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ع)  ) قداص ماما  مالک  رد  نانمؤم  زا  راظتنا  دروم  ياهیگژیو  زا  یخرب 

باتک تاصخشم 

اینكاپ میرکلادبع  فلؤم :
تفرعم هنیجنگ  باتک  رشان : 

همدقم

ردپ دوشگ . ناهج  هب  هدید  هرونم  هنیدم  رد  ق  لاس 83 ه .ـ لوالا  عیبر  رد 17  ناهج  نایعیش  ياوشیپ  نیمشش  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
نآ مسا  دـشابیم . رکبیبا  نب  دـمحم  نب  مساـق  رتـخد  هورف ، ما  شایمارگ  رداـم  مالـسلا و  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  شراوـگرزب 
هک ترضح  نآ  تماما  [ . 1  ] تسا رهاط  لضاف و  رباص ، قداص ، شفیرـش  باقلا  لیعامـسا و  وبا  هللادبع و  وبا  شاهینک  رفعج و  ترـضح 

کلملادبع نب  ماشه  بیترت  هب  یـسابع  يوما و  يافلخ  زا  نت  تموکح 5  اب  دش ، عورش  لاس 114  زا  شدنمجرا  ردپ  تداهـش  اب  نامزمه 
حافـس هللا  دبع  و  ( 132 - 126  ) يوـما هفیلخ  نیرخآ  دـمحم  نب  ناورم  و  يوـما ) هفیلخ  نیمهد   ) دـیلو نب  میهاربا  يوـما ،) هفیلخ  نیمهن  )

رد ق  لاس 148 ه .ـ لاوش  رد 25  راوگرزب  نآ  دوب . فداـصم  یـسابع ) هفیلخ  نیمود   ) یقیناود روصنم  رفعجوبا  و  یـسابع ) هفیلخ  نیلوا  )
ماما دـش . هدرپس  كاخ  هب  عیقب  ناتـسربق  رد  دیـسر و  تداهـش  هب  هرونم  هنیدـم  رد  دـش ، مومـسم  یقیناود  روصنم  طسوت  یگلاس  نس 65 

نآ داد . ماجنا  مالـسا  شخبتایح  گنهرف  شرتسگ  رد  ياهتـسیاش  شقن  شیوخ  تکربرپ  تماـما  لاـس  تدم 34  رد  مالـسلا  هیلع  قداص 
ار یمالسا  هاگشناد  نیرتعیسو  سابع ) ینب  هیما و  ینب  نایم  عازن  يریگرد و   ) شیوخ رصع  رد  هدمآ  تسدب  تصرف  زا  هدافتسا  اب  ترضح 

رامش هب  عیشت  يرکف  ناربهر  زا  نانآ  زا  یخرب  هک  دنتفای  شرورپ  درگاش  رفن  رازه  راهچ  دودح  ترضح  نآ  هاگشناد  رد  دومن ; يزیریپ 
هفوک دناهلمج . نآ  زا  نایح  نب  رباج  رمع و  نب  لضفم  ملـسم ، نب  دمحم  ملاس ، نب  ماشه  رفعج ، یبا  نب  هللادبع  مکح ، نب  ماشه  دنیآیم .

نادرگاش زا  هک  ءاشو  داـیز  نب  یلع  نب  نسح  دوب . مالـسلا  هیلع  يرفعج  هاگـشناد  ناـگتفای  شرورپ  عمجت  ياـهنوناک  نیرتمهم  زا  یکی 
هیلع دمحم  نب  رفعج  زا  یگمه  هک  مدرک  هدهاشم  ثیدح  داتـسا  رفن  هفوک 900  دجسم  رد  هک : دنکیم  لقن  تسا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 

هناگراهچ نایاوشیپ  دـنتفاییم . روضح  زین  نایعیـش  ریغ  هکلب  نایعیـش  اهنت  هن  ترـضح  نآ  بتکم  رد  [ 2 . ] دندرکیم لقن  ثیدح  مالـسلا 
نانآ دادعتسا  قوذ و  ساسا  رب  ار  شیوخ  نادرگاش  ترضح  نآ  دناهدرب . هرهب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  امیقتسم  ای  هطساو  اب  تنس  لها 
هیلع قداص  ماما  یگنهرف  ياـهشالت  رثا  رد  عیـشت  بتکم  هک  دوب  هنوگ  نیا  و  دومنیم . میلعت  قیوشت و  هتـشر  ناـمه  رد  هدومن و  میـسقت 

بتکم هب  ییالط  نارود  نآ  رد  ناناملسم  زا  يرایسب  دیسر و  یمالسا  ياهورملق  رثکا  هب  تفای و  شرتسگ  يریگمشچ  تروص  هب  مالـسلا 
دومن و رقتـسم  فلتخم  قطانم  رد  ار  يددـعتم  يالکو  دوجوم  تیعـضو  زا  هدافتـسا  اـب  ترـضح  نآ  دـندیورگ . مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها 

تیب لها  بتکم  داد و  شزومآ  ناناملـسم  هب  ار  یعامتجا  یقـالخا و  يدرف ، ياـهلمعلا  روتـسد  شیوخ  بتکم  ناـگتفای  شرورپ  طـسوت 
ياـههنیمز رد  ترـضح  نآ  ياـشگهار  ياـهدومنهر  دومن . یفرعم  مالـسا  ناـهج  هب  لـئالد  نیرت  مکحم  نیرتاـبیز و  اـب  ار  مالـسلا  مهیلع 

لباقم رد  يریگعـضوم  جاودزا ، بادآ  یقوقح ، لئاسم  ناناوج ، ون و  لـسن  اـب  دروخرب  نارگید ، اـب  ترـشاعم  یعاـمتجا ، يدرف و  كولس 
نآ یگدـنز  تاحفـص  شخب  تـنیز  رگید ، عوـضوم  اـههد  یکـشزپ و  یتـیبرت ، یملع ، ياـههزومآ  ناـمز ، نارادمتـسایس  اـهتموکح و 
زا راظتنا  دروم  ياهیگژیو  نایب  رد  ار  ترضح  نآ  نانخس  زا  ياهدیزگ  راتشون  نیا  رد  دشابیم . هعیش  خیرات  رد  ینیرز  گرب  ترضح و 

تافـص اـهیگژیو و  همه  اـهنیا  هک  تسا  یهیدـب  میرادیم . میدـقت  شترـضح  نادـنمقالع  هب  هدروآ و  درگ  یقیقح  ناـنمؤم  ناـیعیش و 
دشابیم . لقتسم  باتک  کی  دنمزاین  اهنآ  همه  نایب  تسین و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ 
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يرادیاپ تماقتسا و 

اههتـساوخ و هب  یگدنز  رد  یناسک  دوریم . رامـش  هب  ناسنا  قیفوت  يزوریپ و  لماوع  زا  فده ، هار  رد  يرادیاپ  راکتـشپ و  دـیدرت  نودـب 
ياههناشن نیرتمهم  زا  یکی  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دناهدومن . ار  تماقتسا  شالت و  تیاهن  نآ  هار  رد  هک  دناهتـشگ  لئان  دوخ  ياهوزرآ 

نا ول  : » دیامرفیم دنکیم و  دادملق  هدیدنسپ  هصیصخ  نیا  ورگ  رد  ار  یقیقح  تداعس  هب  ندیسر  دنادیم و  قح  هار  رد  تماقتسا  ار  هعیش 
الا ائیـش  هللا  اولاس  املو  مهلجرا ، تحت  نمو  مهقوف  نم  اولکـالو  اراـهن  اوقرـشالو  ماـمغلا  مهلظـالو  ۀـکئالملا  مهتحفاـصل  اوماقتـسا  اـنتعیش 
هیاس نانآ  رس  رب  تمحر ] ي   ] اهربا دنهدیم ، تسد  نانآ  اب  نامسآ  ناگتشرف  دنزرو  تماقتـسا  قح  هار  رد  ام  نایعیـش  رگا  [ ; 3  ] مهاطعا

دنهاوخن دنوادخ  زا  ياهتـساوخ  چیه  دنروخیم و  يزور  نامـسآ  نیمز و  زا  دـشخردیم و  نشور  زور  دـننامه  ناشیامیـس  دـننکفایم و 
دنکیم ». اطع  نانآ  هب  لاعتم  يادخ  هکنیا  رگم  تشاد 

تلذ زا  يرود  سفن و  تمظع 

دنمزاـین رتشیب  اذـغ  بآ و  زا  یتح  زیچ  همه  زا  تیـصخش  میرکت  سفن و  تزع  هب  ناـسنا  تسوا . سفن  تزع  ورگ  رد  سکره  تیـصخش 
دوشیمن و عفر  یگداس  نیا  هب  ناور  حور و  یگدرزآ  تیـصخش و  ریقحت  اما  دوشیم  فرطرب  یگنـشت  یگنـسرگ و  جنر  هک  ارچ  تسا ،

تیـصخش ای  نارگید و  ریقحت  هزاجا  وا  هب  هاگچیه  هدـیرفآ و  زیزع  ار  ناسنا  لاـعتم  دـنوادخ  درازاـیب . ار  ناـسنا  رمع  رخآ  اـت  هک  اـسب  هچ 
هیلع قداص  ماما  دومنهر  قبط  نانآ  تسا . رادروخرب  ياهژیو  تیمها  زا  عیـشت  بتکم  ناوریپ  دروم  رد  نخـس  نیا  تسا . هدادـن  ار  شیوخ 

زا ار  نایعیـش  ترـضح  نآ  دـنیامن . باـنتجا  روآ  تلذ  زیمآریقحت و  ياـهراک  زا  دـیاب  هکلب  دـننک ، لـیلذ  ار  دوخ  دـیابن  هاـگچیه  مالـسلا 
انتعیـش ال : » دـیامرفیم دـنادیم و  اربم  روآتلذ  روما  ریاـس  یبلط و  هداـیز  يراـک ، عمط  نارگید ، يوس  هب  يزارد  تسد  یلبنت ، تلاـسک ،

هزوز گس  دننامه  تلذ ] طرف  زا   ] ام نایعیش  [ ; 4  ] اعوج اوتام  ولو  اضغبم  انل  نولاسی  الو  بارغلا ... عمط  نوعمطی  الو  بلکلا  ریره  نورهی 
.« دنریمب یگنـسرگ  زا  هچرگ  دننکیمن  زارد  تلذ ]  ] تسد ام  نانمـشد  يوس  هب  هاگچیه  نانآ  دننکیمن ... عمط  غالک  دننام  دنـشکیمن و 

رـشب : » دـنادیم شیوـخ  تاذ  هب  رـصحنم  ار  تزع  هدرمـش و  نیقفاـنم  تافـص  زا  ار  روآتـلذ  ياـهراک  هـب  نداد  نـت  زین  لاـعتم  دـنوادخ 
هب [ ;  » 5 « ] اعیمج ةزعلا هللا  ناف  ةزعلا  مهدـنع  نوغتبیا  نینمؤملا  نود  نم  ءایلوا  نیرفاـکلا  نوذـختی  نیذـلا  اـمیلا  اباذـع  مهل  ناـب  نیقفاـنملا 
ایآ دـننکیم . باختنا  دوخ  تسود  نانمؤم  ياجب  ار  نارفاک  هک  اهنامه  تساهنآ . راظتنا  رد  یکاـندرد  باذـع  هک  هد  تراـشب  ناـقفانم 

تسادخ »؟ نآ  زا  اهتزع  همه  هکنیا  اب  دنیوجیم  نانآ  دزن  ار  وربآ ] و   ] تزع

یتسیز هداس  دهز و 

همانرب نتم  رد  ار  تعانق  دهز و  هشیمه  یهلا  نادرم  کین  تسا ، یقیقح  لامک  هب  ندیسر  عنام  نآ  تاقلعت  ایند و  هب  یگتسبلد  هک  اجنآ  زا 
نیرت صخاـش  زا  نآ  قرب  قرز و  اـیند و  رهاـظم  هب  نتـسبن  لد  يویند و  ياـههولج  زا  زیهرپ  یگیاریپیب و  یتـسیز ، هداـس  دـنراد و  دوـخ 
یقیقح ناوریپ  دناهتخومآ . فراع  ناملاع  یهلا و  ءایلوا  ناربمایپ ، یگدنز  زا  ار  هدیدنـسپ  هویـش  نیا  نانآ  انئمطم  تسا . نانآ  ياهیگژیو 

ار مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رابرهگ  نخـس  نیا  هتخومآ و  نایمارگ  نآ  زا  ار  یتسیز  هداس  دـهز و  يابیز  تلـصخ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
ایندـلا کـیلع  نهتلف  هراوج  یف  سودرفلا  نکـست  هراد و  یف  لـیلجلا  رواـجت  نا  تببحا  نا  : » دومرف هک  دـنراد  دوخ  شوـگ  هزیوآ  هشیمه 

یهلا هاگرد  رد  هک  يراد  تسود  رگا  [ ; 6  ] ترخا ام  کیلعو  تمدق  ام  کل  نا  ملعاو  دغل  ائیـش  رخدت  الو  کنیع  بصن  توملا  لعجاو 
دشاب راوخ  وت  رظن  رد  نآ ] رهاظم  و   ] ایند دیاب  ینیزگ ، نکسم  یلاعتیراب  ترـضح  راوج  رد  تشهب  رد  يوش و  نیـشنمه  لاعتم  دنوادخ  اب 

هب ياهتـشاد  میدـقت  حـلاص ] لامعا  زا   ] ـالبق هچنآ  نادـب  نکن و  هریخذ  يزیچ  دوخ  يارب  هدـب و  رارق  دوخ  نیعلا  بصن  هشیمه  ار  گرم  و 
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درک ». یهاوخ  ررض  ياهتخادنا  ریخات  هب  ار  نآ  ماجنا  هک  کین  ياهراک  زا  دوب و  دهاوخ  دنمدوس  وت  لاح 

نارگید حالصا  يارب  شالت 

هار دوخ  اهنت  هن  نانآ  دشابیم . حیحص  قیرط  هب  فرحنم  دارفا  حالصا  تیاده و  نیتسار ، نایعیـش  يارب  راظتنا  دروم  ياهیگژیو  هلمج  زا 
لابند هب  اهنت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  دنـشاب . نینچ  مه ، نارگید  دـنراد  تسود  شیوخ  ناج  قاـمعا  زا  هکلب  دـنیامیپیم  تقیقح 

اب نانآ  دنـشابیم . تافارحنا  عاونا  هب  ناگدولآ  ناـهارمگ و  ییاـمنهار  حالـصا و  هشیدـنا ي  رد  زور  بش و  هکلب  دنتـسین  شیوخ  تاـجن 
کین قالخا  اب  دنزادرپیم و  دارفا  حالصا  هب  هدیدنسپ  حیحص و  ياههویش  يریگراکب  اب  مالسلا  هیلع  مشـش  ياوشیپ  ياهدومنهر  زا  ماهلا 

یف لقت  ال  : » دومرف هک  دـننکیمن  شومارف  هاگچیه  ار  يرفعج  بهذـم  سیئر  يابیز  مالک  نیا  دـننکیم و  شـالت  ناراـک  هنگ  بذـج  رد 
و  ] یبوخ زج  دوخ  راکدب  ناشیکمه  دروم  رد  [ ; 7  ] مهل ۀبوتلا  اولسو  مهقیفوت  یف  هللا  یلا  اونیکتساو  اریخ ، الا  مکتوعد  لها  نم  نیبنذملا 

دناوتیم هطبار  نیا  رد  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هریـس  دـیهاوخب ». ار  ناـنآ  هبوـت  تیادـه و  قـیفوت  دـنوادخ  زا  وـگن و  يزیچ  یکین ]
روصنم رابرد  زا  دـناوتیمن  راوخبارـش ) راـکهنگ و  يدرف  [ ) 8  ] ینارقـش دش ، هجوتم  هک  یماگنه  ترـضح  نآ  دـشاب . نایعیـش  ياشگهار 

هب هجو  تخادرپ  ماگنه  ترضح  نآ  دومن . میلست  يو  هب  تفرگ و  ار  ینارقش  مهـس  تفر و  اجنآ  هب  دنک ، تفایرد  ار  دوخ  مهـس  یقیناود 
وت زا  یلو  تسا  بوخ  یـسک  ره  زا  بوخ  راـک  دومرف : هدرک و  دزـشوگ  وا  هب  ار  يو  ياـطخ  ناـبرهم ، زیمآتفطـالم و  ینحل  اـب  ینارقش 

، باستنا نیمه  رطاخ  هب  وت  زا  یلو  تسا ، دـب  یـسک  ره  زا  دـب  راک  تسا و  رتابیز  رتبوخ و  يراد  تیب  لها  اـم  هب  هک  یباـستنا  هطـساوب ي 
وا و رس  زا  ماما  هک  تسناد  هلمج  نیا  ندینش  اب  ینارقـش  تشذگ . دومرف و  ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . رتحیبق  رتتشز و 
هب ار  يو  هدیدنـسپ  یقطنم و  الماک  يراتفر  اب  دومن و  تبحم  زاربا  هتفاتـش و  وا  يرای  هب  لاح  نیا  اب  ماـما  هکنیا  زا  تسا و  هاـگآ  شهاـنگ 

[ . 9  ] دومن تمالم  ار  دوخ  تشگ و  راسمرش  دوخ  نادجو  دزن  ادیدش  تخاس ، هجوتم  شهانگ 

تقادص تناما و 

تلصخ ود  نیا  تسا . ییوگتسار  يرادتناما و  يالاو  تفص  ود  نانمؤم ، نایعیش و  يارب  راظتنا  دروم  ياهیگژیو  نیرتزراب  نیرتمهم و  زا 
هعماـج دارفا  ناـیم  رد  ود  نآ  جـیورت  تیوـقت و  اـب  ناوـتیم  ار  ياهعماـج  ره  شمارآ  ماجـسنا و  مظن و  ساـسا  هک  دراد  تـیمها  ناـنچنآ 

مومع هب  یلک  ییاههیصوت  زا  هتشذگ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دومن . نیمضت  ار  عماوج  تداعس  درک و  لح  ار  تالکشم  دومن و  يزیریپ 
یگژیو ود  نیا  يایحا  جـیورت و  هب  ترـضح  نآ  ماـمتها  داتـسرفیم . هژیو  ماـیپ  دروم  نیا  رد  شناراـی  زا  یخرب  هب  هطبار ، نیا  رد  ناـیعیش 

هیلع قداص  ماما  دزاسیم . نشور  یقالخا  لئاضف  هدیدنـسپ و  تافـص  مامت  نایم  رد  ار  اهنآ  هاگیاج  نایعیـش ، نایم  رد  یقالخا  یناسنا و 
هللا لوسر  دنع  یلع  هب  غلب  ام  رظنا  کل : لوقی  دمحم  نب  رفعج  نا  هل : لقو  مالـسلا  هارقاف  هللا  دبع  تیتا  اذا  : » دومرف سمهک  یبا  هب  مالـسلا 

[10  ] ۀنامالا ءاداو  ثیدحلا  قدصب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دنع  هب  غلب  ام  غلب  امنا  مالـسلا  هیلع  ایلع  ناف  همزلاف ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هک يزیچ  نآ  رد  نک  تقد  دیوگیم : وت  هب  دمحم  نب  رفعج  وگب : ناسرب و  وا  هب  ارم ]  ] مالس یتفر ، روفعی ] یبا  نب   ] هللادبع شیپ  هاگره  ; 
وت  ] سپ دناسر ]. یلاع  تاماقم  نآ  هب  ار  وا  و   ] دش زارفارس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نآ  هلیـسو ي  هب 

يرادتناما ییوگتسار و  اب  مالسلا  هیلع  یلع  انئمطم  يارایب ، ] ابیز  فاصوا  نآ  اب  ار  شیوخ  راتفر  و   ] نادب مزال  تدوخ  يارب  ار  اهنآ  مه ]
! ناه : » دیامرفیم ثیدح  نیا  حرش  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  دیـسر ». تمظع  هجرد و  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  رد 

نادب ار  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  تساجک  ات  تناما  در  هجهل و  قدص  ماقم  نیب  فیرـش ! ثیدح  نیا  رد  نک  رکفت  زیزع ! يا 
دنتشادیم تسود  رتشیب  زیچ  ره  زا  ار  تفص  ود  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دوشیم  مولعم  ثیدح  نیا  زا  دیناسر . دنلب  ماقم 

هیلع قداص  بانج  تسا . هدناسر  دنمجرا  ماقم  نادب  تسا و  هدرک  برقم  ار  وا  ود  نیا  مالسلا  هیلع  یلوم  هیلامک  تافص  مامت  نیب  رد  هک 
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راثن ناج  صلخم و  هک  روفعی  یبا  نبا  هب  هتشاد ، تیمها  یلیخ  ناشکرابم  رظن  رد  هک  ار  رما  نیا  فاصوا ، لاعفا و  مامت  نیب  رد  زین  مالـسلا 
نیا تیمها  يرگید  ثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  [ . 11 .« ] اهنآ تمزالم  هب  هدومرف  شرافـس  هداد و  ماـغیپ  هدوب  راوگرزب  نآ 

نکلو کلذل  شحوتسا  هکرت  ولف  هداتعا ، ءیش  کلذ  ناف  هدوجـس  لجرلا و  عوکر  لوط  یلا  اورظنت  ال  : » درادیم نایب  نینچ  ار  تفـص  ود 
رطاخ هب  دنک  كرت  رگا  هدرک و  تداع  نآ  هب  اریز  دیرگنن  صخش  دوجـس  عوکر و  لوط  هب  [ ; 12  ] هتناما ءاداو  هثیدح  قدص  یلا  اورظنا 

ناوتیمن يرهاظ  ياهتعاطا  تدابع و  اـب  ار  نیتسار  هعیـش  يرآ  دـیرگنب ». وا  يرادـتناما  راـتفگ و  یتسار  هب  هکلب  دـنکیم ، تشحو  نآ 
ینالوط لامعا  نیگنس و  ياهتدابع  ماجنا  اب  هک  يدارفا  اسب  هچ  دوش . تباث  وا  يرادتناما  یتسار و  ناحتما ، هصرع  رد  دیاب  هکلب  تخانش 

نآ هدـهع ي  زا  دـنناوتیمن  يرادـتناما  یتسار و  ماقم  رد  اـما  دـننکیم ، دادـملق  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  وریپ  نمؤم و  ار  دوخ  ییاـیر ، و 
دنوشیم . ناطیش  بولغم  هدمآرب و 

يریذپ تیالو 

ناونع هب  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  يربهر  تیالو و  شریذپ  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  رظنم  زا  نایعیـش  ياهیگژیو  زا  رگید  یکی 
يداش و هک  تسا  هتـسبلد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  هب  نانچنآ  یقیقح  هعیـش  دـشابیم . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  تلاـسر  موادـت 

تیب لها  تبحم  دنزیم . دنویپ  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تبحم  تیالو و  اب  ار  یگدنز  دئادش  ذئاذل و  مامت  یـشوخان و  یـشوخ و  نزح ،
مالسلا مهیلع  تیب  لها  ياهرایعم  اهكالم و  اب  وا  رادرک  راتفر و  راتفگ ، مامت  هک  هدرک  خوسر  يو  لد  ناج و  رد  نانچنآ  مالـسلا  مهیلع 

انتنیط لضاف  نم  اوقلخ  انتعیش  هللا  محر  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنتسه . وا  يارب  یعرـش  تجح  ناونع  هب  نانآ  دوشیم و  هدیجنس 
دناهدش هدیرفآ  ام  تشرس  يدایز  زا  هک  دنک  تمحر  ار  ام  نایعیـش  دنوادخ  [ ; 13  ] انحرفل نوحرفیو  اننزحل  نونزحی  انتیالو  ءامب  اونجعو 

قداص ماما  دـندرگیم ». داش  ام  يداش  اب  دـنوشیم و  كانمغ  ام  ياههصغ ] و   ] هودـنا رطاخ  هب  نانآ  دناهتـشگ . نیجع  ام  تیالو  بآ  اب  و 
هدومن و تیبرت  ییالو  ینایعیـش  شیوخ  یتیبرت  بتکم  رد  شیوخ ، ناوریپ  يریذـپ  تیـالو  هب  ررکم  ياهشرافـس  رب  هوـالع  مالـسلا  هیلع 

تسا راکادف  صلخم و  نایعیش  زا  یکی  روفعی  یبا  نب  هللادبع  تسا : تقیقح  نیا  رگنایب  لیذ  ناتـساد  درکیم . قیوشت  راک  نیا  هب  ار  نانآ 
یملع و تمظع  همه  اب  وا  دـشابیم . نایعیـش  مامت  يارب  زراب  ياهنومن  لماک و  ياهوسا  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تیـالو  شریذـپ  رد  هک 
زا يروهـشم  ناتـساد  دروم  نیا  رد  دوب . ضحم  میلـست  مالـسلا  هیلع  ماما  نامرف  ربارب  رد  تشاد ، دوخ  موق  نایم  رد  هک  یعاـمتجا  تیعقوم 

هیلع مشـش  ياوشیپ  روضح  رد  يزور  يو  دهدیم . ناشن  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  ار  يو  تعاطا  صالخا و  تیاهن  هک  هدش  لقن  يو 
هک دومن  راهظا  ار  یمالک  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ینانخـس  هئارا  نمـض  هللادبع ، دشیم . دـنمهرهب  شترـضح  دوجو  زا  دوب و  هتـسشن  مالـسلا 

ییوگلا ابیز و  یسرد  دناوتیم  تفرگیم  هشیر  يو  نامیا  ياهتنم  ناج و  قمع  زا  هک  يو  نخـس  نیا  تفرگ . رارق  ترـضح  تیانع  دروم 
ۀنامر تقلف  ول  هللاو  : » تشاد هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  وا  دشاب . مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتـسود  ناوریپ و  مامت  يارب  بسانم 

کمحر هللا ، کمحر  لاقف : مارح ; مارح ، تلق  يذلا  ناو  لالح ; لالح ، تلق  يذلا  نا  تدهـشل  لالح  اذـه  مارح و  اذـه  تلقف  نیفـصنب 
انئمطم تسا ، مارح  شرگید  فصن  لالح و  نآ  فصن  هک  ییامرفب  ینک و  فصن  ود  طسو  زا  ار  يرانا  رگا  ادـخ ! هب  دـنگوس  [ ; 14  ] هللا

ارچ نوچ و  هنوگچیه  و   ] تسا مارح  مارح ، يدوـمرف  هک  ار  یفـصن  نآ  تسا و  لـالح  لـالح ، یتـفگ  ار  هچنآ  هک : داد  مهاوـخ  یهاوـگ 
دنک ». تمحر  ار  وت  ادخ  دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  درک ]. مهاوخن 

يزیرگ ترهش 

يو لمع  نیا  زا  ریغ  هب  دـشاب و  قح  ترـضح  تیاضر  بلج  يارب  دـیاب  ناـسنا  لـمع  راـک و  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  یعقاو  هعیـش  نمؤم و 
، دننکیم شالت  دنتـسین -  قح  ریـسم  رد  هک  نانآ -  تیاضر  بلج  نارگید و  دـنیاشوخ  يارب  هک  یناسک  تشاد . دـهاوخن  یقیقح  شزرا 
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هک ییایر  لمع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رظنم  زا  تسا . داضت  رد  یتسرپادـخ  اب  یتسرپدوخ  اساسا  دـنهدیم . ماجنا  ثبع  هدوهیب و  يراک 
شزرا يزیـشپ  ملاع  دنوادخ  دزن  دریگیم ، ماجنا  نارگید  دـنیاشوخ  ای  سفن و  ياضرا  يارب  اهنت  هدوبن و  لاعتم  دـنوادخ  يدونـشخ  يارب 
یلامعا رگم  دوشیم  هتفریذپ  اهیکین  مامت  [ ; 15  ] ءائر ناک  ام  الا  لوبقم  ربلا  لک  : » دومرف غیلب  نخـس  کی  رد  یمارگ  دوجو  نآ  درادـن .

[16  ] بدـنج نب  هللادـبع  هب  شیوخ  نخـس  حیـضوت  رد  مشـش  ياوشیپ  دـشاب ». هتفرگ  ماجنا  نارگید ] هب  نداد  ناـشن  و   ] اـیر رطاـخ  هب  هک 
علطت الف  کنیمیب  تیطعا  اذا  نکلو  كرجا ، تیفوتـسا  دـقف  کلذ  تلعف  نا  کناف  كوکزیل ، ساـنلا  نیعا  یلع  قدـصتت  ـال  : » دـیامرفیم

هک دنراگنا ، هزیکاپ  يدرم ]  ] ار وت  هکنیا  دصق  هب  هدـم  ماجنا  مدرم  مشچ  ولج  ار  کین ] ياهراک  و   ] هقدـص هاگچیه  [ ; 17  ] کلامش اهیلع 
تـسد اب  رگا  هک  شاب ] هتـشاد  رطاخ  هب   ] یلو درک ، یهاوخ  تفایرد  لماک  وحن  هب  ار  دوخ  شاداـپ  رجا و  ینک  لـمع  نخـس ]  ] نیا هب  رگا 

[ . 18 .« ] زاسن علطم  ار  دوخ  پچ  تسد  ینکیم  ششخب  دوخ  تسار 

هداوناخ هب  یگدیسر 

لماک هعیـش  نمؤم و  يارب  راظتنا  دروم  ياهیگژیو  زا  رگید  یکی  هداوناخ  ياضعا  اب  يراتفرـشوخ  یگداوناخ و  یگدنز  هب  نداد  هعـسوت 
شالت وا  تسین . راتفردـب  ریگ و  تخـس  رظن ، گـنت  دوخ ، هداوناـخ  هب  تبـسن  هاـگچیه  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  یقیقح  وریپ  دـشابیم .

شرتسگ هداوناخ  یتشیعم  روما  هافر و  هب  ناکما  تروص  رد  دیامن و  ترـشاعم  دوخ  نادـنزرف  رـسمه و  اب  ياهتـسیاش  وحن  هب  هک  دـنکیم 
نا کشوا  لعفی  مل  ناف  هئارـسا  یلع  عسویلف  ۀـمعن  هیلع  هللا  معنا  نمف  هءارـسا  ءرملا  لایع  نا  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دـهد .
هب دیاب  دنک ، اطع  وا  هب  یتمعن  لاعتم  دنوادخ  هک  یسک  ره  سپ  دنیوا . ریـسا  دننامه   ] درم کی  هداوناخ  ياضعا  [ ; 19  ] ۀمعنلا کلت  لوزت 
رد دوش ». جراخ  وا  تسد  زا  تمعن  نیا  تسا  نکمم  دنکن  نینچ  رگا  هک  دنک  داجیا  یگدـنز  رد  یـشیاشگ  دوخ  ناتـسدریز ] و   ] هداوناخ

دنادیم و رمع  ندش  ینالوط  بجوم  ارنآ  هدومن و  شرافـس  هداوناخ  اب  يراتفرـشوخ  هب  ار  نایعیـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رگید  یتیاور 
دش ». دهاوخ  ینالوط  شرمع  دیامن  يراتفرشوخ  دوخ  هداوناخ  اب  سک  ره  [ ; 2  ] هرمع یف  دیز  هتیب  لها  یف  هرب  نسح  نم  : » دیامرفیم

نارگید اب  ترشاعم  رد  بدا  تیاعر 

یقالخا و بادآ  تیاعر  اب  ناسنا  دوشیم . بوسحم  ناسنا  ره  يارب  يونعم  ياههیامرـس  نیرتگرزب  زا  یقالخا  لـئاضف  رب  تبظاوم  بدا و 
هدوتس و ار  بدا  اب  دارفا  نمشد ، تسود و  دنکیم . بذج  دوخ  يوس  هب  ار  اهلد  هدیـشخب و  میکحت  هعماج  رد  ار  دوخ  هاگیاج  یعامتجا 
زا ار  یناـسنا  بادآ  هب  هجوت  یقـالخا و  لوـصا  تیاـعر  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـنرگنیم . مارتـحا  هدـید  هب  ناـنآ  هب  ناـج  قاـمعا  زا 

انریبک رقوی  مل  نم  انم  سیل  : » دیامرفیم درامشیم و  مزال  يرورض و  يرما  نیتسار  نایعیـش  رب  ار  نآ  هتـسناد و  عیـشت  بتکم  ياهیگژیو 
دیامنن ». محرت  اهرتکچوک  هب  دنکن و  مارتحا  ار  اهرتگرزب  هک  یسک  تسین  ام  هعیش  [ ; 20  ] انریغص محری  ملو 

ینید ناردارب  اب  يرایمه 

زا دوشیم ، تبحم  سنا و  داـجیا  اـهلد و  یکیدزن  بجوـم  هکنیا  زا  هتـشذگ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ناوریپ  نیب  رد  يراـیمه  نواـعت و 
هب مارتحا  فلتخم و  ياههقیلس  اهرظن و  فالتخا  نتـشاذگ  رانک  اب  نانآ  دشابیم . نانآ  نایم  رد  طابترا  میکحت  رادتقا و  لماوع  نیرتمهم 

ياوه زا  يرود  اب  یقیقح  نایعیـش  دـنرادیم . لوذـبم  ار  دوخ  یعـس  تیاهن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  گنهرف  رـشن  دربشیپ و  رد  رگیدـمه 
ياههزومآ یمالـسا و  فراعم  جیورت  هار  رد  هدش و  سونام  رگیدمه  اب  عیـشت ، یلاعتم  بتکم  نیفلاخم  یناطیـش  ياهتساوخ  در  سفن و 

لقو انتعیش  رـشاعم  غلب  : » دیامرفیم دوخ  نارای  زا  یکی  هب  دروم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دننکیم . شالت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
ناسرب و ام  نایعیش  هب  [ ; 21  ] هللا یف  ناوخالا  ةاساومو  ایندلا  یف  داهتجالاو  عرولاب  الا  انتیالو  لانت  هللاوف ال  بهاذملا ، مکب  نبهذـت  ال  مهل :
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رد شالت  يوقت و  اب  رگم  دیـسر  ناوتیمن  تیب  لها  ام  تیالو  هب  دنگوس ! ادـخ  هب  دـننک ، لافغا  ار  امـش  فرحنم ] ي   ] اههورگ ادابم  وگب :
ادخ ». هار  رد  ینید  ناردارب  اب  يراکمه  ایند و 

هانگ سلاجم  زا  يرود 

دـض تاعامتجا  هدولآ و  ياهلفحم  هلمج  زا  یفارحنا  لماوع  تسوا . فارطا  طیحم  ناـسنا  ناور  حور و  رد  راذـگ  ریثاـت  لـماوع  زا  یکی 
یهاوخ نانآ  دراذـگیم و  یقاب  هدـننک  تکرـش  دارفا  رد  ار  یناوارف  تاریثاـت  دـننادرگیم ، ار  اـهنآ  دـساف  راـکهنگ و  دارفا  هک  یـشزرا 
لفاحم نیا  رد  تکرـش  زا  ار  نینمؤم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تهج  نیدـب  دـنوشیم . تیـصعم  روجف و  قسف و  لها  اب  گنرمه  یهاوخن 

: دیامرفیم ترضح  نآ  دشاب . دوجوم  تیعـضو  رییغت  يارب  هکنیا  رگم  درادیم ، رذحرب  ییاهناکم  نینچ  هب  نتفر  زا  ار  نانآ  هدرک و  یهن 
رد هک  دنیشنب  یسلجم  رد  هک  تسین  هتـسیاش  نمؤم  يارب  [ ; 22  ] هرییغت یلع  ردقی  الو  هیف  هللا  یـصعی  اسلجم  سلجی  نا  نمؤملل  یغبنی  «ال 

درادن ». ار  نآ  رییغت  ییاناوت  وا  دوشیم و  ماجنا  دنوادخ  تیصعم  نآ 

اهتصرف زا  هدافتسا 

تـصرف ره  زا  هک  تسا  یـسک  قفوم  ناسنا  دوشیم . جراـخ  ناـسنا  تسد  زا  اعیرـس  تسا و  مک  یگدـنز  رد  هدـمآ  تسدـب  ياـهتصرف 
: دومرف دوخ  ناوریپ  هب  هنیمز  نیا  رد  مشش  ياوشیپ  دریگ . هرهب  شیوخ  فده  هب  ندیسر  يارب  دشاب -  تدم  هاتوک  هچرگ  هدمآ -  تسدب 
رد  ] سک ره  [ ; 23  ] توفلا نمزلا  لیبسو  بلـسلا  مایالا  ناش  نم  نال  هتـصرف ، مایالا  هتبلـس  ءاصقتـسالا  ۀلجاؤم  ۀصرفلا  ۀـلجاع  رظتنا  نم  »
زین ار  هاتوک ]  ] تصرف نآ  راگزور  دنیشنب ، هدنیآ  رد  يرتلماک  ياهتصرف  راظتنا  هب  دنتـسه ] ارذگ  هاتوک و  هک  هدمآ  تسدب  ياهتصرف 

تسا ». نتفر  تسد  زا  هنامز  شور  و  اهتصرف ]  ] بلس راگزور  تداع  هک  ارچ  تفرگ ; دهاوخ  وا  زا 

نآرق توالت 

. دـشابیم لاعتم  دـنوادخ  تمظع  رگناشن  نآ  ینارون  تایآ  تسا و  راگدرورپ  تمکح  ملع و  تردـق و  زا  ياهولج  و  یهلا ، مـالک  نآرق 
قداص ماما  دشابیم . مدرم  دنوادخ و  نایم  ياهماندهع  نآرق  تسا . نایاپیب  ياهنیجنگ  نآ  فراعم  ناملـسم و  کی  یگدنز  همانرب  نآرق 

: دـننک توالت  ار  باتک  نیا  زا  هیآ  هاجنپ  زور  ره  هک  دـنکیم  شرافـس  ناناملـسم  هب  اـهبنارگ ، هماندـهع ي  نیا  هب  هراـشا  اـب  مالـسلا  هیلع 
هماندهع نآرق  [ ; 24  ] ۀـیآ نیـسمخ  موی  لک  یف  هنم  ءرقی  ناو  هدـهع  یف  رظنی  نا  ملـسملا  ءرملل  یغبنی  دـقف  هقلخ ، یلا  هللا  دـهع  نآرقلا  »

توالت ار  نآ  زا  هیآ  هاـجنپ  زور  ره  رد  درگنب و  هماندـهع  نیا  هب  هک  تسا  هتـسیاش  ناملـسم  يارب  دـشابیم ، اـهناسنا  هب  لاـعتم  دـنوادخ 
اهباجن ۀیآ  متدجو  امف  نآرقلاب ! مکیلع  : » دومرف هتخادرپ و  نآرق  تئارق  بادآ  توالت و  تیفیک  هب  يرگید  نخس  رد  ترـضح  نآ  دنک ».

هک دـیتفای  ياهیآ  ره  سپ  نآرق ، توالت  داـب  امـش  رب  [ ; 25  ] هوبنتجاف مکلبق  ناک  نم  کله  هومتدـجو  اـمو  هب ، اولمعاـف  مکلبق  ناـک  نم 
تکاله لماوع  رگنایب  هک  دیدرک  هدهاشم  ار  ياهیآ  ره  دینک و  لمع  نآ  هب  مه  امش  دناهتفای ، تاجن  نآ ] هب  لمع  اب   ] امـش زا  لبق  یناسک 

دینک ». زیهرپ  لماوع ]  ] نآ زا  مه  امش  تسا ، ناینیشیپ  يدوبان ] [و 

یقرواپ

ص154. ج2 ، همئالا ، ۀفرعم  یف  همغلا  فشک  [ 1]
ص39. یشاجن ، لاجر  [ 2]

ص302. لوقعلا ، فحت  [ 3]
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تفـص ثیدـح  نیا  زا  ناوتیم  تسا ، هدـمآ  زین  نامهیم  يور  هب  گس  ندرک  سراپ  يانعم  هب  ریره  هک  ییاـجنآ  زا  ص303 ; نامه ، [ 4]
. تساهترشاعم رد  ندشن  ینابصع  ندرکن و  شاخرپ  نآ  درمشرب و  نایعیش  يارب  ار  يرگید 

138 و 139. ءاسن /  [ 5]
ص304. لوقعلا ، فحت  [ 6]

. نامه [ 7]
یلـص ربمایپ  هک  دوب  هدرب  لیاوا  رد  حلاص  دشابیم . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  باحـصا  زا  یکی  ینارقـش  حلاص  نادنزرف  زا  يو  [ 8]

. تفرگ بقل  ربمایپ  هدش ي  دازآ  ناونعب  تهج  نیدب  دومن ، شدازآ  هلآ  هیلع و  هللا 
ص152. ناتسار ، ناتساد  ص349 ; ج47 ، راونالا ، راحب  [ 9]

ثیدح 5. ۀنامالا ، ءادا  قدصلا و  باب  رفکلاو ، نامیالا  باتک  یفاک ، لوصا  [ 10]
ص477. هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  ثیدح ، لهچ  [ 11]

ص 105. ج 2 ، یفاک ، [ 12]
ص3. ج1 ، یبوط ، هرجش  [ 13]

ص 249. یشک ، لاجر  [ 14]
ص303. لوقعلا ، فحت  [ 15]

ماما قداص ، ماما  رقاب ، ماما  نیـشنمه  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  دامتعا  دروم  ردـقلا ، لیلج  يدرم  یفوک  یلجب  بدـنج  نب  هللادـبع  [ 16]
امهیلع اضر  ماما  مظاک و  ماما  فرط  زا  دوب ، تدابع  لها  ثدحم و  هیقف ، یتیصخش  هک  هللادبع  دوب . مالسلا  مهیلع  اضر  ترـضح  مظاک و 

. دیدرگ يو  نیشناج  رایزهم  نب  یلع  يو  توف  زا  دعب  تشاد . هدهع  هب  ار  تلاکو  تمس  مالسلا 
ص305. لوقعلا ، فحت  [ 17]

. دشابیم کین  ياهراک  ماجنا  رد  يراک  ناهنپ  تیاهن  زا  هیانک  نخس  نیا  [ 18]
ص207. ج2 ، همغلا ، فشک  [ 19]

ص208. نامه ، [ 20]
ص138. ج75 ، راونالا ، راحب  [ 21]

ص303. لوقعلا ، فحت  [ 22]
ص503. ج11 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 23]

ص268. ج78 ، راونالا ، راحب  [ 24]
ص 609. ج 2 ، یفاک ، [ 25]

ج4. هعیشلا ، لئاسو  [ 26]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 
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دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 15زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 15زکرم  هحفص 14 
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