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دمآرد

شیارگ تافالتخا ،  يربمایپ  ره  زا  سپ  رگید ، فرط  زا  تسا ؛ رشب  يراگتسر  تداعس و  هار  نیرت  یـساسا  یهلا  قح  بهذم  نید و 
یهلا ربمایپ  هچنآ  نید و  تقیقح  اب  یگنهامه  تلاصا و  نازیم  هبنج  زا  هک  تسا  هدومن  خر  ینوگانوگ  ياه  کلـسم  اـه و  هقرف  اـه ،

.تسا هدومن  خر  زین  مالسا  خیرات  رد  عوضوم  نیا  .دنتسین  ناسکی  ناشناوریپ  يراگتسر ، تداعس و  نیمضت  دنا و  هدروآ  ناغمرا  هب 

هچ مالسا  ناهج  رد  هدمآ  دیدپ  یفلتخم  بهاذم  اه و  هقرف  اب  هک  تسا  نیا  ناملسم  ره  يارب  ورشیپ  ياه  شسرپ  زا  یکی  نونکا  مه 
حابـصم میقتـسم و  طارـص  تسین و  نینچ  ای  داد  اوتف  دوجوم  بهاذـم  زا  کیره  قلطم  يواسم و  تیناقح  هب  ناوتیم  ایآ  درک ؟ دـیاب 

یم هنوگچ  تسا ، نینچ  رگا  دنراد ؟ رارق  يرتورف  هبتر  رد  بهاذـم  رگید  تسا و  دوجوم  تاشیارگ  زا  یکی  رد  اهنت  تیادـه  لماک 
، هار نیا  رگا  تخانشزاب ؟ نوگانوگ  ياهکلسم  اه و  هار  نایم  رد  ار  نآ  ناوت 
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؟ درک تابثا  ار  نآ  يرترب  تیناقح و  ناوتیم  هنوگچ  تسا ، مالسلا  هیلع  تیب  لها  بهذم  نامه  ای  عیشت 

عماج و یـسررب  هجیتن  بوتکم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  شیپاشیپ  .میواکب  ار  هلئـسم  نیا  دنوادخ ، يرای  هب  هک  مینآرب  راتـشون ، نیا  رد 
.تسا هدرشف  ارذگ و  یهاگن  مین  طقف  دیآ ، یم  رصتخم  نیا  رد  هچنآ  دش و  دهاوخ  باتک  دلج  اههد  رب  غلاب  هلئـسم ، نیا  هبناج  همه 

ماجنارس ینید و  تادنتسم  زا  يا  هراپ  نآ ، هاگتساخ  عیـشت ، تیهام  یـسررب  هب  سپـس  دوش ؛ یم  میدقت  یتامدقم  یتاکن  هراب  نیارد 
.تخادرپ میهاوخ  اهقرف  رگید  ربارب  رد  نآ  تازایتما 
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یقیقح مالسا  : لوا لصف 

هراشا

ریوصت
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ریوصت
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اریز تسیچ ؟ ندوب  یقیقح  ناملسم  يارب  مالـسا  كالم  أساسا  دید  دیاب  رگید ، هقرف  بهذمره و  ای  عیـشت  ییارچ  ندش  نشور  يارب 
نآرق و ياه  هزومآ  زا  فارحنا  مدع  مالـسا و  تیعقاو  لکـش ، نیرتهب  هب  هک  تسا  نیا  یکلـسم ، بهذـمره و  هرابرد  یلـصا  هلئـسم 

.دش دهاوخ  رورم  نآرق  رظنم  زا  يدعب  ثحبم  رد  مهم ، نیا  .دننک  ظفح  دوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ 

نآرق رد  یقیقح  مالسا  ياه  صخاش  . 1

مهیلع رمالا  یلوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یهلا  میلاعت  دـنوادخ و  زا  ارچ  نوچ و  یب  تعاـطا  رد  ار  نیتسار  مالـسا  دـیجم  نآرق 
: دوش یم  نایب  نآ  مزاول  بناوج و  یخرب  هب  هجوتاب  هراب  نیارد  نآرق  تایآ  زا  یضعب  همادا  رد  .دناد  یم  مالسلا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  زا  يوریپ  .فلا 

نایم زا  رمالا  یلوا  ربمایپ و  ادخ و  زا  نانمؤم ، يا   ) (1) مکنم رمألا  یلوأ  لوسرلا و  اوعیطأو  هللا  اوعیطأ  اونمآ  نیذلا  اهیأ  ای 
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( .دیربب نامرف  دوخ ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  ییاهن  تیعجرم  .ب 

هـضرع ربمایپ  ادـخ و  هب  ار  نآ  دیدیـسر ، فالتخا  هب  يزیچ  رد  رگا  سپ   (1)« ...لوسرلاو هللا  یلإ  هودرف  ءیـش  یف  متعزانت  نإـف  »... 
( ....دینک

ادخ زا  تعاطا  اب  ربارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  تعاطا  .ج 

( .تسا هدرک  تعاطا  ار  ادخ  نامرف  انامه  دنک ، تعاطا  ار  ربمایپ  سکره   ) (2)  ...« هللا عاطأ  دقف  لوسرلا  عطی  نمو  »

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نخس  ینایحو  داینب  .د 

یحو همه  دـیوگ  یم  هچنآ  .دـیوگ  یمن  نخـس  دوخ  زا  اربماـیپ  ینعی   ] وا و   ) (3)  « یحوی یحو  ـالإ  وه  نإ  يوهلا *  نع  قـطنی  اـمو  »
( .تسا هدش  هداتسرف  ورف  وا  رب  هک  تسا 
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، ترضح نآ  نییآ  تیمتاخ  هوالع  هب  ادخ ، زا  تعاطا  اب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تعاطا  ندوب  گنـس  مه  هدشدای و  تایآ  قالطا 
.دراد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  تعاطا  موزل  ندوب  یگشیمه  یگنادواج و  رب  تلالد  ییاهنت  هب  کیره 

نآ تلحر  زا  سپ  دنا ، هدوب  فظوم  ناشیا  نیمارف  زا  يوریپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تایح  نامز  رد  ناناملسم  هک  هنوگ  نامه 
؛ دـننک میظنت  دـنا ، هدومرف  شرافـس  ییامنهار و  نآ  هب  هدرک و  میـسرت  ناشیا  هچنآ  ساسا  رب  اقیقد  ار  دوخ  ریـسم  دـیاب  زین  ترـضح 
هب تخانش ؟ ار  وا  ناوت  یم  هنوگچ  تسیک و  تسخن ، هیآ  رد  هدش  حرطم  رمالا  یلوا  هک  دنکیم  ییامندوخ  هلئسم  نیا  نآ ، رب  نوزفا 

تـسا یـسک  اعطق  تسا و  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ادخ و  زا  تعاطا  اب  گنـس  مه  رمالا ، یلوا  زا  تعاطا  هکنآ ، هژیو 
تما يراگتسر  تداعس و  هدننک  نیمضت  درادن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ادخ و  زا  يوریپ  اب  یتوافت  چیه  وا  زا  يوریپ  هک 

.تسا

عوضوم نیا  .دـنا  هدرک  یفرعم  ار  رمالا  یلوا  نیلقث ، زا  يوریپ  لصا  ینعی  يدربهار ، یلـصا  نایب  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ 
.دش دهاوخ  یسررب  دعب  ثحبم  رد 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يدربهار  لصا  . 2

ینید تایح  رارمتسا  یگنوگچ  تما و  هدنیآ  تشونرس  هب  شیوخ  فیرش  تایح  لوط  رد  هراومه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ 
هک ترـضح  نآ  طسوت  هدـش  نییعت  یـساسا  دربهار  .دـنا  هتفگ  نخـس  نآ  هرابرد  نوگانوگ  ياه  لکـش  هب  هدـیزرو و  مامتها  ناـنآ 

دربهار  » دـنا هدرک  لـقن  ار  نآ  دوخ  ییاور  بتک  نیرتربـتعم  رد  یمالـسا  قرف  همه  دـنا و  هتفگ  نخـس  نآ  زا  تاـعفد  هب  اراکـشآ و 
نیارد ناشیا  نتفگ  نخـس  عون  ترـضح و  نآ  تادـیکأت  .تسا  مالـسلا »  مهیلع  تیب  لـها  نآرق و  زا  يوریپ  ینعی  نیلقث » زا  يوریپ 

هب تنس ، لها  عبانم  رد  ثیدح  نیا  هدرتسگ  لقن  هب  هجوتاب  .دراذگ  یمن  یقاب  یسک  رب  يدیدرت  نیرتمک  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  هراب ،
: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  ملسم  حیحص  رد  .مینک  یم  هدنسب  عبانم  نامه  زا  ییاه  هنومن  نایب 

زیچ ود  امش  نایم  رد  سپ  میوگ ؛ تباجا  ار  قح  توعد  دسر و  ارم  یهلا  کیپ  تسا  کیدزن  هک  متـسه  يرـشب  نم  انامه  مدرم ! يا 
نآ هب  سپ  تسا ؛ رون  تیاده و  نآ  رد  هک  ادخ  باتک  اهنآ  لوا  مراذگ : یم  اهب  نارگ 
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متیب (1). لها  يرگید  ...دییوج و  کسمت  دینز و  گنچ 

: تسا هدمآ  لبنح  نب  دمحا  دنسم  رد 

زا مادـکره  .دـیوش  یمن  هارمگ  نم  زا  دـعب  دـینزب ، گنچ  ود  نآ  هب  هک  یتقو  اـت  .متـشاذگ  نارگ  زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  نم  اـنامه 
دیشاب هجوتم  .دنتـسه  نم  تیب  لها  هک  مترتع  تسا و  نیمز  هب  نامـسآ  زا  لصتم  نامـسیر  هک  ادخ  باتک  تسا : رت  گرزب  يرگید 

(2) .دنیآ نم  شیپ  رثوک  ضوح  رد  ات  دنوش  یمن  ادج  رگیدکی  زا  ود  نیا 

: تسا هدش  لقن  ربمایپ  زا  زین  يذمرت  ننس  رد 

رت گرزب  يرگید  زا  یکی  .دـش  دـیهاوخن  هارمگ  نم ، زا  دـعب  دـینزب ، گنچ  اه  نآ  هب  ات  .مراذـگ  یم  نارگ  زیچ  ود  امـش  ناـیم  نم 
زا هتخیوآ  نامسیر  هک  تسادخ  باتک  تسا :

ص:17

يدـهلا و هیف  هللا  باتک  امهلوأ  نیلقثلا  مکیف  كرات  انا  بیجأف و  یبر  لوسر  یتای  نا  کشوی  رـشب  انا  امناف  سانلا  اهیا  ای  ـالأ  ، » 1 - 1
باتک ص782 ، ملـسم ، حیحـص  يروباشین ، يریـشق  جاجح  نب  ملـسم   .« ) ...یتیب لها  و  هب ...  اوکـسمتسا  هللا و  باتکب  اوذـخف  رونلا 

(. بلاطیبا نب  یلع  لئاضف  باب  هباحصلا ، لئاضف 
لهأ یترتعو  ضرألا  یلإ  ءامـسلا  نم  دودمم  لبح  لجو  زع  هللا  باتک  رخآلا  نم  ربکأ  امهدحأ  نیلقثلا  مکیف  تکرت  دق  ینا  . » 2 - 2

ص309) ج17 ، لبنح ، نب  دمحا  مامالا  دنسم  لبنح ، نبدمحا   .« ) ضوحلا یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  الا  یتیب 
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رب رثوک  ضوح  رد  ات  دـنوش  یمن  ادـج  رگیدـکی  زا  ود  نیا  [. ] تسا  ] متیب لها  ینعی ) ، ) نم ترتع  يرگید  تسا و  نیمز  هب  نامـسآ 
(1)! دینک یم  راتفر  نم  تیب  لها  اب  هنوگچ  دینک  تقد  .دنوش  دراو  نم 

: تفای تسد  جیاتن  نیا  هب  ناوت  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانخس  زا 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ندوباهب  نارگ  .فلا 

: تسا هتشون  یکم  رجح  نبا 

.دیمان نیلقث  ار  ترتع  نآرق و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

رارـسا و یندل و  مولع  هنیجنگ  ود ، نآ  زا  کیره  اریز  دنا ؛ هنوگ  نیا  ترتع  باتک و  دـنیوگیم و  ار  جرارپ  اهب و  نارگ  زیچره  لقث »
.(2) دنا هدرک  شرافس  نآ  هب  هدناوخارف و  ود  نآ  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  ربمایپ  ور  نیازا  دنا ؛ یهلا  ياه  تمکح 

ص:18

یلإ ءامـسلا  نم  دودـمم  لبح  هللا  باـتک  رخـآلا  نم  مظعأ  امهدـحا  يدـعب  اولـضت  نل  هب  متکـسمت  نإ  اـم  مکیف  كراـت  ینإ  . » 1 - 1
ننـس يذـمرتلا ، دـمحم  یـسیعوبا  « ) امهیف ینوفلخت  فیک  اورظناف  ضوحلا  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  یتیب و  لـهأ  یترتع  ضرـألا و 

ص 49؛ ج1 ، هباحـصلا ، هفرعم  یف  هباـغلا  دـسأ  ریثا ،  نبا   ) يرزج ینابیـش  ریثا  نیدـمحم  نب  یلع  کـن : ص663 ؛ ج 5 ، يذـمرتلا ،
ص349) ج7 ، روثأملاب ، ریسفتلا  یف  روثنملاردلا  یطویس ، نیدلا  لالج   ) یطویس يری�  دمحم  نب  لامک  نب  نمحرلادبع 

ص 442. ج 2 ، هقرحملا ، قعاوصلا  یمتیه ، رجح  نب  یلع  نب  دمحم  نیدمحا  . 2 - 2
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  تمصع  .ب 

رب اراکشآ  اهنآ  زا  يوریپ  موزل  و  ود ، نآ  يریذپان  كاکفنا  رب  دیکأت  رگیدکی و  رانک  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  ندادرارق 
باتک نآرق  هکارچ  دراد ؛ تلالد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تمصع 

قابطنا یگنهامه و  سپ  تسا ؛ نآرق  زا  ییادج  كاکفنا و  یگدولآ ، هانگره و  هب  التبا  تسا و  هدرک  لزان  موصعم  رب  هک  تسادـخ 
یم يرـصم ، دنمـشناد  هدنـسیون و  ملعوبا ،  قیفوت  داتـسا  .تسا  تمـصع  اب  يواسم  تسا ، هدـش  لزان  موصعم  رب  هک  یباتک  اب  لماک 

: دسیون

ود نیا  درک و  دـهاوخن  ذوفن  لطاب  وا  رد  زگره  هک  یباـتک  تسا : هتخاـس  نورقم  دـنوادخ  زیزع  باـتک  هب  ار  دوخ  تیب  لـها  ربماـیپ 
بوسحم نآرق  زا  ییادج  قارتفا و  نید ، ماکحا  اب  تفلاخم  عون  ره  رودص  هک  تسا  حضاو  .دش  دـنهاوخن  ادـج  رگیدـکی  زا  زگره 

راکـشآ یتلـالد  ثیدـح  ور ، نیمه  زا  تسا ؛ هداد  ود  نیا  ییادـج  مدـع  زا  ربـخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یلاـحرد  ددرگیم ؛
یپ رد  تسا ، هدرک  رکذ  يرایسب  فقاوم  رد  ار  ثیدح  نیا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دراد و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تمصعرب 

ات هدومن  ود  نیا  هب  کسمت  رب  تماقتسا  هب  شرافس  ار  نانآ  هدرک و  تنایص  ار  دوخ  تما  هک  تسا  فده  نیا 

ص:19
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ریوصت

ص:20
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تلالض هب  عورف ، تاداقتعا و  زا  معا  فلتخم ، روما  رد 

(1) ....دنوشن راتفرگ  یهارمگ  و 

: دنا هتشون  نینچ  یلاعت ) هللا  هظفح   ) يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ  نینچمه 

زا نانآ  زا  طرـشودیق  یب  يوریپ  موزل  وس و  کی  زا  نآرق  زا  اـهنآ  ندوبریذـپان  ییادـج  اریز  دـنا ؛ موصعم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها 
نآرق زا  دنتـشاد ، ییاطخ  ای  هانگ  اهنآ  رگا  هکارچ  تسا ؛ هانگ  هابتـشا و  اطخ و  زا  اهنآ  ندوب  موصعم  رب  ینـشور  لـیلد  رگید ، يوس 
ربارب رد  نانآ  زا  يوریپ  اب  : » دیامرف یم  هکنیا  درک و  یمن  همیب  یهارمگ  تلالـض و  زا  ار  ناناملـسم  نانآ ، زا  يوریپ  دندشیم و  ادـج 

(2) .تساهنآ تمصع  رب  ینشور  لیلد  دیراد ،» تینوصم  اهیهارمگ 

نییعت ددـصرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  نیا  رگناشن  رثوک ، ضوح  ات  يریذـپان  ییادـج  هب  ریبعت  تمایق  ات  یگدـنیاپ  .ج 
هنادواج دربهار  کی 

ص:21

، يزاریش مراکم  رصان  زا : لقن  هب  ص 86 و 87 ، مراهچ ،) رتفد  ییوجشناد ، خساپ  شسرپ و   ) یسانش ماما  یفـشاک ، اضر  دمحم  - 1
ص75. ءارهزلا ، همطاف 

ص 75. ج9 ، نآرق ، مایپ  يزاریش ، مراکم  رصان  . 2 - 2
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هرابرد رجح  نبا  .دنراد  دوجو  تما  نایم  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ینایاوشیپ  نایداه و  هراومه  دنا و  هدوب  تما  يارب  یمئاد  و 
: تسا هدروآ  نیلقث  ثیدح 

ات يوریپ  کسمت و  یگتـسیاش  نآرق ، نوچمه  هک  تسا  نآرق  هارمه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  یناسک  دوجو  رگناشن  ثیدـح  نیا 
(1) .دنشاب اراد  ار  تمایق 

: دنا هتشون  زین  یلاعت ) هللا  هظفح   ) يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ 

نآرق هک  هنوگ  نامه  دراد و  دوجو  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  يدرف  مالـسا ، خـیرات  لوط  مامت  رد  هک  دـهدیم  ناـشن  یبوخ  هب  نیا 
(2) .مینک ادیپ  ار  اهنآ  نامز  رصع و  ره  رد  مینک و  شواک  دیاب  سپ  دنا ؛ تیاده  غارچ  هشیمه  زین  اهنآ  تسا ، تیاده  غارچ  هشیمه 

نیلقث زا  يوریپ  موزل  .د 

زین هدـش و  دـیهاوخن  هارمگ  دـینز ، گنچ  ترتع  نآرق و  ینعی   ) ود نآ  هب  هک  یتقو  ات  : » دـندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هکنیا 
یخرب

ص:22

ص181. هقرحملا ، قعاوصلا  یمتیه ، رجح  نب  یلع  نب  دمحم  نیدمحا  - 1
ص75 نآرق ، مایپ  يزاریش ، مراکم  رصان  - 2
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ار دـماجنا  ود  نآ  تسـسگ  هب  هک  يراعـش  تکرح و  ره  دزاس و  یم  ناـیامن  ار  ودره  زا  يوریپ  موزل  ترـضح ، نآ  ریباـعت  رگید  زا 
: تسا هتفگ  يوانم  همالع  .دنکیم  یفرعم  راب  تلالض  یفارحنا و 

نآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دننام  یم  ار  ییولقود  ترتع  نآرق و  هک  تسا  نیا  هب  حیرصت  هکلب  هراشا و  ثیدح ، نیا  رد 
رد دنراد و  مدقم  دوخ  رب  ار  اهنآ  هدرک و  دروخرب  رد  نآ  اب  یبوخ  هب  هک  تسا  هتساوخ  تما  زا  هدومرف و  یفرعم  دوخ  زا  سپ  ار  ود 

.(1) دننز گنچ  اهنآ  هب  دوخ ، نید 

تیمها هچنآ  اما  (2) ؛ دوش یم  يراددوخ  اهنآ  نایب  زا  راـصتخا  تهج  هب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نیلقث  ثیدـح  زا  زین  يرگید  تاـکن 
تیادـه و هدـناوخارف و  ترتـع  نآرق و  زا  يوریپ  هب  ار  تما  هـشیمه  يارب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هـک  تـسا  نـیا  دراد ، هژیو 

باتک نوچمه  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  زین  دنا ؛ هتسناد  نآ  ورگ  رد  ار  فارحنا  زا  تما  يرادزاب 
موصعم یهلا ،

ص:23

فوؤرلا دبع  دمحم  زا : لقن  هب  ص 86 و 87 ، مراهچ » ) رتفد  ییوجشناد ، خساپ  شسرپ و  را  یسانش  ماما  یفـشاک ، اضر  دمحم  - 1
ص174 ج2 ، ریدقلا ، ضیف  يوانملا ،

ات 118. ص95  ج2 ، تاهبش ،  هب  خساپ  یسانش و  هعیش  یناوضر ، رغصا  یلع  کن : رتشیب  یهاگآ  يارب  - 2
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نآرق رانک  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  یناـیداه  هشیمه ، يارب  هک  دـنا  هدومرف  مـالعا  هتـسناد و  یتساراـن  يژک و  ره  زا  نوصم  و 
.دنراد دوجو  تما  ییامنهار  يارب 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  یتسیک  . 3

ربمایپ زا  باطخ  نبرمع  .دـنا  هدرک  یفرعم  ار  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  ناماما  تیب و  لها  فلتخم ، عقاوم  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
: دندومرف ربمایپ  مینک » ؟ کسمت  یلاع  تیب  لها  همه  هب  دیاب  ایآ  : » دیسرپ هلا  هیلع و  هللا  یلص 

هک تسا  یـسک  نآ  تما و  نایم  رد  ما  هفیلخ  ثراو و  ریزو و  ردارب و  اهنآ  لوا  دینک : کسمت  متیب  لها  يایـصوا  هب  دیاب  هکلب  ریخ ؛
زا رفن  هث  هاـگنآ  تسا ، نیـسح  مدـنزرف  وا  زا  دـعب  نسح و  مدـنزرف  وا  زا  سپ  مالـسلا ؛] هیلع  یلع  ماـما  ینعی   ) تـسا نمؤـم  ره  یلو 

(1)  .... يرگید زا  سپ  یکی  نیسح ؛ نادنزرف 

هفیلخ هدزاود  ینیشناج  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوش  یم  هدهاشم  یتایاور  تنـس ، لها  ییاور  عماجم  زا  يرایـسب  رد 
 . ...تسین ریذپ  قابطنا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هناگ  هدزاود  ناماما  رب  زج  هک  دنا  هدرک  حیرصت 
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ص:24

ص318. ج1 ، نیطمسلا ، دئارف  ینیوجلا ، میهاربا  . 1 - 1
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: زا دنا  ترابع  تایاور  نیا  زا  یخرب 

(1) .دننارب نامرف  نانآ  رب  درم  هدزاود  هکنآ  ات  درذگیم  هتسویپ  مدرم  راک  . 1

(2) .تسا رفن ] هدزاود   ] مالسلا هیلع  یسوم  يابقن  دادعت  هب  نم  نانیشناج  رامش  . 2

.(3) تساجرباپ هتسویپ  نید  دننک ، تموکح  امشرب  نیشناج  هفیلخ و  هدزاود  هک  یماگنه  ات  . 3

.(4) دنا شیرق  زا  یگمه  هک  دنرذگب  نانآ  رب  نیشناج  هفیلخ و  هدزاود  ات  تساجرباپ  هراومه  تما  نیا  راک  . 4

تماما دنا و  مشاه  لسن  زا  طقف  شیرق ، زا  ناماما  : » دنا هدومرف  شیرق  رد  تماما  راصحنا  حیضوت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
(5)« ....تسین هتسیاش  نانآ  ریغ  رب 

(6) .لیئارسا ینب  يابقن  ددع  هب  درک ، دنهاوخ  تموکح  هفیلخ  هدزاود  تما ، نیا  رب  . 5

ص:25

 . هرامالا باتک  ص 602 ، ملسم ، حیحص  يروباشین ، يریشق  جاجح  نب  ملسم  ، 1 - 1
ثیدح 14971. ص89 ، ج 6 ، لامعلا ، زنک  يدنه ، یقتم  یلع  نیدلا  ءالع  ، 2 - 2

 . هرامألا باتک  ص 604 ، ج6 ، ملسم ، حیحص  يروباشین ،  يریشق  جاجح  نب  ملسم  . 3 - 3
ص 32 ج12 ، لامعلازنک ، يدنه ، یقتم  یلع  نیدلا  ءالع  . 4 - 4
هیطخ 144. ص265 ، هغالبلا ، جهن  بلاط ،  یبا  نب  یلع  . 5 - 5

ص309 قودصلا ، یلاصا  قودص ،) خیش  یمق (  هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  . 6 - 6
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(1) .تسا يدهم  اه  نآ  نیمهن  دنا و  نیسح  بلص  زا  ناشیا  رفن  هن  دنرفن : هدزاود  نم ، زا  سپ  ناماما  . 6

هعلاـطم عباـنم  رگید  رد  ناوـت  یم  تسا ، هدـش  دراو  تنـس  لـها  زا  مالـسلا ،  مهیلع  همئا  دادـعت  هراـبرد  هک  ار  تـیاور  نـیا  دـننامه 
(2) .درک

: تسا هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هینیع  نب  نایفس  تیاور  رد  . 7

(3)« .دنا مشاه  ینب  زا  نانآ  همه  هک  دننارب  مکح  هفیلخ  هدزاود  امش  رب  ای  دوش  اپ  هب  تمایق  هکنآ  ات  تسا  رادیاپ  نید  هراومه  »

یلع مناربمایپ و  رورـس  نم  : » دـندومرف هک  تسا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  وا  سابع و  نبا  زا  ینیوج  نیمرحلا  ماما  . 8
(4)« .تسا يدهم  ناشرخآ  یلع و  ناشلوا  دنرفن : هدزاود  نم  زا  دعب  يایصوا  .ایصوا  رورس 

، قلخ رب  ادخ  ياه  تجح  نم و  يایصوا  نانیشناج و  دندومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  زا  سابع  نبا  . 9

ص:26

هرشع ص 23 ینثالا  همئألا  یلع  صنلا  یف  رثألا  هتیافک  يزارلا ،  یمقلا  زارخلا  دمحم  نب  یلع  - 1
ج 6، هیاهنلاو ، هیادـبلا  یقـشمد ، ریثک  نب  لیعامـسا  و 290 ؛ ص289  ج3 ، هدوملا ،  عیباـنی  يزودـنق ، میهاربا  نب  نامیلـس  کـن : - 2

ص221
.ص 290 ج3 ، هدوملا ،  عیبانی  يزودنق ، میهاربا  نب  نامیلس  - 3

ص 313 ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف  ینیوجلا ، میهاربا  - 4
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: دندومرف تسیک »؟ ناتردارب  : » دندیسرپ .تسا » نم  دنزرف  ناشرخآ  مردارب و  ناشلوا  دنرفن : هدزاود  نم  زا  سپ 

: دندومرف تسیک » ؟ ناتدنزرف  : » دندیسرپ .بلاط » یبا  نبا  یلع 

(1)  « ...تسا هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دنک ؛ داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  یسک  نامه  يدهم ، »

لقن ار  نآ  هعیش  تنـس و  لها  تسا و  هدش  دراو  همئا  دادعت  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  زا  هک  یثیداحا  اب  ساسا ، نیارب 
هب هچ  یعمج و  هتـسد  تروص  هب  هچ  هناـگ ، هدزاود  همئا  تماـما  هراـبرد  نآ ، رب  نوزفا  دوش ، یم  تاـبثا  هعیـش  تیناـقح  دـنا ، هدرک 

هدرک یفرعم  ار  دوخ  زا  سپ  ماما  مالـسلا ،  مهیلع  ناماما  زا  کی  ره  اـهنآ ، رد  هک  هدـش  دراو  یـصاخ  تاـیاور  درف ، هب  درف  تروص 
(2) .دنا

؟ تسیچ عیشت  . 4

دای زین  مالـسلا » مهیلع  تیب  لها  بتکم   » هب نآ ، زا  دـبای و  یم  رولبت  نیلقث  زا  يوریپ  رد  هک  تسا  لماک  عماج و  مالـسا  نامه  عیـشت 
ررکم ياه  هیصوت  لیلد  هب  بهذم ، نیا  رد  .دوش  یم 

ص:27

.دراد دوجو  باب  نیا  رد  زین  يرگید  ددعتم  تایاور  ، 2 ص 312 . ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف  ینیوجلا ، میهاربا  . 1 - 1
؛ دنرفن هدزاود  تما  نیا  ناماما  يرکسع ،  یضترم  دیـس  کن ؛ ص547 3 . ج1 ، نیسردملا ، ملاعم  يرکسع  یضترم  دیـس  کن ؛ - 2

ات 303. ص101  ج1 ، رشع ، یناثلا  مامالا  یف  رثألا  بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  فطل 
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لها تمصع  تیملعا و  تیلضفا و  رب  ترـضح ، نآ  تلحر  زا  سپ  نیلقث  زا  يوریپ  موزل  رب  ینبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
.دوش یم  دیکأت  نیا  ربمایپ  تنس  نآرق و  زا  تیعبت  رانک  رد  ربمایپ  ترتع  زا  تیعبت  موزل  مالسلا و  مهیلع  تیب 

نیذـلا اونمآ  نیذـلا  هلوشو و  هللا  مکیلو  اـمنا   » هفیرـش هیآ  حیرـص  تلـالد  تیمکاـح و  رد  دـیحوت  ساـسا  رب  هعیـش  رظن  زا  نینچمه 
هک تسا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  هدـهعرب  ناربماـیپ  زا  سپ  تما  تماـما   (1)  « نوعکار مهو  هاـکزلا  نوتؤیو  هالـصلا  نومیقی 

اهنآ نیرخآ  یلاع و  یلع  نینمؤملاریما  نانآ  نیتسخن  دنا : هدش  یفرعم  یمالسا  تما  هب  صن  هلیسو  هب  دنربمایپ و  تیب  لها  زا  یگمه 
.دنتسه یناهج  رتسگ  تلادع  تیرشب و  ییاهن  یجنم  راوگرزب  نآ  ناناملسم ، همه  داقتعا  هب  هک  دنتسه  جع  يدهم  ترضح 

ص:28

اپرب ار  زامن  هراومه  هک  تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  دننام   ) ینانمؤم وا و  لوسر  ادخ و  طقف  امـش  تسود  تسرپرـس و  : » 55 هدئام ، - 1
.دنهد یم  تاکز  ناتسدیهت ] هب   ] دنا عوکر  رد  هک  یلاح  رد  دنراد و  یم 
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رد تمصع  ندوب  طرش  صن و  هب  تماما  یگتسباو  هنوگره  افلخ ، بتکم  ناوریپ  رگید ، ریبعت  هب  تنـس و  لها  داقتعا ، نیا  لباقم  رد 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  هورگ ، نیا  رظن  رد  .دنناد  یم  تمصع  هب  طورـشمان  ینیمز و  يرما  ار  تماما  دنا و  هدرک  راکنا  ار  نآ 

يا هزادنا  ات  ار  باحصا  لمع  نیدشار و  يافلخ  هریس  تنـس و  نانآ  لاح ، نیعرد  .درادن  یندل  ملع  تمـصع و  ماقم  سک  چیه  هلآ 
زیامت نیاربانب  دـننک ؛ یم  دـیکأت  افلخ  تنـسرب  ناربمایپ  نآرق و  زا  سپ  دـنراگنا و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هریـس  گنـس  مه 
دیکأت مالسلا »  مهیلع  تیب  لها  هریس  هلآ +  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هریس  نآرق +  رب  نایعیش  هک  تسا  نیا  تنس ، لها  زا  هعیش  یلـصا 

.دننک یم  هیکت  باحصا  لمع  افلخ و  هریس  رب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ياج  هب  تنس  لها  یلو  دنزرو ؛ یم 

ص:29
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؛ دیآ یم  تسد  هب  بلاطم  نیا  تشذگ ، هچنآ  زا 

رمـالا یلوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یهلا  میلاـعت  دـنوادخ و  زا  ارچ  نوچ و  یب  تعاـطا  رد  ار  نیتسار  مالـسا  دـیجم ، نآرق  . 1
.دنادیم مالسلا  مهیلع 

نآ مالـسلا ،) مهیلع  تیب  لها  نآرق و   ) نیلقث زا  يوریپ  لصا  ینعی  يدربهار ، لصا  کی  نایب  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  . 2
.تسا هدرک  نایب  قح  قیرط  تما و  یگشیمه  هار  هباثم  هب  ار 

نـسح ماما  یلع  یلع  ماما  زا : دنا  ترابع  دنا ، ترـضح  نآ  يایـصوا  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  مرکا  ربمایپ  دوخ  حیرـصت  هب  . 3
نیرخآ دنـسر و  یم  تماما  هب  يرگید ، زا  سپ  یکی  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لسن  زا  ماما  هن  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  یلع ،

.تسا جع  يدهم  ترضح  اهنآ 

مهیلع تیب  لها  هریس  هوالع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هریـس  هوالع  هب  نآرق  زا  يوریپ  رب  هک  تسا  لیـصا  مالـسا  نامه  عیـشت  . 4
مهیلع تیب  لها  ياج  هب  تنـس  لها  داقتعا ، نیا  لباقم  رد  .تسا  هدش  هتفرگ  ربمایپ  نآرق و  زا  شور  نیا  .دزرو  یم  دیکأت  مالـسلا » 

.دننک یم  هیکت  باحصا  لمع  افلخ و  هریس  رب  مالسلا 

ص:30
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عیشت تازایتما  : مود لصف 

هراشا

ریوصت

ص:31
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ریوصت

ص:32
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هضرع عیشت  بتکم  رب  ار  اه  نآ  سپس  تخانشزاب ؛ ار  تیناقح  ياهرایعم  اه و  هجنـس  دیاب  تسخن  عیـشت ، تازایتما  اب  ییانـشآ  يارب 
ار عوضوم  نیا  دـنوادخ ، يراـی  هب  اـت  مینآرب  لـصف  نیا  رد  .داد  رارق  شجنـس  هتوـب  رد  ار  ناـش  يراـگزاس  قاـبطنا و  نازیم  درک و 

.میزادرپ یم  اهنآ  قیبطت  هب  همادا ، رد  هدیواکاو و  ار  تیناقح  ياه  هجنس  ادتبا  روظنم ، نیا  هب  .مینک  یسررب 

بهذم تیناقح  ياه  هجنس  . 1

فظوم یسکره  دراد و  دوجو  ریذپدرخ  ییاه  هجنس  نوگانوگ ، ياه  هقرف  نایم  رد  تیاده  میقتسم  طارص  تقیقح و  تخانش  يارب 
ربارب رد  نشور ، هلدا  ساسارب  دـیآرب و  تقیقح  يوجو  تسج  رد  تجاجل  بصعت و  هنوگره  زا  هتـساریپ  صالخا و  تقد و  اب  تسا 

: زا دنا  ترابع  تیناقح  مهم  ياه  هجنس  .دوش  میلست  نآ 

ربتعم یبهذم  ینعی  ینید ، هیلوا  عبانم  هب  دانتسا  توق  . 1

ص:33
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تابثا هب  قیرط  نیا  زا  ار  اهنآ  دهد و  دانتسا  مرکا و  ربمایپ  ربتعم  تنس  دیجم و  نآرق  هب  ار  دوخ  هیاپ  دیاقع  دناوتب  یبوخ  هب  هک  تسا 
.دناسرب

تمالـس صولخ و  ظفح  تهج  رد  ار  ییاناوت  نیرتشیب  هک  ییاهراکوزاس  لماوع و  ندوباراد  ینعی  يرثکادـح ، يریذـپ  تنایـص  . 2
ناـیاوشیپ و زا  تـسا  تراـبع  لـماوع  نـیا  هـلمج  زا  .دروآ  مـهارف  نـید  یـساسا  طوـطخ  رد  هژیو  هـب  فارحنا ، زا  يرادزاـب  ینید و 

.دنشاب نآ  قیاقح  هولج  نید و  يالعا  مسجت  لمع  ملع و  رد  هک  ینایامنهار 

ینورد ضراعت  ضقانت و  هب  ندوبنالتبم  ینورد و  ماجسنا  . 3

.زیتسدرخ زوس و  نید  ياه  طیرفتو  طارفا  اه و  بصعت  زا  يرود  يرگن ، عماج  لادتعا ، تینالقع ، . 4

هدنیآ ثحابم  رد  یبهذم  ینید و  هدیچیپ  لئاسم  هب  رتشیب ، رتهب و  هچره  ییوگخساپ  ناوت  نید و  زا  رشب  ياه  شسرپ  زا  لابقتـسا  . 5
.تسا رادروخرب  يا  هژیو  تازایتما  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  هتفگ ، شیپ  ياهرایعم  رد  هک  دش  دهاوخ  نشور 

ص:34
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هاگتساخ رد  تلاصا  . 2

مالسا ربمایپ  يوس  زا  هدشدییأت  نآ و  یعیبط  دولوم  فینح ، نید  تاملـسم  عفادم  مالـسا ، روهظ  اب  هارمه  نایرج  نیرت  لیـصا  عیـشت 
: دنا هتشون  نینچ  هیلع  هللا  همحر  ییابطابط  همالع  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

باتک و تاملـسم  هب  تبـسن  تیرثکا ، زا  هک  ییاه  تفلاخم  هطـساو  هب  هک  تسا  نیملـسم  زا  يا  هفیاـط  هعیـش  هک  تسا  نیا  تقیقح 
هدرک توعد  نآ  هب  هتـساخرب و  تنـس  باـتک و  تاملـسم  تمزـالم  هب  هدـمآرب و  داـقتنا  ضارتعا و  ماـقم  رد  هدرک ، هدـهاشم  تنس 

(1) .....تسا

نینمؤملاریما تسد  هب  نیملـسم  مومع  تیالو  اهنآ ، بجوم  هب  هک  دوب  ملـسم  صوصن  هتـسد  کی  زا  عافد  داقتنا ، نیا  زا  اهنآ  ضرغ 
یملع و نوئـش  عیمج  عجرم  نید و  نایاوشیپ  ربمغیپ  تیب  لـها  اـه ، نآ  بجوم  هب  هک  یـصوصن  دوب : هدـش  هدرپس  مالـسلا  هیلع  یلع 

یم دوجوم  هعیـش ، تنـس و  لها  وا ) نیقیرف  تسد  رد  رتاوت  وحن  هب  زین  نونکا  مه  صوصن  نیمه  دندوب و  هدش  یفرعم  مالـسا  یلمع 
(2) .دشاب

ص:35

ص ییابطابط ،) نیسح  دمحم  دیس  همالع  اب  نبرک  يرناه  روسفورپ  تابتاکم  تارکاذم و  زا  هعیش  ییابطابط ، نیسح  دمحم  دیس  - 1
17

( ، ییابطابط نیـسح  دـمحم  دیـس  همالع  اب  نبرک  يرناه  روسفورپ  تابتاکم  تارکاذـم و  هعیـش  ییابطابط ، نیـسح  دـمحم  دیـس  - 2
ص20
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هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ینعی  مالسا  نییآ  راذگناینب  يوس  زا  نآ  دییأت  هژیو  هب  دوخ ، هاگتساخ  هرابرد  هعیش  هک  ینیارق  دهاوش و 
.تسا هتفرگ  رارق  زین  نارگید  لوبقم  هلمجلا  یف  هک  دراد  یتوق  نانچ  تسا ، هداد  تسد  هب  هلآ 

؛ تسا هدش  دراو  يددعتم  ییاور  یخیرات و  صوصن  هعیش  ناونع  هب  یهورگ  فیصوت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  يوس  زا 
میدوب هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  دزن  : » تسا هدروآ  هللادبع  نبرباج  زا  لقن  هب  روثأملاب  ریـسفتلا  یف  روثنملا  ردلا  رد  یطویـس  هلمج  زا 

...دنزیخاتـسر زور  ناراگتـسر  شنایعیـش  و  یلعا ) وا  تسوا ، تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  مسق  دومرف : ربمایپ  هاـگنآ  دـش ؛ دراو  یلع  هک 
(1).

: تسا دقتعم  يزار  متاحوبا 

نانمؤمریما یمیمص  هارمه  تسود و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  دوب  یهورگ  مان  هعیش 

هتخانش مان  نیا  هب  دندوب و  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع 

ص:36

رد ص589 ، ج8 ، روثاملاب ، ریسفتلا  یف  روثنملا  ردلا  یطویس ، نیدلا  لالج  یطویس (  يریـضخ  دمحم  نب  لامک  نب  نمحرلادبع  - 1
 . هنیب هروس  هیآ 6 و 7  ریسفت 
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هرابرد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نارگید .  رـسای و  رامع  دوسا ، نب  دادقم  يرافغ ، رذوبا  یـسراف ، ناملـس  دننام  دـندش ؛ یم 
نآ زا  .رامع » دادقم و  رذوبا ، ناملـس ، تسا : رفن  راهچ  قاتـشم  تشهب  : » دندومرف دـندش ، یم  هدـناوخ  یلع  نارای  هعیـش و  هک  نانیا 

.دوش (1) یم  قالطا  هعیش  دشاب ، یلع  يرترب  هب  دقتعم  هکره  هب  ام ، نامز  ات  سپ 

.(2) دنا هتفریذپ  زین  تنس  لها  ناملاع  ناقرشتسم و  یخرب  ار  هاگدید  نیا 

يریذپدانتسا توق  . 3

یناـبم تاـبثا  رد  خـیرات  لوط  رد  هعیـش  ياـملع  .تسا  یمالـسا  لیـصا  عباـنم  هب  نآ  يریذپدانتـسا  هجرد  هعیـش ، تازاـیتما  هلمج  زا 
؛ دنا هتسج  کسمت  هیعطق  تنس  دیجم و  نآرق  یلقع ، لیلد  نوچمه  ربتعم  هلدا  همه  هب  شیوخ  يداقتعا 

: دنا هدرک  دانتسا  هلدا  نیا  هب  دیآ ،  یم  باسح  هب  عیشت  صخاش  نیرت  یلصا  هک  تماما  ثحب  رد  لاثم ، يارب 

ص:37

ص199. يرجه ، تسخن  نرق  هس  رد  یمالسا  بهاذم  اه و  شیارگ  يزار ،  متاحوبا  . 1 - 1
ناماما ص120 رصع  رد  هعیش  ياه  هقرف  شیادیپ  عیشت و  هاگتساخ  يروناقآ ، یلع  کن ؛ . 2 - 2
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ریوصت
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ینآرق لیالد  .فلا 

،(3) لامکا (2) و  غیلبت تایآ  ، (1) تیالو هیآ  زا : دنا  ترابع  یلع  تیب  لها  یـسایس  ینید  تیعجرم  تماما و  ینآرق  لیالد  زا  یخرب 
تیعورشم أدبم  تماما و  هاگیاج  نایب  رد  ای  تیب  لها  تلیضف  نأش و  رد  هک  رگید  هیآ  اه  هدزین  (5) و  رمالا یلوا  هیآ  ، (4) ریهطت هیآ 

رد .دناد  یم   (8) یهلا لعج  ار  نآ  أدـبم  هک  درک  هراشا   (7)« تماما  » هیآ هب  ناوت  یم  تاـیآ ، نیا  هلمج  زا  . (6) تسا هدش  لزان  نآ 
سفن ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  تسا   (9) هلهابم هیآ  رت ، مهم  همه  زا  مه ، یلاع  تیب  لها  لیاضف  اب  طـبترم  تاـیآ  ناـیم 

.تسا هدناوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن 

ییاور لیالد  .ب 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تیالو  تابثا  رد  هعیش  هک  ییاور  لیالد  زا  یخرب 

ص:39

.55 هدئام ،  - 1
67 هدئام ، ، 2 - 2
.3 هدئام ، : 3 - 3

33 بازحأ ، . 4 - 4
59 ءاسن ، ، 5 - 5

ات 60 ص43 ج9 ، نآرق ، مایپ  نارگید ، يزاریش و  مراکم  رصان  کن : . 6 - 6
 . امامإ سانلل  کلعاج  یناو  : 124 هرقب ، . 7 - 7

ناگدنب تیاده  يارب  دنوادخ  فرط  زا  توبن ، تماما و  هلمج  زا  بولطم ،  هدیا و  دنسپ  روما  ندادرارق  ای  داجیا  ینعی  - 8
61 نارمع ، لآ  - 9
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ثیدـح هفیلخ ، هدزاود  ثیداحا  ، (1) ریدغ ثیدح  زا : دـنا  ترابع  دـننک ، یم  دانتـسا  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هژیو  هب 
(8) و ناما ثیدح   ، (7) هنیفس ثیدح  ، (6) نیلقث ثیدح  ، (5) تفالخ ثیدح  ، (4) تلزنم ثیدح  ، (3) تیاصو ثیدح  ، (2) تیالو

رگید ثیدح  اه  هد 

ص:40

، لبنح نب  دمحا  ص294 :  ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دـمحم  « ) تسوا يالوم  یلع  سپ  میوا ،  يالوم  نم  هک  یـسک  ، » 1 - 1
ثیدح 950) ص262 ، ج2 ، لبنح ، نب  دمحا  مامالا  دنسم 

بوشآرهـش نب  یلع  نب  دـمحم  ، ) یتسه نمؤم  ره  تسرپرـس  وت  نم ، زا  سپ  : » دـندومرف یلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  ار  ربمایپ  ، 2 - 2
ص97) ج 12 ، ریبکلا ، مجعملا  یناربط ، یمخل  بویا  نب  دمحا  نب  نامیلس  ص 51 : ج3 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  یناردنزام ،

، یناردنزام بوشآرهش  نب  یلع  نب  دمحم   9  . تسا نم  یصو  ثراو و  یلع  تقیقح ، هب  دراد و  یثراو  یصو و  يربمایپ  ره  ، » 3 - 3
ص 361 اب ،  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  بقانم  یلزاغملا ، نبا  یطـساولا  دمحم  نب  یلع  ص6188  ج2 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم 

باب 84) و 462 ،
ربماـیپ نم  زا  سپ  هکنیا  زج  یتسه ؛ یـسوم  هب  تبـسن  یـسوم ) نیـشناج  ردارب و   ) نوراـه دـننام  نم ، هب  تبـسن  وت  یلع ! يا  . » 4 - 4

ص 714ء ج 4 ، يذمرتلا ، ننس  يذمرت ، یـسیع  نب  دمحم  ص 107 ؛ ج 8 ، یفاـکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دـمحم  تسین و (  يرگید 
(373 ثیدح ، 

نب تارف  ...دـیرب (  ناـمرف  وا  زا  دـیهدارف و  شوگ  شنانخـس  هب  سپ  تسامـش ؛ ناـیم  رد  نم  نیـشناج  یـصو و  یلع  « ؛ کـن . 5 - 5
(. ص661 ج1 ، ریثا ، نبا  نیدلازع   ) ریثا نب  دمحم  نب  یلع  يرزج ، یناییش  ریثا  نبا  ص 302 ؛ یفوک ، تارف  ریسفت  یفوک ، میهاربا 

 . دش هتفگ  بلطم  نیا  تاحیضوت  رد  ربمایپ  يدربهار  یلصا  نایب  نمض  رد  رت ، شیپ  . 6 - 6
یلع نب  دمحم   ) هدش قرغ  درک ، شیاهر  هک  نآ  تفای و  تاجن  دش ، راوس  نآ  رب  هکره  دنا : حون  هنیفـس  دننام  نم  تیب  لها  . » 7 - 7

مجعملا یناربـط ، یمخل  بویا  نب  دـمحا  نب  نامیلـس  ص239 ؛ ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدـلا و  لاـمک  قودـص ، خیـش   ) یمق هیوباـب  نب 
ص 354) ج 5 ، طسوألا ،

ص294؛ فئارطلا ،  یلح ، سوواط  نب  یسوم  نبدمحا  نب  میرکلادبع  دیس  « ) ...دنتـسه نم  تما  ناما  نم  تیب  لها  و  کش : ، 8 - 8
(. ص102 ج12 ، لامعلا ، زنک  يدنه ،) یقتم   ) يدنه یلذاش  يرداق  نیدلا  ماسح  نب  یلع 
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.دهد یم  ناشن  ار  یسایس  يربهر  ینید و  تیعجرم  رد  نانآ  يراصحنا  یگتسیاش  هک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  لیاضف  رد 

، ناشیا تایح  تاظحل  نیـسپاو  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلاسر  مالعا  لـحارم  نیتسخن  زا  هتفگ ، شیپ  تاـیاور  زا  یخرب 
حاحـص و رد  تسا و  هدـش  لقن  رتاوتم  تروص  هب  ثیداحا  نیا  .تسا  هدـش  دـیکأت  نآ  رب  هدـش و  حرطم  راوگرزب  نیا  طسوت  اـهراب 
زا يریذپدر  هیجوت  هعیش ، هاگدید  ربارب  رد  دنا  هتسناوتن  زگره  نانآ  هک  يروط  هب  دوش ؛ یم  تفای  ناوارف  تنس ، لها  ننـس  دیناسم و 

(1) .دننک هئارا  صوصن  هنوگ  نیا 

یلقع لیالد  .ج 

: دوش یم  هتسد  راهچ  لماش  هعیش  یلقع  لالدتسا 

؛ ماما دوجو  ترورض  هب  طوبرم  یلقع  ياه  لالدتسا  . 1

؛ ندوب ماما  طورش  هب  طوبرم  ياه  لالدتسا  . 2

؛ ماما نییعت  یگنوگچ  تیعورشم و  أدبم  هب  طوبرم  ياه  لالدتسا  . 3

ص:41

( مراهچرتفد ییوجشناد ، ياهشسرپ  هعومجم  زا  یسانش  ماما  یفشاک ، اضردمحم  کن : رتشیب  یهاگآ  يارب  - 1
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زا کی  چیه  لاحرهرد ، .فطل  هدـعاق  نوچمه  یمالـسا ، هعماج  ياهزاین  هب  دـنوادخ  خـساپ  شنکاو و  هب  طوبرم  ياه  لالدتـسا  . 4
.تسین دنم  هرهب  تادنتـسم  هلدا و  عونت  ترثک و  توق و  زا  عیـشت  دننام  دوخ ، نیداینب  یـساسا و  دیاقع  تابثا  رد  یمالـسا  بهاذـم 

.تساعدا نیا  رب  ینشور  هاوگ  دوخ ، يداقتعا  ياهداینب  رب  بهاذم  زا  کیره  هلدا  يا  هسیاقم  یسررب 

يرثکادح يریذپ  تینوصم  . 4

هزومآ قیاقح و  مهف  كرد و  هصرع  رد  اه  یشیدناژک  تافارحنا و  ربارب  رد  يریذپ  تینوصم  رثکادح  عیـشت ، زاتمم  ياه  یگژیو  زا 
: هلمجزا تسا ؛ دنچ  یلماوع  عبات  مهم  نیا  .تسا  ینید  ياه 

نب یلع  هعیش  یهقف  يرکف و  ياوشیپ  نیتسخن  اریز  هلا ؛  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  هعیـش  یهقف  بهذم  فراعم و  لاصتا  .فلا 
میقتـسم تیبرت  تحت  رمع ، همه  رد  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  درف  نیرت  کـیدزن  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا 

راوگرزب نآ  زا  ار  فراعم  هطساو ، نودب  هتشاد و  رارق  ناشیا 

ص:42
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اههد هلصاف  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تنـس و  لها  هناگراهچ  قرف  ربهر  نیرت  یمیدق  نایم  یلو  دنا ؛ هدرک  هئارا  تفایرد و 
فیرحت ای  هابتشا  زا  اهنآ  تینوصم  نازیم  ناربهر و  نیا  نانخس  یتفرعم  رابتعا  تیعقاو ، نیا  .دراد  دوجو  يدایز  ياه  هطـساو  هلاس و 

.دنکیم فیعضت  رایسب  هعیش  عبانم  هب  تبسن  ار 

اهفیرحت و رابغ  هدـنیادز  ینید و  فراعم  نیبم  نیرتهب  ناشفراعم ، شناد و  سونایقا  هک  موصعم  یناربهر  دوجو  صن و  رارمتـسا  .ب 
.تساه یتساران 

اهنآ هلمج  زا  دـنا ؛ نآ  دـقاف  یمالـسا  قرف  رگید  هک  تسا  رادروـخرب  ییاـه  تمعن  زا  هعیـش  : » دـندقتعم هراـب  نـیارد  يرهطم  داتـسا 
(1)« .تسا لاس  هعیش 273  يارب  لاس و  هبرصحنم 23  تنس  لها  يارب  تمصع  .تسا  تمصع  نارود  رارمتسا 

ات ینعی  لاـس ،  250 نآ ، رب  نوزفا  هعیـش  يارب  یلو  تسا ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـمز  طـقف  تمـصع  نارود  اـهنآ  يارب  ینعی 
عاضوا رد  يرایـسب  تارییغت  تدم ، نیا  رد  .تسا  تجح  شا  هریـس  هک  دراد  رهاظ  موصعم  ماما  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع  ماما  تافو 

دوجو .تفای  یتوافتم  رایسب  يورو  گنر  عاضوا  دمآ و  دیدپ  هنامز 

ص:43

تسا و یگشیمه  هعیش  رد  موصعم  ماما  دوجو  لصا  یلو  تسا ؛ موصعم  ماما  روهظ  نارود  تمـصع ، نارود  زا  دوصقم  اجنیا  رد  - 1
درادن ینایاپ 

)؟ ما هعیش  ارچ   ) www.Ghaemiyeh.comامنهر 129 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 74زکرم  هحفص 51 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14725/AKS BARNAMEH/#content_note_43_1
http://www.ghaemiyeh.com


ربمایپ هریـس  هب  هعجارم  اب  تسناوت  یمن  هعماج  هچنآ  درک و  یم  لح  یبوخ  هب  ار  نامز  ياضتقا  لکـشم  نارود ، نیا  رد  موصعم  ماما 
قیمع لکـش و  نیرتابیز  هب  نآرق  فراعم  .دـشیم  لـح  یتحار  هب  موصعم  ماـما  دوجو  اـب  دـبایرد ، ار  شخـساپ  هلا و  هیلع و  هللا  یلص 

(1) .دش یم  هدوشگ  يدمع  يوهس و  تافارحنا  اهیژک و  هب  التبا  نودب  فراعم  هنیجنگ  دش و  یم  نایب  هجو  نیرت 

طـسوت يوبن  ثیداحا  ندـش  عنم  هکلب  دنتـسجن ؛ هرهب  ناماما  دوجو  ضیف  زا  یفاک  هزادـنا  هب  اهنت  هن  یمالـسا  قرف  رگید  لـباقم ، رد 
تایلیئارسا دورو  يارب  هار  یگرزب ، ألخ  نینچ  رد  تخاس و  مورحم  زین  يوبن  دنمـشزرا  فراعم  زا  ار  نانآ  يدایز  ياه  تدم  افلخ ،

تسا یقاب  نانچمه  نآ  راثآ  هک  دمآ  دراو  یمالـسا  بان  فراعم  رکیپ  رب  يا  هبرـض  نانچ  دش و  هدوشگ  یفارخ  یلعج و  ثیداحا  و 
.تسا یندشان  اسب  هچ  راوشد و  سب  يراک  نآ ، ندرب  نایم  زا  و 

ینورد ماجسنا  . 5

هریس نآرق +  زا  يوریپ  رب  عیشت  دش ، هتفگ  رت  شیپ  هک  نانچ  تسا ؛ مهم  رایسب  هعیش  نیداینب  ياه  هزومآ  رد  ینورد  ماجسنا  مئالت و 
.دزرو یم  دیکأت  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  هریس  ربمایپ +

ص:44

.15 او ص150  ج21 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم  کن : ، 1 - 1
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لها لباقم ، رد  .دوش  یم  ضراعت  یگنهامهان و  شیادـیپ  عنام  هدـشدای ، عبنم  هسره  لماک  یگنهامه  تمـصع و  لیلد  هب  شور  نیا 
تسا و هدش  ببـس  ار  یناوارف  ياه  ضراعت  هلئـسم ، نیمه  دننک و  یم  هیکت  باحـصا  لمع  افلخ و  هریـسرب  تیب  لها  ياج  هب  تنس 
مهف و هدوبن و  رادروخرب  تمـصع  زا  باحـصا  افلخ و  هک  تسور  نآزا  رما  نیا  .دنکیم  دـنم  بیـسآ  ار  بتکم  نیا  ینورد  ماجـسنا 

باحصا دوخ  ینید  لمع  مهف و  رد  نآ ، رب  نوزفا  .دوش  یم  ریاغم  تنـس  نآرق و  ياه  هزومآ  اب  يددعتم ، عقاوم  رد  نانآ  ینید  راتفر 
لکـشم راـچد  ار  ننـست  هلئـسم ، نیا  .تسا  يرگید  یفناـب  ربارب  یکی  شریذـپ  دوش و  یم  هدـید  یناوارف  ياهـضقانت  اهـضراعت و  زین 

.تسا هدماین  تسد  هب  تاضراعت  نیا  لح  يارب  یقافو  روخرد  راوتسا و  شور  نونکات  تسا و  هدرک  یگرزب 

تینالقع . 6

زین یمالسا و  بهاذم  زا  کی  چیه  رد  هعیش ، يالعا  تینالقع  هجرد  .تسا  نآ  هتسجرب  تینالقع  عیـشت ، هتـسجرب  تازایتما  هلمج  زا 
.درادن يدننام  نایدا  رگید  رد 

ص:45
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تجح ربمایپ ، تسا و  ینطاب  ربمایپ  تجح و  درخ ، لـقع و  مالـسلا  مهیلع  ناـموصعم  زا  هدیـسر  تاـیاور  ساـسارب  عیـشت  بتکم  رد 
زا یکی  ار  نآ  هتخاس و  راوتسا  یلقع  یعطق  نیهارب  لقع و  هیاپ  رب  ار  شیوخ  يداقتعا  لئاسم  نیرت  يداینب  هعیـش  ور  نیا  زا  ینوریب ؛

.تسا هداد  رارق  یهقف  طابنتسا  رد  هناگراهچ  هلدا 

نایم رد  اتدـمع  یفـسلف  لقع  هکنیا  هلمج  زا  تسا ؛ یمالـسا  قرف  رگید  زا  نآ  یـساسا  زیمم  هک  دراد  ییاه  یگژیو  هعیـش  تینالقع 
(1) .دنا هدوب  هعیش  اعون  یمالسا  گرزب  نافوسلیف  تسا و  هدرک  دشر  هعیش 

یم عیشت  رتسب  رد  طقف  طقف و  وا  ینالقع  یفـسلف و  ياه  شیارگ  هک  لیلد  نیا  هب  اهنت  دنادیم ؛ هعیـش  ار  یباراف  يرـصم ، نیما  دمحا 
(2) .دشاب هتفرگ  لکش  دناوت 

اه نآ  دنتشاد ، یلقع  شیارگ  هلزتعم  هچرگا  تنس  لها  رد 

ص:46

: باــتک کــت  يزاــجم  هناــخباتک  زا  لــقن  هـب  ص537 ، ناریا ، مالـــسا و  لــباقتم  تامدـــخ  يرهطم ، یـــضترم  کـــن ؛ . 1 - 1
www.takbook.com

ش20 ص8 نامسآ ، تفه  همانلصف  یمالسا ، تینالقع  يرادمتعیرش ، اضردیمح  - 2
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ماود اقب و  يارب  مزال  ياه  هناوتشپ  اه و  هیامرس  دقاف  اریز  دنتـسبرب ؛ تخر  نتـست  ناهج  زا  دندییاپن و  يرید  هک  دندوب  یکدنا  هورگ 
نآ تالامتحا  هلمج  زا  هک  تسا  ینوگاـنوگ  لـماوع  زا  یـشان  عوضوم ، نیا  .دـنا  هدوبن  ریذـپ  لـمحت  ننـست  ناـهج  رد  هدوب و  دوخ 

لقع ياهداینب  ثحابم و  نادقف  نینچمه  دنهد ؛ یم  زورب  يزرودرخ  راعـش  اب  هک  نایلزتعم  ياه  يرگ  یطارفا  یخرب  زا : دـنا  ترابع 
هب هلئـسم  نیا  عیـشت ، ناهج  رد  ییارگ  ثیدح  صن و  ربارب  رد  ارگ  لقع  نایرج  نتفرگرارق  ننـست و  ناهج  یثیدح  عبانم  رد  هنایارگ 

هکلب دـنا ؛ هدرک  یم  ناوارف  دـیکأت  درخ  لقع و  هاگیاج  رب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  طقف  هن  ینعی  تسا ؛ هدـش  لح  يداینب  روط 
ار یعامتجا و ...  یعیبطلا ، ءاروام  قیمع  لئاسم  یقطنم  روط  هب  هک  تسا  یثیداحا  رب  لمتشم  تنس ، لها  نوتم  فالخرب  هعیـش  نوتم 

.تسا هدرک  لیلحت  هیزجت و 

رگا ـالثم  تسا ؛ هتفرگن  تروص  تاـعوضوم  نیا  هراـبرد  یلیلحت  هیزجت و  تنـس  لـها  ثیداـحا  رد  هک  تسا  دـقتعم  يرهطم  داتـسا 
نایم هب  ...و  تفالخ  تماما ، نازیم ، طارـص ، گرم ، زا  سپ  ملاع  ناسنا ، حور ، یلاعت ، يراب  تافـص  امـسا و  ردـق ، اـضق و  زا  نخس 

نیا همه  هرابرد  هعیش ، ثیداحا  رد  یلو  تسا ؛ هدشن  هئارا  اهنآ  هرابرد  یحیضوت  ثحب و  هنوگچیه  هدمآ ،
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نیا یبوخ  هب  هتس ،  حاحـص  ثیدح  باوبا  یفاکلا و  باتک  ثیدح  باوبا  نایم  هسیاقم  .تسا  هدش  لالدتـسا  هدش  حرط  تاعوضوم 
ظفح ار  مالسا  یفسلف  تایح  تسا  هتسناوت  عیشت  طقف  هدوب و  یلقعت  یلالدتـسا و  زاغآ ، زا  یعیـش  رکفت  .دزاس  یم  نشور  ار  بلطم 
نیرت فرژ  راب  نیتسخن  هک  دـناد  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  راد  ماو  همه ، زا  شیپ  شیب و  ار  یلقع  تایح  نیا  هعیـش  .دـنک 

ناماما رگید  طسوت  هدـش و  حرطم  ترـضح  نآ  تاوعد  تارکاذـم و  اه و  هبطخ  رد  یمالـسا ، فراعم  هزوح  رد  یلقع  ياـه  ثحب 
(1) .تسا هتفای  هعسوت  طسب و 

ییوگ خساپ  يریذپ و  شسرپ  . 7

ناسنا و ینید  یفـسلف و  نیداینب  ياه  شـسرپ  زا  لابقتـسا  يارب  يدـعاسم  هنیمز  هعیـش ، عبانم  رد  یلالدتـسا  یلقع و  صوصن  ترثک 
شسرپ نیرت  هداس  ربارب  رد  تنس  لها  ناگرزب  راعـش  خساپ و  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدروآ  دیدپ  اهنآ  هب  خساپ  رد  يرایـسب  يدنمناوت 

(2) .تسا تعدب  لاؤس  هک  دوب  نیا  یتخانشادخ  ياه 

ص:48

.95 ات ص91  ج 3 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم  کن : ، 1 - 1
زا لـقن  هب  همدـقم ، ص17 ، ج5 ، مسیلائر ، شور  هفـسلف و  لوصا  يرهطم ، یـضترم  ییاـبطابط و  نیـسح  دـمحم  دیـس  کـن : . 2 - 2

رون لاتیجید  هناخباتک 
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شسرپ زا  نییآ  نیا  ریظن  یب  لابقتسا  ار  دوخ  عیشت  ندروآ و  مالـسا  زار  تسا و  هداهن  تشگنا  هلئـسم  نیمه  رب  نزواهنگل  روسفورپ 
.دناد یم  ناسنا  ياه 

: دیوگ یم  ناشیا 

دنتفگ یم  باوج  عقاوم  رثکا  رد  تسا ، صخـش  هس  تسا و  یکی  ادـخ  روط  هچ  ممهفیمن  نم  هک  مدیـسرپ  یم  اـه  شیـشک  زا  یتقو 
ار نآ  ادخ  طقف  هک  تسا  يزمر  نیا  .تسیچ  رما  نیا  تقیقح  هک  دنادیم  ادخ  اهنت  .میـسرب  هزومآ  نیا  كرد  هب  میناوت  یمن  ام  : » هک

هتفگن مالـسا  رد  هک  دوب  نیا  دوب ، بلاج  یلیخ  هدـنب  يارب  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  .دـسر » یم  تسب  نب  هب  اجنیا  رد  لقع  دـناد و  یم 
رتشیب یلیخ  نایعیش  نایم  رد  تلصخ  نیا  اصوصخم  سرپب ؛ هک  دنا  هدرک  توعد  هکلب  ریذپب ؛ هتسب  شوگ  مشچ و  ار  نید  لوصا  دنا 

.تسا (1)

ص:49

زا لـقن  هـب  ص5 ؛ دادرخ 1380 ، لوا ، هرامـش  شیپ  نامــسرپ ، هماـنهام  ما ،  هدـنز  شــسرپ  اـب  و  نزواـهنگل ، دـمحم  کـن : . 1 - 1
اـضردیمح کن :  ) داهتجا تیعماج و  دننام  تسا ؛ هدش  حرطم  عیـشت  هرابرد  زین  يرگید  تازایتما  . www.porsetian.com 2

(. ص145 عیشت ، ارچ  مالسا  ارچ  نید  ارچ  نیرکاش ،
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: دیآ یم  تسد  هب  ریز  تاکن  تشذگ ، لصف  نیا  رد  هچنآ  زا 

هب ندوبنالتبم  «، » يرثکادح يریذپ  تنایـص  «، » ینید هیلوا  عبانم  هب  دانتـسا  توق  : » زا دنا  ترابع  تیناقح  ياه  هجنـس  نیرت  هدمع  . 1
ینید هدیچیپ  لئاسم  هب  ییوگخساپ  ناوت  رشب و  ینید  ياه  شسرپ  زا  لابقتسا   » و تینالقع » «، » ینورد ضراعت  ضقانت و 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  بناج  زا  هدشدییأت  مالسا و  روهظ  نتم  رد  نایرج  نیرت  لیـصا  تسا ، نیلقث  زا  يوریپ  راد  هیعاد  هک  عیـشت  . 2
.تسا هلآ 

يداقتعا ینابم  تابثا  رد  خیرات ، لوط  رد  هعیش  ياملع  تسا و  رادروخرب  یمالسا  عبانم  هب  يریذپدانتسا  هجرد  نیرتالاب  زا  عیـشت  . 3
.دنا هتسج  کسمت  یعطق ، تتس  دیجم و  نآرق  یلقع و  لیلد  نوچمه  ربتعم ، هلدا  همه  هب  شیوخ ،

قیاقح مهف  كرد و  هصرع  رد  اه  یشیدناژک  تافارحنا و  ربارب  رد  ار  يریذپ  تینوصم  نیرتشیب  نیلقث ، زا  يوریپ  تکرب  هب  عیـشت  . 4
.دراد ینید 

تمصع و تلع  هب  هعیش  نیداینب  ياه  هزومآ  . 5
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