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تیالو ثیدح  هب  یهاگن 

باتک تاصخشم 

-1326 یلع ، ینیسح ، هسانشرس : 
. ینالیمینیسح یلع  / تیالو ثیدح  هب  یهاگن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1387 قئاقحلا ، مق : رشن :  تاصخشم 
. روصم .: 72 ص يرهاظ :  تاصخشم 

.9 يداقتعا ؛ ياهشهوژپ  هلسلس  تسورف : 
978-964-2501-87-8 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
(. اپیف )1388 مود : پاچ  تشاددای : 
.72-67 ص . همانباتک : تشاددای : 

. تفالخ تابثا  40 ق -- . ترجه --  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبانبیلع عوضوم : 
. لیاضف 40 ق -- . ترجه --  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبانبیلع عوضوم : 

(. تیالو  ) صاخ ثیداحا  عوضوم : 
BP145/و8ح5 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/218 ییوید :  يدنب  هدر 
1221516 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

زاغآرس

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 
زاغآرس

نیئآ و دش و  هضرع  نایناهج  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  یفطـصم  دّمحم  ترـضح  ءایبنالا ، متاخ  تثعب  اب  یهلا  نید  نیرت  لماک  نیرخآ و  ... 
. تفریذپ نایاپ  ترضح  نآ  تّوبن  اب  یهلا  ناناسر  مایپ  تلاسر 

زا یعمج  هلآو و  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ياسرف  تقاط  تاـمحز  لاـس  هس  تسیب و  زا  سپ  دـش و  افوکـش  هّکم  رهـش  رد  مالـسا  نید 
. تفرگ ارف  ار  برعلا  ةریزج  یمامت  شیافواب ، نارای 

سپ مالـسا  ملاع  درمدار  نیتسخن  هب  ناّنم  يادخ  بناج  زا  ینلع ، تروص  هب  مخ و  ریدـغ  رد  هّجحلا ، يذ  مهدـجه  رد  یهلا  هار  نیا  همادا 
. دش هدرپس  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ینعی  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  زا 

ِنید اهنت  ناونع  هب  سپس  لیمکت و  مالسا  نید  مامت و  یهلا  تمعن  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  ینیـشناج  تیالو و  نالعا  اب  زور ، نیا  رد 
. دنتشگ سویأم  مالسا  نید  يدوبان  زا  ناکرشم  نازرورفک و  هک  دش  نینچ  نیا  دیدرگ . مالعا  قح  ترضح  دنسپ  دروم 

تلحر زا  سپ  ار  يربهار  تیاده و  ریسم  هدش ـ  اّیهم  شیپ  زا  ییاه  هئطوت  اب  هلآو ـ ، هیلع  هّللا  یّلص  ربمایپ  نایفارطا  یخرب  هک  دییاپن  يرید 
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زا نانآ  دنداد . رارق  یمگردرس  ّریحت و  رد  ار  ناناملـسم  دنتـسب و  ار  ملع  هنیدم  هزاورد  دنتخاس ، فرحنم  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ 
، یناطیـش ياه  سیبلت  سیلدـت و  تاهبـش و  ياقلا  ثیداحا ، لعج  يوبن ، ثیداحا  تباـتک  عنم  اـب  ناـشتموکح ، ياـهزور  نیزاـغآ  ناـمه 

. دنداد رارق  دیدرت  ّکش و  هایس  ياهربا  تشپ  دوب ـ  بات  ناهج  باتفآ  نوچمه  هک  ار ـ  مالسا  قیاقح 
هیلع یلع  نانمؤم  ریما  طّسوت  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  رابْرَرُد  نانخـس  مالـسا و  قیاقح  اه ، هئطوت  همه  مغر  یلع  هک  تسا  یهیدب 

هب نامز ، زا  يا  ههرب  ره  رد  هدش و  يراج  خیرات  لوط  رد  افواب ، نارای  باحصا و  زا  یعمج  مالسلا و  مهیلع  راوگرزب  نآ  يایصوا  مالسلا ،
تقیقح هداد و  خساپ  ار  مالسا  نانمـشد  نیطایـش و  یهاو  ياهرادنپ  اه و  ههبـش  اه ، یلدود  قیاقح ، نایب  اب  نانآ  تسا . هدومن  هولج  یعون 

. دنا هتخاس  راکشآ  ناگمه  يارب  ار 
دماح ریم  هّللارون ، یضاق  یّلح ، همّالع  ریصن ، هجاوخ  یسوط ، خیش  یضترم ، دّیـس  دیفم ، خیـش  نوچمه  ینارواب  هدیپس  مان  اتـسار ، نیا  رد 
نییبت یمالسا و  قیاقح  زا  عافد  ریسم  رد  نانیا  هک  ارچ  دشخرد ; یم  زورفرپ  یناگراتس  نوچمه  ینیما و . . .  نیدلا ، فرش  دّیـس  نیـسح ،

 . . . دنا هتخادرپ  تاهبش  ییوگ  خساپ  یسررب و  هب  ملق ، نابز و  اب  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  بتکم  تاّیعقاو 
هناملاع عافد  مالسا و  نیبم  نید  كانبات  قیاقح  نییبت  هب  اسَر  ینایب  اویش و  یملق  اب  هک  ینادنمشیدنا  نادنمشناد و  زا  یکی  ام ، نارود  رد  و 

، ینالیم ینیسح  یلع  دّیس  هّللا  تیآ  ترـضح  ماقمالاو  رگـشهوژپ  تسا ، هتخادرپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تیالو  تماما و  میرح  زا 
. دشاب یم 

، قیقحت اب  هداد و  رارق  دوخ  راک  روتسد  رد  ار  هوتـسن  قّقحم  نآ  گنـس  نارگ  رابُرپ و  راثآ  يایحا  هک  دراد  راختفا  یمالـسا ، قیاقح  زکرم 
. دهد رارق  یمالسا  قیاقح  ناگنشت  ناگتخیهرف و  ناهوژپ ، شناد  رایتخا  رد  ار  اه  نآ  هل ، ٌمّظعم  راثآ  رشن  همجرت و 

. دزاس یم  انشآ  یمالسا  قیاقح  اب  ار  نانابز " یسراف   " کنیا هک  تسا  هل  ٌمّظعم  راثآ  زا  یکی  همجرت  دیراد ، ور  شیپ  رد  هک  یباتک 
رارق فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  نامز  ماما  رـصع ، ّیلو  ترـضح  مظعألا ، هّللا  ۀّیقب  دنـسپ  يدونـشخ و  دروم  شالت  نیا  هک  تسا  دیما 

یمالسا قیاقح  زکرم  دریگ .

راتفگ شیپ 

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب  تیالو  ثیدح  هب  یهاگن 
نیلّوألا نم  نیعمجأ  مهئادعأ  یلع  هّللا  ۀنعلو  نیرهاّطلا ، نیبّیطلا  هلآو  دّمحم  انّیبنو  اندّیس  یلع  مالّـسلاو  ةالّـصلاو  نیملاعلا ، ّبر  هّلل  دمحلا 

. نیرخآلاو
راتفگ شیپ 

رداص هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نیقی  هب  دور ، یم  رامـش  هب  یّنـس  هعیـش و  دزن  رد  هدش  هتفریذپ  ثیداحا  زا  هک  تیالو » ثیدح  »
. تسا هدش 

: دراد تلالد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تماما  رب  یفلتخم  هوجو  هب  فیرش  ثیدح  نیا 
. مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يارب  ّتیولوا  یتسرپرس و  ّقح  تیالو و  توبث   . 1

. مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تمصع  رب  ثیدح  تلالد   . 2
تسد زا  دعب  ناناملـسم  هگرج  هب  هرابود  دورو  يارب  دوش و  یم  مالـسا  زا  ضغبم  جورخ  بجوم  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ضغب   . 3

. دیوگب ار  نیتداهش  ون  زا  دیامن و  مالسا  دیدجت  دیاب  شفارحنا ، ضغب و  زا  ندیشک 
. درک لالدتسا  ناوت  یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تماما  تابثا  يارب  هناگادج  روط  هب  تلالد  هس  نیا  زا  مادک  ره  دوجو  اب 

. دزادرپ یم  نآ  یعطق  رودص  تابثا  قیقد و  یسررب  تیالو ،» ثیدح   » دروم رد  شهوژپ  هب  راتشون ، نیا 
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نآ نایوار  تیالو و  ثیدح  مکی : شخب 

هدش تیاور  اه  نآ  زا  تیالو  ثیدح  هک  یباحصا 

مکی شخب 
هیلع یلع  نانمؤم  ریما  هب  باطخ  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  لقن  یّنـس  هعیـش و  دیدرت  یب  نآ  نایوار  تیالو و  ثیدح 

: دومرف مالسلا 
(1 .) يدعب نمؤم  ّلک  ّیلو  تنأ 

. یتسه نمؤم  ره  یلو  نم  زا  سپ  وت 
اه نآ  زا  تیالو  ثیدح  هک  یباحصا  دنا . هدرک  لقن  ار  فیرش  ثیدح  نیا  نّنـست  لها  نایاوشیپ  ریهاشم  زا  يرایـسب  هباحـص و  زا  يدارفا 

هدش تیاور 
. دنور یم  رامش  هب  باحـصا  ناگرزب  ریهاشم و  زا  باحـصا  نیا  زا  یخرب  دنا . هدرک  لقن  هباحـص  یخرب  زا  ار  تیالو  ثیدح  نّنـست ، لها 

: زا دنترابع  نانآ  دراد . رارق  نانآ  سأر  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هنومن ، يارب 
; مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما   . 1

; هلآو هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  طبس  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما   . 2
; ساّبع نب  هّللادبع   . 3
; يرافغ ّرذ  وبا   . 4
; يرْدُخ دیعس  وبا   . 5
; بزاع نب  ءارب   . 6

; نیصح نب  نارمع   . 7
; يراصنا الیل  وبا   . 8
; بیصح نب  ةدیرب   . 9
; رمع نب  هّللادبع   . 10
; صاع نب  ورمع   . 11

. باتک نیمه  زا  هحفص 21  ر.ك  ( 1  ) هزمح نب  بهو   . 12

تیالو ثیدح  نایوار 

تیالو ثیدح  نایوار 
دنا هدرک  تیاور  هدرب ، مان  باحـصا  زا  ار  تیالو  ثیدح  فلتخم ، ِراودا  لوط  رد  هک  ثیدح  ناگرزب  ناظفاح و  نایاوشیپ و  نیرتروهـشم 

: زا دنترابع  دنا ، هدروآ  ناشیاه  باتک  رد  و 
; دنسملا هدنسیون  یسلایط ، دوواد  وبا   . 1

; فَّنصملا هدنسیون  هبیِش ، یبا  نب  رکبوبا   . 2
; دنسملا هدنسیون  هلبانح ، ياوشیپ  لبنح ، نب  دمحا   . 3

; حیحّصلا هدنراگن  يذمِرت ، یسیعوبا   . 4
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; ننُّسلا هدنراگن  ییاسَن ،  . 5
; دنسملا هدنراگن  یلصوم ، یلعیوبا   . 6

; يربط ریسفت  يربط و  خیرات  فورعم  باتک  ود  هدنراگن  يربط ، رفعجوبا   . 7
; حیحّصلا هدنسیون  ناّبِح ، نبا  متاحوبا   . 8

; ریغّصلا طسوالا و  ریبکلا و  مجعملا  هدنسیون  یناربط ، مساقلاوبا   . 9
; كردتسملا هدنسیون  يروباشین ، مکاح   . 10
; ریسفّتلا هدنسیون  هیودرم ، نبا  رکبوبا   . 11

; رگید ياه  باتک  ءایلوالا و  ۀیلح  هدنسیون  یناهفصا ، میعنوبا   . 12
; دادغب خیرات  هدنسیون  يدادغب ، بیطخ   . 13
; باعیتسإلا هدنراگن  ّرَبلادبع ، نبا   . 14

; قشمد ۀنیدم  خیرات  هدنراگن  رکاسع ، نبا   . 15
; هباغلا دُسا  هدنراگن  يرَزَج ، ریثا  نبا   . 16
; هراتخملا هدنراگن  یسِدْقَم ، ءایض   . 17

; لیزنّتلا ملاعم  هب  فورعم  ریسفت  هّنّسلا و  حیباصم  هدنراگن  يوغب ،  . 18
; فورعم ياه  باتک  هدنسیون  یبهذ ، نیّدلا  سمش  ظفاح   . 19

; رگید فورعم  ياه  باتک  هباصإلا و  يراخبلا ، حیحص  حرش  یف  يرابلا  حتف  هدنراگن  ینالقسع ، رجح  نبا   . 20
; رایسب فورعم و  ياه  باتک  هدنراگن  یطویس ، نیّدلا  لالج  ظفاح   . 21
; يراخبلا حیحص  حرش  یف  يراّسلا  داشرا  هدنسیون  ینالطسق ،  . 22

; لاّمعلا زنک  هدنسیون  يدنه ، یقّتم   . 23
; هّیماّشلا ةریّسلا  هدنسیون  یحلاص ، فسوی  نب  دّمحم  ظفاح   . 24

; هقرحملا قعاوّصلا  هدنراگن  یّکم ، یمثیه  رجح  نبا   . 25
; حیباصملا ةاکشم  حرش  یف  حیتافملا  ةاقرم  هدنراگن  يوره ، يراق  یلع  ّالم   . 26

; ریغصلا عماجلا  حرش  یف  ریدقلا  ضیف  هدنسیون  يواّنَم ، فوئّرلادبع   . 27
. ناتسودنه یلهد  رد  فورعم  هسردم  بحاص  زین  رایسب و  ياه  باتک  هدنراگن  يولهد ، هّللا  یلو  هاش  گرزب  ثّدحم  دنه و  همّالع   . 28

. تشذگ نانآ  مان  هک  دنا  هدرک  تیاور  یباحص  رفن  هدزاود  نآ  زا  ار  تیالو  فیرش  ثیدح  يرگید  هورگ  زین  نانیا و 

نآ دانسَا  حیحصت  تیالو و  ثیدح  نتم  یسررب 

رفن هس  هب  تیالو  ثیدح  ياه  لقن  رتشیب  تشذگ ، نانآ  مان  هک  یباحص  هدزاود  نیب  رد  نآ  دانسَا  حیحصت  تیالو و  ثیدح  نتم  یـسررب 
: زا دنترابع  هک  دوش  یم  متخ  رفن  هس  نیا  هب  رتشیب  تیالو  ثیدح  نالقان  نایوار و  دانسا  هلسلس  ینعی  دماجنا ، یم 

; ساّبع نب  هّللادبع   . 1
; بیصح نب  ةدیرب   . 2
. نیصح نب  نارمع   . 3
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ساّبع نبا  تیاور  هب  تیالو  ثیدح 

ساّبع نبا  تیاور  هب  تیالو  ثیدح 
زا يرادقم  طقف  وا  زا  ّتنـس  لها  ياملع  تسا . تیالو  فیرـش  ثیدـح  نایوار  زا  ساّبع  نب  هّللادـبع  دـش ، هراشا  رت  شیپ  هک  هنوگ  نامه 

: تسا سب  لالدتسا  دهاش و  يارب  زین  هزادنا  نامه  هناتخب  شوخ  هک  دنا  هدرک  لقن  هنوگ  هس  هب  مه  نآ  ار  تیالو  ثیدح 
هیلع یلع  ترضح  هب  باطخ  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دیوگ : ساّبع  نبا  دسیون : یم  دوخ  دنـسم  باتک  رد  یـسلایط  دوواد  وبا   . 1

: دومرف مالسلا 
(1 .) يدَْعب نِمُْؤم  ِّلُک  ُِّیلَو  َْتنَا 

. یتسه نمؤم  ره  رازگراک  تسرپرس و  نم  زا  سپ  وت  یلع )! ای  )
: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ساّبع  نبا  زا  كردتسملا  باتک  رد  يروباشین  مکاح  تیاور  رب  انب   . 2

(2 .) ۀَنِمُْؤمو يدَعب  نِمُْؤم  ِّلُک  ُِّیلَو  َْتنَا 
. یتسه نمؤم  نز  درم و  ره  رازگراک  تسرپرس و  نم  زا  سپ  وت  یلع )! ای  )

: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنک  یم  تیاور  ساّبع  نبا  زا  دنسم  باتک  رد  لبنح  نب  دمحا   . 3
(3 .) يدَْعب نِمُْؤم  ِّلُک  یف  یّیلَو  َْتنَا 

. یتسه نمؤم  ره  رازگراک  تسرپرس و  نم  زا  سپ  وت  یلع )! ای  )
هژاو لقن  هس  ره  رد  هک  دنامن  یفخم  درک . باطخ  زیچ  هس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هلآو ، هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نیا ، رب  انب 

. دراد دوجو  يدَْعب » »
ساـّبع نبا  درمـش . یمرب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  يارب  ار  تبقنم  هد  هک  تسا  یثیدـح  نمـض  رد  ساـّبع » نبا   » زا تراـبع  هس  نـیا 

هد نیا  زا  کی  چیه  رد  راوگرزب  نآ  اب  هباحـص  زا  سک  چیه  دراد و  صاصتخا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  بقانم  نیا  دنک  یم  حیرـصت 
هرامش 2752. ، 360 یسلایط : دوواد  یبا  دنسم  ( 1 . ) تسین کیرش  تبقنم 

.134  / 3 كردتسملا : ( 2)
ثیدح 3052. لیذ  ، 545  / 1 دمحا : دنسم  ( 3)

بیصح نب  ةدیرب  نیصح و  نب  نارمع  تیاور  هب  تیالو  ثیدح 

بیصح نب  ةدیرب  نیصح و  نب  نارمع  تیاور  هب  تیالو  ثیدح 
هّللا یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  یتیاکح  نمـض  رد  نانآ  دنور . یم  رامـش  هب  تیالو  ثیدح  نایوار  زا  بیـصح ، نب  ةدـیرب  نیـصح و  نب  نارمع 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دننک  یم  تیاور  نینچ  ار  تیالو  ثیدح  هلآو  هیلع 
. يدَْعب نِمُْؤم  ِّلُک  ُِّیلَو  ٌِّیلَعو  ٍِّیلَع  ْنِم  اَنَاَو  یّنِم  ٌِّیلَع 

. تسا نم  زا  دعب  ینمؤم  ره  رازگراکو  تسرپرس  یلع  متسه و  یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع ،

یسررب هدیکچ 

یسررب هدیکچ 
: دش نشور  بلطم  دنچ  نونک  ات 
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ماما نینمؤملاریما و  دننام  نانآ ، نایم  رد  هک  دنا  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  تیالو  ثیدح  هباحص  زا  رفن  هدزاود   . 1
. دنیآ یم  مشچ  هب  مالسلا  امهیلع  یبتجم 

. دنتسه نّنست  لها  ناظفاح  سانش و  ثیدح  ناگرزب  نایاوشیپ و  نیرتروهشم  رفن ، هدزاود  نیا  زا  تیالو  ثیدح  نایوار   . 2
. درک میهاوخ  لالدتسا  نادب  ام  هک  یظافلا  و  تیالو » ثیدح   » نتم  . 3

ساّبع نب  هّللادبع  تیاور  یسررب 

ساّبع نب  هّللادبع  تیاور  یسررب 
، یـسلایط دووادوبا  دمحا ، ياهدنـسم  رد  دنـس  نیا  تسا . فیرـش  ثیدح  نیا  نایوار  زا  ساّبع  نب  هّللادبع  دمآ ، رت  شیپ  هک  هنوگ  نامه 

هـشدخ حیحـص و  عطق  روط  هب  دنـس  نیا  هک  تسا  یهیدـب  دراد . دوجو  يرگید  مهم  عبانم  اه و  باـتک  يروباـشین و  مکاـح  كردتـسملا 
بیذـهت باتک  هدـنراگن  يِّزم  ظفاح  باعیتسإلا ، باـتک  رد  ّرَبلادـبع  نبا  دـننام  نّنـست ، لـها  ناـیاوشیپ  زا  ناـگرزب  هک  ارچ  تسا ; ریذـپان 

(1 .) دنا هدرک  حیرصت  نآ  تّحص  هب  رگید ، نادنمشناد  يدنه و  یقّتم  یطویس ، نیدلا  لالج  لامکلا ،
یم نینچ  دنک و  یم  لقن  هدیرب  زا  زین  ار  تیالو » ثیدـح  ( » 2 ،) ریدغ ثیدح  هرابرد  يا  هلاسر  رد  یبهذ  نیّدلا  سمـش  ظفاح  لاثم ، يارب 

«. تسا یعطق  تباث و  هدیرب  زا  ثیدح  نیا  رودص  : » دسیون
. دراد حیرصت  تیالو » ثیدح   » توبث رد  یبهذ  ظفاح  ترابع  هک  تسا  یهیدب 

ناشن ثیدح ، نیا  دنس  نایوار  لاح  هرابرد  قیقحت  دیناسا و  یسررب  تسا . حیحص  ساّبع  نبا  زا  تیالو  ثیدح  دنس  هک  نیا  نخـس  هجیتن 
ۀفرعم یف  باعیتسإلا  ( 1 . ) دنا هدومن  فارتعا  تیالو  ثیدـح  تّحـص  هب  یگمه  ّتنـس ، لها  زا  لاجر  ملع  گرزب  نایاوشیپ  هک  دـهد  یم 

: مالـسلا هیلع  ّیلع  بقانم  یف  ّیلجلا  لوقلا  ، 481  / 20 لامکلا : بیذهت  هرامش 6316 ، ، 191  / 5 فارشالا : ۀفحت  ، 1092  / 3 باحصالا :
.608  / 11 لاّمعلا : زنک  ، 60

. تسا هدرک  قیقحت  هتفای و  تسد  نادب  هّللا  همحر  ییابطابط  زیزعلادبع  دّیس  ققحم  همّالع  هک  یطوطخم  هلاسر  ( 2)

نیصح نب  نارمع  زا  لقن  هب  تیالو  ثیدح  دانسا  یسررب 

نیصح نب  نارمع  زا  لقن  هب  تیالو  ثیدح  دانسا  یسررب 
لقن ار  وا  ثیدح  هک  تسا  يدارفا  هلمج  زا  يراُخب  داتـسا  هبیِـش ، یبا  نبا  تسا . تیالو  ثیدـح  نایوار  زا  رگید  یکی  نیـصح  نب  نارمع 
باتک رد  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  هبیِـش  یبا  نبا  هدـش ، لقن  ( 1) لاّمعلا زنک  رد  هک  ناـس  نآ  تسا ، هدومن  حیرـصت  نآ  تّحـص  هب  هدرک و 

(2 .) تسا هدومن  حیرصت  نآ  تّحص  هب  هدروآ و  فَّنصملا 
. تسا ریسفت  خیرات و  رد  نانآ  دامتعا  دروم  هّماع و  مالعا  زا  هک  دور  یم  رامش  هب  نارمع  ثیدح  نالقان  هلمج  زا  يربط  ریرج  نب  دّمحم 

(3 .) دنا هدومن  حیرصت  نیصح  نب  نارمع  زا  لقن  قیرط  تّحص  رب  هک  دنتسه  یناسک  هلمج  زا  زین  يدنه  یقتم  یطویس و  نیدلا  لالج 
زنک رد  يدـنه  یقّتم  زا  لقن  هب  نیـصح  نب  نارمع  تیاور  نتم  تسا . رت  لّصفم  اه  لـقن  رگید  زا  نارمع ، زا  لـقن  هب  تیـالو  ثیدـح  هتبلا 

: دیآ یم  ریز  رد  ( 4) لاّمعلا
يا هیحاـن  هب  ار  ( 5) يا هّیرَـس  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـننک  یم  لـقن  نیـصح  نب  نارمع  زا  يربـط  رفعجوبا  هبیِـش و  یبا  نبا 

نانمؤم ریما  دـندش . زوریپ  دـندوب ، هدروآ  تسد  هب  یمیانغ  هک  یلاح  رد  هاپـس  نآ  داد . رارق  نانآ  هدـنامرف  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  داتـسرف و 
. دوبن نانآ  زا  يا  هّدع  دنیآ  شوخ  هک  تفرگ  یمیمصت  یگنج  میانغ  دروم  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

. دیزگرب دوخ  يارب  ار  يزینک  میانغ ، نایم  زا  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  تسا  هدمآ  اه  لقن  زا  یخرب  رد 
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عمس هب  ار  هّیضق  دندرک ، رادید  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  دندیسر و  هنیدم  هب  هاگ  ره  هک  دنتفرگ  میمـصت  نایرکـشل  زا  رفن  راهچ 
. دنناسرب ترضح  نآ  كرابم 

نآ هب  دندش و  یم  بای  فرـش  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـضحم  هب  ادتبا  هنیدـم ، هب  تشگزاب  ماگنه  مسر ، رب  انب  یمازعا  نایهاپس 
. دنتشگ یمرب  ناشیاه  هناخ  هب  سپس  دندومن  یم  رظن  ناشیا  كرابم  هراس  خر  هب  دندرک ، یم  مالس  ترضح 

راهچ نآ  زا  یکی  دندش ، بای  فرش  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  هب  مالس  ضرع  يارب  دندیسر و  هنیدم  هب  نایهاپس  هک  ینامز 
؟» تسا هتشادرب  يزینک  میانغ  زا  یلع  هک  دییامرف  یمن  رظن  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  : » درک ضرع  نینچ  تساخرب و  نت 

هنوگ نامه  تساخرب و  یموس  هاگ  نآ  نت و  راهچ  نآ  زا  رفن  نیمود  نآ  زا  سپ  دـنادرگرب . يور  وا  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
زا سپ  دیسر . مراهچ  صخش  هب  تبون  هک  نیا  ات  دنادرگ  یمرب  هدننک  ضارتعا  زا  ار  شیوخ  كرابم  يور  يراب ، ره  رد  ترـضح  تفگ .

: دومرف دوب ، ادیوه  شنینزان  هرهچ  زا  مشخ  راثآ  هک  یلاح  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  يو ، راتفگ 
. يدعب نمؤم  ّلک  ّیلو  ّیلعو  یلع ، نم  انأو  یّنم  ّیلع  یلع ؟ نم  نودیرت  ام  یلع ؟ نم  نودیرت  ام 

. نم زا  دعب  تسا  ینمؤم  ره  تسرپرس  یلع  متسه ، یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  دیهاوخ ؟ یم  هچ  یلع  زا  دیهاوخ ؟ یم  هچ  یلع  زا 
. تسا هدرک  تیاور  نیصح  نب  نارمع  زا  زین  يربط  ناس ، نیمه  هب  هدمآ و  زین  فَّنصملا  باتک  رد  لاّمعلا  زنک  ناس  هب  تیاور  نیا 

: تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  تیاور  ینایاپ  شخب  يو  تسا . هدمآ  زین  لبنح  نب  دمحا  دنسم  رد  نتم  نیمه  اب  تیاور  نیا  هتبلا 
: دومرف دوب ، هتفای  رییغت  شکرابم  هراس  خر  گنر  هک  یلاح  رد  درک و  ور  یمراهچ  درف  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 

(6 .) يدعب نمؤم  ّلک  ّیلو  وهو  هنم  انأو  یّنم  ًاّیلع  ّنإ  ًاّیلع ، اْوَعد  ًاّیلع ، اْوَعد 
نم زا  دـعب  ینمؤـم  ره  تسرپرـس  وا  متـسه . وا  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  هک  یتـسار  هب  دـیرادرب ، یلع  زا  تسد  دـیرادرب ، یلع  زا  تـسد 

. تسا
درک نایب  ار  دوخ  ضارتعا  تساخرب و  درف  نیمراهچ  هک  یماگنه  دـنک : یم  لـقن  هنوگ  نیا  ار  تیاور  لـیذ  دوخ  حیحـص  رد  زین  يذـمِرت 

: دومرف دوب ، ادیوه  شکرابم  هرهچ  زا  مشخ  راثآ  هک  یلاح  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 
(7 .) يدعب نمؤم  ّلک  ّیلو  وهو  هنم  انأو  یّنم  ًاّیلع  ّنإ  یلع ؟ نم  نودیرت  ام  یلع ؟ نم  نودیرت  ام  یلع ؟ نم  نودیرت  ام 

وا متـسه و  وا  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  هـک  یتـسار  هـب  دـیهاوخ ؟ یم  هـچ  یلع  زا  دـیهاوخ ؟ یم  هـچ  یلع  زا  دـیهاوخ ؟ یم  هـچ  یلع  زا 
. تسا نم  زا  دعب  ینمؤم  ره  تسرپرس 

مکاـح كردتـسملا  و  ( 9) ییاسَن صئاـصخ  ( 8 ،) ناـّبِح نـبا  حیحــص  باـتک  رد  نیــصح  نـب  نارمع  تـیاور  هـب  تیـالو  ثیدـح  يرآ !
اه نآ  ملسم  هک  هدرمشرب  یتّحص  طیارـش  ياراد  ار  ثیدح  نیا  ثیدح ، لقن  زا  سپ  يروباشین  مکاح  تسا . هدش  لقن  زین  ( 10) يروباشین

. دنا هدرکن  لقن  ار  نآ  ملسم  يراُخب و  نیا  دوجو  اب  یلو  دناد ، یم  ربتعم  ار 
.608  / 11 لاّمعلا : زنک  ( 1 . ) تسا هدمآ  زین  رگید  عبانم  رد  نارمع  تیاور  هب  تیالو  ثیدح  هک  تسا  ینتفگ 

.504  / 7 فَّنصملا : ( 2)
.60 مالسلا : هیلع  ّیلع  بقانم  یف  ّیلجلا  لوقلا  ( 3)

ثیدح 36444. ، 142  / 13 لاّمعلا : زنک  ( 4)
. دشاب رفن  دصراهچ  ای  دصیس  ات  رفن  جنپ  زا  نانآ  دادعت  هک  تسا  رکشل  زا  يا  هعطق  هّیرَس ، ( 5)

.438  / 4 دمحا : دنسم  ( 6)
ثیدح 3712. ، 78  / 6 يذمِرت : ننس  ( 7)

هرامش 6929. ، 373  / 15 ناّبِح : نبا  حیحص  ( 8)
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.132  / 5 يربکلا : ننس  ثیدح 43 ، ، 14 هباحصلا : لئاضف  ، 143 مالسلا : هیلع  یلع  صئاصخ  ( 9)
110 و 111.  / 3 كردتسملا : ( 10)

بیصح نب  ةدیرب  تیاور  هب  تیالو  ثیدح 

بیصح نب  ةدیرب  تیاور  هب  تیالو  ثیدح 
هب هک  یمراـهچ  صخـش  ناـمه  تسا ; هتـشاد  روضح  یخیراـت  ناـیرج  نیا  رد  يو  تسا . ثیدـح  نیا  ناـیوار  زا  زین  بیـصح  نب  ةدـیرب 
رب ّدر  نانمؤم و  ریما  زا  عافد  ماقم  رد  ترـضح  نآ  دمآ و  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  رب  ضارتعا 
يو دـنا . هدرکن  هراشا  هدـیرب )  ) مراهچ صخـش  مان  هب  اـه  لـقن  نآ  رد  هک  تسا  ینتفگ  دومرف . خـساپ  زیمآ  باـتع  هنوگ  هب  يو ، ضارتعا 

: تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  هّللادبع  شدنزرف  يارب  لماک  هنوگ  هب  ار  ثیدح  نیا  ناتساد 
نب دلاخ  يرگید  رب  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اه  نآ  زا  یکی  رب  داتـسرف ; نمی  يوس  هب  هاپـس  ود  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر 

: دومرف داد و  رارق  هدنامرف  ار  دیلو 
. مهّلک سانلا  یلع  یلعف  لاتق  ناک  اذإ 

. دوب دهاوخ  رکشل  ود  ره  هدنامرف  یلع  تفرگرس ، گنج  رگا 
ود ره  یهدنامرف  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامرف  رب  انب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندش . ور  هب  ور  ریگرد و  نمی  هاپـس  اب  مالـسا  نایهاپس 

. درک حتف  يا  هعلق  گنج  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تفریذپ . نامرف  ترضح  نآ  زا  دیلو  نب  دلاخ  تفرگ و  هدهع  رب  ار  مالسا  هاپس 
دوخ هب  ار  تروص  وکین  يزینک  نمض ، رد  درک و  ادج  ار  نآ  مجنپ  کی  یلع  دنتفای . تسد  یمیانغ  هب  مالسا  نایهاپـس  : » دیوگ یم  هدیرب 

«)!( دوب يراج  شرس  زا  لسغ  بآ  هک  دمآ  نوریب  یلاح  رد  دوخ  همیخ  زا  وا  داد . صاصتخا 
دلاخ ییوس ، زا  متـشادن . لد  هب  وا  نوچ  ار  یـسک  هنیک  زگره  مدرک و  ناهن  هنیـس  رد  ار  یلع  هنیک  ضغب و  هراومه  نم  : » دیوگ یم  هدیرب 

لد رد  ار  یلع  هنیک  هراومه  دـلاخ  هک  ارچ  دوـب ; یلع  اـب  وا  ینمـشد  هنیک و  لـیلد  هب  طـقف  وا  هب  نم  يزرورهم  متـشاد و  تسود  یلیخ  ار 
. تشاد

نادب تمینغ  یلع  زا  ار  راک  نیا  تفگ : دناوخ و  دوخ  دزن  هب  ارم  دیلو  نب  دلاخ  داد ، صاصتخا  دوخ  هب  سمخ  مهس  زا  ار  زینک  یلع  یتقو 
«. نک شرازگ  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  ار  نآ  ربخ  و 

قـشمد خـیرات  باتک  رد  ار  ثیدـح  نیا  رکاسع  نبا  اّما  تسا ، هدـمآ  يربط  ( 1) طسوالا مجعملا  باـتک  رد  هنوگ  نیدـب  ثیدـح  نیا  نتم 
: دهد یم  همادا  نینچ 

«! شاب هتشاد  رطاخ  رد  ار  یلع  لمع  نیا  هدیرب ! يا  : » تفگ هدیرب  هب  دیلو  نب  دلاخ 
یلع زا  هک  درک  شرافس  زین  نم  هب  تشون  يا  همان  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ارجام  نیا  هرابرد  دیلو  نب  دلاخ  : » دیوگ یم  هدیرب 

«. منک ییوگدب  ربمایپ  دزن 
. تسا نومضم  نیمه  هب  زین  ییاسَن  ترابع  هتبلا 
: دیازفا یم  قشمد  خیرات  باتک  رد  رکاسع  نبا 

هیلع هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  ات  داد  نم  هب  ار  نآ  دوب و  یلع  هرابرد  ییوگدـب  نآ  رـسارس  هک  تشون  يا  همان  دـلاخ  : » دـیوگ یم  هدـیرب 
نیا ماـجنا  يارب  منکن و  یهاـتوک  یلع  هراـبرد  ییوگدـب  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دزن  هک  داد  روتـسد  نـم  هـب  وا  مربـب . هـلآو 

(2 .) داتسرف نم  هارمه  هب  ار  رفن  هس  تیرومأم ،
هنّیب هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  رد  دوب ، هدز  رس  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  هک  یلمع  لباقم  رد  راک  نیا  اب  تساوخ  یم  ییوگ 
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«. دنک هماقا  مزال  دوهش  و 
: تسا هنوگ  نیا  نّنست  لها  ربتعم  رداصم  رگید  و  ( 3) طسوالا مجعملا  باتک  رد  یناربط  لقن  هب  انب  هعقاو  نیا  همادا 

هناخ رد  رب  شنارای  زا  یهورگ  دوب و  لزنم  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  متفر . دجـسم  هب  مدـش و  هنیدـم  دراو  : » دـیوگ یم  هدـیرب 
؟ يا هدناسر  هنیدم  هب  ار  دوخ  نارگید  زا  رتدوز  ارچ  دنتفگ : اه  نآ  دندوب . ربمایپ 

هلآو هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ار  ربخ  نیا  ما  هدـمآ  تسا . هتـشادرب  یگنج  میاـنغ  سمخ  زا  یلع  هک  تسا  یکزینک  لـیلد  هب  متفگ :
. مهد شرازگ 

«)!( دتفا یم  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  مشچ  زا  یلع  ربخ  نیا  اب  اریز  ناسرب ; ربمایپ  هب  ار  ربخ  نیا  يرآ  دنتفگ : اه  نآ 
. دینش یم  شلزنم  رد  ار  اه  نآ  نم و  نیب  اهدونش  تفگ و  نیا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 

ایآ ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  تساخرب و  رفن  راهچ  نآ  زا  یکی  دـمآ . نوریب  قاتا  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ماـگنه  نیا  رد 
. داد ربخ  ار  زینک  هّیضق  و  تسا ؟ هدرک  هچ  یلع  هک  ینک  یمن  رظن 

هب زین  دـندوب  هدـیرب  هارمه  هک  يرفن  نیموس  نیمود و  دومرفن . یباوج  دـنادرگرب و  وا  زا  كراـبم  يور  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
. دنادرگ يور  زین  نانآ  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  یلو  دندرک ، رظن  راهظا  هنوگ  نیمه 

هب عورـش  متخادنا و  نییاپ  ار  مرـس  نم  تفرگ . نم  زا  ار  همان  پچ  تسد  اب  وا  مدرک . میدقت  ربمایپ  هب  ار  دلاخ  همان  نم  : » دیوگ یم  هدـیرب 
«. مدرک دنلب  ار  مرس  دیسر و  نایاپ  هب  منانخس  هک  نیا  ات  مدرک  یلع  زا  ییوگدب 

متفگ و دب  یلع  زا  ور ، نیا  زا  متـشاد . یلع  زا  يدایز  هنیک  ضغب و  هک  مدوب  یناسک  زا  نم  : » دیوگ هدیرب  تسا : هدـمآ  نوتم  زا  یخرب  رد 
دننام هک  مدومن  هدهاشم  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هرهچ  رد  یمشخ  نانچ  نآ  هاگان  متفرگ . الاب  ار  مرس  دیسر ، نایاپ  هب  هک  ممالک 

: دومرف ربمایپ  سپس  مدوب . هدیدن  ریضن  ینب  هظیرق و  ینب  دوهی  اب  گنج  رد  زج  ار  نآ 
. يدعب نمؤم  ّلک  یلو  وهو  هنم  انأو  یّنم  ًاّیلع  ّنإ  یلع ؟ نم  نودیرت  اذام  یلع ؟ نم  نودیرت  اذام  یلع ؟ نم  نودیرت  اذام 

وا متـسه و  یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  هک  یتـسار  هب  دـیهاوخ ؟ یم  هچ  یلع  زا  دـیهاوخ ؟ یم  هچ  یلع  زا  دـیهاوخ ؟ یم  هـچ  یلع  زا 
«. تسا نم  زا  دعب  ینمؤم  ره  تسرپرس 

نبا شراگن  قشمد  ۀـنیدم  خـیرات  یناهفـصا ، ْمیَُعنوبا  فیلأت  هباحّـصلا  ۀـفرعم  یقهیب ، فیلأت  يربکلا  ننـس  لقن  رب  انب  هک  تسا  یندینـش  و 
: دومرف نانآ  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس  دیوگ : یم  هدیرب  رگید ، عبانم  داشَّرلاو و  يدُهلا  ُلبُس  رکاسع ،

(4 .) کلذ نم  رثکأ  سمخلا  یف  هل  ّنإ 
. تسا نیازا  شیب  سمخزا  یلع  هرهب  هک  یتسار  هب 

ربتعم عبانم  طسوالا و  مجعملا  رد  یناربط  هراتخملا ، باتک  رد  یسِدْقَم  ءایـض  كردتـسملا ، باتک  رد  يروباشین  مکاح  لقن  قبط  یفرط  زا 
: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رگید ،

(5 .) رمؤی ام  ّالإ  لعفی  ال  یلع [! يأ   [ ّهنإ
. دهد یمن  ماجنا  تسا ، رومأم  نادب  ار  هچ  نآ  زج  یلع  هک  یتسار  هب 

: دومرف شترضح  تسا : هدمآ  يرگید  نتم  رد 
. هب رمؤی  امب  یلع  لعفی  اّمنإ 

. دنک یم  لمع  تسا  رومأم  هک  هچ  نآ  هب  طقف  یلع 
: دومرف دومن و  ور  هدیرب  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس 

!؟ ةدیرب ای  يدعب  نم  تقفانأ 
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!؟ يدش قفانم  نم ، زا  ندش  ادج  زا  دعب  ایآ  هدیرب ! يا 
؟» منک تعیب  ممالسا  رب  امش  اب  ون  زا  ات  دییاشگ  یمن  ار  دوخ  تسد  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  : » درک ضرع  هدیرب 

رد تیعمج  نایم  زا  هاگ  نآ  مدومن . تعیب  وا  اب  مالـسا  رب  هک  نیا  رگم  مدشن ، ادج  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  : » دـیازفا یم  هدـیرب 
«. دوبن یلع  زا  رت  بوبحم  نم  دزن  رد  مدرم  زا  یسک  هک  متساخرب  یلاح 

. دنا هدرک  لقن  توافتم  رایسب  ار  هعقاو  نیا  بیصح  نب  ةدیرب  نیصح و  نب  نارمع  زا  نایوار  هک  تسا  یهیدب 
فذح ار  نآ  زا  يرادقم  هاوخ  لد  هب  يرگید  هدوزفا ، نآ  هب  يزیچ  شدوخ  زا  یکی  دـنا ; هدرک  فیرحت  ار  هعقاو  نیا  تسادـیپ  هک  نانچ 

رکذ لیذ  نودـب  صقان و  روط  هب  ار  هعقاو  مه  یخرب  و  هدـیزرو )!!( يراددوخ  رگید  شخب  لقن  زا  هدومن و  لـقن  ار  یـشخب  یموس  هدرک ،
! دنا هدرک 

لوسر زا  تیالو » ثیدح   » رودـص ببـس  دوخ  هک  بیـصح  نب  ةدـیرب  هک  ینتم  هژیو  هب  نوگانوگ  نایوار  زا  لقن  هب  تیالو  ثیدـح  نوتم 
.163  / 6 طسوالا :  مجعملا  ( 1 . ) دیدرگ لقن  هدوب ، هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ 

ثیدح 466. ، 400  / 1 مالسلا : هیلع  یلع  مامالا  ۀمجرت  قشمد  ۀنیدم  خیرات  ( 2)
هرامش 4842. ، 217  / 5 طسوالا : مجعملا  ( 3)

.236  / 6 داشرلاو : يدهلا  لبس  ، 194  / 42 قشمد : ۀنیدم  خیرات  ثیدح 257 ، ، 374  / 1 هباحصلا : ۀفرعم  ، 342  / 6 يربکلا : ننس  ( 4)
ثیدح ، 612  / 11 لاّـمعلا : زنک  ، 295  / 11 داشرلاو : يدـهلا  لبـس  ، 191  / 42 قشمد : ۀـنیدم  خـیرات  ، 162  / 6 طـسوالا : مجعملا  ( 5)

.32963

تیالو ثیدح  ياه  تلالد  هب  یهاگن  مود : شخب 

تمصع رگ  نایب  تیالو  ثیدح 

مود شخب 
تمصع رگ  نایب  تیالو  ثیدح  تیالو  ثیدح  ياه  تلالد  هب  یهاگن 

مالـسلا هیلع  یلع  هرابرد  ار  یتوافتم  ياهریبعت  هدیرب  هّیـضق  لیذ  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـش ، نایب  رت  شیپ  هک  هنوگ  نامه 
: دومرف هک  نانچ  تسا ، هدومرف 
. ِِهب ُرَمُْؤی  ام  ّالإ  ُلَعْفَی  ًاّیلع ال  َّنإ 

. تسا هدش  رما  نادب  ار  هچ  نآ  رگم  دهد  یمن  ماجنا  یلع  هک  یتسار  هب 
: دومرف يرگید  نخس  رد 

. ِِهب َِرُما  ام  ُلَعْفَی  امَّنإ 
. دهد یم  ماجنا  هدش  رما  نادب  ار  هچ  نآ  طقف  یلع 

. دنیامن یم  تلالد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمصع  رب  حوضو  هب  اهریبعت  نیا 
دنوادخ هک  اج  نآ  تسا ; نآرق  هیآ  قیداصم  زا  یکی  نییعت  ای  یّلک و  ياربک  يارغص  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ریبعت  نیا  عقاو ، رد 

: دیامرف یم  لاعتم 
(1 (.) َنُولَمْعَی ِهِْرمَِأب  مُهَو  ِلْوَْقلاب  ُهَنوُِقبْسَی  َال  َنُومَرْکُّم * ٌداَبِع  َْلب  )

هک دنتسه  دنوادخ  هتسیاش  ناگدنب  نانآ  هکلب  دنا ) هتشادنپ  ناکرشم  هک  ناس  نآ  دنشاب  دنوادخ  نادنزرف  ناگتشرف  هک  تسین  هنوگ  نیا  )
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. دنهد یم  ماجنا  ار  وا  نامرف  هراومه  دنریگ و  یمن  یشیپ  وا  رب  نخس  رد  هاگ  چیه 
لقن مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  دّـجهتملا  حابـصم  باتک  رد  هّللا  همحر  یـسوط  خیـش  هک  يا  هبطخ  زا  یـشخب  تسا  بساـنم  نونکا 

نآ زا  یشخب  رد  درک و  داریا  يا  هبطخ  ریدغ  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دیوگ : یم  هّللا  همحر  یـسوط  خیـش  دوش . نایب  هدرک ،
: دومرف

ـ  هلآو هیلع  هّللا  یلـص  یبنلا  دـعب  قئـالخلا  نم  يأ  مهنم ـ  ّصتخا  ۀّـصاخ ; هتّیرب  نم  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّیبـن  دـعب  هسفنل  ّصتخا  هّللا  ّنأو 
. نمز نمزو  نرق  نرقل  هیلع ، داشرلاب  ءّالدألاو  هیلإ  قحلاب  ةاعدلا  مهلعجو  هتبتر ، یلإ  مهب  امسو  هتیلعتب  مهالع  ۀّصاخ 

ۀکلمب هل  فرتعم  ّلک  یلع  جـجحلا  مهلعجو  هدـیجمتو ، هرکـش  اهمهلأو  هدـمحتل ، اهقطنأ  ًاراونأو  ربمو ، ردـم  ّلک  لبق  مدـقلا  یف  مهأـشنأ 
. تاوامسلاو نیضرألا  رطاف  ّهنأب  هل  ًاعوخب  تاغللا ، عاونأب  تاسارخلا  اهب  قطنتساو  ۀیدوبعلا ، ناطلسو  ۀیبوبرلا 

مهو لوقلاب  هنوقبسی  ال   ] دیبع مه  کلذ  عم   [ ًادیبع هتدارإ ، ۀنسلأو  هتّیـشم  ۀمجارت  مهلعج  هرمأ ، نم  ءاش  ام  مهّالوو  هقلخ ، یلع  مهدهـشأو 
(2 .) نوقفشم هتیشخ  نم  مهو  یضترا  نمل  ّالإ  نوعفشی  الو  مهفلخ  امو  مهیدیأ  نیب  ام  ملعی  نولمعی ، هرمأب 

هک یهورگ  دینادرگ ; دوخ  هب  صوصخم  ار  يا  هّدع  شناگدنب ، نیب  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  شلوسر  زا  دعب  یلاعت  يادخ  هک  یتسار  هب  و 
شیوخ رب  ناگدـننک  تلالدو  دوخ  يوس  هب  یقیقح  ناناوخارف  يدامتم  نورق  رد  ار  نانآ  دومرف و  اطع  هجرد  ّولع  ماقم و  تعفر  ار  اه  نآ 

. داد رارق 
ار شتـشادگرزب  رکـش و  ماقم  دومرف ، قطان  دوخ  دمح  هب  ار  سّدقم  راونا  نآ  دـیرفآ و  تادوجوم  عیمج  شنیرفآ  زا  شیپ  ار  اه  نآ  راونا 

. داد رارق  تّجح  دشاب ، هدروآ  دورف  یلاعت  كرابت و  ّقح  ناطلس  لباقم  رد  میظعت  رس  هک  يا  هدنب  ره  رب  ار  اه  نآ  دومن و  ماهلا  نانآ  هب 
هک تقیقح  نیا  لباقم  رد  همه  ات  تفگ  نخس  اه  تغل  عاونا  هب  دندوبن ، مّلکت  هب  رداق  دوخ  يدوخ  هب  هک  یتادوجوم  اب  راونا  نیا  هلیسو  هب 

. دنشاب ّرِقم  فرتعم و  تساه » نامسآ  اه و  نیمز  هدننیرفآ  یلاعت  كرابت و  وا  »
. دومن راذگاو  نانآ  هب  تساوخ  یم  ار  هچ  نآ  شتافّرصت  زا  داد و  رارق  شتاقولخم  رب  دهاش  ار  صاخ  ناگدنب  نآ 

ناگدـنب تاماقم ، نیا  همه  اب  نانیا ، هک  یلاح  رد  ( 3 ،) داد رارق  قلخ  زا  شیاه  هتـساوخ  يایوگ  ِنابز  شدوخ و  ياهدارم  رگ  نایب  ار  نانآ 
زیچ همه  لاعتم  دـنوادخ  دـننک . یم  لمع  یلاعت  كرابت و  ّقح  رما  قبط  رب  طقف  دـنریگ و  یمن  یـشیپ  ادـخ  زا  ناـشراتفگ  رد  دنتـسه و  وا 

سرت تهج  هب  نانآ  و  تسا ، یـضار  یلاـعت  يادـخ  هک  یناـسک  هب  رگم  دـنوش ، یمن  عیفـش  ناـنآ  دـناد و  یم  ار  ناـنآ  يور  سپ  شیپ و 
. دنتسه نافئاخ  ماقم  رد  دنراد ، یلاعت  قح  زا  هک  يا  هناملاع 

تیانع مارکا و  دروم  هک  یناگدنب  دنیامن ; یمن  مادقا  يراک  هب  یلاعت  كرابت و  ّقح  نامرف  هب  زج  هک  تسا  یناسک  تاماقم  اه  نیا  يرآ ،
ات دـنریگ ، یمن  یـشیپ  قح  ترـضح  رب  راتفگ  ماقم  رد  نانآ  دنتـسه و  یهلا  هاـگرد  بّرقم  ینعی  دنتـسه ، ناـّنم  يادـخ  ّصاـخ  لّـضفت  و 
. دنیامن یمن  مادقا  دنا ، هدش  نآ  هب  رما  هچ  نآ  هب  زج  زین  لمع  ماقم  رد  دننک و  یمن  مّلکت  نادب  دسرن ، نانآ  هب  لاعتم  يادخ  زا  يراتفگ 

تمـصع اه  نیا  همه  هدرک و  قیبطت  نیماضم  نیمه  اب  تیالو  ثیدـح  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیامرف  هک  نیا  نخـس  هجیتن 
هیآ 26 و 27. ءایبنا : هروس  ( 1 . ) دنک یم  نایب  ار  تاماقم  نیا  بحاص 

.753 دّجهتملا : حابصم  ( 2)
. تسا تاماقم  نیا  نابحاص  تمصع  رگ  نایب  ریبعت  نیمه  ( 3)

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تیالو  رگ  نایب  تیالو  ثیدح 

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تیالو  رگ  نایب  تیالو  ثیدح 
ار مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  ثیدح ، نیا  هک  تسا  نیا  تیالو  ثیدح  یـسررب  رد  مود  تهج  دـش ، هراشا  رت  شیپ  هک  روط  نامه 
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: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  اج  نآ  دنک ; یم  نایب 
. يدعب نم  مکّیلو  وهو  یلع  نم  انأو  یّنم  یلع 

. تسا نم  زا  سپ  امش  تسرپرس  یلو و  وا  متسه و  یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع 
نیا تسا . تماـما  مزلتـسم  تیوـلوا ، نیا  هتبلا  دوـش و  یم  تباـث  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  فّرـصت  رد  تیوـلوا  نخـس ، نیا  هب  لالدتـسا  اـب 

: میریگ یم  یپ  روحم  شش  زا  ار  لالدتسا 

تیالو راصحنا  فلا )

تیالو راصحنا  فلا )
: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نآ  تسخن 

. يِدَْعب ْنِم  ْمُکُِّیلَو  َوُهَو 
. تسا نم  زا  سپ  امش  تسرپرس  یلو و  وا 

یناعم هک  تسا  حضاورپ  اریز  دومرف ; مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  رد  رـصحنم  ار  فرـصت  تیولوا  تیالو و  نخـس ، نیا  اب  ترـضح  نآ 
. تسین مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  صتخم  روما  زا  رگید  دراوم  تبحم و  ترصن ، دننام  تیالو  رگید 

ینامز تّیدعب  ب )

ینامز ّتیدعب  ب )
; تسام ياعّدـم  رد  حیرـص  هژاو  نیا  دوخ  دراد و  دوجو  يدـَْعب »  » هژاو تیالو  ثیدـح  نوتم  رتشیب  رد  مک  تسد  ای  مامت  رد  هک  نآ  مود 

. یبتر ای  تسا و  ینامز  ای  يدَْعب »  » هک ارچ 
لوسر شیامرف  هجیتن  هک  ینامز  هن  تسا ، یبتر  تیالو  ثیدح  رد  دوجوم  يدـَْعب »  » هک دـیآ  رظن  هب  نینچ  یحطـس ، يرظن  اب  تسا  نکمم 

زا سپ  هبترم  رد  هک  یسک  تسا و  نم  تیالو  ماقم  زا  رت  نییاپ  مالـسلا ، هیلع  یلع  تیالو  ماقم  دوب : دهاوخ  نیا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ 
. تسا مالسلا  هیلع  یلع  دراد ، تیالو  امش  رب  نم  ماقم 

مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  تیالو » ثیدح   » رب انب  ور ، نیا  زا  تسا . ینامز  يدَْعب »  » هلآو هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دارم  هک  تفگ  دیاب  یلو 
یخرب هک  تشادن  یهجو  دوبن ، ینامز  ثیدح ، نیا  رد  يدَعب »  » رگا تسا و  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  نانمؤم  لصفالب  ّیلو 

. دمآ دهاوخ  یپ  رد  بلطم  نیا  هب  هراشا  دنیامن . فذح  ار  يدعب »  » هژاو دنزادرپب و  ثیدح  نیا  فیرحت  هب 

تیالو ثیدح  زا  يرگید  نوتم  ج )

تیالو ثیدح  زا  يرگید  نوتم  ج )
تماما و رب  يدیدرت  هنوگ  چیه  نودب  ظافلا  نآ  تسا . هدیدرگ  لقن  زین  يرگید  ظافلا  اب  هتـشذگ ، شیپ  ترابع  رب  نوزفا  تیالو ، ثیدح 
رد يروباـشین  مکاـح  دنــسملا ، باـتک  رد  لـبنح  نـب  دـمحا  هنوـمن ، يارب  دـنیامن . یم  تلـالد  مالــسلا  هـیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  تیوـلوا 
یم لقن  نینچ  وا  دوخ  زا  هدیرب  هّیـضق  رد  یگمه  رگید ، ياه  باتک  رد  يرگید  دارفا  قشمد و  ۀنیدم  خیرات  رد  رکاسع  نبا  كردتـسملا ،

ییوگدب و هب  مدروآ و  نایم  هب  نخـس  یلع  زا  مدیـسر ، هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  روضح  هب  هک  یماگنه  دـیوگ : هدـیرب  هک  دـننک 
: دومرف تفای و  رییغت  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هراس  خر  گنر  هک  مدید  اما  متخادرپ ، وا  هرابرد  ییوگ  بیع 

؟ مهسفنأ نم  نینمؤملاب  یلوأ  تسلأ  ةدیرب ! ای 
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؟ متسین رتراوازس  ناشدوخ  زا  نانمؤم  رب  نم  ایآ  هدیرب ! يا 
! ادخ لوسر  يا  يرآ ، متفگ :

: دومرف
(1 .) هالوم ٌّیلعف  هالوم  تنک  نمف 

. تسوا يالوم  یلع  متسه ، وا  يالوم  نم  هک  ره  سپ 
. دومرف ناناملسم  هب  ریدغ  زور  رد  دوخ  یگدنز  ینایاپ  ياهزور  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هنوگ  نامه  نخس  نیا 

زا دعب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دننک  یم  لقن  نینچ  دنس ، نیدنچ  هب  رگید  عبانم  قشمد و  ۀنیدم  خیرات  لبنح ، نب  دمحا  دنـسم 
: دومرف تارابع  نیا 

(2 .) هّیلو ٌّیلعف  هّیلو  تنک  نم  ةدیرب ! ای 
 / 42 قشمد : ۀنیدم  خیرات  ، 110  / 3 كردتسملا : ، 347  / 5 دمحا : دنسم  ( 1 . ) تسوا ّیلو  یلع  سپ  متسه  وا  ّیلو  نم  سک  ره  هدیرب ! يا 

.187
193 و 194. ، 192 ، 188  / 42 قشمد : ۀنیدم  خیرات  ( 2)

رگید لیاضف  بقانم و  د )

رگید لیاضف  بقانم و  د )
هباحـص دراد و  صاصتخا  راوگرزب  نآ  هب  هک  هدـش  نایب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يارب  يرگید  بقانم  تیـالو ، ثیدـح  نتم  نمض 

یلـص ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  یناربط  طسوالا  مجعملا  باتک  رد  هنومن ، يارب  دنتـسین . کیرـش  بقانم  نآ  رد  ترـضح  نآ  اب  يرگید 
: دومرف یم  تیاکح  نیا  نمض  رد  هلآو  هیلع  هّللا 

نم تقلخو  یتنیط  نم  قلخ  هنم ، انأو  یّنم  ًاّیلع  ّنإ  ینقراف ، دقف  ًاّیلع  قراف  نمو  ینصّقنت ، دقف  ًاّیلع  صقتنی  نم  ًاّیلع ؟ نوصقتنی  ماوقأ  لاب  ام 
(1 (.) ٌمیلَع ٌعیمَس  ُهّللاَو  ضَْعب  ْنِم  اهُضَْعب  ًۀَّیّرُذ   ) میهاربإ نم  لضفأ  انأو  میهاربإ  ۀنیط 

ارم دراگنیب ، هدرُخ  ار  یلع  سک  ره  دنا ؟ هدـمآرب  یلع  هرابرد  يریگ  بیع  ییوگدـب و  ماقم  رد  هک  نانآ  دـننارورپ  یم  رـس  رد  یلایخ  هچ 
تنیط زا  وا  متسه . وا  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  هک  یتسار  هب  تسا . هتفرگ  هرانک  نم  زا  دیوجب ، هرانک  یلع  زا  هک  یسک  هتشاگنا و  هدرخ 

اونش دنوادخ  تسا و  يرگید  زا  نانآ  زا  یضعب  هک  یلـسن  . » مرترب میهاربا  زا  نمو  ما  هدش  هدیرفآ  میهاربا  تنیط  زا  نم  هدش و  هدیرفآ  نم 
(2 «.) تساناد و 

یلیاضف نینچ  دوجو  هدومرف ، مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هرابرد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  لیاضف  بقانم و  نیا  هب  هاـگن  اـب 
. دوش یم  تابثا  ترضح  نآ  يارب 

: تسا هدومرف  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نیا ، رب  نوزفا 
. هب رمؤی  ام  ّالإ  لعفی  ّهنإ ال 

. تسا هدش  هداد  روتسد  وا  هب  هک  دهد  یم  ماجنا  ار  يراک  طقف  وا  یتسار  هب 
هیآ 34. نارمع : لآ  هروس  ( 1 . ) دنک یم  دای  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يارب  زین  ار  يرگید  لیاضف  ریبعت ، نیدنچ  اب  ثیدح  نیا 

.163  / 6 طسوالا : مجعملا  ( 2)

ساّبع نبا  حیرصت  ه )ـ
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ساّبع نبا  حیرصت  ه )ـ
نیا هک  دیامن  یم  حیرـصت  دنک و  یم  رکذ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  لیاضف  نمـض  رد  ار  تیالو  تبقنم  تلیـضف و  نیمه  ساّبع  نبا 

. تسا ترضح  نآ  هژیو  بقانم 
باتک اه و  باتک  نیا  نابحاص  دیدرگ ، لقن  مکاح  كردتـسملا  دمحا و  دنـسم  یـسلایط ، دنـسم  زا  ساّبع  نبا  ثیدح  رت  شیپ  هک  نانچ 

. دنا هدومن  حیرصت  ساّبع  نبا  ثیدح  دنس  تحص  هب  رگید  ياه 

توعد زاغآ  رد  تیالو  ثیدح  و )

توعد زاغآ  رد  تیالو  ثیدح  و )
موی ثیدـح   » رد هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياه  شیامرف  هلمج  زا  دوش ، یم  لالدتـسا  نادـب  هک  یظافلا  نیمه  اب  تیـالو  ثیدـح 

: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  يدّمحم  توعد  یناوخارف و  زاغآ  رد  راّدلا »
؟ يدعب مکّیلوو  یبحاصو  یخأ  نوکی  نأ  یلع  ینعیابی  نم 

؟ دشاب نم  زا  دعب  امش  ّیلو »  » نم و هارمه  ردارب ، هک  دنک  یم  تعیب  نم  اب  یسک  هچ 
ًالماک ّیلو »  » هملک زا  دارم  دراد و  تلالد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ّتیولوا  رب  تیالو  ثیدـح  حیرـص  ای  رهاظ  هک  نیا  نخـس  هاتوک 

. تسا نشور  حضاو و 
رب تیالو  ثیدـح  رد  ّیلو »  » هژاو اه  نآ  رب  انب  هک  دراد  دوجو  ثیدـح  نوریب  نورد و  رد  يرگید  لـصفنم  لـصتم و  نیارق  نیا ، رب  نوزفا 

. دراد تلالد  ّتیولوا  تمصع و 
. دنشیدنیب اه  نآ  هرابرد  نارگ  شهوژپ  تسا  هتسیاش  هک  دراد  رب  رد  يرایسب  دیاوف  تیاکح  ثیدح و  نیا 

هلآو هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نارود  رد  هناقفانم  تکرح  قافن و  دوجو 

هلآو هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نارود  رد  هناقفانم  تکرح  قافن و  دوجو 
قافن زین  هلآو ، هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دوخ  نامز  رد  هک  میبای  یمرد  دـش ، هئارا  هعقاو  نیا  زا  هک  ینوتم  تیالو و  ثیدـح  هب  هّجوت  اب 

هّللادبع اهنت  ناقفانم  دوب و  هدنکفا  ترضح  نآ  یمازعا  ياهرکشل  ناراد  نامرف  هکلب  هباحص ، نارس  زا  يا  هدع  رـس  رب  ار  دوخ  تشز  هیاس 
. دندوب امن  تشگنا  مدرم  نیب  رد  روهشم و  فورعم و  ییورود  قافن و  هب  هک  يدارفا  نامه  دنا ; هدوبن  نارگید  َیبُا و  نب 

. دراد یمرب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  ناکیدزن  نابرقم و  یناهنپ  تالاح  اهزار و  زا  ار  ماهبا  هدرپ  تیالو  ثیدح 
هنیدـم هب  دـنوش ـ  هّجوتم  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  هک  نآ  یب  هدـیرب ـ  هارمه  دـیلو  نب  دـلاخ  هک  ار  يدارفا  همه  رگا  دوب  بوـخ  هچ 

. میا هدرک  ادیپ  سر  تسد  نانآ  زا  رفن  ود  یکی  مان  هب  هچرگ  مینک ، ییاسانش  میتسناوت  یم  زین  داتسرف 
میتسناوت یم  دندوب ، هدرک  عامتجا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هناخ  يولج  هنیدم ، رد  هک  یناسک  تاصخشم  هب  رگا  دوب  بلاج  هچ  و 

يا هباحـص  نیب  شنارای و  دیلو و  نب  دلاخ  نیب  دسر  یم  رظن  هب  دـندومن . لابقتـسا  شناهارمه  هدـیرب و  زا  هک  يدارفا  نامه  میبایب ; تسد 
همانرب دوخ ، تاّیونم  ماجنا  يارب  تسا و  هدوب  ّمات  تیخنس  بسانت و  دندوب ، هدرک  عامتجا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  يارس  رد  رب  هک 

. دنا هتشاد  شیپ  زا  ییاه  يزیر 

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  اب  دلاخ  ینمشد  هب  یهاگن 

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  اب  دلاخ  ینمشد  هب  یهاگن 
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دیامن و یم  فارتعا  هتکن  نیا  هب  زین  هدیرب  تسا . هتـشاد  هنیک  ینمـشد و  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  دیلو  نب  دلاخ  هک  دراد  تحارـص  هعقاو  نتم 
. دنک یم  فارتعا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اب  ینمشد  هب  زین  وا  دوخ  هک  نیا  بلاج 

ریما اب  ینمـشد  هار  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تایح  تدم  مامت  رد  دیلو  نب  دـلاخ  هک  میبای  یمرد  یبوخ  هب  هعقاو  نیا  زا  نینچ  مه 
. تسا هدومیپ  یم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم 

رکبوبا اب  تعیب  زا  هک  داتـسرف  یلیابق  گنج  هب  ار  وا  تفالخ  بصنم  هب  ندـیزای  تسد  زا  دـعب  رکبوبا  هک  تسا  يدرف  ناـمه  دـلاخ  يرآ ،
مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تماما  هرابرد  ار  دوخ  هدیقع  دندومن و  يراددوخ  رکبوبا  نالماع  هب  تاکز  تخادرپ  زا  دندیزرو و  عانتما 

. دندومن راهظا  تحارص  هب 
نیا زا  شیپ  میمصت  نیا  زا  ینامیشپ  زا  سپ  اّما  دناسرب ، لتق  هب  زامن  نایم  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  داد  روتـسد  دلاخ  هب  رکبوبا 

: تفگ دهدب ، ار  شزامن  مالس  هک 
(1 .) هب کترمأ  ام  لعفت  ال  دلاخ ! ای 

. هدن ماجنا  ما ، هداد  وت  هب  هک  ار  يروتسد  دلاخ ! يا 
. دندروآ موجه  مالسلا  امهیلع  ارهز  همطاف  یلع و  ترضح  هناخ  هب  هفیقس  يارجام  رد  هک  دوب  ینامجاهم  نامه  زا  دلاخ  نیا 

نآ نتشک  تیرومأم  یسک  هچ  هب  دتسرفب و  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  نارای  نتـشک  يارب  ار  یـسک  هچ  هک  تسناد  یم  کین  رکبوبا  يرآ ،
. دیامن راذگاو  زامن  نایم  رد  ار  ترضح 

هدـش رـضاح  هباحـص  رگید  زا  وا  ریغ  ای  رکبوبا  زامن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  میا  هتفاین  يربتعم  ردـصم  رد  نونک  اـت  اـم  هتبلا 
رکبوبا زامن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تسا ; دیفم  رایـسب  هراب  نیا  رد  هک  هدش  لقن  يا  هتکن  یناعمـس  باسنالا  باتک  رد  یلو  دشاب ،

، دوش یم  هماـقا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  دجـسم  رد  هک  زاـمن  ناـیم  رد  هک  دوـب  هداد  ناـمرف  دـلاخ  هب  رکبوـبا  هک  تشاد  روـضح 
: تفگ زامن  مالس  زا  شیپ  تمادن ، زا  سپ  دناسرب و  لتق  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(2 .) کترمأ ام  لعفت  ال  دلاخ ! ای 
. هدن ماجنا  ما  هداد  وت  هب  هک  ینامرف  دلاخ !

: دیوگب يدرف  دیاش  تسین . یثیدح  ییاور و  باتک  یناعمـس ، باسنالا  باتک  هک  ارچ  دـباین ; تسد  عوضوم  نیا  رب  زگره  یـسک  اسب  هچ 
هک دومرف  هدارا  نینچ  لاعتم  دنوادخ  یلو  تسین ، دوجوم  یثیدح  ياه  مجعم  ننس و  دیناسم ، حاحص ، ياه  باتک  رد  ثیدح  نیا  دننامه 
رگ نایب  هک  یتایاور  لـقن  تهج  هب  ار  ینجاور  بوقعی  نب  داـبع  نآ ، يوار  هچرگ  دـسرب ، اـم  هب  یلاـجر  باـتک  نیا  طـسوت  ثیدـح  نیا 

. دنیامن یم  مهّتم  عیشت  هب  تسا ، نارگید  زا  ییوگدب  مالسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  بقانم  لیاضف و 
هب ار  يدارفا  درمـش و  تمینغ  ار  تصرف  زینک ، هّیـضق  رد  يو  تشذگ ، هک  نانچ  مه  دراد و  یفاصوا  نینچ  دیلو  نب  دـلاخ  تروص  ره  رد 
ره هب  مالسلا ، هیلع  یلع  اب  يزوت  هنیک  ینمـشد و  يوخ و  قلُخ و  رد  دوخ  دننام  يا  هدع  اب  اون  مه  نانآ  ات  داتـسرف  هنیدم  هب  يا  همان  هارمه 

نیا يارجا  يارب  ایوگ  دنروآ و  مهارف  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ماقم  لّزنت  تابجوم  ینکمم  هنوگ 
. تسا هدوب  یلبق  قیقد  يزیر  همانرب  هنیدم ، ناقفانم  هاپس و  ناقفانم  دیلو و  نب  دلاخ  نیب  رما 

نانآ یلو  هتـشاد ، یهاگآ  هورگ  نیا  ءوس  تاّین  نطاوب و  رئارـس و  زا  هدوب و  ربخاب  روما  نیا  مامت  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هتبلا 
تشپ زا  ناشیادص  هک  دنتسناد  یمن  یّتح  دندوب ، وگ  تفگ و  لوغشم  دندوب و  هتـسشن  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هناخ  رد  رانک  هک 

: دومرف دش و  جراخ  نیگمشخ  راوگرزب  نآ  ماگنه ، نامه  رد  هدیسر و  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  شوگ  هب  راوید 
؟ یلع نم  نودیرت  ام  یلع !؟ نم  نودیرت  ام  یلع !؟ نم  نودیرت  ام 

. دیهاوخ یم  هچ  یلع  زا  دیهاوخ ؟ یم  هچ  یلع  زا  دیهاوخ ؟ یم  هچ  یلع  زا 
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هک تسا  تفگـش  دمآرد ، هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ییوج  بیع  نادـب  تیاور  لقن  رب  انب  هک  دـلاخ 
. دومن دنلب  نامـسآ  هب  هنیدم  رد  ار  ناناملـسم  همه  دایرف  هک  درک  ییاهراک  عرـش ، نیزاوم  فالخ  رب  تخات ، هریون  نب  کلام  موق  رب  یتقو 

دوب هتسب  کلام  رـسمه  ياوه  هب  لد  دیلو  نب  دلاخ  ( 3 !) يداد نتـشک  هب  ارم  وت  تفگ : دوخ  رـسمه  هب  کلام  دومن و  رما  کلام  لتق  هب  وا 
لتق زا  سپ  ور ، نیا  زا  دـبای . تسد  تساوخ  یم  دوـخ  موـش  دـصقم  هب  يا  هلیـسو  ره  هب  وا  تفر . یم  رامـش  هب  برع  ياـبیز  ناـنز  زا  هک 

. دور نامسآ  هب  هنیدم  ناناملسم  دایرف  هک  دش  بجوم  تحیضف  نیمه  درک و  انز  وا  رسمه  اب  بش ، نامه  رد  کلام ،
مالسلا هیلع  یلع  ترـضح  یلو  تفرگن ، يا  هدرخ  دلاخ  رب  یـسک  دروآ ، یم  درد  هب  ار  یتریغ  بحاص  ره  لد  هک  یتیانج  نینچ  دوجو  اب 

: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دش  ور  هب  ور  نانآ  ضارتعا  اب  تشادرب ، يزینک  سمخ  ّقح  زا  هک 
. کلذ نم  رثکأ  هل  ّنإ 

. تسا نآ  زا  شیب  سمخ  زا  یلع  ّقح 
هدوب و زورما  ات  هراومه  تسین و  يا  هزات  زیچ  مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ّدض  رب  هناقفانم  ياه  يرای  تسد  موش ، ياه  هشقن  يرآ ،

؟ تشاد دهاوخ  همادا  تیمولظم  نیا  یک  ات  اّما  دنا ، هدوب  شنیمک  رد  شنانمشد  هشیمه  هدوب و  مولظم  هشیمه  ترضح  نآ 
مخ زا  اـیوگ  روهط  بارـش  یقاـس  دوبن . ناـما  رد  مه  ناـشیوخ  ناـکیدزن و  ءوس  تاـّین  زا  یّتح  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  ِناـج  نیا 

هتـساوخ و نینچ  میکح  ملاع  يادـخ  يرآ ، تسا . هتخیر  شکاپ  نادـنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  هنامیپ  رد  هدوب ، نایم  رد  هچ  ره  تیمولظم 
مالـسلا هیلع  نوراه  تیعقوم  دننام  تما  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تیعقوم  هک  دنک  یم  باجیا  نینچ  قلخ  تیاده  تحلـصم 

(4 .) دشاب مالسلا  هیلع  یسوم  تما  رد 
رد مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ّدض  رب  هنیدم  ناقفانم  شنارکف و  مه  دلاخ و  هناکریز  ياه  هشقن  اه و  يرای  تسد  تیالو ، ثیدـح  يارجام 

. دهد یم  ناشن  ار  نامز  نآ 
هکلب دش ، مامت  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  عفن  هب  ناقفانم ، هتـساوخ  فالخرب  هعقاو  دش و  الم  رب  اه  هشقن  مامت  نانآ ، همه  مغر  هب  یلو 

ات دیدرگ ، هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  زا  ترـضح  نآ  تمـصع  تیالو و  تماما ، یمـسر  نالعا  تیالو ، ثیدح  رودص  بجوم 
. دیامن دیدجت  ار  شمالسا  ون  زا  نآ ، زا  سپ  دنک و  رافغتسا  یتسیاب  دیامن ، ینمشد  مالسلا  هیلع  یلع  اب  سک  ره  هک  ییاج 

تحلصم هب  تصرف  نیا  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  یلو  دننک ، هدافتسا  مالسلا  هیلع  یلع  ّدض  رب  تصرف  نیا  زا  دنتـساوخ  یم  نانآ 
.118  / 1 جاجتحالا : ، 192  / 1 عئارشلا : للع  ( 1 . ) درک هدافتسا  مالسا  مالسلا و  هیلع  یلع 

.95  / 3 یناعمس : باسنالا  ( 2)
.377  / 1 ءالبنلا : مالعا  ریس  ، 258  / 16 قشمد : ۀنیدم  خیرات  ( 3)

هلسلس نمـض  رد  هّللا ـ  ءاش  نا  هک ـ  میا  هداد  ماجنا  ار  یـشهوژپ  تلزنم  ثیدح  هب  یهاگن  باتک  رد  هنیمز  نیا  رد  ام  هک  تسا  ینتفگ  ( 4)
. دش دهاوخ  پاچ  يداقتعا  ياه  شهوژپ 

مالسا زا  جورخ  بجوم  مالسلا  هیلع  یلع  ضغب 

مالسا زا  جورخ  بجوم  مالسلا  هیلع  یلع  ضغب 
دادترا رفک و  هب  حوضو  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  بیـصح ، نب  ةدـیرب  تیاور  هب  تیالو ، ثیدـح  فلتخم  ياه  لقن  هب  هّجوت  اب 

. درک مالسا  راهظا  هرابود  ریزگان  هدیرب  ور ، نیمه  زا  دومن . مکح  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ضغبم  نمشد و 
سپ نآ  زا  مدرک و  تعیب  ترـضح  نآ  اب  ممالـسا  رب  ون  زا  هک  نیا  رگم  متـشگن ، ادج  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دیوگ : یم  يو 

. دوبن مالسلا  هیلع  یلع  زا  رت  بوبحم  نم  دزن  رد  یسک 
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يرامـش و یب  تایاور  رد  تسا ،» نارین  ران  وا ، هب  هنیک  ضغب و  و  ناوضر ، ّتنج  مالـسلا  هیلع  یلع  یتسود  ّتبحم و  : » هک بلطم  نیا  هتبلا 
رد نّنست  لها  ناگرزب  ملق  هب  هنیمز  نیا  رد  زین  يا  هناگادج  ياه  باتک  یّتح  تسا و  روکذم  یّنس  هعیـش و  ياه  باتک  رد  رتاوت  ّدح  قوف 

. تسا باتک  نیا  عوضوم  زا  جراخ  نآ  زا  ثحب  هک  هدیدرگ  فیلأت  اهروشک  ریاس  تاماش و  رصم ،

تیالو ثیدح  رب  تالاکشا  یسررب  موس : شخب 

تیالو ثیدح  هب  لالدتسا  هرابرد  نافلاخم  دقن 

موس شخب 
تیالو ثیدح  هب  لالدتسا  هرابرد  نافلاخم  دقن  تیالو  ثیدح  رب  تالاکشا  یسررب 

رب هک  یلاکشا  نیرت  مهم  دنتسین و  ینتفگ  دراو و  اهدقن  هتبلا  دوش . یم  نایب  تیالو  ثیدح  ّدر  ماقم  رد  نافلاخم  تالاکشا  شخب  نیا  رد 
ّتبحم ای  ترـصن  تیالو »  » زا دارم  دور ، یم  لامتحا  هک  ارچ  تسا ; مُکُِّیلَو »  » يانعم رد  هشقانم  دـنراد ، تیالو  فیرـش  ثیدـح  لالدتـسا 

: دوب دهاوخ  هنوگ  نیا  فیرش  ثیدح  دافم  هک  دشاب 
. تسامش روای  رصان و  نم  زا  دعب  یلع 
. تسامش راد  تسود  نم  زا  دعب  یلع 

همه تیالو ،» ثیدح   » هّیـضق دوخ  رودص  نأش  زین  ثیدح و  زا  جراخ  دراوم  رد  هچ  و  تیالو » ثیدـح   » دوخ رد  هچ  يرایـسب  نیارق  یلو 
لـصفنم ای  لصّتم و  نیارق  نیا  دوجو  اریز  دـنهاگآ ; رما  نیا  رب  زین  ناگدـننک  لاکـشا  دوخ  هچرگ  دـنراد ، یمرب  نایم  زا  ار  اهدـیدرت  نیا 

. دنا هدروآ  هانپ  يرگید  شور  هب  دنا و  هدومیپ  ار  يرگید  هار  ریزگان  نانآ  ور ، نیا  زا  تسا . ریذپانراکنا 
نینچ اه  فیرحت  دراوم  زا  یـضعب  تسا . هدوب  فلتخم  ياه  هنوگ  هب  فیرـش  ثیدـح  فیرحت  دـنا ، هدـید  هدوشگ  دوخ  رب  هک  یهار  اهنت 

: تسا

يراخُب حیحص  رد  تیالو  ثیدح  فیرحت  فلا )

يراُخب حیحص  رد  تیالو  ثیدح  فیرحت  فلا )
ثیدح هک  دوش  یم  مولعم  ینـشور  هب  لقن  نیا  رد  دنک . یم  لقن  هدیرب  رـسپ  هّللادبع  زا  ار  تیالو  ثیدح  دوخ  حیحـص  باتک  رد  يراُخب 

لقن نیا  قبط  درب . دهاوخ  یپ  ثیدـح  ندوب  عوطقم  هدـیرب و  هب  دـنک ، یـسررب  ار  ثیدـح  نیا  نتم  ّتقد  اب  هک  یـسک  تسا . هدـش  عیطقت 
)!( داتسرف دیلو  نب  دلاخ  بناج  هب  سمخ  نتفرگ  يارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ : یم  بیصح  نب  ةدیرب 

)!( دوب هدرک  لسغ  مالسلا  هیلع  یلع  متشاد و  هنیک  ضغب و  مالسلا  هیلع  یلع  زا  نم  : » دیوگ یم  هدیرب 
؟ ینک یمن  رظن  مالسلا ) هیلع  یلع  ینعی   ) صخش نیا  هب  ایآ  متفگ : دلاخ  هب 

«. مدرک وگزاب  ترضح  نآ  يارب  ار  بلطم  میدمآ ، هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  هک  ینامز  سپ 
نیا دیوگ : یم  هکلب  داد ... روتـسد  نم  هب  دلاخ  ای  مدرک ، صیقنت  ار  یلع  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  دزن  دیوگ : یمن  هدیرب  هک  نیا  بلاج 

. دنک یم  وگزاب  ار  یعیبط  هّیضق  ییوگ  مدرک . وگزاب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  يارب  ار  نایرج 
: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 

؟ ًاّیلع ضّغبتأ  ةدیرب ! ای 
؟ يراد لد  رد  ار  یلع  هنیک  ایآ  هدیرب ! يا 
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. يرآ متفگ :
: دومرف

. کلذ نم  رثکأ  سمخلا  یف  هل  ّنإف  هّضغبت ، ال 
(1 .) تسا نآ  زا  شیب  سمخ  زا  یلع  ّقح  رادم ، نمشد  ار  وا 

هّللا یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  دروآ  یمن  نایم  هب  ینخـس  نینچ  زگره  و  دنک ، یم  هراشا  هعقاو  هب  هزادـنا  نیمه  اهنت  حیحـص  باتک  رد  يراُخب 
: دومرف هلآو  هیلع 

. يدعب نم  مکّیلو  وهو  یلع  نم  انأو  یّنم  یلع 
.207  / 5 يراُخب : حیحص  ( 1 . ) دوب دهاوخ  نم  زا  سپ  امش  تسرپرس  ّیلو و  وا  متسه ، یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع 

تیالو ثیدح  فیرحت  یقهیب و  ب )

تیالو ثیدح  فیرحت  یقهیب و  ب )
مکاح زا  لقن  هب  تیالو » ثیدح   » نتم رت  شیپ  تسا . هتخادرپ  تیالو  ثیدـح  لقن  هب  ننـس  باتک  رد  زین  يروباشین  مکاح  درگاش  یقهیب 

، دنک یم  لقن  يروباشین  مکاح  شداتسا  زا  دوخ  دنس  اب  ار  فیرش  ثیدح  ننس ، باتک  رد  یقهیب  دیدرگ . رکذ  كردتسملا  رد  يروباشین 
: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یشخب  نامه  دنک ; یم  فذح  ار  ثیدح  نایاپ  یلو  ( 1)

. يدعب مکّیلو  وهو  یلع  نم  انأو  یّنم  ًاّیلع  ّنإ 
.342  / 6 يربکلا : ننس  ( 1 . ) تسامش تسرپرس  ّیلو و  نم  زا  دعب  وا  متسه و  یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  هک  یتسار  هب 

تیالو ثیدح  فیرحت  يوغب و  ج )

تیالو ثیدح  فیرحت  يوغب و  ج )
باتک نآ  رد  دنک . یم  لقن  ار  تیالو » ثیدح  ، » تسا نّنست  لها  یثیدح  ياه  باتک  نیرت  مهم  زا  هک  هّنّسلا  حیباصم  باتک  رد  زین  يوغب 

: تسا هدمآ  هنوگ  نیا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نخس  تسا و  هدش  فذح  يدعب »  » هژاو
(1 .) نمؤم ّلک  ِّیلَو  َوُهَو  یلع  نم  انأو  یّنم  یلع 

. تسامش تسرپرس  یلو و  وا  و  متسه ، یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع 
نوچ دنز ; یمن  نانآ  هب  يررض  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يارب  تیالو  ماقم  هب  فارتعا  رگید  يدعب »  » هژاو فذح  اب  هک  تسا  نشور 

نییعت ار  تما  رب  تیالو  نامز  اّما  هدومرف ، لعج  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  ار  تیالو  ماقم  لصا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنیوگ : یم 
،172  / 4 هّنُّسلا : حیباصم  ( 1 . ) دوب دـهاوخ  نامثع  زا  دـعب  ترـضح ، نآ  تفالخ  تیـالو و  بصنم  ناـنآ  رظن  هب  ریزگاـن  تسا و  هدومرفن 

ثیدح 4766.

تیالو ثیدح  فیرحت  يزیربت و  بیطخ  د )

تیالو ثیدح  فیرحت  يزیربت و  بیطخ  د )
ینعی دنک ، یم  طاقـسا  نآ  زا  ار  يدَْعب »  » هملک دنک و  یم  لقن  يذـمِرت  زا  ار  تیالو  ثیدـح  ( 1) حیباصملا ةاکـشم  رد  زین  يزیربت  بیطخ 
باتک رد  فیرـش  ثیدـح  هک  نآ  لاح  دـهد و  یم  تبـسن  يذـمِرت  هب  هدـش  فیرحت  هنوگ  هب  و  يدـَْعب »  » هملک نودـب  ار  تیالو  ثیدـح 

ثیدح 6090. ، 504  / 2 حیباصملا : ةاکشم  ( 1 . ) تسا يدَْعب »  » هملک ياراد  دوجوم و  يذمِرت 
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تیالو ثیدح  هیمیت و  نبا  ه )ـ

تیالو ثیدح  هیمیت و  نبا  ه )ـ
باتک دننیب ، یم  ار  تافیرحت  نیا  دننک ، یم  هعجارم  رداصم  هب  هک  دمآ  دنهاوخ  یناسک  ماجنارـس  هک  دـننک  یمن  رکف  نانیا  ایآ  یتسار  هب 

یلو دنناد ، یم  دننیب ؟ یم  اوسر  ار  فیرحت  باحـصا  دنیامن و  یم  قیبطت  ار  نتم  ود  دننک و  یم  هعجارم  يذمِرت  ننـس  هب  دـنناوخ و  یم  ار 
! دننک یمن  مرش  ایح و 

دهاوخ یم  شلوسر  ادـخ و  اب  هک  یـسک  يارب  رگید  اـما  دـنا . هتفرگ  راـک  هب  تیـالو  ثیدـح  ّدر  يارب  هک  تسا  یهار  نیمود  نیا  يرآ ،
هک یقیرط  رگم  دزادنیب ، راک  زا  ار  تیالو  ثیدح  دناوتب  نآ  هب  کّسمت  اب  هک  هدنامن  یقاب  یهار  دنادرگ ، يور  اه  نآ  زا  دنک و  تفلاخم 

راتفگ نیع  تسا . غورد  ثیدـح  نیا  دـیوگ : یم  تحارـص  اب  هدرک و  راکنا  ار  تیالو  ثیدـح  رودـص  لصا  وا  تسا . هدومیپ  هیمیت » نبا  »
: تسا نینچ  هیمیت  نبا 

: دنشاب هدومرف  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نیا  »
. يدعب نمؤم  ّلک  یلو  وهو 

. نم زا  دعب  تسا  ینمؤم  ره  تسرپرس  ّیلو و  مالسلا ) هیلع  یلع  ینعی   ) وا
(1 «.) تسا عونمم  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نآ  رودص  هک  تسا  ینخس  تسا و  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رب  غورد 

اب دـیامن و  تفلاخم  دـهاوخ  یم  وا  لوسر  ادـخ و  راـتفگ  اـب  هک  تسا  یـسک  يارب  هار  نیرتهب  نیرت و  ناـسآ  هیمیت ، نبا  شور  نیا  يرآ ،
. دنک یم  راکنا  ار  ثیدح  لصا  ثیدح ، تایصوصخ  ظافلا و  زا  یضعب  طاقسا  فیرحت و  ياج  هب  هار ، نیمه  ندومیپ 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  يرآ 
(2 (.) َنُوبِسْکَی اّمِم  ْمَُهل  ٌْلیَوَو  ْمِهیِْدیَأ  ْتَبَتَک  اَّمِم  ْمَُهل  ٌْلیَوَف  )

. دنروآ یم  تسد  هب  نتشون ) نیا  اب   ) هچ نآ  زا  نانآ  رب  ياو  دنتشون و  دوخ  تسد  اب  هچ  نآ  زا  نانآ  رب  ياو  سپ 
: دیامرف یم  رگید  ياج  رد 

(3 (.) ًامِیلْسَت اوُمِّلَُسیَو  َْتیَضَق  اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُدِجَی  َُّمث َال  ْمُهَْنَیب  َرَجَش  امَِیف  َكوُمِّکَُحی  یَّتَح  َنُونِمُْؤی  َکِّبَرَو َال  َالَف  )
لباقم رد  دنهدب و  رارق  مکاح  ار  وت  هعزانم ، دروم  روما  رد  هک  نیا  رگم  دروآ  دنهاوخن  نامیا  نانآ  هک  دـنگوس  وت  راگدرورپ  هب  هن ، سپ 

روط هب  دـنروآ و  دورف  میلـست  رـس  دـننک ، ساسحا  وت ) تواضق  هیحان  زا   ) دوخ هنیـس  رد  یگنت  نیرت  کچوک  هک  نیا  نودـب  وت ، تواضق 
.164  / 4 هّیوبنلا : ۀّنُّسلا  جاهنم  ( 1 . ) دنشاب میلست  لماک 

هیآ 79. هرقب : هروس  ( 2)
هیآ 65. ءاسن : هروس  ( 3)

همان باتک 

همان باتک 
. میرک نآرق  . 1

« فلا »
نانبل توریب ، یملعا ، هسسؤم  یسربط ، بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دمحا  روصنموبا  جاجتحالا : . 2

لاس 1415. لوا ، پاچ  نانبل ، توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  ّربلادبع ، نبا  باحصالا : ۀفرعم  یف  باعیتسإلا  . 3
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لاس 1408. لوا ، پاچ  نانبل ، توریب ، رکفلا ، راد  یناعمس ، فارشألا : باسنأ  . 4
«ت»

، يدومحم هسـسؤم  رکاسع ، نبا  هب  فورعم  نسح  نب  یلع  مساـقلا  یبا  ظـفاح  مالـسلا : هیلع  یلع  ماـمالا  ۀـمجرت  قشمد  ۀـنیدم  خـیرات  . 5
. توریب

. نانبل توریب ، یمالسا ، بتکم  يّزم ، فسوی  جاّجحلا  یبا  نیدلا  لامج  فارطألا : ۀفرعمب  فارشألا  ۀفحت  . 6
لاس 1415. مجنپ ، پاچ  نانبل ، توریب ، هلاسرلا ، هسـسؤم  يّزم ، فسوی  جاّجحلا  یبا  نیدلا  لامج  لاجرلا : ءامـسأ  یف  لامکلا  بیذهت  . 7

«س»
لاس 1414. لوا ، پاچ  نانبل ، توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  یماش ، یحلاص  فسوی  نب  دّمحم  داشرلاو : يدهلا  لبس  . 8

لاس 1414. مود ، پاچ  نانبل ، توریب ، رکفلا ، راد  یقهیب ، يربکلا : ننس  . 9
لاس 1403. مود ، پاچ  نانبل ، توریب ، رکفلا ، راد  يذمِرت ، هروس  نب  یسیع  نب  دّمحم  يذمِرت : ننس  . 10

لاس 1413. مهن ، پاچ  نانبل ، توریب ، هلاسرلا ، هسسؤم  یبهذ ، ءالبنلا : مالعا  ریس  . 11
«ص»

لاس 1414. مجنپ ، پاچ  همامی ، توریب ، قشمد ، ریثک ، نبا  راد  یفعج ، يراُخب  لیعامسا  نب  دّمحم  هّللادبعوبا  يراُخب : حیحص  . 12
«ع»

لاس 1421 . لوا ، پاچ  مق ، یضر ، فیرش  تاراشتنا  هّللا ، همحر  قودص  خیش  هب  فورعم  هیوباب  نب  دّمحم  عئارشلا : للع  . 13
«ق»

. نانبل توریب ، ردان ، هسسؤم  یطویس ، نیدلا  لالج  مالسلا : هیلع  ّیلع  بقانم  یف  ّیلجلا  لوقلا  . 14
«ك»

لاس 1419. لوا ، پاچ  نانبل ، توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  يدنه ، یقتم  لاّمعلا : زنک  . 15
«م»

لاس 1411. لوا ، پاچ  نانبل ، توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  يروباشین ، مکاح  كردتسملا : . 16
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A Glance on Guardianship Narration ( 9)
(Hadith al-Wilayah)
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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 

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 
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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

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 
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