسر  هدیدنسپ  نامسآ و  رد  لجوزع  دنوادخ  هدیدنسپ ي  يو  اریز  دیمان  اضر  ار  وا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هکلب  دننک ،

.دوب نیمز  رد  مالسلا ) مهیلع   ) وا زا  دعب 

؟ دش هدیمان  اضر  ناشیا  نایم  رد  امش  ردپ  ارچ  سپ  متفگ : .يرآ  دومرف : دندوبن ؟ نینچ  امـش  هتـشذگ  ناردپ  یمامت  رگم  مدیـسرپ :  
تهج نیا  هب  دادن  خر  شناردپ  زا  کی  چیه  يارب  رما  نیا  و  وا ، ناتـسود  دـننامه  دـنداد  تیاضر  وا  هب  زین  وا  نافلاخم  نوچ  دومرف :

(1) .دش هدیمان  اضر  ناشیا  نایم  رد  ترضح  نآ 

دـیمان و یم  اضر  ار  یلع  شدـنزرف  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  دـیوگ : صفح  نب  نامیلـس  هک  نآ  تسا  هلأسم  نیمه  دـیؤم   و 
نینچ نم  هب  اضر  مدنزرف  متفگ ، اضر  مدنزرف  هب  دینزب ، ادـص  اضر  ار  مدـنزرف  دومرف  یم  دـنک ) دای  ترـضح  زا  تساوخ  یم  نوچ  )

(2)  ... تفگ و

ص 237. ج 1 ، عئارشلا ، للع  ص 13 و  ج 1 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1
ص 226. ج 1 ، عیارشلا ، للع  - 2
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24 ص :

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  یناوج  یکدوک و  نارود 

هب ناسیون  خیرات  هک  اریز  تسا ، هدرک  توکـس  يرایـسب  ّدـح  ات  یناوج  یکدوک و  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) یناگدـنز دروم  رد  خـیرات   
هب ادص ، رـس و  لاجنج و  زا  رود  هب  اعّدا و  یب  دارفا  هن  .دنتـسه  دـنم  هقالع  دنـشاب  مومع  هجوت  دروم  هک  يدارفا  ای  هزاوآ  رپ  ثداوح 

تهج هب  زین  ناـمز  نآ  نادنمـشناد  هدوـب و  ناـنآ  ندرک  روـجهم  رب  تموـکح  ياـنب  هک  مالـسلا ) مهیلع   ) تـیب لـها  دروـم  رد  هژیو 
طوبرم تاعالطا  زا  هدنیآ  ياه  لسن  هک  تسا  هدش  ببس  رما  نیا  دنتـشاد .  اه  نآ  شقن  ندرک  گنرمک  رد  یعـس  یبهذم  تفلاخم 

.دننامب مورحم  يدایز  ّدح  ات  تماما ، زا  دعب  اسب  هچ  تماما و  زا  لبق  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  یناگدنز  هب 

یکی دوب ، شیوخ  یمارگ  ردپ  هجوت  دروم  تدش  هب  یکدوک  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  هک  تسا  نآ  هدمآ  خیرات  رد  هچ  نآ   
وا ترضح  تسوا ، نماد  رد  یلع  شدنزرف  مدید  متفر ، ترـضح  دزن  دیوگ : لّضفم  مان  هب  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  نارای  زا 

: دومرف یم  دنابسچ و  یم  دوخ  هب  داهن و  یم  دوخ  شود  رب  ار  وا  دیسوب و  یم  ار 

.تسا راکشآ  وت  لضف  هزیکاپ و  وت  قلخ  هچ  ییوب ، شوخ  هچ  تیادف ! هب  مردپ   

.تسا هداتفین  امش  زج  سک  چیه  يارب  هک  داتفا  یتبحم  نانچ  كدوک ، نیا  هب  تبسن  ملد  رد  موش ، تیادف  مدرک : ضرع   

اونش و دنوادخ  دنتسه و  یخرب  زا  یخرب  هک  ینادنزرف  مردپ ، هب  تبسن  تسا  نم  لثم  نم ، هب  تبسن  وا  لضفم ، يا  دومرف : ترضح   
.تساناد

: دومرف تس ؟ امش  زا  دعب  رما  نیا  بحاص  وا  ایآ  مدرک : ضرع   
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(1) .دوش رفاک  دنک ، ینامرفان  ار  وا  هکره  تسا و  هدیسر  قح  هب  دنک  تعاطا  وا  زا  هکره  يرآ 

رفج و هب  نم  اـب  وا  .تسا  رادربناـمرف  اونـش و  نم  نخـس  هب  تبـسن  رتـشیب  همه  زا  مدـنزرف ، نیرت  گرزب  یلع ، دومرف : یم  یهاـگ   و 
یمن وا  ّیـصو  ربماـیپ و  زج  نآ  رد  و  دـنک ، یم  هاـگن  تسا ) مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  موـلع  عباـنم  زا  مهم  باـتک  ود  هک   ) هعماـج

(2) .درگن

ص 26. ج 1 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1
ص 20. ج 24 ، باب 14 ، ءزج 3 ، تاجردلا ، رئاصب  - 2 - 2
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یناوج رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  ینید  تیعجرم 

هیلع  ) مظاـک ترـضح  دوب و  مدرم  عجرم  هک  دوـب  رادروـخرب  شناد  تلیـضف و  زا  ناـنچ  یناوـج  رد  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح   
وا هداتسرف ي  نم و  نخـس  شنخـس  تسا  ، نم  هتـشون ي  مرـسپ ، هتـشون ي  دومرف : یم  داد و  یم  عاجرا  ناشیا  هب  ار  مدرم  مالـسلا )

(1) .تسا قح  نامه  دیوگب  هچره  تسا ، نم  هداتسرف ي 

امش روظنم  دیسرپ : .سرپب  دوخ  ماما  زا  دومرف : ترضح  .مراد  یلاؤس  درک : ضرع  مالسلا ) هیلع   ) مظاک ترضح  هب  یـصخش  يزور   
هدیـشخب وا  هب  ار  نسحلاوبا - مدوخ -  هینک  نم  تسا ، یلع  مرـسپ  وا  دومرف : ترـضح  مسانـش ! یمن  یماما  امـش  زج  هب  نم  تسیک ؟

(2) .ما

(3)« هنـس نیرـشع  فّین و  نبا  وه  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دجـسم  یف  یتفی  ناک  : » دیوگ هماع  املع  زا  رجح  نبا   
( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  دجسم  رد  تشادن  رتشیب  لاس  دنچ  تسیب و  هک  یلاحرد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  ینعی 

.داد یم  اوتف 

رد تنس -  لها  هعبرا  ياهقف  زا  یکی  سنا  نب  کلام  مایا  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  دیوگ : هماع  ياملع  زا  رگید  یکی  یبهذ   
(4) .داد یم  اوتف  دوب  ناوج  هک  یلاح 

داشرالا 2/250. 1/31 ؛ مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخانویع 1/312 ؛ یفاک ، لوصا  - 1
ص 25. ج 49 ، راحب ، : ك.ر ص 29  یسوط ، خیش  هبیغلا  - 2

.7/339 بیذهتلا ، بیذهت  - 3

.9/388 ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 4
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یهلا هاگشیپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  يالاو  تمظع 

( دوب راـضتحا  لاـح  رد  و   ) دـش راـمیب  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  باحـصا  زا  یکی  دـیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ترـضح   
، منیب یم  ار  گرم  تسا ، میخو  تدـش  هب  ملاح  تفگ : يا ؟ هنوگچ  دیـسرپ : وا  زا  دـمآ و  ناشیا  تدایع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح

.كاندرد تخس و  رایسب  تفگ : یتفای ؟ هنوگچ  ار  گرم  دومرف : ترضح 

گرم اب  یهورگ  دـنهورگ : ود  مدرم  .تسا  هداد  ناشن  وت  هب  ار  شدوخ  تالاح  زا  یخرب  تسا و  زاـغآ  رد  نیا  دـنداد : همادا  ناـشیا 
نیتداهش و هب  رارقا   ) نک دیدجت  ار  تیالو  هب  ادخ و  هب  نامیا  .دنوش  یم  تحار  اه  نآ  تسد  زا  مدرم  یهورگ ، دنوش و  یم  تحار 

.يوش تحار  ات  نک ) تیالو 

مالس امش  رب  اه  هفحت  اهدورد و  اب  مراگدرورپ  ياه  هتـشرف  کنیا   3 ادخ لوسر  رسپ  يا  تفگ : سپـس  داد ، ماجنا  راک  نیا  درم  نآ   
.دننیشنب دیهدب  هزاجا  دنا ، هداتسیا  امش  لباقم  دننک و  یم 

دنراد روتسد  اه  نآ  ایآ  سرپب  هکئالم  زا  دومرف : ضیرم  نآ  هب  ترضح  سپس  .دینیـشنب  راگدرورپ ، هکئالم  يا  دندومرف : ترـضح   
؟ دنتسیاب نم  روضح  رد  هک 

هزاجا امش  ات  داتسیا و  دنهاوخ  امش  مارتحا  هب  دنشاب ، امـش  روضح  رد  دنوادخ  ياه  هتـشرف  همه  رگا  دنتفگ : اه  نآ  دیـسرپ ، ضیرم   
.تسا هداد  روتسد  نینچ  نیا  اه  نآ  هب  دنوادخ  تسشن ، دنهاوخن  دیهدن 

یتسه لثمتم  نم  لباقم  هک  ییامش  نیا  یهلا  ریفس  يا  وت  رب  مالس  تفگ : دوب  هتسب  ار  شیاه  مشچ  هک  یلاح  رد  ضیرم  نآ  سپـس   
(1) .داد ناج  نینچ  نیا  و  مالسلا ) مهیلع   ) همئا رگید  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  اب 

.يدنوارتاوعد زا  ص 72  ج 49 ، راحب ، - 1
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تبرغ نیمزرس  دنزرف 

ای درک : ضرع  دید و  باوخ  رد  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ناحلاص ،  زا  يدرم  هک  دنک  تیاور  هللا  همحر  قودص  خیش   
مومـسم هک  یلاح  رد  دنیآ  یم  نم  دزن  منادنزرف  زا  یخرب  دومرف : ترـضح  منک ؟ ترایز  ار  امـش  نادنزرف  زا  کی  مادک  هللا ! لوسر 

؟ منک ترایز  ار  کی  مادک  نم  ناشیا ، ياه  ناکم  یگدنکارپ  همه  نیا  اب  مدرک : ضرع  .دنا  هدش  هتشک  هک  یلاح  رد  یخرب  دنا و 

یلص  ) ربمایپ دییوگ ؟ یم  ار  اضر  .مدرک  ضرع  تسا ، نوفدم  تبرغ  نیمزرس  رد  تسا و  رت  کیدزن  وت  هب  هک  نآ  دومرف : ترـضح   
(1) .هیلع هللا  یلص  وگب : هیلع ، هللا  یلص  وگب : هیلع ، هللا  یلص  وگب : دومرف  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا 

(. مالسلا هیلع   ) اضرلارابخانویع زا  ص 329 ؛ ج 49 ، راحب ، - 1
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( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  يدابع  هریس ي 

مهیلع  ) تیب لها  ياه  همانرب  زا  یکی  زور ، هنابـش  رد  صاخ  هیعدا ي  راکذا و  اه و  تدابع  يارب  نداـهن  تقو  تداـبع و  هب  تیاـنع   
دنا و هدوبن  لفاغ  نآ  زا  نوگانوگ  ياه  يراتفرگ  تالاغتـشا و  سیردـت و  مدرم ،  تاعجارم  دوجو  اب  زگره  هک  تسا  هدوب  مالـسلا )

.ناشیا ناوریپ  يارب  تسا  یگرزب  سرد  نیا 

.میزادرپ یم  مالسلا ) مهیلع   ) اضر ترضح  يدابع  هریس ي  زا  يا  هراپ  هب  کنیا   

.دوب هدجس  رد  باتفآ  عولط  ات  تفر و  یم  هدجس  هب  حبص  زامن  زا  دعب  . 1 

.دناوخ یم  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  رد  دوب  یتغارف  تصرف و  هک  یهاگ  . 2 

.دروآ یم  اج  هب  رکش  هدجس  هراومه  زامن  زا  دعب  . 3 

.دوب ینآرق  وا  ياه  لاثم  خساپ و  نخس و  همه  هک  دوب  سونأم  نآرق  اب  نانچ  . 4 

مسر یم  يا  هیآ  ره  هب  یلو  منک ، یم  متخ  نیا  زا  رتمک  رد  مهاوخب  رگا  دومرف : یم  درک و  یم  نآرق  متخ  کی  زور ، هس  ره  رد  . 5 
.تسا هدش  لزان  ینامز  هچ  اجک و  رد  هک  منک  یم  لمأت 

.درک یم  يراد  هدنز  بش  ار  اه  بش  رتشیب  دوب و  كدنا  بش  رد  شباوخ  . 6 

.دش یمن  توف  وا  زا  هام  ره  رد  زور  هس  هزور  تفرگ و  یم  هزور  رایسب  . 7 

.تفگ یم  رایسب  زامنریغ  زامن و  رد  ار  تاولص  رکذ  داتسرف و  یم  تاولص  لوا  شیوخ  ياهاعد  رد  . 8 
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.تسیرگ یم  رایسب  دیسر ،  یم  منهج  تشهب و  هب  طوبرم  يا  هیآ  هب  نوچ  دناوخ و  یم  نآرق  دایز  رتسب ، رد  بش  . 9 

(1) .تشاد همهاو  دنوادخ  زا  همه  زا  شیب  دوب و  لوغشم  ادخ  رکذ  هب  تاقوا  همه  . 10 

.نوگانوگ ثیداحا  زا  هدش  هدیزگ  ات 94 ص 90  ج 49 ، راحب ، - 1
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ناسارخ رفس  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  يدابع  همانرب ي 

هراشا

هک وا  .تشاد  هدهع  رب  ار  یتایلام  یلاع  ناوید  تسایر  نومأم ، نامز  رد  دوب و  نایسابع  تلود  نارازگراک  زا  كاحض  یبا  نبا  ءاجر 
ریـسم زا  ار  ناشیا  دشاب و  ترـضح  بقارم  .دربب و  نومأم  دزن  ورم  هب  هنیدم  زا  ار  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح   (1) تشاد تیرومأم 

ار يدرم  دنگوس  ادخ  هب  مدوب ، ترـضح  اب  ورم  ات  هنیدـم  زا  نم  دـیوگ : یم  مق ، ریـسم  زا  هن  دـهد ،  تکرح  سراف  زاوها و  هرـصب و 
حبـص زامن  زا  دعب  هک  دوب  نینچ  ناشیا  تداع  .مدیدن  ینامز  چیه  رد  دنوادخ  زا  سرت  تدشو  ادخ  دای  يدایز  اوقت و  رد  وا  دننامه 

ات دش  یم  لوغشم  وا  لآ  ربمایپ و  رب  تاولص  هللا و  الا  هلا  ربکا و ال  هللا  دمحلا هللا و  هللا و  ناحبس  رکذ  هب  تسـشن و  یم  زامن  لحم  رد 
مدرم اب  تشاد و  یم  رب  رـس  سپـس  .دش  یم  دـنلب  زور  ات  دیـشک  یم  ازارد  هب  ردـق  نآ  تفر و  یم  هدجـس  هب  هاگ  نآ  باتفآ ، عولط 

زا دـعب  تشگ و  یم  رب  دوخ  زامن  لحم  هب  تفرگ و  یم  وضو  هرابود  رهظ ، کیدزن  درک و  یم  هظعوم  ار  اـه  نآ  تفگ و  یم  نخس 
یم اج  هب  ار  رهظ  زامن  تفگ و  یم  هماقا  ناذا و  تسا -  هدمآ  لقن  رد  هک  یّـصاخ  تیفیک  اب  رهظ -  هلفان ي  تعکر  تشه  ندـناوخ 
راب دص  نآ  رد  دروآ و  یم  اج  هب  رکش  هدجس  سپس  تفگ ، یم  هللا  الا  هلا  ریبکت و ال  دمح و  حیبست و  یتدم  ات  زامن ، زا  دعب  .دروآ 

دش و یم  لوغشم  رصع  زامن  هب  سپس  دناوخ و  یم  یصاخ -  تیفیک  اب  ار -  رصع  هلفان  تعکر  تشه  هاگ  نآ  هللاًارکش » : » تفگ یم 
: تفگ یم  هبترم  دص  تفر و  یم  هدجس  هب  سپس  تفگ  یم  هللا  الا  هلا  ریبکت و ال  دمح و  حیبست و  یتدم  ات  مه  زامن  زا  دعب 

ادخهد 23/286 همان  تغل  - 1
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یتدم ات  زامن  زا  دعب  و  دناوخ   یم  ار  برغم  زامن  تفگ و  یم  هماقا  ناذا و  تفرگ و  یم  وضو  زین  باتفآ  بورغ  زا  سپ  هللادـمح .» »
راهچ دیوگ  نخس  یسک  اب  هک  نآ  نودب  هاگ  نآ  درک و  یم  رکـش  هدجـس  سپـس  .تفگ  یم  هللا  الا  هلا  ریبکت و ال  دمح و  حیبست و 

.دروآ یم  اج  هب  تونق  اب  مالس و  ود  اب  ار  برغم  هلفان  تعکر 

تساخ یم  رب  تشذگ  یم  بش  زا  موس  کی  ًادودح  نوچ  و  درک ، یم  راطفا  هاگ  نآ  دناوخ و  یم  زامن  تابیقعت  یتدم  نآ  زا  سپ   
تفگ و یم  هللا » الا  هلا  دمح و ال   » رکذ تفگ و  یم  ادخ  رکذ  تسشن و  یم  یتدم  زامن  ّلحم  رد  سپس  دناوخ و  یم  ار  اشع  زامن  و 

.تفر یم  رتسب  هب  رکش  هدجس  تابیقعت و  ندناوخ  زا  دعب 

یم كاوسم  تساخ و  یم  رب  رتسب  زا  رافغتـسا  هللا و  الا  هلا  ریبکت و ال  دـمح و  حـیبست و  اب  دیـسر  یم  بش  رخآ  موس  کـی  نوچ   و 
يارب زامن  زا  دعب  و  تسا -  هدـمآ  لقن  رد  هک  یـصاخ  تیفیک  اب  دروآ -  یم  اج  هب  بش  زامن  تعکر  هدزای  تفرگ و  یم  وضو  دز ،

تفگ و یم  هماقا  ناذا و  دش ، یم  رجف  عولط  نوچ  دناوخ و  یم  رجف  هلفان ي  تعکر  ود  رجف ، عولط  کیدزن  تسـشن و  یم  تابیقعت 
یم اج  هب  رکش  هدجس  ود  هاگ  نآ  دناوخ ، یم  تابیقعت  باتفآ  عولط  ات  زین  مالـس  زا  دعب  دروآ .  یم  اج  هب  ار  حبـص  زامن  تعکر  ود 

 . ...دیآ الاب  زور  ات  دروآ 

دـناوخ و یم  زامن  راطفا ، زا  لبق  دـش ، یم  بش  نوچ  تفرگ و  یم  هزور  اهزور  درک ، یم  ندـنام  دـصق  زور  هد  هک  يرهـش  ره  رد   
رجف تعکر  ود  بش و  زامن  برغم و  هلفان  ناشیا  برغم ، رگم  دناوخ  یم  تعکر  ود  ار  بجاو  ياهزامن  تشادن ، ندـنام  دـصق  رگا 

رهظ زور -  ياه  هلفان  یلو  درک  یمن  كرت  رَضَح  رد  هن  رفس و  رد  هن  ار 
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نیا دومرف : یم  تفگ و  یم  هعبرا  تاحیبست  راب  یس  دناوخ  یم  هتسکش  هک  يزامن  ره  زا  دعب  درک و  یم  كرت  رفس  رد  ار  رصع -  و 
 . ...تسا زامن  ندش  لماک  يارب 

زامن و رد  ار  تاولـص  نیا  داتـسرف و  یم  وا  لآ  ربمایپ و  رب  تاولـص  ادتبا  هراومه ، اعد  رد  تفرگ و  یمن  هزور  تقو  چـیه  رفـس  رد   
.درک یم  رارکت  رایسب  زامن  زا  سپ 

یم دیـسر  یم  دوب  نآ  رد  شتآ  اـی  تشهب  داـی  هک  يا  هیآ  هب  هاـگ  ره  درک و  یم  توـالت  نآرق  رایـسب  دوـب ، رتـسب  رد  هک  اـه  بش   
.درب یم  هانپ  وا  هب  شتآ  زا  درک و  یم  تشهب  تساوخرد  دنوادخ ، زا  تسیرگ و 

...تفگ یم  دنلب  ار  هللا  مسب  اهزامن  همه  رد  ترضح   

داد و یم  خساپ  ناشیا  هب  ترضح  دندیسرپ و  یم  دوخ  نید  ملاعم  زا  دندمآ و  یم  ناشیا  دزن  مدرم  دش  یم  دراو  هک  يرهش  ره  رد   
.درک یم  تیاور  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  زا  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  زا  شناردپ  هطساو ي  هب  ار  يرایسب  ثیداحا 

يرآ تفگ : ، مدرک وگزاب  وا  يارب  ار  ترضح  تالاح  نم  تساوخ و  ار  رفس  شرازگ  نم  زا  وا  مدرب و  نومأم  دزن  ار  ترضح  یتقو   
وگم یـسک  هب  يا  هدـید  ار  هچ  نآ  تسا ، ناشیا  نیرتدـباع  نیرتاناد و  نیمز و  لها  نیرتهب  یـسوم  نب  یلع  كاحـض ، یبا  رـسپ  يا 

دنوادـخ زا  و  ترـضح  .) لیاضف  نامتک  يارب  تسا  یـشوپرس  هتبلا  هک   ) دوش هتفگ  نم  نابز  زا  باـنج  نآ  لـضف  مهاوخ  یم  نوچ 
(1) .منادرگ دنلب  ار  وا  شزرا  هک  نیا  هب  مراد  هک  یتین  رد  میوج  یم  کمک 

ص 178. ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1
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( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  تقو  لوا  زامن 

درف هجوت  يرادنید و  يرایشوه و  زمر  تقو  لّوا  زامن  هکارچ  داد ، یم  تیمها  رایسب  تقو  لّوا  زامن  هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح   
رارق ییالاو  هبتر  رد  يونعم  ینید و  رظن  زا  ًالومعم  دنشاب  تقو  لوا  زامن  هب  دیقم  هک  یناسک  تسا و  تایونعم  دنوادخ و  هب  ناملسم 

.دنریگ یم 

ياج هب  ثحب  تخادرپ و  یم  وگتفگ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  اب  ناـمز  نآ  فورعم  دنمـشناد  یبئاـص  نارمع  يا  هسلج  رد   
تقو دومرف : دوب -  هسلج  رب  رظان  هک  نومأم -  هب  تساخرب و  ياج  زا  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  هاگان  هک  دوب ، هدیـسر  ساـسح 

مناوخ و یم  زامن  دومرف : ترضح  .نکن  عطق  ارم  خساپ  مالسا ) شریذپ  يارب  ) تسا هدش  هدامآ  مرن و  مبلق  تفگ : نارمع  تسا ، زامن 
(1) .مدرگ یمرب 

ات داد  تباجا  هدعو  نم  هب  هک  مدرک  یتساوخرد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  زا  دیوگ : یم  یـسوم  نب  میهاربا  يرگید  ثیدح  رد   
، دـمآ دورف  بکرم -  زا  ترـضح -  دـش ، زامن  تقو  هار  ناـیم  رد  .دـش  جراـخ  نویولع  یخرب  رادـید  يارب  ترـضح  يزور  هک  نآ 

ترفغم لومشم  ار  وت  ادخ  دومرف : دنیایب ، باحصا  ات  دینک  ربص  مدرک : ضرع  وگب ، ناذا  دومرف : نم  هب  .دوبن  ناشیا  نم و  زج  یسک 
زاـمن متفگ و  ناذا  نم  .ناوـخب  زاـمن  تقو  لوا  هشیمه  زادـنین ، ریخأـت  هب  تقو ، رخآ  هب  تقو  لوا  زا  تـهج  یب  ار  زاـمن  دـهد ، رارق 

درذگ یم  امش  هدعو  زا  تسا  یتدم  ربمایپ ! رسپ  يا  مدرک : ضرع  زامن  زا  دعب  .میدناوخ 

ص 139. ج 1 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1
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رب كرابم  تسد  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  ماگنه  نیا  رد  مرادن  یـسرتسد  امـش  هب  هشیمه  دیراتفرگ و  زین  امـش  مدنمزاین ، نم  و 
.راد یفخم  يدید  هچنآ  نک و  هدافتسا  دهد ، تکرب  وت  هب  دنوادخ  ریگب ، ار  نیا  دومرف : دروآرد و  ار  ییالط  شمش  دز و  نیمز 

(1) .مدش ناسارخ  رد  دارفا  نیرتزاین  یب  زا  مدرک و  دیرخ  رانید  رازه  داتفه  نآ  اب  هک  تشاد  تکرب  نانچ  لام  نآ  دیوگ : درم  نآ   

.راصتخا توافت و  يرادقم  اب  ص 406  ج 2 ، یفاکلوصا ، ص 49 و  ج 49 ، راحب ، - 1
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مدرم اب  ترضح  ترشاعم  بادآ  یعامتجا و  هریس ي 

هراشا

.درک یم  بترم  ناشیا  يارب  ار  دوخ  دمآ  یم  مدرم  دزن  یتقو  . 1 

.درزاین ار  یسک  نابز  اب  زگره  . 2 

.درک یمن  عطق  ار  یسک  نخس  زگره  . 3 

.درکن ّدر  تسناوت ، یم  هک  ار  نآ  تجاح  زگره  . 4 

.داد یمن  هیکت  يو  لباقم  درک و  یمن  زارد  ار  ياپ  دوخ ، نیشنمه  لباقم  رد  . 5 

.دوب مّسبت  ترضح  هدنخ ي  هکلب  دنزب ، ههقهق  هک  دشن  هدید  . 6 

.تشاد هقالع  مدرم  عمج  رد  روضح  ماگنه  هژیو  هب  شیوخ  ندرک  رطعم  هب  . 7 

.داد یم  ماجنا  کیرات  ياه  بش  رد  رتشیب  ار  راک  نیا  داد و  یم  هقدص  درک و  یم  تمدخ  نارگید  هب  رایسب  . 8 

ترـضح شکب ، هسیک  ارم  تفگ : ناشیا  هب  تخانـش ، یمن  ار  ماـما  هک  يدرم  ماـمح ، رد  يزور  دـنا  هدروآ  دوب ؛ عضاوتم  رایـسب  . 9 
وا هب  يرادلد  نمض  ترضح  یلو  تساوخ  رذع  رایسب  دندرک  یفرعم  وا  هب  ار  ترضح  مدرم ، یتقو  وا ، ندیشک  هسیک  هب  درک  عورش 

.داد همادا  ندیشک  هسیک  هب 

غارچ ماگنه ، نیا  رد  دنام ، ترـضح  دزن  بش  ات  دمآ و  ترـضح  دزن  ینامهیم  يزور  تشاذـگ ،  یم  مارتحا  رایـسب  نامهیم  هب  . 10 
نامهیم ام  دومرف : دومن و  حالصا  ار  نآ  دوخ  دش و  عنام  ترـضح  یلو  دنک ، تسرد  ار  غارچ  تساوخ  درم  نآ  دش  نوگرگد  لزنم 

(1) .میریگ یمن  راک  هب  ار  دوخ 

.نوگانوگ تایاور  زا  هدیزگرب  ات 104 ص 90  ج 49 ، راحب ، - 1
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( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  تواخس  دوج و 

لضف دیشخب ، ار  شیوخ  لاوما  مامت  هفرع  زور  رد  لاس  کی.دوب  نارود  هناگی ي  ءارقف  هب  تیانع  تواخس و  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
نایز يدروآ ، تسد  هب  يراوگرزب  شاداپ و  نآ  اب  هک  ار  يزیچ  زگره  دومرف : ترضح  تسا ، تراسخ  نایز و  نیا  تفگ : لهس  نب 

.(1) نکن باسح 

هب نم  تّورم  رادقم  هب  تفگ : مناوت ، یمن  دومرف : ترضح  نک ، اطع  نم  هب  دوخ  تّورم  رادقم  هب  تفگ : ترـضح  هب  يدرم  يزور   
(2) .دنهدب وا  هب  رانید  تسیود  داد  روتسد  سپس  مناوت ، یم  ار  نیا  دومرف : ترضح  نک ، اطع  نم 

ص 100. ج 49 ، راحب ، - 1

ص 100. ج 49 ، راحب ، - 2

مالسلا هیلع  اضر  ماما  یگدنز  هب  یهاگن  باتفآ : www.Ghaemiyeh.comتیاکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 209زکرم  هحفص 50 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12263/AKS BARNAMEH/#content_note_37_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12263/AKS BARNAMEH/#content_note_37_2
http://www.ghaemiyeh.com


38 ص :

نادنمزاین هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  هژیو  هجوت  تیانع و 

ناشیا جیاوح  ندروآرب  نادـنمزاین و  هب  کمک  هجوت و  هلأسم  تسا ، هدـش  دـیکأت  نآ  هب  رایـسب  مالـسا  نید  رد  هک  يروما  زا  یکی   
نایب هتکن و  نیا  رب  دیکأت  زا  راشرـس  ( مالـسلا مهیلع   ) ناموصعم تاروتـسد  نآرق و  تایآ  .دننک  یم  تساوخرد  یتقو  هژیو  هب  تسا ،

.تسا نادنمزاین  هب  تمدخ  بادآ  تلیضف و 

هب يا  هژیو  تیانع  ترضح  هک  دنک  یم  انشآ  تقیقح  نیا  اب  ار  ناسنا  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  ترـضح  هریـس ي  رب  هاتوک  يرورم   
.تسا هتشاد  نادنمزاین  هب  کمک  تمدخ و 

نیرتهب زا  داهن و  یم  هرفـس  رانک  یفرظ  دـش ، یم  ندروخ  اذـغ  لوغـشم  نوچ  ( مالـسلا هیلع   ) اضر ترـضح  دـیوگ : دالخ  نب  رمعم   
(1) ...دنهدب ارقف  هب  داد  یم  روتسد  درک و  یم  ادج  رضاح  ياذغ 

داوج ماما  هب  يا  همان  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  دیوگ : یم  تسا  ( مالـسلا هیلع   ) اضر ترـضح  صاخ  باحـصا  زا  هک  یطنزب   
( یعرف  ) کچوک رد  زا  ار  وت  ناراکتمدـخ ، هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  رفعج ، ابا  يا  دومرف  دـندوب ) هنیدـم  رد  هک  ( ) مالـسلا هیلع  )

یم وت  زا  دسرن ، یـسک  هب  يریخ  وت  زا  دنهاوخ  یم  هک  تس  اه  نآ  لخب  تهج  هب  نیا  دننکن ) اضاقت  وت  زا  مدرم  ات   ) دـنرب یم  نوریب 
رانید مهرد و  هرقن -  الط و  يور ، یم  نوریب  یتقو  دشابن ، یلصا )  ) گرزب رد  زا  زج  وت  جورخ  دورو و  هک  وت  رب  نم  قح  هب  مهاوخ 

هب نک  ، اطع  دنک ، تساوخرد  هکره  هب  رادرب و  دوخ  اب  تسا -  هدوب  نامز  نآ  جیار  لوپ  هک 

.یقربنساحم زا  ص 97 ، ج 49 ، راحب ، - 1
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تیاه همع  زا  کیره  هب  و  تسوت ، رایتخا  هب  شرتشیب  هدـم ، رانید  هاجنپ  زا  رتمک  دوب  ناسحا  یـضاقتم  هک  دوخ  ياهومع  زا  کیره 
ار وت  دـنوادخ  راک ، نیا  اب  مهاوخ  یم  نم  تسوت ، رایتخا  هب  شرتشیب  هدـم و  رانید  جـنپ  تسیب و  زا  رتمک  دوب  ناـسحا  یـضاقتم  هک 

(1) .رادم یگنت  همهاو ي  دنوادخ -  شرع -  بحاص  زا  نک و  قافنا  دنادرگ ، دنلب 

ج 1. هاکزلا ، باتک  باب 43  ص 463 ج 9 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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نادنمزاین تیثیح  وربآ و  ظفح 

يدرم هاگان  دندیسرپ ، یم  یعرـش  ماکحا  زا  دندوب و  ناشیا  دزن  يدایز  هّدع  دوب و  رـضاح  سلجمرد  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح   
ناردپ و امـش و  ناتـسود  زا  نم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ رـسپ  يا  تفگ : درک و  مالـس  .دش  دراو  نوگمدنگ  دق و  دنلب 
هب یتقو  امن ، مرهش  هناور  ارم  یناد  یم  حالص  رگا  مدش ، هدنامرد  و  مامت   ما  هقوذآ  مدمآ  ، جح  هب  ( ناسارخ زا  ، ) متـسه امـش  دادجا 

تمحر نیشنب ، دومرف : ترضح  .متسین  هقدص  قحتـسم  نم  اریز  مهد  یم  هقدص  امـش  بناج  زا  يا  هداد  امـش  هچ  نآ  مدیـسر  منطو 
هب تفرگ و  هزاجا  اه  نآ  زا  ترـضح  .دندنام  یقاب  رفن  هس  دش و  تولخ  سلجم  هک  نآ  ات  تخادرپ  مدرم  راک  هب  سپـس  وت ؛ رب  ادخ 
درم نآ  دومرف : درک و  جراخ  رد  يالاب  زا  ار  كرابم  تسد  دهد  ناشن  ار  دوخ  هک  نآ  نودب  دـمآ و  یتدـم  زا  سپ  تفر ، ینوردـنا 

نک و هدافتـسا  دوخ  هشوت  جراـخم و  يارب  ریگب و  ار  راـنید  تسیود  نیا  دومرف : .متـسه  اـج  نیا  درک : ضرع  تساـجک ؟ یناـسارخ 
.تفر درم  نآ  و  ینیبن ! ارم  منیبن و  ار  وت  ات  ورب  یهدب ، هقدص  تسین  مزال  زین  نم  بناج  زا  شاب و  بظاوم 

وا زا  ار  دوخ  تروص  ارچ  يدومن ، فطل  اطع و  دایز  هک  امـش  موش ، تیادف  تفگ : نارـضاح  زا  یکی  دمآ ، نوریب  ترـضح  سپـس   
ار ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ثیدح  يا  هدینـشن  رگم  منیبب ! شتروص  رد  ار  لاؤس  ّتلذ  ادابم  ات  دومرف : يدرک ؟ ناهنپ 

تـسا هدش  اهر  دـهد  ماجنا  راکـشآ  ار  هانگ  هک  نآ  و  تسا ! جـح  داتفه  دـننام  دـهد  ماجنا  هنایفخم  ار  کین  راک  هک  نآ  دومرف : هک 
.تسا هدیزرمآ  دهد  ماجنا  یفخم  ار  هانگ  هک  نآو 
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(1) .مدرگ یم  زاب  وا  دزن  زا  میوربآ  اب  مربب ، وا  دزن  یتجاح  هک  هاگره  دناوخ : نومضم  نیا  هب  يرعش  ترضح  سپس   

 

ص 101. ج 49 ، راحب ، ص360 و  ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  - 1
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ناتسدریز اب  ( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  هریس ي 

ناشن نمـض  هک  تسا  ناگدرب  ناراکتمدـخ و  هب  ناشیا  هجوت  مالـسلا ،) هیلع   ) اضر ترـضح  زیمآ  تبحم  ابیز و  قـالخا  رهاـظم  زا   
ناتسدریز هب  تبسن  ترضح  يالاو  هفطاع ي  هیحور و  زا  تسا ، مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  شور  هک  ناشیا  هداعلا  قوف  عضاوت  نداد 

.دنک یم  تیاکح  نافیعض  و 

بش زامن  يارب  ار  اه  نآ  ات  دوب  هتشامگ  ار  یسک  هک  يا  هنوگ  هب  .تشاد  هجوت  دوخ  ناراکتمدخ  تیونعم  تدابع و  هب  ترضح  . 1 
(1) .دنک رادیب 

(2) .تسا هدرک  دازآ  ار  هدرب  رازه  ترضح  دنا : هتشون  هک  يا  هنوگ  هب  تشاد  تیانع  ناگدرب  يدازآ  هب  تبسن  . 2 

یمامت تخادنا و  يا  هرفس  يزور  مدوب  ، هارمه  ناسارخ  رفس  رد  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  اب  دیوگ : یم  خلب  یلاها  زا  یکی  . 3 
یم ادج  يا  هرفس  اه  نیا  يارب  شاک  يا  موش ، تیادف  مدرک : ضرع  درک ، عمج  هرفس  رـس  دندوب  هک  يا  هبترم  ره  اب  ار  ناراکتمدخ 

اناـمه ینعی : .لاـمعَْألِاب  َءازَْجلاَو  ٌدِـحاو  َبَـألاَو  ٌهدِـحاو  َّمُـألاَو  ٌدِـحاو  یلاـعَت  َكَراـبَت  َّبَّرلا  َّنِا  نک : سب  دومرف : ترـضح  یتخادـنا ؟
.تسا لامعا  هب  شاداپو  تسا  یکی  نامردپ  یکی و  ام  ردام  یکی و  ام  راگدرورپ 

ناراکتمدخ زا  رفن  ود  درک  ، یم  اذغ  تقو  رد  ار  ناتـسدریز  شمارآ  تاعارم  هک  دوب  نیا  ترـضح  هدنزرا ي  تافـص  هلمج  زا  . 4 
ام هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  دنیوگ : ردان  رسای و  ياه  مان  هب  ترضح 

ص 178. ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  -   - 1
ص 31. هیادهلا ، مالعا  - 2
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.دینک مامت  ار  ناتیاذغ  دیوشن و  دنلب  مدمآ ، امش  رس  يالاب  نم  دیدوب و  اذغ  لوغشم  رگا  دومرف   

مامت شیاذـغ  ات  دـیراذگب  دومرف : یم  تسا  ندروخ  اذـغ  لوغـشم  دـنتفگ  یم  نوچ  دز و  یم  ادـص  ار  ام  زا  یکی  ترـضح  یهاگ   
: دـیوگ مداخ  ردان  .تفرگ  یم  همقل  اه  نآ  يارب  شیوخ  تسد  اب  هک  درک  یم  هجوت  دوخ  ناراکتمدـخ  هب  ناـنچ  یهاـگ  (1) و  دوش

يور تسا ) هدوب  دندرک  یم  تسرد  امرخ  رکـش و  اب  هک  دـننام  هچولک  يزیچ  ایوگ   ) هنیزوج شدوخ  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح 
(2) .داد یم  نم  هب  داهن و  یم  مه 

ص 102. ج 49 ، راحب ، - 1
ص100. ج 49 ، راحب ، - 2
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نایعیش هب  تبسن  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  تیانع  فطل و 

هک ناـنچ  مه  تسا ؛ شیوخ  نادـنزرف  یهاوـخریخ  حالـص و  یپ  رد  هتـسویپ  هک  تسا  یناـبرهم  ردـپ  نوـچمه  هعیـش  رظن  رد  ماـما   
ماـما ینعی   (1) ریغَّصلا ِدـَلَْولِاب  ُهَّرَْبلا  ّمُْألاَو  قیقـشلا  ُخَألاو  قیفَّشلا  ُدـِلاولا  ُقیفَّرلا َو  ُسینَـألا  ُماـمِألا  دومرف : ( مالـسلا هیلع   ) اـضر ترـضح 
اـضر ترـضح  ام  هک  تسا  هنوگ  نیا  .تسا و  شیوخ  کچوک  دـنزرف  هب  هاوخریخ  ردام  زوسلد و  ردارب  ردـپ و  ناـبرهم و  یمدـمه 

.دشاب یم  نایعیش  لاح  لماش  ترضح ، فاطلا  هتسویپ  اریز  میناد  یم  فوئر  ماما  ار  مالسلا ) هیلع  )

.دینک اعد  ما  هداوناخ  نم و  يارب  مدرک : ضرع  ترضح  هب  دیوگ : دوب ، ( مالسلا هیلع   ) اضر ترـضح  هجوت  دروم  هک  نابا  نب  هللادبع   
: دیوگ هللادبع  .دوش  یم  شرازگو  هضرع  نم  رب  بش  زور و  ره  امش  لامعا  هک  دنگوس  ادخ  هب  منک ! یمن  اعد  رگم  دومرف : ترضح 

يَرَیَـسف اُولَمْعا  ُْلق  َو  : » دیا هدناوخن  ار  لجوزع  دنوادخ  باتک  ایآ  دومرف : ترـضح  مدرک  بجعت  مدرمـش   گرزب  ار  بلطم  نیا  نم 
ترـضح سپـس  .دید  دنهاوخ  ار  امـش  رادرک  نانمؤم ، وا و  لوسر  ادخ و  هک  دـینک ، شالت  ینعی : نونِمؤُْملا » ُهلوُسَر َو  ْمُکَلَمَع َو  ُهللا 

(2) تسا وا ) موصعم  نادنزرف  و   ) بلاط یبا  نب  یلع  نمؤم  نآ  هک  دنگوس  دنوادخ  هب  دومرف :

نوچ سوط ، رهـش  کیدزن  ناسارخ ) هب  رفـس  رد   ) مدوب مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  اـب  دـیوگ : راّیـس  نب  یـسوم  ماـن  هب  یـصخش   
، متفر ادص  لابند  هب  مدینش ، ازع  هحون و  يادص  دش ، نایامن  رهش  ياهراوید 

هیقفلا 4/300. هرضحیال  نم  1/212 ؛ مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1
 . ص 319 ج1 ، هجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا  - 2
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تفرگ و وخ  نآ  هب  تفر و  هزانج  فرط  هب  دمآ و  دورف  بسا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  ماگنه  نیا  رد  .تسا  يا  هزانج  مدید 
نوریب ناهانگ  زا  دنک ، عییـشت  ار  ام  يایلوا  زا  یکی  هزانج  هکره  رایـس ، نب  یـسوم  يا  دومرف : درک و  نم  هب  ور  هاگ  نآ  دش ، سونأم 

( مالـسلا هیلع   ) اضر ترـضح  دنداهن ، ربق  رانک  ار  درم  نآ  هزانج  نوچ  تسا و  هدش  دلوتم  هانگ  نودب  ردام  زا  هک  هنوگ  نآ  دور  یم 
نیا زا  دعب  تشهب ، هب  ار  وت  داب  هدژم  ینالف ، يا  دومرف : داهن و  درم  نآ  هنیـس  رب  ار  كرابم  تسد  دز و  رانک  ار  مدرم  دمآ و  کیدزن 

؟ دیا هدماین  نیمزرس  نیا  هب  زورما  ات  هک  امش  دیسانش ؟ یم  ار  درم  نیا  ایآ  موش ، تیادف  مدرک : ضرع  .تسین  وت  رب  یسرت  رگید 

رد هک  یهاتوک  ره  دوش ، یم  هضرع  همئا  ام  رب  ماش  حبـص و  رد  ام ، نایعیـش  لامعا  هک  یناد  یمن  اـیآ  رایـس ، نب  یـسوم  يا  دومرف :  
يارب دـنوادخ  زا  دـشاب ، یلاع  ياهراک  زا  هچره  درذـگرد و  شبحاص  زا  هک  میهاوخ  یم  لاعتم  دـنوادخ  زا  دـشاب ، اـه  نآ  لاـمعا 

(1) .مینک یم  تساوخرد  هنارکش  شبحاص 

ص 98. ج 49 ، راحب ، ك.ر : ص341 . ج 4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - 1
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ناگرزب مالک  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  تیصخش  تمظع 

زا يا  هراپ  نایب  اما  تسا ، یفاک  ماما  نآ  يالاو  تمظع  زا  نتفاـی  یهاـگآ  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  تماـما  ماـقم  هچرگا 
.دراد یمومع  ناهذا  رد  ییازسب  ریثأت  عوضوم  نیا  رد  ناگرزب  تاملک 

رد دیآ ، یم  باسح  هب  ترضح  نانمشد  زا  هک  نآ  اب  تسا ، هتـشاد  ییازـس  هب  هاگیاج  شناد  ملع و  رظن  زا  دوخ  هک  یـسابع  نومأم   
رترب ار  یسک  نم  ینعی  ِضْرَألا ؛ ِهْجَو  یلَع  مالـسلا -) هیلع   ) اضرلا ینعی  ِلجَّرلا -  اذه  ْنِم  ُلَْضفَا  ًادَحَا  ُمَلْعَا  ام  دیوگ : ترـضح  دروم 

(1) .مسانش یمن  نیمز  يور  رب  ( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  ینعی  درم  نیا  زا 

نادنزرف نیب  تسا ، نسحلاابا  شا  هینک  هک  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  دیوگ : هبنع  نبا  هب  فورعم  هباّسن  یلع  نب  دـمحا  نیدـلا  لامج   
ترضح دروم  رد  تسا ، فورعم  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  زا  وا  فارحنا  هک  یبهذ  (2) و  .تشادن دننام  شدوخ  نامز  رد  بلاطوبا 

(3) ...دوب اه  نآ  نیرت  لقاع  نیرترابدرب و  شیوخ و  نامز  رد  مشاه  ینب  رورس  وا  دیوگ : مالسلا ) هیلع   ) اضر

رتاناد مالـسلا ) هیلع   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  زا  هک  ار  یـسک  مدـیدن  دـیوگ : تسا  شیوخ  نامز  مـالعا  زا  دوخ  هک  يوره  تلـصابا   
(4)  . ...داد یهاوگ  ار  نم  تداهش  نیمه  هک  نآ  رگم  دیدن  ار  ترضح  يدنمشناد  چیه  دشاب ،

.تسا مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  رصع  رادمان  يارعش  زا  ساون  وبا   

.2/261 داشرالا ، - 1
ص 21. هیادهلا ، مالعا  : ك.ر  198 بلاطلا ، هدمع  - 2

ص 21. هیادهلا ، مالعا  - 3
ص 20. هیادهلا ، مالعا  : ك.ر 2/64 ؛ يرولا ، مالعا  -   - 4
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هک نآ  اب  مالـسلا ) هیلع   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  دـننام  یتیـصخش  دروم  رد  ارچ  هک : درک  ضارتعا  وا  هب  شنارای  زا  یکی  يزور 
نوچ یسک  دش ، راک  نیا  عنام  وا  یگرزب  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : ساونوبا  يا ؟ هدورـسن  يزیچ  نونکات  یـسانش  یم  ار  ترـضح 

.درادن ار  وا  نوچمه  حدم  ناوت   نم 

: دورس نومضم  نیا  هب  يراعشا   سپس 

ًاّرط سانلا  دحوا  تنا  یل  لیق   

هیبّنلا مالکلا  نم  نونف  یف 

عیدب مالکلا  رهوج  یف  کل   

هیبتجم يدی  یف  ّرّدلا  رمثی 

یسوم نبا  حدم  تکرت  مالعف   

هیف نعّمجت  یّتلا  لاصخلاو 

ماما حدمل  يدتهاال  تلق   

هیبال ًامداخ  لیئربج  ناک 

ار مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  حدم  هنوگچ  یتسه ، ییاتمه  یب  رونخس  هک  وت  دنیوگ  یم  نم  هب  هک  تسا  نیا  وا  نخس  هصالخ ي   
هدوب وا  ردـپ  رازگتمدـخ  لیئربج  هک  میوگب  ار  یماـما  حدـم  مناوت  یمن  متفگ ، نم  يا ؟ هتـشاذگ  راـنک  وا  يـالاو  تافـص  دوجو  اـب 

(1) .تسا

درک و مالـس  دـش و  کیدزن  ساونوبا  .دـمآ  نوریب  دوب ، راوس  یکالاچ  رتسا  رب  هک  یلاـح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  يزور   
راعـشا زا  تیب  هس  ساونوبا  وگب ، دومرف : ترـضح  .يونـشب  مراد  تسود  ما ، هتفگ  يراعـشا  امـش  دروـم  رد  ربماـیپ ، رـسپ  يا  تفگ :

: هلمج زا  دناوخ  ار  شیوخ 

.3/158 همغلا ، فشک  - 1
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هبسنت نیح  ایولع  نکی  مل  نم   

رختفم رهدلا  میدق  یف  هل  امف 

 . ... درادن يراختفا  هتشذگ  زا  دشابن ، يولع  بسن  رد  هکره  ینعی   

 . ...تسا هدرواین  یسک  وت  زا  لبق  هک  يا  هدروآ  ام  يارب  يراعشا  دومرف : وا  هب  دیدنسپ و  ار  يو  راعشا  مالسلا ) هیلع   ) ماما  

الط لاقثم  کی  رانید  ره  رانید  -  دصیـس  درک : ضرع  تسا ؟ هدـنام  دایز  ام  جراخم  زا  ردـقچ  دومرف : شمالغ  هب  ترـضح  سپـس   
، درامشب كدنا  ار  غلبم  نآ  دیاش  دومرف : شمالغ  هب  تشگرب  هناخ  هب  ترضح  یتقو  هدب ، ساونوبا  هب  دومرف : ترـضح  تسا -  هدوب 

(1) .ربب وا  يارب  زین  ار  رتسا  نیا 

ص 22. هیادهلا ، مالعا  - 1
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( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  یملع  تیصخش  ماقم و 

هب لاعتم  دـنوادخ  دریگ و  یم  همـشچرس  یهلا  نایاپ  یب  ملع  زا  ( مالـسلا مهیلع   ) تیب لها  مولع  هک  دـناد  یم  یهاـگآ  هعیـش ي  ره   
.تسا هدادن  3 مرکا ربمایپ  زج  هب  يدرف  چیه  هب  هک  تسا  هداد  یشناد  نانچ  ناشیا 

نآ دزن  نیمز  اه و  نامـسآ  راـبخا   (1) .دنتـسه اراد  ار  بّرقم  هکئالم  لسرم و  ناربمایپ  مولع  یماـمت  ( مالـسلا مهیلع   ) راـهطا همئا ي   
ناهنپ اه  نآ  زا  دـشاب و  مدرم  زاـین  دروم  هک  تسین  يزیچ  چـیه  دنتـسه و  یهلا  مولع  ناراد  هنازخ  ناـشیا  یّلک  روط  هب  (2) و  تساه

رداص نامز  ره  ياه  تصرف  ياضتقا  هب  اه  نآ  يارب  دـنوادخ  بناج  زا  هک  یلمعلا  روتـسد  ماما و  ره  صاخ  طیارـش  یلو   (3) .دنامب
ترضح دننامه  دنشاب ، هتـشاد  رتشیب  ار  شیوخ  هدرتسگ  مولع  راهظا  نید و  نایب  لاجم  ناشیا  زا  یخرب  هک  دش  یم  ببـس  دوب ، هدش 

اضر ترضح  زا  شناد  بالیس  دش ، ببس  مهم  نایرج  هس  هک  مالسلا ) مهیلع   ) اضر ترضح  هلمج  زا  قداص و  ماما  رقاب ،  ماما  ریما ،
.دوش ریزارس  یمالسا  هعماج ي  يوس  هب  مالسلا ) هیلع  )

، شیوخ قیمع  ياه  خساپ  اب  ناشیا  دندرک و  حرطم  ( مالسلا هیلع   ) اضر ترـضح  تماما  رد  نانیا  هک  یتاهبـش  هّیفقاو و  هنتف ي  لّوا :  
.دومن یم  تیاده  ار  مدرم 

رد مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نانمـشد  نیرت  مهم  زا  یکی  دـش  ببـس  هک  ترـضح  تماما  مراـهچ  لاـس  رد  هکمارب  تکـاله  مّود :  
نوراه هاگتسد 

ص 159. ج26 ، راحب ، ك.ر : قودص ، دیحوت  - 1
ص 110. ،ج 26 ، راحب ك.ر : تاجردلا ، رئاصب  - 2
ص 138. ،ج 26 ، راحب ك.ر : تاجردلا ، رئاصب  - 3
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.دش مهارف  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  راثآ  رشن  تهج  یبوخ  تصرف  یبسن  روط  هب  دورب ؛ نایم  زا  نوراه  تسد  هب 

یملع و لفاحم  لیکشت  اب  یسابع  نومأم  درک و  ناشیا  هجوتم  ار  اه  هاگن  هک  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  يدهع  تیالو  هلأسم ي  موس :  
نآ زا  اما  دهد ؛ ناشن  زجاع  بهاذـم ، ياملع  نایدا و  ناگرزب  لباقم  رد  ار  ترـضح  ات  تشاد  نآ  رد  یعـس  هرظانم  ثحب و  سلاجم 

، هرظانم لفاحم  تاسلج و  نیمه  دنادرگ ، یم  رب  ناشدوخ  هب  دنک و  یم  تیریدم  ار  نارگ  هلیح  رکم  دـیک و  لاعتم  دـنوادخ  هک  اج 
فارتعا يو  هدرتسگ  شناد  هب  گرزب  نادنمـشناد  هک  يا  هنوگ  هب  دش ، مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  تمظع  یملع و  یفرعم  ببس 

.دندرک

بهذم سیئر  دوخ  هک  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  یملع  رظن  زا  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  تیـصخش   
لآ ملاع  دومرف : یم  اهراب  رفعج  نب  یـسوم  دوخ  دـنزرف  هب  ناـشیا  دـلوت  زا  لـبق  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ماـما  دروم  رد  تسا ، يرفعج 

(1) .مدرک یم  كرد  ار  وا  شاک  يا  تسوت ، لسن  رد  مالسلا ) هیلع   ) دمحم

هلأسم رازه  هدزناپ  دوب ، هداد  مدرم  ياه  لاؤس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  هک  ییاه  خساپ  زا  دیوگ : ینیطقی  یـسیع  نب  دمحم   
(2) .مدرک يروآ  عمج 

چیه مدـیدن ، اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  زا  رتاـناد  ار  یـسک  نم  دـیوگ : تـسا ، شیوـخ  ناـمز  ناـگرزب  زا  دوـخ  هـک  يوره  تلـصابا   
نادنمــشناد زا  يدادــعت  ددــعتم  سلاــجم  رد  نومأــم  .داد  یهاوـگ  نـم  دــننام  هـک  نآ  رگم  دــیدن  ار  ترــضح  زین  يدنمــشناد 

ياهقف و  نوگانوگ ) ) نایدا

.315 يرولا ، مالعا  - 1
ص 97. ج 49 ، راحب ، ك.ر : ص 52، یسوط ، خیش  هبیغلا ، - 2
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هک يا  هنوگ  هب  دش  زوریپ  اه  نآ  همه ي  رب  ترضح  و  دندرک -  هرظانم  ترضح  اب  و  درک -  عمج  ار  ناملکتم  و  مالـسا )  ) تعیرـش  
.دندرک فارتعا  شیوخ  زجع  ترضح و  تلیضف  هب  یگمه 

هک یلاح  رد  متـسشن ، یم  ( 3 ربمایپ  ) دجـسم هنیدم )  ) رد نم  دومرف : یم  هک  مدینـش  مالـسلا )) هیلع   ) اضر ترـضح   ) ناشیا زا  نم   و 
دـندرک و یم  هراشا  نم  هب  یگمه  دـش  یم  زجاع  يا  هلأسم  خـساپ  رد  اه  نآ  زا  یکی  هاـگره  دـندوب ، ناوارف  هنیدـم  رد  نادنمـشناد 

(1) .مداد یم  خساپ  نم  دنداد و  یم  عاجرا  نم  هب  ار  هلأسم 

خیرات هب  وا  زا  رت  هاگآ  ار  سک  چیه  دوب ، هاگآ  هک  نیا  رگم  دنسرپب  يزیچ  اضر  ترضح  زا  مدیدن  زگره  دیوگ : سابع  نب  میهاربا   
یم خساپ  يو  هب  لماک  باوج  اب  وا  درک و  یم  ناحتما  نوگانوگ  ياه  لاؤس  اب  ار  وا  هراومه  نومأم  .مدیدن  شدوخ  نامز  ات  هتشذگ 

(2) .داد

ات متـشون  يراموط  رد  ار  یلئاسم  دیوگ : دوب ، هدرک  ادیپ  شیارگ  فقو  بهذـم  هب  نافلاخم  تاهبـش  رثا  رب  هک  ءاشو  یلع  نب  نسح   
ناشیا تاقالم  هب  قفوم  هک  دوب  تیعمج  ماحدزا  ردـق  نآ  ترـضح  هناخ  برد  .منک  ناحتما  نآ  اب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح 
ساـیلا يرتـخد  هون  هک  ءاّـشو  یلع  نب  نسح  دـیوگ : یم  تسا و  نم  لاـبند  هب  ترـضح  راکتمدـخ  هک  مدـش  هجوـتم  هاـگان  .مدـشن 

( تسا هدادـن  ناشن  ماما  هب  زونه  (و  يراد هارمه  هک  یلئاسم  خـساپ  تفگ : داد و  نم  هب  يا  همان  منم ؛ متفگ : تسیک ؟ تسا ، يدادـغب 
(3) .مدومن اهر  ار  فقو  بهذم  مدرک و  نیقی  ناشیا  تماما  هب  نم  بیترت  نیا  هب  تسا ! نیا 

راونالاراحب 49/100. 2/64؛ يرولا ، مالعا  - 1
.2/180 مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  -  - 2

ص453. ج 3 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - 3
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يراصن و دوهی و  ناگرزب  زا  اه  تلم  یمامت  نادنمشناد  دوب و  نیگنـس  میظع و  نانچ  دوب ، هداد  بیترت  نومأم  هک  یلفاحم  زا  یخرب   
درک و تحیـصن  ترـضح  هب  دوب و  هداتفا  تشحو  هب  یلفون  دـمحم  نب  نسح  هک  دـندوب  هدـش  عمج  ناـملکتم  یتشترز و  یئباـص و 

یسرت یم  ایآ  دومرف : دومن و  یمسبت  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  دینک ، رذح  اه  نآ  زا  دنتـسه ، ههبـش  هطلاغم و  لها  اه  نآ  تفگ :
لها اـب  ارم  لالدتـسا  یتقو  دوش ؟ یم  نامیـشپ  راـک  نیا  زا  نومأـم  تقو  هچ  یناد  یم  اـیآ  یلفون  يا  دـنوش ...؟ زوریپ  نم  رب  اـه  نآ 
لها اب  ناشدوخ و  يربع  نابز  هب  نیئباص  اب  ناشروبز و  هب  روبز  لها  اب  اه و  نآ  لیجنا  هب  لیجنا  لـها  اـب  اـه و  نآ  تاروت  هب  تاروت 

ناشدوخ تغل  هب  نارادنخـس  رگید )  ) یمور و نابز  هب  مور  لها  اب  اه و  نآ  یـسراف  نابز  اب  دـشاب ) نایـسوجم  دوصقم  ایوگ   ) هزباره
.دونشب

یتسرد هب  اهر و  ار  دوخ  نخس  دش و  بولغم  نم  لیلد  تجح و  لباقم  رد  یهورگ  ره  مدش و  زوریپ  اه  نآ  همه  رب  نم  هک  هاگ  نآ   
(1) ...میظعلا یلعلا  هللااب  الا  هوق  الو  لوحال  دوش و  یم  نامیشپ  هسلج ) لیکشت  زا   ) نومأم دومن ، فارتعا  نم  نخس 

دیحوتلا 417. 2/139 ؛ مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1
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( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  هنامیکح  ياه  خساپ  زا  ییاه  هنومن 

.دوش یم  هراشا  دراوم  یخرب  هب  هنومن  يارب  اما  تسا ، ناوارف  رایسب  ترضح  هدنبوک ي  ياه  خساپ  هنامیکح و  نانخس  هچرگ   

ماـگنه نوچ  دومرف : ترـضح  دروآ ؟ ناـمیا  هک  نآ  اـب  درک ، قرغ  ار  نوعرف  دـنوادخ  ارچ  دیـسرپ : ترـضح  زا  دـمحم  نب  میهاربا   
(1) .تسین لوبقم  هظحل  نآ  رد  نامیا  دروآ و  نامیا  باذع ، ندید 

؟ دـندوب زین  لافطا  ناهانگ و  یب  نانآ  ناـیم  رد  هک  نآ  اـب  درک ، قرغ  حون  ناـمز  رد  ار  همه  دـنوادخ  ارچ  دیـسرپ : يوره  تلـصابا   
هّدع بیذکت و  تهج  هب  يا  هدـع  دوب ؛ هدـش  عطقنم  اه  نآ  لسن  هک  دوب  لاس  لهچ  دـندوبن ، اه  نآ  نایمرد  اه  هچب  دومرف : ترـضح 

ار راک  نآ  هک  تسا  يدهاش  نوچمه  دشاب ، یـضار  يرما و  زا  دشاب  بیاغ  هکره  دـندش  كاله  بیذـکت ، هب  تیاضر  تهج  هب  يا 
(2) .دشاب هداد  ماجنا 

رازبا تسد و  ندوب  ینارون  اصع و  ابار  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم دـنوادخ  ارچ  دیـسرپ : ترـضح  زا  قاحـسا ) نب  بوقعی  ) تیّکِـس نبا   
یسوم نامز  رد  دومرف : ترضح  مالک ؟ اب  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم بِط و  اب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یـسیع داتـسرف و  رحس 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  نامز  رد  یکـشزپ و  ياهزاین  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع نامز  رد  دوب و  بلاغ  رحـس  مالـسلا ) هیلع  )
لقع دومرف : تسیچ ؟ مدرم  رب  زورما  ادـخ  تّجح  ما ، هدـیدن  زگره  ار  وـت  دـننام  هک  ادـخ  هب  تفگ : يو  نانخـس ؛ اـه و  هبطخ  ملس )

: تفگ تیکس  نبا  دوش ، یم  هتخانش  وگغورد  زا  ادخ  رب  يوگتسار  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا 

ص 76. ج 2 ، (، مالسلا هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1

ص 74. ج 2 ، (، مالسلا هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 2
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(1) .باوج دنگوس  ادخ  هب  تسا  نیا 

وا و هقباس  لضف و  هک  نآ  اب  دندش  فرحنم  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما زا  مدرم  ارچ  دیـسرپ : ترـضح  زا  لاضف  نب  یلع  نب  نسح   
دادجا و ناردپ و  مالسلا ) هیلع   ) یلع نوچ  دومرف : ترـضح  دنتـسناد ؟ یم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دزن  ار  يو  تیعقوم 

هنیک اذـل  دوب ، هتـشک  دوب  دایز  ناشدادـعت  دنتـشاد و  گنج  لوسر  ادـخ و  اب  هک  ار  اه  نآ  ناکیدزن  اـه و  یئاد  اـهومع و  ناردارب و 
يرگید هب  فرحنم و  یلع  زا  مدرم  اذـل  دـندرکن ، نینچ  داهج  رد  نارگید  یلو  دوش  اـه  نآ  تسرپرـس  وا  دنتـساوخ  یمن  دنتـشاد و 

(2) .دندش لیامتم 

شنانمشد اب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  دعب  لاس  جنپ  تسیب و  یلع  ترضح ]  ] ارچ دیسرپ : ترـضح  زا  هللادبع  نب  مثیه   
درک ادتقا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  دیگنج ؟ دوخ  تموکح  مایا  رد  اما  دیگنجن ،

اب گنج  زین  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دوب ، رواـی  دوبمک  شتّلع  دـیگنجن و  ناکرـشم  اـب  هنیدـم  رد  هاـم  هدزون  هّکم و  رد  لاـس  هدزیـس  هک 
(3) ....دندوب كدنا  شنارای  نوچ  درک  اهر  ار  نانمشد 

يوار تشاد ؛ مساق  مان  هب  يرـسپ  نوچ  دومرف : تسا ؟ مساقلا  ابا  ربماـیپ  هینک ي  ارچ  دیـسرپ : ترـضح  زا  لاـضف  نب  یلع  نب  نسح   
نم و دومرف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  یناد  یم  وت  يرآ  ، دومرف : ییامرفب ؟ هدایز  هک  یناد  یم  لباق  ارم  اـیآ  تفگ :
: دومرف .يرآ   تفگ : تسا ؟ منهج  تشهب و  هدننک  تمـسق  یلع  هک  یناد  یم  و  دومرف : .يرآ  تفگ : .میتسه  تما  نیا  ردپ  ود  یلع 

تشهب هدننک  تمسق  هک ) تسا  یلع   ) ردپ وا  نوچ  دنیوگ  هدننک ) تمسق  ردپ   ) مساقلاوبا ربمایپ  هب 

.راصتخا اب  ص 79  ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1
ص 80. ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 2
ص 80. ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 3
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(1) ...تسا منهج  و 

باحصا دومرف : یم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  تسا  تسرد  ثیدح  نیا  ایآ  دندیسرپ : مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  زا   
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  دوصقم  يرآ ، دومرف : دیا ؟ هتفای  تیاده  دینک ، ادتقا  هک  مادک  ره  هب  دنناگراتـس ، نوچ  نم 

تهج هب  دومرف : دوش ؟ یم  موـلعم  اـجک  زا  دندیـسرپ : دـندرکن ، لیدـبت  دـندادن و  رییغت  ار  هار  وا ، زا  دـعب  هک  دنتـسه  یناـسک  ملس )
زا ارم  باحـصا  زا  ینادرم  تمایق  زور  دومرف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هک  دـننک  یم  لـقن  تنـس -  لـها  هک -  یتیاور 

، نم باحـصا  نم ، باحـصا  ایادخ ! میوگ : یم  نم  دننک ، یم  رود  بآ  زا  ار  هبیرغ  ياهرتش  هک  نانچمه  دـننک  یم  رود  نم  ضوح 
دوبان دنـشاب و  رود  میوگ : یم  نم  دـنرب ، یم  پچ  فرط  هب  ار  اه  نآ  و  دـندرک ! هچ  وت  زا  دـعب  یناد  یمن  وت  دوش : یم  هتفگ  نم  هب 

یم دندشن  ریغتم  دندنام و  تباث  هک  یناسک  يارب  نایرج  نیا  ینک  یم  رکف  ایآ  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  سپـس  .دندرگ 
؟(2) دشاب

ص 84. ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1
حیحص و رد  يراخب  لثم  تنس  لها  ناگرزب  ار  هباحص  زا  يا  هدعفارحنا  ثیدح  ص 86 . ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 2

.دنا هدرک  تیاور  ددعتم  نایوار  زا  نوگانوگ  ظافلا  دانسا و  اب  نارگیدو  حیحص  رد  ملسم 
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56 ص :

نوگانوگ ياه  نابز  زا  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  یهاگآ 

هراشا

مولع زا  ییاه  هولج  هکلب  دـش ، یمن  هصالخ  جـیار  مولع  یلقع و  ینید و  لئاسم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  یملع  تیـصخش 
.دوش یم  هراشا  اه  نآ  هنومن ي  دنچ  هب  هک  داد  یم  بیغ  ملاع  هب  وا  لاصتا  زا  ناشن  هک  دش  رهاظ  مدرم  رب  وا  یهلا 

نامز نآ  جیار  نوگانوگ  ياه  نابز  هب  ترضح  لماک  ییانشآ  . 1

هب تفگ ، یم  نخس  ناشدوخ  نابز  هب  دنتشاد ، فلتخم  ياه  نابز  هک  یمدرم  اب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  دیوگ : يوره  تلصابا   
(1) .دوب یتغل  نابز و  ره  هب  اه  نآ  نیرت  هاگآ  مدرم و  نیرت  حیصف  وا  هک  دنگوس  ادخ 

هب امش  ّطلست  همه  نیا  زا  نم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دنزرف  يا  تفگ : مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  هب  يزور  يو   
َوُه ٍموق و  یلَع  ًهَّجُح  َذِـختَِّیل  ُهللا  َناک  اـم  ِهِْقلَخ و  یلَع  ِهللا  ُهّجُح  اـَنَا  ْتلَـصابَا  اـی  دومرف : ترـضح  .متفگـش  رد  نوگاـنوگ  ياـه  ناـبز 

...مِِهتاُغل ُفِْرعَیال 

، دسانشن ار  اه  نآ  نابز  هک  دهد  یمن  رارق  یهورگ  رب  ار  یتجح  زگره  دنوادخ  متـسه ، وا  قلخ  رب  دنوادخ  تجح  نم  تلـصابا  يا   
تاغل یهاـگآ  زج  نیا  و  دـنا ، هداد  باـطخلا  لـصف  اـم  هب  دومرف ) هک  ( ) مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریما نخـس  تسا  هدیـسرن  وت  هب  رگم 

(2) .تسین

تجح لابند  هب  دنه  زا  يدنس  لیعامساوبا  مان  هب  یصخش   

.2/27 مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1

.2/27 مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 2
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، متسناد یمن  یبرع  اما  متفر  ترضح  دزن  نم  دیوگ : یم  يو  .دندرک  ییامنهار  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  هب  ار  وا  .دوب  هدمآ  ادخ 
؛ تفگ یم  نخس  نم  اب  مدوخ  نابز  هب  وا  متفگ و  نخس  ترضح  اب  .داد  خساپ  مدوخ  نابز  هب  ترضح  مدرک ، مالس  يدنـس  نابز  هب 

مدیـسرپ ار  دوخ  لئاسم  نم  سرپب ، یهاوخ  یم  هچره  ادخ ) تجح   ) نآ منم  دومرف : .ما  هدمآ  برع  رد  ادـخ  تجح  لابند  هب  متفگ :
نم هب  ار  یبرع  نابز  دـیهاوخب  دـنوادخ  زا  مناد ، یمن  یبرع  نم  متفگ : مورب ، متـساوخ  یتقو  .داد  خـساپ  مدوخ  ناـبز  هب  ترـضح  و 

(1)! مدرک ملکت  یبرع  نابز  هب  عقوم  نامه  دیشک  میاه  بل  رب  كرابم  تسد  ترضح  دنک ! ماهلا 

تباث نابز  ره  نتـسناد  دروم  رد  ار  دوخ  ياعّدا  ات  تساوخ  ناشیا  زا  باّدـه  نبورمع  مان  هب  نافلاخم  زا  یکی  یتقو  هرـصب  رهـش  رد   
يا هدع  .دیروایب  ار  اه  نآ  دومرف : ترضح  دیوگ ، نخس  دنتسه  رهش  رد  هک  اه  نابز  كرت  نایسراف و  اهودنه و  نایمور و  اب  دنک و 

تحاصف شناد و  هب  یگمه  هک  تفگ  نخـس  ناور  يا  هنوگ  هب  اه  نآ  همه  اب  ترـضح  دـندروآ و  ار  نوگانوگ  ياه  ناـبز  لـها  زا 
زگره مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  هک  دوب  حضاو  اریز   ] (2) .دندش هدز  تفگش  هرظنم  نیا  ندید  زا  مدرم  دندرک و  فارتعا  ترضح 

يریگدای ببس  هک  یترـشاعم  هنیدم  رد  دارفا  نیا  اب  هتفرگن و  دای  ار  نوگانوگ  ياه  نابز  یـسک  دزن  هدیدن و  يداتـسا  دروم  نیا  رد 
[ .تسا هتشادن  دشاب ، تحاصف  نیا  اب  نابز  همه  نیا 

 

ص 50. ج 49 ، راونالاراحب ، 1/340 ؛ حئارجلاو ، جئارخلا  3/91 ؛ همغلا ، فشک  - 1
راونالاراحب 49/73. ، 186 بقانملا : یف  بقاثلا  حئارجلا 1/341، جئارخلا و  - 2
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تاناویح ناگدنرپ و  نابز  هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  ییانشآ  . 2

اه نآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدیـسر  تبث  هب  تاناویح  نابز  هب  تبـسن  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  یهاگآ  زا  يددـعتم  ياه  هولج   
دمآ و ترـضح  دزن  یکـشجنگ  هاگان  هک  مدوب  غاب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  دزن  دـیوگ : رفعج  نب  نامیلـس  .دوش  یم  هراشا 

.دنرتاناد وا  لوسر  دنزرف  وا و  لوسر  ادـخ و  هن ، مدرک : ضرع  دـیوگ ؟ یم  هچ  یناد  یم  دومرف : ترـضح  .ادصورـس  هب  درک  عورش 
: دـیوگ يو  .شکب  ار  رام  ورب و  هناـخ  نیا  هب  رادرب و  ار  اـصع  نیا  .دروخب  ار  وا  ياـه  هجوج  دـهاوخ  یم  يراـم  دـیوگ  یم  دومرف :

(1) .متشک ار  نآ  دوب ، تکرح  لاح  رد  يرام  مدید  مدش ، هناخ  لخاد 

ناشیا درک ، ادص  ترـضح  بسا  هک  مدوب  ییارحـص  رد  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  اب  دیوگ : یـسوم  نب  نوراه  مان  هب  یـصخش   
بجعت هجوتم  هک  () مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  .دمآ  درک و  عوفدم  راردا و  يا ) هشوگ  رد   ) تفر و بسا  درک ، اهر  ار  بسا  هنهد ) )

دمحم لآ  دمحم و  هب  هک  نیا  رگم  هدشن  هداد  یهلا ) ربمایپ   ) دوواد بانج )  ) هب زیچ  چیه  دومرف : درک و  هاگن  نم  هب  دوب ) هدش  يوار 
یم ار   تاناویح  نابز  مالسلا ) هیلع   ) ربمایپ دوواد  هک  نیا  هب  هراشا  } (2) .تسا هدش  هداد  نآ  زا  رتشیب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )

{ .درادن بّجعت  ام  یهاگآ  سپ  تسناد ،

 

 . ص 88 ج 49 ، راونالاراحب ، 343 ؛ همامالا ، لئالد  ص 365؛ تاجردلا ، رئاصب  - 1
ص 57. ج 49 ، راونالاراحب ، ص334؛ ج 4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - 2
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یبیغ مولع  رد  ترضح  هدرتسگ ي  شناد  . 3

هک دشاب  یم  رگ  هولج  هداد ، ترضح  هک  یناوارف  رایسب  یبیغ  ياهربخ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  مولع  يایرد  زا  يا  هشوگ   
: دوش یم  هراشا  نآ  زا  یشخب  هب 

هکمارب دروم  رد  ترضح  ياه  ییوگشیپ 

هک یماگنه  .دومن  هراشا  دـندوب ، وا  هاگتـسد  هراک ي  همه  نوراـه و  هب  دارفا  نیرت  کـیدزن  هک  هکمارب  يدوباـن  هب  رّرکم  ترـضح   
دنرادن ربخ  اه  هراچیب  نیا  دومرف : داتفا ، ینِم  نیمزرس  رد  یکمرب  دلاخ  نب  ییحی  دولآ  رابغ  تروص  هب  جح ، رفس  رد  ترـضح  هاگن 

(1) .دیآ یم  ناشرس  رب  ییالب  هچ  لاسما  هک 

ار مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  تافرع  نیمزرـس  رد  تخادنارب ، ار  هکمارب  نامدود  نوراه  هک  لاس  نامه  دیوگ : لضف  نب  دـمحم   
زا هکمارب  قح  رد  دومرف : دیدرک ؟ نینچ  ارچ  دندیـسرپ : .تخادـنا  ریز  هب  ار  دوخ  رـس  هاگان  درک ، یم  اعد  دوب و  هداتـسیا  هک  مدـید 

(2)! دش باجتسم  میاعد  زورما  متساوخ ، یم  رفیک  دنوادخ 

نب یسوم  ترضح  تداهش  ببس  دولآ  رهز  يامرخاب  دلاخ  نب  ییحی  هک  دینش  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  زا  ریثک  نب  دوواد  نوچ 
یم ادخ  هب  ار  مناج  نم  تسامـش ، ردپ  لتاق  دلاخ  نب  ییحی  رگا  موش ، تیادف  تفگ : ترـضح  هب  تسا ، هدش  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج

وا مشورف و 

.1/491، یفاکلا ج 2/258 ؛ داشرالا ، - 1
.373 همامالا ، لئالد  1/245 ؛ مالسلا ؛) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 2
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هدرک دصق  وت  هچ  نآ  زا  دسر ، یم  شنادنزرف  وا و  رس  رب  لاسما  هک  ییالب  شاب ، هتـشادن  يراک  وا  اب  دومرف : ترـضح  .مشک  یم  ار 
(1) .تسا رت  تخس  يا 

 

.372 همامالا ، لئالد  - 1
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! دسر یمن  يا  همدص  نم  هب  نوراه  زا 

هب رفعج  نب  یـسیع  دنداد  ربخ  ترـضح  هب  هک  یماگنه  .دسر  یمن  يا  همدـص  نم  هب  نوراه  زا  هک  درک  یم  هراشا  ررکم  ترـضح   
ردپ ياج  هب  یـسوم  نب  یلع  و  دناسرب ، لتق  هب  رفعج  نب  یـسوم  زا  دعب  ار  تماما  یعّدم  تسا  هدروخ  دنگوس  هداد و  رکذـت  نوراه 

(1) و .دیـسر دهاوخن  يا  همدص  نم  هب  نوراه  زا  دومرف : ترـضح  تسا ، هداد  یفنم  خـساپ  نوراه  تسا و  تماما  یعدـم  هتـسشن و 
!؟ دکچ یم  نوخ  نوراه  ریشمش  زا  دیا ، هدرک  روهـشم  ار  دوخ  هدش و  هتخانـش  ماما  ناونع  هب  امـش  دش : هتفگ  ترـضح  نآ  هب  نوچ 

رگا دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ .دومرف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هک  تسا  نامه  نم  باوج  دومرف :
، دنک مک  نم  رس  زا  وم  کی  نوراه  رگا  میوگ : یم  زین  نم  متسین ؛ ربمایپ  نم  هک  دیـشاب  هاوگ  دنک ، مک  نم  رـس  زا  وم  کی  لهجوبا 

دهاوخ یم  هچره  دومرف : دـنداد ، رادـشه  نوراه  دروم  رد  ترـضح  هب  یتقو  رگید  ثیدـح  رد  .متـسین و  ماما  نم  هک  دیـشاب  دـهاش 
(2)! درادن نم  رب  یهار  وا  دنک  شالت 

.245 / 1 (، مالسلا هیلع   ) اضرلا رابخا  نویع  - 1

.2/262 مالسلا ،) هیلع   ) اضرلا رابخا  نویع  - 2
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نوگانوگ ياه  ییوگشیپ 

هللادبع دیـسرپ ، بجعت  اب  يوار  نوچ  تشک و  دـهاوخ  ار  نیما ) ینعی   ) دـمحم نومأم ) ینعی   ) هللادـبع هک  نیا  هب  اد د  ربخ  ترـضح   
، تسا دادغب  رد  هک  ار  هدیبز  نب  دمحم  تسا  ناسارخ  رد  هک  هللادبع  يرآ  دومرف : دـشک !؟ یم  ار  نوراه  رـسپ  دـمحم  نوراه ، رـسپ 
هب ترضح  درک ، مایق  هکم  رد  نومأم  هیلع  ( مالـسلا هیلع   ) قداص ترـضح  دنزرف  نوچ  (1) و  ...دش زین  هنوگ  نیمه  تشک و  دـهاوخ 

، دعب یکدنا  دش و  هنوگ  نیمه  و  دریذپ ، یمن  نایاپ  درادن و  ماجنارـس  راک  نیا  نکن ، بیذکت  ار  تردارب  ردپ و  ومع ! يا  دومرف : وا 
(2) .درک علخ  ار  دوخ  دروخ و  تسکش  نومأم  هاپس  زا  يو 

بـسانمان رهاظ  تهج  هب  ار  وا  اه  نآ  .تشذگ  مشاه  ینب  ناناوج  زا  يا  هدع  رانک  زا  بسانمان  عضو  اب  يولع  یلع  نب  رفعج  يزور   
هام کی  دودـح  دـید ، دـیهاوخ  ناوارف  ناوریپ  دایز و  لام  اب  ار  وا  يدوز  هب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  دـندرک ، ریقحت  وا 

(3) .تشگ وکین  وا  عضو  دش و  هنیدم  یلاو  هک  تشذگن 

(. ص 34 هیادهلامالعا ،  ) 4/363 بقانملا ، - 1
راونالاراحب 47/247. 2/207 ؛ (، مالسلا هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 2

.247 همهملا ، لوصفلا  - 3
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ناردام محر  رد  نادنزرف  زا  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  یهاگآ 

رـسپ شدنزرف  دیهاوخب  دـنوادخ  زا  دوب ، رادراب  مرـسمه  مدـمآ  یم  هفوک -  زا  یتقو -  تفگ : ( مالـسلا هیلع   ) اضر ماما  هب  یـصخش   
! راذگب رمع  ار  شمان  تسا  رسپ  دومرف : ترضح  دشاب ؛

اـضر ماما  نخـس  تهج  هب  نم  دیوگ : يو  .دنا  هدراذگ  یلع  ار  شمان  تسا و  هدش  دلوتم  شیارب  يرـسپ  دـید  دـمآ ، هفوک  هب  یتقو   
وت ندوب  یضفار  دروم  رد  ار  یسک  نخس  رگید  نم  تفگ : دوب ) نافلاخم  زا  هک  ) نم هیاسمه  مدراذگ ، رمع  ار  شمان  مالـسلا ) هیلع  )

(1)! مریذپ یمن 

.تفر دوـب ، نداد  ناـج  راـضتحا و  لاـح  رد  هک  رفعج  نب  دـمحم  شیوـخ  يوـمع  تداـیع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  يزور 
سلجم زا  راد  ینعم  یمّسبت  اب  ترضح  .دنیرگ  یم  يو  رانک  يا  هدع  رفعج و  نب  قاحسا  مان  هب  ناشرگید  يومع  هک  دومن  هدهاشم 

.دندرک بجعت  نارضاح  هک  يا  هنوگ  هب  دش  جراخ 

، دنیرگ یم  وا  رب  نونکا  هک  رفعج  نب  قاحـسا  دبای و  یم  يدوبهب  رفعج  نب  دمحم  هک  دوب  تهج  نیا  زا  نم  مسبت  دومرف : ترـضح   
(2) .دوب هدومرف  ترضح  هک  دش  هنوگ  نامه  و  دیرگ ! یم  وا  رب  رفعج  نب  دمحم  درم و  دهاوخ 

رسپ اه  نآ  دنک  اعد  هک  درک  اضاقت  ترضح  زا  يا  همان  رد  دندوب ، رادراب  شنازینک  زا  رفن  ود  هک  یسوم  نب  نسح  مان  هب  یصخش   

ربتنس لها  هک  تسا  یناونع  یضفار  ص 54 ، ج 49 ، راحب ،  ص 361 ؛ ج 1 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ص 216؛ بقانملا ، یف  بقاثلا  - 1
نافلاخم زا  تسا ، هدوب  نایعیـش  زکرم  هکهفوک  رد  دوش  یم  مولعم  نآ  دننام  ثیدح و  نیا  زا  لاح  ره  هب  .دـنا  هداد  بصعتم  نایعیش 

.دنا هدش  یم  باسح  دیدهت  نایعیشیارب  هک  دنا  هدوب  يدارفا  زین 
.1/223 مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 2
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ار رسپ  مان  هللا ؛ ءاش  نا  دوش  یم  دلوتم  رتخد  کی  رسپ و  کی  وت  يارب  تسادخ ، تسد  هب  اهراک  دومرف : يا  همان  رد  ترضح  .دنیازب 
(1) .دوب هدومرف  هک  دش  هنوگ  نامه  و  راذگب ، همطاف  ار  رتخد  مان  دمحم و 

ترـضح درک ؛ هیالگ  نادنزرف  ندنامن  یقاب  زا  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  هب  دوب ، هتفر  ایند  زا  شدنزرف  هدزای  هک  يرگید  نآ   و 
.يرگید زا  سپ  یکی  دوش  دلوتم  تیارب  رـسپ  ود  تسا  دـیما  دومرف : سپـس  داد ، لوط  ار  شیاعد  دومن و  اعد  تخادـنا ،  ریز  هب  رس 

(2) .دندنام یقاب  ود  ره  مدیمان و  دمحم  ار  یمود  میهاربا و  ار  یلوا  .دومرف  ترضح  هک  دش  نینچ  دیوگ : يوار 

يزیچ ترضح  زا  تفگ : ینایرج  نایب  نمض  ترـضح  تداهـش  زا  دعب  مالـسلا ،) هیلع   ) اضر ترـضح  رگ  هلیح  نمـشد  نآ  نومأم   
هک ارچ  دـنامب  ملاس  تسا  رادراـب  نآ  هب  و  تسا ، رت  بوبحم  مدزن  نازینک  همه  زا  هک  نم  هیرهاز  زینک  دـنزرف  اـت  متـساوخ  ییاـعد ) )

تسار تسد  رد  شردام ، هب  مدرم  نیرت  هیبش  دیاز  یم  يرسپ  شابم ، نارگن  دومرف : ترضح.تسا  هدرک  ْطقِـس  ار  شا  هچب  راب  دنچ 
(3) ...دوب هدومرف  ترضح  هک  دش  هنوگ  نامه  دراد و  يدایز  یتشگنا  شپچ  ياپ  و 

ص 236. ج 1 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1
ص 240. ج 1 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلا رابخا  نویع  - 2

ص 241. ج 1 ، اضرلارابخا ، نویع  ص 49؛ یسوطلا ، خیشلل  هبیغلا  - 3
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شیوخ نفد  لحم  تداهش و  تیفیک  زا  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  یهاگآ 

تداهـش لـصف  رد  نآ  حورـشم  هک  دوب  هداد  ربخ  نآ  یگنوگچ  نومأـم و  هلیـسو ي  هب  شیوخ  تداهـش  دروم  رد  ررکم  ترـضح   
.مینک یم  هراشا  نآ  زا  يا  هراپ  هب  کنیا  دمآ ؛ دهاوخ  ناشیا 

يدهع تیالو  يارب  ار  ترـضح  نومأم  نوچ  (1) و  مدرگ یمنرب  نآ  زا  هک  ناسارخ -  مور -  یم  يرفـس  هب  نم  دومرف : یم  یهاـگ   
اب دمآ و  مرح  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  اب  عادو  يارب  ترضح  دیوگ : یم  يوار  درک ، راضحا  ناسارخ  هب  هنیدم  زا 
هللا یلص   ) هللا لوسر  مدج  رانک  زا  ارم  دومرف : .متفگ  کیربت  ار  يدهع  تیالو  مدرک و  مالس  ترـضح  هب  .تسیرگ  یم  دنلب  يادص 

ماگنه هک  دوب  تهج  نیمه  هب  (2) و  .دش مهاوخ  نفد  نوراه  رانک  درم و  مهاوخ  تبرغ  رد  نم  دنرب و  یم  نوریب  ( ملس هلآ و  هیلع و 
(3) .دنیرگب وا  رب  ات  داد  روتسد  هنیدم  زا  جورخ 

یم عافد  لفاحم  رد  ( مالـسلا هیلع   ) یلع تماما  زا  دومن و  یم  هقالع  راهظا  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  هب  رهاـظ  رد  نومأـم  نوچ   
یسک ارم  دنگوس  ادخ  هب  دهدن ، بیرف  ار  امش  دوخ  نانخس  اب  نومأم  دومرف : یم  دوخ  ناتسود  هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  درک ،

(4) .دوش ماجنا  تسا ، هدش  رّرقم  هچ  نآ  هک  نآ  زج  مرادن  يا  هراچ  نم  .دشک و  یمن  وا  زج 

هیلع  ) اضر ترـضح  دمآ و  نوریب  مارحلا  دجـسم  رد  کی  زا  یـسابع -  هفیلخ  نوراه -  مدید  دـیوگ : یم  يوار  يرگید  نایرج  رد   
َّنِا یقَْتلُْملا  َبُْرق  ِراّدلا َو  َدُْعب  ای  دومرف : ترضح  رگید و  رد  زا  مالسلا )

ص 233. ج 1 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  -   - 1
ص 234. ج 1 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 2
ص 235. ج 1 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 3
ص 199. ج 1 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 4

مالسلا هیلع  اضر  ماما  یگدنز  هب  یهاگن  باتفآ : www.Ghaemiyeh.comتیاکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 209زکرم  هحفص 78 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12263/AKS BARNAMEH/#content_note_65_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12263/AKS BARNAMEH/#content_note_65_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12263/AKS BARNAMEH/#content_note_65_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12263/AKS BARNAMEH/#content_note_65_4
http://www.ghaemiyeh.com


66 ص :

میناد یم  (1) و  .درک دهاوخ  عمج  وا  نم و  نایم  سوط  رهـش  تاقالم ، تسا  کیدزن  هناخ و  تسا  رود  هچ  ُهاِّیا ؛ ینْعَمْجَتَـس َو  َسوط 
.تسا مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  ربق  رانک  نوراه  ربق  هک 

وا اب  ارم  ینعی  دِحاو  ٍْتَیب  یف  ُنَفُْدن  ُهاِّیا  ینوَرَت َو  دومرف : یم  دوب ، ینارنخس  لوغشم  نوراه  هک  یلاح  رد  هنیدم  دجـسم  رد  یهاگ   و 
یطسو هبابـس و  تشگنا  ود  دوب و  میهاوخ  ود  نیا  لثم  نوراه  نم و  دومرف : یم  زین  یهاگ  (2) و  .دید دیهاوخ  نوفدم  قاتا  کی  رد 

(3) .دش هدرپس  كاخ  هب  نوراه  رانک  ترضح  هک  نآ  ات  مدیمهفن  ار  ترضح  نخس  ینعم  دیوگ : يوار  .دنابسچ  یم  رگیدکی  هب  ار 

ص 36. هیادهلا ، مالعا  ك.ر : فارشالا 59 ؛ بحب  فاحتالا  - 1
ص 36. هیادهلا ، مالعا  - 2
ص 36. هیادهلا ، مالعا  - 3

مالسلا هیلع  اضر  ماما  یگدنز  هب  یهاگن  باتفآ : www.Ghaemiyeh.comتیاکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 209زکرم  هحفص 79 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12263/AKS BARNAMEH/#content_note_66_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12263/AKS BARNAMEH/#content_note_66_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12263/AKS BARNAMEH/#content_note_66_3
http://www.ghaemiyeh.com


67 ص :

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  یگنهرف  تامادقا 

هراشا

نامز و نآ  رب  مکاح  طیارش  قیقد  تخانـش  هب  زاین  توافتم ، ياه  نامز  رد  ناگرزب  نوگانوگ  تامادقا  یگنوگچ  زا  حیحـص  لیلحت 
هژیو هب  دوب ، دهاوخن  رادروخرب  مزال  تحص  تقد و  زا  زگره  یـسدح ، هیرظن و  هنوگره  نآ ، تخانـش  نودب  دراد و  ناشیا  فادها 

نیرتاناد زا  قیمع و  تیارد  لقع و  ياراد  یهلا ، تاماهلا  یبیغ و  لئاسم  زا  رظن  فرـص  هک  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا ي  دروم  رد 
.دنا هدوب  رشب  دارفا 

هنوگ هب  تساسران ، مهبم و  صقان ، نوگانوگ  تاهج  زا  اه ، نارود  نآ  رب  مکاح  طیارش  زا  دوجوم  یخیرات  ياه  شرازگ  یفرط  زا   
.دنک هدنسب  اه  نآ  هب  حیحص  قیقد و  لیلحت  کی  يارب  دناوت  یمن  زگره  ققحم  کی  هک  يا 

ماقم ياضتقا  هب  ناشیا  میدـقتعم  هکارچ  تسین ، یخیرات  تایاور  هب  يزاین  هناتخبـشوخ  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  دروم  رد  هچ  رگا   
بوتکم تروص  هب  اه  نآ  يارب  هک  نّودـم  همانرب  یتح  تاماهلا و  زا  دـنک ، یم  لصتم  یهلا  تمکح  ملع و  هب  ار  ناـشیا  هک  تماـما 

.دننک یم  ذاختا  نوگانوگ  طیارش  رد  ار  میمصت  نیرت  بسانم  نیرتهب و  هراومه  دنتسه و   دنم  هرهب  تسا ، هدش  هیهت 

هاگآ نآ  لیـصفت  هب  رتشیب  هچره  ات  میزادرپن  ناشیا  نامز  رد  هدـش  رکذ  دراوم  زا  یخرب  هب  ام  هک  تسین  نآ  زا  عناـم  همه ، نیا  یلو   
قیاقح فراعم و  هدرتسگ  رـشن  ببـس  هک  تسا  ( مالـسلا هیلع   ) اضر ترـضح  تماما  نارود  رب  مکاـح  طیارـش  هلمج  نآ  زا  میدرگ . 

ترـضح ریما و  ترـضح  زا  دعب  هک  میبای  یم  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  زا  هدنام  ياج  هب  راثآ  هب  هعجارم  اب  هک  ارچ  دش ، مالـسا 
ترضح رقاب و 
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دوب یبسانم  تصرف  صاخ و  طیارـش  تهج  هب  رما  نیا  تسا و  هداهن  ياج  هب  دوخ  زا  ناشیا  ار  راثآ  نیرتشیب  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص  
.دمآ دیدپ  ترضح  نامز  رد  هک 

تماما و نارود  اما  درک  یم  شالت  ناشیا  تیبوبحم  زا  نتساک  ترـضح و  یملع  فعـض  نداد  ناشن  يارب  نمـشد  هک  نآ  دوجو  اب   
قیاقح یمالسا و  مولع  رشن  تهج  رد  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  ات  درک  مهارف  یبسانم  تصرف  ترـضح ، يدهع  تیالو  هژیو  هب 

: مینک یم  هراشا  دراوم  نآ  زا  يا  هراپ  هب  هک  دنک  مادقا  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  بتکم 
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نایلاغ ّولغ و  اب  هلباقم  . 1

رتالاب شیوخ  يالاو  هبترم  زا  ار  ناشیا  هک  دنتـسه  هدوب و  یناسک  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ناوریپ  نایم  رد  گرزب  تافآ  هلمج  زا   
رد هراومه  هورگ  نیا  .دـنا  هدـش  ناشیا  يارب  یهلا  تافـص  یخرب  ای  تّوبن  ای  تیبوبر  هب  دـقتعم  و  هدرک ، ّولغ  ناشیا  دروم  رد  هدرب و 
نآ نایلاغ  ات  دیشاب  دوخ  ناناوج  بظاوم  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  .دنا  هدوب  دورطم  ( مالـسلا مهیلع   ) همئا هعیـش و  نایم 

دنتسه ادخ  قلخ  نیرتدب  نایلاغ  انامه  ...هللاِدابِِعل »  َهَِّیبوبُّرلا  َنوُعَّدَی  ِهللا َو  َهَمَظَع  َنورِّغَُصی  ِهللا  ِْقلَخ  ُّرَـش  هالُْغلا  َّنِاَف  دننکن «  دساف  ار  اه 
يراصن و دوهی و  زا  نایلاغ  هک  دنگوس  ادخ  هب  دننک ، یم  اعدا  ادخ  ناگدـنب  يارب  ار  ّتیبوبر  کچوک و  ار  دـنوادخ  تمظع  اه  نآ 

(1) ...دنرتدب ناکرشم  سوجم و 

.تخادرپ دندرک ، یم  تیلاعف  ترضح  نامز  رد  هک  هورگ  نیا  اب  هزرابم  هب  زین  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  اذل   

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  زا  شیوخ  دادـجا  ردـپ و  زا  دنـس  رکذ  اـب  ار  یتـیاور  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  یثیدـح  رد   
داد رارق  دوخ  هدـنب  ارم  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  انامه  دـیربن ، رتالاب  مراد  هک  یقح  زا  ارم  دومرف : ترـضح  هک  دـنا  هدرک  لقن  ( ملس
هیلع  ) یلع هک  داد  همادا  .دومن و  تئارق  ار  نارمع  لآ  هکراـبم  هروـس  هیآ 79 و 80  ترـضح  سپـس  دهد ؛ رارق  ربمایپ  هک  نآ  زا  لبق 
یب نم  دنوش و  یم  كاله  رفن  ود  نم  دروم  رد  طِّرَفُم ؛ ٌضِْغبُم  طِْرفُم َو  ٌّبُِحم  یل  َْبنَذال  نانِثا َو  ّیَف  ُِکلْهَی  تسا : هدومرف  مالـسلا )

ام و  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  سپس  دنک ؛ یم  یهاتوک  هک  ینمـشد  يرگید )  ) دنک و یم  يور  هدایز  هک  یتسود  مهانگ :
دزن

،ج25ص 265. راحب : ك.ر ، یسوطیلاما - 1
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نب یـسیع  يرازیب  دننامه  درب ؛ رتالاب  نامدوخ  هزادنا  زا  ار  ام  دنک و  ّولغ  ام  دروم  رد  هک  نآ  زا  مییوج ، یم  يرازیب  لجوزع  دنوادخ 
ای ّتیبوبر  ناماما ، يارب  ای  دـنک  اعّدا  تیبوبر  ناربمایپ  يارب  هکره  دومرف : یتایآ  توـالت  زا  دـعب  ترـضح  سپـس  .يراـصَن  زا  میرم 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  ناوریپ  ینعی   (1) .میرازیب ترخآ  ایند و  رد  وا  زا  ام  دنک ، اعدا  تماما  ماما  ریغ  يارب  ای  دنک و  اعدا  يربمایپ 
ّدح رد  ار  ماما  اج ، هبان  بصعت  ّتبحم و  تهج  هب  هن  دنروآ و  نییاپ  ار  ماما  ماقم  نافلاخم ، ریثأت  تحت  هک  نیا  هن  دنـشاب  بقارم  دیاب 

.دننک يوریپ  دنا ، هدرک  نایب  ناشدوخ  هچ  نآ  ره  زا  دنشاب و  عرش  لقع و  وریپ  هکلب  دنرب ، الاب  يربمایپ  ای  ییادخ 

ارچ دـندشن ؟ سوـجم  ارچ  دـندشن ؟ يدوـهی  ارچ  ناـیلاغ  رب  ادـخ  تنعل  دوـمرف : مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  يرگید  تـیاور  رد   
سپـس دنا )؟ هدرک  بستنم  ام  هبار  دوخ  ارچ  ینعی  ( ؟ دندشن یجراخ  ارچ  دندشن ؟ هئجرم  ارچ  دندشن ؟ هیردق  ارچ  دـندشن ؟ ینارـصن 

(2) .دشاب رازیب  اه  نآ  زا  ادخ  دییوج ، يرازیب  اه  نآ  زا  دینکن و  قیدصت  ار  اه  نآ  و  دینکن ، ینیشنمه  اه  نآ  اب  دومرف :

دنرفاک و نایلاغ  دومرف : ترضح  دیسرپ : ضیوفت  لها  و  نایلاغ ! دروم  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  زا  يرفعج  مشاهوبا  نوچ   و 
تلـصو اه  نآ  اب  ای  دشاب  راک  کمک  ای  شون  مه  ای  اذغ  مه  ای  دشاب  روخ  مد  ای  دنیـشنب  اه  نآ  اب  هکره  دـنا ، كرـشم  ضیوفت  لها 

هب ار  اه  نآ  ای  دنک  قیدصت  ار  اه  نآ  ثیدح  ای  درمـش و  نیما  یتناما  رد  ار  اه  نآ  ای  دروآ  نامیا  اه  نآ  هب  ای  دریگب ، ای  دهدب  دـنک ،
يا هملک  مین 

ص 134. ج 25 ، راحب ، ص 201 ؛ ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1
ص 203. ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 2
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هدـش جراخ  تیب  لها  ام  تیـالو  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تیـالو  ّلـجوّزع و  دـنوادخ  تیـالو  زا  دـنک ، کـمک 
(1) .تسا

زا تایاور  نیا  زا  يرایـسب  دادـعت  هک  میبای  یم  رد  مینک ، یم  هعجارم  ناگدـننکولغ ) تـالُغ (  تّمذـم  هب  طوبرم  تاـیاور  هب  یتقو   
.تسا هدوب  هدرتسگ  نامز  نآ  رد  نایلاغ  تیلاعف  هک  دناسر  یم  نیا  (2) و  تسا هدش  رداص  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح 

هک مدوب  فاوط  رد  یبش  تسا : هتفگ  ّولغ -  هب  نامهتم  زا  نایبظ -  نب  سنوی  تفگ : مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  هب  نایلاغ  زا  یکی   
هک ار  مرس  .راد  اپرب  نم  دای  يارب  ار  زامن  نک و  تدابع  ارم  تسین ، نم  زج  ییادخ  هک  منم  سنوی  يا  مدینـش : ییادص  رـس و  الاب  زا 
درم نآ  هب  هک  دش  تحاران  نانچ  نانخس  نیا  ندینش  اب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  .دش  رهاظ  میارب  نسحلاوبا  ناهگان  مدرک  دنلب 

نآ لابند  هب  هک  دـنک  تنعل  رازه  ار  نایبظ  نب  سنوی  تسا و  هتفگ  وت  هب  ار  نیا  هکره  ار و  وت  دـنوادخ  ور ، نوریب  نم  دزن  زا  دومرف :
هب نوچ  (3) و  ...دز ادـص  ار  وا  هک  دوبن  ناطیـش  زج  هک  مهد  یم  یهاوگ  درب ، ورف  منهج  رعق  هبار  وـت  یتـنعل  ره  دـشاب و  تنعل  رازه 
 - یهلا تافـص -  نیا  هک  دنرادنپ  یم  دـنناد ، یم  امـش  رادـفرط  ار  دوخ  هک  یناسک  زا  یخرب  دـنتفگ : ( مالـسلا هیلع   ) اضر ترـضح 

ندـب دـنب  دـنب  تاملک  نیا  ندینـش  اب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  نیملاعلا ؛ بر  هللا  نآ  تسوا  تسا و  ( مالـسلا هیلع   ) یلع تافص 
! هللا ناحبس  دومرف : دش و  قرع  رد  قرغ  داتفا و  هزرل  هب  شکرابم 

ص 203. ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1
.دوش هعجارم  ولغلا  یفن  باب  ج 25  راونالاراحبرد ، روکذم  تایاور  هب  - 2

رگا یتح  اریز  ، اه نآ  ناوریپ  دوهـش و  نایعدم  هب  تسا  يرادشه  تیاور  نیا  ص 264 و  ،ج 25 ، راحب ك.ر : یشک 233  لاجر  - 3
تالاح نیا  دارفا و  نیا  نیمک  رد  زین  ناطیـش  اریز  دشاب ، هتـشادیهلا  هبنج  تسین  مولعم  دسرب  اه  نآ  شوگ  هب  ییادـص  زین  یتسار  هب 

.تسا
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زا يا  هدنـشون  اه و  هدنروخ  زا  يا  هدـنروخ  یلع  هک  دوب  نیا  هن  ایآ  دـنیوگ ، یم  نارفاک  ناراکمتـس و  هچنآ  زا  دـنوادخ  تسا  هزنم 
لیلذ عضاخ و  هک  یلاح  رد  دوخ  راگدرورپ  لباقم  رد  هک  دوبن  وا  ایآ  دوب ؟ ...و  اه  هدننک  جاودزا  زا  يا  هدننک  جاودزا  اه و  هدنشون 

؟(1) تسادخ دراد ، ار  تافص  نیا  هک  یسک  ایآ  درک ؟ یم  زاین  زار و  وا  يوس  هب  داتسیا و  یم  زامن  هب  دوب 

هژیو هب  يا  هعیش  ره  هفیظو  دنتسه ، مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  بتکم  هب  هلمح  يارب  هناهب  لابند  هب  شیپ  زا  شیب  نانمـشد  هک  زورما   
لها میرح  زا  دنتـسیاب و  باوصان  راعـشا  هژیو  هب  زیمآّولغ  بلاطم  یخرب  لباقم  رد  هک  تسا  نآ  یلاعت -  هللا  مهّزعا  مالعا -  ياـملع 

يرایشوه اب  زین  مدرم  دنیامن و  رود  دوخ  زا  ار  فرحنم  یلاغ و  دارفا  زین  دهعتم  ناحادم  نارعاش و  دننک ؛ عافد  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب
.دنهد رادشه  رّکذت و  دارفا  هنوگ  نیا  هب 

ص 275. ج 25 ، راحب ، ، 242 یسربط : جاجتحا  ص 193 ، یشک ، لاجر  - 1
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هیفوص هقرف  اب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  تازرابم  . 2

هک دوب  هیفوص  هقرف  دمآ ، دیدپ  یفوک  مشاهوبا  مان  هب  يدرف  طسوت  يرجه ، لّوا  نرق  رد  یمالسا ، هعماج  رد  هک  ییاه  هقرف  زا  یکی   
.دندوب يا  هژیو  لامعا  راکفا و  ياراد  دندرک و  داجیا  نید  رد  ار  ییاه  تعدب  ایند ، زا  يرود  دهز و  ششوپ  رد 

اه نآ  اب  هزرابم  هب  تدـش  هب  زین  ( مالـسلا مهیلع   ) همئا دـندوب و  فرحنم  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  بتکم  زا  تسخن  نامه  زا  نانیا   
رطخ زا  ار  نایعیش  زین  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  هلمج  زا  .دنا  هتـشاد  رذحرب  ناشیا  هب  ندش  کیدزن  زا  ار  دوخ  ناوریپ  هتخادرپ و 

یخرب اسب  هچ  تقامح و  ای  یهارمگ  ای  بیرف  يارب  رگم  دوش  یمن  يرگ  یفوص  هب  دقتعم  سک  چیه  دومرف : درک و  هاگآ  هورگ  نیا 
(1) .دنشاب هتشاد  ار  روما  نیا  همه 

اب ایوگ  دنک ، راکنا  ار  اه  نآ  هکره  تسین و  ام  زا  دنکن ، راکنا  ار  اه  نآ  شلد  نابز و  اب  دـنوش و  دای  وا  دزن  هیفوص  هکره  دومرف :  و 
(2) .تسا هدرک  داهج  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لباقم  رد  رافک 

تسا و ناوارف  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  فرحنم  هورگ  نیا  تمذـم  رد  تاـیاور   
هتـشون اه  باتک  ناشیا  ّدر  رب  (3) و  هتشاد عامجا  فّوصت  بهذم  نالطب  رب  هتـسویپ  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  نامز  زا  هیماما  هعیش 

.تسا

روشحم دنوش  لیامتم  نانآ  هب  هک  ار  یناسک  دناوخ و  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نانمشد  ار  هیفوص  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح   و 
درمش ناشیا  اب 

ص 31. هیفوصلا ، یلعدرلا  یف  هیرشع  انثالا  هلاسرلا  ك.ر : جالحلا  باحصا  یلع  درلا  باتک  رد  ، حیحص دنس  هب  دیفملا  خیشلا  - 1
ص 32. هیفوصلا ، یلع  ردلا  یف  هیرشع  انثالا  هلاسرلا  - - 2

ص 44. هیفوصلا ، یلع  ردلا  یف  هیرشع  انثالا  هلاسرلا  - 3
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باقلا هب  دننک ،  یم  اه  نآ  هیبش  ار  دوخ  دنوش ، یم  لیامتم  هیفوص  هب  دنتـسه  ام  تبحم  یعدم  هک  یهورگ  يدوز  هب  دنا : هدومرف  و 
هنافسأتم (1) و  .مرازیب وا  زا  نم  تسین و  ام  زا  دوش  لیامتم  اه  نآ  هب  هکره  دننک ، یم  هیجوت  ار  اه  نآ  نانخـس  دنهن و  یم  مان  اه  نآ 
بالقنا زا  دعب  املع ، یخرب  توکـس  یگنهرف و  نالوئـسم  یخرب  حـماست  هعماج و  يونعم  طیارـش  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  ّهلاض  هقرف  نیا 

تـسا مالعا  ياملع  هعماج و  ناربهر  هژیو  هب  مدرم  داحآ  هفیظو  .تسا  هدیـشخب  تعـسو  ار  دوخ  تیلاعف  ناریا ، یمالـسا  دنمهوکش 
لمع مدرم ، هدـیقع  نید و  ياـهزرم  تینما  ظـفح  دروم  رد  شیوخ  تیلوئـسم  هب  يریگولج و  گرزب  تعدـب  فارحنا و  نیا  زا  هک 

فیرشلا و هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روشک  رد  هک  ارچ  .دنزیهرپب  اه  نآ  نانخـس  اه و  باتک  اه و  نآ  ناربهر  غیلبت  زا  دننک و 
ترضح نآ  تایانع  یهلا و  فاطلا  زا  تیمورحم  ببس  نتخادرپ ، ناشیا  نافلاخم  غیلبت  هب  ترضح ، نآ  لاوما  لافنا و  زا  هدافتـسا  اب 

.دوش یم 

ص 32. هیفوصلا ، یلع  ردلا  یف  هیرشع  انثالا  هلاسرلا  - 1

مالسلا هیلع  اضر  ماما  یگدنز  هب  یهاگن  باتفآ : www.Ghaemiyeh.comتیاکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 209زکرم  هحفص 87 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12263/AKS BARNAMEH/#content_note_74_1
http://www.ghaemiyeh.com


75 ص :

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  هاگدید  زا  ماما  تیمها  و  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  . 3

زا يرایـسب  اریز  دشاب ، یم  تماما  ماما و  دروم  رد  هعیـش  هدیقع  رـشن  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  مهم  یگنهرف  تامادقا  هلمج  زا   
و دنروآ ، یم  رت  نییاپ  یلومعم  ياه  ناسنا  زا  یّتح  ار ، ماما  هاگیاج  ماقم و  هک  دنراد  یحطـس  دـیاقع  نانچ  ماما ، دروم  رد  نافلاخم 
( مالـسلا مهیلع   ) تیب لها  هدیقع  جیورت  هب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  اذل  دنناد ، یمن  وا  زا  تعاطا  ای  تماما  عنام  ار  یهانگ  چیه 
: دومرف ترضح  هک  دش  هدیسرپ  نیمز  يور  رد  ماما  موزل  دروم  رد  ررکم  مالـسلا ) مهیلع   ) اضر ماما  زا  .تشامگ  تمه  هراب  نیا  رد 

تجح زا  نیمز  ندز  مه  رب  مشچ  کـی  رگا  دومرف : یم  نینچمه  درب و  یم  ورف  ار  دوخ  لـها  هنرگو  دوـش  یمن  ماـما  زا  یلاـخ  نیمز 
(1) .درب یم  ورف  ار  دوخ  لها  دشاب ، یلاخ 

نیرتاوقتاب و رواد و  نیرتهب  مدرم و  ِنیرتاناد  هک  نیا  تسا ؛ ییاه  تمالع  ياراد  ماـما  دومرف : ماـما  ياـه  هناـشن  دروم  رد  ترـضح   
یم رس  تشپ  زا  وا  تسا ، هزیکاپ  دوش و  یم  دلوتم  هدرک  هنتخ  تسا ، مدرم  نیرتدباع  نیرتدنمتواخس و  نیرت و  عاجش  نیرترابدرب و 

رد شعـضاوت  تسا ، رتزوسلد  اه  نآ  هب  ناشناردام  ناردـپ و  زا  رتراوازـس و  مدرم  هب  مدرم  زا  ...دـنیب  یم  ولج  زا  هک  هنوگ  نآ  دـنیب 
هک يا  هنوگ  هب  تسا  باجتـسم  شیاعد  تسا ، رتاشوک  یهلا  یهن  رما و  هب  تبـسن  همه  زا  رتشیب و  همه  زا  لـجوّزع  دـنوادخ  لـباقم 

(2)  . ...دوش مین  ود  دنک ، اعد  يا  هرخص  رب  رگا 

مدرم لامعا  هک  رون  زا  تسا  ینوتس  دنوادخ  وا و  نایم  دوش  ، یم  دییأت  سدقلا  حور  هلیسو  هب  ماما  دومرف : يرگید  ثیدح  رد   

ص 212. ج 1 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1

ص 169. ج 1 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 2
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یمن دوش و  یم  هتـسب  یهاـگ  دـناد و  یم  دوش و  یمزاـب  یهاـگ  دوش ، یم  هاـگآ  نآ  رب  دراد  مزـال  هچ  نآ  ره  دـنیب و  یم  نآ  رد  ار 
...دناد (1)

؛ وا ّرـس  نانیما  وا و  ناگدـنب  نایم  رد  وا  نانیـشناج  و  وا ، نیمز  رد  دـنوادخ  ياه  تجح  مییام  دومرف : ( مالـسلا هیلع   ) اـضر ترـضح   
نامـسآ دنوادخ  ام  تهج  هب  شتتاقولخم ، نایم  رد  وا  ياه  مچرپ  دـنوادخ و  ناهاوگ  مییام  و  مکحم ، هریگتـسد  اوقت و  هملک  مییام 

کی زا  زگره  نیمز  دنک ، یم  رشتنم  ار  شتمحر  دتسرف و  یم  ناراب  ام  هلیسو ) ای  تهج   ) هب دراد و  یم  هگن  يدوبان  زا  ار  نیمز  اه و 
یم بارطـضا  هزرل و  هب  ار  دوخ  ناـنکاس  دـشاب  یلاـخ  ادـخ  تجح  زا  زور  کـی  رگا  یفخم ، اـی  ینلع و  اـی  تسین  یلاـخ  اـم  زا  رفن 

(2) .دنازرل یم  ار  دوخ  لها  ایرد  هک  هنوگ  نآ  دزادنا ،

ربخ یتقو  اج  نآ  هب  دورو  لیاوا  رد  ورم ، عماج  دجسم  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  هک  تسا  یلّـصفم  نانخـس  همه ، زا  رت  مهم   
: دومرف دومن و  یمسبت  ادتبا  رد  ترضح  .درک  نایب  دیسر  ترضح  هب  تماما  دروم  رد  مدرم  فالتخا 

هللا یلـص   ) ربمایپ تسا و  لماک  نید  هک  نیا  نایب  اب  سپـس  ...دـندروخ  بیرف  دوخ  يارآ  اـب  دـندیمهفن و  هورگ  نیا  زیزعلادـبع ، يا   
دنناد یم  تما  رد  ار  تماما  هاگیاج  شزرا و  اه  نیا  ایآ  دومرف : دش ، لماک  نید  داد و  رارق  تیاده  مچرپ  ار  یلع  ( ملس هلآ و  هیلع و 

رت گرزب  شنأش  رترب و  تماما  هاگیاج  دنشاب ؟ هتشاد  باختنا  قح  ات 

هیلع  ) ماما مولع  یخرب ، مهوت  فالخ  رب  هک  دنامهف  یمنآ  لاثما  ثیدح و  نیا  ص 169 . ج 1 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1
.تسا یهلا  تیشم  عبات  هکلب  دودحمان  هن  تسا و  یتاذ  هن  ( مالسلا

تـسا هدمآ  نومـضم  نیا  هب  رگید  نوگانوگ  ثیداحا  فیرـش و  ثیدح  نیا  رد  هچ  نآ  .نیدـلالامک  زا  ص 35  ج 23 ، راـحب ، - 2
زا تسین و  یعیرـشت  تیادـه  رد  رـصحنم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوجو  هرمث  هک  نیا  دراد و  ملاـع  نیوکت  رد  ماـما  قیمع  ریثأـت  زاـناشن 

.درب یپ  تبیغ  رصع  رد   f تجح ترضح  دوجو  میظع  هدیاف  هبناوت  یم  اج  نیمه 
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دوخ يارآ  هب  ای  دنبایب  دوخ  لقع  اب  ار  نآ  مدرم  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  شقمع  رت و  لکشم  نآ  هب  یـسرتسد  رت و  عیفر  شهاگیاج  و 
 . ...دننک باختنا  ار  یماما  ای  دنبای  یسرتسد  نآ  هب 

ماـقمو ملـس ) هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ تفـالخ  ادـخ و  تفـالخ  تماـما ، تسایـصوا ، ثِرا  اـیبنا َو  هاـگیاج  تماـما ، اـنامه   
، تسا نینمؤم  تزع  ایند و  حالص  نیملسم و  روما  هدنهد  ماظن  تماما ، تسا ، مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح نسح و  ثاریم  نینمؤملاریما و 
هب تسا  قفا  رد  وا  یلو  دوش  یم  نشور  ملاع  وا  رون  اـب  هک  تسا  نازورف  دیـشروخ  نوچ  ماـما ، ...تسا  هدـنلاب  مالـسا  هیاـپ  تماـما ،

...دسر یمن  وا  هب  مشچ  تسد و  هک  يا  هنوگ 

رب وا  تجح  مدرم و  نایم  رد  ادخ  نیما  ماما ، تساه ، یتخـس  رد  مدرم  هانپ  نابرهم و  ردپ  زوسلد و  ردارب  نابرهم و  مدـمه  نآ  ماما ،  
.دنک یم  عافد  یهلا  میرح  زا  دنک و  یم  توعد  ادخ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  تسا  نیمز  رد  وا  نیشناج  ناگدنب و 

تّزع نید و  ماـظن  دراد ، تمـالع  ملح  زا  تسا و  هدـش  صوـصخم  مـلع  هـب  وا  تـسا ، رود  هـب  بوـیع  زا  كاـپ و  ناـهانگ  زا  ماـما   
.تسا نارفاک  يدوبان  ناقفانم و  مشخ  ناناملسم و 

دناوتب هک  تسیک  ...درادن  ریظن  دننام و  لََدب و  وا  تسین ، وا  ياتمه  یملاع  چـیه  سک و  چـیه  تسا و  شیوخ  راگزور  ياتکی  ماما   
، ناگرزب هدنام و  اه  مشچ  ناریح و  اه  نورد  نادرگرـس و  اهرکف  هارمگ و  اه  لقع  زگره ؛ زگره ، دـنک ؟ باختنا  دسانـشب و  ار  ماما 
زجاـع و ناـبیدا ، هدـناماو و  نارعاـش ، ناداـن و  نادنمـشیدنا ، هدـنامرد و  ناـبیطخ ، رــصاق و  ناـمیلح ، ریحتم و  اـمکح ، کـچوک و 

(1)  . ...وا لیاضف  زا  یتلیضف  ای  ماما  نوئش  زا  یکی  فصو  زا  دنتسه  ناوتان  نارونخس ،

ص 171. ج 1 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1
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( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما اضر و  ترضح  . 4

هراشا

ات درک  یم  شـالت  نوگاـنوگ  دراوم  رد  ترـضح  نآ  هک  دراد  نآ  زا  تیاـکح  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ماـما  زا  هدیـسر  تاـیاور  هوبنا   
: مینک یم  هراشا  تایاور  نیا  زا  یخرب  هب  هک  دیامن  یفرعم  مدرم  يارب  ار  ناشیا  لیاضف  و  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
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( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما تلیضف  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  زا  ثیدح  لهچ 

رد یتسه ، منهج  تشهب و  هدننک  تمسق  وت  یلع ، ای  دومرف : هک  درک  تیاور  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  زا  ترضح  . 1 
(1) .يوش یم  تشهب  دراو  باسح  یب  ینز و  یم  ار  تشهب 

هکره تسا ، حون  یتشک  لَـثَم  امـش  ناـیم  نم  نادـناخ  لَـثَم  دومرف : هک  درک  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  زا  . 2 
(2) .دوش هتخادنا  شتآ  هب  دنام ، اج  هکره  دبای و  تاجن  دش ، راوس 

نوخ هک  یسک  رب  تسا  دیدش  وا  لوسر  مشخ  ادخ و  مشخ  دومرف : هک  دومن  تیاور  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  زا  . 3 
(3) .درازایب نم  ترتع  دروم  رد  ارم  دزیرب و  ار  نم 

نایم رد  نم  میوگ ، خساپ  ار  قح  توعد  هک  تسا  کیدزن  دومرف : هک  دومن  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  زا  . 4 
ترتع تسا ؛ نیمز  هب  نامسآ  زا  هدیشک  ِنامـسیر  هک  ادخ  باتک  تسا ؛ يرگید  زا  رت  گرزب  یکی  مراذگ  یم  اهبنارگ  زیچ  ود  امش 

؟(4) دینک یم  هچ  ود  نآ  اب  نم  زا  سپ  هک  دیرگنب  نم ، تیب  لها  و 

نآ ردپ  دنتسه و  تشهب  ناناوج  رورس  ود  نیـسح  نسح و  دومرف : هک  دومن  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  زا  . 5 
(5) .تسا رتهب  اه  نآ  زا  اه ،

ادرف ار  اه  نآ  ایوگ  نم ، نادناخ  هب  تبسن  ناراکمتس  رب  ياو  دومرف : هک  دومن  تیاور  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  زا  . 6 
نیریز هقبط  رد  ناقفانم  اب 

ص 26. ج 2 ، (، مالسلا هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1
ح 10. ص 26 ، ج 2 ، (، مالسلا هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 2
ح 11. ص 26 ، ج 2 ، (، مالسلا هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 3
ح 40. ص 30 ، ج 2 ، (، مالسلا هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 4
ح 56. ص 32 ، ج 2 ، (، مالسلا هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 5
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(1) .منیب یم  شتآ 

ایادـخ تسوا ، يـالوم  یلع  سپ  میوا ؛ يـالوم  نم  هکره  دومرف : هک  دوـمن  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  زا  . 7 
هکره راذگاو  دـنک و  کمک  ار  وا  هک  ره  نک  کمک  دراد ؛ نمـشد  ار  وا  هکره  راد  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هکره  راد  تسود 

(2) .دراذگاو ار  وا 

هعیش ار و  وت  هداوناخ  ار و  وت  لاعتم  دنوادخ  انامه  یلع ، ای  دومرف : هک  دومن  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  زا  . 8 
(3) ....دیزرمآ ار  وت  نایعیش  ناتسود  ناتسود  ار و  وت 

یمن هتخانـش  نم  زا  دـعب  ناـنمؤم  يدوبن  وت  رگا  یلع ! اـی  دوـمرف : هک  دوـمن  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  زا  . 9 
(4) .دندش

زا لبق  سک  چیه  هب  هک  هدـش  هداد  وت  هب  زیچ  هس  یلع ! ای  دومرف : هک  دومن  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  زا  . 10 
تسا و هدش  هداد  وت  هب  نم  لثم  ینز  ردپ  دومرف : تسیچ ؟ نآ  تیادف ؛ مردام  ردپ و  درک : ضرع  ریما  ترـضح  .تسا  هدشن  هداد  وت 

(5) .نیسح نسح و  لثم  ینادنزرف  وت و  رسمه  لثم  يرسمه 

(6) .دنتسه تمایق  رد  ناراگتسر  نامه  یلع  ناوریپ  دومرف : هک  دومن  تیاور  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  زا  . 11 

هک زمرق  توقای  هخاش  نآ  هب  دوش  یم  لاحـشوخ  سکره  دومرف : هک  دومن  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  زا  . 12 
هتشاک دوخ  تسد  اب  دنوادخ 

ص 177. ص 46 ، ج 2 ، (، مالسلا هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1

ص 183. ص 47 ، ج 2 ، (، مالسلا هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 2
ح 182. ص 47 ، ج 2 ، (، مالسلا هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 3
ح 187. ص 48 ، ج 2 ، (، مالسلا هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 4

ح 188. ص 48 ، ج 2 ، ج 2 ، (، مالسلا هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 5
ح 201. ص 52 ، ج 2 ، (، مالسلا هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 6
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81 ص :

هدش ي باختنا  نانیا  دهد ) رارق  ماما  ای  ) درادب تسود  ار  وا  نادنزرف  زا  ِنایاوشیپ  یلع و  دیاب  دـنز ، گنچ  نآ  هب  دـنک و  هاگن  تسا 
(1) .دنتسه موصعم  ییاطخ  هانگ و  ره  زا  دنیوا و  هدیزگرب  لجوزع و  دنوادخ 

هب دشاب ، هتـشادن  نم  نادنزرف  زا  یماما  دریمب و  هکره  دومرف : هک  دومن  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  و  . 13 
(2) .دوش یم  راتفرگ  تسا ، هدرک  مالسا  تیلهاج و  رد  هک ) تشز  راک  زا   ) هچ نآ  ره  هب  تسا و  هدرم  تیلهاج  گرم 

، دنزب گنچ  مکحم  هریگتـسد ي  هب  دهاوخ  یم  هکره  دومرف : هک  دومن  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  و  . 14 
(3) .دنز گنچ  منادناخ  یلع و  یتسود  هب 

دننامه تمایق  زور  مالـسلا -) هیلع   ) یلع نیا - ، نم و  دومرف : هک  دومن  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  و  . 15 
نینچ دنک ، يرای  ار  ام  مولظم  هکره  دنیام و  اب  ام  ناوریپ  داد : همادا  درک و  عمج  شیوخ  تشگنا  ود  نایم  ترضح  میتسه و  ود  نیا 

(4) .تسا

( مالـسلا هیلع   ) نیـسح نادـنزرف  زا  مدرم )  ) ناـیاوشیپ دومرف : هک  دومن  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  و  . 16 
هدرک ار  ّلجوّزع  دنوادخ  تیـصعم  دنک ، تیـصعم  ار  نانیا  هکره  تسا و  هدرک  تعاطا  ار  ادخ  دنک  تعاطا  ار  نانیا  هکره  دنتـسه ،

(5) .لجوزع دنوادخ  يوس  هب  هلیسو  نامه  مکحم و  هریگتسد  نامه  دنناشیا  .تسا 

زا یلع  نم و  دومرف : هک  دومن  تیاور  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  و  . 17 

ح 211. ص 57 ، ج 2 ، (، مالسلا هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1

ح 214. ص 58 ، ج 2 ، (، مالسلا هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 2

ح 216. ص 58 ، ج 2 ، (، مالسلا هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 3

ح 215. ص 58 ، ج 2 ، (، مالسلا هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 4

ح 217. ص 58 ، ج 2 ، (، مالسلا هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 5
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82 ص :

(1) .میا هدش  هدیرفآ  رون  کی 

رفاـک زج  نیا  رد  یتـسه و  ناـسنا  نیرترب  وت  یلع  اـی  دومرف : هک  دومن  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  و  . 18 
(2) .دنک یمن  کش 

زور ار  وا  دنوادخ  دراد ، تسود  ار  تیب  لها  ام  هکره  دومرف : هک  دومن  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  و  . 19 
(3) .دنک یم  روشحم  نمیا  تمایق 

یتسه و نم  زا  ملس )) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یلع  ) وت : دومرف هک  دومن  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  و  . 20 
(4) .مأوت زا  نم 

نیشناج ییوت  ینک و  یم  تخادرپ  ارم  نوید  وت  یلع  ای  دومرف : هک  دومن  تیاور  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  و  . 21 
(5) .متما رب  نم 

، دوب هتفرگ  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تسد  هک  یلاح  رد  ناشیا  هک  دومن  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  و  . 22 
(6) .درادن تسود  ار  درم  نیا  یلو  دراد  تسود  ارم  درادنپ  یم  هک  نآ  دیوگ  یم  غورد  دومرف :

نمـشد ار  وت  یـسک  راـصنا  زا  دومرف : ( مالـسلا هیلع   ) یلع هب  هک  دومن  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  زا  و  . 23 
(7) .تسا يدوهی  وا  لصا  هک ، نآ  رگم  درادن 

لها یتسود  دوش ، یم  لاؤس  هدنب  زا  هک  يزیچ  نیلوا  دومرف : هک  دومن  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  و  . 24 
(8) .تسا تیب 

تسود ار  یلع  دومرف : هک  دومن  تیاور  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  و  . 25 

ح 219. ص 59 ، ج 2 ، (، مالسلا هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1

ح 225. ص 59 ، ج 2 ، (، مالسلا هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 2

ح 220. ص 59 ، ج 2 ، (، مالسلا هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 3

ح 231. ص 59 ، ج 2 ، (، مالسلا هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 4

ح 229. ص 60 ، ج 2 ، (، مالسلا هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 5

ح 231. ص 60 ، ج 2 ، (، مالسلا هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 6

ح 234. ص 60 ، ج 2 ، (، مالسلا هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 7
ح 258. ص 62 ، ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 8
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83 ص :

(1) .رفاک زج  درادن  نمشد  نمؤم و  زج  درادن 

، وت نمـشد  تسا و  نم  تسود  وت ، تسود  دوـمرف : یلع  هب  هک  دوـمن  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  زا  و  . 26 
(2) .نم نمشد 

(3) .تسا نآ  رد  یلع  متسه و  ملع  رهش  نم  دومرف : هک  دومن  تیاور  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  و  . 27 

هناخ زا  مدرم  هک   ) ار دجسم  هب  يدورو  ياهرد  دیدنبب  دومرف : هک  دومن  تیاور  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  و  . 28 
(4) یلع هناخ ي  برد  رگم  دنتشاد ) دجسم  فارطا  هب  شیوخ  ياه 

ییاه هنیک  مورب ، ایند  زا  نم  نوچ  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  هک  دومن  تیاور  ( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  و  . 29 
(5) .دننک یم  عنم  تّقح  زا  ار  وت  دننک و  یم  عامتجا  وت  هیلع  دوش و  یم  رهاظ  وت  رب  تسا  يا  هدع  ياه  هنیس  رد  هک 

(6) .تسا نم  تسد  یلع  تسد  دومرف : هک  دومن  تیاور  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  و  . 30 

اب نم  زا  دعب  يدوز  هب  نم  تّما  دومرف : ( مالـسلا هیلع   ) یلع هب  هک  دومن  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  و  . 31 
(7)! دننک یم  يوریپ  هلأسم  نیا    زا  دب ، بوخ و  دارفا  دننک و  یم  ردغ  رکم و  وت 

تسا و هتفگ  ازـسان  ارم  دـیوگ ، ازـسان  ار  یلع  هکره  دومرف : هک  دومن  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  زا  و  . 32 
دنوادخ دیوگ ، ازسان  ارم  هکره 

ح 266. ص 63 ، ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1

ح 265. ص 63 ، ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 2

ح 298. ص 66 ، ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 3

ح 302. ص 66 ، ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 4

ح 303. ص 66 ، ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 5
ح 304. ص 66 ، ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  -   -  6

ح 307. ص 66 ، ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 7
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84 ص :

(1) .تسا هتفگ  ازسان  ار 

(2) .تسا نم  نادناخ  نم و  يارب  تشهب  طسو  دومرف : هک  دومن  تیاور  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  و  . 33 

ار هنازخ  هکره  نآ ، دیلک  تسا  یلع  ملع و  هنازخ  منم  دومرف : هک  دومن  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  و  . 34 
(3) .دشاب دیلک  لابند  دهاوخ ، یم 

هک نآ  رگم  متساوخن  يزیچ  مراگدرورپ  زا  نم  یلع  ای  دومرف : هک  دومن  تیاور  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  و  . 35 
(4) .نیّیصو متاخ  ییوت  ناربمایپ و  متاخ  منم  تسین ؛ يربمایپ  نم  زا  دعب  هک  نآ  زج  متساوخ  ار  نآ  لثم  زین  وت  يارب 

دنا هدش  هدـیرفآ  نوگانوگ  ناتخرد  زا  مدرم  یلع ! ای  دومرف : هک  دومن  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  و  . 36 
ام نایعیـش  نآ و  ياه  هخاش  نیـسح  نسح و  نآ و  هندب  ییوت  نآ و  هشیر ي  منم  میا و  هدـش  هدـیرفآ  تخرد  کی  زا  وت  نم و  یلو 

(5) .دنک یم  تشهب  دراو  ار  وا  دنوادخ  دنز ، گنچ  نآ  زا  يا  هخاش  هب  هکره  دنتسه ، نآ  ياه  گرب 

قاتشم تشهب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هب  باطخ  هک  دومن  تیاور  ( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  و  . 37 
(6) .دادقم رذ و  وبا  ناملس و  رامع و  قاتشم  تسوت و 

، تسا یـسیع  زا  یلَثَم  وت  رد  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  هک  دوـمن  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  زا  و  . 38 
يا هنوگ  هب  دنتشاد  تسود  ار  وا  يراصَن 

ح 308. ص 66 ، ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1

ح 314. ص 66 ، ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 2

ح 341. ص 73 ، ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 3

ح 337. ص 72 ، ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 4

ح 340. ص 72 ، ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 5

ح 306. ص 66 ، ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 6
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85 ص :

(1) .دندش رفاک  وا  ضغب  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دنتشاد  نمشد  ار  وا  دوهی  دندش و  رفاک  وا  تبحم  رد  هک 

نم و زا  دعب  دنتسه  نیمز  لها  نیرترب  نیسح  نسح و  دومرف : هک  دومن  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  و  . 39 
(2) .دشاب یم  نیمز  لها  نانز  نیرترب  ود  نآ  ردام  و  ناشردپ ، زا  دعب 

زا دیتسه  ادخ  هدش ي  باختنا  مدنزرف  ود  وت و  یلع ! ای  دومرف : هک  دومن  تیاور  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  و  . 40 
(3) .وا قلخ 

ح 263. ص 63 ، ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1

ح 252. ص 62 ، ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 2

ح 218. ص 59 ، ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 3
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( مالسلااهیلع  ) همطاف ترضح  و  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  . 5

يارب ار  ناشیا  لیاضف  ناشردام و  مان  دای و  ات  تسا  هتـشاد  تیانع  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  هک  دـیآ  یم  رب  ددـعتم  تایاور  زا   
.مینک یم  هراشا  تایاور  نیا  زا  یخرب  هب  .دنیامن  وگزاب  مدرم 

رد تمایق  زور  همطاف ، مرتخد  دومرف : هک  درک  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح   
یم ضرع  دـنز و  یم  گنچ  شرع  ياه  هیاپ  زا  يا  هیاپ  هب  وا  نوخ ؛ زا  نیگنر  تسا  ییاـه  ساـبل  وا  اـب  هک  دوش  یم  روشحم  یلاـح 

هک دـنگوس  هبعک  يادـخ  هب  دومرف : ملـس  ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ .امن  مکح  منادـنزرف  لـتاق  نم و  ناـیم  رگداد ، يا  دـنک :
یم یـضار  وا  ياـضر  اـب  دوش و  یم  نیگمـشخ  همطاـف  مشخ  اـب  دـنوادخ  اـنامه  دـنک و  یم  يرواد  مرتـخد  عفن  هب  لاـعتم  دـنوادخ 

(1) .ددرگ

نم دزن  يا  هتشرف  دومرف : هک  درک  لقن  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  زا  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  يرگید  تیاور  رد   
تخرد مداد  روتـسد  مدرک و  جیوزت  یلع  هب  ار  همطاف  نم  دیامرف : یم  دناسر و  یم  مالـس  وت  هب  دنوادخ  دـمحم ، يا  تفگ : دـمآ و 
تشهب ناناوج  رورـس  ود  ود ، نیا  زا  يدوز  هب  و  دنا  ، هتـشگ  داش  نآ  زا  نامـسآ  لها  و  درادرب ، ناجرم  توقای و  ّرُد و  هک  ار  یبوط 

(2) .یتسه نیرخآ  نیلوا و  نیرترب ، وت  هک  دمحم ! ای  ار  وت  داب  هدژم  .دنتسه  تشهب  لها  تنیز  هک  دوش  یم  ّدلوتم 

ادن يدانم  دوش ، تمایق  زور  نوچ  دومرف : هک  درک  تیاور  ( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ ربمایپ  زا  ( مالـسلا هیلع   ) اضر ترـضح 
(3) .دنک روبع  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم رتخد  همطاف  ات  دیدنب  ورف  ار  اه  مشچ  مدرم ! يا  دنک  یم 

ص 25. ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1

ص 26. ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 2
ح 55. ص 31 ، ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 3
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جیوزت یلع ) هب   ) ار همطاـف  نم  دومرف : هک  درک  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربماـیپ  زا  ( مالـسلا هیلع   ) اـضر ترـضح   
(1) .داد نم  هب  وا  جاودزا  دروم  رد  دنوادخ  هک  يروتسد  تهج  هب  رگم  مدرکن 

رب ار  وا  نادنزرف  دنوادخ  دوب و  نمادکاپ  همطاف  انامه  دومرف : هک  درک  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ ربمایپ  زا  نینچمه 
(2) .درک مارح  شتآ 

ای دومرف  نم  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ دومرف : هک  درک  تیاور  ( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  زا  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح   
یلع هب  ار  وا  مورحم و  ار  ام  وت  میدرک و  يراگتساوخ  ار  وا  ام  دنتفگ  دندرک و  شنزرس  ارم  همطاف  دروم  رد  شیرق  زا  ینادرم  یلع !

لاعتم دنوادخ  هکلب  مدرکن ، جیوزت  یلع  هب  ار  وا  مدرکن و  مورحم  ار  امـش  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  متفگ : اه  نآ  هب  نم  يدرک ، جـیوزت 
ار یلع  رگا  دیامرف : یم  هلالج -  لج  دنوادخ -  دمحم ! يا  تفگ : دـش و  لزان  لیئربج  سپ  .درک  جـیوزت  ار  یلع  مورحم و  ار  امش 

(3) .دوبن ییاتمه  همطاف ، ترتخد  يارب  يرگید  ات  هتفرگ  مدآ  زا  نیمز ، يور  رب  مدیرفآ ، یمن 

اریز مدیمان  همطاف  ار  مرتخد  نم  دومرف : هک  درک  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ ربمایپ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح   
(4) .تسا هدرک  ادج  منهج  زا  ار  شناتسود  وا و  ّلجوّزع  دنوادخ 

یم مشخ  همطاف  مشخ  هب  لاعتم  دنوادخ  انامه  دومرف : هک  درک  تیاور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربمایپ  زا  اضر  ترـضح   
(5) .دوش یم  یضار  وا ، ياضر  اب  دنک و 

ح 226. ص 59 ، ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1

ح 264. ص 63 ، ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 2
ح 3. ص 177 ، ج 1 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 3

ح 178. ص 46 ، ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 4

ح 176. ص 46 ، ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 5
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( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  اضر و  ترضح  . 6

هراشا

نآ تیاـنع  زا  ناـشن  هک  تسا  هدـش  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلادیس دروم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  زا  یناوارف  تاـیاور   
.ترضح نآ  رب  هیرگ  ترایز و  لئاسم  دروم  رد  هژیو  هب  دشاب  یم  شّدج  هب  راوگرزب 

زا یمین  تسوا  رب  تسا و  شتآ  زا  یتوبات  رد  یلع  نب  نیـسح  لتاق  دومرف : یم  لقن  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  یهاگ   
(2)  . ...دشک یم  تما  نیرتدب  ار  نیسح  دومرف : هک  دومن  تیاور  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  زا  (1) و  ایند لها  باذع 

داد روتسد  هللا  هنعل  دیزی  دندرب ، ماش  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  سدقم  رـس  نوچ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح   و 
نآ رب  داد و  رارق  تخت  ریز  یتـشط  رد  ار  رـس  نآ  زا  سپ  دـندروخ ، یم  وـجبآ  اذـغ و  شباحـصا  وا و  دـنتخادنا ، وا  يارب  يا  هرفس 

ییوگدب مهیلع -  هللا  تاولـص  وا -  ّدج  ردپ و  نیـسح و  هب  درک و  یم  يزاب  جنرطـش  هنعللا  هیلع  دیزی  دندرک و  نهپ  جنرطـش  طاسب 
.دیشون یم  وجبآ  هعرج  هس  دز ، یم  يا  هبرض  ار  دوخ  يزاب  مه  هاگره  دومن و  یم  هرخسم  درک و  یم 

و دـنک ، زیهرپ  جنرطـش  اب  يزاب  وجبآ و  ندیـشون  زا  دـیاب  تسام  نایعیـش  زا  هکره  .تخیر  یم  نیمز  رب  تشط ، رانک  ار  نآ  يدایز   
ددع هب  دنچره  دزرمایب ، ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  ات  دنک  تنعل  ار  دیزی  لآ  دیزی و  دای و  ار  نیسح  درک  هاگن  جنرطش  ای  وجبآ  هب  هکره 

(3) .دشاب اه  هراتس 

( مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  هک  ثیدـح  نیا  دروم  رد  تفگ : مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  هب  حـلاص  نب  مالـسلادبع  يرگید  ثیدـح  رد   
مئاق نوچ  دومرف :

ح50. ص21 ، ج2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1
ح 277. ص 64 ، ج2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 2
ح 50. ص 21 ، ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 3
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: دومرف ترـضح  دییامرف ؟ یم  هچ  دـشک ، یم  ناشناردـپ  ياهراک  تهج  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح نالتاق  نادـنزرف  دـنک ، جورخ 
يرگید هانگ  هب  سک  چـیه   ) يرُخاَرْزِو ٌهَرِزا  ُرِزَتال و  دـیامرف : یم  هک  لـجوزع   دـنوادخ  نخـس  نیا  سپ  تفگ : يو  تسا ؛ تسرد 

نیـسح نالتاق  نادنزرف  یلو  تسا ، هدومرف  تسرد  نانخـس  همه  رد  دنوادخ  دومرف : ترـضح  دراد ؟ ییانعم  هچ  دوش ) یمن  هذخاؤم 
رگا تسا ، هداد  ماجنا  ار  نآ  هک  تسا  یسک  لثم  دشاب  یضار  يزیچ  هب  هکره  دننک و  یم  راختفا  دنتسه و  یـضار  ناشناردپ  راک  هب 

(1) ...تسا لتاق  کیرش  لّجوّزع  دنوادخ  دزن  دشاب ، یضار  نآ  هب  برغم  رد  يرگید  دوش و  هتشک  قرشم  رد  يدرم 

ح 5. ج 1/212 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1
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( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  ترایز  و  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح 

هب هجوت  ترضح و  رب  هیرگ  و  مالسلا ) هیلع   ) ادهـشلادیس ترایز  هب  مدرم  توعد  هب  یـصاخ  تیانع  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  - 
.دوش یم  رکذ  نآ  زا  ییاه  هنومن  هک  دنا  هتشاد  ناشیا 

( مالسلا هیلع   ) نیسح نارئاز  هک  ار  ینامز  نآ  دومرف : هک  دومن  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  - 
.دوش یمن  باسح  ناشرمع  زا  دننارذگ ، یم  ترایز  رد 

هک تسا  یناسک  زا  دنک ، ترایز  وا  قح  تخانش  اب  ار  ( مالسلا هیلع   ) یلع نب  نیـسح  هکره  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح   -  
ِدَعْقَم یف  ٍرَهَن  ٍتاّنَج َو  یف  َنیقَّتُْملا  َّنِا  دومن : توالت  ار  هیآ  نیا  ترضح  سپس  دنشاب و  یم  وا  شرع  يالاب  رد  دنوادخ  تبحـص  مه 

(1) .رِدَتْقُم ٍکیلَم  َْدنِع  ٍقْدِص 

ترایز وا  شرع  يالاب  ار  ادـخ  هک  تسا  یـسک  نوچمه  دـنک ، ترایز  تارف  رانک  رد  ار  هللادـبع  یبا  ربق  هکره  دومرف : یم  یهاگ  - 
(2) .تسا هدرک 

وا زا  مالسالا  هَّجَح  دیسرپ : يوار  .تسا  هدرک  هرمع  جح و  دنک ، ترایز  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ربق  هکره  دومرف : یم  زین  یهاگ  -  
یناد یمن  ایآ  دورب ؛ مارحلا  هللا  تیب  جح  هب  دبای  ناوت  ات  تسا  فیعض  صخش  جح  نیـسح ، ماما  ترایز  .هن  دومرف : دوش ؟ یم  طقاس 

و حبـص ، ات  دنیآ  یم  رگید  هورگ  دنور و  یم  اه  نآ  دوش  بش  نوچ  دننک و  یم  فاوط  هتـشرف  رازه  داتفه  زورره  ار  ادـخ  هناخ  هک 
ربق انامه 

ح 6. باب 54 ، ج 1/212 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1

ح 2. باب 59 ، ج 1/212 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 2
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رابغ هدیلوژ و  ناشیرپ و  وم  هتشرف ، رازه  داتفه  زامن ، ره  تقو  رد  تسا و  رت  یمارگ  ادخ  هناخ  زا  دنوادخ  دزن  مالسلا ) هیلع   ) نیسح
(1)! دسر یمن  اه  نآ  هب  تبون  رگید  تمایق  زور  ات  هک  دنیآ  یم  دورف  وا  رب  دولآ 

(3)-(2) .دنادرگ یمرب  کنخ  لد  اب  ار  وا  دنوادخ  دشاب ، مالسلا ) هیلع   ) نیسح ربق  دزن  هفرع  زور  هکره  دومرف : یم  نینچمه  - 

ح 6. باب 65 ، ج 1/212 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1
.دنادرگ یم  کنخ  ار  شلد  ای  -   - 2

ح 2. باب 70 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 3
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( مالسلا هیلع   ) ءادهشلادیس تبرت  و  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما 

هب دوب ، كاخ  يرادـقم  اه  نآ  نایم  داتـسرف ، میارب  ناسارخ  زا  ار  یـسابل  هتـسب ي  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  دـیوگ : یم  يدرم   
ای سابل  چیه  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  تسا ، مالسلا ) هیلع   ) نیسح ربق  كاخ  نیا  تفگ : تسیچ ؟ نیا  متفگ : ترـضح  هداتـسرف 

هزاـجا اـب  تـسا  ناـما  كاـخ  نـیا  دــیامرف : یم  دــهد و  یم  رارق  كاـخ  نـیا  زا  نآ ، ناـیم  رد  هـک  نآ  رگم  دتــسرف  یمن  ار  یئیش 
(1) .دنوادخ

( مالـسلا هیلع   ) اضر ترـضح  دزن  تشادرب و  ار  یگنر  زمرق  تبرت  ادهـشلا  دیـس  رـس  يـالاب  زا  یـصخش  یتقو  يرگید  تیاور  رد   و 
: دومرف دش و  يراج  شیاه  کشا  هک  يا  هنوگ  هب  تسیرگ  سپـس  دـییوب ؛ تفرگ و  كرابم  تسد  فک  رد  ار  نآ  ترـضح  دروآ ،

(2) .تسا نم  ّدج  تبرت  نیا 

ح 1. باب 92 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1
ح 11. باب 93 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 2
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( مالسلا هیلع   ) ءادهشلادیس رب  يرادازع  تّیمها  و  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما 

زور رد  دیرگب ، هدش  ام  اب  هچ  نآ  رب  دـنک و  دای  ار  ام  بیاصم  هکره  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  دـیوگ : لاضف  نب  نسح   
هک زور  نآ  دیرگن ، وا  مشچ  دنایرگب ، دـیرگب و  دـنزادنا و  ام  بیاصم  دای  هب  ار  وا  هک  ره  و  .دوب   دـهاوخ  ام  اب  ام ، هجرد  رد  تمایق 

(1) .دریم یم  اه  لد  هک  يزور  .دریمن  شلد  دوش ، یم  هدنز  نآ  رد  ام  رما  هک  دنیشن  یسلجم  رد  هک  ره  دیرگ و  یم  اه  مشچ 

.قودص یلامازا  ص 278  ج 44 ، راحب ، - 1
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( مالسلا هیلع   ) ءادهشلادیس تبیصم  رد  يراج  ياه  کشا 

رد ام  ياه  نوخ  یلو ) ، ) دنتـسناد یم  مارح  نآ  رد  ار  گنج  تیلهاج ، لها  هک  تسا  یهام  مرحم ، دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماـما 
زا هچره  دندنکفا و  شتآ  ام  ياه  همیخ  رد  دنتشگ ، ریسا  ام  ياه  نز  نادنزرف و  دیدرگ و  کته  ام  تمرح  دش و  هدرمش  لالح  نآ 

.دیدرگن تاعارم  یتمرح  چیه  ام  هب  تبسن  ادخ  ربمایپ  يارب  دش و  تراغ  دوب ، ثاثا 

.... ؛ انَزیزَع َّلَذَا  انَعومُد َو  َلَبْسَا  انَنوفُج َو  َحَْرقَا  ِنیَسُحلا  َمْوَی  َّنِا   

رد ار  ام  زیزع  دومن ، ریزارـس  ار  ام  کشا  درک و  حورجم  کشا ) ترثک  زا   ) ار ام  ياه  کـلپ  نیـسح ، لـتق ) تبیـصم و  ) زور اـنامه   
ِْهیَلَع َءاُکْبلا  َّنِأَف  َنوُکابلا  ِْکبَْیلَف  ِنیَسُحلا  ِْلثِم  یلَعَف  .دراذگ  ثرا  هب  الب  مغ و  تمایق ، زور  ات  ام  يارب  درک و  راوخ  الب  مغ و  نیمزرس 

( .دزیر یم  ورف  ار  گرزب  ناهانگ  وا  رب  هیرگ  انامه  دنیرگب ، ناگدننک  هیرگ  دیاب  نیسح  نوچمه  رب  ( ؛ َماظِْعلا َبونُّذلا  ُّطُحَی 

یم زور  هد  هک  نآ  ات  تشگ  یم  هریچ  وا  رب  مغ  دـید و  یمن  نادـنخ  ار  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماـما  یـسک  دـش ، یم  مرحم  هاـم  یتقو   
هتـشک نآ  رد  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسح  هک  تسا  يزور  نیا  دوـمرف : یم  دوـب و  وا  هیرگ  مغ و  تبیـصم و  زور  مهد ، زور  تشذـگ ،

(1) .دش

 

سلجم 27. قودصیلاما ، زا  ص 283  ج 44 ، راحب ، - 1
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( مالسلا هیلع   ) نیسح رب  هیرگ 

: مدرک ضرع  يراد ؟ هزور  ایآ  بیبش ! رسپ  يا  دومرف : متفر ، مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  دزن  مرحم  لوا  رد  دیوگ : بیبش  نب  نایر   
لها هک  تسا  یهاـم  ناـمه  مّرحم  بیبـش ، رـسپ  يا  دوـمرف : سپـس  درک ، اـعد  نآ  رد  اـیرکز  هـک  تـسا  يزور  زورما  دوـمرف : ریخ ؛

هن تخانـش و  ار  هام  تمرح  هن  تّما ، نیا  یلو  دنتـسناد ، یم  مارح  هاـم ، نیا  مارتحا  تهج  هب  ار  ملظ  گـنج و  هتـشذگ  رد  تیلهاـج 
دنوادـخ دـندرب ، تراغ  هب  ار  وا  ثاثا  دـندرک و  ریـسا  ار  وا  نانز  دنتـشک و  ار  ربمایپ  نادـنزرف  نامز ، نیا  رد  ار ؛ دوخ  ربماـیپ  تمرح 

.دزرماین ار  ناشیا 

بیبش رسپ ! يا  ُْشبَْکلا » َُحبُْذی  امَک  َِحبُذ  ُهَّنِاَف  مالسلا ) هیلع   ) ٍِبلاط یبَا  ِْنب  یلع  ِْنب  ِنیَـسُْحِلل  ِْکباَف  ٍْئیَِـشل  ًایِکاب  َْتنُک  ْنِا  بیبش  نبای  »
وا هارمه  دندیرب ، رـس  دنفـسوگ  دننام  ار  وا  هک  نک  هیرگ  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  رب  ییرگ ، یم  يزیچ  رب  رگا 

راهچ دنتسیرگ ، وا  لتق  رب  هناگتفه  ياه  نیمزو  اه  نامسآ  دنتـشادن ، دننام  نیمز  يور  رد  هک  دندش  هتـشک  وا  نادناخ  زا  درم  هدجه 
دوب دنهاوخ  مئاق  مایق  ات  دولآ ، رابغ  هدیلوژ و  وا  ربق  دزن  دنتفای ، هتشک  ار  ترضح  نوچ  دندش و  لزان  وا  هب  کمک  يارب  هتـشرف  رازه 

.تسا نیسح ) ناهاوخنوخ  ) نیسحلا تاراثل  ای  اه : نآ  راعش  دنشاب و  یم  يو  نارای  زا  و 

ترایز ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ینک ، تاقالم  هانگ  نودب  ار  لجوزع  دـنوادخ  هک  ار  وت  دـنک  یم  لاحـشوخ  رگا  بیبش ! رـسپ  يا   
( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ اب  تشهب  رد  هدش  هتخاس  ياه  هفرغ  رد  هک  ار  وت  دنک  یم  لاحـشوخ  رگا  بیبش ، رـسپ  يا  .نک 

.نک تنعل  ار  نیسح  نالتاق  يوش ، نکاس 

باوث لثم  یباوث  هک  ار  وت  دنک  یم  لاحشوخ  رگا  بیبش ! رسپ  يا   
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یم گرزب  يراگتـسر  هب  مدوب و  ناشیا  اب  نم  شاک  يا  وگب  ینک  دای  ار  وا  هاـگره  يربب ، تسا  هتـشگ  دیهـش  نیـسح  اـب  هک  یـسک 
.مدیسر

ام یلاحـشوخ  رد  نیگمغ و  اـم  مغرد  یـشاب ، تشهب  دـنلب  تاـجرد  رد  اـم  اـب  هک  ار  وـت  دـنک  یم  لاحـشوخ  رگا  بیبـش ! رـسپ  يا   
نآ اب  تمایق  رد  ار  وا  دنوادخ  .دریگب ) دوخ  یلو  ای   ) درادب تسود  ار  یگنس  يدرم  رگا  هک  ام  تیالو  هب  داب  وت  رب  شاب و  لاحشوخ 

(1) .دنک یم  روشحم 

(. مالسلا هیلع   ) اضرلارابخا نویع  قودصیلاما و  زا  ص 286  ج 44 ، راحب ، - 1
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تماما نامز  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  هدمع ي  تالکشم 

هراشا

لاس 203 ات  ینعی  لاس  تسیب  دـش و  زاغآ  شراوگرزب  ردـپ  تداهـش  اـب  يرجه  لاس 183  زا  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  تماما   
.دیشک لوط  يرجه 

هیفقاو نیگنس  گرزب و  لکشم  ناشیا ، تماما  زاغآ  رد  .دوب  هجاوم  ینوگانوگ  تالکشم  اب  مایا  بسانت  هب  ترـضح  تدم ، نیا  رد   
.درک لوغشم  دوخ  هب  ار  هعیش  هعماج  اه  تدم  ات  هک  دمآ  شیپ 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  یگدنز  هب  یهاگن  باتفآ : www.Ghaemiyeh.comتیاکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 209زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


98 ص :

هورگ نیا  اب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  تازرابم  هیفقاو و  لوا : لکشم 

نآ داجیا  تلع  فقو و  بهذم 

دوب و هدناسر  تداهش  هب  ار  هعماج  ربهر  تقو ، تموکح  هک  تخس  نارحب  نآ  رد  مالـسلا ،) هیلع   ) مظاک ترـضح  تداهـش  زا  دعب   
هک دوب  هیفقاو  ههبش ي  نآ  دمآ و  دیدپ  یهلا  ناحتما  ياه  هصرع  نیرتگرزب  زا  یکی  هاگان  درب ، یم  رس  هب  بارطضا  رد  هعیش  هعماج 

نیا ناسـسؤم  هک  دوب  اج  نآ  زا  ههبـش  نیا  شرتسگ  یتخـس و  دـش ؛ ناـشیا  فیعـضت  هیزجت و  نایعیـش و  زا  يرایـسب  فارحنا  ببس 
ترضح هک  ینامز  دندوب و  هعیش  هعماج  هدش  هتخانـش  دارفازاو  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  يالکو  زا  یلعج ، بهذم 

دزن مالـسلا  ) هیلع   ) ماما زا  يرایـسب  لاوما  دندرک و  یم  هعجارم  ناشیا  هب  مدرم  دش ، راتفرگ  نوراه  نادـنز  رد  مالـسلا ) هیلع   ) مظاک
هیلع  ) رفعج نب  یسوم  هک  دندش  یعدم  لاوما  بحاصت  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) مظاک ترـضح  تداهـش  زا  دعب  .دوب  هدش  عمج  اه  نآ 

! درک دهاوخ  مایق  یتدم  زا  دعب  هک  تسا  مئاق  ماما  نامه  وا  تسا و  هدنز  هدشن و  دیهش  مالسلا )

ینئاطب و هزمح  یبا  نب  یلع  ياه  مان  هب  رفن  هس  دنداد  راشتنا  ار  بهذـم  نیا  هک  یناسک  نیلوا  دـیوگ : هرـس ) سدـق   ) یـسوط خیـش   
نبا عیزب ، نب  هزمح  لثم  یهورگ  دندز و  راک  نیا  هب  تسد  ایند  لام  تهج  هب  نانیا  دندوب ، یسیع  نب  نامثع  يدنق و  ناورم  نب  دایز 

(1) .دندومن دوخ  قفاوم  ار  اه  نآ  دندیرخ و  لاوما  اب  ار  ناشیا  دننام  یمعثخ و  ماّرک  يراکملا و 

ص 42. هبیغلا ، - 1
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يرایـسب لام  ترـضح  نارازگراک  زا  کیره  دزن  تفر ، ایند  زا  مالـسلا ) هیلع   ) مظاک ترـضح  نوچ  دیوگ : نمحرلادبع  نب  سنوی   
ترضح تداهش  راکنا  فقو و  ببس  نیمه  رانید و  رازه  یـس  هزمح  یبا  نب  یلع  رانید ، رازه  داتفه  ناورم  نب  دایز  دوب ، هدش  عمج 

هزمح و یبا  نب  یلع   ) رفن ود  نآ  مدرک ، یم  توعد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  فرط  هب  ار  مدرم  متخانـش و  ار  قح  نم  یتقو  .دوب 
نم هب  راـنید  رازه  هد  مینک و  یم  زاـین  یب  ار  وـت  اـم  تسا ، لاـم  وـت  ضرغ  رگا  دـنتفگ : دـندرک و  ضارتـعا  نم  هب  ناورم ) نـب  داـیز 

رهاظ اه  تعدب  نوچ  هک  تسا  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) نیقداص تارضح  زا  متفگ : اه  نآ  هب  نم  یلو  موش ، تکاس  ات  دندرک  داهنشیپ 
ار ادخ  هار  رد  داهج  نم  دوش و  یم  هتفرگ  اه  نآ  زا  نامیا  هنرگو ، دننک  رهاظ  ار  دوخ  شناد  هک  تسا  نادنمشناد  هدهع ي  رب  دوش ،

(1) .دندش نمشد  نم  اب  اه  نآ  تهج  نیا  هب  منک ، یمن  اهر  لاح  چیه  رد 

ص 43. هبیغلا ، - 1
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فقو ههبش  رثا  رب  نایعیش  زا  يرایسب  فارحنا 

اضر ترضح  درک و  فرحنم  ار  نایعیش  زا  يرایسب  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ؛ هدرتسگ  رایسب  ادتبا  رد  دش  رکذ  هک  یتهج  هب  هیفقاو  ههبش   
اب نارای  و  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  هدرتسگ  شالت  اب  ماجنارـس  هک  نآ  اـت  دومن  هجاوم  یناوارف  تالکـشم  اـب  ار  مالـسلا ) هیلع  )
نب نمحرلادـبع  نوچ  یناگرزب  مان  هنافـسأتم  هک  اه  نآ  زا  يرایـسب  دـندش و  اوسر  هیفقاو  دـش و  راهم  مک  مک  ترـضح ، نآ  ياـفو 

یلع و نب  نسح  رـصن و  یبا  نب  دمحم  نب  دـمحا  یـسیع ، نب  دامح  جارد ، نب  لیمج  بوقعی ، نب  سنوی  یـسوم ، نب  هعافر  جاجح ،
.دندرک عوجر  قح  هب  دندرب و  یپ  دوخ  هابتشا  هب  تسا ، هدش  هدرب  اه  نآ  نایم  رد   (1) ...و ءاش 

نوچ دومرف : .هلب  مدرک : ضرع  دمحا ! يا  دومرف : نم  هب  دنلب  يادص  اب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  دـیوگ : یم  دـمحم  نب  دـمحا   
تـساوخن دنوادخ  یلو  دندرک  شالت  ادخ  رون  ندرک  شوماخ  تهج  مدرم  تفر  ایند  زا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 

یلع تفر ، ایند  زا  مالسلا )) هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  ) نسحلاوبا نوچ  و  دومن ، لماک  نینمؤملاریما  هلیـسو  هب  ار  دوخ  رون  هک  نآ  رگم 
قح لها  انامه  دنک ، لماک  ار  دوخ  رون  هک  درک  هدارا  دـنوادخ  یلو  دـندرک  شالت  ادـخ  رون  یـشوماخ  رد  شنارای  هزمح و  یبا  نب 
راک هب  اه  نآ  اریز  دننک ، یمن  یبات  یب  دوش ، ادج  اه  نآ  زا  یـسک  نوچ  یلو  دنوش  یم  لاحـشوخ  ددـنویپب ، اه  نآ  هب  یـسک  یتقو 
دننک یم  یبات  یب  دوش  ادـج  اه  نآ  زا  نوچ  دـنوش و  یم  لاحـشوخ  دورگب  اه  نآ  هب  یـسک  نوچ  لطاب  لها  اما  دـنراد ، نیقی  دوخ 

شتمظع هک  دنوادخ -  .دنراد  دیدرت  دوخ  راک  رد  نوچ 

.دوش هعجارم  دواد و … یبا  نبا  یسوط و  خیش  یشاجن و  لاجر  لثم  یلاجریاه  باتک  هب  -  - 1
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یم مالـسلا )) هیلع   ) قداص ماما   ) هللادبعوبا و  رادیاپان ) یخرب  تباث و  یخرب  ینعی   ) (1) عدوتسم ّرقتـسمف و  دیامرف : یم  داب -  گرزب 
زا ینعی  ؛(2)  تسا هدش  هداد  هیراع  وا  هب  نامیا ) هک  تسا  یـسک   ) رادیاپان تسا و  تباث  داقتعا ) رد  هک  تسا  یـسک   ) رادـیاپ تفگ :

.تسا هدوب  يا  هیراع  ناشنامیا  اه  نآ  اریز  دش  لزلزتم  دیابن  مالسلا ) هیلع   ) مظاک ماما  باحصا  یخرب  فارحنا 

.98 ماعنالا ، - 1
ص 261. ج 48 ، راحب ، - 2
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هیفقاو لباقم  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  ياه  مادقا 

اب ثحب  هب  یهاـگ  تفرگ ، راـک  هب  كاـنرطخ  فرحنم و  هورگ  نیا  اـب  هلباـقم  و  ههبـش ، نیا  عفد  يارب  يا  هدرتسگ  شـالت  ترـضح   
رد يرگاشفا  هب  یهاگ  درک و  یم  تیادـه  تازجعم  یخرب  نداد  ناشن  اـب  ار  یهورگ  تخادرپ و  یم  اـه  نآ  نارادـفرط  اـی  ياـسور 

درک و یم  عنم  اه  نآ  اب  ینیـشنمه  زا  ار  هعیـش  یهاگ  درک ؛ یم  ناـیب  ار  اـه  نآ  ییوگغورد  تناـیخ و  تخادرپ و  یم  اـه  نآ  دروم 
.داد یم  رارق  تمذم  نعل و  دروم  تدش  هب  ار  اه  نآ  یهاگ 
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هیفقاو نارس  اب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  هرکاذم 

نبا هب  فورعم  مشاه  نب  نیـسح  جاّرـس و  نب  دـمحا  هزمح و  یبا  نب  یلع  ياه  ماـن  هب  هیفقاو  نارـس  زا  رفن  هس  هک  تسا  تیاور  رد   
.تفر ایند  زا  دومرف : دـش ؟ هچ  تردـپ  تفگ : ترـضح  هب  هزمح  یبا  نب  یلع  .دـندمآ  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  دزن  يراـکملا 
بناج زا  وا  تعاطا  هک  یماـما  نآ  سپ  تفگ : .نم  هب  دومرف : درک ؟ تیـصو  یـسک  هچ  هب  تفگ : .يرآ  دومرف : گرم ؟ اـب  دیـسرپ :

.يرآ دومرف : دییامش ؟ تسا  بجاو  دنوادخ 

مور دادغب  هب  دیهاوخ  یم  ایآ  یتردق ؟ هچ  وت ، رب  ياو  دومرف : ترضح  تسا ، هداد  تردق  امش  هب  دنوادخ  دنتفگ : رگید  رفن  ود  نآ   
هب هک  دوب  تهج  نیا  هب  متفگ  امـش  هب  هچ  نآ  تسین ، نیا  نم  هفیظو  هک  ادخ  هب  متـسه ، هعاطالا  بجاو  ماما  نم  میوگب  نوراه  هب  و 

ار يزیچ  امـش  تفگ : هزمح  یبا  نب  یلع  .دتفین  نانمـشد  تسد  هب  امـش  ّرـس  ات  متـساوخ  دیا ، هدش  هقرفت  راچد  امـش  دیـسر  ربخ  نم 
هک دنگوس  ادخ  هب  تسین ، نینچ  دومرف : ترضح  .دروآ  یمن  نابز  هب  درک و  یمن  ینلع  امش  ناردپ  زا  کی  چیه  هک  يا  هدرک  رهاظ 
میب ار  دوخ  کیدزن  ماوقا  ات  داد  روتـسد  وا  هب  دنوادخ  یتقو  دروآ  نابز  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  مناردـپ  ِنیرتهب 

بیذکت همه  زا  شیب  هک  نآ  میامـش و  رب  ادخ  هداتـسرف  نم  تفگ : اه  نآ  هب  درک و  توعد  ار  دوخ  نادناخ  زا  رفن  لهچ  وا  دـهد و 
هب شارخ  کی  بهلوبا  رگا  دومرف : اه  نآ  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ .دوب  بهلوبا  شیومع  دش ، رو  هلمح  وا  هب  درک و 

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  سپـس   ) .منک یم  راهظا  امـش  يارب  هک  تسا  نم  يربمایپ  هناشن  نیلّوا  نیا  متـسین و  ربمایپ  نم  دنزب ، نم 
و دومرف )
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یم راهظا  امش  يارب  هک  تسا  تماما  هناشن  نیلوا  نیا  متسین و  ماما  نم  دنک ، دراو  نم  رب  شارخ  کی  نوراه  رگا  میوگ : یم  زین  نم 
.منک

یمن ّیلوتم  ماما ، زج  ار  نفد ) زامن و  نفک ،  لسغ ،   ) ماما ياـهراک  هک  میراد  تیاور  امـش  ناردـپ  زا  اـم  تفگ : هزمح  یبا  نب  یلع   
رد امش  هک  نآ  اب  يداد  یم  ماجنا  مالسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یسوم  تردپ  دروم  رد  ار  روما  نیا  دیاب  يدوب  ماما  امش  رگا  ینعی  دوش (
راد هدهع  دومرف : .يرآ  تفگ : هن ؟ ای  دوب  ماما  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  ایآ  دومرف : ترـضح  دادغب ) رد  ناشیا  يدوب و  هنیدـم 

: تفگ دوب ؟ راتفرگ  دایز  نب  هللادیبع  تسد  رد  هک  وا  دوب ؟ اجک  نیـسحلا  نب  یلع  دومرف : .نیـسحلا  نب  یلع  تفگ : دوب ؟ هک  وا  راک 
هب تسناوت  دوب ) ریـسا  نادنز و  رد  هک   ) نیـسحلا نب  یلع  رگا  دومرف : ترـضح  .تشگرب  داد و  ماجنا  ار  ردپ  روما  دمآ و  هنایفخم  وا 

دادغب هب  هنیدم ) زا   ) دناوت یم  زین  مالسلا - ) هیلع   ) اضر ترضح  ینعی  رما -  نیا  بحاص  دهد ، ماجنا  ار  ردپ  ياهراک  دیایب و  البرک 
(1) ...تسین تراسا  نادنز و  رد  وا  هک  نیا  اب  ددرگرب  دوش و  ردپ  راک  ّیلوتم  دیآ و 

ص 463. لاجرلارایتخا ، ص 261 و  ج 48 ، راحب ، - 1
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هیفقاو زا  يرود  روتسد 

ضرع .یتسه  نیـشنمه  هفقاو  اـب  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  دـیوگ : یم  مصاـع  نب  دـمحم   
دنوادخ شابم ، نیشنمه  اه  نآ  اب  دومرف : ترضح  .متسین  هدیقع  مه  اه  نآ  اب  یلو  متـسه  نیـشنمه  اه  نآ  اب  نم  موش  تیادف  مدرک :

اه نآ  اب  دننک  یم  هرخسم  دنزرو و  یم  رفک  یهلا  تایآ  هب  دیدینش  نوچ  هک  تسا  هدش  لزان  امش  رب  باتک  رد  دیامرف : یم  ّلجوّزع 
نآ هب  هیّفقاو  هک  دنتسه  ایصوا  یهلا ، تایآ  زا  روظنم  .دوب و  دیهاوخ  اه  نآ  لثم  مه  امش  هنرگو  دنزادرپ  رگید  نخـس  هب  ات  دینیـشنم 

(1) .دندیزرو رفک  اه 

فلاخم هک  یناسک  اب  ینیـشنمهزا  هک  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  ناوریپ  يارب  تسا  یـسرد  نآ ، دننام  فیرـش و  ثیدح  نیا   و 
.دنیوجن تکرش  اه  نآ  لفاحم  رد  دنزیهرپب و  دنتسه ، مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ای  نید و 

ص 264. ج 48 ، راحب ، - 1
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نایعیش تیاده  يارب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  تامارک  یخرب 

( مالـسلا هیلع   ) اضر ترـضح  دروم  رد  مدرم  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  تلحر  زا  دـعب  دـیوگ : ریثک  یبا  نبا  ماـن  هب  یـصخش   
ًادِحاو اّنِم  ًارََـشبَا  تشذگ : هیآ  نیا  ملد  رد  مدید  ار  ( مالـسلا هیلع   ) اضر ترـضح  هاگان  متفر ، جح  هب  لاس  نآ  رد  نم  .دندرک  فقوت 

؟ میشاب نامدوخ  زا  یناسنا  وریپ  ایآ  ینعی  ؛(1)   هُِعبَّتَن

ادخ هب  دومرف : دوب ) هدـش  هاگآ  نم  ریمـض  زا  هک  یلاح  رد   ) دـمآ و نم  رانک  هدـنهج  قرب  لثم  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  هاگان   
(2) .يا هدوشخب  وت  دومرف : منک ، یم  یهاوخرذع  امش  ادخ و  زا  مدرک : ضرع  ینک ! يوریپ  وا  زا  دیاب  هک  یناسنا  نآ  منم  دنگوس 

ایادخ متفگ : دنوادخ  هب  ادخ  هناخ  رانک  متفر ، جح  هب  لاح  نامه  اب  مدوب و  یفقاو  نم  دیوگ : هریغم  نب  هللادـبع  رگید  يا  هنومن  رد   
.مور مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  دزن  هک  داتفا  ملد  رد  نآ  لابند  هب  .امن  تیاده  نید  نیرتهب  هب  ارم  .متـسیچ  یپ  رد  نم  یناد  یم  وت 

یم هک  مدینش  ار  ترضح  يادص  هاگان  .تسا  رد  رانک  قارع  زا  يدرم  وگب  متفگ : مداخ  هب  ترضح  هناخ  رد  رانک  مدمآ و  هنیدم  هب 
.درک تیاده  دوخ  نید  هب  ار  وت  باجتسم و  ار  تیاعد  دنوادخ  دومرف : هک  مدش ، دراو  یتقو  .لخاد  ایب  هریغم ! نب  هللادبع  يا  دومرف :

(3) .شقلخ رب  وا  نیما  ادخ و  تجح  ییامش  هک  مهد  یم  یهاوگ  مدرک : ضرع 

.24 رمقلا /  - 1
ص 38. ج 49 ، راونالاراحب ، - 2
ص 39. ج 49 ، راونالاراحب ، - 3
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( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  نابز  زا  هیفقاو  نارادفرط  زا  یخرب  تبقاع 

هدمآ مدرک : ضرع  درک ؟ هچ  عیزب  نب  هزمح  تخبدب  نآ  دومرف : نم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  دیوگ : یم  ییحی  نب  میهاربا   
(1) .درم دنهاوخ  رفک )  ) هقدنز اب  ادرف  دنتسه و  دّدرم  زورما  نانیا  تسا ، هدنز  مردپ  درادنپ  یم  وا  دومرف : .تسا 

لخاد تا  هناخ  رد  ار  رقف  دربب و  ار  وت  بلق  رون  دنوادخ  دومرف : درک و  نیرفن  ار  نارهم  نبا  ینعی  هیفقاو  نارـس  زا  یکی  ترـضح   و 
(3) .دیمان نوعلم  كرشم  ار  وا  درک و  تنعل  ار  هیفقاو  سیئر  هزمح  یبا  نب  یلع  (2) و  دنک

مرورـس دیوگ : یم  دیورگ ) قح  هب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  زاجعا  اب  سپـس  دوب و  دّدرم  ادـتبا  دوخ  هک   ) ءاشو یلع  نب  نسح   
تعاس نیمه  ار  وا  دُرم و  هفوک ) رد  ) هزمح یبا  نب  یلع  زورما  نسح ! يا  دومرف : تساوخ و  ارم  ورم  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح 

: تفگ تسیک ؟ تربمایپ  دندیـسرپ : هللا ؛ تفگ : تسیک ؟ تیادـخ  دندیـسرپ : وا  زا  دـندش و  دراو  وا  رب  هتـشرف  ود  و  دـنداهن ، ربق  رد 
، نسح تفگ : وا ؟ زا  دـعب  دـنتفگ : بلاـط ؛ یبا  نب  یلع  تفگ : تسیک ؟ وـت  ّیلو  دندیـسرپ : ملـس ؛) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم
؛ یلع نب  دمحم  تفگ : وا ؟ زا  دعب  دندیـسرپ : نیـسحلا ؛ نب  یلع  تفگ : وا ؟ زا  دعب  دندیـسرپ  نیـسح ؛ تفگ : وا ؟ زا  دـعب  دندیـسرپ :

لزلزتم شنابز  وا ؟ زا  سپ  دندیسرپ : رفعج ؛ نب  یسوم  تفگ : وا ؟ زا  دعب  دندیـسرپ : دمحم ؛ نب  رفعج  تفگ : وا ؟ زا  سپ  دندیـسرپ :
ایآ دندیسرپ : دش ، تکاس  وا ؟ زا  سپ  دنتفگ : وا  هب  شاخرپ  اب  دش ؛

ص 256. ج 48 ، راونالاراحب ، - 1

ص 261. ج 48 ، راونالاراحب ، - 2
ص 257. ج 48 ، راونالاراحب ، -   -  3
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! تفرگ شتآ  تمایق  ات  شربق  هک  دندز  وا  رب  يا  هبرض  نیشتآ  زرگ  اب  سپس  داد ؟ روتسد  نیا  هب  ار  وت  رفعج  نب  یسوم 

دمآ همان  هفوک  زا  زور  دنچ  زا  سپ  مدرک  تشاددای  ار  زور  نآ  خیرات  مدمآ و  نوریب  ترـضح  دزن  زا  دـیوگ : ءاش  یلع و  نب  نسح   
هداـهن ربـق  رد  ار  وا  دوـب ، هدوـمرف  ترــضح  هـک  تعاـس  ناـمه  رد  تـسا و  هدرم  زور  ناـمه  رد  هزمح ) یبا  نـب  یلع   ) ینئاـطب هـک 

(1) .دندوب

ص 38. ج 49 ، راونالاراحب ، - 1
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( مالسلا هیلع   ) داوج ترضح  دّلوت  رد  ریخأت  مّود : لکشم 

اب تفلاخم  رد  ار  نادـناعم  هناهب  تخـس و  نایعیـش  يارب  ( مالـسلا هیلع   ) اضر ترـضح  نامز  رد  ار  یهلا  ناحتما  هک  يروما  هلمج  زا   
رـسپ دـنزرف  نیلوا  ناونع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ترـضح  تدالو  هک  دوب  نیا  درک  یم  راداو  ّریحت  هب  ار  نالد  هداس  داـیز و  ناـشیا 

تماما زا  لاس  هد  زا  شیب  ینعی  داتفا ، قافتا  دوب ، رتارف  لاس  لهچ  زا  شفیرـش  رمع  هک  یماگنه  ترـضح ، رمع  رخآ  ههد  رد  ناشیا 
.تشذگ یم  دوب ، هدش  زاغآ  یگلاس  نس 35  رد  هک  ترضح 

هیلع  ) اضر ترـضح  اذل  دنریگب  هدرخ  نیـشناج  نتـشادن  تهج  هب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  رب  يا  هدع  ات  دش  ببـس  رما  نیمه   
دنوادخ زا  تفگ : مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  هب  نارمع  نب  میلک  .داد  دهاوخ  يدنزرف  نم  هب  دنوادخ  هک  دومن  یم  دیکأت  ( مالـسلا

(1) .تسا نم  ثراو  هک  دش  دهاوخ  هداد  يدنزرف  نم  هب  دومرف : ترضح  دنک ، تیانع  يدنزرف  امش  هب  هاوخب 

زا تسیک ؟ ماما  مالسلا )) هیلع   ) اضر ترـضح   ) وت بحاص  زا  دعب  تفگ : مالـسلا - ) هیلع   ) اضر ماما  نارای  زا  یطنزب -  هب  یـصخش   
ایآ دومن : هفاضا  سپس  دشاب ، یم  مرـسپ  نم ) زا  دعب  ، ) ماما دومرف : ترـضح  .دیـسرپ  ناشیا  زا  تفر و  ماما  دزن  يو  .سرپب  ترـضح 

(2) .دش دلوتم  ( مالسلا هیلع   ) داوج ترضح  دعب  یتدم  دشاب ؟ هتشادن  رسپ  و  مرسپ ، دیوگب  دناوت  یم  یسک 

نیا بحاص  دومرف : ترضح  يرادن ؟ دنزرف  یلو  يا  هدیسر  نس  نیا  هب  امـش  تفگ : ( مالـسلا هیلع   ) اضر ترـضح  هب  رفعج  نب  هبقع   
رما

ص 15. ج 50 ، راحب ، -   -  1
.دیفم داشرا  یفاکزا و  ص 22  ج 50 ، راونالاراحب ، ص 21 و  ج 50 ، راونالاراحب ، - 2
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(1) .دنیبب ار  دوخ  نیشناج  ات  دریم  یمن 

: دومرف هچ ؟ ردارب  رد  دیسرپ : هن ؛ دومرف : دوش ؟ یم  ییاد  ومع و  رد  امش  تماما  ایآ  تفگ : مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  هب  يرگید   
(2) .تشادن يدنزرف  زور ، نآ  هک  نآ  اب  مدنزرف ؛ رد  دومرف : يرادن )؟ دنزرف  هک  امش  ینعی  (؟ تسیک رد  سپ  دیسرپ : هن ؛

(3) .درک دهاوخ  تیانع  يرسپ  نم  هب  دنوادخ  دومرف : یم  ناشیا  دندیسرپ و  یم  دروم  نیا  رد  ترضح  زا  رّرکم   و 

ار ادخ  تفگ : .هلب  دومرف : دیماما ؟ امش  ایآ  تفگ  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  هب  دوب ، هیفقاو  کهورگ  نارس  زا  هک  امایق  نب  نیسح   
! یتسین ماما  وت  هک  مریگ  یم  هاوگ 

دومن و دنلبرـس  سپـس  داد ، یم  شارخ  ار  نیمز  تخادنا و  ریز  هب  رـس  ینالوط  یتدم  مالـسلا ،) هیلع   ) اضر ترـضح  ماگنه  نیا  رد   
یلاح رد  تسین ، دنزرف  نودب  ماما  هک  تسا  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  تفگ : متسین ؟ ماما  نم  هک  یتسناد  اجک  زا  دومرف :

.يرادن دنزرف  يا و  هدیسر  نس  نیا  هب  امش  هک 

هک مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  دومرف : تشادربرس و  سپس  تخادنا و  ریز  هب  رـس  لوا  راب  زا  شیب  هرابود  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح   
.دیامن تیانع  يدنزرف  نم  هب  دنوادخ  هک  نیا  ات  درذگ  یمن  اه  بش  اهزور و 

(4) .دش دلوتم  ( مالسلا هیلع   ) داوج ترضح  هک  دوب  هتشذگن  لاس  کی  زونه  دیوگ : يوار   

ترضح ییوگشیپ  ققحت  و  مالسلا ) هیلع   ) داوج ترضح  دلوت  زا  سپ   

ص 35. ج 50 ، راونالاراحب ، -   -  1
ص 21. ج 50 ، راحب ، - 2

ص 35. ج 50 ، راونالاراحب ، - 3
ص 34. ج 49 ، راحب ، - 4
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یفاک وت  يارب  هناشن  نیا  ایآ  دنتفگ : امایق  نبا  هب  دوب ،) مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  تماما  رب  لیلد  ود  دوخ  هک  () مالـسلا هیلع   ) اضر
دوخ یفارحنا  هدیقع  زا  درک و  هناهب  ار  یثیدح  اما  تسا ، یگرزب  هناشن  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : درک و  فارتعا  يو  تسین ؟

(1) .تشگنرب

اضر ترضح  اذل  دوب ؛ رادروخرب  يا  هداعلا  قوف  تیمها  زا  هعیش  يارب  مالسلا ) هیلع   ) داوج ترـضح  دلوت  هک  تسا  تهج  نیمه  هب   
.دیمان كرابم  دولوم  ار  ناشیا  مالسلا ) هیلع  )

ار يزوم  شدنزرف  يارب  ترضح ، مدید  مدیسر ؛ هکم  رد  ( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  تمدخ  دیوگ : یناعنص  ییحی  مان  هب  یصخش   
ُدولوملا اذه  ییحی ! يا  يرآ  دومرف : تسا ؟ نیمه  كرابم  دولوم  نآ  موش ، تیادف  مدرک : ضرع  .دهد  یم  وا  هب  دریگ و  یم  تسوپ 

يارب وا  زا  رت  تکرب  اب  مالسا  رد  هک  يدنزرف  نآ  تسا  نیا  ینعی  ْهنِم ! اِنتَعیش  یلَع  ًهَکََرب  ُمَظْعَا  ٌدُولوَم  ُُهْلثِم  ِمالـسِْألا  ِیف  َْدلُوی  َْمل  يذَّلا 
(2) .تسا هدشن  دلوتم  نایعیش 

تبسن دارفا  نآ  زا  يرایسب  هک  دوش  یم  مولعم  مالسلا ) هیلع   ) داوج ترضح  ّدلوت  دروم  رد  اه  ضارتعا  اه و  لاوس  زا  دیوگ : فلؤم   
یهاگآان نیا  رد  زین  نامز  نآ  یغیلبت  بسانمان  ياضف  هتبلا  .دـنا  هتـشادن  یفاک  یهاگآ  ناماما  همانرب ي  یلک  روط  هب  دوخ و  ماما  هب 

زا یگمه  ناشیا ، ياه  مان  ناشیا و  یلمع  همانرب  و  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا تماما  هلأسم  دّدـعتم ، تاـیاور  قبط  هنرگو  دوب  رثؤم  رایـسب 
تیصو هلأسم  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .دوب  هدش  غالبا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ طسوت  و  نییعت ، دنوادخ  بناج 

، دش لزان  يا  هتشون  تروص  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم رب  نامسآ  زا  تماما -  - 

ص 68. ج 49 ، راحب ، - 1

ص 35. ج 50 ، راحب ، - 2
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هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  لیئربج  طّسوت  دـشن و  لزاـن  تیـصو  زج  هب  هدـش  رهم  هتـشون ي  تروص  هب  يرما  چـیه  هک  نآ  اـب 
هیلع  ) نینمؤـملاریما تشاد و  ییاـهرهم  هتـشون  نآ  .دـناسرب  وا  نادـنزرف  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ار  نآ  ترـضح  اـت  دـش  هداد  ( ملس
.درک نینچ  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  دنک ، لمع  تسا  نآ  رد  هچ  نآ  هب  دیاشگب و  ار  رهم  کی  تشاد  روتـسد  مالـسلا )
نوچ داد ، مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هب  ار  نآ  درک و  لمع  هدش  هداد  لمعلاروتـسد  هب  زین  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  سپس 
ناج و  وت ، اب  زج  تسین  یتداهش  ار  اه  نآ  نک ) مایق   ) ورب نوریب  تداهش  يارب  یهورگ  اب  تسا : هتـشون  دید  دوشگ  ار  رهم  ترـضح 

ترضح نوچ  داد ؛ مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  ترضح  هب  ار  نآ  درک و  نینچ  زین  ترضح  .شورفب  ّلجوّزع  دنوادخ  هب  ار  دوخ 
.دـسر ارف  گرم  ات  نک  تدابع  ار  تیادـخ  نیـشنب و  هناخ  رد  نک و  توکـس  زادـنا و  ریز  هب  رـس  تسا : هتـشون  دـید  دوشگ ، ار  نآ 

اب هتـشون  نآ  رد  دوشگ ، ار  نآ  نوچ  .داد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  دمحم  شدـنزرف  هب  ار  نآ  سپـس  داد و  ماجنا  ار  نآ  زین  ترـضح 
داد ماجنا  ار  نآ  ترضح  درادن ، یسرتسد  وت  هب  یـسک  هک  سرتن  ّلجوّزع  دنوادخ  زج  سک  چیه  زا  هدب و  اوتف  وگب و  ثیدح  مدرم 

هدب و اوتف  وگب و  ثیدح  مدرم  اب  دوب  هدمآ  نآ  رد  دوشگ  ار  رهم  ترضح  نوچ  داد ؛ مالسلا ) هیلع   ) رفعج شرسپ  هب  ار  نآ  سپـس  و 
ناما ظفح و  رد  وت  سرتن و  لجوزع  دنوادخ  زج  سک  چیه  زا  و  امن ، قیدصت  ار  تا  هتسیاش  ناردپ  نک و  رـشتنم  ار  تنادناخ  مولع 

(1) .دراد همادا  يدهم  ترضح  ات  همئا  همه  يارب  راک  نیا  یتسه و 

.تسا هدش  هئارا  یفرصت  كدنا  اب  ثیدح  نتم  هتبلا  ص 192 ، ج 36 ، راحب ، ص 28 و  ج2 ، هجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا  - 1
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( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  يدهع  تیالو  هلأسم  موس : لکشم 

التبم نآ  هب  نایعیـش  هک  دوب  یهلا  ياه  ناـحتما  زا  دوخ  دوب ، هدـش  یحارط  یـسابع  نومأـم  طـسوت  هک  زومرم  بیجع و  هثداـح  نیا   
ماع لتق  و  نومأم ) ردـپ   ) نوراـه هژیو  هب  ساـبع و  ینب  ياـه  بوکرـس  تاـیانج و  همه  نآ  زا  يداـیز  تدـم  زونه  هک  ارچ  دـندش ،

داهنشیپ هک  دوب  هتشذگن  مالسلا ) هیلع   ) مظاک ترـضح  تداهـش  هژیو  هب  نایعیـش و  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادنزرف 
توادع تهج  هب  دیشرلا  نوراه  هژیو  هب  توغاط و  هاگتـسد  زا  نایعیـش  مومع  هک  یترفن  .درک  ریحتم  ار  همه  نومأم ، يدهع  تیالو 

هیلع  ) اضر ترضح  مادقا  نیا  هک  دش  ثعاب  دنتـشاد ، مالـسلا ) هیلع   ) مظاک ماما  ندناسر  تداهـش  هب  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  اب 
زیگنارب لاؤس  تدش  هب  يا  هدع  رظن  رد  هقباس  یب  راک  نیا  اما  دندرک  روبجم  راک  نیا  هب  ار  ترضح  هک  نآ  اب  دنریذپن و  ار  مالـسلا )

حول هداس  دارفا  هک  دوب  هنوگ  نیا  دندوزفا و  دوخ  تاغیلبت  رب  دندرمـش و  تمینغ  ار  تصرف  هیفقاو ، فرحنم  هورگ  هک  هژیو  هب  دـش ؛
رابرد دراو  ارچ  دـنتفگ : یم  ترـضح  هب  ررکم  دـندوشگ و  ضارتعا  هب  نابز  دنـشاب ، شیوخ  ماما  میلـست  هک  نآ  ياـج  هب  هاـگآان  و 

(1) .دش اروش  دراو  ( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما مّدج  هک  لیلد  نامه  هب  دومرف : یم  ترضح  و  يدش ؟ نومأم 

تسا رترب  ناملسم  دومرف : ربمایپ ؛ تفگ : یصو ؟ ای  تسا  لضفا  ربمایپ  دومرف : ناضرتعم  نیمه  زا  یکی  ضارتعا  باوج  رد  یهاگ   و 
دوب و كرشم  رصم  زیزع  دومرف : .ناملسم  تفگ : كرشم ؟ ای 

نایرج ودش  لیکشت  يو  نیشناج  نییعت  تهج  يو  زا  دعب  مود  هفیلخ  روتسد  هب  هک  دوب  يا  هسلج  ، اروش ص 140 ، ج 49 ، راحب ، - 1
.تسا روکذم  خیرات  رد  نآ  بیجع 
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ار وا  ات  تساوخ  ( دـیوگ یم  نآرق  هک  هنوگ  نآ  ) رـصم زیزع  زا  شدوخ  فسوی  ّیـصو ، نم  تسا و  ناملـسم  نومأـم  ربماـیپ ؛ فسوی 
(1) .مدش روبجم  راک  نیا  هب  نم  یلو  دهد ، تیالو 

ص 136. ج 49 ، راحب ، - 1
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يدهع تیالو  لوبق  تهج  هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  رورت  هئطوت 

ار مومـسم  ییوقاچ  جراوخ  زا  یکی  دومن ، دوخ  دهع  یلو  ار  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  نومأم ، نوچ  دیوگ : یم  دیز  نب  دمحم   
توغاط نیا  رابرد  دراو  یلو  تسا  هللا  لوسر  رـسپ  درادـنپ  یم  هک  درم  نیا  دزن  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دوخ  نارای  هب  درک و  هدامآ 

نیا اـب  .منک  یم  تحار  وا  زا  ار  مدرم  تشادـن ، يا  هدـننک  عناـق  لـیلد  رگا  ؛ مسرپ یم  شراـک  نیا  تـلع  زا  مور و  یم  تـسا ، هدـش 
.دش ترضح  هناخ  دراو  میمصت 

خساپ رگا  دومرف : یطرش ؟ هچ  تفگ : يراد ؟ لوبق  مهد ، یم  خساپ  وت  لاؤس  هب  طرش  کی  هب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح   
! يراذگب رانک  ینکشب و  يراد  نیتسآ  رد  هک  ییوقاچ  نآ  دوب ، هدننک  عناق  نم 

نآ اب  يدـمآ ؟ توغاط  نیا  رابرد  هب  ارچ  تفگ : سپـس  .تسکـش  دروآرد و  ار  وقاچ  اج  نامه  دوب ، هدـش  ناریح  هک  یجراخ  درم   
! یتسه هللا  لوسر  دنزرف  امش  دنرفاک و  امش  دزن  نانیا  هک 

دیحوت لها  دنرادنپ  یم  اه  نیا  هک  تسا  نیا  هن  ایآ  روشک ؟ نآ  مدرم  رـصم و  زیزع  ای  دنرترفاک  اه  نیا  وت ، رظن  هب  دومرف : ترـضح   
؟ دنتخانش یمن  ار  ادخ  دندوبن و  تسرپادخ  اه  نآ  یلو  دنتسه 

( تسا هدمآ  نآرق  رد  هک  هنوگ  نآ  ) دوب رفاک  هک  رصم  زیزع  هب  وا  دوبن !؟ ربمایپ  رـسپ  ربمایپ و  مالـسلا ) هیلع   ) بوقعی نب  فسوی  ایآ   
زا يدرم  نم  دوـب و  نیـشنمه  اـه  نوـعرف  اـب  وا  .میاـناد  یناـبهگن  نم  هک  هد  رارق  رـصم ) ییاراد  ) نیمز ياـه  هـنیجنگ  رب  ارم  تـفگ :

؟ يراد نم  رب  یلاکشا  هچ  یضارتعا و  هچ  وت  ما ، هتفریذپ  تهارک  اب  دنا و  هدرک  روبجم  راک  نیا  هب  ارم  هک  متسه  هللا  لوسر  نادنزرف 
ندینش اب  یجراخ  درم 
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(1) .یتسه وگتسار  ادخ و  ربمایپ  رسپ  امش  هک  مهد  یم  تداهش  .تسین  امش  رب  یضارتعا   تفگ : هدنبوک  خساپ  نیا 
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( مالسلا هیلع   ) راهطا همئا  ياه  مان  حول و  ربخ 

نیشناج ار  وا  ات  تساوخار  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  شدنزرف  دوب ، تداهش  رتسب  رد  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ترـضح  هک  یماگنه   
دوبن اـج  یب  يدرک  یم  راـتفر  نیـسح  نسح و  نوچمه  نم ، دروم  رد  رگا  تفگ : یلع  نب  دـیز  رقاـب  ترـضح  ردارب  دـنادرگ ، دوخ 

اه نیا  هکلب  دشاب ، یمن  اه  شور  اب  تفالخ  تسین و  اه  تهابـش  هب  اه  تناما  دومرف : ترـضح  يدرک ) یم  دوخ  نیـشناج  ارم  ینعی  )
.تسا هدش  يریگ  میمصت  لّجوّزع  دنوادخ  ياه  تجح  دروم  رد  لبق  زا  هک  تسا  يروما 

دزن هلب  تفگ : رباج  .وگب  يدید  هک  يا  هفیحـص  نآ  نایرج  رباج ، يا  دومرف : وا  هب  دز و  ادص  ار  هللادبع  نب  رباج  ترـضح ، هاگ  نآ   
مدید میوگ ، کیربت  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح تدالو  ات  متفر  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  رتخد  همطاف  ترـضح  میالوم 

: دومرف تسیچ ؟ تسامش ، دزن  هک  هفیحص  نیا  نانز ! رورس  يا  مدرک : ضرع  دشخرد ، یم  هک  تسا  يا  هفیحص  ترـضح  تسد  رد 
هداد شلوسر  هب  لّجوّزع  دـنوادخ  هک  تسا  یحول  نیا  دومرف : یتیاور  رد  و   ) .تسا نآ  رد  منادـنزرف  زا  ناماما  نایاوشیپ و  ياه  مان 

لاحـشوخ ارم  ات  تسا  هداد  نم  هب  ار  نیا  مردپ  منادـنزرف ، زا  ایـصوا  ياه  مان  مرـسپ و  ود  مان  رهوش و  مان  ردـپ و  مان  تسا  نآ  رد  و 
(. دنک

یسک وا  نادناخ  ای  وا  یـصو  ای  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زج  یلو  مداد  یم  دوبن  عونمم  رگا  دومرف : منیبب ، ات  هدب  متفگ   
نب دمحم  مساقلاوبا  تسا : هتـشون  مدید  مدرک ؛ هاگن  دیوگ : رباج  ینک ..  هاگن  نآ  نورد  هب  یناوت  یم  یلو  دـنک ، یمن  سمل  ار  نآ 

تنب همطاف  شردام  یضترملا  بلاط  یبا  نب  یلع  نسحلاوبا  هنمآ ، شردام  یفطصملا  هللادبع 
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وبا ، 3 دمحم رتخد  همطاف  ناشردام  یقتلا ، یلع  نب  نیـسحلا  هللادبعوبا  ّربلا ، یلع  نب  نسحلا  دمحم  وبا  فانم ، دبع  نب  مشاه  نب  دسا 
نب نسح  رتخد  هللادبع  ما  شردام  رقابلا  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  درجدزی ، رتخد  وناب  رهـش  شردام  لدـعلا  نیـسحلا  نب  یلع  دـمحم 
نب یـسوم  میهاربا  وبا  رکب ، یبا  نب  دمحم  نب  مساق  رتخد  هورف  ّما  شردام  قداصلا  دـمحم  نب  رفعج  هللادـبع  وبا  بلاط ، یبا  نب  یلع 
یلع نب  دـمحم  رفعج  وبا  همجن ، مان  هب  يا  هیراج  شردام  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  هدـیمح ، مان  هب  يا  هیراج  شردام  رفعج 

نب نسح  دـمحم  وبا  نسوس ، مان  هب  يا  هیراج  شردام  نیمالا  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  نارزیخ ، ماـن  هب  يا  هیراـج  شرداـم  یکزلا 
شردام تسادخ  بحم  هک  نسحلا  نب  دـمحم  مساقلاوبا  تسا ، نسحلا  ما  شا  هینک  هک  هنامـس  مان  هب  يا  هیراج  شردام  قیفرلا  یلع 

(1)  . داب ناشیا  همه  رب  ادخ  تاولص  سجرن -  مان  هب  تسا  يا  هیراج 

خیـش هللا ،  همحر  قودص  خیـش  لثم  هعیـش  ناگرزب  تسا و  هدـش  دراو  يددـعتم  تایاور  رد  روکذـم  هتـشون  نایرج  دـیوگ : فلؤم   
هدرک رکذ  شیوخ  ياه  باتک  رد  ییاه  توافت  اب  ار  نآ  نومضم  نارگید  ینیلک و  ینامعن ،  یسربط ،  خیش  دیفم ،  خیـش  یـسوط ، 

.دنا
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( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  یخیرات  ترجه 

تهارک رفس  نیا  زا  هک  یلاح  رد  ناشیا ، هب  نومأم  نارومأم  ررّکم  تاعجارم  اه و  همان  يدایز  لیلد  هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح   
(1) .تشگ هدامآ  نآ  يارب  تفگ ، دهاوخ  تایح  دوردب  رفس  نیا  رد  هک  تسناد  یم  تشاد و 

یفاک 2/207. - 1
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هنیدم زا  عادو 

هک دومن  یم  لـمع  يا  هنوگ  هب  دـمآ و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  شدـج  ربق  راـنک  عادو ، يارب  راـب  دـنچ  ترـضح   
هب یناتـسجس  لّوَُخم  مان  هب  يدرم  نوچ  درک و  یم  هیرگ  دنلب  يادـص  اب  عادو  ماگنه  هب  .دوب  راکـشآ  الماک  شا  یتحاران  تهارک و 
یم جراخ  مّدج  راوج  زا  نم  .راذگاو  دوخ  لاح  هب  ارم  دومرف : ترضح  تفگ ، تینهت  تشاد  شیپ  رد  هک  يرفس  تهج  هب  ترضح 

.تفر مهاوخ  ایند  زا  تبرغ  رد  موش و 

هنیدم هب  رگید  اریز  دینک  هیرگ  نم  رب  دومرف : دـناوخ و  ارف  ار  دوخ  ناشیوخ  مامت  هنیدـم ، زا  نتفر  نوریب  ماگنه  مالـسلا ) هیلع   ) ماما  
ربمایپ ربق  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماما  هک  یلاح  رد  دُرب و  یبنلادجـسم  هب  دوب  یکدوک  هک  ار  داوج  ترـضح  !(1) و  تشگ مهاوخن  زاب 

، مدرپس امـش  هبار  وا  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  دوب ، هتفرگ  شوغآ  رد  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
رب شیوخ  باحـصا  تاقث  دزن  دـییامنن و  تفلاخم  يو  اـب  دـینک و  شوگ  ار  وا  نخـس  دومرف : دوخ  باحـصا  ـالکو و  همه  هب  سپس 

(2) .درک دیکأت  يو  ینیشناج  تماما و 

ص 217. ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1
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( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  تکرح  ریسم 

هراشا

نآ لثم  دروخ  یم  مشچ  هب  یتافالتخا  تسا ، هدوب  اجک  زا  هنوگچ و  ورم  ات  هنیدـم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تکرح  ریـسم  هک  نیا  رد   
؟ تسا هدش  دراو  هفوک  هب  ای  تسا و  هداد  رفس  همادا  اج  نآ  زا  هتفر و  هکم  هب  لوا  ترضح  ایآ  هک 

نایعیـش و يوس  زا  یکرحت  هنوگره  زا  عناـم  هک  دوـب  هدـش  نییعت  يا  هنوـگ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما تکرح  ریـسم  دـسر  یم  رظن  هب 
(1) .دومن روبع  نآ  رانک  زا  دوش ، هفوک  دراو  هک  نآ  نودب  تایاور  یخرب  قبط  اذل  ددرگ ؛ نایولع 
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جابن هدکهد ي 

لوسر هک       مدـید  باوخ  رد  دـیوگ : یجابن  بیبح  وبا  .دیـسر  هرـصب  یلزنم  هد  رد  جابن  هدـکهد ي  هب  ترـضح  ریـسم ، همادا  رد   
.مدرک مالس  .مدیـسر  ترـضح  تمدخ  نم  .دش  جاّجُح  دجـسم  دراو  دروآ و  فیرـشت  جابن  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا
رادیب باوخ  زا  دوب ، هناد  هدجیه  مدرمش  ار  اه  نآ  داد ، نم  هب  امرخ  زا  یتشم  ترضح  دوب ، یناحیـص  يامرخ  زا  یقبط  ناشیا  لباقم 

اضر ترـضح  دنداد  عالطا  نم  هب  هک  تشذگ  زور  تسیب  .درک  مهاوخ  رمع  رگید  لاس  هدجیه  هک  مدرک  ریبعت  نینچ  ار  نآ  مدش و 
یم ترـضح  رادید  هب  هورگ  هورگ  مدرم  مدید  متفر  دجـسم  فرط  هب  .دنا  هدرک  لوزن  دجـسم  رد  هدـمآ و  هنیدـم  زا  مالـسلا ) هیلع  )

باوخ رد  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  دنا  هتـسشن  ییاج  نامه  ناشیا  مدید  مدیـسر ؛ بانج  نآ  تمدخ  .دنباتش 
يو لباقم  دوب و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ياپ  ریز  هک  يریصح  نامه  هیبش   دوب  يریصح  ترضح  ياپ  ریز  مدوب و  هدید 

مدرمش و ار  اه  نآ  دومرف ، اطع  نم  هب  امرخ  نآ  زا  یتشم  دیبلط و  ارم  داد و  خساپ  مدرک ، مالـس  یناحیـص ؛ يامرخ  زا  دوب  یقبط  زین 
( هناد  18  ) .دوب هدومرف  اطع  نم  هب  باوخ  رد  ربمایپ  هک  تسا  يا  هزادنا  نامه  هب  مدید 

یم اطع  رتدایز  مه  اـم  درک  یم  اـطع  رتداـیز  ادـخ  لوسر  رگا  دومرف : اـمرف ، اـطع  نم  هب  رتداـیز  هللا ، لوسر  رـسپ  يا  مدرک : ضرع   
(1)! میدرک
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زاوها

.دوب مرگ  رایـسب  اوه  ناتـسبات و  لـصف  .درک  تاـقالم  ترـضح  اـب  يرفعج  مشاـهوبا  .دـش  راـمیب  زاوها  رد  ترـضح  تاـیاور ، قبط   
: تشاد راهظا  بیبط  یلو  تشاد ، نایب  ار  نآ  صاوخ  درک و  یفرعم  بیبط  هب  وراد  ناونع  هب  ار  یهایگ  ترـضح  دـندروآ ، یکـشزپ 

اریز تسا  رت  لکشم  یلوا  زا  نیا  تفگ : بیبط  .دیروایب  رکشین  يرادقم  دومرف : ترـضح  دوش ، یمن  تفای  یتقو  نینچ  رد  هایگ  نیا 
ناورداـش بآ  زا  دراد ، دوجو  نیمزرـس  نیمه  رد  ود  ره  یهاـیگ  يوراد  نآ  رکـشین و  دومرف : ترـضح  .تسین  رکـشین  تقو  ـالاح 

.درک هیهت  ار  ود  نآ  تفر و  سردآ  نامه  هب  دنداتسرف و  ار  یصخش  .دیسرپب  وا  زا  تسا ، هرهچ  هایس  يدرم  بایسآ ، رانک  دیرذگب ،
مدرم مینک ، تماقا  اجنیا  رتشیب  رگا  تفگ : شناهارمه  هب  دینـش ، ار  نایرج  ترـضح ) تکرح  رومأـم   ) كاحـض یبا  نب  ءاـجر  یتقو 

(1) .دندرک چوک  اج  نآ  زا  دنوش و  یم  وا  هتفیرف 

یم يا  هدـع  موش  تیادـف  درک : ضرع  ترـضح  هب  یلفون  دـمحم  نب  رفعج  کـبرا  لـپ  راـنک  زاوها : زا  ترـضح  جورخ  ماـگنه  هب   
شنانز دش و  یمن  تمـسق  شثاریم  دوب  هدنز  مردپ  رگا  ناشیا ؛ رب  ادخ  تنعل  دنیوگ ، یم  غورد  دومرف : .تسا  هدنز  تردپ  دـنرادنپ 

زا دعب   ) نم فیلکت  مدرک : ضرع  .دیـشچ  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  نانچ  دیـشچ  ار  گرم  مردپ  دنگوس  ادخ  هب  .دندرک  یمن  جاودزا 
ود تسا و  نینچ  نوراـه  نم و  ربـق  دومرف : همادا  رد  ....دـمحم و  مدـنزرف  زا  يوریپ  هب  نم  زا  دـعب  داـب  وت  رب  دومرف : تسیچ ؟ اـمش )

(2) .دنابسچ مه  هب  ار  دوخ  تشگنا 

ص 175. ج 1 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلا مامالا  دنسم  - 1
.2/463 مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 2
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سراف فرط  هب  تکرح 

(1) سراف فرط  هب  تکرح 

مان هب  یهاگمدق  رهـش  نآ  رد  (2) و  دنا هداد  ربخ  اج  نآ  دجـسم  رد  ندرازگ  زامن  و  ناجرا )  ) ناـهبهب رد  ترـضح  فقوت  زا  یخرب 
(3) .دراد دوجو  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  هاگمدق 

هیمالـسا ای   ) هاشارف نامه  اـیوگ  هک  ریـش  هد  زا  سپـس  تسا و  فورعم  اـج  نآ  رد  یهاگمدـق  هک  هوقربا  دزی و  ریـسم  زا  همادا  رد   و 
هار روکذـم ، هاگمدـق  رب  هوالع  اریز  دـندرک  روبع  تسا ، فورعم  نآ  رد  هاگمدـق  مان  هب  یهاـگیاج  نونکا  مه  دـشاب و  یم  دـیدج )

لیکـشت ییانب  هعومجم  زا  هیمالـسا  هاگمدق  درذگ ، یم  تسا ، نآ  رد  هاگمدـق  هک  هیمالـسا  تفت و  ینعی  ریـسم  نآ  زا  دزی  هب  زاریش 
نآ رد  تسا و  هدش  انب  لاس 512  رد  یلع  نب  بساشرگ  طسوت  تسا  نآ  بارحم  رد  هک  يا  هتشون  گنـس  ربانب  نآ  ترامع  هدش و 

تانیئزت هبیتک ،  یخیرات ،  گنـس  ياراد  انب  نیا  تسا  هتـشاد  ترهـش  مالـسلا ) هیلع   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  دهـشم  دجـسم  هب  نامز 
.تسا (4) رگید  ییاهراگدای  یلخاد و 

یفاک 2/402 و 407. داشرالا 2 255 ؛ 3/149 ؛ مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1
(. مالسلا هیلع   ) اضر ماما  ترجه  یخیرات  يایفارغج  ك.ر : ص 368  ج 1 ، نادلبلا ، تآرم  - 2

.1/368 مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 3
زا هدنب  ناگتسب  زا  يا  هدع  هک  دراد  راختفا  بناجنیا  دیوگ : فلؤم  ص 107 . مالسلا ،) هیلع   ) اضرماما ترجه  یخیرات  يایفارغج  - 4

تامارک بحاص  اج و  نآ  مظاعا  فیراعم و  زا  هک  یهاشارف  مساقلاوبا  دیـسنیملسملا  مالـسالا و  هجح  بانج  هدنب  يالعا  دج  هلمج 
دیـس هللا  هیآ  باـنج  بناـج  نیا  دـج  نینچمهو  دنـشاب  یم  نوفدـم  نآ  فارطا  هاگمدـق و  رد  نادـنزرف  زا  یخرب  هارمه  هبدـنا  هدوـب 

همحر.دنـشاب یم  نوفدم  رفعج  هداز  ماما  هاگراب  رد  دزی  رهـش  رد  دنا ، هدوب  اج  نآعرـش  مکاح  دزی و  ياملع  مظاعا  زا  هک  یحلادبع 
.نیعمجا مهیلع  هللا 
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ناسارخ فرط  هب  تکرح 

یماداب هناد  دـندش ، دراو  هّزق ) ای  هّرغ   ) هّلحم رد  هک  يا  هناخ  نآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  دـنک : یم  تیاور  S قودص خیش 
یم ماداب  نآ  زا  تفای ، یم  يرامیب  هکره  دـندش و  ربخاب  مدرم  .داد  ماداب  لاس  کی  تدـم  رد  دـش و  تخرد  هب  لیدـبت  هک  دنتـشاک 
درک یم  جنلوق  هک  ییاپراهچ  ای  دش  یم  تخس  شنامیاز  هک  يرادراب  نز  ای  تشاد ، درد  مشچ  هک  یـسک  تفای ؛ یم  افـش  دروخ و 

تورث لاـم و  نآ  رثا  رب  دـیرب و  ار  تخرد  رمعوـبا  ماـن  هب  يدرف  هـک  نآ  اـت  دـندرک  یم  هجلاـعم  نآ  هخاـش  اـی  ماداـب  نآ  طـسوت  ار 
یتخـس يرامیب  هب  التبم  ود  ره  دندرک و  عطق  دوب  یقاب  هک  ار  تخرد  هشیر  هناخ ، ریمعت  تهج  زین  شدنزرف  ود  دـش ، دوبان  شناوارف 

(1) .دندرم لاس  کی  هلصاف  هب  دندش و 

دنمرک ای  دـنَرک   ) دوخ ياتـسور  هب  ناشیا  هارمه  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ناوراـک  ناـنابراس  یخرب  زا   S یمق ثدحم   
دومن : هیده  ار  ثیدح  نیا  ترضح  دیامن ، تمحرم  نم  هب  شیوخ  طخ  هب  ار  یثیدح  متساوخ  ترـضح  زا  میدیـسر  هک  ناهفـصا )

نیقِساف اوناک  ْنِا  ْمِهّیبِحُِمل َو  ًاّبُِحم  ًاقِساف و  َْتنُک  ْنِاَو  ٍدَّمَُحم  ِلِآل  ًاّبُِحم  نُک 

(2) .دنشاب قساف  دنچره  شاب ، اه  نآ  نارادتسود  رادتسود  یشاب و  قساف  هچرگ  شاب  ربمایپ  نادناخ  دمحم و  لآ  رادتسود  ینعی   

.2/374 (، مالسلا هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1
.2/177 لامالا ، یهتنم  - 2
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روباشین

گرزب هک  هیوهار  نب  قاحـسا  بوقعی  وبا  یهارمه  هب  روباـشین  مدرم  دـیدرگ و  روباـشین  رهـش  دراو  يرجه  لاس 200  رد  ترـضح   
.دنتفر ترضح  لابقتسا  هب  دوب ، روباشین  ياهاتسور  زا  هک  هیدیؤم  هیرق  ات  دوب  رهش 

یمامح روباشین  رهش  رد   (1) .دمآ هدایپ  روباشین  رهش  ات  تفرگ و  شود  هب  ار  ترـضح  هقان  راسفا  دوب ، درمریپ  هک  نآ  اب  بوقعی  وبا   
اضر ترضح  .دش  یم  باریـس  يا  همـشچ  زا  هک  دوب  یـضوح  مامح  رد  دش ، روهـشم  مالـسلا ) هیلع   ) اضر مامح  هب  اهدعب  هک  تسا 

دندرک یم  لسغ  ضوح  نآ  رد  هراومه  دـندید ، ار  نیا  هک  مدرم  درازگ ، زامن  نآ  رانک  دومن و  لسغ  ضوح  نآ  رد  مالـسلا ) هیلع  )
دنتـساوخ و یم  دـنوادخ  زا  ار  دوخ  جـیاوح  دـندرازگ و  یم  زاـمن  ضوح  نآ  راـنک  دـندروخ و  یم  بآ  كربـت   تهج  هب  نآ  زا  و 
زا تسا و  مدرم  لابقتسا  دروم  نونکات  نامز  نآ  زا  تسا  فورعم  نالهک  هب  هک  همشچ  نآ  دیوگ :  S قودص خیش  .دش  یم  هدروآرب 

(2) .دنیوج یم  افش  نآ  بآ 

زا قورحم  دـمحم  هداز  ماـما  تراـیز  هب  اـهزور  نیا  زا  یکی  رد  دـندنام و  روباـشین  رد  يزور  دـنچ  مالـسلا ) هـیلع   ) اـضر ترـضح   
نادناخ زا  یکی  دندومرف : مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  دیوگ : یم  يروباشین  مکاح  .دنتفر  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ترـضح  ناگداون 

فیرـشت درجالت » رد «          قورحم  دـمحم  ناطلـس  هضور  هب  هاگ  نآ  میور و  یم  ناشیا  ترایز  هب  تسا ، نوفدـم  اج  نیا  رد   اـم 
(3) .دندرک ترایز  ار  هسدقم  هضور  نآ  دندرب و 

لیلج فیلأت  ص 132  (، مالـسلا هیلع   ) اضر ماما  يرجه  یخیراـت  ياـیفارغج  ك.ر : ص 177 ؛ روباـشینخیرات ، يروباـشین ، هفیلخ  - 1
.شنم نافرع 

.2/376 مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 2
ص 82. مالسلا ،) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  ك.ر :  17  / روباشین خیرات  - 3
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بهذلا هلسلس  ثیدح 

دمحا عفار و  نب  دمحم  هلمج  زا  ثیدح  باحصا  زا  يا  هدع  دننک ، تکرح  روباشین  زا  دنتساوخ  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  نوچ   
دنگوس تنیرهاط  ناردپ  قح  هب  ار  وت  دنتفگ : دـنتفرگ و  ار  ترـضح  هقان  راسفا  هیوهار ، نب  قاحـسا  ییحی و  نب  ییحی  ثراح و  نب 

هب يوبن  ثیدح  ناظفاح  زا  ملـسا  نب  دمحم  هعرزوبا و  تسا  هدـش  لقن  یتیاور  رد  و  .امن   نایب  ام  يارب  شیوخ  ردـپ  زا  یثیدـح  هک 
وت ناربمایپ ، ! هصالخ ي  يا  هدیدنسپ و  كاپ و  هجیتن  يا  ناماما ! هداز  ماما  يا  ناگرزب ! هداز ي  گرزب  يا  دندرک : ضرع  ترضح 
ام يارب  شیوخ  ناردـپ  زا  یثیدـح  هدـب و  ناشن  ام  هب  ار  شیوخ  كرابم  تروص  هک  تراوگرزب  ناـکاین  هزیکاـپ و  ناردـپ  قح  هبار 

.دشاب امش  راگدای  هک  نک  تیاور 

رـس فرط  ود  يوم  دـش ، نشور  شکرابم  لاـمج  هب  ناناملـسم  مشچ  تفر و  راـنک  هدرپ  داتـسیا ، ترـضح  بکرم  ماـگنه ، نیا  رد   
یم دندز و  یم  دایرف  یخرب  دندمآ ) ناجیه  هب   ) دندوب هداتسیا  هک  یمدرم  دوب ، ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ دننامه  ترضح 

ترضح فرط  هب  یخرب  دندیسوب و  یم  ار  ناشیا  بکرم  راسفا  یخرب  .دنداتفا  یم  كاخ  هب  هداد و  كاچ  ار  دوخ  سابل  دنتسیرگ و 
يا دندز : دایرف  نایـضاق  ناگرزب و  .دوب  يراج  رهن  نوچ  مدرم  کشا  دش و  رهظ  ات  دندوب  لاح  نیا  رد  مدرم  .دـندوب  هدیـشک  ندرگ 
اضر ترضح  سپس  دینکم ، هدرزآ  شنادناخ  دروم  رد  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دیراپـسب و  لد  دینک و  شوگ  مدرم 

: دومرف دوب ، نتشون  هدامآ  ملق  رازه  هک 24  یلاح  رد  مالسلا ) هیلع  )

داد و ربخ  نم  هب  مالسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یسوم  هتسیاش ، هدنب  نآ  مردپ ،  
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( مالـسلا هیلع   ) یلع نب  دمحم  رفعجوبا  نم  هب  داد  ربخ  تفگ  داد و  ربخ  نم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص دمحم  نب  رفعج  مردـپ  دومرف :
ربخ تفگ ، ناگدننک و  تدابع  رورـس  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  مردـپ  نم  هب  داد  ربخ  تفگ : ناربمایپ و  شناد  هدـنفاکش ي 

زا مدینش  تفگ  بلاط و  یبا  نب  یلع  نم  هب  داد  ربخ  تفگ ، و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ترضح  تشهب  ناناوج  رورـس  مردپ  نم  هب  داد 
نم زج  هک  ییادخ  منم  دومرف : هلالج  لج  دنوادخ  تفگ ، یم  هک  لیئربج  زا  مدینش  دومرف ، هک  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ

ینعی   یباذَع ؛ ْنِم  َنِمَا  ینْـصِح  َلَخَد  ْنَم  ینْـصِح َو  َلَخَد  ًاِصلُْخم  اَهلاق  ْنِمَف  ینْـصِح  هللا  ّاِلا  َهِلا  .دینک ال  تدابع  ارم  تسین ، يدوبعم 
ناما رد  نم  باذـع  زا  دوش ، نم  هعلق  دراو  هکره  دوش و  نم  هعلق ي  دراو  دـیوگب  صـالخا ) اـب   ) هکره تسا  نم  هعلق  هللا  ـالا  هلا  ـال 

.تسا

(1) .متسه نآ  طیارش  زا  نم  نآ و  طیارش  اب  دز : ادص  ترضح  درک ، تکرح  ناشیا  بکرم  نوچ   و 

ثیداحا 1 و 2 و 3 و 4. زا  یقیفلت  ص 132  ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1
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دعس طابر  رد  يرامیب  نداد  افش 

یم رکف  هک  ار  يدرم  ناشیا  .تفرگ  رارق  نانزهار  دربتـسد  دروم  نامرک  هوک  رد  هک  تفر  یم  نامرک  فرط  هب  ناسارخ  زا  يا  هلفاق   
يرادیرخ ار  دوخ  ناج  رایـسب ، لام  نداد  اب  دیاش  ات  دـنداد  رارق  ناوارف  هجنکـش  دروم  دنتـشاد و  هگن  دراد ، يرایـسب  لاوما  دـندرک 

اما دـش  رارف  هب  قفوم  درک و  اهر  دـنب  زا  ار  وا  ینز  هک  نآ  اـت  دـندرک ، رپ  فرب  زا  ار  شناـهد  دنتـشاد و  هگن  فرب  ناـیم  ار  وا  .دـنک 
ترـضح هک  دینـش  ناسارخ  رد  ناوارف ) یتخـس  اب  رگم   ) .دیوگب نخـس  تسناوت  یمن  هک  يا  هنوگ  هب  تشگ  دـساف  وا  نابز  ناهد و 

هرابرد وا  زا  تسا ، ناسارخ  رد  ادـخ  لوسر  رـسپ  دـیوگ  یم  وا  هب  یـسک  هک  دـید  باوخ  رد  .تسا  روباشین  رد  مالـسلا ) هیلع   ) اضر
ار دوخ  نایرج  متفر و  ترضح  فرط  هب  باوخ  رد  دیوگ : یم  درم  نآ  یبایافش ؛ دنک و  یفرعم  وت  هب  ییاود  ات  سرپب  دوخ  یشوخان 

! يوش بوخ  ات  زیرب  ناهد  رب  هبترم  هس  ود  بوکب و  مه  اب  ار  کمن  نشیوآ و  هریز و  دومرف : ترضح  .مدرک  وگزاب 

وا هب  روباشین  هزاورد  رانک  دمآ ، روباشین  فرط  هب  دهد  عالطا  یـسک  هب  دنک و  لمع  روتـسد  هب  هک  نآ  نودب  دش ، رادـیب  باوخ  زا   
.دشاب یم  دعس ] طابر  ] رد هدرک ، چوک  روباشین  زا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) اضر ترضح  دنتفگ :

وراد نآ  ورب  مدادن ، دای  وت  هب  باوخ ، رد  نم  رگم  دومرف : ترـضح  درک ، نایب  تمحز ) هب   ) ار شیوخ  تجاح  دمآ و  ترـضح  دزن   
درم نآ  دومن ؛ رارکت  ار  روتـسد  نامه  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  دـییامرفب ، هرابود  دوش  یم  رگا  تفگ : درم  نآ  .ریگ  راک  هب  ار 

.تفای تیفاع  درک و  هدافتسا  ار  وراد 
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نآ نم  تفگ : یم  هک  مدینـش  ناوفـص  هب  فورعم  نمحرلادبع  نب  هللادبع  دمحا  وبا  زا  نم  دـیوگ : یبلاعث  یلع  نب  دـمحا  دـماحوبا   
(1) .مدینش وا  دوخ  زا  ار  نایرج  نیا  مدید و  ار  درم 

.2/458 مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1
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خرس هد 

هب دیوگ : يوره  حلاص  نب  مالسلادبع  .دیسر   ارمحلا  هیرق  ای  خرس  هد  هب  سوط  هب  روباشین  هار  ریسم  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح   
دورف ترضح  .تسا  رهظ  زامن  تقو  ملس !) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  رـسپ  يا  دندرک  ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح 
نیمز زا  بآ  درک ،  رفح  ار  نیمز  كرابم  ناتـسد  اب  باـنج  نآ  .تسین  اـم  هارمه  بآ  دـندرک : ضرع  .دـیروایب  بآ  دومرف : دـمآ و 

(1) .تسا یقاب  نونکات  نآ  رثا  دنتفرگ و  وضو  ناهارمه  ناشیا و  هک  يرادقم  هب  دیشوج 

هوک نیا  ایادخ ! تشاد : هضرع  درک و  روبع  یگنسهوک )  ) ناشارت گنس  هوک  زا  ترضح  سوط ، فرط  هب  خرـس  هد  زا  روبع  ماگنه   
يارب داد  روتـسد  نادرگ و  كرابم  دوش  یم  هدیـشارت  هوک  نیا  زا  هک  یفرظ  رد  ار  اذغ  نادرگ ،  دـنمدوس  مدرم  يارب  هد ،  تکرب  ار 
دروخ یم  اذغ  هتسهآ  ترـضح  نآ  .دوشن  هتخپ  اه  گید  نیا  رد  زج  نم  ياذغ  دومرف : دنـشارتب و  ییاه  گید  هوک  نآ  زا  اذغ  هیهت 

هب ترضح  ياعد  رثا  رب  دنوادخ  دندیشارت و  نآ  زا  یگنس  فورظ  دنتفای و  هار  هوک  نآ  هب  مدرم  زور  نآ  زا  .دومرف  یم  لوانت  مک  و 
(2) .داد تکرب  نآ 

.2/376 مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1

.2/376 مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 2
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سوط

هربقم دوب و  یگرزب  غاـب  هک  هبطحق  نب  دـیمح  لزنم  رد  دیـسر و  سوط  هب  رفـس ، همادا ي  رد  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  سپـس   
هداد ربخ  نوراه  رانک  دوخ  ندش  نفد  زا  دوب و  هتفگ  نخس  نآ  هرابرد  اهراب  ترضح  هک  ییاج  .درک  تماقا  دوب ، اج  نآ  رد  نوراه 

، هاگیاج نیا  دومرف : دیشک و  ربق  فرط  کی  هب  یطخ  كرابم  تسد  اب  تفر و  نوراه  ربق  دزن  دش  هناخ  لخاد  نوچ  شترـضح  .دوب 
نایعیـش و دـمآ  تفر و  لـحم  ار  ناـکم  نیا  لاـعتم  دـنوادخ  يدوز  هب  موش و  یم  هدرپس  كاـخ  هب  اـج  نیا  رد  نم  تسا ، نم  تبرت 
شزرمآ و تیب و  لها  ام  تعافش  دتـسرف ، دورد  نم  رب  دنک و  ترایز  ارم  يا  هعیـش  رگا  دنگوس  ادخ  هب  .دهد  یم  رارق  نم  ناتـسود 

.دوش یم  بجاو  وا  رب  دنوادخ  تمحر 

تفگ حیبست  دصناپ  نآ  رد  هک  داهن  هدجس  هب  رس  هاگ  نآ  درک ، اعد  دناوخ و  زامن  درک ،  هلبق  هب  ار  كرابم  يور  ترـضح ، سپـس   
(1) .دومن تعجارم  و 

.2/377 مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1
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سخرس

هزاجا دندوب و  هتفرگ  رظن  تحت  تدش  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  رهـش  نیا  رد  هک  دوش  یم  طابنتـسا  اه  شرازگ  یخرب  زا   
.تسا هدش  ریبعت  نادنز  هب  ترضح  لزنم  زا  ریز  شرازگ  رد  .دنداد  یمن  یسک  هب  ار  يو  اب  تاقالم 

، مدمآ دوب ، ینادنز )  ) سبح اج  نآ  رد  سخرس  رد  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  هک  يا   هناخ  رد  هب  دیوگ : حلاص  نب  مالـسلادبع   
دـناوخ و یم  زاـمن  تعکر  رازه  زور  هنابـش  رد  ناـشیا  نوچ  تفگ : ارچ ؟ متفگ : دوش ، یمن  تفگ : يو  متـساوخ  هزاـجا  ناـبهگن  زا 
زا تفر و  دـهدب ، نم  هب  تاـقالم  يارب  یتـقو  هاوـخب  ترـضح  زا  متفگ : وا  هـب  تـفگ ، ترـضح  تداـبع  تـیفیک  زا  یکدـنا  سپس 

هیلع و هللا  یلص   ) ربمایپ رسپ  يا  مدرک : ضرع  دوب ؛ رکفتم  هتسشن و  زامن  ياج  رد  ترضح  مدید  مدش  دراو  .تفرگ  هزاجا  ترـضح 
: دیا هدومرف  هک  دننک  یم  لقن  امـش  زا  مدرک : ضرع  يزیچ ؟ هچ  دومرف : دننک ؟ یم  لقن  امـش  زا  مدرم  هک  تسیچ  نیا  ملـس !) هلآ و 

! دنتسه ام  ناگدنب  مدرم 

کی چیه  زا  و  ما ، هتفگن  نینچ  زگره  نم  هک  يدهاش  وت  تلصابا ! يا  .بیغلا  ملاع  ضرالاو  تاوامسلا  رطاف  مهللا  دومرف : ترـضح   
متس نامه  زا  زین  اه  نخـس  نیا  تسا ، هدش  دراو  ام  رب  تما  نیا  زا  هک  ار  اه  متـس  نآ  یناد  یم  وت  ما و  هدینـشن  زین )  ) دوخ ناردپ  زا 

توعد یسک  هچ  فرط  هب  ار  اه  نآ  ام  دنـشاب ، ام  قولخم  مدرم  دنیوگ  یم  هک  روط  نآ  رگا  مالـسلادبع ، يا  دومرف : سپـس  .تساه 
؟ مینک یم 

ترضح .ییوگ  یم  تسار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  رسپ  يا  مدرک : ضرع   
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هک هنوگ  نآ  يرکنم ، تسا  هدرک  بجاو  تماما  تیالو و  زا  ام  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  ار  هچ  نآ  وت  اـیآ  مالـسلادبع ، يا  دومرف :
(1) .منک یم  فارتعا  امش  تماما  تیالو و  هب  نم  هکلب  هللاذاعم ! مدرک : ضرع  دننک ؟ یم  راکنا  نارگید 

ياه لیلجت  يدهع و  تیالو  يارب  نومأم  هشقن  هب  هجوت  اب  ورم  هب  رفـس  رد  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  ندش  ینادـنز  لاح  ره  هب   
هک ییاه  تیدودحم  یخرب  زا  يوار ، هک  دراد  دوجو  ناکما  نیا  دیامن و  یم  دیعب  ترضح ، مارتحا  رد  وا  تاشرافـس  يو و  يرهاظ 

رفـس رد  هثداح  نیا  دـنا  هداد  لاـمتحا  یخرب  هک  هنوگ  نآ  اـی  .دـشاب  هدرک  ریبعت  نادـنز  هب  دوب ، هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ترـضح  يارب 
.دشاب هداد  خر  دوب ، هدرک  رییغت  نومأم  ياه  تسایس  هک  ورم  زا  ترضح  تشگزاب  ماگنه  ینعی  يدعب 

هب يرازگتمدخ  رومأم  نم  تفگ ، یم  مّدج  دیوگ : یم  دیبع  نب  دمحا  سخرـس ، زا  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  جورخ  ماگنه  هب   
یهارمه ار  يو  زین  ورم  ات  متـشاد  رظن  رد  مدرک و  تعیاشم  ار  ترـضح  سخرـس  زا  دـعب  لزنم  کی  ات  مدوب و  روباشین  رد  ترـضح 

ام هرابرد  ار  دوخ  فیاظو  وت  درگرب ، ادخ  هدنب  يا  دومرف : دروآ و  نوریب  هواجک  زا  رس  ترـضح  سخرـس ، زا  سپ  لزنم  کی  منک ؛
(2)( .يدیسر باوث  هب  ینعی   ) .درادن ینیعم  هزادنا  تعیاشم  يدرک و  ترشاعم  یبوخ  هب  ام  اب  يداد و  ماجنا 

.426 2/7 مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1
ص 151. مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  ترجه  یخیرات  يایفارغج   : ك مالسلا ...، ) هیلع   ) اضر ماما  رابخا  راثآ و  -  - 2
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ورم

تموــکح زکرم  ورم ، دراو  ق ) ه .   ) لاس 201 لوا  همین  رد  رفـس  هام  راهچ  لمحت  زا  سپ  ماجنارـس  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح   
نآ ات  ورم  هک  يا  هنوگ  هب  دنتـشاد  یمارگ  ار  ماما  مدـقم  ناوارف  تاساسحا  روش و  اب  مدرم  ورم ، هب  ماما  دورو  ماگنه   (1) .دش نومأم 
زا سپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دـندوب  هدـمآ  لابقتـسا  هب  رهـش  نوریب  ات  تیعمج  هوبنا  .دوب  هدـیدن  دوخ  هب  یناجیه  يداش و  ناـنچ  زور 

(2) .دیدرگ رقتسم  دوب ، هدش  هدامآ  ناشیا  يارب  یتموکح  رصق  کیدزن  هک  یلزنم  رد  مدرم  هدرشف  فوفص  نایم  زا  روبع 

.2/149 مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1
ج2ص250. داشرالا ، - 2
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يدهع تیالو  نایرج 

هیلع  ) اضر ترـضح  هک  ییاهرذـع  نتفریذـپن  وا و  ررکم  ياه  همان  نومأم و  رارـصا  اب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  هک  نآ  زا  سپ   
لوسر رسپ  يا  تفگ : ترضح  هب  داد و  تفالخ  داهنـشیپ  ناشیا  هب  ادتبا  نومأم  دش ، ورم  دراو  لاس 201  رد  درک ، یم  نایب  مالسلا )

.مناد یم  رت  هتسیاش  تفالخ  هب  مدوخ  زا  ار  امش  مناد و  یم  ار  امش  تدابع  اوقت و  دهز و  ملع و  لضف و  نم  ادخ ،

ترخآ ّرش  زا  تاجن  دیما  ایند ، رد  دهز  اب  منک و  یم  راختفا  لّجوّزع  دنوادخ  تیدوبع  هب  نم  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح   
.مراد ار  لّجوّزع  دـنوادخ  دزن  يدـنلب  دـیما  ایند ، رد  عضاوت  اب  مراد و  ار  اهدوس  هب  یبایتسد  دـیما  اـه ، مارح  زا  يرود  اـب  و  مراد ، ار 

! منک تعیب  امش  اب  مهد و  رارق  امش  يارب  ار  نآ  منک و  لزع  تفالخ  زا  ار  مدوخ  هک  تسا  نیا  نم  رظن  تفگ : نومأم 

هک ار  یـسابل  تسین  زیاج  تسا ، هداد  رارق  وت  يارب  دـنوادخ  تسوت و  قح  تفـالخ  نیا  رگا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح   
، وت يارب  تسین  زیاج  تسین ، وت  قح  تفالخ  رگا  یهد و  رارق  يرگید  يارب  ینک و  نوریب  دوخ  نت  زا  تسا  هدناشوپ  وت  هب  دـنوادخ 

.یهد نم  هب  تسین ، وت  يارب  هک  ار  يزیچ 

.منک یمن  ار  راک  نیا  زگره  رایتخا  يور  زا  نم  دومرف : ترضح  .ینک  لوبق  ار  رما  نیا  دیاب  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  تفگ : نومأم   

یمن يریذپ و  یمن  ار  تفالخ  رگا  تفگ : ترضح  هب  دش و  سویأم  ترضح  شریذپ  زا  هک  نیا  ات  درک  یم  رارصا  نومأم  اه  تدم   
.دشاب امش  يارب  تفالخ  نم  زا  دعب  ات  شاب  نم  دهعیلو  منک ، تعیب  وت  اب  نم  یهاوخ 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  زا  نینمؤملاریما  زا  اهنآ  شناردپ و  زا  مردپ  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح   
رب نیمز  نامسآ و  هکئالم  موش و  یم  هتـشک  هنامولظم  ّمس  اب  هک  یلاح  رد  مور  یم  ایند  زا  وت  زا  لبق  نم  هک  داد  ربخ  نم  هب  ملـس ) و 

.دش مهاوخ  نفد  دیشرلا  نوراه  رانک  تبرغ  نیمزرس  رد  دنیرگ و  یم  نم 

هدنز نم  هک  نیا  اب  دناسرب  يدنزگ  امـش  هب  دناوت  یم  ای  دشک  یم  ار  وت  یـسک  هچ  ادـخ ، لوسر  رـسپ  يا  تفگ : تسیرگ و  نومأم   
؟ ما

.دشک یم  ارم  یسک  هچ  هک  میوگ  یم  مهاوخب  رگا  دومرف : ترضح   

زاـب دوـخ  ندرگ  زا  ینک و  کبـس  دوـخ  رب  ار  راـک  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  زا  امـش  ضرغ  ادـخ !، لوـسر  رـسپ  يا  تفگ : نومأـم   
! یتسه دهاز  ایند  رد  امش  دنیوگب  مدرم  ات  ینادرگ 

رطاخ هب  زگره  ما و  هتفگن  غورد  دیرفآ ، ارم  لّجوّزع  دنوادخ  هک  یتقو  نآ  زا  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح   
.تسیچ وت  روظنم  هک  مناد  یم  نم  ما و  هدیزرون  دهز  ایند  زا  ایند ،

یم وت  دومرف : ترضح  یناما ؛ رد  وت  تفگ : نومأم  متـسه ؟ ناما  رد  عقاو  هب  ایآ  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ نم  روظنم  تفگ : نومأم   
تیالو هک  دینیب  یمن  تشادن ؛ یتبغر  وا  هب  هک  دوب  ایند  نیا  هکلب  دوبن  تبغر  یب  ایند  هب  تبسن  یسوم  نب  یلع  دنیوگب  مدرم  یهاوخ 

.دسرب تفالخ  هب  ات  درک  لوبق  ار  يدهع 

ناما رد  نم  مشخ  زا  ینک و  یم  هجاوم  دـنک ، یم  تحاران  هچ  نآ  اب  ارم  هراومه  وت  تفگ : دـش و  نیگمـشخ  نومأم  ماگنه  نیا  رد   
تندرگ یهدن  ماجنا  رگا  منک و  یم  روبجم  ار  وت  هنرگو  يریذپ  یم  ار  يدهع  تیالو  ای  هک  منک  یم  دای  دنگوس  ادخ  هب  .يا  هتشگ 

هدرک یهن  ارم  لّجوّزع  دنوادخ  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  .دز  مهاوخ  ار 
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هب مریذـپ  یم  نم  هد ، ماجنا  یهاوخ  یم  هچره  تسا ، نینچ  نیا  رگا  مزادـنا ، تکاله  هبار  مدوخ  شیوخ ، تسد  اب  هک  نیا  زا  تسا 
تروشم رود  زا  راک  نیا  ردو  مهدن  رییغت  ار  یشور  نوناق و  چیه  میامنن و  لزع  ار  یسک  منکن و  بصن  ار  سک  چیه  هک  طرـش  نیا 

.مشاب هدنهد 

(1) .درک دوخ  دهع  یلو  ار  ترضح  تفریذپ و  ار  طیارش  نیا  نومأم   

تیالو رگا  يا ؛ هدرک  یهن  مزادنا ، تکاله  هب  ار  دوخ  هک  نیا  زا  ارم  وت  ایادخ ، تفگ : ترـضح  هک  تسا  هدمآ  تایاور  یخرب  رد   
وت دهع  زج  يدهع  چیه  ایادخ  ...مدش  رطـضم  روبجم و  نم  مریگ ؛ یم  رارق  گرم  یمدق  دنچ  رد  وا  بناج  زا  مریذپن ، ار  وا  يدـهع 

الوم ییوت  نادرگ ؛ قفوم  تربمایپ  تنـس  ندرک  هدنز  تدوخ و  نید  يرارقرب  يارب  ارم  وت ، بناج  زا  زج  تسین  یتیالو  چـیه  تسین ،
ار يدـهع  تیال  هدـش و  رکذ  طیارـش  اـب  دوب ، نیگمغ  ناـیرگ و  هک  یلاـح  رد  سپـس  .یتسه و  يرواـی  ـالوم و  وکین  وت  و  رواـی ، و 

(2) .تفریذپ

تاضق و ناهدنامرف و  ات  داد  روتسد  نومأم  تفریذپ ، تروص  نیا  هب  ار  يدهع  تیالو  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  هک  نآ  زا  سپ   
دومن یـضار  ار  ناهدنامرف  ات  درک  جرخ  يرایـسب  لاوما  راک ، نیا  يارب  دننک و  تعیب  دنیایب و  یگمه  سابع  نادنزرف  نامدختـسم و 

( مالـسلا هیلع   ) اضر ترـضح  اب  نانیا  سنوی ) وبا  ای   ) یـسوم نبا  نارمع و  نب  یلع  يدولج ، ياـه  ماـن  هب  ناهدـنامرف  زا  رفن  هس  رگم 
.درک ینادنز  ار  اه  نآ  نومأم  دندرکن و  تعیب 

.دندناوخ هبطخ  ناشیا  يارب  اهربنم  رب  دندز و  هکس  ترضح  مان  هب  دش و  رازگرب  رتشیب  هچره  هوکشاب  تعیب  مسارم   

ص 128. دلج 49 ، راحب ، - 1
ص 131. ج 29 ، راحب ، - 2
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طرش هب  يافو 

رد دوخ  نارادربنامرف  زا  یخرب  هب  يا  همان  شاک  يا  نسحلاابا ! يا  تفگ : نم  هب  نومأم  يزور  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح   
( .دنرادرب شروش  زا  تسد  یتساوخ  یم  تدوخ  رادفرط  نایشروشزا  ینعی  ، ) یتشون یم  تسا  هدش  دساف  ام  رب  هک  ییاه  هقطنم  نیا 

لزع و ار  یسک  منکن و  یهن  رما و  هک  نیا  هب  مدش  رما  نیا  دراو  نم  طیارش  نآ  اب  هک  ینک  افو  یطیارش  هب  رگا  ریما ، يا  متفگ : نم   
.منک یم  افو  زین  نم  منکن  بصن 

رب هنیدـم  رد  نم  دوب ، ذـفان  برغ  قرـش و  رد  نم  طـخ  تسد  مدوـب و  هنیدـم  رد  نم  دوزفین ، یتـمعن  نم  يارب  يدـهع  تیـالو  نیا   
زا اج  نآ  رد  سک  چیه  دوبن ، نم  زا  رتزیزع  اج  نآ  رد  سک  چیه  مدرک و  یم  روبع  اه  هچوک  رد  مدش و  یم  راوس  مدوخ  ياپراهچ 

طیارـش نآ  هب  نم  تفگ : نومأم  .مدرک  یم  هدروآرب  ار  نآ  هک  نیا  رگم  درک  یمن  تساوخرد  منک ، هدروآرب  مناوتب  هک  یتجاح  نم 
(1) .دوب مهاوخ  رادافو 

.یفاک زا  ص 155  دلج 49 ، راحب ، - 1
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يو موش  فادها  یسابع و  نومأم 

.درک یم  تمدخ  نوراه  رابرد  رد  هک  لجارم  مان  هب  دوب  ابیزان  يزینک  شردام  دیـشرلا  نوراه  رـسپ  هللادـبع  شمان  یـسابع ؛ نومأم   
ترـضح زا  دعب  لاس  هدزناپ  ینعی  يرمق  يرجه  لاس 218  رد  دش و  دـلوتم  شردـپ  تفالخ  لاس  ینعی  يرجه  لاس 170  رد  نومأم 

.تشذگرد یگلاس  رد 48  ( مالسلا هیلع   ) اضر

لهـس نب  لضف  يو  یبرم  دوش ، تیبرت  ات  درپس  یکمرب  ییحی  نب  رفعج  هب  ار  وا  نوراه  تفر و  ایندزا  نومأم  دـلوت  زا  دـعب  شرداـم   
.دش هتشک  سخرس  مامح  رد  زین  يو  طسوت  دیدرگ و  نومأم  ریزو  اهدعب  تشاد و  ترهش  نیتسایّرلاوذ  هب  هک  دوب 

هقف رد  افلخ  همه ي  زا  تفای و  رّحبت  نوگانوگ  نونفو  مولع  رد  تشاد و  هافر  زا  رود  هب  شالترپ و  یگدـنز  نیما ، سکعرب  نومأـم   
.دوب رت  هاگآ  مالک  و 

اه نآ  نـیمتفه  دوـمرف : يو  هراـبرد  ساـبع  ینب  ياــفلخ  دروـم  رد  شیوـخ  ياــه  ییوگــشیپ  رد  مالــسلا ) هـیلع   ) یلع ترــضح   
(1) .دوب دهاوخ  اه  نآ  نیرتدنمشناد 

ص276. ج 2 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  - 1
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نومأم تالکشم 

هب هار  رد  هکارچ  دـنک ؛ راذـگاو  يرگید  هب  ار  تفالخ  رما  هک  دوبن  يا  هنوگ  هب  یحور  يداـقتعا و  رظن  زا  نومأـم  هک  تسا  حـضاو   
نیارباـنب دـنک ، یم  دـییأت  ار  هلأـسم  نیا  یبوخ  هب  زین  ثداوح  رگید  دوب و  هتـشک  ار  نیما  شردارب  هدرک و  شـالت  نآ  ندروآ  تسد 

لیلد تشاذـگ و  يو  هناکریز  ياه  هشقنو  تسایـس  باسح  هب  ار  نآ  رب  رارـصا  يدـهع و  تیالو  اـی  تفـالخ و  داهنـشیپ  تلع  دـیاب 
داهنـشیپ زج  يا  هراچ  شیوخ ، تموکح  ظفح  اـه و  نآ  زا  زیرگ  يارب  تشادـنپ  یم  هک  تسناد  وا  يور  شیپ  تالکـشم  ار  یلـصا 

.درادن يدهع  تیالو 

: دوب نینچ  نومأم  يور  ارف  تالکشم   

ار نیما  دوخ  ردارب  درک و  مایق  نوراه ، تیصو  فالخرب  هک  دمآ  یم  باسح  هب  یشروش  کی  نایـسابع  هژیو  هب  مدرم و  دزن  يو  . 1 
.دناسر لتق  هب  دوب ، هفیلخ  ًامسر  هک 

رب یعامتجا ، صّخـشت  زا  رود  هب  برعریغ و  زا  دوب  یکزینک  شردام  اریز  .دوبن  یفاک  تلاصا  ياراد  یگداوناخ ، تلاصا  رظن  زا  . 2 
.دمآ یم  باسح  هب  هتخیهرف  ییوناب  یمشاه ، هدیبز  شردام  هک  نیما  فالخ 

.دندوبن یضار  نانیا  تموکح  هب  سابع  ینب  هژیو  هب  بارعا و  دندوب و  یناریا  بلغا  نومأم  نایفارطا  . 3 

زا يرایسب  نوخ  هب  وا  تسد  هک  نومأم  ردپ  هژیو  هب  سابع و  ینب  زا  دنتـشاد و  رایـسب  ذوفن  ناسارخ  هژیو  هب  ناریا  رد  هک  نایولع  . 4 
هب تسد  فلتخم  قطانم  رد  دندوب ، یضاران  دوب ، هدولآ  نایولع 
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، یسوم نب  میهاربا  نمی ، رد  رفعج ، نب  دمحم  زاجح  هکم و  رد  یـسوم ، نب  دیز  هرـصب ، رد  ایارـسلاوبا ، هفوک  رد  دندز ؛ یم  شروش 
 . ...و لیعامسا  نب  دمحم  نیادم  رد  یلع ، نب  دیز  نب  رفعج  طساو ، رد  نامیلس ، نب  دمحم  هنیدم ، رد 

یم دوب و  نارگن  رایـسب  دـندوب ، ناـشیا  رادـفرط  هک  ناـیناریا  نایعیـش و  ناـیم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  ذوـفن  زا  نومأـم  . 5 
.دشاب هتشاد  رظن  ریز  ار  ترضح  يا  هنوگ  هب  تساوخ 

هدـمع شخب  دـناوت  یم  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  يدـهع  تیالو  اـب  درک  رکف  تالکـشم  لـح  عاـضوا و  لرتنک  روظنم  هب  يو   
.دنک فرطرب  نایناریا  تیاضر  بلج  شیوخ و  تموکح  هب  ندیشخب  تیعورشم  نایولع و  ياه  شروش  لرتنک  اب  ار  دوخ  تالکشم 

: تشاد هدیاف  دنچ  وا  يارب  راک  نیا 

نایولع شروش  ندرک  شوماخ  . 1 

رابرد هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  دورو  اب  شیوخ  تموکح  هب  ندیشخب  تیعورشم  . 2

دندوب نایولع  رادفرط  هک  نایناریا  رظن  بلج  . 3 

ترضح یلامتحا  تامادقا  زا  ندش  نمیا  و  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  نتفرگ  رظن  ریز  . 4

يونعم ههجو  ندومن  شودخم  تموکح و  تالکشم  رد  ناشیا  نتخاس  ریگرد  اب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  ههجو  زا  نتـساک  . 5
.ناشیا زا  بلط  ایند  يا  هرهچ  هئارااب  ترضح ،

هیلع نومأم  موش  هشقن  هک  دومن  لمع  يا  هنوگ  هب  داد ، يدـهع  تیالو  هب  نت  رابجا  هب  هک  نآ  زا  دـعب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح   
تامادقا .دومن  نامیشپ  شیوخ  هدرک  زا  ار  نومأم  دش و  مامت  وا  دوخ 
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.درک هصالخ  لیذ  دراوم  رد  ناوت  یم  ار  ترضح 

.درک روبجم  ار  ترضح  نومأم  هک  يا  هنوگ  هب  اه  تدم  ات  يدهع  تیالو  شریذپ  مدع  . 1

تموکح رد  تلاخد  مدع  هب  يدهع  تیالو  لوبق  ندرک  طورشم  . 2

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  بتکم  جیورت  تهج  رد  یگنهرف  یملع و  هدرتسگ  تیلاعف  . 3 

نشور تامارک  هئارا  اب  تماما  تیالو و  تردق  راهظا  . 4 

.نوگانوگ عقاوم  رد  وا  ءارآ  نومأم و  هب  ررکم  ضارتعا  . 5
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رطف دیع  زامن 

.تسا رطف  دیع  زامن  يرازگرب  تهج  هب  ماما  تکرح  مالسلا ،) هیلع   ) اضر ترـضح  يدهع  تیالو  نارود  رد  مهم  ثداوح  زا  یکی   
.دریگب هدهع  رب  ار  هبطخ  زامن و  ندناوخ  رطف و  دیع  مسارم  ناشیا  ات  تساوخ  ترضح  زا  یسابع  نومأم 

راک رد  هک  مدرک  طرـش  نم  ینعی   ) متفریذـپ ار  راک  نیا  هک  دوب  یطیارـش  وت  نم و  نایم  دومرف : وا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح   
هچ نآ  زا  دوـش و  نئمطم  نارازگتمدـخ  نایرکـشل و  مدرم و  لد  متـساوخ  یم  طـقف  نم  تـفگ : نومأـم   ( مـنکن تلاـخد  تموـکح 
نم دزن  يراد  فاعم  ارم  رگا  دومرف : ترضح  هک  نآ  ات  درک  رارصا  ردق  نآ  و  دنوش ؛ هاگآ  تسا  هداد  يرترب  نآ  هب  ار  امش  دنوادخ 

( دیع زامن  يارب  ( ) مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  هک  هنوگ  نآ  هنرگو  تسا  رت  بوبحم 
.مور یم  دندش ، یم  جراخ 

.ایب نوریب  يراد  تسود  هک  روط  ره  تفگ : نومأم   

درم نز و  زا  تیعمج  هوبنا  دوش ، یم  جراخ  دیع  زامن  يارب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  هک  دندش  هجوتم  مدرم  یتقو  حبـص  ماگنه   
، دیـشروخ عولط  ماگنه  دـندوب ، هدـمآ  ترـضح  هناخ  رد  زین  ناهدـنامرف  دـندوب ؛ هدرک  رپ  ار  اه  ماب  تشپ  اه و  هچوک  ، ریپ ناوج و  و 
ار يا  هشوگ  هنیس و  رب  ار  نآ  زا  يا  هشوگ  هتشاذگ و  رس  رب  دیفس  يا  همامع  هک  یلاح  رد  درک و  لسغ  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح 
، دـیهد ماجنا  مداد  ماجنا  نم  هک  هنوگ  نامه  دومرف : زین  نارادـفرط  هب  تساخرب و  دوب ، هدز  رمک  هب  نماد  هتخادـنا و  فتک  ود  ناـیم 

دومن دنلب  نامسآ  هب  رس  دمآ ،  نوریب  هنهرب  ياپ  اب  تشاد ، تسد  رد  ییاصع  هک  یلاح  رد  سپس 
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.دنهد یم  خساپ  ترضح  هب  اهراوید  اوه و  میتشادنپ  هک  يا  هنوگ  هب  تفگ  ریبکت  راهچ   و 

دورف اه  بسا  زا  دندید  لکـش  نآ  هب  ار  نایفارطا  ترـضح و  هک  نیمه  دـندوب ، هدیـشوپ  ار  اه  سابل  نیرتهب  هک  مدرم  ناهدـنامرف و   
؛(1) دـندیرب یم  ار  نآ  ياهدـنبای  شفک  دراـک  اـب  تمحز و  هب  یخرب  تسا : هدـمآ  یتـیاور  رد  .دـندروآرد  ار  اـه  شفک  دـندمآ و 
، تیعمج دایرف  هیرگ و  يادص  دنتفگ ، زین  نیرـضاح  ....اناده  ام  یلع  ربکا  هللا  تفگ : دنلب  يادـص  اب  داتـسیا و  برد  رانک  ترـضح 
هک يا  هنوگ  هب  تفگ  یم  ریبـکت  هس  داتـسیا و  یم  مدـق  هد  ره  زا  دـعب  درک و  تکرح  ترـضح  دوـب ، هدروآرد  هزرل  هب  ار  ورم  رهش 

( ترـضح  ) رگا تفگ : يو  هب  نومأم -  هاپـس  هدنامرف  ریزو و  لهـس -  نب  لضف  .دـنداد  یم  خـساپ  ناشیا  هب  نیمز  نامـسآ و  ییوگ 
نومأـم ددرگرب ، یهاوـخب  ناـشیا  زا  تسا  رتـهب  دروـخ ، دـنهاوخ  بیرف  هدـش ، وا  هتفیـش ي  مدرم  دور ، زاـمن  هب  شور  نیا  اـب  اـضر 

(2) .تشگرب دیشوپ و  ار  دوخ  شفک  ترضح  .ددرگرب و  تساوخ  ترضح  زا  داتسرف و  ار  یصخش 

،ج2. لامالا یهتنم  - 1
ج 2 ص 407. هجحلاباتک ، یفاک ، لوصا  - 2
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لبعد ناتساد 

رسپ يا  تفگ : دمآ و  ترضح  دزن  ورم  رد  يو  .تسا  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  نامز  فورعم  يارعـش  زا  یعازخ  یلع  نب  لبعِد   
.مناوخن یسک  يارب  ار  نآ  امش  زا  لبق  ما  هدروخ  دنگوس  ما و  هتفگ  يا  هدیصق  امش  هرابرد  ادخ ! لوسر 

: تسا نیا  نآ  يادتبا  هک  دوخ  فورعم  هدیصق  ندناوخ  هب  درک  عورش  لبعد  .روایب  دومرف : ترضح   

هوالت نع  تلخ  تایآ  سرادم   

تاصرعلا رفقم  یحو  لزنم  و 

نایب زا  سپ  هک  نآ  ات  تسا ؛ هدش  قنور  یب  داسِک و  یحو ، لوزن  لحم  هدـنام و  تولخ  توالت ، زا  یهلا  تایآ  ياه  هسردـم  ینعی :  
: تفگ شیوخ  قوقح  زا  ناشیا  تیمورحم  و  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تیمولظم 

ًاّمسقتم مهریغ  یف  مهئیف  يرا   

تارفص مهئیف  نم  مهیدیا  و 

.تسا یلاخ  نآ  زا  ناشیا  ياه  تسد  یلو  دوش  یم  میسقت  نارگید  نایم  رد  ناشیا  میانغ  هک  منیب  یم  ینعی :  

: رعش نیا  هب  دیسر  ات  داد  همادا  لبعد  و  یتفگ ، تسار  یعازخ ، يا  دومرف : تسیرگ و  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  ماگنه  نیا  رد   

اهیعس مایا  ایندلا و  یف  تفخ  دقل   

یتافو دعب  َنمَألا  اوجرال  ینا  و 

.مشاب ناما  رد  گرم  دعب  هک  مراودیما  یلو  مدوب ، كانساره  نآ ، نارود  ایند و  رد  نم  ینعی :  
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لها روبق  یگدنکارپ  هب  لبعِد  سپس  .دراد  ناما  رد  گرزب  ساره  نآ  رد  ار  وت  دنوادخ  دومرف : وا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح   
: رعش نیا  هب  دیسر  ات  درک  هراشا  مالسلا ) مهیلع   ) تیب

هّیکز سفنل  دادغبب  ربق   و 

تافرغلا یف  نامحرلا  اهنّمضت 

هک هزیکاپ  یحور  يارب  مالـسلا )) هیلع   ) مظاک ترـضح  ربق  ینعی   ) تسا دادـغب  رد  مالـسلا - ) مهیلع   ) تیب لها  زا  يربق -  و  ینعی :  
.تسا هداد  ياج  ار  وا  یتشهب ) (ي  اه هفرغ  رد  دنوادخ 

؟ دوش لماک  تا ، هدیصق  ات  منک  هفاضا  عطقم  نیا  هب  تیب  ود  ایآ  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح   

: دومرف ترضح  ملس .) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  رسپ  يا  يرآ  تفگ : لبعد   

هبیصم نم  اهل  ای  سوطب  ربق   و 

تاقرحلا یف  ءاشحالاب  دّقوت 

ًامئاق هللا  ثعبی  یتح  رشحلا  یلا   

تابرکلا ّمهلا و  اّنع  جّرفی 

، دنوادخ هک  نآ  ات  تسا ؛ هتخورفا  رب  تمایق  ات  هک  یشتآ  دنز ، یم  شتآ  اه  لد  رد  هک  یتبیـصم  هچ  تسا ، سوط  رد  يربق  ینعی و   
.دهد تاجن  اه  هصغ  مغ و  زا  ار  ام  وا  دزیگنارب و  ار  مئاق 

ماـمت اهبـش  اـهزور و  تسا ، نم  ربق  دومرف : ترـضح  تسیک ؟ ربق  تسا ، سوط  رد  هک  يربق  نیا  هللا ، لوسر  رـسپ  يا  تفگ : لـبعد   
، دنک ترایز  سوط  رد  متبرغ  رد  ارم  هک  ره  نادب  دش ؛ دـهاوخ  نم  ناریاز  نایعیـش و  دـمآ  تفر و  لحم  سوط  هک  نآ  ات  دوش  یمن 

.تسا هدیزرمآ  هک  یلاح  رد  تمایق ، زور  رد  تسا  نم  هجرد  رد 
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لبعد هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  هیده 

، دعب یتدم  .دش  هناخ  لخاد  دوخ  دنامب و  دومرف ، وا  هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  دش ، غراف  دوخ  هدیـصق  ندناوخ  زا  لبعد  نوچ   
یم میالوم  تفگ : لبعد  هب  دروآ و  دوب ) هدش  هدز  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  مان  هب  هک   ) يوضر رانید  دصکی  ترـضح  راکتمدخ 

.هد رارق  دوخ  رفس ) ) جراخم ار  اه  نیا  دیوگ 

درک اضاقت  ترـضح  زا  داد و  سپ  ار  لوپ  هسیک  ما و  هتفگن  عمط  يارب  ار  ما  هدیـصق  مدـماین و  نیا  يارب  نم  ادـخ  هب  تفگ : لـبعد   
.دیوج كّربت  ات  دهد  وا  هب  ار  دوخ  ياه  سابل  زا  یکی 

هب هک  ریگب  ار  هسیک  نیا  وگب ، وا  هب  دومرف : راکتمدخ  هب  داتـسرف و  وا  يارب  لوپ  هسیک  هارمه  ار  سابل  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح   
.نکم ّدر  دوش و  یم  دنمزاین  نآ  هب  يدوز 

زا هلفاق  لها  دندرک و  تراغ  ار  هلفاق  نانزهار  ناهرف ، رد  درک ، تکرح  ورم  زا  يا  هلفاق  اب  تفرگ و  ار  لوپ  هسیک  سابل و  نآ  لبعد   
.دندرک ریسا  ار  لبعد  هلمج 

: دناوخ ار  رعش  نیا  اه  نآ  زا  یکی  دندوب و  لاوما  میسقت  لوغشم  نانزهار   

ًامسقتم مهریغ  یف  مهئیف  يرا   

تارفص مهئیف  نم  مهیدیا  و 

نامه نیا  و   ) تسا یلاخ  شیوخ  میاـنغ  زا  ناـشیا  تسد  یلو  دوش  یم  میـسقت  نارگید  تسد  رد  ناـشیا  میاـنغ  هک  منیب  یم  ینعی :  
!( دوب هدورس  لبعد  هک  دوب  يرعش 

هعازخ زا  يدرم  تفگ : تسیک ؟ رعش  هدنیوگ  دیسرپ : وا  زا  لبعد   
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.منم لبعد  تفگ : لبعد  .یلع  نب  لبعد  مان  هب 

تا هدیـصق  تفگ : .يرآ  تفگ : ییوت ؟ لبعد  تفگ : دـمآ و  لبعد  دزن  اه  نآ  سیئر  .تفگ  دوخ  سیئر  هب  ار  نایرج  نزهار ، درم   
سپ لبعد  مارتحا  هب  ار  اه  نآ  لاوما  دـننک و  دازآ  ار  هلفاق  همه  لـبعد و  اـت  داد  روتـسد  ناـنزهار  سیئر  دـناوخ و  لـبعد  .ناوخب  ار 

.دنهد
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عمج عماج  دجسم  رد  تفگ : وا  .دناوخب  ار  دوخ  هدیصق  هک  دنتساوخ  لبعد  زا  مق  لها  دیسر ، مق  هب  ات  داد  همادا  دوخ  رفس  هب  لبعد   
هک ینهاریپ  ربخ  هک  نآ  ات  .دـنداد  هلـص  وا  هب  عاتم  لاـم و  زا  يداـیز  غلبم  مق  مدرم  .دـناوخ  ار  هدیـصق  دـندش ، عمج  نوچ  دـیوش و 

، دشورفب اه  نآ  هب  رانید  رازه  هب  ار  سابل  نآ  هک  دنتساوخ  وا  زا  .دیـسر  مق  لها  هب  دوب ، هداد  لبعد  هب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح 
.درک تکرح  مق  زا  تفریذپن و  وا  شورفب ، رانید  رازه  هب  ار  نآ  زا  يرادقم  دنتفگ : تفریذپن ؛ لبعد  اما 

هب ار  سابل  ات  تساوخ  اه  نآ  زا  دمآ و  مق  هب  لبعد  .دنتفرگ  وا  زا  ار  سابل  برع ، ناناوج  زا  يا  هدع  رهـش ، ياهاتـسور  زا  یکی  رد   
رانید رازه  میهد ، یمن  ار  سابل  دنتفگ : لبعد  هب  دندادن و  شوگ  زین  ناشناگرزب  روتسد  هب  یتح  دنتفریذپن و  اه  ناوج  .دننادرگرب  وا 

دنتفریذپ و اه  نآ  .دـنهد  وا  هب  ار  نآ  زا  يرادـقم  ات  درک  تساوخرد  دـش ، دـیماان  نوچ  یلو  تفریذـپن  لوا  لبعد  ریگب ؛ ار  نآ  لوپ 
.دنداد وا  هب  رانید  رازه  اب  ار  سابل  زا  يرادقم 

( مالسلا هیلع   ) اضر ترـضح  هک  ار  يرانید  دص  نآ  وا  .دنا  هدوبر  ار  لزنم  ثاثا  همه  اهدزد  هک  دید  یلو  دمآ ، دوخ  نطو  هب  لبعد   
نخـس نیا  دروآ و  تسد  هب  مهرد  رازه  هد  دـندیرخ و  مهرد  دـص  هـب  ار  راـنید  ره  اـه  نآ  تـخورف و  نایعیـش  هـب  دوـب ، هداد  وا  هـب 

.درک یهاوخ  ادیپ  زاین  اه  لوپ  هب  يدوز  هب  دومرف : هک  دروآ  دای  هب  ار  ترضح 
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شخبافش نهاریپ 

هجلاعم لباق  وا  تسار  مشچ  دنتفگ  ناکشزپ  .تفرگ  یتخـس  درد  مشچ  وا  زینک  تشاد ؛ هقالع  وا  هب  یلیخ  هک  تشاد  يزینک  لبعد   
.دبای يدوبهب  دیاش  مینک  یم  شالت  وا  پچ  مشچ  هجلاعم  يارب  اما  تسا ، هتفر  تسد  زا  تسین و 

بش لوا  دیلام و  شزینک  نامشچ  هب  ار  نآ  داتفا ؛ ترضح  سابل  هکت  نآ  دای  هب  هک  نآ  ات  درک  یبات  یب  دش و  نیگمغ  رایـسب  لبعد   
هدـش رت  ملاس  زین  لوا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  تکرب  هب  زینک  نآ  ياه  مشچ  دـش ، حبـص  نوچ  .تسب  يو  یناشیپ  هب  ار  نآ 

(1) .دوب

ص 238. ج 49 ، راحب ، ص 267 ، ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1
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وا دیدج  تسایس  نومأم و  تالکشم  یماکان و 

هنوگ هب  درک ، یمن  ینیب  شیپ  ار  نآ  هک  دش  هجاوم  یلئاسم  اب  نومأم  مالـسلا ،) هیلع   ) اضر ترـضح  يدـهع  تیالو  نایرج  زا  سپ   
روضح زا : تسا  ترابع  لئاسم  نیا  دش ؛ راتفرگ  دوب  هدید  كرادت  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  يارب  هک  ییاه  ماد  رد  دوخ  هک  يا 

رب ناشیا  عطاق  يزوریپ  اه و  ّتلم  رگید  يراصن و  دوهی و  ناگرزب  اب  ترضح  تاثحابم  یملع و  لفاحم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما 
ترـضح نوگانوگ  تامادقا  دوب ؛ هدش  مدرم  نایم  رد  ناشیا  هدوتـس  قالخا  تیونعم و  اوقت و  ملع و  بتارم  راشتنا  ببـس  هک  اه  نآ 

هب تبـسن  ناشیا  ناگرزب  سابع و  ینب  ترودـک  تشاد ، همکاح  هاگتـسد  هب  داـقتعا  داـمتعا و  مدـع  زا  ناـشن  هک  فلتخم  دراوم  رد 
نیا هک  دوـب  هدرک  دوـخ  دـهع  یلو  ار  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  هک  نآ  رت  مهم  هتـشک و  ار  نیما  ینعی  تقو  هفیلخ  هـک  نومأـم 
دـش رادومن  نایـسابع  فرط  زا  ییاه  یتیاضران  نآ  لابند  هب  درک و  یم  مهارف  نویولع  هب  سابع  ینب  زا  ار  تموکح  لاـقتنا  هنیمزرما 

اه هورگ   (1) .دوب هلکش  نبا  هب  فورعم  يدهم ، نب  میهاربا  اب  تعیب  يو و  لزع  نومأم و  هیلع  دادغب  مدرم  شروش  نآ  مهم  هنومن  هک 
يدایز ياه  شروش  جرم و  جره و  هک  يا  هنوگ  هب  دندز  یم  نماد  اه  یمارآان  نیا  هب  زین  نایولع  نایـسابع و  زا  ریغ  يرگید  لیابق  و 

(2) .دوش نوگنرس  وا  تموکح  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  دمآ و  دیدپ 

يربط 7/140. - 1
نودلخ 1/405. نبا  همدقم  - 2
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لهس نب  لضف  نتشک  لوا  ماگ 

يور یماظن  هب  یـسایس  مادـقا  زا  دـنک و  رظن  دـیدجت  نآ  رد  تفرگ  میمـصت  دـید ، هدروخ  تسکـش  ار  دوخ  تسایـس  نومأم  نوچ   
رد دنا : هتفگ  .دنک  ییوجلد  زین  یضاران  نایسابع  زا  اج ، نآ  هب  شمارآ  ندنادرگ  زاب  نمـض  ات  دش  دادغب  مزاع  روظنم  نیا  هب  دروآ ؛

شالت نومأم  رادتقا  يارب  هک  ومه  تفرگ ، دوخ  حلسم  ياهورین  هدنامرف  ریزو و  یبرم و  لهـس  نب  لضف  لتق  هب  میمـصت  ماگ ، نیلوا 
.دوب يو  هناصلخم ي  تامادقا  تسایس و  ورگ  رد  نومأم  تفالخ  دوب و  هدرک  یناوارف  ياه 

راهچ هب  نومأم  دمآ و  سخرس  هب  دادغب ، يوس  هب  تکرح  يارب  نومأم  میمصت  لابند  هب  لهـس  نب  لضف  هک  دوب  رارق  نیا  زا  نایرج   
ندناشوپ يارب  هئطوت ؛ نیا  يارجا  لابند  هب  دنشکب و  مامح  رد  ار  لضف  سانـشان ، يا  هنوگ  هب  دهد  یم  روتـسد  دوخ  ياهورین  زا  رفن 

راهچ نآ  ماجنارس  (1) و  .داد رارق  زین  هزیاج  نانآ  يریگتسد  يارب  دنوش و  جیسب  لضف  نالتاق  نتفای  تهج  ات  داد  روتسد  لتق  ، ماهتا 
هک دوب  هنوگ  نیا  (2) و  داتسرف لضف  ردارب  لهس ، نب  نسح  يارب  تیلست  تهج  ار  اه  نآ  رس  درک و  مادعا  لضف ، لتق  مرج  هب  ار  رفن 

.دوب نایولع  هب  تفالخ  لاقتنا  یلصا  نامهتم  زا  یکی  لهس  نب  لضف  اریز  تشادرب ، نایسابع  تیاضر  بسک  تهج  ار  ماگ  نیلوا 

يارب هک  يدب  لاف  تسوحن  عفد  يارب  دوب  هتساوخ  لضف  شردارب  زا  يا  همان  رد  لهس ، نب  نسح  هک  تسا  هدمآ  تایاور  یخرب  رد   

يربط 7/148. - 1
ص 165. (، مالسلا هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  ك.ر : ص 182  هیمالسالاممالا ، خیرات  تارضاحم  - 2
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فرطرب تسوحن  نآ  نوخ ، نایرج  اب  ات  دـننک  تماجح  دـنور و  مامح  هب  نومأم  و  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  اب  وا  دوب ، هدز  يو 
! ددرگ

ترضح دور ، مامح  هب  يو  اب  هک  تساوخ  ( مالـسلا هیلع   ) اضر ترـضح  زا  وا  داتـسرف و  نومأم  يارب  ار  تساوخرد  نیا  لضف  یتقو   
.دورب و مامح  هب  تسین  حالـص  مه  لضف  دـیور ، مامح  هب  ادرف  مناد  یمن  حالـص  زین  امـش  يارب  مور ، یمن  مامح  هب  ادرف  نم  دومرف :
هب ادرف  یلع ! ای  دومرف : مدید  باوخ  رد  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  بشما  دومرف : ترضح  درک  رارـصا  نومأم  نوچ 

.تفریذپ نومأم  دیور و  مامح  هب  لضف  امش و  مناد  یمن  حالص  نم  ورم و  مامح 

زا دعب  .دوش  یم  لزان  بش  نیا  رد  هک  يّرـش  زا  میرب  یم  هانپ  ادخ  هب  دییوگب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  بورغ ، زا  دـعب   
هب ترضح  دیشروخ ، عولط  کیدزن  ...دوش  یم  لزان  زور  نیا  رد  هچ  نآ  رش  زا  میرب  یم  هانپ  ادخ  هب  دییوگب  دومرف : زین  حبـص  زامن 

، مدینـش ازع  هلان و  يادص  متفر  الاب  یتقو  دیوگ : يو  يونـش ؟ یم  ییادـص  ایآ  نک  شوگ  ماب و  يالاب  ورب  دومرف : رـسای  دوخ  مداخ 
مامح رد  ار  وا  دـهد ، رجا  لـضف  دروم  رد  ار  وت  دـنوادخ  نم ، رورـس  تفگ : ترـضح  هب  دـش و  دراو  نومأـم  هاـگان  ماـگنه  نیا  رد 
هدروآ شتآ  تسا و  هدرک  رورت  ار  وا  نومأم  دنتفگ : دندش و  عمج  نومأم  هناخ  رد  رب  لضف  نارادفرط  نارسفا و  نازابرس و  دنتشک !!

یم حالـص  رگا  درک  تساوخرد  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  زا  نومأم  .دـنوش ) دراو  و   ) دـننازوسب ار  نومأم  هناخ  برد  ات  دـندوب 
هراشا كرابم  تسد  اب  دنا  هدرک  ماحدزا  مدرم  هک  دـید  دـمآ و  هناخ  رد  ترـضح  .دـینک  قرفتم  ار  اه  نآ  دـیور و  مدرم  دزن  دـیناد 

یم هراشا  سکره  هب  دنداتفا و  یم  رگیدکی  يور  هک  دنتـشگ  یمرب  نانچ  مدرم  دنگوس  ادخ  هب  دیوش ، قرفتم  دـیوش ، قرفتم  دومن :
(1) .تفر یم  دیود و  یم  دومن ،

(. مالسلا هیلع   ) اضرلارابخا نویعو  ص 406  ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
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( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  لتاق 

نآ هدمع  ضارتعا  اریز  .دوبن  یفاک  دیدرت  یب  اما  دوب  نایسابع  ییوجلد  هار  رد  یگرزب  مدق  لهس ، نب  لضف  ندش  هتـشک  لاح  ره  هب 
هب تفرگ  میمصت  نومأم  تهج  نیا  هب  دوب ؛ هدرب  سابع  ینب  لد  زا  ار  دیما  هک  دوب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  يدهع  تیالو  رد  اه 

.درادرب نایم  زا  ار  ترضح  نکمم  هلیسو  ره 

زین هرهب  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  دـناوتب  رگا  هکلب  دوشن  مهتم  اهنت  هن  هک  داد  یم  ماجنا  هنارهام  ناـنچ  ار  هئطوت  نیا  تسیاـب  یم  وا   
اـضر ترـضح  لتق  رب  يو  مادقا  دروم  رد  ار  ناخّروم  یخرب  یتح  هک  داد  ماجنا  یکریز  اب  نانچ  ار  هلأسم  هک  تسا  هنوگ  نیا  دربب و 

(1) .تسا هتخادنا  دیدرت  ای  اطخ  هب  ( مالسلا هیلع  )

مزاع اج  نآ  زا  ات  دمآ  سوط  هب  سپس  تشک و  مامح  رد  ار  لهس  نب  لضف  سخرس  رد  .درک  تکرح  دادغب  دصق  هب  ورم  زا  نومأم   
هیلع  ) اضر ترـضح  تداهـش  دروم  رد  ار  دوخ  موش  هشقن ي  ات  درک  گنرد  نوراه  شردـپ  ربق  رانک  یتدـم  سوط  رد  .دوش  دادـغب 
ياه شرازگ  یمالسا و  تایاور  .دزاس  تحار  تهج  نیا  زا  ار  یسابع  نایضاران  لایخ  دادغب ، هب  ندیسر  زا  لبق  دنک و  ارجا  مالسلا )
هیلع  ) ریما ترـضح  .دراد  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  تداهـش  رد  یـسابع  نومأم  هناراکتیانج  مادـقا  زا  تیاکح  یگمه  یخیرات 

یسوم مان  وا ، ردپ  مان  نم و  مان  وا ، مان  دوش ؛ یم  هتشک  مس  اب  هنامولظم  ناسارخ  نیمزرس  رد  نم  نادنزرف  زا  يدرم  دومرف : مالـسلا )
هکره دینادب  تسا  نارمع  نب 

.یلبرالا سوواط و  نب  یلع  دیسلالثم  ص 311  ج 49 ، راحب ، - 1
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(1) ...دزرمآ یم  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  دنک ، ترایز  تبرغ  رد  ار  وا 

ترضح دروم  رد  دوب ، هدش  رکذ  مالسلا ) مهیلع   ) همئا یماسا  نآ  رد  دوب و  مالـسلااهیلع )  ) همطاف ترـضح  دزن  هک  حول  ثیدح  رد   
(2) .تشک دهاوخ  ار  وا  ربکتم  یتیرفع  ینعی  ربکتسم ؛ تیرفع  هلتقی  تسا  هدمآ  مالسلا ) هیلع   ) اضر

اب ار  وا  هکره  دوش ؛ یم  هتـشک  دـنیوگ  سوط  هک  يرهـش  رد  ناسارخ  نیمزرـس  رد  نم  هون  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ترـضح   
(3) ....منک یم  تشهب  دراو  مریگ و  یم  ار  شتسد  مدوخ  دنک  ترایز  وا  قح  تخانش 

دوش یم  هدرپس  كاخ  هب  نوراه  راـنک  دوش و  یم  هتـشک  هناـمولظم  رهز ، اـب  یلع  مرـسپ  دومرف : زین  مالـسلا ) هیلع   ) مظاـک ترـضح   
(4) .دشاب هدرک  ترایز  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  تسا  یسک  لثم  دنک  ترایز  ار  وا  هکره 

: دندیسرپ .دوش  یم  دیهش  هتشک و  هک  نیا  رگم  تسین  ام  زا  کی  چیه  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  دوخ   و 
(5) .دشک یم  رهز  اب  ارم  منامز  مدرم  نیرتدب  دومرف : دشک ؟ یم  یسک  هچ  ار  امش  هللا  لوسر  رسپ  يا 

مهاوخ تداهـش  هب  هنامولظم  رهز و  هلیـسو  هب  وت  زا  لبق  نم  دوب : هدومرف  يدـهع  تیالو  زا  عاـنتما  ناـیرج  رد  زین  نومأـم  هب  ناـشیا   
(6) .تسیک نم  لتاق  هک  متفگ  یم  متشاد  هزاجا  رگا  دیسر و 

حرازملا 9. ، 82 باب ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ج1ص 351. مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 2

حرازملا 10. ، 82 باب ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3
ج 21. هعیشلا ، لئاسو  -   - 4

.2/256 مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 5

.2/140 مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 6

مالسلا هیلع  اضر  ماما  یگدنز  هب  یهاگن  باتفآ : www.Ghaemiyeh.comتیاکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 209زکرم  هحفص 169 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12263/AKS BARNAMEH/#content_note_156_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12263/AKS BARNAMEH/#content_note_156_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12263/AKS BARNAMEH/#content_note_156_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12263/AKS BARNAMEH/#content_note_156_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12263/AKS BARNAMEH/#content_note_156_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12263/AKS BARNAMEH/#content_note_156_6
http://www.ghaemiyeh.com


157 ص :

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  قفومان  رورت 

رب هنابـش  ات  داد  تیرومأم  مومـسم ، زیت و  ریـشمش  اب  ار  دوخ  نامالغ  زا  رفن  یـس  یبش  نومأم  هک  تسا  هدـمآ  اـه  شرازگ  یخرب  رد   
زین يا  هدنزرا  زیاوج  نآ  نامتک  راک و  نیا  لباقم  رد  دـنزاس و  هعطق  هعطق  ار  ترـضح  دـننک و  هلمح  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح 

هب ادرف  زین  نومأم  .دنداد و  شرازگ  نومأم  هب  دنا  هتشک  ار  ترضح  هک  نآ  نامگ  هب  دنداد و  ماجنا  ار  دوخ  مادقا  اه  نآ  .درک  نییعت 
هایس شتروص  گنر  تسا ، ملاس  هدنز و  ترـضح  هک  داد  ربخ  وا  هداتـسرف ي  یتقو  اما  دش ، رهاظ  هتفـشآ  عضو  رـس و  اب  ازع  ناونع 

( مالسلا هیلع   ) اضر ترـضح  .دمآ  شوه  هب  نونکا  دوب و  هدش  شوهیب  ترـضح  دییوگب  داد  روتـسد  درک و  ضوع  ار  اه  سابل  دش ،
(1) .دوش ماجنا  تسا ، هدش  ردقم  هچ  نآ  ات  درادن  يرثا  اه  نیا  هلیح  دنگوس ، ادخ  هب  دومرف :

ص 215. ج 2 ، مالسلا ،) هیلع   ) اضرلارابخا نویع  - 1
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( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  تداهش 

، دوب دولآ  رابغ  هدرک و  قرع  هک  یلاح  رد  تشگ ، یمرب  زامن  زا  نوچ  هعمج  زور  هک  تشاد  رارق  راشف  یتخس و  رد  نانچ  ترـضح 
گرم رد  تعاس  نیمه  تسا  گرم  هب  متـسه  نآ  رد  هچ  نآ  زا  نم  شیاـشگ  رگا  ایادـخ  تفگ : یم  تشاد و  یم  رب  اـعد  هب  تسد 

وا هب  داتسرف و  همثره  لابند  هب  تداهش  زا  لبق  بش  رد   (1) .دومن تلحر  ایند  زا  ات  دوب  تحاران  نیگمغ و  هراومه  و  نک ! باتش  نم 
دّج و هب  هک  تسا  نآ  نامز  تسا و  هدیـسر  ارف  دنوادخ  يوس  هب  نم  تشگزاب  ماگنه  نک ؛ ظفح  ونـشب و  میوگ  یم  هچ  نآ  دومرف :

مومسم نزوس  خن و  اب  ار  روگنا  دزاس ، مومسم  ارم  رانا  روگنا و  اب  ات  تسا  هتفرگ  میمـصت  نومأم )  ) رگنایغط نیا  .موش  قحلم  مناردپ 
اـضق مکح و  مروخب و  نآ  زا  ات  دـناوخ  یم  ارم  ادرف  دـنک ، یم  هناد  میارب  تسا  مومـسم  شتـسد  هک  یمالغ  طـسوت  ار  راـنا  هدرک و 

(2) ...دریذپ یم  ماجنا 

هب ار  رانا  روگنا و  دروم  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  نخـس  ترـضح ، تداهـش  زا  دعب  همثره  نوچ  هک  تسا  هدمآ  تیاور  همادا  رد   
يادص اب  یشوهیب  لاح  رد  دیدرگ و  شوهیب  هک  نیا  ات  دش ، یم  هایس  یهاگ  زمرق و  یهاگ  درز ، یهاگ  نومأم  گنر  تفگ ، نومأم 
همطاـف بناـج  زا  وا  رب  ياو  بلاـط ، یبا  نب  یلع  زا  وا  رب  ياو  ربماـیپ ؛ زا  وا  رب  ياو  ادـخ ؛ بناـج  زا  نومأـم  رب  ياو  تفگ : یم  دـنلب 

اـضر زا  نم  دزن  نامـسآ  نیمز و  رد  سک  چـیه  هن  وـت و  هن  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : همثره  هب  دـمآ ، شوـه  هـب  نوـچ  و  ارهز ...،
هب رگا  مسق  ادخ  هب  تسین ، رتزیزع 
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ار يزیچ  رگا  هک  داد  لوق  همثره  .دوب و  دـهاوخ  وت  گرم  ناـمه  يا ، هدرک  وگزاـب  يدینـش  يدـید و  هچ  نآ  زا  هک  دـسر  ربـخ  نم 
(1) .تفرگ نامیپ  دهع و  نآ  نامتک  رد  وا  زا  نومأم  دشاب و  لالح  نومأم  يارب  وا  نوخ  دنک ، وگزاب 

، دروآ تلصابا  یتقو  .روایب  كاخ  یتشم  نآ ، بناج  راهچ  زا  ورب و  نوراه  هبق  هب  دومرف : تلـصابا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح   
یگرزب تخس  گنـس  یلو  دنک  نفد  اج  نیا  ارم  دهاوخ  یم  نومأم  دومرف : تخیر و  نیمز  هب  دییوب و  ار  رـس  تشپ  كاخ  ترـضح 

رس و الاب  هب  طوبرم  هک  ار  یکاخ  سپـس  دننک ، ادج  ار  نآ  دنناوت  یمن  دنروایب  ار  ناسارخ  ياه  گنلک  همه  رگا  هک  دوش  یم  رهاظ 
یلادوگ میارب  اج  نیا  دومرف : دییوب ، دوب  نوراه ) ولج   ) هلبق فرط  هک  ار  یکاخ  نوچ  و  دومرف ، ار  نخس  نامه  دییوب و  دوب  اپ  نییاپ 

...دنَک دنهاوخ 

مهد یم  خساپ  هک  وگب  نخـس  نم  اب  مدمآ  نوریب  هنهرب  رـس  اب  رگا  مور ، یم  رجاف  نیا  دزن  هب  نم  ادرف  تلـصابا ! يا  دومرف : سپـس   
.وگم نخس  نم  اب  مدمآ ، نوریب  هدیشوپ  رس  اب  رگا  یلو 

ار ترضح  دمآ و  نومأم  مالغ  هک  نآ  ات  تسشن  راظتنا  هب  بارحم  رد  دیشوپ و  ار  شیوخ  ياه  سابل  ترضح  ادرف  دیوگ : تلصابا   
دوب يروگنا  هشوخ  زین  وا  تسد  رد  دوب ، اه  هویم  رگید  روگنا و  زا  يدبـس  نومأم  لباقم  متفر ، زین  نم  درک ، تکرح  ماـما  تساوخ ؛

تفرگ شوغآ  رد  ار  ترـضح  تسجرب و  اج  زا  دید  ار  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  هک  نیمه  دوب ، هدروخ  ار  نآ  زا  يرادـقم  هک 
روگنا هشوخ  نآ  سپس  دناشن ، دوخ  ياج  رد  دیسوب و  ار  ترضح  مشچ  ود  نایم 
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: تفگ درک و  فراعت  ترضح  هب  ار 

نآ زا  تفگ : نومأم  تشهب ! زا  دشاب  یبوخ  روگنا  هک  اسب  هچ  دومرف : ترضح  .مدیدن  نیا  زا  رتهب  يروگنا  نم  هللا ! لوسر  رـسپ  يا   
ترـضح يراد ؟ کش  نم  هب  ینک و  یم  مهتم  ارم  رگم  يروخ  یمن  ارچ  تسین ، يا  هراچ  تفگ : .راد  روذعم  ارم  دومرف : ماما.روخب 

.تساخرب تخادنا و  نیمز  رب  و  دومن   لیم  نآ  زا  هناد  هس  تفرگ و  ار  هشوخ  نآ 

نم دمآ و  نوریب  دوب  هدیشوپ  ترضح  رس  هک  یلاح  رد  هاگ  نآ  .يداتـسرف  ارم  هک  اج  نآ  دومرف : يور ؟ یم  اجک  هب  تفگ : نومأم   
رد متسب و  ار  رد  .دوش  هتـسب  هناخ  رد  ات  داد  روتـسد  دیباوخ و  شیوخ  رتسب  رد  دش و  هناخ  دراو  ترـضح  متفگن  نخـس  ترـضح  اب 

، دوب رت  هیبش  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  هب  همه  زا  هک  مدید  يوم  نیکـشم  ابیز و  یناوجون  هاگان  مدوب ، هدنام  نیگمغ  هناخ  طایح 
زا ارم  ومه  دروآ ، اج  نیا  هب  ماگنه  نیا  رد  هنیدم  زا  ارم  هک  نآ  دومرف : يدـش ؟ دراو  هنوگچ  هتـسب  رد  زا  متفگ : متفر و  وا  فرط  هب 

.درک هناخ  دراو  هتسب  رد 

ردـپ فرط  هب  سپـس  داوج ،) ماـما   ) یلع نب  دـمحم  منم  تلـصابا ، يا  وت  رب  ادـخ  تجح  منم  دوـمرف : دـیتسیک ؟ امـش  مدرک  ضرع   
ود ناـیم  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  تساـخرب  ، اـج  زا  دـید  ار  شدـنزرف  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  هک  نیمه  تفر  شراوگرزب 
هب شرهطم  حور  هاگ  نآ  ...مدیمهفن  هک  تماما ) رارـسا  زا   ) تفگ هنایفخم  ینانخـس  وا  اب  درک  هسوب  رد  قرغ  دیـسوب و  ار  شمـشچ 

.درک زاورپ  ناوضر 

ورب دومرف : سپـس  دنهد ، کمک  هک  یناسک  دنتـسه  نم  اب  دومرف : منک ، کمک  متـساوخ  .دـش  ردـپ  لسغ  لوغـشم  داوج  ترـضح   
زامن وا  رب  درک و  نفک  ار  ردپ  روایب ، ار  طونح  نفک و  نوردنا 
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یتوبات اج  نآ  ورب  نوردـنا  هب  دومرف : دـنک ؟ تسرد  توبات  ات  راجن  دزن  مورب  مدرک : ضرع  روایب ، ار  توباـت  دومرف : سپـس  .دـناوخ 
فقـس هاگان  هک  دناوخ  زامن  تعکر  ود  داهن و  توبات  رد  ار  ردپ  مدوب ، هدیدن  نیا  زا  لبق  هک  مدید  یتوبات  متفر  نوردـنا  هب  تسه !

! دش جراخ  فقس  زا  توبات  تفاکش و 

يا ددرگ ، یمرب  شاـب  تکاـس  دومرف : منک ؟ هچ  دـهاوخ  یم  نم  زا  ار  اـضر  دـیآ و  یم  نومأـم  نونکا  هللا ، لوـسر  رـسپ  يا  متفگ :  
عمج اه  نآ  مسج  حور و  نایم  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دشاب  برغم  رد  وا  یصو  دریمب و  قرـشم  رد  هک  تسین  يربمایپ  چیه  تلـصابا 

هرابود فقس  هک  دوب  هدشن  مامت  ترضح  نخس  زونه  دنا ) هدرب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ دزن  ار  ترـضح  ینعی   ) دنک یم 
لسغ و زونه  هک  ایوگ  داد  رارق  رتسب  رد  دروآ و  رد  توبات  زا  ار  ردـپ  ( مالـسلا هیلع   ) داوج ترـضح  دـمآ ، دورف  توباـت  تفاـکش و 

.تسا هدشن  نفک 

هک  ) نوعلم نآ  نامالغ ، اـب  تسا  نومأـم  مدـید  مدرک  زاـب  ار  رد  .نک  زاـب  نومأـم  يارب  ار  رد  زیخرب و  تلـصابا ! يا  دومرف : سپـس   
يا : تفگ یم  دش و  دراو  دز ، یم  رـس  رب  دوب و  هداد  كاچ  نابیرگ  هک  یلاح  رد  هیرگ  اب  دوب ) هدش  یعطق  شیارب  ترـضح  تداهش 

خیرات  (1) .دوب هداد  ربخ  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  هک  دـش  هنوگ  ناـمه  و  يدروآ ؛ درد  هب  دوخ  تبیـصم  اـب  ارم  لد  نم ، رورس 
.تسا هدوب  یگلاس  نس 55  رد  يرجه ، لاس 203  رفص  هام  رد  رتروهشم  تایاور  قبط  ترضح  نآ  تداهش 
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( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  تماما  نارود  ثداوح  مها  رب  يرورم 

( مالسلا هیلع   ) رفعج نب  یسوم  تداهش  يرجه - لاس 183 

يو .تفر  ایند  زا  دوب ، لوغشم  تدابع  هب  دیزرو و  دهز  ایند  رد  هک  یتبس  هب  فورعم  دیشرلا  نوراه  رـسپ  دمحا  يرجه - لاس 184   
.تفر ایند  زا  ات  تشاد  لاغتشا  تدابع  هب  درک و  یم  فرصم  هتفه  مایا  رد  ار  نآ  دزم  درک و  یم  يرگراک  ار  هبنش  زور 

نـسح نب  دـمحم  نینچمه  تسا و  فورعم  تئارق  تغل و  وـحن و  ملع  رد  هـک  یئاـسک  هـب  فورعم  هزمح  نـب  یلع  ق.ه  لاس 188    
ير رد  ار  ِهیبرع  هقف و  تفگ : نوراه  دـنتفر و  ایند  زا  ير  رد  دـندوب ، سوط  رفـس  رد  دیـشرلا  نوراه  هارمه  هک  یفنح  هیقف  یناـبیش ،

.میدرک نفد 

دیـشرلا نوراه  مایا  رد  يریمح  دیـس  هب  فورعم  دـمحم ، نب  لیعامـسا  ناشیا ، ياناوت  رعاش  تیب و  لها  حاّدـم  تاـیاور  یخرب  قبط 
هدوب مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تایح  نامز  رد  يو  تافو  هک  تسا  نآ  رابخا  ثیداـحا و  زا  دافتـسم  یلو  .تسب  رب  ناـهج  زا  مشچ 

( مالـسلا مهیلع   ) همئا باحـصا  زا  يدحا  زا  هک  يا  هنوگ  هب  تشاد  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  لیاضف  رـشن  رد  غیلب  یعـس  يو  .تسا 
هک ره  تفگ : هفوک  هسانُک  رد  يو  دشاب ، هدومن  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نینمؤملاریما و  لیاضف  رـشن  يو  دـننام  هک  تسین  دوهعم 

.مهد یم  وا  هب  تسا  نآ  رب  هچ  نآ  اب  ار  بسا  نیا  مشاب ، هدرواین  رد  رعش  هب  ار  نآ  نم  هک  دنک  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  یتلیـضف 
نآ رد  دیس  هک  درک  لقن  یتلیضف  يدرم  هک  نآ  ات  دناوخ  یم  عوضوم  نآ  رد  ار  دوخ  راعشا  دیس  دندناوخ و  یم  ثیدح  ناثدحم ،
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.دروآ رد  رعش  هب  ار  تلیضف  نآ  سپس  درک ، افو  دوخ  هدعو  هب  دوب ، هتفگن  رعش  دروم 

، ترثک تهج  هب  اه  نآ  مان  تداهـش و  خیرات  هک  دندش  دیهـش  نایبلاط  نایولع و  زا  يدایز  هدع  دیـشرلا  نوراه  تموکح  نامز  رد   
نوراه هلیح  هب  تشاد و  هدرتسگ  یتموکح  اـقیرفآ  رـصم و  رد  هک  یّنثم  نسحلا  نب  هللادـبع  نب  سیردا  هلمج  زا  تسا  هدـشن  طـبض 

دوـمن و توـف  نادـنز  رد  هک  وا  رـسپ  ییحی ، نب  دـمحم  یّنثم و  نسح  نب  هللادـبع  نب  ییحی  لـثم  یتاداـس  نـینچمه  دـش و  مومـسم 
زا دمحم ، نب  سابع  ای  هدش و  هتـشک  هنایزات  تامدص  رثا  رب  هک  رایط  رفعج  ياه  هداون  زا  لیعامـسا  نب  هللادـبع  نب  نیـسح  نینچمه 
هب وا  دناوخ و  هیناز  رسپ  ار  يو  نوراه  اریز  تشک ، ار  يو  دز و  وا  هب  زرگ  اب  نوعلم  نوراه  هک  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  ناگداون 
رد تخـس  نوراه  دـنا ، هدرک  دـمآ  تفر و  وا  شارف  رد  ناشورف  هدرب  دوب و  يزینک  لـصا  رد  هک  تسوت  رداـم  هیناز  تفگ : نوراـه 

.تشک ار  وا  دز و  يو  رب  زرگ  اب  دش و  مشخ 

کی رد  تاداس  زا  رفن  تصـش  نتـشک  هبطحق و  نب  دیمح  نایرج  دـندش و  هتـشک  نوراه  نامز  رد  نایولع  زا  يدایز  هدـع  هلمجلاب   
(1) .تسا روکذم  خیرات  رد  بش ،

نوراه تسد  هب  دوب ، هدـش  ضیوفت  ناشیا  هب  روشک  روما  هک  ناـنیا  درک و  بورغ  هکمارب  نادـناخ  لاـبقا  هراتـس  يرجه  لاس 189   
ییحی نب  رفعج  هک  تفرگ  ماجنا  هناکریز  نانچ  نوراه  مادقا  نیا  تسا و  روکذم  خـیرات  رد  نآ  زومآ  تربع  نایرج  دـندش و  دوبان 
زگره داد ، ار  يو  لتق  روتـسد  دوخ  رومأم  هب  نوراـه  هک  بش  نآ  اـت  دوب  بوبحم  وا  دزن  رایـسب  نوراـه و  رهاوخ  رهوش  هک  یکمرب 

نیا لامتحا 
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یخوش دایز  هنوگ  نیا  نم  اب  نوراه  تفگ : وا  هب  تفر ، يو  لزنم  هب  مکح  يارجا  يارب  نوراه ، رومأـم  نوچ  و  داد ؛ یمن  ار  هثداـح 
لتق نامرف  نوچ  دنوش ؛ ایوج  ار  نوراه  رظن  يو  لتق  دروم  رد  هرابود  دنربب و  نوراه  همیخ  تشپ  ار  وا  ات  دش  رارق  هرخالاب  دنک ، یم 
نالف تفگ : يو  لتق  رومأم  هب  نوراه  هک  نآ  بجع  دندز ، ندرگ  ار  وا  تسب و  ار  شنامشچ  دوخ  لامتسد  اب  دینش ، هرابود  ار  دوخ 

ار رفعج  لـتاق  مناوـت  یمن  اریز  دـینز  ندرگ  ار  رومأـم  نیا  تفگ : اـه  نآ  هـب  درک  رـضاح  ار  اـه  نآ  نوـچ  نـک ؛ رـضاح  ار  نـالف  و 
(1) .منیبب

درک و تفالخ  هام  دـنچ  لاـس و  يو 23  تفر ، ایند  زا  سوط  رد  دیـشرلا  نوراه  لوـالا  يداـمج  موس  هبنـش  زور  يرجه  لاس 193   
هک دـش  هدرپس  كاخ  هب  تسا ، هیلع  هللا  مالـس  هیوضر  هاـگراب  هک  یناـکم  ناـمه  رد  تشاد و  هاـم  راـهچ  لاـس و  گرم 44  ماگنه 

(2) و دید دیهاوخ  نوفدم  قاتا  کی  رد  وا  اب  ارم  دومرف : یم  یهاگ  .دوب  هداد  ربخ  رّرکم  نایرج  نیا  زا  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح 
دوب میهاوخ  ود  نیا  دـننامه  نوراه  نم و  دومرف : یم  زین  یهاگ  درک (3)  دهاوخ  عمج  سوط  رهـش  وا  نم و  نایم  دومرف : یم  یهاگ 

(4) .دنابسچ یم  رگیدکی  هب  ار  یطسو  هبابس و  تشگنا  ود  و 

نیرتدب ربق  يرگید  مدرم و  نیرتهب  ربق  یکی  سوط  رد  تسا  ربق  ود  تسا : نیا  نآ  نومضم  هک  دراد  يراعشا  دروم  نیمه  رد  ِلبْعِد   
نآ اب  یکیدزن  زا  دیلپ  نآ  هن  تسا ، زومآ  تربع  دوخ  نیا  مدرم و 

بهذلا 3/465. جورم  - 1
ص 36. هیادهلا ، مالعا  - 2
ص 36. هیادهلا ، مالعا  - 3
ص 36. هیادهلا ، مالعا  - 4
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(1) .دنک یم  ررض  یکیدزن  نیا  زا  هزیکاپ  نآ  هن  درب و  یم  دوس  هزیکاپ 

تعیب دوب  دادـغب  رد  ردـپ ، گرم  تقو  ردو  دوـب  وا  دـهعیلو  هک  نوراـه  دـنزرف  نیما  دـمحم  يارب  لوالا 193  يدامج  هام  مهدزناـپ 
رهـش ءانب  دیدجت  ای  ءانب  هلمج  زا  وا  راثآ  هک  دوب  سابع  ینب  ناوناب  فارـشا  زا  روصنم و  دنزرف  رفعج ، رتخد  هدیبز  شردام  .دـنتفرگ 
لثم نآرق  يادـص  وا  رـصق  رد  دـندوب و  نآرق  ظفاح  هک  تشاد  زینک  دـصکی  يو  .تسا  فورعم  هکم ، هار  رد  اه  هاچ  یخرب  زیربت و 

.تفر ایند  زا  دادغب  رد  لاس 216  رد  دش و  یم  هدینش  روبنز  هنال 

ار يو  دـیمهف ، ار  وا  دـیدش  داقتعا  نوراه ، نوچو  .دوب  هیئادـف  هعیـش  هدـیبز ، هک  تسا  هدروآ  نینمؤملا  سلاجم  رد  هللا  رون  یـضاق   
، میدش ادج  هک  نونکا  میدرک و  یم  رکـش  لبق  طیارـش  زا  تشون : همان  تشپ  رد  هدیبزو  داتـسرف  وا  يارب  ار  همان  قالط  داد و  قالط 

(2) .میتسین نامیشپ 

نامز رد  هک  ار  دوخ  ردارب  نومأم  دنک و  نامیپ  ضقن  تفرگ ، میمـصت  يو  هک  تشذـگ  یم  نیما  دـمحم  تموکح  زا  بش  هدـجه   
حالـص درک  تروشم  ارما  ارزو و  اب  .دنک  دوخ  دهعیلو  ار  قطان  یـسوم  شرـسپو  علخ  دوب ، هدش  یفرعم  يو  نیـشناج  ناونع  هب  ردـپ 

.ناهام نب  یسیع  نب  یلع  رگم  دندیدن 

نومأم .داتـسرف  ناسارخ  هب  نومأم  اب  هزرابم  تهج  یـسیع  نب  یلع  یهدنامرف  هب  ار  میظع  يرکـشل  درک و  مادـقا  نومأم  علخ  هب  نیما 
اب ير  یکیدزن  رد  رکشل  ود  نیا  دومن و  لیسگ  يو  هلباقم ي  هب  نیسح  نب  رهاط  یهدنامرف  هب  ار  رفن  رازه  راهچ  زین 

سجرلا برقب  یکزلا  یلع  یکزلا و ال  برق  نم  سجرلاعفنی  ام  ربعلا ، یلع  اذـه  مهرـش  ربق  مهلک و  سانلا  ریخ  سوط  یف  نا  ربق  - 1
(. نوراهتفالخ یهتنملا  همتت   ) ررض نم 

.یمقثدحم یهتنملا ، همتت  - 2
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نومأـم هاپـس  زا  درکن ، ار  یـشیدنا  رود  تیاـعر  دوب و  رورغم  دوخ  دارفا  يداـیز  زا  هک  نیما  رکـشل  هدـنامرف  .دـندرک  دربن  رگیدـکی 
يوس هب  نیعا  نب  همثره  اب  ار  نیسح  نب  رهاط  درک و  علخ  ار  نیما  شردارب  يزوریپ  نیا  زا  دعب  نومأم  .دش  هتـشک  دروخ و  تسکش 

زا دندمآ و  هوتس  هب  دادغب  مدرم  ناوارف ، لاوما  تارفن و  ندش  فلت  دادغب و  هرـصاحم  گنج و  یتدم  زا  سپ  تشاد ، لیـسگ  دادغب 
هب همثره  هک  نآ  ات  دندرک  علخ  ار  نیما  اه  نآ  درک و  نومأم  هب  لیامتم  ار  ناگرزب  رزو ، میـس  هدعو  اب  زین  رهاط  .دنتفرگ  هرانک  نیما 

ار يا  هدـع  رهاط  یلو  درک  مارتحا  ار  نیما  همثره ؛ .دـندرک  تاقالم  ار  رگیدـمه  کـچوک  یتشک  کـی  رد  ود  نآ  داد و  ناـما  نیما 
اما دنداد  تاجن  ار  دوخ  انـش  اب  نیما  همثره و  دندرک ، قرغ  ار  یتشک  دندش و  بآ  لخاد  اه  نآ  .دـننک  ریگتـسد  ار  نیما  ات  داتـسرف 
وا رما  هب  .دـنک  تاقالم  رهاط  اب  هک  نآ  زا  لبق  دـندرک و  ریگتـسد  ار  يو  .دوب  اج  نآ  رهاـط  هاپـس  هک  دـمآ  نوریب  يا  هطقن  رد  نیما 

.داد يور  لاس 198  مرحم  هبنش 25  کی  بش  رد  هثداح  نیا  دنتشک و  ار  نیما 

هب هتـسویپ  نوچ  دش و  لاس  جنپ  هب  کیدزن  يو  تفالخ  تدم  .دش و  هتـشک  یگلاس  نس 33  رد  نیما  مرحم ، يرجه 25  لاس 198   
تهج نیا  هب  دوب ، نومأم  رکشل  اب  گنج  ریگرد  هرـصاحم و  رد  زین  یتّدم  دوب و  لوغـشم  بعل  وهل و  ییوج و  تذل  شون و  شیع و 

.دیدرگن عقاو  ناشیارب  يا  هثداح  دشن و  بلاطوبا  لآ  ضرعتم 

.دندومن تعیب  نومأم  اب  زین  دادغب  مدرم  نیما ، ندش  هتشک  اب  ق.ه  لاس 196   

.درک علخ  يدهع  تیالو  زا  ار  دیشر  نب  مساق  دوخ  ردارب  نومأم  ق.ه  لاس 198   
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هب ار  مدرم  درک و  جورخ  هفوک  رد  دوب ، رحبتم  گنج  راک  رد  عاجش و  يدرم  هک  ینابیش  روصنم  نب  يرس  ایارسلاوبا  ق.ه  لاس 199   
.دندرک تعیب  وا  اب  یگمه  هفوک  مدرم  دناوخارف ، میهاربا  نب  دمحم  اب  تعیب 

دمحم نب  دمحم  اب  مدرم  تفر و  ایند  زا  دمحم  هک  نآ  ات  دنداد  تسکـش  ررکم  ار  هفیلخ  نایهاپـس  تفرگ و  الاب  رایـسب  دمحم  راک   
.داتسرف فارطا  هب  ار  دوخ  نایلاو  وا  دندرک و  تعیب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نب 

هفوک بناج  هب  هاپـس  رازه  یـس  اب  يو  .تشاد  لیـسگ  وا  عفد  يارب  ار  همثره  نومأـم ) ریزو  لـضف  ردارب   ) لهـس نب  نسح  ماجنارـس   
رد ایارسلاوبا  رادشه  دوجو  اب  اما  دروخ  تسکش  همثره  هاپس  تفرگ و  رد  ایارسلاوبا  همثره و  هاپـس  نایم  كانلوه  یگنج  .دش  ناور 

ار همثره  تفرگ و  رد  گنج  هرابود  دندش و  وا  نیمک  رفن  رازه  جنپ  راتفرگ  همثره  هاپـس  بیقعت  نامز  رد  همثره  هاپـس  نیمک  دروم 
نوریب سابع  لآ  زا  تموکح  دیهاوخ  یم  رگا  درک : داهنـشیپ  دش و  دراو  نایفوک  بیرف  هار  زا  وا  دندرک و  دازآ  دوب ، هدش  ریـسا  هک 

زا تسد  هفوک  هاپس  داتفا و  رثؤم  هلیح  نیا  .مینک  تعیب  وا  اب  دش  باختنا  هک  ره  مینک ؛ تبحص  مه  اب  هبنشود  زور  ات  دینک  ربص  دور ،
هب تسا  هدش  رهاظ  يزوریپ  راثآ  دنتـسه و  تسکـش  لاح  رد  اه  نآ  تسا و  هلیح  نیا  دز : دایرف  ایارـسلاوبا  هچره  دندیـشک و  گنج 

ار اه  نآ  درک و  ینارنخـس  هعمج  زور  دیـشک و  گنج  زا  تسد  مشخ ، اب  يو  ماجنارـس  .درکن  مادقا  هفوک  هاپـس  دیهد ، همادا  گنج 
ره درک و  تمذم  ییافو  یب  نیا  زا  تدش  هب  ار  اه  نآ  دناوخ و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ناگدننک  اهر  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ناگدنشک 

دندمآ و تریغ  هب  يا  هدع  دنچ 
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.دش جراخ  یتعامج  اب  هفوک  زا  مرحم  مهدزیس  هبنش  کی  بش  رد  تفریذپن و  يو  اما  دننک  مادقا  دنتساوخ 

ایارـسلاوبا تفر و  دادـغب  هب  دـش ، مارآ  عاضوا  یتقو  داد و  ناما  وا  دـنتفرگ و  ناما  مدرم  يارب  همثره  زا  هفوک  فارـشا  فرط  نآ  زا   
بناج رد  ار  وا  رس  تشک و  شردارب  لتق  يازا  رد  ار  وا  يو  اما  دنداتـسرف ، لهـس  نب  نسح  دزن  ار  وا  دش و  میلـست  ناما ، اب  ماجنارس 

.دندیشک راد  هب  یبرغ  بناج  رد  ار  شندب  یقرش و 

.دش رفن  اه 33000  نآ  دادعت  دنریگب ؛ رامآ  یسابع  نادناخ  زا  ات  داد  روتسد  نومأم  يرجه  لاس 200   

ورم رهـش  هب  ار  ترـضح  مارتحا  اب  ات  داتـسرف  هنیدـم  هب  ار  مداخ  رـسای  كاحـضلا و  یبا  نب  ءاجر  یـسابع ، نومأـم  لاـس ، ناـمه  رد   
ناگرزب و دـش و  رازگرب  یمیظع  سلجم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  يدـهع  تیـالو  مسارم  يرجه  لاس 201  رد  دـنروایب . 

مدرم ریاس  سپس  دنک ؛ تعیب  ترـضح  اب  ات  داد  روتـسد  سابع  مانب  دوخ  رـسپ  هب  لّوا  نومأم ، .دندوب  عمج  املع  تاداس و  فارـشا و 
هک ار  هایس  هماج ي  ات  داد  روتسد  نومأم  دنتفگ و  ناوارف  ياه  هدیـصق  ارعـش  ابطخ و  دیـشخب و  مدرم  هب  رایـسب  زیاوج  دندرک ، تعیب 

.دنشوپب زبس  ياه  هماج  دننک و  اهر  دندیشوپ  یم  سابع  ینب 

شردارب رادـید  تهج  ورم  بناـج  هب  هنیدـم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  رتخد  هموصعم  همطاـف  ترـضح  يرجه  لاس 201   
شیوخ مداخ  هب  خسرف ؛ هد  دنتفگ : تسا ؟ هار  ردقچ  مق  ات  دیسرپ  دیدرگ و  رامیب  هواس  رد.دومن  چوک  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح 

فیرـشت مق  هب  دندرک  شهاوخ  ناشیا  زا  دندمآ و  ناشیا  دزن  دعـس  نادـناخ  هک  تسا  نآ  رت  حیحـص  و  ربب ، مق  بناج  هب  ارم  دومرف :
جرزخ نب  یسوم  .دنروآ 
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سپس دوب و  مق  رد  زور  هدفه  راوگرزب  نآ  داد ، لزنم  شیوخ  هناخ  رد  ار  ناشیا  دومن و  مق  دراو  ات  تفرگ  ار  ترضح  نآ  هقان  راهم 
.اهیلع هللا  مالس  دندرپس  كاخ  هب  یلعف  هاگیاج  نیمه  رد  ار  ترضح  دومن و  تلحر 

دیسر و لتق  هب  سخرس  مامح  رد  وا ) شالت  رپ  رازگتمدخ  نومأم و  رکشل  دشرا  هدنامرف  ریزو و  ّیبرم و   ) لهس نب  لضف  لاس 202   
نفد  3 ربماـیپ نارـسمه  هعقب  رد  عیقب  ناتـسربق  رد  تفر و  اـیند  زا  هنیدـم  رد  هیکلاـم  بهذـم  سیئر  سنا  نب  کـلام  لاـس  نیمه  رد 

(1) .دش

.تسا هدش  ذخا  هیلع  هللا  ناوضر  یمق  ثدحم  یهتنملا  همتت  زا  ًابلاغ  ( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  تماما  نارود  ثداوح  - 1
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( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  ترایز  هداعلا  قوف  تلیضف 

هراشا

(1)( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  ترایز  هداعلا  قوف  تلیضف 

ترایز سوط  رد  ار  تردپ  هک  یـسک  شاداپ  مدرک : ضرع  متفر و  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ترـضح  دزن  دـیوگ : قاحـسا  نب  نادـمح 
؟ تسیچ دنک ،

.دزرمآ یم  ار  وا  هدنیآ  هتشذگ و  هانگ  دنوادخ  دنک ، ترایز  سوط  رد  ار  مردپ  هکره  دومرف : ترضح   

هب مالـسلا ) هیلع   ) داوج ترـضح  تفگ : وا  مدرک ؛ تاقالم  ار  حون  نب  بویا  متفر و  جح  هب  ترـضح  ترایز  زا  دعب  دیوگ : نادمح   
ربنم لباقم  يربنم  وا  يارب  دزرمآ و  یم  ار  نآ  زا  سپ  هتشذگ و  هانگ  دنوادخ  دنک ، ترایز  سوط  رد  ار  مردپ  ربق  هکره  دومرف : نم 

.دوش غراف  قیالخ  باسح  زا  دنوادخ  ات  دنهد  یم  رارق  ( مالسلا هیلع   ) یلع دّمحم و 

هدش لقن  رازملا  باوبا  ات 88  باب 82  ج 10 ، هعیـشلا ، لئاسو  باتک  زا  ( مالـسلا هیلع   ) اضر ترـضح  ترایز  هب  طوبرم  ثیداحا  - 1
.تسا
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( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  تعافش 

نم مان  وا ، مان  دوش ؛ یم  هتـشک  هناـمولظم  مس ، اـب  ناـسارخ  نیمزرـس  رد  نم  نادـنزرف  زا  يدرم  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
ناهانگ دزرمآ ، یم  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  دنک ، ترایز  تبرغ  رد  ار  وا  هکره  دینادب  تسا ؛ نارمع  نب  یسوم  مان  وا  ردپ  مان  تسا و 

.دشاب ناتخرد  گرب  ناراب و  ياه  هرطق  اه و  هراتس  دادعت  هزادنا  هب  دنچ  ره  ار ، نآ  زا  دعب  هتشذگ و 

هدرک بجاو  نم  تعاط  زا  یلاعت  دـنوادخ  هک  ار  یقح  هک  یلاح  رد  دـنک  ترایز  ارم  هکره  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح   
هانگ دننام  دنچره  دبای  یم  تاجن  میشاب ، وا  ناعیفش  ام  هکره  دوب و  میهاوخ  تمایق  زور  رد  وا  ناعیفش  مناردپ ، نم و  دسانشب ، تسا 

.دشاب وا  رب  سنا  نج و 

تماـما هب  فارتـعا   ) تفرعم اـب  ارم  هکره  موـش ، یم  هتـشک  مس ، اـب  هناـمولظم  نم  يدوز  هب  دوـمرف : مالـسلا ) هـیلع   ) اـضر ترـضح   
.دزرمآ یم  ار  وا  هدنیآ  هتشذگ و  هانگ  دنوادخ  دنک  ترایز  ترضح )

ار ناشیا  ترضح  دندرک و  مالس  دندمآ ، ناشیا  دزن  مق  لها  زا  يا  هدع  هک  مدوب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  دزن  دیوگ : تلـصابا   
ارم هکره  دینک ، یم  ترایز  سوط  رد  ارم  تبرت  هک  دـیآ  یم  ینامز  ام ، یقیقح  نایعیـش  دییامـش  ابحرم  دومرف : سپـس  .درک  مارتحا 

.دشاب هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  نانچمه  دیآ  یم  نوریب  ناهانگ  زا  دنک  ترایز  تسا ، هدرک  لسغ  هک  یلاح  رد 
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یتشهب ریاز 

يوـس زا  ار  تشهب  منماـض  نم  دوـمرف : تسوا و  يارب  تشهب  دـنک  تراـیز  ار  مردـپ  هکره  دوـمرف : مالـسلا ) هیلع   ) داوـج ترـضح 
.دنک ترایز  وا  قح  هب  تفرعم  اب  سوط  رد  ار  مردپ  ربق  هک  یسک  يارب  دنوادخ ،

؟ تسیچ دنک ، ترایز  ناسارخ  رد  ار  تردـپ  هک  یـسک  شاداپ  مدرک : ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماما  هب  دـیوگ : طابـسا  نب  یلع   
.دنگوس ادخ  هب  تسا  تشهب  دنگوس ، ادخ  هب  تسا  تشهب  دومرف :

اب ار  وا  هکره  .دوش  یم  هتـشک  دـنیوگ ، سوط  هک  يرهـش  رد  ناسارخ  نیمزرـس  رد  نم  هون  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح   
: دـش لاؤس  دـشاب ! هریبک  ناهانگ  لها  دـنچ  ره  منک  یم  تشهب  دراو  مریگ و  یم  ار  شتـسد  مدوخ  دـنک ، ترایز  شقح  هب  تفرعم 

...تسا دیهش  بیرغ و  هعاطالا  بجاو  ماما  وا  هک  دنادب  دومرف : تسیچ ؟ ناشیا  قح  تفرعم  زا  روظنم 

رگم دنکن  ترایز  ار  وا  ینمؤم  چیه  دوش ، نفد  ناسارخ  رد  نم  نت  هراپ  دشاب  دوز  دومرف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر   
.دنادرگ یم  مارح  شتآ  رب  ار  وا  دسج  بجاو و  وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ  هک  نیا 

تشهب دنک ، ترایز  دومن -  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  هب  هراشا  و  ار -  مرسپ  نیا  هکره  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) مظاک ترـضح   و 
.تسوا يارب 
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( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ریاز 

وا هک  دنادب  دنک و  ترایز  شتبرغ  رد  مالسلا  )) هیلع   ) اضر ترضح   ) ار وا  هکره  دومرف : یثیدح  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح 
( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هک  تسا  یـسک  دننامه  تسا ، لّجوزّع  دنوادخ  بناج  زا  هعاطالا  بجاو  ماما  ردپ ، زا  دعب 

دمآ تفر و  زکرم  هک  دـیآ  یم  ینامز  تسا و  يا  هعقب  ناسارخ  رد  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  دـشاب و  هدرک  تراـیز  ار 
؟ تسا هعقب  مادک  دیسرپ : يوار  .تمایق  ات  دنور ، یم  الاب  یهورگ  نییاپ و  نامسآ  زا  یهورگ  دش ، دهاوخ  هکئالم 

، دنک ترایز  هعقب  نآ  رد  ارم  هکره  تسا ، تشهب  ياه  غاب  زا  یغاب  نآ  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسا ، سوط  نیمزرس  دومرف : ترـضح   
رازه وکین و  جح  رازه  باوث  وا  يارب  دنوادخ  دشاب و  هدرک  ترایز  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هک  تسا  یـسک  لثم 

.دوب میهاوخ  وا  ناعیفش  تمایق  زور  مناردپ  نم و  داد و  دهاوخ  لوبقم  هرمع 

یم هدرپس  كاخ  هب  نوراه  رانک  رد  دوش و  یم  هتشک  مس  اب  هنامولظم  یلع  مرسپ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح   
.دشاب هدرک  ترایز  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  تسا  یسک  لثم  دنک  ترایز  ار  وا  هکره  دوش ،
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ادهش باوث 

، دنک ترایز  وا  قح  هب  تفرعم  اب  مالـسلا - ) هیلع   ) اضر ترـضح  ار -  وا  هکره  دومرف : یثیدـح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح 
.داد دهاوخ  وا  هب  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لباقم  رد  نیتسار  يادهش  زا  دیهش  داتفه  شاداپ  لّجوّزع  دنوادخ 

: دیسرپ تلصابا  دوش ، یم  دیهش  ای  هتشک  هک  نیا  رگم  تسین  ام  زا  مادک  چیه  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح   
اب ارم  نم ، نامز  رد  ادخ  قلخ  نیرتدب  دومرف : ترضح  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  رسپ  يا  دشک  یم  ار  امـش  یـسک  هچ 

لّجوّزع دـنوادخ  دـنک ، ترایز  متبرغ  رد  ارم  هکره  دـینادب  دـنک ، یم  نفد  بیرغ ، ینیمزرـس  گنت و  يا  هناخ  رد  دـشک و  یم  مس 
ام هورگ  اب  دهد و  یم  وا  هب  هدنمزر  رازه  دصکی  هرمع و  جح و  رازه  دـصکی  قیّدـص و  رازه  دـصکی  دیهـش و  رازه  دـصکی  شاداپ 

.دوب دهاوخ  ام  اب  تشهب  يالاو  تاجرد  رد  دوش و  یم  روشحم 
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ادخ ریاز 

داتفه هک  تسا  یسک  نوچمه  دنوادخ  دزن  دنک ، ترایز  ار  یلع  مرـسپ  ربق  هکره  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح 
.دشاب هدروآ  اج  هب  وکین  جح 

هچ دومرف : ترـضح  جح ؟ رازه  داتفه  دیـسرپ : بجعت  اب  يوار  .جح  رازه  داتفه  هلب و  دومرف : ترـضح  جح !؟ داتفه  دیـسرپ : يوار   
ترایز شرع  رد  ار  دنوادخ  هک  تسا  یـسک  دننامه  دنامب  وا  دزن  یبش  دـنک و  ترایز  ار  وا  هکره  دوش ، یمن  لوبقم  هک  یّجح  اسب 

...دشاب هدرک 
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مغ هدننک ي  فرطرب  تجاح و  هدنروآرب 

ار وا  يراد  هّصغ  چـیه  دوش ، هدرپس  كاخ  هب  ناسارخ  رد  نم  نت  هراـپ  هک  دـشاب  دوز  دومرف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ
دنوادخ هک  نیا  رگم  دنک ، یمن  ترایز  ار  وا  يراکهانگ  چیه  دنک و  یم  فرطرب  ار  شا  هّصغ  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دـنکن  ترایز 

.دزرمآ یم  ار  وا  ناهانگ 

سوط رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) اضر مّدـج  ربق  هدرک و  لـسغ  دراد ، دـنوادخ  زا  یتجاـح  هکره  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) يداـه ترـضح   
باجتسم شیاعد  دنک  نینچ  رگا  دهاوخب ، دنوادخ  زا  تونق  رد  ار  دوخ  تجاح  دناوخب و  وا  رـس  دزن  زامن  تعکر  ود  دنک ، ترایز 

ار نآ  ینمؤم  چـیه  تسا ، تشهب  ياه  هعقب  زا  يا  هعقب  وا  ربق  ناکم  انامه  دـنکن ، لاؤس  محر  عطق  ای  هانگ  زا  هک  نآ  طرـش  هب  تسا 
.دنک یم  دراو  نما  ناکم  هب  دزاس و  یم  دازآ  شتآ  زا  ار  وا  دنوادخ ، هک  نآ  رگم  دنکن ، ترایز 
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یبحتسم جح  زا  رترب 

نم ترایز  هک  ار  مایپ  نیا  ناسرب  نم  نایعیش  هب  مدناوخ : مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  طخ  تسد  رد  دیوگ : یطنزب  دمحم  نب  دمحا 
.دسر یم  جح  رازه  هب  لّجوّزع  دنوادخ  دزن 

جح  ( نویلیم کی   ) رازه رازه  دنگوس ، ادخ  هب  يرآ  دومرف : ترضح  جح !؟ رازه  متفگ : مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماما  هب  دیوگ : یطنزب   
ربق هکره  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) مظاـک ترـضح  رگید  یتیاور  رد  و.دـنک  تراـیز  شقح  هب  تفرعم  اـب  ار  وا  هک  تسا  یـسک  يارب 

.دراد جح  رازه  داتفه  باوث  دنک ، ترایز  ار  یلع  مرسپ 

.دسیون و یم  لوبقم  هرمع  رازه  وکین و  جح  رازه  باوث  نم ) راّوز  يارب   ) دـنوادخ دومرف : یتیاور  رد  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح   
.دسیون یم  هرمع  جح و  رازه  باوث  وا  يارب  دنوادخ  دنک ، ترایز  تبرغ  رد  ارم  هکره  دومرف : يرگید  تیاور  رد 

و نآ ، بتارم  صـالخا و  یناـسآ ، یتخـس و  رظن  زا  اـه  تراـیز  فـالتخا  رطاـخ  هب  باوث ، رد  فـالتخا  نیا  دـیاش  دـیوگ : فـلؤم   
.دشاب تالامک  رد  راّوز  فالتخا 
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شتآ زا  نمیا 

زور دوش  دراو  اـج  نآ  هب  هکره  تسا ، تشهب  ياـه  كاـخ  زا  یکاـخ ، سوط ، هوک  ود  ناـیم  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) داوج ترـضح 
.تسا ناما  رد  شتآ  زا  تمایق 

وا يارب  دزرمآ و  یم  ار  وا  هدنیآ  هتـشذگ و  هانگ  دنوادخ  دنک ، ترایز  سوط  رد  ار  مردـپ  ربق  هکره  دومرف : يرگید  ثیدـح  رد   و 
.ددرگ غراف  ناگدنب  باسح  زا  دنوادخ  ات  دننک  یم  بصن  هللا  لوسر  ربنم  لباقم  يربنم 

تـشحو زا  ار  وا  ات  میآ  یم  وا  دزن  اج  هس  تمایق  زور  دـنک ، ترایز  لزنم  يرود  اب  ارم  هکره  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح   
.نازیم دزن  طارص و  دزن  دنهد ، پچ  تسار و  تسد )   ) هب ار  لامعا  همان ي  هک  یماگنه  مناهرب ، اج  نآ  ياه 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  یگدنز  هب  یهاگن  باتفآ : www.Ghaemiyeh.comتیاکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 209زکرم  هحفص 191 

http://www.ghaemiyeh.com


179 ص :

دنوادخ نامهیم  نیرترب 

رب نیرخآ  زا  رفن  راـهچ  نیلوا و  زا  رفن  راـهچ  دوش  تماـیق  زور  نوچ  دومرف : یثیدـح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح 
زا رفن  راهچ  اـما  و  مالـسلا ،) هیلع   ) یـسیع یـسوم و  میهاربا و  حون و  زا : دـنترابع  نیلوا  زا  رفن  راـهچ  دوب ، دـنهاوخ  دـنوادخ  شرع 

دنهاوخ ام  اب  مالسلا ) مهیلع   ) همئا ربق  راوز  دومرف : همادا  رد  ترضح  سپس  مالسلا ،) هیلع   ) نیـسح نسح و  یلع و  دمحم و  نیرخآ :
.تشاد دنهاوخ  مالسلا )) هیلع   ) اضر  ) مدنزرف ربق  راوز  ار  هجرد  نیرترب  هک  دینادب  دوب ،

ارم تبرت  دـنوادخ  موش ، یم  نفد  نوراه  رانک  رد  موش و  یم  هتـشک  مساـب ، هناـمولظم  نم  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح   و 
.مور وا  ترایز  هب  تمایق  زور  هک  تسا  مزال  دنک ، ترایز  متبرغ  رد  ارم  هکره  دهد ، یم  رارق  مناتسود  نایعیش و  دمآ  تفر و  لحم 

چیه درک ، باختنا  تاقولخم  همه  رب  ار  وا  تشاد و  یمارگ  يربمایپ  هب  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم هک  نآ  هب  دـنگوس   
.تسا شزرمآ  هتسیاش  دنوادخ ، تاقالم  ماگنه  هک  نیا  رگم  درازگ  یمن  زامن  نم  ربق  دزن  امش  زا  سک 

انامه دینادرگ ، صوصخم  ّتیصو  هب  تشاد و  یمارگ  تماما  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  دعب  ار  ام  هک  نآ  هب  دنگوس   
.دنتسه تمایق  رد  لّجوّزع  دنوادخ  نانامهیم  نیرترب  نم ، ربق  نارئاز 
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( ! مالسلا هیلع   ) ماما هبترم ي  رد 

نم نارئاز  نایعیـش و  دـمآ  تفر و  لـحم  سوط ، هک  نیا  رگم  درذـگ  یمن  اـه  بش  اـهزور و  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح 
.دوب دهاوخ  هدیزرمآ  تسا و  نم  هجرد  رد  تمایق  زور  دنک ، ترایز  سوط  رد  متبرغ  رد  ارم  هکره  دینادب  .دش   دهاوخ 

ام قیفر  تشهب  يالاو  تاجرد  رد  دوش و  یم  روشحم  ام  هورگ  رد  ...دنک  ترایز  تبرغ  رد  ارم  هکره  دومرف : يرگید  تیاور  رد   و 
.دوب دهاوخ 
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( مالسلا هیلع   ) نیسح ریاز  و  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  ریاز 

یبا ترایز  ای  تسا  رترب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترایز  موش ، تیادف  مدرک : ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماما  هب  دیوگ : رایزهم  نب  یلع 
؟ ) مالسلا هیلع   ) نیسحلا هللادبع 

مردپ یلو  دننک  یم  ترایز  ناناملسم )  ) همه ار  مالسلا )) هیلع   ) نیسحلا  ) هللادبعوبا اریز  تسا ، لضفا  مردپ  ترایز  دومرف : ترضح   
.دنک یمن  ترایز  هعیش  زا  صاوخ  زج  ار 

نیسحلا  ) هللادبع یبا  ربق  ترایز  نایم  مدرک : ضرع  مالسلا ) هیلع   ) داوج ماما  هب  دیوگ : یم  هیلع -  هللا  ناوضر  ینـسح -  میظعلادبع   
لخاد سپـس  شاب ، اـج  نیمه  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ امـش  رظن  ما ، هدـش  ریحتم  سوط  رد  تردـپ  ربق  تراـیز  و  مالـسلا )) هیلع  )

نیـسحلا  ) هللادبعوبا ناگدننک  ترایز  دومرف : دوب ، ریزارـس  شا  هنوگ  رب  ترـضح  ياه  کشا  هک  یلاح  رد  دمآ  یتقو  دـش ؛ یقاتا ) )
.دنا كدنا  سوط  رد  مردپ  ربق  نارئاز  یلو  دندایز  ( ( مالسلا هیلع  )

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  رادتـسود  راوگرزب و  تلم  زورما  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تیانع  دنوادخ و  فطل  رثا  رب  دیوگ : فلؤم   
مهیلع  ) تیب لها  هب  ار  دوخ  هقالع  تریغ و  دنخرچ و  یم  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  نازورف  عمـش  درگ  هناورپ  نوچمه  ناریا ، رد 

.دسرب مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  هاگراب  تمظع  هب  هک  تسا  یهاگراب  رتمک  زورما  هک  يا  هنوگ  هب  دنهد  یم  ناشن  مالسلا )
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ترایز هار  رد  یتخس  لمحت  يالاو  شزرا 

، امرگ ای  امرـس  ای  ناراب  لثم  دوش  یتخـس  لمحتم  دنک ، ترایز  ار  مردپ  هک  تسین  سک  چیه  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) داوج ترـضح 
.دومن دهاوخ  مارح  شتآ  رب  ار  وا  ندب  دنوادخ  هک  نآ  رگم 

رد ار  مالـسلا ) هیلع   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  مدج  ربق  اریز  دـنا ، هدـیزرمآ  هبآ  لها  مق و  لها  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) يداه ترـضح   
، دـسرب وا  هب  یتخـس ) نیرت  کچوک   ) یناراب هرطق  وا  تراـیز  هار  رد  دـنک و  تراـیز  ار  وا  هکره  دـینادب  دـننک ، یم  تراـیز  سوط 
.دنک و ترایز  ارم  هک  تسین  ینمؤم  چیه  دومرف : زین  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  .درک  دـهاوخ  مارح  شتآ  رب  ار  شندـب  دـنوادخ 

(1) .دومن دهاوخ  مارح  شتآ  رب  ار  وا  ندب  دنوادخ ، هک  نیا  رگم  دنک  دروخرب  شتروص  هب  ناراب  يا  هرطق 

باب 88 اـت  باب 82  ج 10 ، هعیـشلا ، لئاسو  فیرـش  باتک  زا  یگمه  ( مالـسلا هیلع   ) اضر ترـضح  تلیـضف  هب  طوبرم  ثیداـحا  - 1
.تساهدش لقن  رازملا  باوبا 
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( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  هنامیکح  حیاصن  تاملک و  زا  یخرب 

هراشا

« فظنتلا ءایبنالا  قالخا  نم  (: » مالسلا هیلع   ) اضرلا لاق  . 1

.تسا ناربمایپ  قالخا  زا  یگزیکاپ   

ٍلْقَع يذ  ِّلُک  یِلا  َّدَر  ُهَْرمَأ  َذَْفنَا  اذِاَف  هَتَداِرا  ْتَّمَت  هَْرمَأ َو  َذْفنَأَف  مهلوقُع ، َدابِْعلا  َبَلَس  ًاْرمَأ  ُهَّللا  َدارَأ  اِذا  (: » مالـسلا هیلع   ) اضرلا لاق  .  2 
« اذ َْنیَأ  ْنِم  اذ َو  َْفیَک  لوُقَیَف : ُهَْلقَع 

دهد و یم  ماجنا  ار  دوخ  راک  هاگ  نآ  دریگ ، یم  ناشیا  زا  ار  ناگدنب  ياه  لقع  دهد  ماجنا  ار  يراک  دهاوخب  دـنوادخ  هک  هاگ  نآ   
؟ دش هنوگ  نیا  روطچ  دوب و  هنوگچ  دیوگ : یم  وا  دنادرگ ؛ یم  رب  وا  هبار  یلقاع  ره  لقع  سپس  دزاس  یم  ققحم  ار  شا  هدارا 

يریخ ره  يامنهار  دروآ و  یم  تبحم  توکـس  «  ) ٍْریَخ ِّلُک  یلَع  ٌلیلَد  ُهَّنِا  َهّبَحْملَا  ُبِسْکَی  ُتمّْـصلَا  (: » مالـسلا هیلع   ) اـضرلا لاـق  . 3 
( تسا

( تسوا ینادان  وا  نمشد  وا و  لقع  یناسنا  ره  تسود  « ) ُهلْهَج ُهُّوُدَع  ُْلقَع َو  ُهَ ٍيِْرما  ِّلُک  ُقیدَص  (: » مالسلا هیلع   ) اضرلا لاق  . 4

« هللا ِلیبَس  یف  ِدِهاجُمْلا  َنِم  ًارْجَأ  ُمَظْعَأ  ََهلایع  ِِهب  ُّفُکَی  ٍلْضَف  ْنِم  ُُبلْطَی  يذَّلا  َّنِا  (: » مالسلا هیلع   ) اضرلا لاق  . 5 

( تسا رتشیب  ادخ  هار  رد  رگداهج  زا  دراد ، هگن  ار  شیوخ  هداوناخ  ات  تسا  يزور  لابند  هک  نآ  شاداپ  )

ْنِم اولُکْأَی  الَِئل  ِساّنلا  ِماعَط  ْنِم  ُلُکْأَیال  ُلیخَْبلا  ِهِماعَط َو  ْنِم  اُولُکأَِیل  ِساـّنلا  ِماـعَط  ْنِم  ُلُـکْأَی  ُّیِخَّسلا  (: » مالـسلا هیلع   ) اـضرلا لاـق  . 6 
یمن نارگید  ياذغ  زا  لیخب  صخش  یلو  دنروخب ، شیاذغ  زا  زین  اه  نآ  ات  دروخ  یم  نارگید  ياذغ  زا  تواخـس  اب  ناسنا  « ) هِماعَط

( دنروخب شیاذغ  زا  ادابم  هک  دروخ 

هِیفاْعلا ُنوُکَت  ٌنامَز  ِساّنلا  یَلَع  یتْأَی  (: » مالسلا هیلع   ) اضرلا لاق  . 7 
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نآ ءزج  ُهن  دراد و  ءزج  هد  تیفاع  هک  دیآ  یم  مدرم  رب  ینامز  «) تْمَّصلا ِیف  ٌدـحاو  ِسانلا َو  ِلاِزتْعا  یف  اهنِم  هَعِْـست  ٍءازْجَأ : هَرْـشَع  ِهیف 
( توکس رد  یکی  تسا و  مدرم  زا  يریگ  هشوگ  رد 

( تسا هقدص  زا  رترب  ناوتان  هب  وت  کمک  « ) هقَدَّصلا َنِم  ُلَْضفَأ  ٍفیعَِضل  َُکنْوَع  (:» ) مالسلا هیلع   ) اضرلا لاق  . 8 

ِیف ِریدقَّتلا  ُنْسُح  ِنیّدلا َو  ِیف  ُهُّقَفَّتلا  ثالث : ٌلاصِخ  ِهیف ، َنوُکَت  یَّتَح  ِنامیألا  هَقیقَح  ٌدـْبَع  ُلِمْکَتْـسَیال  (: » مالـسلا هیلع   ) اضرلا لاق  . 9 
، نید رد  روعـش  مهف و  دشاب ، تلـصخ  هس  وا  رد  هک  نآ  ات  دـسرن  ًالماک  نامیا  تقیقح  هب  سک  چـیه  «) ایازَّرلا یلَع  ُْربَّصلا  ِهَشیعَْملا َو 

( اه یتخس  تالکشم و  رد  ربص  تماقتسا و  یگدنز ، رد  وکین  يزیر  همانرب 

يدّیَس ای  ُتُلق : ًاشاعَم ؟ ِساّنلا  ُنَسْحَأ  ْنَم  یلع  ای  : » یل َلاقف  مالـسلا ) هیلع   ) اضرلا نسحلا  یبأ  یلَع  ُْتلَخَد  بیعـش : نب  یلع  لاق  . 10 
« هِشاعَم ِیف  ِهِریِغ  شاعَم  َنَّسَح  ْنَم  یلع  ای  مالسلا :) هیلع   ) لاقف یّنِم ، ِِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأ 

ضرع تسا ؟ رتهب  همه  زا  یـسک  هچ  یناگدـنز  یلع ، ای  دومرف : متفر ؛ مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  دزن  دـیوگ : بیعـش  نب  یلع   )
( .دشاب وکین  وا  یگدنز  رد  نارگید  یناگدنز  هک  نآ  دومرف : دیناد ، یم  نم  زا  رتهب  امش  مرورس  مدرک :

هار هب  ساّنلا ( » ِماِئل  ْنَع  ُهّزَنَتَی  ٌمیرَک  ْوَا  هَرِخآلا  َرْجَأ  ُدیُری  ٌدِّبَعَتُم  اِّما  ِنالُجَر  َِّالا  ِهَعانَْقلا  َقیرَط  ُُکلْسَیال  (: » مالسلا هیلع   ) اضرلا لاق  . 11 
( دیوج یم  يرود  تسپ  نامدرم  زا  هک  يراوگرزب  ای  تسا  ترخآ  شاداپ  لابند  هک  يرادنید  ای  رفن  ود  زج  دورن  یسک  تعانق 

ِهِسْفَِنب َو َؤَزْهَتْسا  ْدَقَف  ِِهْبلَِقب  ْمَْدنَی  َْمل  ِِهناِسِلب َو  َرَفْغَتِْسا  ْنَم  ءازِْهتْسألا : َنِم  ِءایْشَأ  ِهَْعبَس  ِْریَِغب  ٍءایـشَأ  ُهَْعبَـس  (: » مالـسلا هیلع   ) اضرلا لاق  . 12 
ِْربْصَی َْمل  َهَّنَْجلا َو  َهللا  َلَأَس  ْنَم  هِسْفَِنب َو  َءَزْهَتْـسا  ْدَقَف  ْرَذْـحَی  َْمل  َمَزْحَتْـسا َو  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنب ، َءَزْهَتْـسا  ْدَـقَف  ْدِـهَتْجَی  َْملَو  َقیفْوَّتلا  َهللا  َلَأَس  ْنَم 

ِهِسْفَِنب ءَزْهَتْسا  ْدَقَف  ِِدئادَّشلا  یَلَع 
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« هسْفَِنب َءَزْهَتْسا  ْدَقَف  ِِهئاِقل  یِلا  ِْقبَتْسَی  َْملَو  َهللا  َرَکَذ  ْنَم  َو  هِسْفَِنب ، َءَزْهَتْسا  ْدَقَف  اینُّدلا  ِتاوَهَش  ْكُْرتَی  َْمل  ِرانلا َو  َنِم  ِهللاِاب  َذَّوَعَت  ْنَم  َو 

: تسا ندرک  هرخسم  زیچ  تفه  نودب  زیچ  تفه   

.دنک یم  هرخسم  ار  دوخ  وا  تسین ؛ نامیشپ  شلد  یلو  دنک  یم  رافغتسا  نابز  اب  هک  نآ  . 1

.تسا هدرک  هرخسم  ار  دوخ  دنکن ؛ شالت  یلو  دنک  قیفوت  تساوخرد  دنوادخ  زا  هکره  . 2 

.تسا هدرک  هرخسم  ار  دوخ  دنکن ، زیهرپ  یلو  دنک  طایتحا  دهاوخ  یم  هکره  . 3 

.تسا هدرک  هرخسم  ار  دوخ  دنکن ؛ ربص  اه  یتخس  رب  یلو  دنک  تساوخرد  ار  تشهب  دنوادخ  زا  هکره  . 4 

.تسا هدرک  هرخسم  ار  دوخ  دنکن ، اهر  ار  اه  توهش  یلو  درب  هانپ  دنوادخ  هب  منهج  شتآ  زا  هکره  . 5 

.تسا هدرک  هرخسم  ار  دوخ  دنکن ، باتش  دنوادخ  تاقالم  يارب  یلو  دنک  ادخ  دای  هکره  . 6 

(1) .تسا هدرک  هرخسم  ار  دوخ  دوشن ؛ هدامآ  یلو  دنک  گرم  دای  هکره  . 7 

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  . 13 

برتقا ودجساو  یلاعت : كرابت و  هلوق  کلذ  دجاس و  وه  لج و  زع و  هللا  نم  دبعلا  نوکیام  برقا   

: دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  تسا  نامه  نیا  و  تسا ، دوجـس  رد  هک  تسا  یتقو  لجوزع  دـنوادخ  هب  دـبع  تلاح  نیرت  کـیدزن  ینعی   
(2) .وش کیدزن  نک و  هدجس 

یمامت نمـض  رد  هدـش  لیمکت  یکجارک  رهاوجلا  ندـعم  زا  تسین و  راـحب  رد  ثیدـح  متفههرقف  یلو  ص 356  ج 75 ، راـحب ، - 1
.تسا هدیدرگ  لقن  ( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  ظعاوم  تمسق  ج 75  راحب ، زا  روکذمثیداحا 

ج2،ص7. مالسلا ،) هیلع   ) اضرلا رابخا  نویع  - 2
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تمایق رد  راب  دنب و  یب  اوقت و  یب  ياه  نز  باذع 

( مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  شیوخ  راوگرزب  ردپ  زا  ناشیا  و  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  هللا  همحر  قودص  . 14
: دومرف هک  دومن  لقن  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما زا  شیوخ  راوگرزب  ناردپ  طسوت  ترضح  هک  دنک  تیاور 

هب مردام  ردپ و  مدرک : ضرع  دیرگ ! یم  تدش  هب  ترضح  مدید  میتفر ، ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دزن  همطاف ، نم و   
؟ تسا هدومن  نایرگ  ار  امش  زیچ  هچ  هللا ، لوسر  ای  تیادف 

تیعـضو زا  دندوب ، دیدش  باذع  راتفرگ  هک  مدید  ار  مدوخ  تما  زا  ینانز  دندرب ، جارعم )  ) نامـسآ هب  ارم  هک  یبش  یلع ! ای  دومرف :  
.متسیرگ ناشیا  كاندرد  باذع  نانآ و 

.دیشوج یم  وا  رس  زغم  دوب و  نازیوآ  وم  هب  هک  مدید  ار  ینز   

.دش یم  هتخیر  وا  قلح  رد  ناشوج  بآ  دوب و  نازیوآ  نابز  اب  هک  مدید  ار  ینز   

.دوب نازیوآ  شیاه  هنیس  هب  هک  مدید  ار  ینز   

.دوب رو  هلعش  وا  ریز  زا  شتآ  دروخ و  یم  ار  دوخ  ندب  تشوگ  هک  مدید  ار  ینز   

.دندوب رو  هلمح  وا  رب  اه  برقع  اهرام و  هتسب و  شیاه  تسد  هب  ار  شیاهاپ  هک  مدید  ار  ینز   

صرب ماذج و  زا  شندـب  دـش و  یم  جراخ  ینیب  زا  شرـس  زغم  تشاد و  رارق  نیـشتآ  یتوبات  رد  لال  روک و  رک و  هک  مدـید  ار  ینز   
.دوب هکت  هکت 

.شتآ زا  يرونت  رد  دوب  نازیوآ  اپ  ود  هب  هک  مدید  ار  ینز   
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دوخ ندب  تشوگ  شدوخ ، ای  ) دندرک یم  عطق  بقع ، ولج و  تمسق  زا  ار  شندب  تشوگ  نیـشتآ  ياه  یچیق  اب  هک  مدید  ار  ینز   و 
( .دیچ یم  ار 

.دروخ یم  ار  دوخ  نوردنا  وا  دوب و  هتفرگ  شتآ  شیاه  تسد  تروص و  هک  مدید  ار  ینز   

.دوب راچد  باذع ، عون  رازه  رازه  هب  غالا و  ندب  شندب ، كوخ و  رس  دننام  وا  رس  هک  مدید  ار  ینز   

رس و رب  نیشتآ  ياهزرگ  اب  هکئالم  دش و  یم  جراخ  شناهد  زا  لخاد و  وا  تشپ  زا  شتآ  دوب و  گس  تروص  هب  هک  مدید  ار  ینز   
.دندز یم  شندب 

ار باذع  نیا  دنوادخ ، هک  دوب  هچ  اه  نآ  لامعا  میاه ! مشچ  ینـشور  نم و  بیبح  يا  درک : ضرع  مالـسلااهیلع )  ) همطاف ترـضح   
؟ داد رارق  اه  نآ  رب 

.دناشوپ یمن  نادرم  زا  ار  دوخ  يوم  دوب ، نازیوآ  وم  هب  هک  نز  نآ  اما  دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ترضح   

.درک یم  تیذا  ار  دوخ  رهوش  دوب ، نازیوآ  نابز  هب  هک  نآ  اما   

.درک یم  يراددوخ  رتسب  رد  رهوش  هب  نیکمت  زا  دوب ، نازیوآ  اه  هنیس  هب  هک  نآ  اما   

.دش یم  جراخ  هناخ  زا  رهوش  هزاجا  نودب  دوب ، نازیوآ  اپ  ود  هب  هک  نآ  اما   

.درک یم  تنیز  مدرم  يارب  ار  دوخ  ندب  دروخ ، یم  ار  دوخ  ندب  تشوگ  هک  نآ  اما   

، درک یمن  وش  تسش و  تسرد  هک  دوب  ینز  دندوب ، رو  هلمح  وا  رب  اه  برقع  اهرام و  هتسب و  شیاهاپ  هب  شتسد  ود  هک  نآ  اما   

مالسلا هیلع  اضر  ماما  یگدنز  هب  یهاگن  باتفآ : www.Ghaemiyeh.comتیاکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 209زکرم  هحفص 200 

http://www.ghaemiyeh.com


188 ص :

.داد یمن  تیمها  زامن  هب  تشادن و  تفاظن  درک و  یمن  لسغ  ضیح ، تبانج و  زا  فیثک و  شیاه  سابل 

.داهن یم  رهوش  ندرگ  هب  ار  نآ  دروآ و  یم  دنزرف  انز  زا  هک  دوب  ینز  دوب ، لال  رک و  هک  نآ  اما   

نادرم رب  ار  دوخ  هک  دوب  ینز  دـیچ ،) یم  یچیق  اب  ار  دوخ  تشوگ  شدوخ  ای  دـندیچ (  یم  اـه  یچیق  اـب  ار  وا  تشوگ  هک  نآ  اـما   
.درک یم  هضرع 

.دش یم  هطساو  انز  يارب  هک  دوب  ینز  دروخ ، یم  ار  دوخ  نوردنا  دوب و  هتفرگ  شتآ  شندب  تروص و  هک  نآ  اما   

.دوسح رگ و  هحون  ناوخ و  زاوآ  دوب  ینز  دش ، یم  جراخ  شناهد  زا  لخاد و  وا  تشپ  زا  شتآ  دوب و  گس  تروص  هب  هک  نآ  اما   

(1) .دشاب یضار  وا  زا  شرهوش  هک  ینز  لاح  هب  اشوخ  دنک و  نیگشمخ  ار  شرهوش  هک  ینز  لاح  هب  ياو  دومرف : ترضح  سپس   

.11 ات ج2ص9 (، مالسلا هیلع   ) اضرلا رابخا  نویع  - 1

مالسلا هیلع  اضر  ماما  یگدنز  هب  یهاگن  باتفآ : www.Ghaemiyeh.comتیاکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 209زکرم  هحفص 201 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12263/AKS BARNAMEH/#content_note_188_1
http://www.ghaemiyeh.com


189 ص :

یکین يازج 

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  . 15

شدوخ سپـس  تخادـنا و  لیئارـسا  ینب  هداوـن  نیرترب  هار  رد  ار  وا  دـسج  تشک و  ار  دوـخ  ماوـقا  زا  یکی  لیئارـسا ، ینب  زا  يدرم   
.دومن یهاوخنوخ 

؟ تسیک لتاق  وگب  دنا ، هتشک  ار  ینالف  هداوناخ ، نالف  دنتفگ : مالسلا ) هیلع   ) یسوم هب  مدرم   

؟ ینک یم  هرخـسم  ار  ام  ایآ  دنتفگ : دـنک  یم  تیاکح  نآرق  هک  نانچمه  اه  نآ  دـیروایب ، واگ  کی  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم  
دنتفرگ و تخس  یلو  دوب  یفاک  دندروآ  یم  دوب -  هک  هنوگره  واگ -  کی  اه  نآ  رگا  مشاب ، نانادان  زا  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  دومرف :
: دـیامرف یم  دـنوادخ  دومرف : دـشاب ؟ هنوگچ  واگ  نیا  هک  هاوخب  تیادـخ  زا  دـنتفگ : .درک  تخـس  اـه  نآ  رب  ار ) راـک   ) زین دـنوادخ 

دنتفرگ تخـس  یلو  دوب  یفاک  طسوتم -  دندروآ -  یم  ار  يواگ  ره  اه  نآ  رگا  .طسوتم  هکلب  گرزب  هن  کچوک و  هن  دشاب  يواگ 
: دـیامرف یم  دـنوادخ  دومرف : دـنک ، نیعم  ار  نآ  گنر  هک  هاوخب  تیادـخ  زا  دـنتفگ : درک ، تخـس  اه  نآ  رب  ار  راـک  زین  دـنوادخ  و 

تخـس یلو  دوب  یفاک  دندروآ  یم  یطـسوتم -  درز  واگ -  ره  اه  نیا  رگا  دـنک ، یم  داش  ار  هدـننیب  نآ  گنر  هک  درز  تسا  يواگ 
هبتـشم ام  يارب  اریز  دشاب ، هنوگچ  واگ  نیا  هک  دهد  حیـضوت  هاوخب  تیادخ  زا  دنتفگ : درک و  تخـس  اه  نآ  رب  دـنوادخ  دـنتفرگ و 

امهیف َهیَشَِال  ُهَمَّلَسُم  دنک  تعارز  يرایبآ  هن  دنز و  مخش  ار  نیمز  هک  تسا  مار  هن  هک  يواگ  دیامرف : یم  دنوادخ  دومرف : تسا ،

یناوج دزن  دنتفر و  نآ  لابند  يدروآ ، ار  قح  نالا ، دنتفگ :  
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یسوم زا  دروم  نیا  رد  اه  نآ  دینک ، الط  زا  رپ  ار  نآ  تسوپ  هک  نآ  هب  زج  مشورف  یمن  ار  نآ  نم  تفگ : وا  دنتفای و  لیئارسا  ینب  زا 
.دندرک حبذ  یسوم  روتـسد  هب  دندروآ و  ار  واگ  دندیرخ و  وا  زا  دیرخب ، دیناوت  یم  دراد و  قح  وا  دومرف : دندیـسرپ ، ( مالـسلا هیلع  )
.تسا مهتم  هک  نآ  هن  هتشک  ارم  میومع  رسپ  ادخ ، ربمایپ  يا  تفگ : دش و  هدنز  وا  دندز و  هدرم  نآ  هب  ار  نآ  مُد  داد  روتسد  سپس 

لیئارسا ینب  زا  یناوج  دومرف : تسیچ ؟ دندیسرپ : .دراد  ینایرج  واگ  نآ  دومرف : شنارای  زا  یخرب  هب  مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترضح   
رادیب ار  ردپ  تشادن  تسود  تسا  ردپ  رـس  ریز  اهدیلک  هک  دید  دمآ ، ردپ  دزن  دیرخ و  حـیبق  يواگ  دوب ، نابرهم  شردـپ  هب  تبـسن 

داد و وا  هب  ار  يا  هدام  واگ  تنسحا ، تفگ : وا  هب  دش  رادربخ  تساخرب و  باوخ  زا  ردپ  یتقو  درک ، رظنفرص  هلماعم  نآ  زا  اذل  دنک ،
یم اـجک  هب  ار  دوخ  لـها  یکین ، هک  دـینیبب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  .تفر  وـت  تسد  زا  هک  نآ  ياـج  هب  نیا  تفگ :

تـسد هب  ردـپ  هب  یکین  اـب  ار  ترخآ  اـیند و  ریخ  تقیقح ، رد  و  دـش ، هتخورف  فازگ  تمیق  اـب  هک  دوب  واـگ  نیمه  اریز  )(1) .دناسر
( .دسرب ایند  رد  دوخ  يازج  هب  راکوکین  ناوج  نیا  هک  دش  نیا  رب  مدرم  يریگ  هناهب  اب  زین  یهلا  ياضق  ییوگ  وت  دروآ و 

ج2،ص13. (، مالسلا هیلع   ) اضرلا رابخا  نویع  - 1

مالسلا هیلع  اضر  ماما  یگدنز  هب  یهاگن  باتفآ : www.Ghaemiyeh.comتیاکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 209زکرم  هحفص 203 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12263/AKS BARNAMEH/#content_note_190_1
http://www.ghaemiyeh.com


191 ص :

ِقیِدِّصلَا يَرَّثلا  َتحَت  نَم  ِضرَالا َو  َقوَف  نَم  یَلَع  َکَتَّجُح  ِیقَّنلا َو  ِیقَّتلا  ِماَـمِالَا  یَـضَترُملا  اَـضِّرلا  یَـسُوم  ِنب  ِیلَع  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهُّللَا   
.َِکئاِیلوَا نِم  ٍدَحَا  یَلَع  َتیَّلَص  اَم  ِلَضفَاِک  ًهَفِداَرَتُم  ًهَِرتاَوَتُم  ًهَلِصاوَتُم  ًهیکاَز  ًهَماَت  ًهَریَثَک  ًهَالَص  ِدیهَّشلا 
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: هشوت هر  ياه  باتک  هعومجم 

تسود ناتسآ   

تبحم نیئآ    

تلیضف ناراب    

عطاق ناهرب    

یقیقح زوریپ    

لاصو هولج    

باتفآ تیاکح    

بش دیشروخ    

رهم ناماد  رد    

تیاهن یب  حرش    

تحص هفیحص    

تشهب یناشن    
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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
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