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نورب زا  تیباهو  دقن 

باتک تاصخشم 

978-964-540-307-0 (: مود پاچ   ) لایر  18500 کباش : 
2334996 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

رغـصایلع ناـحرف /) نب  نسح  یکلاـم -  يوـلع  نب  دـمحم  نورد ( زا  تیباـهو  دـقن  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و 
. جح تاقیقحت  زکرم  نیودت  یناوضر ؛

.1391 رعشم ، رشن  نارهت : رشن :  تاصخشم 
144ص. يرهاظ :  تاصخشم 

. یسانشتیباهو ثحابم  هلسلس  تسورف : 
.1391 مود : پاچ  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  144 ؛ [- 143 . ] ص همانباتک : تشاددای : 
دمحم ینسح ، یکلام  عوضوم : 

Maliki, Muhammad Alawi عوضوم : 
نسح یکلام ، عوضوم : 

اههیدر اههیعافد و  هیباهو --  عوضوم : 
297/416 ییوید :  يدنب  هدر 

BP207/6/ر55ن7 1391 هرگنک :  يدنب  هدر 
 - 1341 رغصایلع ، یناوضر ، هسانشرس : 

جح تاقیقحت  زکرم  ترایز . جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  هدوزفا :  هسانش 
( مود پاچ   ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

ص1

هراشا
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ص10

هچابید
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ص11
اـهتشادرب و عوـنت  اـهینوگرگد و  لوـحت و  زا  هدــنکآ  اـهدورف و  زارف و  هارمه  یمالــسا  هشیدــنا  خــیرات 

هدومن روهظ  یفلتخم  ینابم  اههزیگنا و  اب  نوگانوگ و  بهاذـم  اههقرف و  لوحترپ ، خـیرات  نیا  رد  تساههیرظن .
عماوج رد  ناـنچمه  لوحت  ریـس  اـب  زین  یخرب  دـناهدش و  هدرپـس  یـشومارف  هب  يدـنچ  زا  سپ  ناـنآ  زا  یخرب  و 

زا هکنآ  اب  هقرف  نیا  اریز  تسا ؛ يرگید  ّرـس  ریـس و  ار  تیباهو  هقرف  ناـیم ، نیا  رد  اـما  دـننیرفآشقن ، یمالـسا 
راوتـساان و ياههشیدـنا  ات  تسا  نآ  رب  اما  تسین ، رادروخرب  یمالـسا  نارظنبحاص  نایم  رد  يراوتـسا  هشیدـنا 
. دنالوبقب یمالسا  رکفت  هشیدنا و  رادنادیم  اهنت  ار  دوخ  هدومن و  لیمحت  ناناملسم  ریاس  هب  ار  شیوخ  هنارجحتم 

داتـسا هک  قیقحت  هتـسیاب  تسا  يراـک  هقرف  نیا  ياههشیدـنا  لوحت و  ریـس  اـهزمر و  زار و  تخانـش  ورنیا ، زا 
رکفت نیا  ناهنپ  ادـیپ و  يایاوز  هب  ریدـقت  روخرد  ریگیپ و  شالت  اب  یناوضر  رغـصایلع  ياـقآ  باـنج  دـنمجرا 

زا  يدنمِهرهب  اب  هتخادرپ و 
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ص12
. تسا هتخادرپ  هقرف  نیا  ياهشرگن  اههشیدنا و  يواکاو  هب  ناوارف  یتاقیقحت  عبانم 

هقرف نیا  اب  رتشیب  ییانـشآ  بجوم  تاقیقحت  هلـسلس  نیا  تسا  دـیما  ناشیا ، تامحز  زا  رکـشت  ریدـقت و  نمض 
ياقترا رب  يدعب  ياهپاچ  رد  نارظنبحاص  نادنمـشیدنا و  ياههاگدـید  زا  يریگهرهب  اب  هدـیدرگ و  یفارحنا 

. دوش هدوزفا  هعومجم  نیا  یفیک 
قیفوتلا یلو  هنا 

جح تاقیقحت  زکرم 
فراعم مالک و  هورگ 

راتفگشیپ
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ص13
اهیفلـس و ياهيوردـنت  اب  هک  دـناهدش  ادـیپ  يدارفا  تنـس  لها  ياملع  زا  تسا  یتدـم  هقطنم  ناتـسبرع و  رد 

تاهبش هب  دوخ  نانخـس  اهباتک و  رد  نانآ  دناهداتـسیا . اهنآ  باوصان  راکفا  ربارب  رد  هدرک و  تفلاخم  نایباهو 
زا نت  ود  ياههاگدید  باتک  نیا  رد  ام  دـنیامنیم . توعد  يورهنایم  لادـتعا و  هب  ار  اهنآ  هداد و  خـساپ  نایباهو 

. مینکیم یسررب  ار  نانآ 

یکلام يولع  دمحم  لوا : شخب 

هراشا
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13 ص :

یکلام لاح  حرش 

هراشا

ینـسح یکلاـم  زیزعلادـبع  دـنزرف  ساـبع ، دـنزرف  يوـلع ، دـنزرف  نسح  دّمحمدیـس  تسا : هنوـگنیا  وا  بسن 
. یسیردا

زا يرایـسب  زین  هدوـب و  ملاـع  ثدـحم و  شّدـج  ردـپ و  هک  دـش  دـلوتم  یملع  هداوناـخ  رد  همرکم  هـکم  رد  وا 
هدرک تیاور  شدج  زا  شردـپ و  زا  ار  ثیدـح  ياهباتک  زا  يرایـسب  وا  دـناهدوب . ناملاع  هرمز  رد  شنادـناخ 

تکرش دشیم  لیکـشت  مارحلادجـسم  رد  هک  یـسرد  تاقلح  رد  هدرک و  ادیپ  امن  وشن و  هکم  رد  دّمحم  تسا .
. تفرگارف ار  دوخ  سورد  میرکلا » نآرقلا  ظیفحت   » هسردم و  حالفلا »  » هسردم رد  زین  درکیم و 

رد تشاد و  ماش  ياهرهـش  ناتـسکاپ و  دنه و  برغم و  رـصم و  هب  ار  ییاهترفاسم  ملع  يریگارف  تهج  هب  وا 
. تفر راید  نآ  هفرشم  دهاشم  ترایز  هب  هدرک و  هدافتسا  فلتخم  ياهتیصخش  زا  اهرفس  نیا 

دوب هتفرگارف  وا  دزن  هک  ار  یـسرد  ره  یکلاـم  يولع  دیـس  شردـپ  روتـسد  هب  غوـلب  هب  ندیـسر  زا  لـبق  دـّمحم 
ناثدحم زا  ار  دیناسا  و  دومنیم ، سیردت 
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14 ص :
تفه ياهتئارق  و  دـسریم ، خیـش  تسیود  هب  نآ  عومجم  هک  تفرگیم  ارف  یمالـسا  ياهروشک  رد  ءاهقف  و 
هنیمز نیا  رد  وا  زا  تفرگ و  ارف  دوسلا  زیزعلادـبع  خیـش  ماـن  هب  ماـش  صمح »  » رهـش رد  ءارق  خیـش  دزن  ار  هناـگ 

هب همرکم  هکم  رد  میرک  نآرق  تاقباسم  نارواد  هورگ  ياضعا  زا  یکی  وا  ینامز  تدـم  ات  اذـل  و  تفرگ ، هزاجا 
ناونع هب  یمـسر  روط  هب  وا  دومن . یهاوخرذـع  راـک  نیا  زا  شتالاغتـشا  ترثک  تهج  هب  هک  دـمآیم ، باـسح 

زا لاس  هس  زا  سپ  و  دـش ، باختنا  ق  لاس 1390 ه . رد  همرکم  هکم  رد  تعیرش  هدکـشناد  رد  سردم  داتـسا و 
. دندومن شردپ  ياج  هب  مارحلا  دجسم  رد  سیردت  هب  فلکم  ار  وا  هدش و  عمج  وا  هناخ  رد  املع  شردپ  تافو 

هریـس هرابرد  نآ  زا  یـشخب  هک  دومن  حرطم  ناتـسبرع  نویزولت  ویدار و  رد  ار  یثحاـبم  هک  دوب  یماـیا  نینچ  رد 
ياهسنارفنک رد  و  دـش ، غیلبت  فیلأت و  هب  لوغـشم  هدـمآ و  نوریب  هاگـشناد  زا  یتدـم  زا  دـعب  یلو  دوب ، يوبن 

. دومن حرطم  ار  یثحابم  هدرک و  تکرش  يرایسب  یللملانیب 

یکلام تافلؤم 

: زا تسا  ترابع  هلمج  نآ  زا  هدنام  ياج  رب  یتافیلأت  وا  زا 
؛ أطوملا لوح  تاسارد  . 1

؛ هب ۀیمالسالا  ۀمالا  ۀیانع  أطوملا و  لضف  . 2
؛ کلام مامالا  أطوم  تایاور  نع  ۀنراقم  ۀسارد  . 3

؛ اهّدر أطوملا و  لوح  تاهبش  . 4
؛ سنا نب  کلام  ةرجهلاراد  ماما  . 5

یکلام زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com166تافلؤم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


15 ص :
؛ لاجرلا ءامسا  . 6

؛ فّوصتلا . 7
؛ دیناسألا ملع  . 8

؛ تابثألا . 9
؛ ثیدحلا حلطصم  ملع  یف  ۀیساسالا  دعاوقلا  . 10

؛ نآرقلا مولع  یف  ۀیساسالا  دعاوقلا  . 11
؛ هقفلا لوصا  یف  ۀیساسالا  دعاوقلا  . 12

؛ نآرقلا مولع  یف  ناقتإلا  ةدبز  . 13
؛ ۀیولعلا دیناسألا  یف  ۀیؤلؤللا  دوقعلا  . 14

؛ ۀینسلا يدلاو  دیناسا  عفرب  ۀیلعلا  ممهلا  يوذ  فاحتا  . 15
؛ دیناسالا تالسلسملا و  نم  بختنملا  دیعسلا  علاطلا  . 16

؛ مارحلا تیبلا  باحر  یف  . 17
؛ لماکلا ناسنالا  . 18

؛ ۀیوبنلا ثداوحلا  خیرات  . 19
؛ ححصت نا  بجی  میهافم  . 20

؛ هیوبنلا ةرایزلا  . 21
؛ ریفکتلاب ۀفزاجملا  نم  ریذحتلا  . 22

؛ هللا وه  . 23
. صوصنلا مهف  یف  فلسلا  جهنم  . 24

. دشابیم طوطخم  هیقب  هدیسر و  عبط  هب  اهنآ  زا  یخرب  و  دسریم ، باتک  دص  هب  هک  ییاهباتک  رگید  و 
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یکلام خیاشم 

دنترابع نآ  هلمج  زا  هک  تسا  هدرک  لقن  ار  تایاور  دنس  اب  نانآ  زا  هک  هتـشاد  یخیاشم  یکلام  يولع  نب  دّمحم 
: زا

؛) م 1391  ) ینسح یکلام  سابع  نب  يولع  دیس  . 1
؛) م 1387  ) ناما خیش  نب  ییحی  دّمحم  خیش  . 2

؛) م 1390  ) ینابت یبرع  دّمحم  خیش  . 3
؛) م 1391  ) ینامی دیعس  نب  نسح  خیش  . 4

؛) م 1398  ) رصم رد  ثیدح  داتسا  یناجیت ، ظفاح  دّمحم  خیش  . 5
؛) م 1399  ) طاشم دّمحم  نب  نسح  خیش  . 6

؛) م 1303  ) یکم لاله  نب  فیس  رون  دّمحم  خیش  . 7
؛) م 1410  ) یجحلل دیعس  نب  هللادبع  خیش  . 8

؛) م 1410  ) یناداف سی  دّمحم  خیش  . 9
؛) م 1411  ) رصم یتفم  فولخم ، دّمحم  نب  نینسح  هیقف ، خیش  . 10

؛ رصم رد  هیتولخ  خیش  نویعلاوبا ، میهاربا  دّمحم  خیش  . 11
؛ دنه رد  ثیدح  خیش  يولهدناک ، ایرکز  دّمحم  ثدحم  خیش  . 12

؛ ثیدح خیش  یمظعا ، نامحرلا  بیبح  ثدحم  خیش  . 13
؛ یستارکب يرونب  فسوی  دّمحم  ثدحم  خیش  . 14

؛ ناتسکاپ یتفم  عیفش ، دّمحم  خیش  . 15
؛ بلح رد  هعفاش  یتفم  یجبع  دعسا  دّمحم  خیش  . 16
؛ ینامی لدها  يرابلادبع  نب  دمحا  نب  نسح  دیس  . 17

؛ یقشمد یناتک  رفعج  نب  دّمحم  نب  یکم  دیس  . 18
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؛ يرصم یکبس  باطخ  دومحم  نب  نیما  ثدحم  خیش  . 19

. يروجاب درگاش  يروقع ، هب  فورعم  يرصم ، یبرع  هللادبع  نب  دّمحم  رمعم  خیش  . 20

یکلام ریفکت  هب  نایباهو  مکح 

رـشتنم هعماج  رد  هدوب  نایباهو  دـض  رب  اهنآ  زا  یـشخب  هک  ار  دوخ  راکفا  یکلام  يولع  نب  دـّمحم  هکنآ  زا  دـعب 
مقر 86 اـب  ق  1401 ه . / 11 خـیرات 11 / رد  وا  ّدـض  رب  ار  ياهینایب  یباهو  يدوعـس و  ياـتفا  ياـملع  تئیه  درک 

: تسا هدمآ  نینچ  نیا  هینایب  نآ  رد  و  تسا ، هدش  وا  یهارمگ  تلالض و  هب  حیرصت  نآ  رد  هک  دندرک  رداص 
ةوعدلا و ءاتفالا و  ۀیملعلا و  ثوحبلا  تارادال  ماعلا  سیئرلا  ۀحامـس  هضرع  امیف  ءاملعلا  رابک  ۀـئیه  سلجم  رظن 
لالضلا و یلا  ةوعدلا  و  تافارخلا ، عدبلا و  رشن  یف  ًاریبک  ًاطاشن  یکلام  يولع  دمحمل  ّنا  نم  هغلب  اّمم  داشرالا ،

هباـتک یلع  علطا  و  رومـالا ، کـلت  لـجا  نم  رافـسألاب  موـقی  و  ساـنلاب ، لـصتی  بتکلا و  فـّلؤی  ّهنا  و  ۀـینثولا ،
« ... تاولص ۀیعدا و   » هباتک و  ةروثأملا » تاولصلا   » هباتک و  ۀیدمحملا » رئاخذلا  »
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توعد و اتفا و  یملع و  ثوحب  تارادا  ماع  سیئر  صخـش  ار  نآ  هک  هنوگنآ  املع  ناگرزب  تئیه  سلجم  رظن 
ار يدایز  هدرتسگ و  ياهتیلاعف  یکلام  يولع  دـّمحم  هک  تسا  نیا  هدومن  غـالبا  ار  نآ  هدرک و  هضرع  داـشرا 

فیلأت ار  ییاهباتک  وا  هکنیا  و  تسا ، هتـشاد  یتسرپ  تب  یهارمگ و  هب  توعد  تافارخ و  اهتعدب و  رـشن  رد 
رئاخذـلا  » باـتک هب  اـم  و  تـسا ، هداد  ماـجنا  ار  ییاهرفـس  رما  نـیا  يارب  دـنکیم و  عـیزوت  مدرم  نـیب  هدرک و 

 ... میاهدرک ادیپ  یسرتسد  تاولص » ۀیعدا و   » باتک و  ةروثأملا » تاولصلا   » باتک و  ۀیدمحملا »
هینایب رخآ  رد  هسلج و  رخآ  رد  دـش و  هدـناوخ  یکلاـم  يولع  نب  دـّمحم  ياـهباتک  زا  یتارقف  سلجم  نآ  رد 

: تسا هدمآ 
حـصن باب  نم  اهرطخ  اهتروطخ و  یلإ  هبنن  نا  لـجا  نم  اـیاطخلا  ءاـطخألا و  هذـه  لـثم  بّقعتب  متهن  اـّمنا  نحن 

هب مکل  بتکن  اّمنا  و  قحلا . نامیالا  ۀحیحصلا و  ةدیقعلا  یلع  هنم  یشخی  اّمم  مهریذحت  مهداشرا و  نیملسملا و 
مکحب مالسالا  ءادعا  نم  ۀفدهتسم  رصم  ّنا  امکف  نیملـسملا ؛ مالـسإلل و  ریخلا  هیف  امب  هلایح  اوفرـصتتل  کلذک 

رثکا نکی  مل  نا  ردقلا  سفنب  ۀفدهتسم  ۀیدوعـسلا  ّناف  ۀنـسلا ؛ یلع  لصالا  ثیح  نم  اهعامجا  اهتدع و  اهددع و 
مکحب و  نیملسملا ، بولق  نم  اهعقوم  مکحب 
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ةدیقعلا رشنب  اهمامتها  و  ۀحیحصلا ، ۀنـسلا  یلا  سانلا  هیجوت  یلع  و  دیحوتلا ، بانج  ۀیامح  یلع  ۀمئاقلا  اهتدیقع 

لب مکب  نظلا  و  متعطتـسا ، اـم  هئرد  یلع  اوملعتل  رطخلا  نطاوـم  ضعب  یلا  ّهبنن  نا  نم  لـقا  ـالف  ناـکم . لـک  یف 
. باتکلا تارقف  ضعب  نم  متیأر  امک  ریطخ  ّدج  رمالا  ّناف  هللا ؛ ءاش  نا  ّهلحم  یف  نوکیس  مکیف  داقتعالا 

داشرا و نیملسم و  تحیصن  باب  زا  اهنآ  تیمها  رطخ و  هب  ات  میزادرپیم  ناهانگ  اهاطخ و  نیا  لثم  بیقعت  هب  ام 
و دوشیم . هدیسرت  قح  هب  نامیا  حیحـص و  هدیقع  تهج  هب  نآ  زا  هک  يرما  میهد ؛ یهاگآ  اهنآ  نتـشاد  رذحرب 
؛ دـینک هلباقم  وا  اب  تسا  نیملـسم  مالـسا و  حالـص  هب  هک  هنوگنآ  ات  میدرک  رداص  تهج  نیا  هب  ار  هینایب  نیا  ام 

قافتا تنس  لصا  يدوبان  رب  هدش و  عقاو  هّدُع  هّدِع و  اب  مالـسا  نانمـشد  ضرعت  دروم  رـصم  هک  هنوگنامه  اریز 
هکنآ تهج  هب  دـشابن  نآ  زا  رتـشیب  رگا  هدـش  عقاو  لکـشم  نیمه  فدـه  دروم  هیدوعـس  نینچمه  هتـشگ ، ادـیپ 
مدرم هیجوت  دیحوت و  تیامح  رب  مئاق  شاهدیقع  هکنآ  مکح  هب  و  دنراد ، ناناملـسم  بولق  رد  یـصاخ  تیعقوم 

هب ار  وا  ياهرطخ  زا  یخرب  هک  تسام  رب  لقاال  و  تسا . ناکم  ره  رد  هدیقع  رـشن  هب  مامتها  حیحـص و  تنـس  هب 
رد امـش  قح  رد  داقتعا  هکلب  امـش  هب  نامگ  و  دوش ، هتفرگ  وا  ياهراک  ولج  ناکما  ّدح  رد  ات  میهد  رکذـت  مدرم 

شدوخ ياج 
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هدهاشم باتک  تارقف  یخرب  زا  امـش  هک  هنوگنآ  تسا  ریطخ  ًادج  هیـضق  هک  ارچ  دهاوخب ؛ ادخ  رگا  دـشابیم 

. دیدرک
ءوس یعاد  یکلام  يولع  نب  دـّمحم  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  دوخ  دزن  یباـهو  ياـملع  ناـگرزب  تئیه  سلجم 

كرـش و هب  توعد  تاـفارخ و  زا  ولمم  وا  ياـهباتک  دـنکیم و  اهتعدـب  یهارمگ و  رـشن  هب  مادـقا  هدوـب و 
ار وا  دنـشوکب و  شلاوقا  زا  هبوت  وا و  لاح  حالـصا  دروم  رد  اـت  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  اذـل  و  تسا . یتسرپتب 

نب هللادبع  خیش  دزن  ار  وا  هک  دنداد  صیخشت  دنزاس و  نایامن  وا  يارب  ار  قح  ناشدوخ  لوق  هب  هدرک و  تحیصن 
تارادا ّلـک  سیئر  زاـب ، نب  هللادـبع  نب  زیزعلادـبع  خیـش  مکح و  يارب  یلعا  سلجم  سیئر  دـیمح ، نب  دـّمحم 

رـضاح نیفیرـش  نیمرح  نوئـش  ّلک  سیئر  دـیبع ، نب  نامیلـس  خیـش  و  داشرا ، توعد و  اـتفا و  یملع و  ثوحب 
. تسا هدش  رداص  وا  زا  هک  دوش  ياهیفوص  يداحلا و  نانخس  يوگخساپ  اهنآ  لوق  هب  ات  هدرک 

/10 خیرات 17 / هب  هبنش  جنپ  زور  رد  مکح  يالعا  سلجم  ینعی  ءاضقلل » یلعألا  سلجملا   » لحم رد  عامتجا  نیا 
زا ات  دش  هتـساوخ  يولع  یکلام  نب  دّمحم  زا  دندرک و  تکرـش  نآ  رد  زین  یتعامج  دش و  لیکـشت  ق  1400 ه .

و دهد . خساپ  دندرک  لاؤس  نانآ  هرابرد  هک  وا  خیاشم  هدـش و  پاچ  رـصم  رد  هک  وا  ياهباتک  رد  هک  یبلاطم 
و تسوا ، يارب  ةروثأـملا » تاولـصلا   » باـتک و  ۀـیدمحملا » رئاخذـلا   » باـتک هک  دندینـش  سلجم  لـها  نوچ 

دنتفگ وا  هب  دـنتخادرپ و  هشقانم  هب  هدـمآ  باتک  ود  نآ  رد  هک  یبلاطم  رد  وا  اـب  دراد  فارتعا  نآ  رب  زین  شدوخ 
رظن هب  هک  ییاهتعدب  یکرش و  روما  هک 
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و تسا ، هدرک  عوجر  اهنآ  زا  هک  دـسیونب  ًاـبتک  هدرک و  عمج  ار  هدروآ  ۀـیدمحملا » رئاخذـلا   » باـتک رد  اـهنآ 
هب ار  وا  رما  تروـص  نـیا  ریغ  رد  و  دــیامن ، اـهنآ  زا  تـئارب  مـالعا  نوـیزیولت  وـیدار و  اـههمانزور و  رد  سپس 

مارحلادجـسم و رد  هک  یملع  ياهتیلاعف  اهسیردـت و  اههمانرب و  زا  ار  وا  ات  دـنهد  هلاوح  يدوعـس  ناـمکاح 
ببس دزاسن و  رـشتنم  یمالـسا  ملاع  رد  ار  شلطاب  اهنآ  لوق  هب  ات  دیامن  عنم  دراد  اههمانزور  نویزیولت و  ویدار و 

. ددرگن ناناملسم  نیب  رد  هنتف 
یکلاـم يوـلع  نب  دـّمحم  هک  ار  یباـتک  ود  نآ  يدوعـس  یباـهو  ياـملع  ياـتفا  یملع و  ثوـحب  یمئاد  هورگ 

تئارق دوـخ  نیب  هدرک  پاـچ  هداـمآ  فیلأـت و  ار  ود  نآ  شدوـخ  تسوا و  بناـج  زا  هک  دوـب  هدرک  فارتـعا 
نوئش ّلک  سیئر  يوس  زا  هدرک و  عمج  دوب  تعدب  یکرش و  روما  زا  ناشنامگ  هب  هک  ار  يدراوم  نآ  دندومن و 

زا وا  یلو  دنداتسرف ، یکلام  يوس  هب  ق  1400 ه . / 11 خیرات 12 / رد  هرامش 2788  هب  ياهمان  اب  نیفیرش  نیمرح 
دوخ يأر  ياهمان  نمـض  رد  دیزرو و  عانتما  دـندوب  هدرک  شیارب  سلجم  نآ  رد  هک  یمکح  نانآ و  تساوخرد 

ّلک سیئر  همان  اب  هارمه  داشرا  توعد و  اتفا و  یملع و  ثوحب  تارادا  ّلک  سیئر  هب  هدرک و  بوتکم  نآ  رد  ار 
. داتسرف ق  1400 ه . / 12 خیرات 26 / رد   19 مقر 2053 / اب  نیفیرش  نیمرح  نوئش 

زیزعلادبع و خیـش  باطخ  همان و  مدـش و  رـضاح  عامتجا  نآ  رد  رابود  نم  دـنکیم : موقرم  نینچ  همان  نآ  رد  وا 
رد ات  متساوخ  مدرک و  عانتما  نانآ  داهنشیپ  زا  نم  یلو  دش ، هضرع  سلاجم  نآ  رد  نم  رب  خیاشم  هتشون 
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مدـع هب  حیرـصت  ناـنآ  تساوـخرد  باوـج  رد  رخآ  رد  اذـل  و  دـنتفریذپن ، هک  منک  عناـق  ار  ناـنآ  تاـسلج  نآ 
ضایر رهش  رد  ق  لاس 1401 ه . بجر  هام  رد  هک  ياهسلج  رد  رگید  راب  ماهدرک . دوخ  هبوت  مـالعا  اـب  تقفاوم 

رگید هار  زا  دیاب  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  دش و  هداد  رظن  یباهو  ياملع  يوس  زا  عوضوم  نیا  رد  دش  لیکـشت 
هدرک و رداص  ياهینایب  اتفا  یملع و  ثوحب  یمئاد  هورگ  هک  دش  هتفرگ  نیا  رب  میمصت  و  دنزادرپب ، هلباقم  هب  وا  اب 
هب دـیآیم و  باسح  هب  تعدـب  كرـش و  ناـنآ  رظن  هب  ۀـیدمحملا » رئاخذـلا   » باـتک رد  هک  ار  يدراوم  نآ  رد 

: تسا هدوب  اهنیا  باتک  نآ  رد  نانآ  رظن  هب  تالاکشا  هلمج  زا  هک  دنیامن ، غالبا  يدوعس  ماکح  زا  رما  نایلاو 
رعش تیب  ود  نیا  اهنآ  هلمج  زا  هک  هدرک  لقن  ار  یتایبا  هحفص 275  رد  ۀیدمحملا » رئاخذلا   » باتک رد  ناشیا  . 1

: تسا
انصح هدیس  لعن  یسفنل  تلعج  يرولا  براح  دق  رهدلا  تیأر  املو 

انمألا هلظ  یف  تلن  عینم  روسب  اهلاثم  عیدب  یف  هنم  تنصحت 
ار ص ])  ) ادخ لوسر   ] شدیـس لعن  دوخ  يارب  هدمآرد  گنج  هب  مدرم  اب  هک  مدرک  هدهاشم  ار  راگزور  نوچ  و 

. مدومن دوخ  ظفاحم 
. مسر ناما  نما و  هب  نآ  هیاس  رد  ات  مکحم  يراصح  اب  مدومن  نصحت  شریظنیب  لاثم  رد  نم  و 

رظن هب  ربکا - كرـش  زا  یعاونا  نآ  رد  هک  هدروآ   159 شباتک 158 - زا  هحفص  ود  رد  ار  يرکب  هدیـصق  وا  . 2
: تسا هدمآ  نینچ  هدیصق  نآ  رد  اریز  هدش ؛ لجوزع  يادخ  زا  ضارعا  نآ  رد  تسا و  نایباهو -

لزنت وأ  دعصت  ۀمحر  نم  لسری  وأ  نمحرلا  لسرا  ام 
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لمتشی وأ  صتخی  ام  ّلک  نم  هکلم  وأ  هللا  توکلم  یف 

لسرملا هراتخم  هیبن  هدبع  یفطصملا  هطو  ّالا 
لقعی نم  لک  اذه  ملعی  اهل  لصاو  اهیف  ۀطساو 
لبقی ًامئاد  عیفش  وهف  یکتشت  ام  لک  نم  هبذلف 
لئوملا عجرملا و  ّهناف  یجترت  ام  لک  نم  هبذلو 

لضعملا مکحتسا  اهرافظا و  تبشنا  ۀمزأ  نإ  هدانو 
لأسی هب  مهیف  نم  ریخ  ّهبر و  یلع  قلخلا  مرکا  ای 

لهذی هضعب  ًابرک  تجرف  ةرم  مک  برکلا و  ینسم  مک 
لزنت العلا  اهنع  ۀبترب  يرولا  نیب  کصخ  يذلابف 

لأسا اذ  نمف  تفقوت  ناف  یکتشا  يذلا  باهذاب  لّجع 
. دیآ دورف  ای  دور  الاب  هک  ار  یتمحر  دتسرفیمن  هداتسرفن و  نامحر  دنوادخ 

. یمومع ای  تسا  یصاصتخا  هچنآ  ره  وا  کلُم  ای  ادخ  توکلم  رد 
. تسا ناگدش  هداتسرف  نیب  زا  وا  راتخم  هک  ص )  ) شربمایپ وا ، هدنب  یفطصم  هط  زج  هب 

. دنکیم كرد  ار  بلطم  نیا  یلقاع  درف  ره  تساه و  نآ  لصا  تاقولخم و  نیب  رد  هطساو  وا 
. دشابیم لوبق  دروم  شتعافش  ًامئاد  هک  تسا  یعیفش  وا  و  ییامنیم ، هوکش  هچنآ  ره  زا  ربب  هانپ  وا  هب  سپ 

. تسا تشگزاب  عوجر و  لحم  وا  هک  ارچ  يراد ؛ دیما  هچنآ  ره  زا  ربب  هانپ  وا  هب  و 
. دش مکحم  وت  رب  تالضعم  دروآ و  يور  وت  رب  تالکشم  هاگره  نک  ادص  ار  وا  و 

یکلام ریفکت  هب  نایباهو  زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com166مکح  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


24 ص :
. دوشیم لاؤس  وا  زا  قیالخ  نیب  رد  هک  یسک  نیرتهب  و  شراگدرورپ ! رب  تاقولخم  نیرتمیرک  يا 

اهنآ زا  یخرب  هک  يدرک  فرطرب  ارم  تالکـشم  راـب  نیدـنچ  هدـش و  ضراـع  نـم  رب  هـک  ییاـهيراتفرگ  هـچ 
. تسا هدش  شومارف 

الاـب ملاـع  زا  هبتر  نآ  اـب  هداد و  صاـصتخا  ياهبتر  ماـقم و  هب  تاـقولخم  نیب  زا  ار  وـت  هک  یـسک  هب  مـسق  سپ 
. دوشیم لزان  تاکرب 

یـسک هچ  زا  سپ  ییاـمنن  هدروآرب  ار  متجاـح  وـت  رگا  و  میاـمنیم ، هوکـش  نآ  زا  هک  هچنآ  ندرب  هب  نک  هلجع 
. میامن تساوخرد 

ربمایپ دالیم  بش  انامه  « ؛» ردقلا ۀلیل  نم  لضفا  ص )  ) هدلوم ۀـلیل  ّنا  : » تسا هدروآ  شباتک  هحفص 25  رد  وا  . 3
«. تسا رترب  ردق  بش  زا  (ص )

. تساهبش نیرترب  ردـق  بش  کش  نودـب  هک  ارچ  تسا ؛ حـضاو  راکـشآ و  ییاطخ  فرح  نیا  هک  یلاح  رد 
(1)

ربمایپ تایح  تابثا  نآ  رد  هک  هدرک  لـقن  یمتیه  رجح  نبا  زا  ار  ياهدیـصق  و 45  و 44  تاحفص 43  رد  وا  . 4
ياج هب  جـح  دـناوخیم و  ار  هناـگ  جـنپ  زاـمن  هتفرگ و  وضو  ترـضح  نآ  هکنیا  تسا و  قـالطا  روط  هب  (ص )
لقن یمتیه  زا  زین  و  ددرگیم . هضرع  وا  رب  لاـمعا  تـسین و  لاـحم  وا  رب  روـما  نـیا  و  دریگیم ، هزور  هدروآ و 

زا یعوـن  ادـخ  ریغ  هب  هاـنپ  هک  یلاـح  رد  تسا  هدرک  دـییأت  ار  نآ  هدربیم و  هاـنپ  ص )  ) ربماـیپ هب  وا  هـک  هدرک 
(2) تسا . ربکا  كرش 

. تسا یکلام  مالک  رب  یباهو  ياملع  هورگ  زا  هقیلعت  نیا  - 1
. تسا یباهو  ياملع  هورگ  زا  هقیلعت  نیا  - 2
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25 ص :
: دیوگیم نینچ  شباتک  هحفص 52  رد  وا  . 5

ندیشک تسد  نانآ و  روبق  ندیـسوب  رد  نذا  هب  ار  وا  تلاح  نیا  دوش  ناحلاص  ایبنا و  تبحم  رد  قرغ  هک  یـسک 
هداد و تبـسن  هباحـص  زا  یخرب  هب  ار  لیبق  نیا  زا  يروما  وا  درادیم . او  اهنآ  هب  ندـیلام  تروص  اـهربق و  نآ  هب 

تبـسن تسا و  ربکا  كرـش  لیاسو  اهتعدـب و  زا  روما  نیا  هکنیا  اب  تسا ، هدرکن  راکنا  هدرک و  لوبق  ار  اـهنآ 
. دشابیم لطاب  هباحص  زا  یخرب  هب  اهنآ 

: دیوگیم شباتک  هحفص 60  رد  یکلام  . 6
و دـشابیم ، بجاو  هیفوص  دزن  وا  ترایز  هکنیا  تسا و  جـح  لامک  زا  ص )  ) ربمایپ فیرـش  ربق  تراـیز  اـنامه 

. تسوا تایح  نامز  رد  ص )  ) ربمایپ يوس  هب  ترجه  دننامه  نانآ  دزن  ص )  ) ربمایپ ربق  يوس  هب  ترجه  هکنیا 
. تسا هدومنن  راکنا  هدرک و  رارقا  ار  بلاطم  نیا  وا 

ادـخ رب  تسا  یتبـسن  هدوب و  بیغ  زا  ربخ  اهنآ  مامت  هک  هدرک  رکذ  ص )  ) ربمایپ ربق  رئاز  يارب  ار  یتامارک  وا  . 7
. ملع نودب 

هنوـگنیا هدرک و  شتراـیز  ماـگنه  وا  زا  تعافــش  تساوـخرد  و  ص )  ) ربماـیپ رب  ندرب  هاـنپ  هـب  توـعد  وا  . 8
: دسیونیم

هب ءافـشتسالا  و  ًاحوصن ، هیدل  اهلعجی  نا  یلاعت  هللا  لاؤس  فیرـشلا و  فقوملا  اذه  یف  ۀـبوتلا  دـیدجتب  دّـکأتیو 
نا و  ةروکذملا ، ۀیآلا  ةوالتب  عّرضتلا  رافغتسالا و  نم  راثکالا  اهلوبق و  یف  (ص )
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ًارئاز و کیلع  تدفو  دق  و  ًاریبک ، ًارما  یتلفغ  یلهجب و  تیتا  و  ًاریثک ، ًاملظ  یـسفن  تملظ  دـق  و  اهدـعب : لوقی 

(1) ًاریجتسم . کب 
دوخ دزن  ار  نآ  هک  لاعتم  دـنوادخ  زا  تساوخرد  فیرـش و  هاـگیاج  نیا  رد  هبوت  دـیدجت  هب  دوشیم  دـیکأت  و 

، هبوت لوبق  رد  ص )  ) ربمایپ زا  تعافش  تساوخرد  زین  و  دشابن - هانگ  هب  تشگزاب  نآ  رد  هک  دهد - رارق  حوصن 
روط هب  و  دیوگب : نآ  زا  دـعب  هکنیا  و  دش (2) ، رکذ  هک  هیآ  نآ  توالت  اب  دنک  عرـضت  رافغتـسا و  دایز  هکنیا  و 

ترایز تهج  هب  نم  و  ماهدومن ، نایتا  ار  یگرزب  رما  متلفغ  لهج و  اـب  ماهدرک و  يداـیز  ملظ  مدوخ  هب  نم  متح 
. ماهدروآ هانپ  وت  هب  اهنت  ماهدش و  دراو  وت  رب 

ندرب هانپ  تعافش و  بلط  هک  تسا  مولعم  و  : » دنسیونیم یکلام  مالک  رب  دوخ  هقیلعت  رد  یباهو  ناملاع  هاگنآ 
.« تسا ربکا  كرش  عاونا  زا  شتافو  زا  دعب  ص )  ) ربمایپ هب 

هدـناوخ ص )  ) ربمایپ ربق  ترایز  ماگنه  اعد  اب  هارمه  هک  هدرک  رکذ  ار  يرعـش  شباـتک  زا  هحفص 10  رد  وا  . 9
: زا تسا  ترابع  راعشا  نآ  هلمج  زا  هک  دوشیم 

ص 100. ۀیدمحملا ، رئاخذلا  - 1
ًاباََّوت َهَّللا  اوُدَـجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفَْغتْـسا  َو  َهَّللا  اوُرَفَْغتْـسَاف  َكُؤاج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوَُملَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  هیآ  دوصقم  - 2

. تسا ًامیِحَر 
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یلما ای  یلؤس و  ای  کبانج  ّالا  هل  ذالم  یحضا ال  کلیزن  اذه 

نم و هتـساوخ  يا  وت  باـنج  زج  تسین  نم  رب  یهاـنپ  ماهدـمآ و  دورف  وت  رب  نونکا  هک  نم  تیعـضو  تسا  نیا 
. میوزرآ

: تسا هدمآ  نینچ  وا  زا  و 
مکب خانا  دق  بیرغ  فیعض  فیض 

برعلا ةداس  ای  مکب  ریجتسیو 
ای نامزلا و  نوع  ای  فیضلا  مرکم  ای 

بلطلا دصقلا و  یمرم  ریقفلا و  ثوغ 
. برع ناگرزب  يا  دربیم  هانپ  امش  هب  هدش و  دراو  امش  رب  هک  بیرغ  فیعض و  تسا  ینامهیم 

. اهبلط اهدصق و  فده  ناریقف و  هانپ  ياو  نامز ، هدننککمک  ياو  نامهیم ، هدننک  مارکا  يا 
: تسا هدرک  لقن  هنوگنیا  ار  يرعش  شباتک  رد ص 102  ارعش  زا  یخرب  زا  زین  و  . 10

کباب باتعا  یلإ  نحن  وانعایض  عینملا  هاجلا  عم  یضرتا 
بأرت نیملسملا و  تاتش  ّملت  ۀیوبن  ۀخفن  انیلع  اهضفا  بسنن 

وت هناخ  رد  ياههبتع  هب  ام  هک  یلاح  رد  میوش ؟ عیاض  ام  هک  يوشیم  یـضار  ياراد  هک  یگرزب  ماقم  نآ  اـب  اـیآ 
. میشابیم بوسنم 

. ییامن حالصا  ار  نانآ  هدرک و  عمج  ار  نیملسم  یگدنکارپ  ات  زیرب ، تاهیوبن  تاخفن  زا  ام  رب  وت 
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هانپ تسا . ربکا  كرش  زا  هناگ  جنپ  تایبا  نیا  و  : » دنسیونیم راعـشا  نیا  رب  دوخ  هقیلعت  یباهو  ياملع  رب  هاگنآ 

«. ادخ رب 
: تسا هدروآ  هنوگنیا  هیزمه  هدیصق  زا  ار  یتیب  شباتک  هحفص 54  رد  وا  . 11

ءانعلا هآر  نم  لک  نع  لاز  هجو  ۀیؤرب  ینصخ  هتیل 
. ددرگ لیاز  متمحز  ماهدید  ار  وا  نم  هک  سک  نآ  ره  زا  ات  درکیم  نم  هب  یصاصتخا  رظن  کی  شاک  يا 

: دنسیونیم رعش  نیا  هقیلعت  رد  یباهو  ياملع 
ار وا  يرایسب  ماوقا  مالسلا  ةالـصلا و  هیلع  ص )  ) ربمایپ تایح  نامز  رد  هک  ارچ  تسا ؛ لطاب  غورد و  فرح  نیا 

. تسا هدشن  لیاز  ناشرفک  تمحز و  نانآ  زا  هک  یلاح  رد  دناهدید 
: دیوگیم هدرک و  ولغ  تیب  ود  نیا  رد  ص )  ) ربمایپ شفک  هرابرد  هحفص 157  رد  وا  . 12

دّمحم لعن  نوکلا  اذه  سأر  یلع 
هلالظ تحت  قلخلا  عیمجف  تمس 

علخا يدون  یسوم  روطلا  يدل 
هلاعن علخب  رمأی  مل  شرعلا  یلإ  دمحاو 

. دنیوا هیاس  ریز  قلخ  مامت  سپ  هتفر  الاب  هک  تسا  دّمحم  لعن  ملاع  نیا  رس  رب 
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هب رومأم  یهلا  شرع  رانک  رد  ص )  ) دمحا یلو  دروآرد ، ار  دوخ  شفک  هک  دـش  هداد  ادـن  یـسوم  هب  روط ، دزن 

. دشن ششفک  ندنک 
: تسا هدمآ  نآ  رد  هک  هدروآ  یتولخ  یقاب  رمع  خیش  زا  دولآ  كرش  ياهدیصق  هحفص 166  رد  زین  وا  . 13

یصق ناد  لکل  ءاجر  نایع و  ریخ  يرولا و  ذالم  ای 
یلولا هجو  هیلا  هجوف  هجولا  ضیبا  ای  تهجو  یهجو  کل 

. رود کیدزن و  ره  دیما  و  دش . هدهاشم  هک  يدوجوم  نیرتهب  ملاع و  هانپ  يا 
رظن نم  رب  تیـالو  هجو  اـب  مه  وت  سپ  ماهدومن ، وت  هجوتم  اـهنت  ار  نآ  يور و  دیفـس  يا  تسوت  يوس  هب  میور 

. امن
هک هدرک  لقن  ار  یبلطم  ماهفألا » ءـالج   » باـتک رد  میق  نبا  زا  ص 284  ۀیدمحملا » رئاخذـلا   » باتک رد  وا  . 14
(، ص  ) ربمایپ تیب  لها  ینعی  تسا  تیب  لها  يوریپ  رد  رصحنم  شتشهب  ادخ و  يوس  هب  هار  هک  تسا  نآ  مهوم 
زا نخس  باتک  نآ  رد  میق  نبا  اریز  تسا ؛ هدومنن  لقن  ار  نآ  تسرد  هدرک و  فرـصت  میق  نبا  مالک  رد  وا  یلو 
زا میهاربا  زا  دـعب  ناربمایپ  مامت  ناحبـس  دـنوادخ  هک  هدرک  رکذ  هدروآ و  نایم  هب  ایبنا  زا  وا  لآ  لیلخ و  میهاربا 

ربمایپ هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هداد  رارق  نانآ  هار  اهنت  ار  وا  يوس  هب  قیرط  هدرک و  تلاـسر  هب  ثوعبم  ار  وا  هیّرذ 
. تسا ص )  ) دّمحم ام 

ار يزیچ  اهنت  و  هدومن ، فرـصت  نآ  رد  هدرک و  كرت  ار  میق  نبا  مالک  لصا  یکلاـم  يولع  دـّمحم  خیـش  سپ 
نیا هک  تسین  یفخم  و  دنتسه . ص )  ) ربمایپ تیب  لها  دارم  هک  دنکیم  اقلا  نینچ  هدنناوخ  هب  اهنت  هک  هدرک  لقن 

هک تسا  نیا  رب  ناشرظن  هک  تسا ، یماما  هدزاود  هضفار  بهذم  نامه  يأر 
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ای رکبوبا  نآ  يوار  هچرگ  دوشیمن ، لمع  نآ  هب  هدوبن و  جاجتحا  لـباق  تیب : لـها  قیرط  ریغ  زا  دراو  ثیداـحا 

. تسا ریطخ  راوگان و  دصقم  قیقحت  وا  دوصقم  هک  عینش  تسا  ینتخادنا  هابتشا  هب  نیا  و  دنشاب ، نامثع  ای  رمع و 
زا هدروآ و  ةروثأملا » تاولـصلا   » باتک زا  مجنپ  مراهچ و  هحفـص  رد  هک  تسا  يزیچ  دـش  هتفگ  هچنآ  لـثم  و 

: تسا نیا  هدرک  لقن  اجنآ  رد  هک  ییاعد  هلمج 
. طونم هب  وه  ّالإ  َءیش  و ال  هلوق : و  ةدحولا ، رحب  نیع  یف  ینقرغا  دیحوتلا و  لاحوا  نم  ینلشناو 

هکنآ زج  تسین  زیچ  چیه  شاهتفگ : و  امن . قرغ  تدحو  يایرد  همـشچ  رد  ناهرب و  دیحوت  ياهقالتاب  زا  ارم  و 
. دشابیم ص )  ) ربمایپ شدوصقم  هک  تسا  هتسباو  وا  هب 

مقر اب  لک  سیئر  هماـن  اـب  هارمه  ءارزو  سلجم  سیئر  بیاـن  يارب  هتـشون و  ياهماـن  رد  ناـیباهو  ار  بلاـطم  نیا 
. دنداتسرف ق . 1401 ه . / 7 خیرات 28 / رد  ، 2 / 1280

حرطم ار  وا  عوضوم  رگید  راب  دش  دقعنم  لاوش  هام  رد  ق  لاس 1401 ه . رد  وا  هرابرد  هک  مهدجه  سلجم  رد  و 
نب دـمحم  هکنیا  و  تسا ، دایدزا  لاح  رد  ناـیباهو - رظن  هب  وا - ّرـش  هک  دـندوب  هدـش  راد  ربخ  هک  ارچ  دـندرک ؛

هجیتـن نیا  هب  و  دزاـسیم ، رـشتنم  جراـخ  لـخاد و  رد  ار  دوخ  ياـهیهارمگ  اهتعدـب و  ًاـمئاد  یکلاـم  يولع 
شیاهراک رب  بترتم  هک  يداسف  هک  دندیسر 
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يارب ار  نـالوسر  ماـمت  دـنوادخ  هک  دـشابیم  يدـیحوت  هدـیقع  لـصا  هب  طوبرم  هک  ارچ  تسا ؛ میظع  دوشیم 

اهنت وا  لطاب  يارآ  اهراک و  دننک و  هماقا  نآ  ساسا  رب  ار  دوخ  یگدنز  تایح و  ات  هداتـسرف  نآ  هب  مدرم  توعد 
یتسرپتب و ات  دـنکیم  شـشوک  وا  هکنیا  و  دـشاب ، زیاـج  نآ  رد  فـالتخا  اـت  تسین  يداـهتجا  یعرف  روما  رد 

دیحوت هب  توعد  رد  دنادرگزاب و  اهروشک  نیا  هب  ار  نایباهو - هدـیقع  هب  ادـخ - ریغ  هب  قلعت  ایبنا و  روبق  تدابع 
ریرقت شیاهباتک  رد  ار  بلاـطم  نیا  و  تسا ، روبق  رد  ولغ  تاـفارخ و  كرـش و  رـشن  هب  لوغـشم  هدز و  نعط 

. دنکیم جراخ  هب  ترفاسم  نآ  هب  توعد  تهج  هب  و  دیامنیم ، توعد  شسلاجم  رد  نآ  هب  هدرک و 
گرزب و ملاع  ات  تخاس  ررقم  دننک و  عنم  ترفاسم  زا  ای  هدرک  نادنز  ار  وا  ات  دادن  هزاجا  يدوعـس  تلود  یلو 

(1) دشاب . دازآ  تکلمم  هکم و  رد  وا  نوچمه  یفورعم 

یکلام دض  رب  نایباهو  تافیلأت 

اهنآ هب  خـساپ  ددـصرد  دـندرک  تئارق  هدـهاشم و  ار  یکلام  يولع  نب  دـّمحم  ياهباتک  هکنآ  زا  دـعب  نایباهو 
: زا تسا  ترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  دندمآرب 

. حتاف دّمحم  زا  یکلاملا ،» يولع  دمحم  یلع  ّدرلا  ۀثاغتسالا و  . » 1
. يدوعس فاقوا  ریزو  خیشلا ، لآ  حلاص  خیش  زا  انمیهافم » هذه  . » 2

.24 صص 7 - عینم ،» نب  نامیلس  نب  هللادبع  زا  یکلاملا  عم  راوح   » باتک همدقم  ك : ر . - 1
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هکم رد  زییمت  همکحم  یضاق  عینم ، نب  نامیلـس  نب  هللادبع  زا  هتالالـض » هتارکنم و  ّدر  یف  یکلاملا  عم  راوح  . » 3

. ناتسبرع رد  املع  رابک  تئیه  وضع  همرکم و 
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نایباهو ّدر  رد  یکلام  باتک  نیرتمهم 

هراشا

اهنآ هلمج  زا  هک  تسا  هدومن  فیلأت  نایباهو  دـیاقع  ّدـض  رب  يرایـسب  ياهباتک  وا  دـش ، هراشا  هک  هنوگنامه 
، ریفکت رد  ییوگهفازگ  زا  ندش  رذـح  رب  عوضوم  هب  باتک  نآ  رد  وا  تسا . ححـصت » نا  بجی  میهافم   » باتک

رگید ایلوا و  حاورا  زا  تناعتـسا  تعافـش ، لـسوت ، تقیقح  تعدـب ، قلاـخ ، قلخ و  نیب  هطـساو  یلقع ، زاـجم 
. تسا هداد  خساپ  ّلدتسم  لّصفم و  روط  هب  ار  نایباهو  هاگدید  یعوضوم  ره  رد  هتخادرپ و  تاعوضوم 

یکلام باتک  رب  تنس  لها  تاظیرقت 

هراشا

رصم ًاصوصخ  یمالسا  ياهروشک  ياملع  زا  يرایسب  هک  هدوب  راذگ  ریثأت  مالـسا  ناهج  رد  يّدح  هب  باتک  نیا 
هراشا دـندوب  هدـیقع  مه  باتک  نیا  رد  وا  اب  هک  اهنآ  یماـسا  رکذ  هب  کـنیا  دناهتـشون . ظـیرقت  همدـقم و  نآ  رب 

: مینکیم
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فولخم دمحم  نینسح  . 1

هدوب یمالسالا  ملاعلا  ۀطبار  زکرم  وضع  و  رهزا ، ياملع  ناگرزب  تأیه  وضع  و  رصم ، روشک  قباس  یتفم  هک  وا 
. تسا هتسناد  حیحص  ار  نآ  بلاطم  هتشون و  یظیرقت  ححصت » نا  بجی  میهافم   » باتک رب 

: دسیونیم نآ  يادتبا  رد  وا 
یلع یکلاملا ، يولع  دمحم  دیـسلا  ذاتـسالا  ۀلیـضف  لیلجلا ، ققحملا  ۀمالعلل  میظعلا  باتکلا  اذه  لمتـشا  دـقف 
یلإ اهیف  نوجاتحی  یتلا  نامزالا  هذـه  یف  نیملـسملا  عفنت  ةدـیدع ، ۀـلیلج  تاـعوضوم  ةدـیفم و  ۀـماه  ثحاـبم 

(1)  ... ۀینیدلا دئاقعلا  قیقحت  مالسالا و  ۀمدخل  ۀماعلا  ماکحألا  ۀماهلا و  تامولعملا  یلع  فوقولا 
ثحابم رب  لمتشم  یکلام  يولع  دمحم  دیس  داتسا  تلیـضف  بحاص  لیلج ، ققحم  همالع  يارب  مهم ، باتک  نیا 

زا عالطا  لابند  هب  هک  یناناملـسم  هب  نامز  نیا  رد  دناوتیم  هک  تسا  يددـعتم  بوخ  تاعوضوم  دـیفم و  مهم و 
 ... دناسر عفن  ار  دنتسه  ینید  دیاقع  قیقحت  مالسا و  تمدخ  تهج  هب  یمومع  ماکحا  مهم و  تامولعم 

املع تشون و  ظیرقت  باتک  نیا  رب  فولخم  دمحم  نینسح  هکنآ  زا  دعب 

-. 1429 ه توریب ، ۀیرصعلا ، ۀبتکملا  ص 11 ، ححصت ، نا  بجی  میهافم  - 1
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هک دندرک  قیدصت  ار  وا  راتفگ  ياهمان  رد  هدومن و  تقفاوم  وا  اب  هدرک و  دییأت  ار  وا  ظیرقت  دـندش  هاگآ  نآ  زا 

: دندارفا نیا  اهنآ  هلمج  زا 
. رهزألا هاگشناد  قباس  سیئر  راّجن ، بیبط  رتکد  فلا )

. رصم فاقوا  یمالسا و  نوؤش  لدع و  ریزو  یجرزخ ، نسح  نب  دمحا  نبدمحم  خیش  هیقف  ب )
. هرهاق هاگشناد  لیکو  ینازاتفت ، ءافولاوبا  رتکد  ج )

. رمق ياههریزج  یمالسا  يروهمج  یتفم  ملاس ، نب  رکبوبا  خیشلا  لآ  نامحرلادبع  نب  دمحم  خیش  د )
. یبرع هدحتم  تاراما  تلود  سیئر  رواشم  ینسح ، یمشاه  نامحرلادبع  نب  یلع  دیس  ه )

. یمالسالا ملاعلا  ۀطبار  وضع  هللا ، فیض  یسوم  ماما  خیش  و )

یجرزخ دمحم  خیش  . 2

باتک رب  دوخ  طیرفت  رد  تسا  یبرع  هدـحتم  تاراما  تلود  رد  فاقوا  یمالـسا و  نوؤش  لدـع و  ریزو  هک  وا 
: دسیونیم ححصت » نا  بجی  میهافم  »

حّحـص طیرفتلا و  طارفإلا و  اـهّبنج  و  اـهیمارم ، یف  ططـشلا  نع  داـح  اـهیراجم و  یف  رومـألا  عضو  هباـتک  یفف 
فلسلا و کلاسم  اوکلـسیل  نیهاربلا  ۀعطاقلا و  ۀلدألاب  نیملـسملا  هناوخإل  ۀحیـصنلا  لذب  و  طیلختلا ، ماهوألا و 

لها اودلقی 
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(1) فلخلا . نم  لضفلا 

طیرفت طارفا و  زا  هدـیزگ و  هرانک  فارحنا  زا  اهتبـسن  رد  هداد و  رارق  نآ  يراـجم  رد  ار  روما  شباـتک  رد  وا 
ار دوخ  یهاوخریخ  تیاهن  و  تسا ، هدومن  حیحـصت  ار  یطاقتلا  راـکفا  یلاـیخ و  تاـعوضوم  هدرک و  باـنتجا 

ياملع لضف  لها  زا  دیامیپب و  ار  فلس  هار  ات  هتفرگ  راک  هب  اهناهرب  عطاق و  هلدا  اب  دوخ  ناملـسم  ناردارب  يارب 
. دنیامن يوریپ  هزورما  هتسیاش 

راجن بیط  دمحم  خیش  . 3

میهافم  » باتک رب  دوخ  ظیرقت  رد  هدوب  رهزالا و ...  هاگـشناد  قباس  سیئر  هریـس و  تنـس و  زکرم  سیئر  هک  وا 
: دسیونیم ححصت » نا  بجی 

(2) روزلا . لوقلا و  نم  لطاب  اهراکنا  ّنا  اّونظ  سانلا و  ضعب  اهب  نمآ  یتلا  میهافملا  ضعبل  حضاو  نایب  قحب  وهف 
نامگ هدروآ و  نامیا  نآ  هب  مدرم  زا  یخرب  هک  یمیهافم  زا  یخرب  يارب  تسا  یحـضاو  ناـیب  قح  هب  باـتک  نیا 

. دشابیم لطاب  ياهراتفگ  زا  نآ  راکنا  هک  دناهدرک 

ینسح نونک  هللادبع  دیس  . 4

باـتک رب  دوخ  ظـیرقت  رد  هدوـب  هکم  رد  یمالـسالا  ملاـعلا  ۀـطبار  وـضع  برغم و  ياـملع  هطبار  سیئر  هک  وا 
: دسیونیم ححصت » نا  بجی  میهافم  »

ص 15. ححصت ، نا  بجی  میهافم  - 1
.17 صص 16 - ححصت ، نا  بجی  میهافم  - 2
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اهب ظّعتنل  روبقلا - قلطم  روبقلا - ةرایزب  انرما  دق  و  یبنلا ، ربق  ةرایز  یلع  نمؤم  ضرعتی  نا  بیجعلا  بجعلا  و  ... 

ص)  ) ّهنا درو  دـق  و  حـلاصلا ، ءاعدـلاب  مهل  دـهعت  محرلل و  ۀلـص  انتبارق  انتاهّما و  انئابآ و  روبق  ةرایزب  و  ربتعن ، و 
طارـصلا یلإ  هب  انادـه  يذـلا  نیلـسرملا  فرـشا  ربـق  روزنـال  فـیکف  هل ، نذاـف  هما  ربـق  ةراـیز  یف  ّهبر  نذأتـسا 

انیبنج نیب  یه  یتلا  انسفنا  نم  انءانبا و  انئابآ و  نم  انیلا  ّبحا  لب و  انیلا ، مهبحا  انیلع و  سانلا  ّنما  وه  و  میقتسملا ،
(1) ...

هب رومأـم  اـم  هک  یلاـح  رد  دـنک ، ضارتعا  ص )  ) ربماـیپ ربـق  تراـیز  رب  ینمؤم  هکنیا  روآ  بجعت  رایـسب  رما  ... 
هب ار  دوخ  ماوقا  ناردام و  ناردـپ و  ياـهربق  زین  و  میریگب ، تربع  دـنپ و  نآ  زا  اـت  میتسه  اـهربق  ماـمت  تراـیز 
زا ص )  ) ربماـیپ هک  هدـش  دراو  و  میدـنبب . دـهع  حـلاص  ياـعد  رد  ناـنآ  اـب  مینک و  تراـیز  محر  هلـص  تـهج 
ربق ترایز  هب  ام  ارچ  لاح  داد . نذا  وا  هب  دـنوادخ  دورب و  شرداـم  ربق  تراـیز  هب  اـت  تفرگ  نذا  شراـگدرورپ 

زا وا  و  دومن ، تیاده  تسار  هار  هب  وا  هطساو  هب  ار  ام  دنوادخ  هک  یـسک  میورن ، اههدش  هداتـسرف  نیرتفیرش 
رتشیب ام  رب  رگید  دارفا  همه 

ص 20. نامه ، - 1
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تـسود رتشیب  ناـمناج  زا  یتح  نادـنزرف و  ناردـپ و  زا  ار  وا  هکلب  تساـم ، بوبحم  رتشیب  همه  زا  دراد و  ّتنم 

 ... میراد

مشاه دیجملادبع  ینیسح  رتکد  . 5

باـتک رب  دوخ  ظـیرقت  رد  هدوب  یمالـسا  ثوحب  عمجم  لوئـسم  ریدـم  رـصم و  رهزـألا  هاگـشناد  لـیکو  هک  وا 
: دسیونیم ححصت » نا  بجی  میهافم  »

لوقلا میلـسلا و  جهنملا  نایبب  کلذ  و  مهتدـحو ، قّزمت  یتلا  تافالخلا  نیملـسملا  یلع  رفوی  باتکلا  اذـه  ّناو 
(1)  ... قحلا ریخلا و  یلع  نوملسملا  عمتجی  یتح  قحلا ،

هب ار  هدش  نانآ  تدحو  ندـش  هتخیـسگ  مه  زا  ثعاب  هدـمآ و  دـیدپ  هک  ار  یفالتخا  ناناملـسم  رب  باتک  نیا  و 
 ... دنیامن عامتجا  قح  ریخ و  رب  ناناملسم  ات  قح ، لوق  ملاس و  شور  نایب  اب  مه  نآ  و  دزاسیم ، نشور  یبوخ 

یلبش فوؤر  رتکد  . 6

: دسیونیم ححصت » نا  بجی  میهافم   » باتک رب  دوخ  ظیرقت  رد  هدوب  رصم  رهزألا  هاگشناد  لیکو  هک  وا 
بجی میهافم   ) يولع دمحم  خیشلا  باتکو 

ص 23. ححصت ، نا  بجی  میهافم  - 1
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مـساب نیملـسملا  نویع  یف  شبغلا  عضو  نولواحی  نیذلا  دیک  ّدرت  یتلا  ۀبّذهملا  ۀـلقاعلا  بتکلا  نم  ححـصت ) نا 

اهوضفر و و  اهبراغم ، ضرالا و  قراـشم  یف  نوملـسملا  اـهفرع  ۀـضیرم  ۀیـسایس  ةرکف  یناـنا و  عفادـل  مالـسالا 
(1)  ... نیملسملا ۀعامج  هلوسر و  هللا و  بحی  یمالسا  قوذ  هل  نم  دنع  هللا  اهمصق 

تنایخ هک  تسا  مظنم  لوقعم و  ياهباتک  زا  ححـصت ) نا  بجی  میهافم   ) مان هب  يولع  دـمحم  خیـش  باـتک  و 
هک یناسک  دزاسیم ، فرطرب  ار  دنامالـسا  مسا  هب  ناناملـسم  مشچ  رد  ینیبدـب  داـجیا  ددـص  رد  هک  ار  یناـسک 

هتخانش و ار  نانآ  نیمز  برغ  قرش و  رد  ناناملـسم  دنرادن و  ضیرم  یـسایس  رکف  سفن و  تینانا  زج  ياهزیگنا 
تعامج شلوسر و  ادخ و  هتـشاد و  یمالـسا  قوذ  هک  یناسک  دزن  ار  نانآ  رمک  دنوادخ  زین  و  دناهدومن ، كرت 

 ... تسا هتسکش  دنراد  تسود  ار  نیملسم 

یعافر مشاه  فسوی  دیس  . 7

رب دوـخ  ظـیرقت  رد  تسا  تیوـک  يارزو  سلجم  نوؤـش  رد  تلود  قباـس  ریزو  تما و  سلجم  وـضع  هـک  وا 
: دسیونیم ححصت » نا  بجی  میهافم   » باتک

اذهب ّرسی  فوس  قح  بلاط  لک  ّنا  کش  الو 

ص 25. ححصت ، نا  بجی  میهافم  - 1
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حضوا و  ّنیب ، ام  يولع  دمحم  دیـسلا  ّنیب  نا  دعب  هتجاجل  لطبت  هتجح و  راهنت  فوس  دناعم  لک  و  ّمیقلا ، رفـسلا 
فلسلا راثآ  لاوقا و  یلإ  و  ص ،)  ) هللا لوسر  اندیس  هلوسر  ۀنـس  هللا و  باتک  یلإ  ّهلک  کلذب  ًادنتـسم  حضوا  ام 

(1) ۀمیرکلا . ۀیدمحملا  ۀمألا  هذه  نم  حلاصلا 
رد يدناعم  ره  زین  و  دـش ، دـنهاوخ  دونـشخ  شزرااب  باتک  نیا  هب  هدـنیآ  رد  قح  نابلاط  مامت  هک  تسین  یکش 

نایب ار  دوخ  بلاطم  يولع  دمحم  دیـس  هکنآ  زا  دعب  دش  دـهاوخ  لطاب  شتجاجل  هتفر و  نیب  زا  شتجح  هدـنیآ 
فلـس راثآ  لاوقا و  و  ص )  ) ادـخ لوسر  دـمحم  ام  رورـس  شلوسر  تنـس  ادـخ و  باتک  هب  دانتـسا  اب  هدرک و 

. دومن حضاو  ار  قح  میرک  يدمحم  تما  نیا  زا  حلاص 

هکرب حاتفلادبع  رتکد  . 8

« ححـصت نا  بجی  میهافم   » باتک رب  یظیرقت  رد  تسا  هرهاـق  رد  یمالـسا  ثوحب  عمجم  لوئـسم  ریدـم  هک  وا 
: دسیونیم

راثآ وحم  و  نیملـسملا ، ۀملک  عمج  یلع  هب  لمعی  ققحم  ققدم  ملاع  نم  ریبک  دـهج  سیفنلا  باتکلا  اذـه  یفو 
دنع ۀیبصعلا 

ص 26. ححصت ، نا  بجی  میهافم  - 1
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41 ص :
مهنیب امیف  نیملـسملا  فئاوط  ضعب  ذـبانتب  قلعتی  اـمیف  ۀـصاخ  ۀـیداهتجالا ، ۀـیعرفلا و  لـئاسملا  یف  فـالتخالا 

(1) كرشلاب ...  وا  رفکلاب 
وحم نیملسم و  هملک  عامتجا  ددص  رد  هک  ققحم  تقد و  لها  ملاع  زا  تسا  یناوارف  شـشوک  باتک  نیا  رد  و 

هب طوبرم  هک  یلیاـسم  رد  صوصخلا  یلع  تسا ، يداـهتجا  یعرف و  لـیاسم  رد  فـالتخا  ماـگنه  بصعت  راـثآ 
 ... تسا رگید  یخرب  هب  ناملسم  فیاوط  زا  یخرب  طسوت  كرش  رفک و  ندادتبسن 

یندم ضوع  دمحا  دیس  . 9

میهاـفم  » باـتک رب  دوخ  ظـیرقت  رد  تسا  نادوس  ياـیلع  همکحم  یـضاق  یعرـش و  ءاـتفا  سلجم  سیئر  هک  وا 
: دسیونیم ححصت » نا  بجی 

اوعراسف لیلضتلا ، ریفکتلا و  سییاقم  مهیلع  تطلتخا  یهنلا ، رمالاب و  نیملسملا  حصنل  مویلا  نوضرعتی  نیذلا  ّنا 
یف ةروکذملا  رومالا  هذه  نم  ًارما  فراق  نم  ّنا  یلع  ًادامتعا  نیبملا ، كرشلاب  مهفصو  نیملـسملا و  ریفکت  یلإ 

یلع ینبملا  مهمهف  فالخ  یلع  ۀثالثلا  باوبألا 

ص 29. نامه ، - 1
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42 ص :
نیمرحلاب نیدلا  ملعلا و  مداخ  يولعلا  دیسلا  ریرحنلا  ملاعلا  ریبکلا و  ذاتسالا  ّنا  نیدلا ، نع  جرخ  دقف  مهبهذم ،

(1)  ... میهافملا هذه  ححصت ) نا  بجی  میهافم   ) هباتک یف  ححص  دق  نیفیرشلا 
ریفکت و ياهسایقم  دـنرکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  ناناملـسم  تحیـصن  ضرعتم  هزورما  هک  یناسک  انامه 
هب نانآ  فیصوت  ناناملسم و  ریفکت  ددص  رد  رتمامت  هچره  تعرس  اب  هدش و  هابتشا  نانآ  دزن  یهارمگ  هب  تبـسن 

روما نیا  زا  یکی  بکترم  یـسک  هاگره  هک  دنراد  دامتعا  بلطم  نیا  رب  ماهتا  نیا  رد  نانآ  و  دنراکـشآ ، كرش 
گرزب و داتـسا  انامه  تسا . هدش  جراخ  نید  زا  ددرگ  ناشبهذـم  رد  مهف  فالخ  رب  باب  هس  نیا  رد  هدـش  رکذ 
رد ص ])  ) یبنلا دجـسم  مارحلادجـسم و   ] فیرـش مرح  ود  رد  نید  ملع و  مداـخ  يولع ، دیـس  تسدربز  ملاـع 

 .... تسا هدومن  حیحصت  ار  میهافم  نیا  ححصت ) نا  بجی  میهافم   ) مان هب  شباتک 

يوله دناک  کلام  دمحم  . 10

تیعمج سیئر  ۀیفرشألا و  هاگشناد  سیئر  ثیدح و  خیش  تسا و  ناتـسکاپ  روهال  تنـس  لها  ياملع  زا  هک  وا 
« ححصت نا  بجی  میهافم   » باتک رب  دوخ  ظیرقت  رد  دیآیم  باسح  هب  روشک  نآ  رد  مالسا  ياملع 

.37 صص 36 - ححصت ، نا  بجی  میهافم  - 1
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43 ص :
: دسیونیم

و بالطلا ، ءاملعلا و  اهیلا  جاتحی  ۀیلاع ، نیماضم  ةرکتبم و  عیـضاوم  یلع  يوتحی  باتکلا  اذه  ّنا  ۀـقیقحلا  یفو 
(1) نیدلا ...  لوصا  یف  ةریثک  تاعوضوم  یف  تاقلغملا  هب  ّلحتام  هترکف  ّولع  فلؤملا و  قوذ  نسح  نم  هیف 

نآ هب  بالط  اـملع و  هک  تسا  یلاـع  نیماـضم  يراـکتبا و  تاـعوضوم  هدـنراد  ربرد  باـتک  نیا  تقیقح  رد  و 
يرایـسب تاعوضوم  رد  تاقلغم  نآ  اب  هک  هدرب  راک  هب  يدنلب  راکفا  وکین و  قوذ  نآ  رد  فلؤم  دنراد و  جایتحا 

 ... ددرگیم زاب  نید  لوصا  زا 
: لیبق زا  دناهدرک ؛ قیدصت  ناتسکاپ  تنس  لها  ياملع  زا  يدادعت  ار  ظیرقت  نیا 

؛ هاگشناد سیئر  یتفم ، هللادیبع  دمحم  فلا )
؛ هاگشناد سیئر  بیان  نامحرلادبع ، ب )

؛ ناتسکاپ مالسا  ياملع  تیعمج  ریما  هایم ، دمحم  نب  هایم  دماح  ج )
(2) یندم . دمحا  نیسح  مالسالا  خیش  هفیلخ  د )

ردنکسا قازرلادبع  رتکد  . 11

ص 39. ححصت ، نا  بجی  میهافم  - 1

ص 39. ححصت ، نا  بجی  میهافم  - 2
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44 ص :
میهافم  » باتک رب  ظیرقت  رد  تسا  یچارک  یمالسا  مولع  هاگشناد  رد  میلعت  ریدم  تنـس و  لها  ياملع  زا  هک  وا 

: دسیونیم ححصت » نا  بجی 
ودـعلا ءازإ  صوصرملا  ناینبلاک  ًادـحاو  ًافـص  اونوکی  نا  و  قحلا ، ءاملع  ۀـملک  عمتجتل  ناحدـق  تقولا  ّنا  يرا 

تاسدـقملاب ةءاـسإلا  و  هـلها ، فـینحلا و  نیدـلا  اذـه  یلع  ءاـضقلا  هتوـقو  هلوـحب  فدـهی  يذـلا  كرتـشملا 
امیف مهتوق  عیـضتال  یتح  نیدهتجملا  داهتجال  لاجم  اهیف  یتلا  رومألا  یف  ًاضعب  مهـضعب  حـماسیل  و  ۀیمالـسالا ،

(1)  ... هنع عافدلا  فینحلا و  نیدلا  رشنل  ةوقلا  هذه  فرصت  نأ  بجی  لب  مهنیب ،
دهد لیکـشت  ار  يدـحاو  فص  هدـش و  عمج  قح  ياملع  نخـس  ات  هدیـسر  نآ  تقو  هک  منکیم  هدـهاشم  نم 

فدـه ار  شلها  فینح و  نید  يدوبان  شاهوق  تردـق و  اب  هک  كرتشم  نمـشد  ربارب  رد  مکحم  ناـینب  نوچمه 
يارب یلاجم  هک  يروما  رد  دیاب  املع  اذل  و  تسا . یمالـسا  تاسدقم  هب  بدا  هئاسا  تناها و  ددـص  رد  هتفرگ و 
هکلب ددرگن ، عیاض  دوخ  نیب  رد  ناشتوق  ات  دنـشاب  هتـشاد  حـماست  رگیدـکی  هب  تبـسن  تسا  نیدـهتجم  داـهتجا 

 ... ددرگ فرص  نآ  زا  عافد  فینح و  نید  رشن  تهج  هب  توق  نیا  هک  تسا  بجاو 

ص 40. نامه ، - 1
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45 ص :

دازآ رداقلادبع  دمحم  دیس  . 12

تسا روهال  یکلم  دجـسم  بیطخ  روشک و  نآ  ياملع  سلجم  سیئر  ناتـسکاپ و  تنـس  لها  ياملع  زا  هک  وا 
: دسیونیم ححصت » نا  بجی  میهافم   » باتک رب  دوخ  ظیرقت  رد 

ۀینآرقلا و ۀلدألاب  دافا  هیف و  داجا  دـق  و  ًافلخ ، ًافلـس و  ۀـعامجلا  ۀنـسلا و  لها  هیلع  ام  یلع  يوتحی  هاندـجوف  ... 
(1) ۀیثیدحلا ... 

رد وا  و  تسا . هدـمآ  نآ  رد  تعامج  تنـس و  لـها  نیرخأـتم  امدـق و  رظن  هک  متفاـی  نینچ  ار  وا  باـتک  نم  ... 
 ... تسا هدومن  هدافا  یثیدح  ینآرق و  هلدا  اب  هدرک و  ثحب  بوخ  رایسب  شباتک 

حتاف نسح  رتکد  . 13
رب دوخ  ظیرقت  رد  تسا  روشک  نآ  یمالـسا  ناـمرد  ما  هاگـشناد  ریدـم  نادوس و  تنـس  لـها  ياـملع  زا  هک  وا 

: دسیونیم ححصت » نا  بجی  میهافم   » باتک
نیملـسملا لیلقتب  اوهابیل  ملعلا  ءایعدا  اهثفنی  یتلا  لیلـضتلا  ریفکتلا و  سییاقم  داسف  هفلؤم  یف  بتاکلا  ناـبا  دـقل 

اورذبیل و  مهترثکبال ،

ص 41. ححصت ، نا  بجی  میهافم  - 1
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46 ص :
مهتوص لعج  اّمم  ءاملعلا  اهلوح  فلتخا  عیـضاومب  يرخا  و  ۀیلکـش ، لئاسمب  ةرات  نیثبـشتم  مهفوفـص  نیب  ۀنتفلا 

(1). ًابیرغ راکفألا  نیب  مهرکف  ًازاشن و  تاوصألا  نیب 
يرما تسا ، هدومن  نشور  حضاو  روط  هب  ار  یهارمگ  هب  تبسن  ریفکت و  ياهسایقم  داسف  شفیلأت  رد  هدنـسیون 
هکنیا ات  و  اهنآ ، ترثک  هب  هن  دـننک  راختفا  ناناملـسم  یمک  هب  ات  هتخاس  يراج  ناـبز  رب  ار  نآ  ملع  نایعدـم  هک 

هدرک و کسمت  يرهاظ  لیاسم  هب  یهاگ  دوخ  راک  نیا  رد  نانآ  و  دنناشنب . ناناملـسم  فوفـص  نیب  ار  هنتف  رذـب 
نیب ار  نانآ  يادص  هک  يرما  دنراد ، رظن  فالتخا  نآ  هرابرد  املع  هک  دننکیم  کسمت  یتاعوضومهب  مه  یهاگ 

. تسا هدومن  بیرغ  اهرکف  نیب  ار  اهنآ  رکف  هدرک و  روفنم  اهادص 

راطع روفغلادبع  دمحا  داتسا  . 14

نا بجی  میهاـفم   » باـتک رب  دوـخ  ظـیرقت  رد  دـیآیم  باـسح  هب  راـید  نآ  بیدا  زاـجح و  ناـگرزب  زا  هـک  وا 
: دسیونیم ححصت »

نم عم  لدـجلا  ءاغتبا  بتک  ام  بتکیـال  ۀـثاحبلا  ۀـمالعلا  هفلؤم  اذاـف  ححـصت ) نا  بجی  میهاـفم   ) باـتک تأرق 
هفلؤم بتک  اّمنا  و  ریفکتلا ، ّدح  یلإ  لصت  یتلا  ۀفلاخملا  دشا  هئارآ  ضعب  یف  هنوفلاخی 

ص 42. ححصت ، نا  بجی  میهافم  - 1
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47 ص :
(1) فافعلا ...  ۀمکحلا و  بولسا  ًاذختم  قحلا ، ریرقت  ءاغتبا 

ار باتک  نیا  زگره  نآ  هدننکثحب  همالع و  فلؤم  هک  مدیمهف  مدناوخ و  ار  ححصت ) نا  بجی  میهافم   ) باتک
ّدح هب  هک  يرما  هتـشونن ، تسا  فلاخم  اهنآ  اب  ًادـیدش  هک  یتاعوضوم  رـس  رب  دوخ  نافلاخم  اب  لدـج  تهج  هب 
رد  ] تفع تمکح و  بولـسا  هدومن و  فیلأت  قح  ریرقت  تهج  هب  ار  باتک  فلؤم  هکلب  دوشیم ، هدیـشک  رفک 

 ... تسا هدرک  تاعارم  ار  مالک ]

رفین یلذاش  دمحم  خیش  . 15

رد هدوب  همرکم  هکم  یمالسالا  ملاعلا  ۀطبار  وضع  سنوت و  تعیرش  هدکشناد  لوئـسم  سنوت و  ياملع  زا  هک  وا 
: دسیونیم ینونک  نایباهو  دض  رب  ححصت » نا  بجی  میهافم   » باتک رب  دوخ  ظیرقت 

یلع نیملـسملا  اومغرا  ّیتح  نومومـسم  مّهنا  مهفکی  مل  ۀـیمدقتلا  حالـصإلا و  مساب  نوقعنی  نیذـلا  ءـالؤهف  ... 
حالصإلاب و هنومسی  امل  ةوعدلاب  مهتریقع  اوعفر  و  مکحلا ، یلع  ۀجوعملا  فورظلا  مهتدعاس  ذا  مومسلا ، کلت 

ملاعلا اوزغی  یک  ۀیمدقتلا ،

.46 صص 45 - نامه ، - 1

رفین یلذاش  دمحم  خیش  . 15www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com166 زا هحفص 49 

about:blank#p40i1
http://www.ghaemiyeh.com


48 ص :
(1) یمالسالا ... 

دوـخ هک  ار  هچنآ  هب  دـندرکن  تیاـفک  دـناهدروآرب ، ادـص  تفرـشیپ  تاحالـصا و  مسا  هب  هک  یناـسک  نـیا  ... 
ار نانآ  تموکح  رد  یفارحنا  ياـهتیفرظ  اریز  دـندرک ؛ ـالتبم  اـهمس  نآ  هب  ار  ناناملـسم  هکنآ  اـت  دنامومـسم 

تفرـشیپ حالـصا و  ار  نآ  هک  يزیچ  نآ  دروم  رد  دـندومن  دـنلب  توعد  هب  ار  دوخ  يادـص  هدرک و  تدـعاسم 
 ... دنیامن حتف  ار  یمالسا  ملاع  قیرط  نیا  زا  ات  دندیمان ،

ینانب لاف  دمحم  خیش  . 16

رب دوخ  ظیرقت  رد  تسا  همرکم  هکم  یمالسالا  ملاعلا  ۀطبار  وضع  یناتیروم و  رد  یمالسالا  ۀطبار  ریدم  هک  يو 
: دسیونیم ححصت » نا  بجی  میهافم   » باتک

ّالإ ححـصت ) نا  بجی  میهافم   ) باتک یف  رظنلا  دعب  لئاسملا  هذـه  یف  نیدـناعملل  قبی  مل  ّهنا  ملعا  هللاو  يدـنعو 
(2) ًاثیدح ...  ًامیدق و  هیلع  ًاعمجم  نوکی  نا  داک  هیف  ءاج  ام  ّنا  ذإ  هیف ؛ ءاج  ام  لکل  میلستلا 

يزیچ ححصت ) نا  بجی  میهافم   ) باتک رد  رظن  زا  دعب  لیاسم  نیا  رد  نادناعم  يارب  دنادیم - ادخ  نم - رظن  هب 
دنامیمن یقاب  میلست  زج 

ص 50. ححصت ، نا  بجی  میهافم  - 1

ص 54. ححصت ، نا  بجی  میهافم  - 2
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49 ص :
امدق و نیب  عامجا  دروم  هک  تسا  کیدزن  هدـمآ  باتک  نیا  رد  هچنآ  اریز  تسا ؛ هدـمآ  نآ  رد  هچنآ  هب  تبـسن 

 ... دشاب نیرخأتم 

يورازه یناقح  نمحرلا  زیزع  دمحم  خیش  . 17

میهافم  » باتک رب  دوخ  ظیرقت  رد  تسا  ناتـسکاپ  يدـنپلوار  ربکـألا » قیدـصلا   » دجـسم ماـما  بیطخ و  هک  وا 
: دسیونیم ححصت » نا  بجی 

اندجو يذلا  وه  و  ًافلخ ، ًافلس و  ۀعامجلا  ۀنسلا و  لها  ءاملع  روهمج  هیلع  ام  ۀلمج  یف  وه  هیف  ام  لک  ّنا  اندجو 
(1) نیققحملا ...  ءاهقفلا  نیرسفملا و  نیثدحملا و  نم  انخیاشم  هیلع 

نیرخأتم امدـق و  زا  تعامج  تنـس و  لها  روهمج  رظن  هلمجلا  یف  هدـمآ  باتک  نیا  رد  هچنآ  هک  متفاـی  نآ  رد 
 ... دنراد رظن  قافتا  نآ  رب  ققحم  ياهقف  نارسفم و  ناثدحم و  زا  ام  خیاشم  هک  تسا  يزیچ  نآ  و  تسا ،

یعرم یقوسد  میهاربا  خیش  . 18

: دسیونیم ححصت » نا  بجی  میهافم   » باتک رب  دوخ  ظیرقت  رد  هدوب  رصم  فاقوا  قباس  ریزو  هک  وا 
یلقع وا  یعرش  عنام  دجویال  ّهنا  ... 

ص 57. نامه ، - 1
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50 ص :
ناک اذا  و  ماقملا ، اذـه  یف  اهقاس  یتلا  ۀـلدألا  نع  الـضف  هتاـمم ، دـعب  وأ  هتاـیح  یف  ص )  ) یبنلاـب لـسوتلا  عنمی 

لـسوتلا لثم  و  ۀمألا ، هذه  نم  نیحلاصلاب  لسوتلا  نم  اذإ  عنام  ّهناف ال  ۀحلاصلا  لامعألاب  لسوتلا  وه  هیلع  قفتملا 
(1) ّهبر . ریغ  يری  کلذ ال  لک  یف  نمؤملا  و  کلذ ، هباش  ام  ۀثاغتسالا و  ۀناعتسإلا و 

عنم ار  وا  گرم  زا  دعب  ای  تایح  نامز  رد  ص )  ) ربمایپ هب  لسوت  هک  درادن  دوجو  یلقع  ای  یعرـش  عنام  زگره  ... 
دروم حـلاص  لامعا  هب  لسوت  رگا  و  تسا . هدروآ  بیترت  هب  ماقم  نیا  رد  ناشیا  هک  ياهلدا  هب  دـسر  هچ  اـت  درک 

. نآ لاثما  هثاغتسا و  تناعتـسا و  تسا  لسوت  لثم  و  تسین . تما  نیا  زا  ناحلاص  هب  لسوت  زا  یعنام  تسا ، قافتا 
. دنکیمن هدهاشم  ار  شراگدرورپ  زج  روما  نیا  مامت  رد  نمؤم  و 

ضّوعم دومحم  نیسح  خیش  . 19

: دسیونیم ححصت » نا  بجی  میهافم   » باتک رب  دوخ  ظیرقت  رد  تسا  رصم  رهزالا  هاگشناد  ياملع  زا  هک  وا 
دمحم بیسنلا ، بیسحلا ، لیلجلا  ملاعلا  باتک  تحفصت  دقف 

.65 ص 64 - ححصت ، نا  بجی  میهافم  - 1
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51 ص :
میلسلا مهفلا  و  ریزغلا ، ملعلاب  الفاح  هتدجوف  ححصت ،) نا  بجی  میهافم   ) هامـس يذلا  ینـسحلا  یکلاملا  يولع 

(1) ... 
یسررب ار  ححـصت ) نا  بجی  میهافم   ) مان اب  ینـسح  یکلام  يولع  دمحم  بسن ، بسح و  اب  لیلج ، ملاع  باتک 

 ... مدید ملاس  مهف  راشرس و  ملع  زا  ولمم  ار  نآ  مدرک و 

ناربج مالسلادبع  . 20

: دسیونیم ححصت » نا  بجی  میهافم   » باتک رب  دوخ  ظیرقت  رد  تسا  شکارم  یملع  سیئر  هک  وا 
(2) ۀفلؤم ...  یلع  ءانثلا  لوبقلاب و  هوقلت  نیفراعلا  ءاملعلا  راظنأ  یلع  باتکلا  اذه  ضرع  اّمل  و  ... 

 ... دنداتسرف دورد  نآ  فلؤم  رب  هدرک و  لوبق  هب  یقلت  ار  نآ  دیسر  فراع  ياملع  دید  هب  باتک  نیا  نوچ  و  ... 

نمی ياملع  تعامج 

دیجمت نآ  زا  هتـشون و  ظیرقت  نآ  رب  ححـصت » نا  بجی  میهافم   » باتک هعلاطم  زا  دـعب  نمی  ياملع  زا  یتعامج 
: دناهدروآ دوخ  ظیرقت  رد  نانآ  دناهدرک ،

ص 66. ححصت ، نا  بجی  میهافم  - 1
ص 68. نامه ، - 2
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52 ص :
يولع دمحم  دیسلا  ۀلیضف  ۀجحلا  ۀمالعلا  هفلؤمل  ححصت ) نا  بجی  میهافم   ) باتک یلع  نمیلا  ءاملع  علطا  دقف 
ةدـیقع هیف  هفلؤـم  رّرق  هعیـضاوم  یف  هدوـجا  فـلؤم و  نسحا  هودـجو  هوـظرق و  هوررق و  هورقاـف و  یکلاـملا ،

(1) فلخلا ...  فلسلا و 
، تلیـضف بحاص  همالع ، نآ  فلؤم  زا  دـندرک  ادـیپ  عالطا  ححـصت ) نا  بجی  میهافم   ) باتک زا  نمی  ياـملع 
نیرتـهب و ار  نآ  هدز و  ظـیرقت  وا  رب  دـندومن و  ریرقت  هتــسناد و  تباـث  ار  نآ  و  یکلاـم ، يوـلع  دـمحم  دــیس 

هدرک ریرقت  ار  نیرخأتم  امدـق و  هدـیقع  باتک  نیا  رد  نآ  فلؤم  هک  دنتـسناد  دوخ  دروم  رد  فیلأـت  نیرتوکین 
 ... تسا

: لیبق زا  دناهدرک  اضما  نمی  ياملع  زا  يدادعت  ار  ظیرقت  نیا 
؛ هرابز دمحم  نب  دمحا  دیس  نمی  يروهمج  یتفم  . 1

؛ زعت یتفم  لیقع ، نب  رمع  نب  میهاربا  دیس  . 2
؛ دیبز ياملع  سیئر  رداقلادبع ، نب  ةزمح  نب  دسا  خیش  . 3

؛ دواد دمحا  خیش  . 4
؛ نمی یمالسا  ذاقنا  سیئر  لیجع ، يداهلادبع  دیس  . 5

؛ زعت یمالسا  زکرم  سیئر  یمرقم ، مازح  دمحم  . 6
؛ یباصو یلع  دمحا  خیش  . 7

؛ دیبز یتفم  نامیلس ، نب  دمحم  دیس  . 8
؛ هللادبع نب  میرکلادبع  خیش  . 9

ص 49. ححصت ، نا  بجی  میهافم  - 1
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53 ص :
؛ یباصو هللادبع  نب  نیسح  خیش  . 10

؛ حلطب یلع  دمحم  دیس  خیش  . 11
؛ مرکم یلع  دمحم  . 12

(1) ءاعنص . یملع  ياههزوح  ریدم  روصنم ، یلع  دمحم  خیش  . 13

یکلام يولع  نب  دمحم  راکفا  زا  ییاههنومن 

هراشا

: مینکیم هراشا  نایباهو  دیاقع  ّدر  رد  ناشیا  ياههاگدید  زا  ییاههنومن  هب  کنیا 

يریفکت نایباهو  اب  تفلاخم  . 1

: دسیونیم نایباهو  یطارفا  ریفکت  اب  تفلاخم  رد  ریفکتلاب » ۀفزاجملا  نم  ریذحتلا   » باتک رد  ناشیا 
ّحصی و ال فاصوا ال  باقلاب و  ماکحألا  رادصا  كرـشلا و  رفکلا و  عیزوت  یف  تصـصخت  ۀـعامجب  انیلتبا  دـقل 

يأرلا یف  فلتخی  نمیف  مهضعب  لوقک  هللا ، لوسر  ًادّمحم  ّنا  هللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهشی  ملـسم  یلع  قلُطت  نا  قیلی 
یف و  عدتبم ...  ذوعشُم ...  لاّجد ...  فرحم ...  هعم : بهذملا  و 

. نامه - 1
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54 ص :
 .... رفاک و  كرشم ...  ۀیاهنلا :

دیزی و  ًافازُج ، ظافلألا  هذه  لثم  نولیکی  ةدیقعلا  یلإ  مهـسفنا  نوبـسنی  نیذـلا  ءاهفـسلا  نم  ًاریثک  انعمـس  دـقلو 
 ... نالفب وعدملا  یّحل  نب  ورمع  ّۀلم  دّدجم  و  نامزألا ، هذه  یف  لالـضلا  كرـشلا و  ۀیعاد  هلوقب : مهتلهج  ضعب 
نع ّالإ  ردصت  یّتلا ال  ۀحیبقلا  ظافلألا  هذه  لثمب  متـشلا و  بسلا و  اذه  لثم  لیکی  ءاهفـسلا  ضعب  عمـسن  اذـکه 

(1) شاقنلا ...  یف  بدألا  ۀقیرط  ةوعدلا و  بولسا  اودیجی  مل  نیذلا  ۀقوسلا 
حیحـص ریغ  فاصوا  باقلا و  اب  ماکحا  ندرک  رداص  كرـش و  رفک و  عیزوت  رد  هک  میاهدش  التبم  یناسک  هب  ام 

لثم تسین ، ص )  ) مالـسا ربمایپ  تّوبن  دیحوت و  هب  هدنهدتداهـش  ناملـسم  قیال  هک  یفاصوا  دنراد ، صـصخت 
لاجد هدـننک ...  فیرحت  ناونع : دنـشابیم  بهذـم  يأر و  رد  دوخ  فلاخم  هک  يدارفا  هب  نانآ  زا  یخرب  هکنیا 

 ... دننکیم قالطا  ار  رفاک  و  كرشم ...  رخآ  رد  و  راذگتعدب ...  زابهدبعش ...  ... 
ار ظافلا  هنوگنیا  لاثما  هنوگچ  هک  میاهدینش  دنهدیم  تبسن  هدیقع  هب  ار  ناشدوخ  هک  یناهیفـس  زا  يرایـسب  زا 

روطهب هطباضیب و 

.9 صص 8 - یکلام ، يولع  نب  دّمحم  ریفکتلاب ، ۀفزاجملا  نم  ریذحتلا  - 1
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هدـننک توعد  : ) ناونع دوخ  فلاخم  رب  هداهن و  رتارف  نیا  زا  اپ  اهنآ  زا  یخرب  یتح  و  دـنربیم . راک  هب  هدرتسگ ،

 ... دنربیم راک  هب  ار  ینالف )...  ياقآ  یحل  نب  ورمع  ّتلم  هدننک  دیدجت  و  نامز ، نیا  رد  یهارمگ  كرش و  هب 
هب ار  حیبق  ظافلا  اهشحف و  اهمانشد و  نیا  لاثما  هدرتسگ  تروص  هب  هک  میونـشیم  ناهیفـس  یخرب  زا  هنوگنیا 

توعد و شور  بولـسا و  هک  یناسک  دوشیم ، رداص  رازاـب  هچوک و  دارفا  زا  اـهنت  هک  یظاـفلا  دـنربیم ، راـک 
 ... دننادیمن یبوخ  هب  ار  هشقانم  رد  بدا  هقیرط 

ص)  ) ربمایپ ربق  ترایز  تیعورشم  . 2

رفس راب  میرحت  رد  نایباهو  ۀیرظن  ّدر  رد  ۀیعدبلاو » ۀیعرـشلا  نیب  ۀیوبنلا  ةرایزلا   » مان هب  دوخ  باتک  همدقم  رد  وا 
: دسیونیم ص )  ) ربمایپ ربق  ترایز  تهج  هب  نتسب 

یف مه  مهوفـص و  مهیلع  رّدـک  نیملـسملا و  یلإ  ءاسأ  باتک  ( 1419  ) ماعلا اذه  ّجـحلا  مسوم  یف  رهظ  دـق  ّهنا 
هناحبس و هللا  هجو  نودصاق  راوز  جاجح  مه  و  مهروعشل ، حرج  مهل و  ءاذیا  ربکا  ناکف  ص )  ) هللا لوسر  ةرایز 

اذه انجعزأف  اهیف ، ریخ  ۀحجار ال  ةدـسفم  هتوم  دـعب  ص )  ) هللا لوسر  ةرایز  ّنا  يدـعتملا : اذـه  لوقی  ذا  یلاعت ؛
بدألا ءوس  يدعتلا و  ءارتفإلا و 
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و ص )  ) هللالوسر ماـقم  نع  عافدـلا  یف  ۀـلاسرلا  هذـهب  كراـشا  نا  تببحا  کلذـل  ص )  ) هللا لوسر  ماـقم  یلع 

(1) ًاتوقمم ...  ًاولغ  سیل  وه  و  هیبنل ، نمؤملا  هبیبحل و  بیبحلا  همدقی  ام  لقا  وه  و  هنع ، ّبذلا 
هدـش و تناها  ناناملـسم  هب  نآ  رد  هک  دـش  پاچ  ناـیباهو  يوس  زا  یباـتک  لاس 1419  لاسما ، جـح  مسوم  رد 
رازآ و نیرتشیب  نانآ  دـناهدوب . ص )  ) ادـخ لوسر  تراـیز  لاـح  رد  هک  یناـکین  تسا ، هدومن  رّدـکم  ار  ناـکین 

باتک زواجتم  هدنـسیون  تسا . هدوب  لاعتم  ناحبـس و  دـنوادخ  ناشدـصق  اهنت  هک  دنتـشاد  ینارئاز  هب  ار  تناـها 
تناـها و نیا  تسین . يریخ  نآ  رد  هدوب و  هدـسفم  ياراد  شگرم  زا  دـعب  ص )  ) ادـخلوسر تراـیز  هک  هتفگ 

نیا فیلأت  اب  ات  متشاد  تسود  اذل  و  تسا . هدروآ  درد  هب  ار  ام  ص )  ) ادخ لوسر  ماقم  رب  بدا  ءوس  یشکرس و 
تـسود کی  دـناوتیم  هک  تسا  يراک  نیرتمک  نیا  و  مشاب . میهـس  ص )  ) ادـخ لوسر  ماقم  زا  عافد  رد  هلاسر 

 ... تسین دنسپان  ولغ  راک  نیا  و  دهد ، ماجنا  شربمایپ  هب  تبسن  نمؤم  شبوبحم و  هب  تبسن 

ایلوا حاورا  هب  لسوت  تیعورشم  . 3

َو ََۀلیِسَْولا  ِْهَیلِإ  اوَُغْتبا  َو  َهللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   ) هیآ هرابرد  یکلام  يولع  نب  دمحم 

ص 2. یکلام ، يولع  نب  دمحم  ۀیوبنلا ، ةرایزلا  - 1
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! دـیزیهرپب ادـخ  ناـمرف ] تفلاـخم   ] زا دـیاهدروآ ! ناـمیا  هک  یناـسک  يا  « ؛) َنوُِحلُْفت ْمُکَّلََعل  ِِهلِیبَس  ِیف  اوُدـِهاج 
ّدر رد  (، 35 هدئام : !« ) دیوش راگتـسر  هک  دشاب  دینک ، داهج  وا  هار  ردو  دـیئوجب ! وا  هب  برقت  يارب  ياهلیـسوو 

: دسیونیم دنتفریذپیمن ، ار  شتافو  زا  دعب  ص )  ) ربمایپ هب  لسوت  هک  نایباهو  رظن 
ةایحلا یف  نیحلاصلا  ءایبنألا و  نم  ۀلضافلا  تاوذلاب  لسوتلل  لماش  وهف  يرت ، امک  ۀیآلا  یف  ماع  ۀلیـسولا )  ) ظفل

(1) اهعوقو . دعب  اهب  لسوتلل  و  هب ، رومأملا  هجولا  یلع  ۀحلاصلا  لامعالاب  نایتإلاب  و  تامملا ، دعب  و 
اـیبنا و زا  لـضاف  سوـفن  هب  لـسوت  لـماش  ظـفل  نیا  سپ  ینیبیم ، هک  هنوـگنآ  تسا  ماـع  هیآ  رد  هلیـسو  ظـفل 

هداد روتـسد  اهنآ  هب  هک  يروط  هب  حلاص  لامعا  ماجنا  هب  و  هدـش ، نآ  گرم  زا  دـعب  تایح و  نامز  رد  ناحلاص ،
. دوشیم ناشعوقو  زا  دعب  اهنآ  هب  لسوت  هب  و  هدش ،

: دیوگیم یهلا  يایلوا  هب  لسوت  هیجوت  رد  نینچمه  وا 
یلقع وأ  یعرـش  عنام  ياف  میظع ، هاج  ۀعیفر و  ۀبترم  یلع و  ردق  هللا  دـنع  هل  ص )  ) یبنلا ّنا  هیف  کش  اّمم ال  ّهنا 

هتبثت یتلا  ۀلدألا  نع  ًالضف  هب ؟ لسوتلا  عنمی 

ص 45. حّحصت ، نا  بجی  میهافم  - 1
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58 ص :
؛ ناک ًّایأ  بحأ  امب  هوعدن  نحنف  هایا . ّالا  نیعاد  یلاعت و ال  هللا  ریغ  نیلئاس  کلذ  یف  انـسل  و  ةرخآلا . ایندـلا و  یف 

 ... هقلخ نم  ّهبحی  نمب  هلأسن  ةرات  و  اّهبحی ، ّهنال  ۀحلاصلا ؛ انلامعاب  هلأسن  ةرات 
يذ لک  يدل  حضاو  وه  و  یلو ، وا  یبن  نم  ّهبحا  نم  لک  اذک  و  هب ، لسوتلا  ّحص  هللا  ّهبحا  ام  ّلک  ّنا  کلذ  ّرسو 
هللا ّهلک  کلذ  یف  لوؤسملا  و  هزاوج ، یلع  لقنلا  لقعلا و  رفاظت  لب  لقن ، لقع و ال  هنم  عنمی  و ال  ۀمیلـس ، ةرطف 

ص)  ) یبنلابف لامعألاب  لاؤسلا  زاج  اذا  و  تیملاال ...  یحلا و  یلولا و ال  ـال  یبنلا و  ـال  هل ، کیرـش  ـال  هدـحو 
(1) تاقولخملا ...  لضفا  ّهنال  یلوا 

ای یعرش  عنام  هچ  و  دراد ، یگرزب  ماقم  الاب و  هبترم  دنلب و  تلزنم  دنوادخ  دزن  ص )  ) ربمایپ هک  تسین  یکش  ... 
تابثا ترخآ  اـیند و  رد  ار  وا  هب  لـسوت  هک  ياهلدا  هب  دـسر  هچ  اـت  دـنکیم ؟ يریگولج  وا  هب  لـسوت  زا  یلقع 

تـسود هچنآ  هب  ار  ادخ  ام  و  میاهدناوخن . ار  وا  زج  هب  هدرکن و  لاؤس  ادـخ  ریغ  زا  لمع  نیا  رد  ام  و  دـیامنیم .
، میناوخیم دراد 

ص 154. ححصت ، نا  بجی  میهافم  - 1
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59 ص :
زا يدرف  هب  ار  وا  هاگ  و  دراد ، تسود  ار  اهنآ  هک  ارچ  میناوخیم ؛ دوخ  حلاص  لامعا  هب  ار  وا  هاگ  دـشاب ؛ هچ  ره 

 ... دراد شتسود  هک  میناوخیم  شقلخ 
ار یـسک  ره  نینچمه  و  تسج ، لسوت  نآ  هب  ناوتیم  دراد  تسود  دنوادخ  ار  هچ  ره  هک  تسا  نیا  نآ  ّرـس  و 

بحاـص ره  دزن  حـضاو  تسا  يرما  نیا  و  درک ، لـسوت  وا  هب  ناوتیم  دراد  تسود  دـنوادخ  یلو  اـی  ربماـیپ  زا 
. دراد تلالد  نآ  زاوج  رب  لقن  لقع و  هکلب  دشابیمن ، نآ  عنام  لقن  لقع و  هک  ملاس  ترطف 

هن هدنز و  هن  و  یلو ، ای  ربمایپ  هن  درادـن ، ییاتمه  کیرـش و  هک  تسادـخ  اهنت  دراوم  نیا  همه  رد  هدـش  لاؤس  و 
 ... هدرم

 ... دشابیم تاقولخم  رترب  وا  هک  ارچ  تسا ؛ یلوا  ص )  ) ربمایپ هب  سپ  تسا  حیحص  لامعا  هب  لاؤس  رگا  و 

كرش رد  تما  عوقو  زا  ص )  ) ربمایپ فوخ  مدع  . 4

: دیوگیم ص )  ) ربمایپ تّما  هب  كرش  تشگزاب  زا  نایباهو  ياعدا  ّدر  رد  یکلام  يولع  نب  دمحم 
بلط و ّهنال  ۀینثولا ؛ كرـشلا و  عوقو  نم  ظوفحم  ص )  ) هربق ّنا  یلع  ّلدی  ام  حیحـصلا  ثیدحلا  یف  ءاج  دقو 

هللا بضغ  ّدتشا  دبعی ، ًانثو  يربق  لعجتال  مهللا  (: ) ص  ) لاق باجتسم . هؤاعد  و  دبعی ، انثو  هربق  نوکیال  نا  اعد 
روبق اوذختا  موق  یلع 
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60 ص :
(. دجاسم مهئایبنا 

، هیلإ وأ  هیلع  ةالصلاب  ربقلا  دصقی  نا  نع  یهنلا  هقرط ، عیمج  نم  هتایاور  هیطعتام  یلع  فیرشلا  ثیدحلا  ینعمو 
. اهلها روبقلا و  ةدابع  كرـشلا و  یلإ  ممألا  نم  قبـس  نمل  ۀعیرذ  ناک  کلذ  ّناف  ربقلل ، وا  ربقلا  بحاصل  ًامیظعت 

هللا قّقح  دق  و  مهلبق ، ممألا  هیف  عقو  امیف  اوعقی  ّالئل  هتما  یلع  اهّدسف  ۀعیرذلا  هذه  یهنلا  اذهب  عراشلا  ربتعا  دـق  و 
. هیلإ وأ  هیلع  ةالصلاب  ص )  ) هربق مظعی  نم  نیملسملا  یف  سیلف  هءاعد ، باجتسا  هءاجر و 

و حیحـص ، دنـسب  رازبلا  يور  دـقف  عضوملا . اذـه  یف  هنفد  یلإ  ةراـشإلا  مالـسلا  ةالـصلا و  هیلع  هنع  تبث  دـقو 
ّنا ملع  دقف  تیبلا »  » لدـب ربقلا »  » ظفلب ، (1) ۀنجلا ) ضایر  نم  ۀـضور  يربنم  يربق و  نیب  ام  : ) ًاعوفرم یناربطلا 

لضفلا اذهب  هل  مکح  هربق و  راوجب  نوکی  فیرشلا  هدجسم 

ص 9. ج 4 ، یمثیه ، دئاوزلا ، عمجم  412 ؛ صص 360 - ج 1 ، یناربط ، طسوألا ، مجعملا  - 1
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61 ص :
نم لضفأ  هیف  ةالصلا  ّناب  حّرص  لب  همهدب ، ربقلا و ال  لجأل  هدجسم  رجهب  مهرمأی  مل  و  هنایتا ، یف  ۀمألا  بغرو 

ضایر نم  ۀـضور   ) ّهناـب ربنملا  یلإ  فیرـشلا  ربقلا  یلیاـم  ّصخ  و  مارحلا ، دجـسملا  ـاّلا  هاوس  اـمیف  ةالـص  فلأ 
(1) ۀنجلا .)

ماجنا یتسرپتب  كرـش و  ص )  ) ربمایپ ربق  رانک  رد  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  هدمآ  یبلطم  حیحـص  ثیدح  رد 
ياعد هک  مینادیم  و  دنتسرپب ، ار  نآ  هک  دوشن  یتب  وا  ربق  هک  هدومن  اعد  هدرک و  بلط  ترضح  اریز  دریگیمن ؛

رب دنوادخ  بضغ  دوش . هدیتسرپ  هک  هدم  رارق  یتب  ارم  ربق  ایادـخراب ! : ) دومرف ص )  ) ربمایپ تسا . باجتـسم  وا 
نآ قرط  هعومجم  زا  هک  هنوگنآ  ثیدح  يانعم  و  دندرک .) دجاسم  ار  ناشیایبنا  ياهربق  هک  تفای  تدش  یموق 

تهج هب  نآ ، فرط  هب  ای  نآ  رب  زاـمن  دوش  دـصق  هکنیا  زا  ص )  ) ربماـیپ یهن  زا  تسا  تراـبع  دوشیم  هدافتـسا 
تدابع كرـش و  رد  عوقو  هب  نیـشیپ  ياهتما  يارب  هدوب  یهار  راـک  نیا  هک  ربق ، يارب  اـی  ربق  بحاـص  میظعت 
نیـشیپ ياهتما  هک  دنتفین  یلکـشم  رد  شتما  ات  هدرک  ّدس  ار  هار  نیا  دوخ  یهن  نیا  اب  عراش  و  نآ . لها  روبق و 

ناناملـسم نیب  رد  اذل  و  دومن ، باجتـسم  ار  شیاعد  تخاس و  ققحم  ار  ترـضح  نآ  دیما  دـنوادخ  و  دـنداتفا .
. درازگ زامن  نآ  يوس  هب  ای  نآ  رب  هدرک و  میظعت  ار  ترضح  نآ  ربق  هک  درادن  دوجو  یسک 

نآلا هک  یعضوم  نیا  هب  هک  هدش  تباث  مالسلا  ةالصلا و  هیلع  وا  زا  و 

صص 140 و 141. ۀیوبنلا ، ةرایزلا  - 1
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62 ص :
. تسا هدرک  هراشا  هدش  نفد 

زا یغاب  نم  ربنم  ربق و  نیب  ام  : ) دومرف ص )  ) ربمایپ هک  دـناهدرک  لقن  ًاعوفرم  یناربط  زین  حیحـص و  دنـس  هب  رازب 
(. ماهناخ  ) ظفل هن  دومرف ، ربق )  ) ظفل اب  تسا .) تشهب  ياهغاب 

رب هدرک  مکح  و  دوب ، دهاوخ  وا  ربق  راوج  رد  ترضح  نآ  فیرش  دجسم  هک  دوشیم  هدافتسا  ترابع  نیا  زا  و 
رود شدجسم  زا  شربق  تهج  هب  ار  مدرم  و  تسا ، هدومن  اجنآ  هب  ندمآ  هب  بیغرت  ار  تما  تلیضف و  نیا  هب  وا 

نآ ریغ  رد  زامن  رازه  زا  نآ  رد  زامن  هکنیا  هب  هدرک  حیرـصت  هکلب  تسا ، هدادن  ار  نآ  بیرخت  روتـسد  هدرکن و 
. تسا هدرک  فیصوت  تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  هب  ار  ربنم  ات  ربق  زا  و  مارحلادجسم . زج  تسا ، رترب 

ایلوا روبق  ترایز  تمرح  رب  نایباهو  لالدتسا  ّدر  . 5

اعد زامن و  زاوج  مدع  رب  نآ  هب  نایباهو  هک  ًادـیع » يربق  ولعجت  ال   » ثیدـح يانعم  رد  یکلام  يولع  نب  دـمحم 
: دیوگیم دننکیم ، لالدتسا  ص )  ) ربمایپ یتح  ایلوا و  روبق  رانک  رد 

لمهیال نا  و  ص ،)  ) هربق ةرایز  ةرثک  یلع  ثحلا  هب  دارملا  نوکی  نا  لمتحی  يرذنملا : نیدلا  یکز  ظفاحلا  لاق 
. نیترم ّالإ  ماعلا  یف  یتأیال  يذلا  دیعلاک  تاقوألا ، ضعب  یف  ّالإ  رازیال  یتح 

لعجی نا  نع  یهنلا  هنم  مهف  نم  مهنمو 
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63 ص :
مالسلا ةالـصلا و  هیلع  رازی  نأ  وه  یغبنی  يذلا  اّمنإ  و  کلذک ، دیعلا  ّنا  امک  هیف ، ّالإ  نوکیال  صاخ  موی  ةرایزلل 

. یکبسلا یقتلا  لیوأتلا  اذه  رکذ  و  مویب ، صیصخت  ریغ  نم  کلذ  رسیت  اّملک 
یف لعفی  امک  بعللا  وهللاب و  مالسلا  ةالـصلا و  هیلع  هترایز  دنع  بدألا  ءوس  نع  یهنلا  هانعم  ّنا  مهف  نم  مهنمو 
یلع ۀـظفاحملا  عم  همالـس ، ّدر  هئاعد و  هرظن و  ۀـکرب  ءاجر  هدـنع و  ءاعدـلا  هیلع و  مالـسلل  رازی  اّمنا  داـیعالا و 

. ۀیوبنلا ۀفیرشلا  ةرضحلا  هذهب  قئاللا  بدألا 
ةرایز دـنع  بعللا  ۀـنیزلا و  وهللا و  یف  قارغالا  باتکلا  لهأ  ةداع  نم  ّناف  هللا ، ءاش  نا  برقـألا  وه  اذـه  ّلـعلو 

هیلع هترایز  دنع  بعللا  وهللا و  اذه  یف  اوّهبشتی  نا  نع  ۀمألا  مالـسلا  ةالـصلا و  هیلع  یهنف  مهیحلاص ، مهئایبنا و 
امک هتافو  دعب  هوراز  اذإ  اونوکی  نا  نیبئات و  نیرفغتسم  هترایزل  اوتأی  نا  مهیلع  لب  مالسلا ، ةالصلا و 
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64 ص :
(1) هتایح . یف  هیدی  نیب  نونوکی 

ربمایپ ربق  ترایز  ترثک  رب  ندرک  راداو  ثیدح  نیا  زا  دارم  هک  دراد  لامتحا  هتفگ : يرذنم  نیدـلایکز  ظفاح 
اهنت لاس  رد  هک  دـیع  زور  لثم  تاقوا ، زا  یخرب  رد  هکنیا  هن  دـنیایب  نآ  تراـیز  هب  هشیمه  هکنیا  دـشاب و  (ص )

. دنیآیم رابود 
زور کی  رد  وا  ترایز  هکنیا  زا  هدرک  یهن  ص )  ) ربمایپ هک  دناهدیمهف  هنوگنیا  ثیدح  نآ  زا  املع  زا  یخرب  و 

هک هزادنا  ره  ص )  ) ربمایپ هکنیا  تسا  راوازـس  هچنآ  و  تسا ، هنوگنیا  دـیع  هک  هنوگنامه  دریگ ، ماجنا  صاخ 
زا یخرب  تسا . هدرک  رکذ  یکبـس  ار  لیوأت  نیا  دباین . صاصتخا  یـصاخ  زور  هب  ددرگ و  ترایز  تسا  نکمم 

ةالـصلا و هیلع  ربمایپ  ترایز  ماـگنه  تسا  بدا  هئاـسا  زا  یهن  ثیدـح  نیا  ینعم  هک  دـناهدیمهف  نینچ  ثیدـح 
ربق و رانک  اعد  مالـس و  تهج  هب  اهنت  دـیاب  هکلب  دریگیم ، ماجنا  دایعا  رد  هک  هنوگنآ  بعل ، وهل و  اـب  مالـسلا ،

قیال هک  یبدا  رب  تظفاحم  اب  یلو  دوش ، هتفر  ترضح  نآ  ترایز  هب  شمالس  ّدر  وا و  ياعد  رظن و  تکرب  دیما 
زا اریز  دـهاوخب ؛ ادـخ  رگا  تسا  رتکـیدزن  عـقاو  هب  ینعم  نیا  اـیوگ  و  تسا . يوـبن  فیرـش  ترـضح  نآ  هب 

ناشناحلاص اـیبنا و  تراـیز  ماـگنه  بعل  تنیز و  وهل و  رد  ولغ  قارغا و  اراـصن ) دوهی و   ) باـتک لـها  تاداـع 
هدرک یهن  شترایز  ماگنه  بعل  وهل و  نیا  رد  نانآ  هب  ّهبشت  زا  ار  تما  مالسلا  ةالصلا و  هیلع  ربمایپ  اذل  دشابیم ؛

وا دزن  هبوت  رافغتسا و  يارب  ترضح  نآ  تایح  نامز  رد  هک  نانچمه  هک  تسا  هفیظو  ناناملسم  رب  هکلب  تسا ،

ص 137 و 138. ۀیوبنلا ، ةرایزلا  - 1
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65 ص :
. دنیامن نینچ  ترایز  ماگنه  هب  زین  شتافو  زا  سپ  دندمآیم 

تعدب تنس و  حیحص  موهفم  . 6

ار يزیچ  ره  دـنراد و  يرظنگنت  رایـسب  نایباهو  هک  تنـس  تعدـب و  موهفم  هراـبرد  یکلاـم  يولع  نب  دـّمحم 
: دیوگیم دشاب ، هدش  دراو  نآ  رب  یصاخ  لیلد  هکنآ  رگم  دننادیم ، تعدب 

وهف هیلعو  فلـسلا  لمع  نم  نکی  ملو  ص )  ) هللالوسر هلعفی  مل  لمعلا  اذـه  ّنا  نولوقی : مّهنا  مهتجح  ۀـیاغف  ... 
رظن الب  هماکحاو  نیدلا  یلع  نورساجتی  اذکه  هلوسر ، ۀنسو  هللا  باتکل  فلاخم  ّهنال  ۀلالـض ؛ وأ  ۀعدب  وأ  مارح 

(1)  ... لطاب هرخآو  ّقح  هلّوا  مهنم  مالکلا  اذهو  ّۀیور ، الو 
ناینیـشیپ رادرک  زاو  هدادـن  ماجنا  ص )  ) ادـخلوسر ار  لمع  نیا  دـنیوگیم : هک  تسا  نیا  اهنآ  لیلد  تیاـهن  ... 
هنوگنیا نانیا  تسوا . لوسر  تنـسو  ادخ  باتک  فلاخم  اریز  تسا ؛ یهارمگ  ای  تعدـب  ای  مارح  اذـلو  تسین ،
شرخآو ّقح  شلوا  اهنآ ، مالک  نیاو  دـنیامن ، ّلمأتو  رظن  هکنآ  نودـب  دـننکیم  تراـسج  نآ  ماـکحاو  نید  رب 

 ... تسا لطاب 
: دیوگیم نینچمه  وا 

هلعفی مل  حلاصلا  فلسلا  وا  ص )  ) یبنلا نوک  ّنا 

ص 412. صوصنلا ، مهف  یف  فلسلا  جهنم  - 1
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راکنإلا وأ  ءیـشلا  لعف  دـنع  یهنلا  دـیفی  ّصن  دوروب  نوکی  اّمنا  میرحتلا  لیلدو  لیلد ، مدـع  وه  لب  لیلدـب  سیل 

یه مهتقیرطو  هتنـس  یه  مهتنـس  لـعج  نیذـلا  نم  هماـقم  موقی  نّمم  وأ  ص ،)  ) مظعـألا عّرـشملا  نم  هلعف  یلع 
(1) هتقیرط ... 

لیلدو تسا ، تمرح  لیلد  مدع  هکلب  دوشیمن ، لیلد  هدادن  ماجنا  ار  راک  نیا  حلاص  فلس  ای  ص )  ) ربمایپ هکنیا 
زا ای  دراد  ص )  ) مظعا عّرـشم  زا  يراک  ِراکنا  ای  ءیـش  ماجنا  زا  یهن  رب  تلالد  هک  تسا  یّـصن  دورو  هب  میرحت 

تسا هدوب  ص )  ) ادخ لوسر  شورو  ّتنس  نامه  اهنآ  شورو  ّتنس  هک  یناسک  هدوب  نانآ  نیـشناج  هک  یناسک 
...

: دیوگیم رگید  ياج  رد  وا 
هلامعتـسا یف  طرفاو  اهّمذ ، وا  ءایـشا  میرحت  یلع  كرتلاو  مدـعلاب  لالدتـسالا  نم  نیرخأـتملا  ضعب  رثکا  دـقو 

مهنم اذهو  هولعفی ، مل  نیدشارلا  ءافلخلا  ّنا  ۀّجحب  وأ  هلعفی  مل  ص )  ) یبنلا ّنا  ۀجحب  نیتمزتملا  نیعطنتملا  ضعب 
وأ تقولا ، یف  مهل  ماق  رذعل  نوکی  دق  هب  لمعلا  مهکرت  ّنا  کلذ  ضیرم ؛ لقع  نع  جتان  ضیرع ، لهج 

. نامه - 1
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؛ وه کلذ  لیصفتو  هب ، ملع  مهعیمج  غلبی  مل  ّهلعل  وأ  هنم ، لضفا  وه  امل 

، کلذ ۀلمج  یف  هکرت  ام  اولخدی  ملو  هریرقت ، وأ  هلعفو  ص )  ) یبنلا لوق  اّهناب  ۀنـسلا  اوفّرع  نییلوصألا  ّنا  فلا )
. لیلدب سیل  ّهنال 

وأ عامجالا  وأ  ۀنـسلا  وأ  نآرقلا  هیلع  ّلدـی  يذـّلا  وه  ّهنا  نویلوصالا  رکذ  دـقو  هللا ، باـطخ  وه  مکحلا  ّنا  ب )
. الیلد نوکی  الف  اهنم ، ًادحاو  سیل  كرتلاو  سایقلا ،

نم ۀنیرق  وأ  لیلدـب  ّالإ  ًامیرحت  كرتلا  یـضتقی  الف  لیلدـلا ، مدـع  یـضتقی  لعفلا  مدـعو  لعف  مدـع  كرتلا  ج )
(1) سایق . وأ  عامجا  وأ  ۀنس  وأ  باتک 

زا یخرب  زینو  دـناهدرک ، طارفا  اـهنآ  ّمذو  ءایـشا  مـیرحت  رب  كرتو  مدـع  هـب  لالدتـسا  رد  نیرخأـتم ، زا  یخرب 
زینو هدادـن  ماـجنا  ار  لـمع  نیا  ص )  ) ربماـیپ هک  لالدتـسا  نیا  هب  دـناهدومن  يورهداـیز  هنیمز  نیا  رد  اهوردـنت 

؛ تسا ضیرم  لقع  زا  یـشان  هک  تسا  ياهدرتسگ  ینادان  نانآ  زا  فرح  نیاو  دناهدرکن ، نینچ  نیدشار  يافلخ 
کی كرت  اریز 

ص 426. صوصنلا ، مهف  یف  فلسلا  جهنم  - 1
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تـسا نآ  تهج  هب  ای  تسا ، هدمآ  دیدپ  تقو  نآ  رد  نانآ  يارب  هک  تسا  يرذع  تهج  هب  یهاگ  نانآ  زا  لمع 

نیا نآ  لیـصفتو  تسنادیمن . يزیچ  سک  چـیه  نآ  هراـبرد  هکنآ  اـی  دـندوب ، هدرک  هظحـالم  ار  نآ  زا  رتهب  هک 
؛ تسا

كرتو تسا ، ص )  ) ربماـیپ ریرقتو  لـعفو  لوق  نآ ، هک  دـناهدرک  فیرعت  هنوگنیا  ار  ّتنـس  اـهیلوصا  فـلا )
. دیآیمن باسح  هب  لیلد  اریز  دناهدرکن ؛ لخاد  نآ  رد  ار  ترضح 

ای عامجا  ای  ّتنـس  ای  نآرق  هک  تسا  يزیچ  نامه  هک  دـناهتفگ  اهیلوصاو  تسادـخ ، باطخ  نامه  مکح ، ب )
. دیآیمن باسح  هب  لیلد  اذلو  تسین  اهنآ  زا  یکی  كرتو ، دراد ، تلالد  نآ  رب  سایق 

اب رگم  دیآیمن  باسح  هب  میرحت  كرت ، اذلو  تسا  لیلد  مدع  یـضتقم  لعف  مدعو  تسا  لعف  مدـع  كرت ، ج )
. سایق ای  عامجا  ای  ّتنس  ای  باتک  زا  ياهنیرق  ای  لیلد 

ص)  ) يوبن دالیم  نشج  مسارم  ییاپرب  دیاوف  . 7

یتاکن نآ  رد  هدرک و  فیلأت  يوبنلا » دـلوملاب  لافتحالا  لوح   » ناونع تحت  ياهلاسر  یکلاـم  يولع  نب  دـمحم 
: تسا هدروآ  هنوگنیا  دننادیم ، تعدب  ار  نآ  هک  نایباهو  رظن  ّدر  رد  مسارم  ییاپرب  زاوج  دروم  رد  ار 

؛ نیدلا یف  عدتبا  دقف  کلذ  دقتعا  نم  لب  ۀصوصخم ، ۀلیل  یف  روکذملا  دـلوملاب  لافتحالا  ّۀینـسب  لوقنال  اّننا  . 1
ّلک یف  نوکی  نأ  بجی  هب  قلعتلا  و  ص )  ) هرکذ ّنأل 
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(1) نیح .

(2) هللا . یلإ  ةوعدلل  ۀلیسو  دلوملا - یف  ینعی : تاعامتجالا - ّنا  . 2
بارحم یف  ملقلا  دجـسی  ۀیدمحم  تادادـمإ  ۀـّیوبن و  دـئاوف  نم  ص -)  ) یبنلا یلع  ياأ  هیلع - ةالـصلل  مکف  . 3

(3) اهراونأ . رهاظم  اهراثآ و  دادعت  نع  ًازجاع  نایبلا 
(4) ۀلضافلا . هقالخأ  ۀلماکلا و  هفاصوأ  نایبب  انیلع  هل  بجی  ام  ضعب  ءادأب  هتأفاکمل  ضرعتلا  . 4

أرقن مل  و  ۀصئاصخ ، هداهج و  هلـضف و  و  ص ،)  ) بیبحلا رکذ  اهیف  یتلا  حـئادملا  نم  ءیـش  یلع  انعمتجا  ول  . 5
نم نوثّدحتملا  هیقلی  ام  یلإ  انعمتـسا  ّمث  اهیلع  اوحلطـصا  و  اهتئارق ، یلع  سانلا  فراعت  یتلا  يوبنلا  دلوملا  ۀصق 

ظعاوم و

ص 4. یکلام ، يولع  نب  دمحم  يوبنلا ص ، دلوملاب  لافتحالا  لوح  - 1
. نامه - 2

صص 9 و 10. نامه ، - 3
ص 10. نامه ، - 4

ص)  ) يوبن دالیم  نشج  مسارم  ییاپرب  دیاوف  . 7www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com166 زا هحفص 71 

about:blank#p62i1
about:blank#p62i2
about:blank#p62i3
about:blank#p62i4
http://www.ghaemiyeh.com


70 ص :
يوبنلا دـلوملا  تحت  لخاد  کلذ  ّناـف  کـلذ  اـنلعف  ول  لوقأ : تاـیآ ، نم  ءيراـقلا  هولتی  اـم  یلإ  و  تاداـشرا ،

(1). نازنع هیف  حطتنیال  و  نانثا ، هیلع  فلتخیالینعملا  اذه  ّنأ  ّنظأ  و  فیرشلا ،
اهمیظعت یلع  اهّرقأ  ۀمطاف و  هتنبال  ماق  امک  ًافیلأت  هیلع و  لخادلل  ًامیظعت  موقی  نأ  ص )  ) یبنلا يدـه  نم  ناک  . 6

مظع نم  ّقحأ  ص )  ) وـه و  ماـیقلا ، ۀیعورـشم  یلع  کـلذ  ّلدـف  مهّدیـسل ، مهماـیقب  راـصنألا  رمأ  و  کلذـب ، هل 
(2) کلذل .

. رضاح ریغ  دلوملا  ۀلاح  یف  وه  و  ص )  ) هروضح هتایح و  یف  کلذ  ّنإ  لاقی : دق  . 7
مالسلا ةالصلا و  هیلع  وهف  فیرشلا ، هتاذ  صیخـشتب  ص )  ) هل رـضحتسم  فیرـشلا  دلوملا  ءيراق  ّنإ  باوجلاو :

لوق دـنع  رـضاح  و  ۀفیرـشلا ، ةدالولا  نمزب  تقولا  اذـه  لبق  نم  ینارونلا  ملاعلا  نم  ینامـسجلا  ملاعلا  یف  مداـق 
: یلاتلا

ص 22. نامه ، - 1
ص 30. يوبنلا ص ، دلوملاب  لافتحالا  لوح  - 2
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. یلصألا هروضح  نم  برقأ  وه  یلظ  روضحب  ص )  ) دلوف

دق و  ّهبر ، قالخأب  ّقلختم  مالسلا  ةالـصلا و  هیلع  ّهنأ  یناحورلا : روضحلا  صیخـشتلا و  راضحتـسالا  اذه  ّدیؤیو 
عم ًارضاح  ص )  ) نوکی نأ  هقالخأب  هّقلخت  ّهبرب و  هیّسأت  یـضتقم  ناکف  ثیدحلا  یف  مالـسلا  ةالـصلا و  هیلع  لاق 

(. ص  ) همیظعت ةدایزل  ًابجوم  کلذ  رکاذلا  راضحتـسا  نوکی  و  ۀفیرـشلا ، هحورب  هیف  رکذـی  ماقم  ّلک  یف  هرکاذ 
(1)

يداقتعا نینچ  یـسک  ره  مییوگیم  هکلب  میتسین ، یـصوصخم  بش  رد  مسارم  ییاپرب  ندوب  تنـس  هب  لیاق  ام  . 1
. دشاب نامز  ره  رد  دیاب  وا  هب  هقالع  راهظا  ترضح و  نآ  دای  هک  ارچ  تسا ؛ هتشاذگ  تعدب  نید  رد  دشاب  هتشاد 

. دنوادخ هب  توعد  يارب  تسا  ياهلیسو  یناوخيدولوم  رد  تاعامتجا  . 2
، دوشیم ناـسنا  دـیاع  ص )  ) ربماـیپ رب  نداتـسرف  دورد  رب  هک  يدـمحم  یتادادـما  يوـبن و  هدـیاف  رایـسب  هچ  . 3

. تسا نآ  راونا  رهاظم  راثآ و  شرامش  زا  زجاع  نایب  بارحم  رد  ملق  هک  يدیاوع 

. نامه - 1
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لماک و فاـصوا  هکنیا  هب  دراد ، اـم  ندرگ  هب  هک  یقوقح  زا  یخرب  ربارب  رد  تسا  یهد  شاداـپ  راـک  نیا  رد  . 4

. مینک نایب  ار  وا  لضاف  قالخا 
میوش عمج  تسا  نآ  رد  وا  صیاصخ  داهج و  لـضف و  و  ص )  ) بوبحم رکذ  هک  یحیادـم  زا  يزیچ  رب  رگا  . 5

هب اهنت  میناوخن و  ار  هدش  اهنآ  يارب  یحالطـصا  دنناوخیم و  مدرم  فرع  هک  ار  ص )  ) ربمایپ تدالو  هصق  یلو 
، دنکیم توالت  نآرق  تایآ  زا  يراق  هک  هچنآ  هب  و  دـننکیم ، اقلا  تاداشرا  ظعاوم و  زا  نایوگ  ثیدـح  هچنآ 
هب تسا و  ص )  ) فیرـش ربماـیپ  دـلوم  رد  لـخاد  راـک  نیا  مینک  هنوگنیا  رگا  میوگیم : نم  میهد ، ارف  شوـگ 

انعم نیا  رد  هک  منکیم  نامگ  و  دباییم . ققحت  ص )  ) فیرش ربمایپ  تدالو  رد  مسارم  ییاپرب  يانعم  نآ  هلیسو 
. دننزن خاش  رگیدکی  رب  زب  ود  دنشاب و  هتشادن  فالتخا  مه  اب  مه  رفن  ود  یتح 

سنا تفلا و  وا  اب  تساوخیمرب و  شمارتحا  هب  دـشیم  دراو  وا  رب  هک  ره  هک  دوب  نیا  ص )  ) ربماـیپ هریـس  زا  . 6
داد روتـسد  ار  راصنا  و  درکیم ، میظعت  وا  رب  دشیم و  دنلب  همطاف  شرتخد  يارب  هک  هنوگنامه  درکیم ، رارقرب 

میظعت يارب  نارگید  زا  رتراوازـس  وا  و  دراد ، مایق  تیعورـشم و  رب  تلالد  نیا  و  دـنیامن ، مایق  دوخ  یلاوم  رب  ات 
. تسا

ییاپرب ماـگنه  یلو  تسا  تسرد  ص )  ) ربماـیپ روضح  تاـیح و  لاـح  رد  اـهراک  نیا  دوشیم : هتفگ  یهاـگ  . 7
!؟ تسین رضاح  وا  تدالو ، مسارم 

رـضاح دوخ  دزن  شفیرـش  تاذ  نتخاس  صخـشم  اـب  ار  وا  فیرـش ، ناوخيدولوم  يراـق  هک  تسا  نیا  باوج 
ملاع زا  لاح  نیا  رد  و  دنکیم ،
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رـضاح هدـنناوخ  هتفگ  دزن  هدـش و  دراو  ینامـسج  ملاع  هب  شفیرـش  تدالو  ناـمز  هب  تقو  نیا  زا  لـبق  ینارون 

. تسا رتکیدزن  وا  یلصا  روضح  زا  هک  دوشیم  رضاح  ّیلظ  روضح  اب  وا  و  ددرگیم ،
قـالخا هب  قـّلختم  داـب - وا  رب  مالـس  دورد و  هک  ربماـیپ - هکنیاـیناحور  روـضح  یـصخش و  روـضح  نیا  دـیؤم 

دای ارم  هک  متـسه  یـسک  نیـشنمه  نم  : ) دومرف یـسدق  ثیدـح  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  دـشابیم . شراگدرورپ 
ص)  ) ربمایپ یسأت  ياضتقم  سپ  دیامن .) دای  ارم  هک  متسه  یـسک  اب  نم  : ) تسا هدمآ  رگید  تیاور  رد  و  دنک .)

حور اب  وا  دای  هک  یماقم  ره  رد  وا  هدـننک  دای  اب  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  نیا  شراـگدرورپ  قـالخا  هب  وا  ّقلخت  و 
وا میظعت  رد  یتدایز  بجوم  دوخ  دزن  ار  ص )  ) ربماـیپ رکاذ ، ندرک  رـضاح  و  دـشاب ، رـضاح  دوشیم  شفیرش 

. دش دهاوخ 

یخزرب تایح  . 8

نایباهو هیرظن  ّدر  رد  (، 64 ءاسن :  ...( ) َكُؤاج ْمُهَسُْفنَأ  اوَُملَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو   ) هیآ هرابرد  یکلام  يولع  نب  دّمحم 
: دیوگیم دنهدیمن ، میمعت  ص )  ) ربمایپ تایح  زا  دعب  هب  ار  هیآ  هک 

ام مومعلا  غیص  یلعاو  مومعلا ، دیفی  طرشلا  قایـس  یف  لعفلا  ّنال  باصا ؛ امف  ةایحلا  لاحب  اهـصیصخت  دارا  نمو 
داشرا  » یف امک  طرشلا  قایس  یف  عقو 
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. انه دوقفم  وهو  لیلد  یلإ  جاتحی  امهدحاب  اهصیصختو  (1) «، لوحفلا

لعفلا عوقو  نم  انلق : لیلد ؟ یلإ  جاتحت  يوعد  ةایحلا  ۀلاحب  اهصیصخت  نوکی  یتح  مومعلا  یتا  نیا  نم  لیق : ناف 
یف لعفلا  ّنال  ًاماع ؛ ناک  طرشلا  قایـس  یف  عقو  اذإ  لعفلا  ّنا  لوصالا  یف  ةررقملا  ةدعاقلاو  طرـشلا ، قایـس  یف 

(2) ًاعضو . مومعلل  نوکت  طرشلا  وأ  یفنلا  قایس  یف  ۀعقاولا  ةرکنلاو  ًارکنم ، ًاردصم  هنمضتل  ةرکنلا ، ینعم 
لعف اریز  تسا ؛ هدیـسرن  عقاو  هب  متح  روط  هب  ص )  ) ربمایپ تایح  نامز  هب  ار  هیآ  صیـصخت  دنک  هدارا  سک  ره 

هنوگنامه دریگ ، رارق  طرش  قایس  رد  هک  تسا  نآ  مومع  هغیص  نیرتمهمو  تسا ، مومع  دیفم  طرش  قایـس  رد 
اجنیا رد  هک  دراد  لیلد  هب  جایتحا  دارفا ، زا  یکی  هب  هیآ  صیـصختو  تسا ، هدمآ  لوحفلا » داشرا   » باتک رد  هک 

. تسا دوقفم 
لیلد هب  جاتحم  هک  دشاب  ییاعدا  تایح  تلاح  هب  نآ  صیـصخت  هکنیا  ات  دش  ادیپ  مومع  اجک  زا  دوش : هتفگ  رگا 

ملع رد  اریز  دش ؛ مومع  هدافتسا  هدش  عقاو  طرش  قایس  رد  لعف  هکنیا  زا  مییوگیم : باوج  رد  تسا ؟

ص 122. لوحفلا ، داشرا  - 1
ص 57. ةرانملا ،» عفر   » ص 44 و نیتملا ،» مکحملا  درلا   » زا لقن  هب  صص 12 و 13 ، ۀیوبنلا ، ةرایزلا  - 2
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نوچ تسا ، هدرکن  يانعم  رد  لعف  دنکیم و  مومع  هدافا  دیایب  طرش  قایس  رد  لعف  هاگره  هک  هدش  تباث  لوصا 

. تسا مومع  يارب  عضو  ثیح  زا  طرش  ای  یفن  قایس  رد  هرکن  و  دشابیم ، هرکن  ردصم  نمضتم 
: لیبق زا  یتایآ  هب  یخزرب  تایح  مدع  تابثا  يارب  هک  نایباهو  زا  یخرب  لالدتسا  خساپ  رد  زین  وا 

(34 ءایبنا : ( ) َنوُِدلاْخلا ُمَُهف  َّتِم  ْنَِإف  َأ  َْدلُْخلا  َِکْلَبق  ِْنم  ٍرََشِبل  اْنلَعَج  ام  َو  )
،( دنـشکیم ار  وت  گرم  راظتنا  هک  اهنآ  یهگناو  ( ؛ میدادـن رارق  یگنادواج  یناـسنا  چـیه  يارب  زین )  ) وت زا  شیپ 

!؟ دوب دنهاوخ  دیواج  نانآ  يریمب ، وت  رگا  ایآ 
(30 رمز : ( ) َنُوتِّیَم ْمُهَّنِإ  َو  ٌتِّیَم  َکَّنِإ  )

! درم دنهاوخ  زین  اهنآ  يریمیم و  وت 
: دیوگیم دننکیم و  لالدتسا 

ّنا نیبتل  تءاج  تایآلا  اذـه  ّنا  یلإ  سانلا  هبنی  نا  ًالهج - وأ  ًادـصق  امإ  هتاف - تایآلا  هذـه  دروی  يذـّلا  اذـه  ... 
 ... تومیال يّذلا  یحلا  یقابلا  وه  هللا  ّناو  توملا  نم  رشبلا  یلع  يرجی  ام  هیلع  يرجی  ص )  ) ًادمحم

ثیح ۀیلهاجلا ، لوقعلا  یف  لطاب  روصتو  عئاش  موهفم  حیحصتل  تئاج  اّمنا 
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ّنا نودـقتعی  ذا  ةایحلا ؛ نیبو  لجرلا  اهب  فصتی  یّتلا  ۀیرـشبلا  لـئاضفلاو  ۀـیناسنالا  تـالامکلا  نیب  نوطبری  مّهنا 

هلئاضف هعم  تتامو  تام  لب  ۀلیضف ، الو  هل  ۀمیقال  راصو  هتیزم  هعم  تتامو  هلامکو  هلـضف  یهتنا  تام  اذا  لجرلا 
لهج یبال  لوقتل  تءاج  روصتلا ، کلذ  نالطبو  ینعملا  اذـه  داـسف  نیبتل  تاـیآلا  تءاـج  اـنه  نمو  هلاـصخو ،

ّهنا لب  ضرـالا ، هجو  یلع  دـّلخمب  سیلو  رـشب  ًادـمحم  ّنا  مهتلکاـش  یلع  نمو  نیکرـشملا  ۀـعامجو  بهلیباو 
نم صقنی  الو  هتجرد  یلع  رثؤی  الو  هتالامک  صقنی  ـال  اذـه  نکلو  رـشبلا ، ۀـماع  یلع  يرجی  اـم  هیلع  يرجیس 

(1) هتبترم ... 
هنوگنیا هک  دزاس  هاگآ  ار  مدرم  دـهاوخیمن  ًالهج  ای  ًادـمع  هدرک ، رکذ  داریا  ناونع  هب  ار  تایآ  نیا  هک  یـسک 

یـسک اهنتو  دنکیم  تلحر  ایند  زا  مدرم  ریاس  دننامه  ص )  ) دّمحم هک  دنک  نشور  ات  هدمآ  تهج  نیدـب  تایآ 
 ... درادن هار  گرم  وا  رد  هک  تسا  یح  يادخ  دنامیم  یقاب  هک 

صص 129 و 130. صوصنلا ، مهف  یف  فلسلا  جهنم  - 1
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اریز تسا ؛ هدـمآ  تیلهاج  لوقع  رد  لـطاب  يروصتو  عیاـش  یموهفم  حیحـصت  تهج  هب  تاـیآ  هنوگنیا  يرآ 

دنیوگیم دنهدیم و  طبر  وا  ندوبهدنز  نیبو  دنکیم  ادـیپ  يدرف  هک  يرـشب  لیاضفو  یناسنا  تالامک  نیب  نانآ 
دوشیم مامت  اهنآ  همه  درک  توف  هک  یماگنهو  دراد  ار  لیاضفو  تـالامک  نیا  تسا  هدـنز  اـت  صخـش  نآ  هک 

يارب تایآ  نیا  تهج  نیدب  دنوشیم . نفد  شتالامکو  لئاضف  شگرم  ابو  دش  دهاوخ  تیـصاخیب  يدوجومو 
اهنآ نارکفمهو  ناکرـشم  تعامجو  بهلوباو  لهجوبا  هب  ات  هدش  لزان  دیاقع  هنوگنیا  رب  نالطب  ّطخ  ندـناشک 

رگید رب  هک  یماکحا  نامه  هکلب  دوب ، دـهاوخن  یقاب  نیمز  يور  رد  زگره  هک  تسا  يرـشب  دـّمحم  هک  دـیوگب 
ربو درک  دـهاوخن  صقان  ار  وا  تالامک  ماـکحا  نیا  یلو  دـش ، دـهاوخ  دراو  زین  وا  رب  دوشیم  دراو  رـشب  دارفا 

 ... دومن دهاوخن  مک  وا  هبترم  زاو  تشاذگ  دهاوخن  ریثأت  وا  هجرد 
: دیوگیم هراب  نیا  رد  نینچمه  وا 

ۀیقیقحلا ال ةایحلا  هذه  و  ۀحیحصلا . ةروهـشملا  ثیداحألا  تانیبلا و  تایآلا  هیلع  ّتلد  ام  اذه  و  ۀیقیقح ، ةایحلا 
و َْدلُْخلا ) َِکْلَبق  ِْنم  ٍرََشِبل  اْنلَعَج  ام  َو  : ) لوقی ذا  زیزعلا ؛ هللا  باتک  یف  کلذ  ءاج  امک  توملاب ، مهفصو  ضراعت 

اّهناب ۀیخزربلا  ةایحلا  نع  انلوق  ینعم  ّنا  َنُوتِّیَم ) ْمُهَّنِإ  َو  ٌتِّیَم  َکَّنِإ  : ) لوقی
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دهاشملاب ّالإ  نامیإلل  مهلوقع  عستت  نّمم ال  ةدـحالملا  ضعب  اهرّوصتی  امک  ۀـیلاثم  وأ  ۀـیلایخ  تسیل  يأ  ۀـیقیقح 
 ... هلالج لج  هللا  ةردقل  هتیفیک  میلست  هروصت و ال  يرشبلا  لقعلا  قیطی  يذلا ال  بیغلا  نود  سوسحملا 

. ًارفاک مأ  ًانمؤم  ناک  ءاوس  فرعی ؛ ّسحی و  عمـسی و  تیملا  ّناب  تبثت  یتلا  راثآلا  ثیداـحألا و  ترفاـظت  دـقلو 
(1)

نآ رب  حیحص  روهشم و  ثیداحا  تّانیب و  تایآ  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  و  تسا ، یقیقح  تایح  یخزرب  تایح 
هدـمآ زیزع  باتک  رد  هک  هنوگنآ  درادـن  ضراعت  گرم  هب  اهنآ  فیـصوت  اب  یقیقح  تایح  نیا  و  دراد . تلالد 

درم یهاوخ  وت  : ) دیامرفیم و  میدادن .) رارق  دلخ  وت  زا  لبق  يرـشب  چیه  يارب  ام  و  : ) دیامرفیم هک  اجنآ  تسا ،
یلایخ هک  تسا  نیا  تسا  یقیقح  یخزرب  تایح  هک  ام  لوق  يانعم  انامه  درم .) دنهاوخ  نارگید  هک  هنوگنامه 

ار ّسح  هب  هدـهاشم  هار  زا  زج  نامیا  شیاجنگ  ناشلوقع  هک  نادـحلم  زا  یخرب  هک  هنوگنآ  دـشابیمن  یلاثم  ای 
دنوادخ تردق  تیفیک  میلـست  هتـشادن و  ار  نآ  روصت  تقاط  يرـشب  لقع  هک  یبیغ  هن  دناهدرک ، روصت  درادـن 

 ... دنتسین لجوزع 
دونشیم تیم  هک  دنکیم  تابثا  هدش و  دراو  يرایسب  راثآ  ثیداحا و 

ص 159. حّحصت ، نا  بجی  میهافم  - 1
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. رفاک ای  دشاب  نمؤم  هچ  دمهفیم ؛ دراد و  ّسح  و 

خزرب ملاع  رد  ص )  ) ربمایپ بیغ  ملع  . 9

ضرعت مکل  ریخ  یتافو  مکل و  ثدـحی  نوثدـحت و  مکلریخ  یتایح   » ثیدـح هرابرد  یکلام  يولع  نب  دـّمحم 
امش يارب  نم  تایح  « ؛ (1)« مکل ترفغتـسا  ّرـش  نم  تیأر  ام  هللا و  تدـمح  ریخ  نم  تیأر  امف  مکلامعا ؛ یلع 
نم رب  امش  لامعا  اریز  تسا ؛ ریخ  امش  يارب  زین  متافو  میوگیم ، نخـس  امـش  اب  دییوگیم و  نخـس  تسا . ریخ 

رافغتـسا امـش  يارب  منیبب  ّرـش  زا  هچنآ  منکیم و  شیاتـس  ار  ادـخ  منیبـب  نآ  رد  ریخ  زا  هچنآ  و  دوشیم ؛ هضرع 
: دیوگیم دننکیم ، راکنا  ار  نآ  نایباهو  هک  خزرب  ملاع  رد  ص )  ) ربمایپ بیغ  ملع  تابثا  يارب  میامنیم ،»

یلع انل  هللا  رفغتـسیو  هیلع  اهـضرعب  انلامعأ  ملعی  ص )  ) یبنلا ّنا  یلع  ّلدی  وهو  هیف  نعطمال  حیحـص  ثیدـحلاف 
کلذب ملعی  ّهنال  هیدل ؛ هب  عفشتسنو  هللا  یلإ  هب  لسوتن  نا  انل  زوجی  ّهناف  کلذک  ناک  اذاو  حیبقو ، ءییس  نم  انلعف 

(2) ص ... )  ) عّفشملا عیفشلا  وهو  انل  وعدیو  انیف  عفشیف 

ص 385. ج 11 ، يرابلا ، حتف  - 1
ص 258. حّحصت ، نا  بجی  میهافم  - 2
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هضرع اب  ام  لامعا  زا  ص )  ) ربمایپ هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  نآو  تسین  ینعط  نآ  ردو  تسا  حیحص  ثیدح  سپ 
تـسا زیاج  ام  يارب  اذل  تسا ، نینچ  نوچو  دیامنیم ، رافغتـسا  دـب  لامعا  زا  ام  ياربو  دراد  عالطا  وا  رب  ندرک 

تسا و هاگآ  ام  لامعا  زا  وا  اریز  مییامن ؛ وا  دزن  تعافـش  بلطو  هتـسج  لسوت  دـنوادخ  هب  برق  يارب  وا  هب  هک 
 ... تسا عّفشم  عیفش  واو  دیامن ، اعد  ام  ّقح  ردو  هدومن  تعافش  ام  ّقح  رد  دناوتیم 

ایلوا روبق  ترایز  يارب  نتسب  رفس  راب  ناحجر  . 10

ار نآ  نایباهو  هک  ص )  ) مرکا ربمایپ  هژیوهب  ایلوا  روبق  ترایز  يارب  نتسب  رفـس  راب  ناحجر  رد  يولع  نب  دمحم 
: دیوگیم دننادیم ، تعدب 

(1) ِهللا ) َیلَع  ُهُرْجَأ  ََعقَو  ْدَقَف  ُتْوَْملا  ُهْکِرْدُی  َُّمث  ِِهلوُسَر  َو  ِهللا  َیلِإ  ًارِجاهُم  ِِهْتَیب  ِْنم  ْجُرَْخی  ْنَم  َو  : ) یلاعت هلوق 
، هلوسر هللا و  یلإ  ةرجهلا  نم  ةدـیعبلا  ۀـنکمألا  نم  اّمیـسال  ص )  ) هترایز ّنا  کش  الف  ةراـیزلل  ًاـصن  نکی  مل  نا 

(2). اهوحن ۀیآلا و  هذه  یف  لخدی  نمم  وهف  مالسلا  ةالصلا و  هیلع  هراز  نمف 
ادخ يوس  هب  ترجاهم  ناونعهب  سک  ره  : ) لاعتم دنوادخ  لوق 

هیآ 100. ءاسن ، هروس  - 1
ص 12. ۀیوبنلا ، ةرایزلا  - 2
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ترایز يارب  صن  رگا  تسادـخ ،) رب  وا  شاداپ  دـسر ، ارف  شگرم  سپـس  دور ، نوریب  دوخ  هناخ  زا  وا ، ربمایپو 

ادخ و يوس  هب  ترجه  قادصم  رود ، ياهناکم  زا  ًاصوصخ  ترضح  نآ  ترایز  هکنیا  رد  تسین  یکش  دشابن 
نیا رد  لخاد  دنک  ترایز  ار  مالـسلا  ةالـصلا و  هیلع  ترـضح  نآ  سک  ره  اذل  و  دـیآیم . باسح  هب  شلوسر 

. دوب دهاوخ  نآ  وحن  هیآ و 
: دیوگیم نینچمه  وا 

ۀیـضق ص )  ) دمحم اّنیبن  ةرایز  یلإ  لحرلا  ّدش  ةرایزلا و  ۀیـضق  اولعجف  ۀیفلـسلا  یلإ  نوبـستنملا  ءالؤه  ءاج  دقو 
یف مهفلاخی  نم  لک  یلع  كرشلاو  رفکلا  لالضلا و  باقلا  نوعلخی  اوحار  و  كرش ، دیحوت و  رفک و  نامیا و 
یلإ لحرلا  ّدش  ۀیعورـشم  یلع  ًاعیمج  نوقّفتم  مّهنا  عم  میظعلا - یلعلا  هللااب  ّالإ  ةوق  لوح و ال  الف  ۀلأسملا - هذـه 

(1) فالخ . الب  يوبنلا  دجسملاب  یّمسملا  ءانبلا  کلذ 
ترایز تهج  هب  رفس  راب  نتسب  ترایز و  هیضق  دناهدمآ و  دنهدیم  تبسن  فلس  هب  ار  ناشدوخ  هک  يدارفا  نیا 

هک دناهتفرگ  شیپ  رد  ار  هار  نیا  و  دناهدرک ، دیحوت  كرش و  رفک و  نامیا و  هیضق  ار  ص )  ) ربمایپ

ص 5. یکلاملا ، يولع  نب  دمحم  ۀیوبنلا ، ةرایزلا  - 1
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سپ تسا ، فلاخم  نانآ  اب  هلأسم  نیا  رد  هک  دـننک  قالطا  یناملـسم  ره  رب  ار  كرـش  رفک و  تلالـض و  باقلا 

هب نتسب  رفس  راب  تیعورـشم  رب  قفتم  یگمه  نانآ  هکنیا  اب  تسین ، میظع  یلع و  يادخ  يارب  زج  ياهوق  لوح و 
. دنرادن هلأسم  نیا  رد  یفالتخا  چیه  دنتسه و  يوبن  دجسم  هب  فورعم  نامتخاس  نآ  تهج 

: دیوگیم رگید  ياج  رد  وا 
نم هیبحاص و  ةرایز  هدجسم و  یف  هیلع  مالسلا  ةالصلل و  ص )  ) یبنلا ةرایز  یلإ  لحرلا  تددش  لئاقلا : لاق  اذإف 

ناـمیإلا و نطاوم  لـیزنتلا و  یحولا و  دـهاعم  یه  یتلا  دـهاشملا  رثآـملا و  ۀـیؤر  ةرهاـطلا و  عاـقبلا  کـلت  یف 
ضرألا تلزلز  بئاصملا و  تلزن  ۀـمایقلا و  تماق  كرابملا ، دـصقلا  اذـهل  رفاـسم  اـنأ  لـئاق : لاـق  اذإ  داـهجلا ،

هیلع اوـمکح  مکحلا  اوـففخ  نا  و  كرـشلا ، وأ  لالـضلاب  هیلع  اوـمکح  اـهلاقثا و  ضرـالا  تجرخا  اـهلازلز و 
حیحصلا یعرـشلا  دصقملا  ّنا  رکنملا : لوقی  و  ۀینامیالا ، لاوحالا  فعـضا  یلع  ۀیوبنلا  ۀنـسلا  ۀفلاخم  ۀعدبلاب و 

(، ص  ) لوسرلا ةرایزل  رفاسم  انأ  لقت : الف  دجسملل ، وه  اّمنا  ةرایزلاب 
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لضفلا و اذـه  دجـسملا  اذـه  قحتـسا  فیک  بجعأل  ّینا  و  يوبنلا ، دجـسملا  یف  ةالـصلل  رفاسم  انأ  لق : اـّمناو 

!؟ مالسلا ةالصلا و  هیلع  هدجسم  ّهنال  سیلأ  لاجرلا ؟ اهیلا  ّدشت  یتلا  دحاسملا  نم  حبصا 
دجسملا و ةرایز  ّنست  فیکف  ص )  ) هلجال هلـضف  دجـسملا و  فرـش  ناک  اذإ  و  دجاسملا ؟ نیب  هنیب و  قرف  ياف 

(1) ص .)  ) هلجأل دجسملا  فرش  نم  ةرایز  مرحت 
رد وا  رب  نداتـسرف  دوردو  مالـس  يارب  ص )  ) ربمایپ تراـیز  تهجهب  ماهتـسب  رفـس  راـب  نم  دـیوگب : یـسک  رگا 

هاگیاج هک  ار  يدـهاشم  راـثآ و  زین  و  تسا ، كاـپ  هعقب  نآ  رد  هکنآ  ره  شبحاـص و  ود  تراـیز  شدجـسم و 
كرابم دصق  نیا  هب  نم  دیوگب : یسک  هاگره  منک ، دهاشم  ار  تسا  داهج  نامیا و  نطوم  نآرق و  یحو و  لوزن 
ياـهراب نیمز  دوشیم و  هلزلز  نیمز  رد  دـیآیم و  دورف  وا  رب  بئاـصم  هدـش و  اـپرب  تماـیق  ماهدرک  ترفاـسم 

و دـننکیم ، كرـش  تلالـض و  هب  مکح  وا  رب  نایباهو - نانآ - هک  وحن  نیا  هب  دـنکیم ، جراخ  ار  دوخ  نیگنس 
تنـس تفلاخم  تعدب و  هب  مکح  وا  ربهک  تسا  نیا  شمکحنیرتمک  دنهد  فیفخت  ار  وا  مکح  دـنهاوخب  رگا 

دصق اهنت  دیوگیم : رکنم  و  دنیامنیم . يوبن 

صص 5 و 6. ۀیوبنلا ، ةرایزلا  - 1
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ص)  ) لوسر تراـیز  تهجهب  ترفاـسم  نم  ییوـگب : دـیابن  وـت  تسا و  دجـسم  يارب  تراـیز  حیحـص ، یعرش 
هک منکیم  بجعت  نمو  میاـمنیم . ترفاـسم  يوبن  دجـسم  رد  زاـمن  يارب  نم  ییوگب : دـیاب  اـهنت  هکلب  منکیم ،
ایآ دوشیم !؟ هتسب  نآ  يوس  هب  رفس  راب  هک  هدش  يدجاسم  زا  هدش و  تلیضفنیا  قحتـسم  دجـسم  نیا  هنوگچ 

رگید دـجاسم  ریاـس  وا و  دجـسم  نیب  یقرف  هچ  هنرگو  تـسا ؟ ص )  ) ربماـیپ دجـسم  هـک  تـسین  تـهج  نیدـب 
دجسم ترایز  هنوگچ  سپ  تسا ، ترضح  نآ  هب  باستنا  تهج  هب  دجسم  تلیضف  فرـش و  نوچ  و  دشابیم ؟

!؟ دشابیمن تنس  تسوا  رطاخ  هب  دجسم  فرش  هک  یسک  ترایز  یلو  تسا ، تنس  وا 
: دیوگیم نینچمه  وا 

ًارفس یضتقی  لاقتنالا  کلذو  روزملل ، رئازلا  نم  لاقتنا  نع  ةرابع  اّهنا  ذا  الیحر ؛ مزلتستو  ًارفس  یعدتـست  ةرایزلا 
نودـب ةرجه  نوکت  نا  نکمیال  امک  هریغب ، ءیجم  ققحتی  الو  رفـس  نودـب  لاـقتنا  روصتیـالو  ًاـئیجم ، بلطتیو 

هنم ًءافوو  ًاریدـقت  دـحأو  عیقبلاب  هباحـصأل  ص )  ) هجورخ ّحـص  دـقو  لاحترا ...  نودـب  ۀـلحر  یتأتت  الو  لاقتنا 
یفوا نمو  مارکلا  هباحصأل 
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(1) ص !؟)  ) هنم

هب ندیـسر  يارب  رئاز  فرط  زا  تکرحو  لاـقتنا  زا  تسا  تراـبع  اریز  تسا ؛ تـکرحو  رفـس  مزلتـسم  تراـیز 
روصتم رفس  نودب  تکرح  زگرهو  تسا ، ندمآ  مزلتسمو  هدوب  رفس  یضتقم  لاقتنا  نیاو  هدش ، ترایز  صخش 

نودب تلحر  زینو  تکرح  نودب  ترجه  زینو  دشابیمن ، ریذـپناکما  رفـس  نودـب  ندـمآ  هک  هنوگنامه  تسین 
نوریب دـحأو  عیقب  فرط  هب  لزنم  زا  ص )  ) ربماـیپ هک  هدیـسر  حیحـص  قـیرط  هبو  دـنکیمن ...  قدـص  لاـحترا 

!؟ تسا هدوب  وا  زا  رتافواب  یسک  هچو  دیامن ، ادا  ار  شباحصا  ّقح  ات  دمآیم 
ص)  ) ربمایپ تنـس  فالخ  تسین ، زیاج  ص )  ) ربمایپ ربق  ترایز  يارب  نتـسب  رفـس  راب  دـنیوگیم  هکنیا  نیاربانب 

. تسا

قلاخ قلخ و  نیب  هطساو  ذاختا  . 11

: دیوگیم هطساو  موهفم  زا  نایباهو  طلغ  تشادرب  هرابرد  وا 
نم ّنا  كرـش و  ۀطـساولا  ّناب  ًافازج  اذـکه  مکحلا  نوقلطیف  ۀطـساولا  ۀـقیقح  مهف  یف  ساـنلا  نم  ریثک  ئطخی 
اَّلِإ ْمُهُدُبَْعن  ام   ) نیلئاقلا نیکرـشملا  نأش  اذه  یف  هنأش  ّنا  و  هللااب ، كرـشا  دـقف  تناک  ۀـیفیک  ياب  ۀطـساو  ذـختا 

و یْفلُز ) ِهللا  َیلِإ  انُوبِّرَقُِیل 

ص 30. ۀیوبنلا ، ةرایزلا  - 1
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یلع راکنإلا  یف  ۀحیرص  ۀمیرکلا  ۀیآلا  هذه  ّنال  کلذ  و  ّهلحم ؛ ریغ  یف  ۀیآلاب  لالدتـسالا  و  دودرم ، مالک  اذه 

ّنا یلع  ۀـیبوبرلا ، يوعد  یف  اهایا  مهکارـشا  یلاـعت و  نود  نم  ۀـهلآ  اـهذاختا  مانـصألل و  مهتداـبع  نیکرـشملا 
بابرا اّهنا  مهداقتعا  ثیح  نم  اهل و  مهتدابع  ثیح  نم  مهکارشا  مهرفکف و  یفلز ، هللا  یلإ  مهبرقت  اهل  مهتدابع 

 ... هللا نود  نم 
ناکل ّالإ  و  ًاکرـش ، ربتعی  ۀطـساو  هللا  نیب  هتیب و  ذختا  نم  لک  سیل  و  ًاکرـش ، تسیل  یه  اهنم و  ّدـبال  ۀطـساولاف 

، لیئربج ۀطساوب  نآرقلا  یقلت  ص )  ) یبنلاف ۀطساولا ، یلع  ینبت  ًاعیمج  مهروما  ّنال  هللااب ؛ نیکرـشم  مهلک  رـشبلا 
هللا مساـق و  اـنا  : ) لوقی يذـلا  وه  و  ۀباحـصلل ...  یمظعلا  ۀطـساولا  ص )  ) وه و  ص )  ) یبـنلل ۀطـساو  لـیئربجف 

، اهیف ۀطساو  ناک  يأ  ۀجاحلا ، یـضق  ۀبرکلا و  جرف  ّهناب  يداع  رـشب  يأ  فصو  زوجی  ّهنا  رهظی  کلذب  و  طعم .)
یبنلا میرکلا و  دیسلاب  فیکف 
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(1) ص ؟)  ) میظعلا

كرش هطساو  هک  دننکیم  مکح  قلطم  هطباضیب و  دننکیم و  هابتشا  هطساو  تقیقح  مهف  رد  مدرم  زا  يرایـسب 
هکنیا و  تسا ، هدیزرو  كرش  دنوادخ  هب  وا  دشاب  یتیفیک  ره  هب  دهد  رارق  ار  ياهطساو  سک  ره  هکنیا  تسا و 

يوس هب  ار  ام  هکنآ  زج  مینکیمن  تدابع  ار  اهتب  ام   ) دنیوگیم هک  تسا  ناکرـشم  دـننامه  هرابنیا  رد  وا  نأش 
رد حیرـص  هیآ  نیا  هک  اریز  تساجیب ؛ هب  نآ  هب  لالدتـسا  تسا و  يدودرم  مالک  نیا  و  دـننک .) کیدزن  ادـخ 

ار اهنآ  زین  و  دناهدناوخ ، دوخ  نایادخ  ار  اهنآ  اهنت  هدیتسرپ و  ار  اهتب  هک  تهج  نآ  زا  تسا  ناکرشم  رب  راکنا 
سپ دنادرگ . کیدزن  دنوادخ  هب  ار  نانآ  اهنآ  تدابع  هک  دید  نیا  اب  دـننادیم ، تیبوبر  ياعدا  رد  ادـخ  کیرش 
ّبر دـنوادخ  زا  رظن  عطق  اب  اهنآ  هک  دـندقتعم  هدـیتسرپ و  ار  اهتب  هک  تسا  تهج  نیدـب  اـهنآ  كرـش  رفک و 

ياهطـساو ادخ  دوخ و  نیب  هک  سک  ره  و  تسین ، كرـش  لاح  نیع  رد  دشاب و  دیاب  هطـساو  سپ  دنـشابیم ... 
اهنآ روما  مامت  اریز  دندوبیم ؛ ادخ  هب  كرشم  رشب  مامت  دیاب  هنرگو  تسا ، هدرکن  يزیمآكرـش  راک  دهد  رارق 

هطـساو لیئربج  هدرک و  یقلت  لـیئربج  هطـساو  قیرط  زا  ار  نآرق  ص )  ) ربماـیپ هک  ارچ  تسا ؛ هطـساو  رب  ینتبم 
هک تـسا  یـسک  وا  و  دـشابیم ...  هباحـص  يارب  گرزب  هطـساو  مـه  ص )  ) ربماـیپ تـسا و  ص )  ) ربماـیپ يارب 

رـشب تسا  زیاـج  هک  ددرگیم  رهاـظ  بلطم  نیا  هب  و  تسا .) هدـننکاطع  ادـخ  هدننکمیـسقت و  نم  : ) دوـمرفیم
يراتفرگ وا  هک  درک  فیصوت  هنوگنیا  ار  يداع 

ص 95. ححصت ، نا  بجی  میهافم  - 1
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ربمایپ میرک و  رورـس  هب  دـسر  هچ  اـت  دوب ، نآ  رد  هطـساو  ینعی  درک ؛ هدروآرب  ار  تجاـح  هدومن و  فرطرب  ار 

؟) ص  ) میظع

ایلوا حاورا  هب  هثاغتسا  . 12

، دننادیم ربکا  كرش  ار  نآ  نایباهو  هک  ایلوا  حاورا  هب  هثاغتـسا  ناحجر  هکلب  زاوج  رد  یکلام  يولع  نب  دمحم 
: دیوگیم

دق نیرداق و  ریغ  مّهنال  مهخزارب ؛ یف  روبقلا  لها  نم  نیحلاصلا  ءایبنألا و  لاؤس  وه  اّمنا  عونمملا  ّنا  اولاـق : ناـف 
ۀقئال ۀیخزرب  ةایح  مهتایح  و  ءاعدلا ، ۀعافـشلا و  یلع  نورداق  ءایحا  مّهنا  ًالامجا : ًاطوسبم و  مهولا  اذـه  ّدر  قبس 

رتاوتملاب قحلی  داک  امب  لهاج  ّهنا  هلاوحا  فخا  کلذل  رکنملا  و  رافغتـسالا ، ءاعدلاب و  مهعفن  اهب  ّحصی  مهماقمب 
ةردقلا عامسلا و  ملعلا و  ۀیخزربلا  مهتایح  یف  مهل  نینمؤملا  یتوم  ّنا  یلع  لادلا  مالسلا  ةالصلا و  هیلع  هتنس  نم 

نم خزربلا  لها  رباکأب  ّنظلا  امف  تافرصتلا ، نم  هللا  ءاش  ام  ءاعدلا و  یلع 
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(1) نیحلاصلا !؟ رئاس  نییبنلا و 

هکارچ تساهنآ ؛ ياهخزرب  رد  روبق  لها  زا  ناحلاص  اـیبنا و  زا  تساوخرد  هدـش  عنم  هچنآ  هکنیا  دـنیوگب : رگا 
اـیبنا و هک  تشذـگ ، لاـمجا  طوسبم و  روط  هب  ًاـقباس  مهوت  نیا  ّدر  مییوگیم ] باوج  رد  ، ] دنتـسین رداـق  اـهنآ 

ماقم هب  قیال  تسا و  یخزرب  تاـیح  اـهنآ  تاـیح  و  دـنراد ، اـعد  تعافـش و  رب  تردـق  هدوب و  هدـنز  ناـحلاص 
نیرتمک روما  نیا  رکنم  و  دـنربیم ، دوس  رافغتـسا  اعد و  زا  یخزرب  تایح  اب  نانآ  هک  تسا  حیحـص  تساهنآ و 

قحلم هک  تسا  کیدزن  هک  یتنس  تسا ، مالسلا  ةالصلا و  هیلع  ربمایپ  تنـس  هب  لهاج  وا  هک  تسا  نیا  شلاوحا 
دونـش و ملع و  ياراد  هدوب و  هدـنز  خزرب  ملاـع  رد  ناـنمؤم  زا  تاوـما  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  دوـش و  رتاوـت  هب 
ناربمایپ و زا  خزرب  لها  ناگرزب  هب  ینامگ  هچ  سپ  دنـشابیم ، دهاوخب  ادخ  تافرـصت  زا  هچنآ  اعد و  رب  تردق 

!؟ دشابیم ناحلاص  ریاس 

ص 180. حّحصت ، نا  بجی  میهافم  - 1
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90 ص :

ناحرف نب  نسح  تافیلأت 

: لیبق زا  تسا  يرایسب  تافیلأت  ياراد  وا 
؛ ۀحیحصلا تایاورلا  ءوض  یف  بلاطیبا  نب  یلع  ۀعیب  . 1

؛ یمالسالا خیراتلا  ذاقنا  وحن  . 2
؛ دئاقعلا بتک  یف  ةءارق  . 3

؛ یعرشلا صیصختلا  يوغللا و  قالطإلا  نیب  ۀباحصلا  ۀبحصلا و  . 4
؛ ۀیعرشلا ۀبحصلا  باحصا  ۀباحصلا ، مجعم  . 5

؛ نامثع ۀعیب  يروشلا و  . 6
؛ ۀیندملا ۀفالخلا  . 7

؛ بلاثملا بقانملا و  یف  ۀئارق  نایفسیبا ، نب  ۀیواعم  . 8
؛ یشارخلا هذیملت  نازوف و  حلاص  خیشلا  عم  . 9

؛ يدیمحلا هذیملت  دعسلا و  هللادبع  خیشلا  عم  . 10
؛ یلاوحلا رفس  خیشلا  عم  . 11

؛ نوزحملا دّمحم  روتکدلا  عم  . 12
؛ ةدوعلا نامیلس  روتکدلا  عم  . 13

؛) ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  قح  یف  ءاطخا  نم  هیف  ام  ّدر  و  ۀیمیت ، نبال  ۀنسلا  جاهنم  یف  ۀئارق  . 14
. ًایبن سیل  ۀیعاد و  باهولادبع  نب  دّمحم  . 15

ناحرف نب  نسح  تالاقم 

: زا دنترابع  هک  هتشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  ار  یتالاقم  زین  وا 
؛ یلمعلا سردلا  ۀلمنلا و  روتکدلا  . 1
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؛ سابعلا ةأتأت  دیعی  ملعملا  . 2

؛ بجاولا جارحالا و  نیب  فراعملا  ریزو  . 3
؛ ۀیفخلا راذعألا  فراعملا و  ریزو  . 4
؛ خوراصلا راوح  ناهربلا ال  راوح  . 5

؛ اهدحو ریستال  ۀقیقحلا  . 6
؛ مالسب ّرمی  له  ۀفاقثلا  ماع  . 7

؛ تاءارجا ءيدابم و  تارظانملا ، . 8
؛ مهریغ تاراوح  نیملسملا و  مئاتش  . 9

؛ طقف نیموتشملل  . 10
؛ صوصخلا مومعلا و  نیب  رشنلا  فادها  . 11

؛ ینم قیرح  دعب  . 12
؛ بتاکلا مومه  . 13
؛ ۀقیقحلا شبک  . 14

؛ تاعجارم . 15
؛ زاجنالا رارسا  زیزعلادبع و  کلملا  . 16

؛ ۀعیشلل ۀنسلا  تالوحت  یف  ۀئارق  . 17
؛ لوقعلا حالصا  . 18

؛ ۀیبدالا تاقرسلا  . 19
؛ دهعلا یلو  ومس  ۀملکیف  ۀئارق  . 20

؛ ینامیلسلا فالخملل  یفارغجلا  مجعملا  یف  ةءارق  . 21
؛ ۀمداقلا ۀیحرسملا  وفوسوک ، . 22
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؛!؟ فالتخالا یتم  یلا  . 23

؛ باتع راذتعا و  . 24
؛ فاصنالا بصعتلا و  . 25

. یلیعملا عورشم  . 26

ناحرف نب  نسح  ياههیّدر 

؛ زا دنترابع  اهباوج  ای  تانایب  ای  يواتف  اههمانزور و  رد  هچ  هتشاد  یکلام  ناحرف  نب  نسح  هک  ییاههیدر 
؛!؟ ةروطسا ما  ۀقیقح  ورمع ، نب  عاقعقلا  . 1

؛ لمألا عقاولا و  نیب  تاررقملا  . 2
؛ حیرفلا نمحرلادبع  روتکدلا  یلع  ّدرلا  . 3
؛ لقعلا دومح  یف  یکلاملا  خیشلا  يوتف  . 4
؛ ریضخلا یلع  یف  یکلاملا  خیشلا  نایب  . 5

. دعسلا هللادبع  خیشلا  یف  یکلاملا  خیشلا  باوج  . 6
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ناحرف نب  نسح  مود : شخب 

هراشا
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یکلام ناحرف  نب  نسح  لاح  حرش 

: تسا هدروآ  نینچ  دوخ  لاح  حرش  رد  دوخ  تیاس  رد  یکلام  ناحرف  نب  نسح 
يداو رد  عاقعق »  » هسردم رد  ار  ییادتبا  تامیلعت  هک  متـسه  ق  لاس 1390 ه . رد  کلامینب  ياههوک  دلوتم  نم 

رد مالعا  توعد و  هدکـشناد  رد  ار  یهاگـشناد  تاـمیلعت  و  متفرگ ...  ارف  ق  لاس 1401 ه . رد  کـلامینب  هینج 
زا ار  ملع  هک  هنوگناـمه  متخوـمآ . ق  اـت 1412 ه . ق  لاس 1408 ه . رد  ضایر »  » رد دوعـس  نب  دّمحم  هاگـشناد 

خیش یناتیروم و  نسح  دّمحم  خیش  اهنآ  نیرتروهشم  زا  هک  متخومآ  ضایر  دجاسم  رد  خویش  املع و  زا  یخرب 
رد اهنآ  زا  هک  دنادومحم  نمحرلادبع  خیـش  و  دعـس ، هللادبع  خیـش  و  لقعلا ، رـصان  خیـش  و  زاب ، نب  زیزعلادـبع 

رکبوب نب  یلع  خیـش  ددرگیم  زاب  داتـسا  نآ  هب  نم  لضف  هک  مدـیتاسا  نیرتمهم  یلو  ماهدرک ، هدافتـسا  ضاـیر 
نم صصخت  تسا . هدوب  یناوارف  تالسارم  اهتاقالم و  داتسا  نآ  نم و  نیب  هک  تسا  ءایبص »  » رد یلیقع  بیسن 

. ثیدح ملع  يرگید  خیرات و  ملع  یکی  دشابیم : ملع  ود  رد 
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تیباهو ّدر  رد  یکلام  ناحرف  نب  نسح  يارآ 

نیملسم ریفکت  نایباهو و  . 1

: دیوگیم هراب  نیا  رد  ناحرف  نب  نسح 
ۀعیشلا ریفکت  ةرعاشألا و ال  ریفکت  هباحـصا و ال  ۀفینحیبا و  ریفکت  یلع  سیل  ۀلبانحلا  مظعم  ّنا  هارا  يذلا  نکل 

(1) نیملسملا . فئاوط  نم  اهریغال  ۀیضابالا و  ۀیدیز و ال  ۀیماما و  نم 
هیدیز هیماما و  هعیش  هرعاشا و  شباحصا و  هفینحوبا و  هلبانح  مظعم  هک  تسا  نیا  منکیم  هدهاشم  نم  هک  هچنآ 
ریفکت هزورما  یلبنح  یفلـس و  نایباهو  هک  هنوگنآ   ] دننکیمن ریفکت  ار  ناناملـسم  زا  فئاوط  رگید  هیـضابا و  و 

[. دنیامنیم

ص 14. خیراتلا ، بتک  یف  ۀئارق  - 1
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: دیوگیم زین  وا 

، ۀلزتعملا ۀعیشلاک و  يرخألا ؛ فئاوطلا  نم  نیملسملا ، رئاس  ریفکت  یلع  نیرـصاعملا  ۀلبانحلا  نم  ریثک  لاز  الو 
ۀنـسلا و لهال  نیبستنملا  مظعم  مه  و  ۀـیفوصلا ، ةرعاشألا و  رئاس  لیلـضت  ةـالغلا و  نیلدـتعملا و  نیب  قیرفتـالب 

(1) مویلا . ۀعامجلا 
هلزتعم هعیـش و  نوچ  مه  رگید  فیاوط  زا  ناناملـسم  ریاس  ریفکت  ددـص  رد  رـصاعم  هلباـنح  زا  يرایـسب  هراومه 

ار هیفوص  هرعاشا و  مومع  زین  و  دنراذگ ، قرف  هتـسد  ود  نیا  زا  یلاغ  لدتعم و  دارفا  نیب  هکنآ  نودب  دنـشابیم ،
. دننادیم هارمگ  ار  دنتسه  زورما  تعامج  تنس و  لها  هب  نیبستنم  بلاغ  هک 

: تیب لها  زا  یخرب  رب  نایباهو  نعط  . 2

: دیوگیم ناحرف  نب  نسح 
ۀیماینب و كولم  حدم  یف  ۀـغلابملا  عم  عابتألا ، ّولغ  نم  نیئیربلا  تیبلا  لها  ۀـمئا  ضعب  مذ  یف  مهـضعب  لاز  الو 

ثیداحألا مهّتمذ  دق  و  مهملاظم ، ریربت 

ص 14. یکلام ، ناحرف  نب  نسح  خیراتلا ، بتک  یف  ۀئارق  - 1
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رخآ (1) عضوم  اذه  نایبل  و  ۀیعباتلا ، ۀیباحصلا و  راثآلا  ۀحیحصلا و 

دوخ ناوریپ  ّولغ  زا  هک  یناماما  دـناتیب ، لها  زا  یخرب  ندومن  تمذـم  ددـصرد  یلبنح  ناـیباهو  زا  یخرب  ًاـمئاد 
یناهاشداپ دنیامنیم ، هغلابم  ناشیاهملظ  زا  نانآ  ندرک  اّربم  هیماینب و  ناهاشداپ  شیاتس  حدم و  رد  یلو  دنرازیب 

. تسا يرگید  عضوم  بلطم  نیا  نایب  يارب  و  دناهدش . تمذم  نیعبات  هباحص و  راثآ  حیحص و  ثیداحا  رد  هک 

ناتسبرع ناناوج  نیب  رد  يداحلا  راکفا  عویش  . 3

: دیوگیم ناحرف  نب  نسح 
، بالطلا ضعب  دنع  دوجو  اهل  ۀیداحلالا  ءارآلا  ّنا  ۀیدوعـسلا : تاعماجلا  يدحاب  ةدـیقعلا  ةذـتاسا  دـحا  ینربخا 

(2) اهریغ . نع  الضف  ۀیعرشلا ، ماسقألا  ۀبلط  نم  مه  مهعم و  راوحلا  باب  حتف  ءانثا 
ناناوج زا  یخرب  رد  يداحلا  ءارآ  هک  داد  ربخ  نم  هب  يدوعـس  ياههاگـشناد  زا  یکی  رد  هدیقع  دـیتاسا  زا  یکی 
یناسک اب  مدـیمهف ، اهنآ  اب  وگوتفگ  ثحب و  ندرک  زاب  يانثا  رد  ار  بلطم  نیا  تسا و  هدرک  ذوفن  یهاگـشناد 

ریغ هب  دسر  هچ  ات  دندوب  تعیرش  ماسقا  نایوجشناد  زا  هک 

ص 14. یکلام ، ناحرف  نب  نسح  دئاقعلا ، بتک  یف  ۀئارق  - 1
ص 16. دئاقعلا ، بتک  یف  ۀئارق  - 2
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. اهنآ

نیملسم ریفکت  ردیفلس  يامدق  هریس  . 4

: دیوگیم یکلام  ناحرف  نب  نسح 
ملاظلا ریفکتلا  نم  نیملـسملا ؛ لوقع  یف  دئاقعلا و  بتک  یف  تلخد  یتلا  ضارمألا  هذه  ّنا  سانلا : ضعب  ّنظیو 

یف ناک  اّمنا  ص )  ) یبنلا یلع  بیذاکألا  رشن  عم  ۀحیحص ، نیهارب  ۀلدا و  یلع  دانتسا  نود  لیلـضتلا  عیدبتلا و  و 
اهیفف عبارلا ، ثلاثلا و  نرقلا  یف  نیمـصاختملا  بتک  یلع  عالطإلا  مدـعل  ۀـجیتن  اذـه  و  طقف ، ةرخأتملا  ۀـنمزألا 

، نورـصاعملا نّویدئاقعلا  اهیلا  مکاحتی  یتلا  بتکلا  یه  و  قیـسفتلا ، عیدـبتلا و  ملاظلا و  ریفکتلا  اذـه  نم  ریثکلا 
نوقّسفی و نورّفکی و  اوناک  حلاصلا  فلـسلا  ّناب  هیف ؛ ۀجح  امب ال  نیّجتحم  و  ۀنـسلا ، نآرقلا و  صوصن  نیکرات 

نودـصقی و  مهـضارعأ ، مهلاوما و  مهئامد و  لالحتـسا  و  مهیفلاخم ، لتقب  نوتفی  لوقلا و  نوشحفی  نوّللـضی و 
فلسلاب
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ًابذاک ناک  نا  و  حـلاصلا ، فلـسلا  نم  وهف  مهنم ، ناـک  نمف  تاـموصخلا ، یف  مهبهذـم  یلع  ناـک  نم  حـلاصلا 

(1) مهقدصا . سانلا و  دبعا  نم  ناک  نا  و  حلاصلا ، فلسلا  نم  وهف  مهریغ  نم  ناک  نم  و  ًارجاف ،
قحان و هب  ریفکت  زا  ناناملـسم  لوقع  يداقتعا و  ياهباتک  رد  هک  یـضارما  نیا  دـننکیم  نامگ  مدرم  زا  یخرب 
ص)  ) ربمایپ رب  ییاهغورد  رشن  اب  حیحص ، نیهارب  هلدا و  هب  دانتسا  هنوگچیه  نودب  یهارمگ  تعدب و  هب  تبـسن 

نرق رد  نافلاخم  بتک  رب  عالطا  مدع  هجیتن  تواضق  هنوگنیا  و  تسا ، هدوب  رخأتم  ياهنامز  رد  اهنت  هدش  ادـیپ 
تفای قسف  تعدـب و  هب  نداد  تبـسن  قحان و  هب  ياـهریفکت  نیا  زا  يرایـسب  اـهنآ  رد  هک  تسا ، مراـهچ  موس و 

اهر ار  تنـس  نآرق و  صوـصن  هداد و  رارق  مَـکَح  ار  اـهنآ  رــصاعم  دـیاقع  ياـملع  هـک  ییاـهباتک  دوـشیم ،
هدرکیم و قیـسفت  ریفکت و  حلاص  فلـس  هکنیا  هب  تسین ؛ تجح  هک  دـننکیم  جاجتحا  يزیچ  هب  و  دـناهدرک ،
ار ناـنآ  يوربآ  لاوما و  نوـخ و  هداد و  ناـفلاخم  لـتق  هب  اوـتف  و  دـندادیم ، یظفل  شحفو  یهارمگ  هب  تبـسن 
دناهتشاد و ار  نانآ  بهذم  اهتموصخ  رد  هک  تسا  یناسک  حلاص  فلس  هب  ناشدوصقم  و  دندرمـشیم ، لالح 

نانآ بهذم  رد  هک  سکره  و  دشاب ، رجاف  وگغورد  هچرگ  تسا  حـلاص  فلـس  زا  وا  هدوب  نانآ  زا  هک  سکره 
نیرتدباع و زا  هچرگ  تسا  تسپ  فلس  زا  وا  هدوبن 

.22 صص 21 - دئاقعلا ، بتک  یف  ۀئارق  - 1
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. دشاب مدرم  نیرتوگتسار 

هقرفت لماع  نیملسم ، ریفکت  . 5

: دیوگیم نایباهو  ریفکت  ّدر  رد  ناحرف  نب  نسح 
نییبیلصلا و لبق  نم  نیطسلف  ماشلا و  لالتحا  دادغب و  طوقسک  یضاملا ؛ یف  نیملسملا  تاسکن  بابـسا  انّعبتت  ول 

قرفتلا اذه  ببسل  انرظن  ول  و  نیملـسملا . قرفت  وه  ۀماعلا  ۀصاخلل و  رهاظلا  ببـسلا  ّنا  اندجول  سلدنألا  طوقس 
ذا فئاوطلا ، هذهل  یسایسلا  لالغتـسالا  عم  رفکلا ، ۀعدبلا و  ۀلالـضلاب و  ۀلدابتملا  تاماهتالا  یف  نمکی  هاندجول 

یقتلت یتلا  يرخألا  ۀفئاطلا  نم  اهل  برقا  لوغملا  نییبیلـصلا و  يراصنلا و  دوهیلا و  ّنا  يرت  ۀقرف  لک  ْتحبـصا 
(1) مالسالل . ۀماعلا  لوصألا  یف  اهعم 

زا نیطسلف  ماش و  لاغشا  دادغب و  طوقس  نوچمه  مینک  يریگیپ  هتشذگ  رد  ار  ناناملـسم  تسکـش  بابـسا  رگا 
هقرفت نامه  ماع  صاخ و  يارب  رهاظ  ببس  هک  میربیم  یپ  سلدنا ، طوقس  اهیبیلص و  يوس 

ص 25. دئاقعلا ، بتک  یف  ۀئارق  - 1
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نآ تسا و  هتفهن  بلطم  کی  رد  هک  میربیم  یپ  میدنکفا  رظن  هقرفت  نیا  ببس  رد  رگا  و  تسا . هدوب  ناناملـسم 
نیا رب  هک  یـسایس  فعـض  اب  تسا ، هدشیم  هدز  رگیدکی  هب  هک  هدوب  رفک  تعدب و  یهارمگ ، لیبق  زا  یتاماهتا 
رگید فئاوط  زا  اهنآ  هب  لوغم  اهیبیلـص و  اراصن و  دوهی و  هک  دنیبیم  ياهقرف  اریز  تسا ؛ هدوب  مکاح  فئاوط 

. دنراد رظن  كارتشا  مالسا  هماع  لوصا  رد  رگیدکی  اب  هک  یفئاوط  تسا ، رتکیدزن 

مالسا رد  میسجت  ندرک  دراو  نایباهو و  . 6

: دیوگیم يو 
یتأیـس ام  فسألل - ۀنـسلاب - مهـضعب  دصقی  دق  و  ۀنـس ) الب  مالـسالا  یف  ریخ  ال  : ) لوقی مهتالغ  ضعب  دجت  لب 

(1)  ... میسجتلا تایلیئارسالا و  ملظلا و  ریفکتلاک و  ۀیرکف ؛ ضارما  نم  هرکذ 
دوصقم و  تسین ، يریخ  تنـس  نودب  مالـسا  رد  دـنیوگیم : هک  ینکیم  هدـهاشم  ار  نانآ  نایلاغ  زا  یخرب  هکلب 

ملظ و ریفکت و  لیبق  زا  يرکف  ياهضرم  نآ  دمآ و  دهاوخ  شرکذ  هک  تسا  يزیچ  هنافسأتم - تنس - زا  نانآ 
 ... دشابیم میسجت  تایلیئارسا و 

رصاعم نایباهو  هب  ّولغ  تبسن  . 7
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102 ص :
: دیوگیم ناحرف  نب  نسح 

يذلا یعیدبتلا ، رایتلا  نم  ءاغوغلا  ءالؤه  مویلا  انل  خّرف  يذلا  وه  مهیلدـتعم ، ۀـلبانحلا ال  ةالغ  دـنع  رکفلا  اذـهو 
ءالؤه ضعب  ماق  نا  ةوخإلا  ضعب  برغتسیال  کلذلف  اهیف ، سانلا  عقوا  مهلعل  ۀلالـضلا و  ۀعدبلاب و  سانلا  ّمَصی 

و يدـشر ...  ناملـس  وا  سیلبا  وا  نوعرفب  وا  نیقرـشتسملاب  هل  نیفلاخملا  ملعلا  ۀـبلط  نم  نیثحابلا  ّهبـش  ةالغلا و 
یّمـسملا لـهجلا  نم  اوتُأ  اوـتُأ ، نیا  نم  فرعن  اـّننال  مهمحرن ؛ نحنف  ریفکتلا ، عیدـبتلا و  اذـه  مهنم  برغتـسنال 

(1) ۀنس . ةاّمسملا  ۀعدبلا  و  الدع ، یّمسملا  ملظلا  و  ًاملع ،
دیدـپ ینونک  هعماج  رد  ار  تبیـصم  نیا  هک  هدـش  بجوم  اهنآ  زا  لدـتعم  دارفا  هن  هلبانح  ناـیلاغ  دزن  رکف  نیا  و 

ندرب راک  هب  اـب  ار  مدرم  شوگ  و  دـنهدیم ، مدرم  هب  ندوب  رازگتعدـب  تبـسن  هک  تسا  ياهعماـج  نآ  دروآ و 
ناردارب زا  یخرب  اذل  و  دناهتفر ، ورف  رتشیب  ود  نیا  رد  ناشدوخ  ایوگ  و  دـناهدرک ، رپ  یهارمگ  تعدـب و  ظافلا 

دنتـسه نانآ  فلاخم  هک  ار  ملع  هبلط  زا  ناگدننک  ثحب  هدرک و  مایق  نایلاغ  نیا  زا  یخرب  رگا  دننکیمن  بجعت 
ناملس ای  ناطیش  ای  نوعرف  ای  قرشتسم  بقل  هب  ار 
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103 ص :
محر نانآ  هب  ام  و  مینادیمن ، بیرغ  ار  رفک  تعدب و  هب  ياهتبسن  نیا  اهنآ  زا  ام  و  دنهدیم ، تبـسن  يدشر ... 

و دناهدیمان ، ملع  ار  نآ  هک  هتفرگ  همشچرس  یلهج  زا  نانآ  فرح  دناهدمآ ، اجک  زا  مینادیم  هک  ارچ  مینکیم ؛
. دننادیم تنس  ار  نآ  هک  یتعدب  دناهدیمان و  تلادع  ار  نآ  هک  یملظ  زا 

نافلاخم ریفکت  زا  داقتنا  . 8

: دیوگیم ناحرف  رب  نسح 
ۀعیـشلاک و يرخا ؛ ًاقَِرف  انملظ  یف  فقوتن  انلعجی  هللا - مهمحر  هباحـصا - ۀـفینح و  یبا  ریفکت  یف  انملظ  نا  امک 

عنمی يذلا  امف  ًائطاخ ، ناک  ۀـفینح  یبال  انریفکت  ّناب  انّملـس  نا  ّهنال  مهریغ ؛ ةرعاشالا و  ۀـیفوصلا و  و  ۀـلزتعملا ،
(1) !؟ ًاضیا ًائطاخ  ناک  ءالؤهل  انریفکت  ّنا  نم 

ملظ رد  هک  دوشیم  ثعاب  رما  نیا  میاهدرک ، ملظ  هللا - مهمحر  شباحصا - هفینحوبا و  ریفکت  رد  هک  هنوگنامه 
میلـست رگا  اریز  مییاـمن ؛ فقوت  نارگید  هرعاـشا و  هیفوص و  هلزتعم و  هعیـش و  لـیبق  زا  اـههقرف  رگید  هب  ندرک 

زیچ هچ  هدوب  هابتشا  ام  يوس  زا  هفینحوبا  ریفکت  هک  میوش 

ص 108. دئاقعلا ، بتک  یف  ۀئارق  - 1
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104 ص :
!؟ دشابن هابتشا  اطخ و  زین  ار  اههقرف  نیا  ریفکت  هک  تسا  نآ  عنام 

نایباهو هب  عیرس  ریفکت  تبسن  . 9

: دیوگیم ناحرف  نب  نسح 
، ریفکتلا عناوم  عافترا  مصخلا و  جـجح  ۀـفرعم  لبق  ریفکتلا  یف  عّرـستیالف  کلت ؛ نع  اذـهب  ظـعتا  نم  لـقاعلاو 

(1) همصخ . لقن  نم  هلوق ال  نم  هراذتعا ، هَهبُش و  ۀفرعمو 
عناوم دـیامن و  ادـیپ  تفرعم  دوخ  فلاـخم  هلدا  هب  هکنآ  زا  لـبق  دریگ و  تربع  روما  نیا  زا  هک  تسا  نآ  لـقاع 

تعرـس اب  شنانمـشد ، لقن  زا  هن  دسانـشب  شدوخ  نابز  زا  ار  وا  ياهرذـع  تاهبـش و  و  دزاـس ، عفترم  ار  ریفکت 
. دنکن ریفکت  ار  یسک 

لاوقا مزاول  هب  نایباهو  مکح  . 10

: دیوگیم يو 
رخآلا و فرطلا  ۀـجح  ّمهفتنال  مصخلا و  هیوشت  یف  تایاورلا  حّحـُصنف  لقنلا ، یف  اللخ  اندـنع  ّنا  اذـه : ینعمف 

مزالف اهب ، ریفکتلا  زوجیال  تامازلاب  رّفکن  وأ  ةرّفکم  تسیل  ءایشاب  رّفکن  و  هل ، عمسنال 

. نامه - 1
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105 ص :
(1). لوقب سیل  لوقلا 

مینکیم حیحـصت  دوخ  نافلاخم  بیرخت  رد  ار  تایاور  و  میراد ، لقن  رد  یلکـشم  اـم  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم 
ییاهزیچ هب  ار  ناـفلاخم  زین  و  میهد . ارف  نآ  هب  شوگ  اـی  میمهفب و  ار  رگید  فرط  لـیلد  تجح و  هکنآ  نودـب 

زیاـج اـهنآ  هب  ریفکت  هـک  مییاـمنیم  ریفکت  یتاـمازلا  هـب  اـی  دنتـسین ، ریفکت  بجوـم  زگره  هـک  مـینکیم  ریفکت 
. دیآیمن باسح  هب  هدنیوگ  داقتعا  لوق ، همزال  هک  ارچ  دشابیمن ؛

ریفکت رد  نایباهو  ّولغ  . 11

: دیوگیم ناحرف  نب  نسح 
(2). مهئاملع یلع  ءانثلا  یف  مهّولغ  و  ریفکتلا ، یف  مهولغ  عم  ّولغلا  نم  نورّذحی  مهدجتو 

حدـمو ناناملـسم ]  ] ریفکت رد  ناشدوخ  هک  یلاح  رد  دـنرادیم  رذـح  رب  ولغ  زا  ار  مدرم  هک  ینیبیم  ار  ناـنآ  وت 
. دننکیم يوردنتو  ولغ  ناشئاملع 

لمع رد  نایباهو  ضقانت  . 12

: دیوگیم اهیفلس  نایباهو و  دروم  رد  يو 
ةدایزلا  مدع  ۀیعرشلا و  صوصنلا  دودح  دنع  فوقولاب  نورمأی  مهارتو 

ص 108. دئاقعلا ، بتک  یف  ۀئارق  - 1
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106 ص :
، ملـسملا ریفکت  نومّظعی  مهارت  و  ۀنـسلا . یف  باتکلا و ال  یف  تسیل  دئاقعلا  نم  ًاریثک  نودـیزی  مه  امنیب  اهیلع ،

ملسم یف  نوبقریال  اوَُوق  اذاف  مهفعـض ، نع  مه  اّمنا  ریفکتلا  نع  عرولا  اذه  و  زوجیال . ّهنا  جراوخلا و  دئاقع  نم 
ۀـصرفلا مهل  تَحنَـس  اذاف  هباحـصا ، و  ص )  ) یبنلا هب  لغتـشی  مل  رمأب  لاغتـشالا  نع  نوهنی  مهارت  ۀّمذ و  ّالا و ال 

مه و اهوّمس  باقلا  تایّمسم و  عم  یعبات ، یباحص و ال  لاب  یلع  رطخت  مل  تاداقتعالا  نم  قیاضمب  سانلا  اورما 
(1) ناطلس . نم  اهب  هللا  لزنا  ام  مهؤابآ ،

رد دننکیم ، نآ  رب  هدایز  مدـع  یعرـش و  صوصن  دودـح  دزن  فقوت  هب  رما  هک  دـینکیم  هدـهاشم  ار  نانآ  امش 
ینکیم هدهاشم  امـش  دوشیمن . تفای  تنـس  نآرق و  رد  هک  دناهدرک  دایز  ار  دیاقع  زا  يرایـسب  نانآ  هک  یلاح 

زا عرو  نیا  یلو  دننادیمن ، زیاج  هدرمش و  دنسپان  ار  تسا  جراوخ  دیاقع  زا  هک  ار  ناناملـسم  ریفکت  هک  ار  نانآ 
يدـنواشیوخ و تیاعر  یناملـسم  چـیه  هرابرد  دـندش . يوق  هک  یماگنه  یلو  تسا ، نانآ  فعـض  هناشن  ریفکت 

یناملسم  چیه  زا  . ] دننکیمن نامیپ 
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107 ص :
رب لاغتـشا  زا  هک  ینکیم  هدهاشم  ار  نانآ  زین  و  دـنهدیم .] رفک  هب  تبـسن  ار  دوخ  نافلاخم  مامت  دـنرذگیمن و 

ادـیپ تصرف  ناشدوخ  هک  یماگنه  یلو  دـننکیم ، یهن  هتـشادن  لاغتـشا  شباحـصا  و  ص )  ) ربماـیپ هک  يراـک 
اهمسا و اب  ار  نیا  و  تسا ، هدماین  یعبات  ای  یباحص  چیه  نهذ  هب  هک  دنهدیم  روتسد  يداقتعا  هب  ار  مدرم  دندرک 

. دنرادن دنوادخ  بناج  زا  یلیلد  نآ  رب  زگره  هدروآرد و  ناشناردپ  دوخ و  هک  دننکیم  هارمه  یباقلا 

هعیش قح  رد  نایباهو  یفاصنایب  . 13

: دسیونیم نانآ  یفاصنایب  اهیفلس و  نایباهو و  ّدر  رد  وا 
يراخبلل مهّتمذ  لصو  یتح  دئاقعلا ، ذاوش  یف  مهنوقفاویال  نیذلا  لاجرلا  فیعـضت  دقن و  یف  نوددـشتی  مهارت 

رئاس فیعضت  نع  الضف  ۀفینح ، یبا  دعجلا و  نبا  و  یسیبارکلا ، ینیدملا و  نب  یلع  نیعم و  نب  ییحی  ملـسم و  و 
، بذکلا نّولحتـسی  مّهنال  ضفاورلا ، نم  ۀـیباطخلا  بیذـکت  یف  یعفاشلا  نع  اهولقن  ةرابعب  نیکـسمتم  ۀعیـشلا ،

وا ءافعـض  اوناک  ولو  مهعابتا ، قیثوت  یف  نوغلاـبی  اـمنیب  مهئافعـض ؛ مهتاـقث و  ۀعیـشلا ، لـک  یف  ءـالؤه  اـهلعجف 
امک طبضلا ، یفیفخ 
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108 ص :
(1) الثم . ۀطب  نبا  قیثوت  یف  اولعف 

دیاقع رد  نانآ  اب  هک  دـنهدیم  جرخ  هب  تدـش  يدارفا  فیعـضت  دـقن و  رد  هک  دـینکیم  هدـهاشم  ار  نانآ  امش 
دعج نبا  یسیبارک و  ینیدم و  نب  یلع  نیعم و  نب  ییحی  ملسم و  يراخب و  هک  يّدح  هب  دنتسین ، قفاوم  ناشذاش 

یترابع هب  راک  نیا  رد  و  نایعیـش ، مومع  فیعـضت  هب  دـسر  هچ  ات  دـننکیم  فیعـضت  ار  اـهیفنح  هفینحوبا و  و 
لالح ار  غورد  نانآ  هک  هدـش  رداـص  ضفاور  زا  هیباـطخ  هقرف ]  ] بیذـکت رد  یعفاـش  زا  هک  دـننکیم  کـسمت 

هک تسا  یلاح  رد  نیا  و  ناشفیعـض ، ای  اهنآ  هقث  دارفا  هچ  دنیامنیم ؛ لمح  هعیـش  مامت  رب  ار  نآ  و  دنرامـشیم ،
رد هک  هنوگناـمه  تسا ، هدوب  مک  مه  شطبـض  هدوب و  فیعـض  هچرگ  دـننکیم ، هغلاـبم  ناـشناوریپ  قیثوت  رد 

. دناهدومن نینچ  هطب  نبا  قیثوت 

لیدعت حرج و  رد  اهیفلس  ضقانت  . 14

: دیوگیم لیدعت  حرج و  رد  ضقانت  تهج  هب  اهیفلس  ّدر  رد  وا 
امنیب ص ،)  ) یبنلا باحصا  نوصقتنی  مّهنال  ۀعیشلا  نوّمذیف  مهریدقت ، بوجو  ۀباحصلا و  یف  نوضقانتی  مهارتو 
ّلکب هنومری  هنوّمذـی و  بلاـط و  یبا  نب  یلع  نونعلی  اوناـک  مّهنا  عم  ءوسب ، مهنورکذـیال  بصاونلا و  نوّمذـیال 

ۀیماینب نم  مهماّکح  لبق  نم  کلذ  ناک  ءاوس  ۀماط ؛

ص 134. دئاقعلا ، بتک  یف  ۀئارق  - 1

لیدعت حرج و  رد  اهیفلس  ضقانت  . 14www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com166 زا هحفص 110 

about:blank#p101i1
http://www.ghaemiyeh.com


109 ص :
(1) مهوحن . دیزی و  نب  روث  نامثع و  نب  زیرحک  مهئاملع  وا 

هعیش هک  ارچ  دننکیم ؛ لمع  ضقانتم  نانآ  زا  ریدقت  بوجو  هباحص و  دروم  رد  هک  ینکیم  هدهاشم  ار  نانآ  وت 
تمذـم ار  بصاوـن  یلو  دـننکیم ، دراو  صقن  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  هب  هکنآ  تهج  هب  دـنیامنیم ؛ تمذـم  ار 
تمذـم هدرک و  نعل  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  بصاون  هکنآ  دوجو  اب  دـنیامنیمن ، دای  يدـب  اب  ار  نانآ  دـننکیمن و 

ياملع ای  دـشاب  هیماینب  زا  نانآ  نامکاح  يوس  زا  راـک  نیا  هچ  دـنهدیم ؛ تبـسن  وا  هب  ار  یتشز  ره  دـننکیم و 
. ود نآ  لاثما  دیزی و  نب  روث  و  نامثع ، نب  زیرح  نوچمه  نانآ ،

ع)  ) یلع ماما  صیقنت  هیمیت و  نبا  . 15

: دیوگیم ناحرف  نب  نسح 
نب هللادبع  هبتک  اّمع  راذتعالا  یف  نولعفی  امک  مهتمئا ، نم  تردص  ۀحیرـص ، تارابعل  راذتعالا  یف  نوغلابی  امنیب 
یف ۀـیمیت  نبا  هبتک  ام  وأ  ریفکتلا  یف  يراـهبربلا  هبتک  وأ  میـسجتلا ، یف  يورهلا  وأ  يزاوهـالا  وأ  دـمحا  ماـمإلا 

(2) هلئاضف . نم  ریثک  ّدر  بلاطیبا و  نب  یلع  صاقتنا 

ص 135. دئاقعلا ، بتک  یف  ۀئارق  - 1
ص 136. خیراتلا ، بتک  یف  ۀئارق  - 2
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110 ص :
رد هک  هنوگنامه  دـننکیم ، هغلابم  هدـش  رداص  ناشناماما  زا  هک  یحیرـص  تاراـبع  يارب  یـشارترذع  رد  ناـنآ 
رد يراهبرب  هک  ار  هچنآ  ای  دناهدومن ، نینچ  میـسجت  رد  يوره  ای  يزاوها ، ای  دمحا ، ماما  نب  هللادبع  ياههتـشون 
. دناهدومن نینچ  هتشون  شلئاضف  زا  يرایسب  ّدر  بلاطیبا و  نب  یلع  رب  ندرک  دراو  صقن  رد  هیمیت  نبا  ای  ریفکت 

دوخ نافلاخم  لتق  ریفکت و  هب  اهیفلس  مکح  . 16

: دیوگیم اهیفلس  هرابرد  ناحرف  نب  نسح 
، مهریفکت مهموصخ و  لتقب  نوتفی  مه  امنیب  مهنورفکی ، نیملـسملا و  نولتقی  مّهنـال  جراوخلا ؛ نوّمذـی  مهارتو 

(1) ًامامت . جراوخلاک 
ریفکت هدـناسر و  لتق  هب  ار  ناناملـسم  هکنآ  تهج  هب  دـننکیم  تمذـم  ار  جراوخ  هک  ار  نانآ  ینکیم  هدـهاشم 

هک هنوگنامه  دـنیامنیم ، ریفکت  ار  نانآ  هداد و  دوخ  ناـفلاخم  لـتق  هب  اوتف  ناـشدوخ  هک  یلاـح  رد  دـننکیم ،
. دنهدیم ماجنا  ار  اهراک  نیا  مامت  جراوخ 

رافک هن  نیملسم  زا  نایباهو  سرت  . 17

: دسیونیم نایباهو  هرابرد  يو 
، نیملسملا نم  ّالإ  یشخنال  مویلا  یلإ  نحنو 

ص 136. دئاقعلا ، بتک  یف  ۀئارق  - 1
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111 ص :
ۀنطلـس نم  تئج  لاق : ول  نکل  ًائیـش ، انرکنتـسا  امل  اکیرما ، وأ  ایناطیرب  نم  رفاسم  ءاـج  ول  مهنم و  ـاّلإ  رذـحنالو 

: انبحاص لأسن  نأ  ّدبال  و  ۀیعیش ، ۀیبلغا  اهیف  ناریا  ۀیـضابا و  نامع  ّنال  ًارزـش ؛ هیلا  انرظنل  ناریا  ۀلود  نم  وأ  نامع 
دوهیلا و ال نم  هرّذـحنال  اـمنیب  ًاریثـک ، مهنم  هانرّذـحل  هرفـس  لـبق  هب  اـنملع  ول  و  كاـنه !؟ یلإ  ترفاـس  اذاـمل 
. اهیلع باوجلا  اهضارعتسا و ال  ینعسیال  تاراذتعا  تالیوأت و  اذه  یف  انل  و  نیدحلملا !! نم  لب و ال  يراصنلا ،

(1)
دیایب اکیرما  ناتسلگنا و  زا  يرفاسم  رگا  و  میراد . زیهرپ  اهنآ  زا  طقف  و  میـسارهیم ، ناناملـسم  زا  اهنت  زورما  ام 

دب رظن  وا  هب  ماهدمآ  ناریا  روشک  زا  ای  نامع  نیـشنناطلس  روشک  زانم  دیوگب : رگا  یلو  میریگیمن ، راکنا  وا  رب 
وا زا  هک  مینادیم  مزـال  دوخ  رب  و  دنتـسه ، هعیـش  ناریا  مدرم  بلغا  هدوب و  یـضابا  ناـمع  مدرم  هک  ارچ  میراد ،

رایـسب نآ  زا  ار  وا  میتـشاد  عـالطا  نآ  زا  رفـس  زا  لـبق  رگا  و  ياهدرک !؟ رفـس  روـشک  نیا  هب  ارچ  مینک : لاؤـس 
يارب و  مییامنیمن !! رذحرب  نادحلم  زا  هکلب  اراصن  دوهی و  زا  ار  وا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  میتشادیم و  رذـحرب 

نیا رد  ام 

ص 167. دئاقعلا ، بتک  یف  ۀئارق  - 1
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112 ص :
. دهدیمن ار  اهنآ  باوج  حرط و  هزاجا  تقو ، هک  تسا  ییاهرذع  تالیوأت و  هلأسم 

ع)  ) یلع ماما  اب  هیمیت  نبا  ینمشد  . 18

: دیوگیم هیواعم  لیاضف  زا  یخرب  لقن  زا  دعب  یکلام  ناحرف  نب  نسح 
ۀباحـصلا یف  حداقلا  نوربتعی  ۀماعلا و  صوصنلا  هذه  لثم  دروی  هللا - هحماس  ۀـیمیت - نباک  مهـضعب  ّنا  بیرغلاو 

امنیب مهلاـثما  ورمع و  ۀـیواعمک و  مهنم  نیرخأـتملا  ًاـبلاغ  ۀباحـصلاب  نودـصقی  و  ۀنـسلا ، باـتکلا و  یف  حداـق 
(1). هل مهنعل  یلع و  یف  بصاونلا  نعط  نع  نوتکسی 

دنروآیم و ار  ماع  تاصوصن  نیا  لاثما  درذگب - وا  زا  ادخ  هیمیت - نبا  نوچمه  یخرب  هک  تسا  نیا  بیرغ  رما 
هب ناشدوصقم  و  دـنروآیم ، باـسح  هب  تنـس  نآرق و  رد  هدـننک  حدـق  ار  هباحـص  رد  هدـننک  حدـق  هجیتن  رد 
رد بصاون  نعط  زا  هک  یلاح  رد  نانآ ، لاثما  ورمع و  هیواعم و  نوچمه  تسا ، ناـنآ  زا  نارخأـتم  ًاـبلاغ  هباـحص 

. دننکیم توکس  وا  ناگدننکنعل  یلع و  قح 
: دیوگیم نینچمه  وا 

صص 79 و 80. یکلام ، ناحرف  نب  نسح  ۀباحصلا ، یف  ةرکذم  - 1
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113 ص :
نب یلع  یلع  ۀلمجلا  یف  فارحنا  مهیف  ماشلا  لها  یماش و  ّهنا  فرعن  نأ  بجی  ّهنا  ّالإ  هملع  هلضف و  عم  ۀیمیت  نبا 

(1) ۀیواعمل . لیم  بلاطیبا و 
یلع هرابرد  یمک  فارحنا  ياراد  ماش  یلاها  و  تسا ، ماش  یلاها  زا  هک  مینادب  دـیاب  شلـضف  ملع و  اب  هیمیت  نبا 

. دناهدوب هیواعم  هب  وا  لیم  بلاطیبا و  نب 

هعیش ياهباتک  دورو  يریگولج  زا  نایباهو  داقتنا  . 19

: دیوگیم یکلام  ناحرف  نب  نسح 
ءوض یف  ۀکلمملا  لوخد  نم  نیملسملا  نم  مهریغ  ۀیضابإلا و  ۀعیـشلا و  ةرعاشألا و  بتک  عنمل  ینعم  يرأ  انا ال 

(2). یفرعملا رُّجفتلا 
منیبیمن يدوعس ]  ] تکلمم هب  دورو  زا  ناناملسم  رگید  هیضابا و  هعیش و  هرعاشا و  ياهباتک  عنم  رب  ییانعم  نم 

. ایند رد  فراعم  تاعالطا و  راجفنا  دوجو  اب 

باهولادبع نب  دمحم  زا  داقتنا  . 20

ص 35. یکلام ، ناحرف  نب  نسح  یمالسالا ، خیراتلا  ذاقنا  وحن  - 1
ص 154. دئاقعلا ، بتک  یف  ۀئارق  - 2
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114 ص :
: دیوگیم یکلام  ناحرف  نب  نسح 

اوفرتعإ اّمنإ  نیکرشملا  ّنأ  اورکذو  ءاملعلا ، ضعب  اهنع  باجأ  دق  نوکرشملا  اهب  فرتعإ  یّتلا  فارتعإلا  اذه  ّنإ 
اذـه مزاولب  اوتأل  مهفارتعإ  یف  نیقداص  اوناک  ولو  عاـنتقإلا ، باـب  نم  سیلو  عاـطقنإلاو ، ماـحفإلا  باـب  نم  اـهب 

َالف َأ  ْلُقَف  : ) یلاـعت هلوق  یف  اـمک  فارتعـإلا  اذـه  مزاولب  مهرّکذـی  نأ  ص )  ) ّهیبن هللا  رمأـی  کلذـلف  فارتعـإلا .
ًاقلاخ ّلجوّزع  هللااب  نونمؤیال  مّهنأو  نوبذاک  مّهنأـب  مهّخبوی  ّلـجوّزع  هللا  ّنأـکف  َنوُرَّکَذـَت ) ـَالف  َأ  ْلـُق  (، ) َنوُقََّتت

(1) ًاقزارو ... 
ناکرـشم هک  دـناهداد  باوج  هنوگنیا  نآ  زا  املع  زا  یخرب  ار  دـناهدرک  رارقا  نآ  هب  ناکرـشم  هک  یفارتعا  نیا 

نیا هب  ندیـسرو  ندـش  عناق  باب  زا  هن  دنتـشاد ، يراچان  يور  زاو  ندـش  ورهیـسو  رابجا  باب  زا  ار  فارتعا  نیا 
هک تسا  تهج  نیمه  هب  دندشیم . زین  نآ  مزاول  هب  مزتلم  دندوب ، قداص  روما  نیا  هب  ناشفارتعا  رد  رگاو  بلطم .

دنوادخ لوق  رد  هک  هنوگنامه  دهد ؛ رکذت  فارتعا  نیا  مزاول  هب  ار  نانآ  هک  دـنکیم  رما  ار  شربمایپ  دـنوادخ 
َالف َأ  ْلُقَف  )

ص 48. یکلام ، ناحرف  نب  نسح  ًایبن ، سیلو  ۀیعاد  - 1
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115 ص :
ناشیاعّدا رد  هک  دنکیم  خیبوت  ار  نانآ  ّلجوّزع  دنوادخ  ایوگ  سپ  تسا . هدمآ  َنوُرَّکََذت ) َالف  َأ  ُْلق   ) و َن ) وُقََّتت 

. دنرادن نامیا  ادخ  تیقزارو  تیقلاخ  هب  زگرهو  دنیوگیم  غورد 

نایفلس يوردنت  نتسناد  دودرم  . 21

: دیوگیم یکلام  ناحرف  نب  نسح 
هجو یلع  یفلـسلا  ّینـسلا  طـسولا  لـخاد  يوقـألا  توـصلا  مـهل  ۀنـسلا  ةـالغ  ّنا  ًاـضیا  کـلذ  یلع  هدـعاسیو 

نم یفلسلا  ولغلا  یقبیس  و  يرخا ...  بهاذم  یلإ  ۀنـسلا  نع  تاراسحنالا  هذه  برغتـسنال  کلذلف  صوصخلا ،
یفلسلا رایتلا  لخاد  ولغلا  دقنب  ۀیفلسلا  ءالقع  عراسی  ملام  ۀعیـشلا  یلإ  ّداحلا  لاقتنالا  یلع  ةدعاسملا  رومألا  ربکا 

تاریفکتلا ةرثک  بهذملا و  اهب  ّدشن  یّتلا  ۀعوضوملا  ۀفیعضلا و  ثیداحالا  ةرثک  یف  ّلثمتملا  ولغلا  کلذ  هسفن ،
(1) ۀلزتعملا . ۀیمهجلا و  ۀعیشلا و  ریفکت  فانحألا و  ۀفینحیبا و  ریفکتک  یفلسلا ، جهنملل  ۀفلاخملا 

«. ۀعیشلل ۀینسلا  تالوحتلا  یف  ةءارق  : » ناونع تحت  2000 م ، / 11 لاس 11 / هرامش 1082 ، ّۀلجملا ، هلجم  - 1
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116 ص :
هنوگنیا اذل  و  دنراد ، یفلس  ياهینس  نیب  ردهژیوهب  يرتيوق  يادص  تنـس  لها  نایلاغ  هکنیا  بلطم  نیا  دییأت 

ولغ هک  تسا  دوز  و  مـینادیمن ...  بـیرغ  تـهج  نیدـب  ار  رگید  بهاذـم  هـب  تنـسلها  بهذـم  زا  اـهجورخ 
ءالقع هکنآ  رگم  دوش ، هعیش  يوس  هب  تنـس  لها  عیرـس  لاقتنا  ثعاب  هک  ددرگ  يروما  نیرتگرزب  زا  اهیفلس 
فیعض ثیداحا  دوجو  رد  هک  يولغ  دننک ، دقن  نورد  زا  ار  دوخ  يوردنت  ولغ و  هدمآرب و  هراچ  رکف  هب  یفلس 
ریفکت نوچمه  تسا ، هتـشگ  رادـیدپ  یفلـس  شور  بهذـم و  ناـفلاخم  ریفکت  بهذـم و  دـییأت  يارب  یلعج  و 

. هلزتعم هیمهج و  هعیش و  ریفکت  فانحا و  هفینحوبا و 

باهولادبع نب  دّمحم  صیقنت  . 22

: دیوگیم یکلام  ناحرف  نب  نسح 
ءیطخی و رـشب  اهّفلا  اّمنا  هلئاسر  خیـشلا و  بتک  نم  اـمهریغ  وأ  تاهبـشلا  فشک  باـتک  وأ  دـیحوتلا  باـتکو 

نم القع  ًاعرـش و ال  عنام  ءیطخی و ال  نأ  ًادـج  یعیبطلا  نم  کلذـلف  لوسر ، کـلم و ال  اـهّفلؤی  مل  بیـصی و 
ۀیدقع وأ  ۀیهقف  ۀلیلق ، وأ  ةریثک  ةریغص ، وأ  ةریبک  تناک  ءاوس  خیشلا ؛ نم  ءاطخألا  عوقو 
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(1) ۀینامیا ... ) )

هک هتشون  یسک  ار  خیـش  ياههلاسر  اهباتک و  زا  ود  نیا  ریغ  ای  تاهبـشلا ) فشک   ) باتک و  دیحوتلا )  ) باتک
یلیخ اذـل  و  تسا ؛ هتـشونن  لوسر  ای  هتـشرف  ار  اهنآ  و  دـسرب ، عقاو  هب  ای  دـنک  اـطخ  تسا  نکمم  تسا  يرـشب 

نآ هچ  تسین ؛ خیـش  زا  اهاطخ  عوقو  زا  یعنام  لقع  عرـش و  رظن  زا  دـنک و  اـطخ  وا  هک  دـسریم  رظن  هب  یعیبط 
 ... ینامیا یتدیقع و  ای  دشاب  یهقف  مک ، ای  دشاب  دایز  کچوک ، ای  دشاب  گرزب  اهاطخ 

یباهو ناگرزب  هب  نداد  یبصان  تبسن  . 23

: دیوگیم یکلام  ناحرف  نب  نسح 
، امّدح یلإ  یبهذلا  و  ریبک ، ّدح  یلإ  بصن  هیف  ناک  ریثک  نبا  و  قشمد ، ّمث  ناّرحب  ۀـّیمیت  لآ  ءالؤه  دـعب  ءاج  ّمث 

همکاح کلذـل  و  کلذـب ، دهـشت  هبتک  بصنلا و  هنع  رهتـشاف  فصنم ، ثحاب  هرکنی  ّدـح ال  یلإ  ۀـیمیت  نبا  ّاما 
نبا نع  هوثرو  ًابصن  مهیف  ّنا  عم  ۀلبانحلا ، نم  هریغ  اومکاحی  ملو  یلع ، ضغب  اهنم  روما  ۀلمج  یلع  هرصع  ءاملع 

ۀطب و

ص 3. ًایبن ، سیل  ۀیعاد و  - 1
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118 ص :
اندـنع ۀـیملعلا  ةایحلا  یلع  غلاب  رثا  هل  ینامثعلا  یماشلا  رایتلا  و  مهریغ . یلعییبأ و  نبا  يراـهبربلا و  دـماح و  نبا 

!! ّهبنتف ۀیما ، ینبل  دیدشلا  انلیم  و  نیسحلا ، وأ  یلع  مامالا  یلع  ءانثلا  نم  انتیـساسح  رارـسا  نم  اذه  و  جیلخلا ، یف 
(1)

لها توادع  بصن و  يدایز  دودح  ات  ریثکنبا  دندرک . روهظ  ریثکنبا  یقـشمد و  یناّرح  هیمیت  لآ  نانآ ، زا  دعب 
دایز ردقنآ  تیب  لها  هب  تبسن  هیمیتنبا  ینمـشد  یلو  دوب . نینچ  يدودح  ات  زین  یبهذو  تشاد ، لد  رد  ار  تیب :

وا ياهباتکو  تسا  ندوبیبصان  هب  روهـشم  وا  اذلو  دیامن ، راکنا  ار  نآ  دناوتیمن  فصنم  هدـننکثحب  هک  دوب 
ضغب هلمج  نآ  زا  يروما  تهج  هب  ار  وا  شرـصع  مه  ياملع  تهج  نیدبو  دـهدیم ، یهاوگ  بلطم  نیا  رب  زین 

بصن و زین  نانآ  رد  هک  یلاح  رد  دـندرکن  همکاحم  ار  هلبانح  زا  وا  ریغ  هکنیا  اـب  دـندومن ، همکاـحم  ع ]) یلع )[ 
هـسردم و  دـندوب ، هدرب  ثرا  هب  نارگید  یلعی و  یبا  نبا  يراهبرب و  دـماح و  نبا  هطب و  نبا  زا  هک  دوب  یتوادـع 

ام هک  تسا  تهج  نیدـب  و  تسا ، هتـشاذگ  جـیلخ  رد  ام  یملع  تایح  رب  يرایـسب  رثا  دنتـسه  یناـمثع  هک  ماـش 
هاگآ سپ  میراد ، هیماینب  هب  دیدش  لیم  هتشاد و  نیسح  ای  یلع  ماما  رب  يانث  حدمهب و  تبسن  یناوارف  تیـساّسح 

. شاب

صص 64 و 65. نامه ، - 1
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: دیوگیم نینچمه  وا 

یلع و لئاضف  نم  سجوتلا  یلع  ۀیمیت - نبا  مهّدشا  و  میقلا - نبا  ریثک و  نبا  ۀیمیت و  نباک  ماشلا  ءاملع  عباتت  ّمث 
عم ماشلا - ءاـملع  و  مهریغ !! حدـم  یف  ۀـغلابملا  عم  مهلـضف ، یف  ۀحیحـصلا  ثیداـحألا  فیعـضت  و  هتیب ، لـها 

سانئتسا عم  ۀّصاخ  فاصنالا ، تالواحم  نم  يوقا  تناک  یّتلا  ۀـیماشلا  ۀـئیبلا  ریثأت  نم  نوجنیال  رـشب  مهلـضف -
(1) یلبنحلا ...  ثارتلاب  ءالؤه 

رد اهنآ  نیرتدیدش  هک  دندمآ ، میق  نبا  ریثک و  نبا  هیمیت و  نبا  نوچمه  ماش  ياملع  يرگید  زا  سپ  یکی  سپس 
رد نیا  و  تسا ، هیمیت  نبا  نانآ ، لئاضف  رد  حیحص  ثیداحا  فیعضت  شتیب و  لها  یلع و  لئاضف  ندومن  یفخم 
هک دنتـسه  يرـشب  دنراد  هک  یتلیـضف  اب  ماش  ياملع  دننکیم . هغلابم  ًادـیدش  نارگید  حدـم  رد  هک  تسا  یلاح 
اب نانآ  هکنآ  ًاصوصخ  تسا . هدوب  رود  هب  فاصنا  زا  هک  یطیحم  دناهدوبن ، بیـصنیب  ماش  طیحم  ریثأت  زا  زگره 

 ... دناهتشاد سنا  هلبانح  ثاریم 
: دیوگیم ناحرف  نب  نسح 

یلع ضغب  یلع  هرصع  یف  ۀیمیت  نبا  َمِکوُح 

ص 176. ًایبن ، سیلو  ۀیعاد  - 1
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، کلذ نم  ریثک  یف  اوباصا  بصنلاب و  هومّهتا  کلذ و  یف  اوئطخا  قافنلاب و  هرـصع  ءاـملع  نم  هوفلاـخم  همّهتاو 

ۀیواعم مالسا  رتاوت  ّنا  هنس و  رغصل  هیف  کّکـشم  یلع  مالـسا  ّنا  همعز  و  ۀنایدلل ، ۀسائرلل ال  لتاق  ًایلع  ّنا  هلوقل :
اهنم یقب  یتلا  تاعانـشلا  نم  کلذریغ  و  الوذـخم ، ناک  ّهنا  و  یلع !! مالـسا  رتاوت  نم  مظعا  ۀـیواعم  نب  دـیزی  و 

(1). بصن ایندلا  یف  سیلف  ًابصن  لاوقألا  هذه  نکت  مل  نا  و  ۀنسلا . جاهنم  هباتک  یف  یقبام 
هب مّهتم  ار  وا  شرـصع  ياملع  زا  نیفلاخم  دـش و  همکاحم  ع )  ) یلع اب  ینمـشد  تهج  هب  شرـصع  رد  هیمیت  نبا 
هب دراوم  زا  يرایـسب  رد  دندومن و  تیب : لها  اب  توادع  هب  مّهتم  ار  وا  دـنتفر و  اطخ  هب  نآ  رد  یلو  دـندرک  قافن 

مالـسا هک  وا  نامگ  و  تناید . تهج  هب  هن  دـیگنج  تسایر  تهج  هب  یلع  دـیوگیم : وا  هک  ارچ  دندیـسر ؛ عقاو 
رتاوت زا  هیواعم  نب  دـیزی  هیواعم و  مالـسا  رتاوت  و  تسا ، هدوب  نسمک  یکدوک  هک  ارچ  تسا ؛ کش  دروم  یلع 
مان هب  شباتک  رد  هک  تسپ  تشز و  تاملک  رگید  و  تسا ، هدش  راوخ  یلع  هکنیا  و  تسا ، رتمهم  یلع  مالسا 

ص 176 دئاقعلا ، بتک  یف  ۀئارق  - 1
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ینمشد ایند  رد  سپ  دشابن  یلع  ترضح  اب  ینمشد  بصن و  اههتفگ  نیا  رگا  و  تسا . هدنام  یقاب  ۀنـسلا » جاهنم  »

. تسین

: تیب لها  اب  یطارفا  ياهیفلس  ینمشد  . 24

: دیوگیم یکلام  ناحرف  نب  نسح 
نب هللادبع  هبتک  اّمع  راذتعالا  یف  نولعفی  امک  مهتمئا ، نم  تردص  ۀحیرـص ، تارابعل  راذتعالا  یف  نوغلابی  امنیب 
یف ۀـیمیت  نبا  هبتک  ام  وأ  ریفکتلا  یف  يراـهبربلا  هبتک  وأ  میـسجتلا ، یف  يورهلا  وأ  يزاوهـالا  وأ  دـمحا  ماـمالا 

(1) هلئاضف . نم  ریثک  ّدر  بلاطیبا و  نب  یلع  صاقتنا 
رد هک  هنوگنامه  دـننکیم ، هغلابم  هدـش  رداص  ناشناماما  زا  هک  یحیرـص  تاراـبع  يارب  یـشارترذع  رد  ناـنآ 
رد يراهبرب  هک  ار  هچنآ  ای  دناهدومن ، نینچ  میـسجت  رد  يوره  ای  يزاوها ، ای  دمحا ، ماما  نب  هللادبع  ياههتـشون 
. دناهدومن نینچ  هتشون  شلئاضف  زا  يرایسب  ّدر  بلاطیبا و  نب  یلع  رب  ندرک  دراو  صقن  رد  هیمیت  نبا  ای  ریفکت 

ص 136. خیراتلا ، بتک  یف  ۀئارق  - 1
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« تاهبشلا فشک   » رب ناحرف  نب  نسح  دقن 

سیل ۀـیعاد و   » ار نآ  مان  هدرک و  فیلأت  ار  یباتک  باهولادـبع  نب  دـمحم  تاهبـشلا » فشک   » باـتک ّدر  رد  وا 
هتشاد وا  باتک  بلاطم  باهولادبع و  نب  دمحم  زا  یتاداقتنا  نآ  رد  هتشاذگ و  تاهبشلا » فشک  ضقن   » ای ًایبن ،»

: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا  تسا ،
: دیوگیم باهولادبع  نب  دمحم  زا  یمالک  لیذ  رد  وا  . 1

، ران الو  ۀنج  الو  ثعبلا  و ال  ۀـمایقلا ، مویب  نونمؤیال  و  هللا ) ّالا  هلا  ال   ) نولوقیال نیذـلا  شیرق  رافک  هللا ! ناحبس 
مهَلثَم تامرحملا ، نوبکتری  رومخلا و  نوبرـشی  نوملظی و  نولتقی و  و  مانـصألا ، نودـبعی  و  یبنب ، نونمؤی  ـالو 

، نیقدصتملا نیکزملا  نیجاحلا  نیمئاصلا  نیملسملا  َلثَم 
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لهج مهؤاـملع و  لوأـت  نأ  یتـح و  ءاوس ، اوسیل  ـال ، قـالخالا ...  مراـکم  نوـلعفی  و  تاـمرحملل ، نیبـنتجملا 

(1) اهرکنیال . نّمم  مالسالا  ناکرأب  موقی  نم  هیف  يواسیال  نکل  عساو ، باب  لهجلا  لیوأتلاف و  مهماوع ،
تمایق زور  هب  دـننکیمن و  يراج  نابز  رب  ار  هللا ) ّالا  هلا  ال   ) دـیحوت هملک  هک  شیرق  رافک  دـنوادخ ! تسا  هزنم 

ملظ دنـشکیم و  دننکیم و  تدابع  ار  اهتب  و  دـنرادن ، لوبق  ار  خزود  تشهب و  رـشح و  و  دـنروآیمن ، نامیا 
هب زامن  هک  دنتسه  یناناملسم  دننامه  اهنآ  ایآ ] ، ] دنوشیم تامرحم  بکترم  دننکیم و  رمخ  برـش  دنیامنیم و 

بانتجا تامرحم  زا  دـنهدیم و  هقدـص  تاکز و  دـنروآیم و  ياج  هب  جـح  دـنریگیم و  هزور  هدروآ و  ياج 
باب لهج  لیوأت و  سپ  دنتـسین ، يواسم  ود  نآ  زگره ، دـنروآیم ... ؟ ياـج  هب  ار  قـالخا  مراـکم  دـننکیم و 

. دنتسین يواسم  دنیامنیمن  راکنا  ار  اهنآ  دننکیم و  مایق  مالسا  ناکرا  هب  هک  یناسک  اب  یلو  دراد ، یعساو 
: دیوگیم همادا  رد  يو  . 2

لـسوتی نم  يواستی  الو  ًانهاک ، وأ  ًارحاس  ّهنظی  هبذـکی و  نم  الوسر و  ًایبن و  ص )  ) یبنلاب نمؤی  نم  يواـستیالو 
ص)  ) یبنلاب

ص 3. یکلام ، ناحرف  نب  نسح  تاهبشلا ، فشک  ضقن  - 1
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مویلاب نمؤی  نم  يواستیال  نیحلاـصلا و  لـتقی  و  ص )  ) یبنلا مجری  نم  عم  أـطخا - نا  و  نیحلاـصلاب - كربتیو 

( هللا ّالا  هلا  ال  : ) لاق نم  يواستیال  َایَْحن .) َو  ُتوَُمن  اْینُّدـلا  اُنتایَح  ّالإ  یِه  ْنإ  : ) لوقی نم  عم  رانلا ، ۀـنجلا و  رخآلا و 
نم مهبّذک ، نم  لسرلا و  قدص  نم  رفک ، نم  نمآ و  نم  يواستیال  ال ، ًادِحاو ) ًاهلِإ  َۀَِـهلْآلا  َلَعَج  َأ  : ) لاق نم  عم 

بلطی نم  يواستیال  دامجلا . ۀعافـش  بلطی  نّمم  یحلا  ۀعافـش  بلط  نم  يواستیال  هب . رفک  نم  ثعبلاـب و  نمآ 
ای ال  ۀیهولألا . یف  نیکراشم هللا  مهلعجی  مانصألا و  ۀعافـش  بلطی  نّمم  هللادیبع  مّهنا  فرعی  وه  ءایحألا و  ۀعافش 

(1). ءالؤه ءالؤه و  نیب  ریبک  قرف  كانه  هللا - کحماس  انخیش -
نهاک ای  رحاس و  وا  ناشنامگ  هب  هدرک و  بیذـکت  ار  وا  هک  یناسک  اب  هدروآ  نامیا  ص )  ) ربماـیپ هب  هک  یناـسک 
هچرگ دـنیوجیم - كربت  ناحلاص  هب  هتـسج و  لسوت  ص )  ) ربمایپ هب  هک  یناـسک  زین  و  دنتـسین . يواـسم  تسا 

هدز و گنس  ار  ص )  ) ربمایپ هک  یناسک  اب  دنشاب - هدرک  اطخ 

ص 4. تاهبشلا ، فشک  ضقن  - 1
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یناسک اب  هدروآ  نامیا  خزود  تشهب و  هب  ترخآ و  هب  هک  یناسک  دنتسین . ناسکی  دنناسریم  لتق  هب  ار  ناحلاص 

هک یـسک  دنـشابیمن . يواسم  میوشیم ) هدـنز  میریمیم و  تسین ، ایند  تایح  زج  اـم  یگدـنز  : ) دـنیوگیم هک 
، تسین ناسکی  تسا ) هدرک  ادخ  کی  ار  نایادخ  ایآ  : ) دیوگیم هک  یسک  اب  تسین ) هللا  زج  ییادخ  : ) دیوگیم

هدرک قیدصت  ار  نالوسر  هک  یسک  هدیزرو ، رفک  هک  یـسک  اب  هدروآ  نامیا  هک  یـسک  دشابیمن . نینچ  زگره 
يواسم هدش  رفاک  اهنآ  هب  هک  یـسک  هدروآ و  نامیا  رـشح  هب  هک  یـسک  هدومن ، بیذـکت  ار  نانآ  هک  یـسک  اب 
دیامنیم دامج  زا  تعافـش  تساوخرد  هک  یـسک  اب  دنکیم  ياهدنز  زا  تعافـش  تساوخرد  هک  یـسک  تسین .

اب دنیادخ ، ناگدنب  اهنآ  دنادیم  هک  یلاح  رد  دنکیم  اههدنز  زا  تعافـش  تساوخرد  هک  یـسک  تسین . ناسکی 
، تسین ناسکی  دنادیم  تیهولا  رد  دنوادخ  کیرش  ار  اهنآ  دنکیم و  اهتب  زا  تعافـش  تساوخرد  هک  یـسک 

. تسا هتسد  ود  نیا  نیب  یگرزب  قرف  اج  نیا  رد  درذگب - وت  زا  دنوادخ  هک  ام - خیش  يا  هن 
: دیوگیم نینچمه  ناحرف  نب  نسح  . 3

لـسوتلا نیحلاصلاب و  كربتلا  زاوجب  نولوقی  هذه  انمّایا  یف  دـمحم و  خیـشلا  دـهع  یف  نیملـسملا  ءاملع  مظعم 
!؟ طقف مهئطخن  مأ  ءالؤه !؟ عیمح  رفکن  مویلا  نحن  لهف  مهب ؛

هذه مکیلع  ّدر  مهرفکن  نحن  متلق : نا 
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نب دـمحم  یلع  متددر  مهرفکنال ، نحن  ال ، متلق : نا  و  نیملـسملا . ریفکت  نیدـلا و  یف  ّولغلاب  مکومّهتا  دالبلا و 

(1)  ... ًامامت مهماوع  اننامز و  ءاملع  لثم  ماوع  ءاملع و  رفکی  ناک  ّهنال  مهل ؛ هریفکت  باهولادبع 
نانآ هب  لسوت  ناحلاص و  هب  كربت  زاوج  هب  لئاق  اـم  ماـیا  رد  دـمحم و  خیـش  رـصع  رد  نیملـسم  ياـملع  مظعم 

!؟ میهد نانآ  هب  اطخ  تبسن  اهنت  ای  مینک ، ریفکت  ار  اهنآ  مامت  زورما  ام  ایآ  تسا ،
نید و رد  ّولغ  هب  مّهتم  ار  امـش  هدرک و  در  ار  امـش  اهرهـش  نآ  ياـملع  مینکیم  ریفکت  ار  ناـنآ  اـم  مییوگب  رگا 

تهج هب  باهولادبع  نب  دمحم  رب  مینکیمن ، ریفکت  ار  نانآ  ام  زگره  دییوگب : رگا  و  دننکیم . ناناملـسم  ریفکت 
ًامامت ار  ناشماوع  اـم و  ناـمز  ياـملع  نوچمه  ار  ماوع  اـملع و  وا  هک  اریز  دـیاهدومن ؛ ّدر  ار  نیملـسم  شریفکت 

 ... تسا هدرک  ریفکت 
: دیوگیم همادا  رد  يو  . 4

ّالا نودبعیال  نیملسملا  ّنا  مث  هنامز . یف  نیملسملا  ءاملعل  حیرص  ریفکت  صنلا  اذه  یفف  دمحم ، خیشلا  هللا  حماس 
. مانصألل نودجسی  نیذلا  نیکرشملا  ءالؤه  فالخب  هللا ،
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(1) ًاسابتلا . يرخا  روما  نیب  قیرفتلا  عیطتسن  نلف  ًاحضاو  اذه  نکی  مل  اذإو 

نامز نیملسم  ياملع  حیرـص  ریفکت  صن  نیا  رد  درذگب ، باهولادبع ]  ] نب دمحم  خیـش  تاریـصقت  زا  دنوادخ 
، دنتسرپیمار اهتب  هک  یناکرـشم  نآ  فالخ  هب  دننکیمن  تدابع  ار  ادخ  زج  هک  یناناملـسم  دشابیم ، شدوخ 

. میراذگ قرف  تسا  هبتشم  هک  رگید  روما  نیب  میناوتیمن  ام  دشابن  حضاو  رما  نیا  رگا  و 
: دیوگیم نینچمه  وا  . 5

نع دعبا  ًاملظ و  رثکا  نیملـسملا  شیرق و  رافک  نیب  ۀیوستلاف  ًاملظ  ۀـیباهولا  جراوخلا و  نیب  ۀـیوستلا  تناک  اذإف 
(2). قحلا

قح زا  رتشیب و  شملظ  ناناملـسم  شیرق و  رافک  نیب  هیوست  سپ  تسا ، ملظ  ناـیباهو  جراوخ و  نیب  هیوست  رگا 
. دشابیم رترود 

: دیوگیم نینچمه  ناحرف  نب  نسح  . 6
اّهناب اهیلع  قفتملا  بابسالا  كرتی  و  ما ال ، لاتقلا  یف  ببس  یه  يردیال أ  ۀققحتم و  تسیل  ًابابسا  رکذی  خیشلاف 

(3) رافکلل . ص )  ) یبنلا لاتق  ببس  یه 

صص 6 و 7. تاهبشلا ، فشک  ضقن  - 1
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رد ببس  اهنآ  ایآ  هک  دنادیمن  و  درادن ، یجراخ  ققحت  هک  هدرک  رکذ  ار  یبابـسا  باهولادبع ] نب   ] دمحم خیش 
رد تسا  قافتا  دروم  هک  ار  یبابـسا  وا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  تسا ، هدوب  لـیخد  يرگید  زیچ  اـی  هدوب  لاـتق 

. تسا هدرک  اهر  ار  تسا  رافک  اب  ص )  ) ربمایپ لاتق  ببس  هکنیا 
هن تسا  نآ  يانعم  هللا ) ّالا  هلا  ال   ) هملک زا  دوصقم  هک  باهولادـبع  نب  دـمحم  مالک  ّدر  رد  ناـحرف  نب  نسح  . 7

: دیوگیم نآ ، ظفل 
، هفیس نم  مهمصعتال  خیـشلا  يرـصاعم  نم  اهلوقی  نم  امنیب  لتقلا ، ریفکتلا و  نم  مهیجنی  اهب  ظفلتلا  درجم  نکل 

کلذ عم  کـلذ و  فرعی  ص )  ) یبنلا ناـک  مهتنـسلأب و  نیتداهـشلا  نولوقی  ص )  ) یبـنلا دـهع  یف  نوقفاـنملاف 
ناکرا نیتداهشلا و ال  ال  هنم ؛ مهمصعت  ملف  نیملسملا  نم  خیـشلل  نورـصاعملا  اما  مهلاوما ، مهؤامد و  تمـصع 

(1) مالسالا .
نب دـمحم   ] خیـش رـصاعم  دارفا  هک  یلاح  رد  دـهدیم ، تاجن  لتق  ریفکت و  زا  ار  اـهنآ  نآ  هب  ظـفلت  درجم  نکل 

ص)  ) ربمایپ رصع  رد  ناقفانم  هک  یلاح  رد  دندشیمن ، ناما  رد  وا  ریشمش  زا  دیحوت  هملک  نتفگ  اب  باهولادبع ]
ار نانآ  ص )  ) ربمایپ دندرکیم و  يراج  نابز  رب  ار  نیتداهش 
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زا باهولادبع ] نب  دمحم   ] خیـش نارـصاعم  یلو  دوب ، ظوفحم  ناشلاوما  اهنوخ و  لاح  نیا  اب  یلو  تخانـشیم 

. مالسا ناکرا  هب  لمع  اب  هن  نیتداهش و  نتفگ  اب  هن  دندوبن  ناما  رد  وا  ریشمش  زا  ناناملسم 
: دیوگیم باهولادبع  نب  دمحم  مالک  دقن  رد  نینچمه  يو  . 8

(1). ّمهم ّهناف  اذه  فرعاف  نیدحوملا )  ) مهیمسی نیذلا  دجن  لها  دقتعم  یلع  سیل  نمل  حضاو  ریفکت  اذه 
نیا دیمانیم . دحوم  ار  نانآ  هک  یناسک  دشابن ، دجن  لها  داقتعا  رب  هک  یسک  هب  تبسن  تسا  یحضاو  ریفکت  نیا 

. تسا مهم  یلیخ  هک  نادب  ار 
: دیوگیم ناحرف  نب  نسح  . 9

اذه و  مالسالا ) ءادعا   ) وا دیحوتلا ) ءادعا   ) وا ةوعدلا ) موصخ   ) مهنوّمسی نّمم  هل  نیفلاخملل  حیرص  ریفکت  اذه 
سیل هبتک  هلئاسر و  هذه  و  نیکرشم . رافک و ال  یلع  دری  نکی  مل  نیملـسملا و  یلع  دری  ناک  خیـشلا  ّنال  ملظ ؛

زوریف و نباک  هرصع  یف  نیملسملا  ءاملعل  ۀیمست  اهیف  انإ  و  رفاک ، الو  كرشمل  ۀیمست  اهیف 
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یه هذهف  اننامز .) یف  نوکرـشملا   ) مهیلع قلطی  نیذلا  ءاملعلا  نم  مهریغ  قلافع و  نبا  باهولادبع و  نب  نامیلس 

(1) یمالسالا . ملاعلا  ءاجرا  یف  ۀیمادلا  اهلکا  یتؤت  تبنت و  تلازال  یتلا  رصاعملا  ریفکتلا  روذب 
مالسا نانمشد  ای  دیحوت ، نانمـشد  ای  توعد  نانمـشد  ار  نانآ  هک  یناسک  زا  تسوا  نافلاخم  حیرـص  ریفکت  نیا 

نارفاـک و رب  یلو  هدرک ، ّدر  ناناملـسم  رب  باهولادـبع ] نب  دـمحم   ] خیـش اریز  تـسا ؛ مـلظ  نـیا  و  دـناهدیمان ،
هدرواین نایم  هب  نارفاک  ناکرـشم و  زا  یمان  هک  وا  ياهباتک  اههلاسر و  تسا  نیا  و  تسا . هدرکن  ّدر  ناکرـشم 

ار املع  رگید  قلافع و  نبا  باهولادبع و  نب  نامیلس  زوریف و  نبا  لاثما  دوخ  رصع  رد  نیملسم  ياملع  مان  اهنت  و 
هک رـصاعم  ریفکت  ياههشیر  تسا  نیا  و  تسا . هدومن  دای  ام » ناـمز  رد  ناکرـشم   » ناونع ناـنآ  رب  هدرک و  رکذ 

. تسا هدش  هدرتسگ  یمالسا  ملاع  فارطا  رد  شاهدنشک  راثآ  هدوب و  دشر  لاح  رد  ًامئاد 
: دیوگیم رگید  ياج  رد  وا  . 10

نم لکل  ینمض  ریفکت  قباسلا  مالکلا  یفف  ۀیعردلا !! ۀنییعلا و  لها  ّالا  خیـشلا  نمز  یف  ۀنجلا  لخدی  نل  اذه  یلع 
ءاملع ةرهمج  مه  و  نیحلاصلاب ، لسوتلا  يری 
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(1). مهتماع نیملسملا و 

رد و  هیعرد !! هنییع و  لها  رگم  دوشیمن  تشهب  دراو  یـسک  باهولادـبع ] نب  دـمحم   ] خیـش ناـمز  رد  نیارباـنب 
ياملع مومع  نانآ  هک  دـشاب ، ناـحلاص  هب  لـسوت  هب  دـقتعم  هک  یـسک  ره  رب  تسا  ینمـض  ریفکت  قباـس  مـالک 

. دنتسه ناناملسم  هماع  نیملسم و 
: دیوگیم نینچمه  وا  . 11

نم و  نیملسملا . ریفکتل  نولیمی  اوناک  خیشلا ، يواتف  یلع  ّیبرت  هیف  ملعلا  بالط  هؤاملع و  يدوعـسلا  عمتجملاو 
داـهج یف  ّهلک  و  داـهجلا )  ) ناونعب ناریبـک  نادـلجم  فـلؤملا  اذـه  لـب  ًاـمامت ، اذـه  فرع  ۀینـسلا » رردـلا   » أرق

ةرواجملا نیملـسملا  دالب  ّنا  عم  يراصنلا ، دوهیلا و  نم  نییلـصألا  رافکلا  داهج  یف  فرح  هیف  سیل  نیملـسملا ،
(2) نویلصا . رافک  اهیف  ناک 

نانآ دناهتفای ، تیبرت  باهولادبع ] نب  دمحم   ] خیـش ياوتف  رب  نآ  رد  ملع  بالط  املع و  زا  معا  يدوعـس  هعماج 
یبوخ هب  ار  بلطم  نیا  دنک  هعلاطم  ار  ۀینسلا » رردلا   » باتک هک  یسک  اذلو  دنراد . ناناملسم  ریفکت  هب  لیامت  هک 

داهج هرابرد  شگرزب  دلج  ود  نیا  هکلب  دمهفیم ،

.14 صص 13 - تاهبشلا ، فشک  ضقن  - 1
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زا یلـصا  رافک  اب  داهج  دروم  رد  ینخـس  اهنآ  رد  و  دـشابیم ، ناناملـسم  اب  داهج  دروم  رد  اـهنآ  ماـمت  هک  تسا 
. تشاد دوجو  یلصا  رافک  رواجم  ناناملسم  ياهروشک  رد  هکنآ  دوجو  اب  تسا ، هدرواین  نایم  هب  اراصن  دوهی و 

: دیوگیم باهولادبع  نب  دمحم  ّدر  رد  نینچمه  وا  . 12
ّیلصی الف  ملسملا  ّامأ  و  تاوبنلاب ، رفکلا  عم  اهنم ، جئاوحلا  بلط  اهل و  ةالصلا  اهل و  دوجسلا  یه  مانصألا  ةدابع 

(1). نامیإلا ناکرا  مالسالا و  ناکرأب  ّرقی  و  یبن ، یلول و ال 
اما و  اهتوبن ، هب  رفک  اب  نانآ  زا  جیاوح  تساوخرد  اهنآ و  يارب  زامن  هدجـس و  زا  تسا  ترابع  اهتب  شتـسرپ 

. دراد رارقا  نامیا  ناکرا  مالسا و  ناکرا  هب  دناوخیمن و  زامن  یبن  ای  یلو  يارب  ناملسم 
: دیوگیم رگید  ياج  رد  باهولادبع  نب  دمحم  ّدر  رد  ناحرف  نبنسح  . 13

هب ءاج  ام  ضعب  كرت  نّمم  ًادـّمعتم ، لوسرلا  هب  ءاج  اّمم  ءیـشل  رکنملا  نیب  قرفیـال  وهف  بیجع ، خیـشلا  مـالک 
(2). الوأتم ص )  ) لوسرلا

هک هچنآ  زا  يزیچ  يدمع  رکنم  نیب  وا  تسا ، بیجع  خیش  مالک 

ص 17. نامه ، - 1
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قرف دـنکیم  كرت  هدروآ  ص )  ) ربمایپ هک  ار  هچنآ  زا  یخرب  لیوأت  يور  زا  هک  یـسک  اب  هدروآ  ص )  ) ربماـیپ

. دراذگیمن
: دیوگیم نینچمه  وا  . 14

ءامدـلا و ۀحابتـساب  اولوقی  مل  دـترملا و  مکح  اهیف  یتلا  ۀـیهقفلا  باوبـألا  نوفرعی  خیـشلا  دـهع  یف  ءاـملعلا  ّنا 
(1) هیلع . ۀجحلا  مایق  دعب  هدرفمب  صخشلا  یلع  مکحی  اّمنا  و  هعابتا ، خیشلا و  هلعفی  يذلا  یعامجلا  لاومألا 

اهنآ رد  هک  یباوبا  دنتـسنادیم ، یبوخ  هب  ار  یهقف  باوبا  باهولادبع ] نب  دـمحم   ] خیـش رـصع  رد  ياملع  انامه 
خیـش و هک  يرما  دـناهدشن ، نیملـسم  مومع  لاوما  اـهنوخ و  ندوب  حاـبم  هب  لـئاق  زگره  و  تسا ، دـترم  مکح 

رب تجح  مایق  زا  دعب  مه  نآ  دنتشاد  یمکح  نینچ  صاخ  یـصخش  رب  اهنت  املع  نآ  و  دنهدیم ، ماجنا  شناوریپ 
. وا

: دیوگیم باهولادبع  نب  دمحم  هب  باطخ  رگید  ياج  رد  وا  . 15
ّنا بیرال  هربق !؟ یف  یح  ص )  ) یبنلا ّنال  هربق ؛ دـنع  ةزئاج  ص )  ) یبنلاب ۀثاغتـسالا  ّناب  لوأت  نمیف  کیأر  اـمف 

: کل لوقی  رخآ و  یتأی  دق  مث  فینح . نب  نامثع  ثیدح  کلذ  یف  مهل  لب  لیوأت ، نم  يأرلا  اذه  يری  نم 
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ۀهباشم اذه  یف  سیلا  ةرـشابم ؟ هللا  وعدتال  اذامل  کل ؟ هللا  وعدی  نا  هنم  بلطت  حلاص و  لجر  یلإ  بهذـت  اذامل 

ِناعَد اذِإ  ِعاَّدـلا  َةَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیَِرق  یِّنَِإف  : ) هللا لقی  ملأ  هللا ؟ نیب  کنیب و  ۀطـساو  ءالؤه  ذاختا  یف  رافکلا  لـمعل 
عیطتسی معن  مهترفک . یتح  نیرخآلا  یلع  تقیـض  املثم  كرفکی  یتح  کیلع  قیـضی  رخآل  نکمی  اذکه  و  ...( 

اوتأی نأ  نیقفانملا  هللا  رما  دـق  و  ۀیـصوصخ ، هل  ص )  ) یبنلا کل : لوقیف  نیرخآلا  هب  تمزلا  امب  کمزلی  نا  رخآ 
(1) ۀبوتلا ...  یلع  يرهاظ  لیلد  هیلإ  مهنایتا  ّنال  مهل ؛ رفغتسیل  هیلإ 

نیا هب  تسیچ  تسا ؛ هدش  شربق  رانک  ص )  ) ربمایپ هب  هثاغتسا  زاوج  هب  دقتعم  لیوأت  اب  هک  یسک  هرابرد  وت  يأر 
زا یبناج  ياراد  دراد  يداقتعا  نینچ  هک  یـسک  تسین  یکـش  دشابیم !؟ هدنز  شربق  رد  ص )  ) ربمایپ هک  داقتعا 

يرگید صخـش  سپـس  دننکیم . لالدتـسا  فینح  نب  نامثع  ثیدـح  هب  هلأسم  نیا  رد  نانآ  هکلب  تسا ، لیوأت 
زا ارچ  دـنکاعد ؟ وت  يارب  اـت  یهاوـخیم  وا  زاو  هتفر  یحلاـص  صخـش  دزنهب  ارچ  دـیوگیم : وـت  هب  دـیآیم و 

نیا ایآ  ینکیمن ؟ تساوخرد  میقتسم  روطهب  دنوادخ 
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« تاهبشلا فشک   » رب ناحرف  نب  نسح  زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com166دقن  هحفص 136 

about:blank#p127i1
http://www.ghaemiyeh.com


135 ص :
مکیدزن نم  انامه  : ) هدومرفن دنوادخ  ایآ  تسین ؟ دنوادخو  دوخ  نیب  هطساو  نتفرگ  رد  رافک  لمعهب  هباشت  لمع 

ار يرگید  تسا  نکمم  نینچمه  و  مهدیم .)...  خـساپ  دـناوخب  ارم  هک  یتروص  رد  ار  هدـننکاعد  تساوخرد  و 
يرآ يدومن . ریفکت  ار  نانآ  هداد و  رارق  انگنت  رد  ار  نارگید  وت  هک  هنوگنامه  دیامن  ریفکتو  هدادرارق  انگنت  رد 
ياراد ص )  ) ربمایپ دیوگب : وت  هب  یتخاس و  مزلم  نآ  هب  ار  نارگید  وت  هچنآ  هب  دنک  مزلم  ار  وت  دناوتیم  يرگید 

رافغتسا ناشیارب  زین  وا  هدمآ و  ص )  ) ربمایپ دزن  ات  هداد  روتـسد  ار  ناقفانم  دنوادخ  هکنانچ  تسا ، یتیـصوصخ 
 ... تسا هبوت  رب  يرهاظ  لیلد  ص )  ) ربمایپ دزن  نانآ  ندمآ  اریز  دیامن ؛
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یکلام ناحرف  نب  نسح  رگید  راکفا  زا  یخرب 

دیلقت زا  یهن  لبنح و  نب  دمحا 

: دیوگیم یکلام  ناحرف  نب  نسح 
(1). دیلقتلا كرت  یلع  هعابتا  ّثح  يذلا  وه  و  بیصی ، ءیطخی و  رشب  هسفن  لبنح  نب  دمحا  ّنا 

تسا یسک  وا  و  دیسریم ، باوص  هب  یهاگ  هدرک و  اطخ  یهاگ  هک  تسا  يرشب  شدوخ  لبنح  نب  دمحا  انامه 
. تسا هدرک  قیوشت  راداو و  دیلقت  كرت  رب  ار  شناوریپ  هک 

هعبرا بهاذم  رد  رصح  لاطبا 

: دیوگیم وا 
كرت هیلإ و  باستنالا  بجی  مالسإلاف 

ص 10. دئاقعلا ، بتک  یف  ۀئارق  - 1
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دق لب  هیلإ ، باستنإلا  بجی  الف  بهذـملا  اـمأ  ۀـبطاق . نیملـسملا  عاـمجاب  ۀـلملا  نم  جرخم  رفک  هیلإ  باـستنالا 

(1). بهذملل فلاخملا  قحلا  ّدرب  باستنالا  اذه  نرتقا  اذإ  مرحی 
ار یسک  ناناملـسم  قافتا  هب  تسا و  رفک  نآ  هب  باستنا  كرت  دش و  بستنم  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  يزیچ  مالـسا 

دراوم یخرب  رد  هکلب  تسین ، بجاو  بهذـم  هب  باـستنا  یلو  دـنکیم ، جراـخ  مالـسا  تلم  زا  هدومن  نینچ  هک 
. تسا بهذم  اب  فلاخم  هک  دشاب  هارمه  یقح  ّدر  اب  باستنا  نیا  رگا  دشابیم ، مارح 

یمالسا ياهباتک  رد  تایلیئارسا  دورو 

: دیوگیم یمالسا  ياهباتک  رد  اراصن  دوهی و  راکنا  دیاقع و  یخرب  ندش  دراو  اب  هطبار  رد  وا 
ناک ام  وأ  ص )  ) یبنلا یلع  ًابوذکم  اهنم  ناک  ءاوس  ناسنالاب ، هللا  هیبشت  و  میسجتلا ، یلع  ۀلمتشملا  کلت  ۀصاخو 

دوهیلا و نع  ةذوخأملا  تایلیئارسإلا  نم  بتکلا  یلإ  بّرست  اّمم  ناک  وأ  نیعباتلا ، ۀباحصلا و  ضعب  یلع  ًابوذکم 
(2) يراصنلا .

ص 10. خیراتلا ، بتک  یف  ۀئارق  - 1
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138 ص :
هب غورد  هب  هک  یتایاور  نآ  هچ  تسا ، ناسنا  هب  دنوادخ  هیبشت  میسجت و  رب  لمتشم  هک  یتایاور  صوصخلا  یلع 

یتایاور ای  دناهداد  تبسن  نیعبات  ای  هباحص  زا  یضعب  رب  غورد  هب  هک  یتایاور  نآ  ای  هدش  هداد  تبسن  ص )  ) ربمایپ
. تسا هدرک  ادیپ  خوسر  یمالسا ]  ] ياهباتک هب  هک  اراصن  دوهی و  زا  هدش  هتفرگرب  تایلیئارسا  زا 

: تیب لها  اب  هلبانح  ینمشد 

: دیوگیم ناحرف  نب  نسح 
رـشتنی امنیب  هتیب ! لهأو  ع ]) بلاطیبا )[  نب  یلع  نینمؤملاریمأ  یلع  ءانثلا  نم  ةریبک  ۀیـساسح  مهیدل  ۀـلبانحلا  ّنا 

یف تببـست  ۀکلمملا  یف  اندنع  ۀیمیلعتلا  جـهانملا  ّنا  دـیزی ...  هنبا  ۀـیواعم و  ۀـصاخ  ۀـیماینب و  یلع  ءانثلا  مهنیب ،
(1) !! ملعلا ۀبلط  مومع  نیب  بصنلا  راشتنا 

، تسوا تیب  لها  و  ع ]) بلاط )[  یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  رب  حدـم  دروم  رد  يدایز  تیـساسح  هلبانح  دزن  اـنامه 
 ... دوشیم هدهاشم  ناوارف  روط  هب  دیزی  شدـنزرف  هیواعم و  هژیوهب  هیماینب  رب  حدـم  اهنآ  نایم  رد  هک  یلاح  رد 

هدـش تیب : لها  اب  ملع  نابلاط  مومع  نیب  ینمـشد  تیارـس  بجوم  يدوعـس ]  ] تکلمم رد  ام  دزن  شزومآ  هویش 
. تسا

ص 127. دئاقعلا ، بتک  یف  ۀئارق  - 1
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139 ص :

لیدعت حرج و  رد  هدیقع  ریثأت 

: دیوگیم يو 
دجتف یفکل ، اهببـسب  دوجوملا  ملاظتلا  ّالإ  رثا  نم  نکی  مل  ول  لیدعتلا و  حرجلا و  یلع  ءییـس  ریثأت  اهل  ةدیقعلاو 

فئاوطلا لاجر  نوفعـضی  و  ةدـیقعلا ، یف  اهیلإ  نومتنی  نیذـلا  لاجرلا  قیثوت  لواحت  نیملـسملا  نم  ۀـفئاط  لـک 
حرجلا و یلع  ةدـیقعلا  راثآ  زربا  ّلعل  و  ۀـیاورلل ، مهطبـضا  مهحلـصا و  سانلا و  قثوا  نم  اوناـک  ول  يرخـألا و 

ۀعیشلا تاقث  فیعضت  کلذ ؛ نم  و  نیقفاوملا ، افعض ، قیثوت  نیفلاخملا و  تاقث  فیعـضت  ۀلبانحلا  دنع  لیدعتلا 
(1) یلع ...  لئاضف  یف  هنووری  امیف  ۀصاخ  و 

لیدـعت حرج و  رب  هدـیقع  هیحان  زا  هک  یملظ  زج  هب  يرثا  رگا  و  دراد ، لیدـعت  حرج و  رب  ییوس  ریثأـت  هدـیقع 
قیثوت ار  يدارفا  هک  ینکیم  هدهاشم  ار  ناناملسم  زا  ياهفیاط  ره  اریز  دیـسریم ؛ رظن  هب  یفاک  تشادن  هدیـسر 

زا هچرگ  دـنکیم  فیعـضت  رگید  هفئاـط  زا  ار  يدارفا  لـباقم  رد  تسا و  هتـسباو  وا  هب  هدـیقع  رد  هـک  دـنکیم 
زا دیاش  و  تسا . تیاور  لقن  رد  دارفا  نیرتطباض  نیرتحلاص و  نیرتقثوم و 

ص 132. دئاقعلا ، بتک  یف  ۀئارق  - 1
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140 ص :
نیقفاوم زا  يافعـض  قیثوت  نیفلاخم و  تاقث  فیعـضت  هلباـنح ، دزن  لیدـعت  حرج و  رد  هدـیقع  راـثآ  نیرتزراـب 

 ... دننکیم لقن  ار  یلع  لئاضف  هک  تسا  یناسک  هژیوهب  هعیش و  تاقث  فیعضت  نآ  هنومن  هک  تسا ،

یماع یعرش و  هب  تبحاصم  میسقت 

: دیوگیم یکلام  ناحرف  نب  نسح 
اوناک و  نینح ، موی  اهولاق  ءاقلطلا  مه  اّمنا  و  ۀیعرشلا )  ) ۀصاخلا ۀبحصلا  باحصأ  نم  اوسیل  اهولاق  نیذلا  ءالؤه 

(1) رفکب . دهع  یثیدح 
، دنتسین یعرش )  ) صاخ تبحاصم  باحصا  زا  دناهتفگ  ییاهفرح  نینچ  نآ  هرابرد  هک  هباحـص  زا  یناسک  نیا 

. دناهدوب هتشگزاب  رفک  زا  هزاتو  دناهتفگ ، نینچ  نینح  زور  رد  هک  دنتسه  یناگدشدازآ  نانآ  هکلب 
: دسیونیم همادا  رد  يو 

َو : ) یلاعت هلوق  لثم  خیراتلا  ۀسارد  نع  توکسلا  بوجو  یلع  تایآلا  هذهب  نولدتسی  نیذلل  ۀجحالف  اذه  یلعو 
َنیِذَِّلل الِغ  اِنبُوُلق  ِیف  ْلَعَْجت  َو ال  ِنامیِإلِاب  انوُقَبَـس  َنیِذَّلا  َاِنناوْخِإل  َو  اَنل  ْرِفْغا  اـَنَّبَر  َنُولوُقَی  ْمِهِدـَْعب  ِْنم  ُؤاـج  َنیِذَّلا 

نیملاظلا رکذ  و  ٌمیِحَر .) ٌفُؤَر  َکَّنِإ  انَّبَر  اُونَمآ 
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(1) فلسلا . نم  یسأتلا  ةودقلا و  نطوم  سانلا  فرعی  ّیتح  مهلدعب  نیلداعلا  مهملظب و 

لالدتـسا خیرات  رد  ثحب  زا  توکـس  بوجو  رب  تایآ  نیا  هب  هک  یناسک  يارب  تسین  یتجح  لیلد و  نیاربانب  و 
دـندمآ و راصناو ] نارجاهم  زا  دـعب   ] اهنآ زا  دـعب  هک  یناسک  نینچمه ] : ) ] لاـعتم دـنوادخ  لوق  لـثم  دـننکیم ،

دـسح نامیاهلد  ردو  زرماـیب ، دـنتفرگ  یـشیپ  اـم  رب  ناـمیا  رد  هک  ار  ناـمنارداربو  اـم  اراـگدرورپ ! دـنیوگیم :
نالداع تلادع  ناملاظ و  ملظ  دیاب  و  یمیحرو ،)! نابرهم  وت  اراگدرورپ ، هدـم ! رارق  نانمؤم  هب  تبـسن  ياهنیکو 

. دنیامن ادتقا  فلس  زا  يدارفا  هچ  هب  دنریذپب و  یناسک  هچ  زا  وگلا  هک  دننادب  مدرم  ات  دوش  رکذ 
: دیوگیم نینچمه  وا 

ۀبحـصلا یه  و  ـۀّلذلا ، فعـضلا و  ماـیا  یف  نـیکمتلا  ةرـصنلا و  اـهیف  ناـک  یتـلا  یه  ۀیعرـشلا  ۀبحـصلا  هذـهو 
عم نیذلا   ) یلع تنثا  یتلا  میرکلا  نآرقلا  تایآ  لک  ّنا  ینعمب  ۀـیوبنلا ، ۀنـسلا  میرکلا و  نآرقلا  یف  ۀـحودمملا 

نمل ماع  حدم  كانه  سیل  و  طقف ، راصنألا  نیرجاهملا و  یلع  ًّابصنم  ءانثلا  ناک  اّمنا  ص ))  ) یبنلا

ص 31. تاهبشلا ، فشک  ضقن  - 1
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(1) مهریغل . ال  ءالؤهل ، فرصنم  وه  ّالإ و  ص )  ) یبنلا عم  ناک 

فعض مایا  رد  وا  نامرف  ربارب  رد  نیکمت  و  ص )  ) ربمایپ ترصن  نآ  رد  هک  تسا  نامه  یعرـش  تبحاصم  نیا  و 
هب هتفرگ ، رارق  شیاتس  دروم  يوبن  تنـس  میرک و  نآرق  رد  هک  تسا  یتبحاصم  نآ  و  تسا ، ناناملـسم  ّتلذ  و 

نارجاهم و هب  طوبرم  اهنت  ناشحدـم  هدرک  حدـم  ار  ص )  ) ربمایپ ناهارمه  هک  میرک  نآرق  ایآ  مامت  هک  انعم  نیا 
هن تساهنآ  هب  فرـصنم  هکنآ  زج  تسین  ص )  ) ربمایپ نابحاصم  ناهارمه و  رب  یماع  حدم  چـیه  و  تسا ، راصنا 

. اهنآ ریغ 
: دسیونیم رگید  ییاج  رد  ناحرف  نب  نسح 

و اهفـصو ، یف  تایآلا  تلزن  و  ًامزج ، ص )  ) هلوسر هللا و  اهیلع  ینثا  یتلا  ۀبحـصلا  کلت  یف  ۀیعرـشلا  ۀبحـصلا 
ءانثلا درو  نا  یتلا  ۀبحـصلا  کلت  ةرـصنلا ، یلإ  ص )  ) یبنلا مالـسالا و  ۀجاح  مایأ  ۀلذلا ، فعـضلا و  مایأ  تناک 

اذه و  ۀیعرشلا . ۀبحصلل  ّالإ  یناعملا  هذه  فرصنتالف  مهب ، ءادتقاب  رمألا  وأ  مّهبس  مدعب  رمألا  وأ  باحـصالا  یلع 
ینعی اّمنا  و  نمز ، يأ  یف  نیحلاصلا  یلع  ءانثلا  مدع  ینعیال 
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(1) راصنألا ...  نورجاهملا و  مه  و  هلوسر ، هللا و  مهلّضف  نیذلا  نیقباسلا  ۀیصوصخ  مارتحا 

شفصو رد  تایآ  هدرک و  حدم  نآ  رب  مزج  روط  هب  شلوسر  ادخ و  هک  تسا  یتبحاصم  نآ  یعرـش  تبحاصم 
هک یتبحاصم  يرای ، هب  ص )  ) ربمایپ مالسا و  جایتحا  مایا  تسا . هدوب  يراوخ  فعـض و  مایا  رد  نآ  هدش و  لزان 

، دوشیمن فرـصنم  یناعم  نیا  دوش ، دراو  نانآ  هب  ادتقا  هب  رما  ای  اهنآ  ّبس  مدع  هب  رما  ای  باحـصا  رب  حدم  رگا 
مارتـحا ياـنعم  هب  هکلب  تسین ، ناـمز  ره  رد  ناـحلاص  حدـم  مدـع  ياـنعم  هب  نیا  و  یعرـش . تبحاـصم  رب  رگم 

 ... دنشاب راصنا  نارجاهم و  نامه  هک  هداد  تلیضف  ار  نانآ  شلوسر  ادخ و  هک  تسا  نیقباس  رب  یصوصخ 

راصنا نیرجاهم و  هب  لیاضف  صاصتخا 

: دیوگیم هراب  نیا  رد  وا 
(2). راصنألا نیرجاهملا و  ّالإ  اوسیل  ۀیعرشلا  ۀبحصلا  ص )  ) یبنلا باحصا 

. دنتسین راصنا  نارجاهم و  زج  دناهتشاد  یعرش  تبحاصم  هک  ص )  ) ربمایپ باحصا 

.59 صص 57 - نامه ، - 1
ص 25. یکلام ، ناحرف  نب  نسح  ۀیعرشلاۀبحصلا ، ۀیوغللا و  ۀبحصلا  نیب  ۀباحصلا  - 2
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عامجا ققحت  رد  تما  قافتا  موزل 

: دیوگیم ٍَۀلالَض » یلَع  یتَّما  ُعَمَْجت  ال   » ثیدح حیضوت  رد  یکلام  ناحرف  نب  نسح 
، ۀباجإلا ۀما  ّلک  اّمنا  و  ۀـمألا ، ضعب  ینعتال  هیف  ۀـمالا »  » نکل توبثلا ، ثیح  نم  مالک  هیف  ناک  نا  ثیدـحلاو و 

اّهنا یتما )  ) نم دارا  ص )  ) یبنلا ّناب  معز  نم  و  ۀیسایسلا . ۀیدقعلا و  ۀیهقفلا و  مهبهاذم  فالتخاب  نیملـسملا  ّلک 
(1) فزاج ...  دقف  ۀعبرألا  بهاذملا  باحصا  وأ  نیثدحملا  ینعت 

تما زا  یخرب  يانعم  هب  نآ  رد  تما »  » هملک یلو  تسا ، ثحب  ربمایپ ) زا   ) ثیدـح نیا  رودـص  توبث  رد  هچرگ 
یهقف و بهاذـم  فالتخا  اب  ناناملـسم  ماـمت  ینعی  دـناهدرک ؛ تباـجا  هک  تسا  یناـسک  همه  دارم  هکلب  تسین ،

بهاذم باحـصا  ای  نیثدحم  صوصخ  یتما »  » هملک زا  ربمایپ  هک  دنک  نامگ  هک  یـسک  و  یـسایس . يدـیاقع و 
 ... تسا هدرک  ییوگهفازگ  هدرک  دصق  ار  هعبرا 

« یتّنس هللا و  باتک   » ثیدح رد  هشقانم 

: دیوگیم یکلام  ناحرف  نب  نسح 

ص 59. دئاقعلا ، بتک  یف  ۀئارق  - 1
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لب حیحـص ، ثیدـح  ِیْتَیب ، َلهَأ  ِیتَْرتِع  َو  ِهللا  ِباتِک  اَمِِهب : ُمتْکَّسََمت  ام  اوُّلَِـضت  َْنل  ِنَیلََقث  ُمُکِیف  ُتْکََرت  ثیدـحلا :

باتک ثیدحب ...( : ۀنسلا  لهأ  ۀلهج  ضعب  هضراع  دق  و  ملسم ، حیحص  یف  هلـصأ  و  ًارتاوتم ، ءاملعلا  ضعب  ةّدع 
(1). امهنیب عمجلا  نکمی  ّهنا  عم  ۀنسلا ، لهأ  یقّقحم  دنع  فیعض  ثیدح  وه  و  یّتنس ) هللا و 

کـسمت ود  نآ  هب  رگا  هک  متـشاذگ  اهبنارگ  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  : » دیوگیم ص )  ) ربمایپ نآ  رد  هک  یثیدـح 
املع زا  یخرب  هکلب  تسا ، حیحـص  یثیدح  متیب ،» لها  مترتع  ادخ و  باتک  دـش : دـیهاوخن  هارمگ  زگره  دـینک 

ار نآ  تنـس  لـها  نـالهاج  زا  یخرب  و  تسا . ملـسم  حیحـص  رد  نآ  لـصا  هدروآ و  باـسح  هـب  رتاوـتم  ار  نآ 
فیعـض تنـس  لها  ناققحم  دزن  ثیدح  نیا  هک  یلاح  رد  دناهتـسناد ، یتنـس » هللا و  باتک   » ثیدـح اب  ضراعم 

. دومن عمج  ار  ود  نآ  نیب  ناوتیم  هک  ًاصوصخ  تسا ،

هباحص تلادع  هیرظن  دقن 

؛ تسا هدرک  فیلأت  باتک  ود  هنیمز  نیا  رد  وا 
. یعرشلا صیصختلا  يوغللا و  قالطالا  نیب  ۀباحصلا  ۀبحصلا و  . 1

. هیشاح ص 71  نامه ، - 1
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. ۀباحصلا ۀبحصلایف و  دعسلا  هللادبع  خیشلا  عم  . 2

. تسا یلوا  باتک  رب  ّدر  زا  هیعافد  باتک ، نیا 
: دیوگیم هتشاد  ۀلجملا »»  » هلجم رد  هک  ياهبحاصم  رد  وا 

تایآلا و اولقنی  مل  ءانثلا و  لمحت  یّتلا  ثیداحالا  تایآلا و  اولقن  ۀباحـصلا و  بناج  یف  اولغ  ۀنـسلا و  لها  ماقف 
ةروصلا تناک  قارعلل  یناجیتلا  بهذ  ام  دـنعف  فقاوملا ...  ضعب  یف  مذـلا  لـب و  بتعلا ، لـقنت  یّتلا  ثیداـحالا 
کلذلف ۀمصعلا ، مهیف  نودقتعی  نیذلا  رشع  ینثالا  ۀمئألایف  ۀعیـشلا  ةدیقع  هبـشت  ةروص  ۀباحـصلا  نع  ۀینهذلا 

هئاطعا وأ  ّجحلاب  ةالـصلا  یف  مامتإلا  یف  نامثع  أطخ  وأ  ّجحلا  ۀعتم  میرحت  یف  رمع  أطخ  فشتکا  ام  دـنع  أجافت 
(1) اهیف ...  غلابملا  ةروصلا  هذه  هدنع  تراهناف  لاومألا . تایالولا و  هئابرقا  ضعب 

نانآ شیاتـس  هدـنراد  رب  رد  هک  دـناهدرک  لقن  ار  یتایاور  تایآ و  اهنت  هدرک و  ولغ  هباحـص  ّقح  رد  تنـس  لها 
یتایاور تایآ و  یلو  تسا ،

«. ّۀلجملا  » هلجم - 1
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هب یناجیت  نوچ  اذـل  و  دـناهدرکن ...  لقن  زگره  دراد  فقاوم  یخرب  رد  نانآ  تمذـم  شنزرـس و  رب  تلـالد  هک 
هناگ هدزاود  ناماما  هرابرد  هعیش  هدیقع  هیبش  هک  دوشیم  دراو  هباحص  زا  یصاخ  ینهذ  تروص  اب  دیآیم  قارع 

رد نامثع  ياطخ  ای  جح  هعتم  میرحت  رد  رمع  ياطخ  وا  يارب  هک  یماگنه  و  دشاب ، تمـصع  هب  داقتعا  هک  تسا 
ریحتم دنکیم ، فشک  ار  لاوما  اهتسایر و  لیبق  زا  شماوقا  زا  یخرب  هب  وا  يایاطع  ای  جح  رد  حبص  زامن  مامتا 

 ... درادرب تنس  لها  بهذم  زا  تسد  هک  دوشیم  ثعاب  زیمآولغ  تروص  نآ  هدش و 

هیواعم لیاضف  مامت  رد  هشقانم  ّدر و 

: دیوگیم ناحرف  نب  نسح 
هیوهار و نب  قاحـسا  مهنم  ملعلا  لها  نم  عمج  کلذ  یلع  ّصن  امک  ۀـبوذکم  ۀـیواعم  لضف  یف  ثیداحالا  لک 
رجح و نبا  میقلا و  نبا  يزوجلا و  نبا  يراخبلا و  يروباـسینلا و  یلعوبا  مکاـحلا و  ییاـسنلا و  ّربلا و  دـبع  نبا 

(1) مهریغ ... 
قاحـسا نوچمه  ملع  لها  زا  یخرب  هک  هنوگنامه  تسا  غورد  هدـمآ  هیواعم  لیاضف  باب  رد  هک  یثیداحا  مامت 

نارگید رجح و  نبا  میق ، نبا  يزوج ، نبا  يراخب ، يروباشین ، یلعوبا  مکاح ، ییاـسن ، ربلادـبع ، نبا  هیوهار ، نب 
. دناهدرک هراشا  نآ  هب 

ص 150. دعسلا ، هللادبع  خیشلا  عم  - 1
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أبس نب  هللادبع  دروم  رد  هعیش  زا  عافد 

ار مدرم  سپس  هدروآ و  مالسا  هک  هدوب  أبس  نب  هللادبع  مان  هب  يدوهی  یصخش  هعیـش  سـسؤم  دنیوگیم : یخرب 
ياهیرظن نینچ  نیقیرف  تایاور  نآرق و  تایآ  قباـطم  هک  یلاـح  رد  تسا ، هدرک  توعد  ع )  ) یلع ترـضح  هب 

نآ لـباقم  رد  تساّینـس  هکنآ  اـب  یکلاـم  ناـحرف  نـب  نـسح  هـک  تـسا  يدـح  هـب  نآ  نـالطب  تـسا و  لـطاب 
: دیوگیم هراب  نیا  رد  وا  تسا . هدرک  يریگعضوم 

فیس و دیناسأل  ۀجاحب  تسیل  ۀنتفلا و  تثدح  فیک  یل  رّـسفت  ۀحیحـص  دیناسا  ۀنتفلا  ثادحا  نع  کلتما  یّننا 
ۀلأسم یف  هتیفن  ام  ّبل  اذهف  ًافلتخم ، ًاریـسفت  ۀنتفلا  ثادحا  یل  نورـسفی  نیذـلا  نیباذـکلا  ءافعـضلا و  نم  هلاثمأ 

. أبس نب  هللادبع 
یفن ل- وه  ۀنتفلا  یف  أبـس  نب  هللادبع  رودل  ییفن  ّنا  بیر  الو  ۀساردلا ، ثحبلا و  تحت  یهف  هدوجو  ۀـلأسم  ّامأ 

نب یلع  یف  ولغی  لجر  نع  ثدـحتت  اّمنا  فیـس - ریغ  نم  دـیناسألا - ۀـیقب  ّنال  أبـس ؛ نب  هللادـبع  راـبخا  نم  % 95
یّتلا ةدوعلا  نامیلـس  ۀلاسر د . یلع  یتأیـس  ۀنتفلا  یف  أبـس  نب  هللادـبع  رابخأل  ییفن  ّنا  بیر  و ال  طقف ، بلاطیبأ 

ثادحا یف  أبس  نب  هللادبع  رود  تابثا  اهنم  فدهلا  ناک 
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نب فیس  نع  نامیلس  نم د . تیمتـسملا  عافدلا  ّرـس  ءاّرقلا  فرعی  نا  لمآ  اذه  یلع  و  مالـسالا ، ردص  یف  ۀنتفلا 

هل و ًاریخ  قحلا  یلإ  روتکدلا  عوجر  ربتعا  انأ  امنیب  هتلاسرل ، الماک  ًاطوقس  ةدوعلا  هّدعی  فیـس  طوقـس  ّنال  رمع ؛
مل فاصنا  ۀقباس  اذهب  لجسی  ّهناف  ۀنتفلا  یف  أبس  نبا  ریطاسا  یفن  یلإ  عجر  ول  و  لطابلا . یف  يدامتلا  نم  خیراتلل 

ًاـصاقتنا ینعی  ـال  ۀـنتفلا  یف  أبـس  نبا  راـبخا  یفن  یلا  هعوجر  ّنا  ّمث  نییمیداـکألا . نم  ریثک  نم  اهرودـص  دـهعن 
. دیدج بهذم  میدق و  بهذم  هل  ناک  دقف  ۀنسح ، ةوسا  یعفاشلا  یف  هل  و  اهقحتسیال ، ّهنا  وأ  هتلاسرل 

یتح هتبحص  ورمع و  نب  عاقعقلا  تبثا  تنک  هتثحب و  یتح  الماک  أبس  نبا  رود  تبثا  تنک  لاثملا  لیبس  یلع  اناو 
دوجو یفن  یلإ  ۀـنتفلا و  یف  أبـس  نبا  رود  یفن  یلإ  تعجرف  فیـس ، وه  اذـه  یف  دـیحولا  ردـصملا  ّنا  یل  ّنیبت 

كوکشلل و الاجم  یقبن  الأ  انیلع  بجوی  جهنملا  ّنال  عاقعق ؛

أبس نب  هللادبع  دروم  رد  هعیش  زا  زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com166عافد  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


150 ص :
(1) سیساحألاو ...  فطاوعلا 

هدش ثداح  هنتف  هنوگچ  هک  دنکیم  ریسفت  نم  يارب  هک  هدیسر  هنتف  ثداوح  زا  حیحص  ياهدنـس  نم  تسد  هب 
روط هب  ار  هنتف  ثداوح  هک  مرادن  نایوگغورد  افعـض و  زا  وا  لاثما  فیـس و  ياهدنـس  هب  یجایتحا  اذـل  تسا و 
یفن أبـس  نب  هللادـبع  دروم  رد  نم  هک  تسا  يزیچ  نآ  هصالخ  نیا  و  دـننکیم ، ریـسفت  عقاو  فـالخ  فلتخم و 

. منکیم
رد نم  هیحان  زا  أبس  نب  هللادبع  تیعقوم  راکنا  هک  تسین  یکش  و  تسا ، سرد  ثحب و  تحت  وا  دوجو  هلأسم  ّاما 

اهنت فیـس - ریغ  زا  اهدنـس - هیقب  اریز  دشابیم ؛ أبـس  نب  هللادـبع  تایاور  زا  راـکنا 95 % تقیقح  رد  هنتف  دروـم 
تبـسن نم  راکنا  هک  تسین  یکـش  و  تسا . هدومن  ولغ  بلاطیبا  نب  یلع  نأش  رد  هک  دیوگیم  يدرم  زا  نخس 

تابثا ددصرد  هک  ياهلاسر  دمآ ، دهاوخ  هدوع  نامیلس  رتکد  هلاسر  خساپ  رد  هنتف  رد  أبس  نب  هللادبع  تایاور  هب 
عافد ّرس  هب  یپ  ناگدنناوخ  هک  مراد  وزرآ  نیاربانب  تسا . مالسا  ردص  ثداوح  هنتف  رد  أبـس  نب  هللادبع  تیعقوم 
روط هب  هک  دوشیم  ثعاب  رابتعا  زا  فیـس  طوقـس  اریز  دـنربب ؛ رمع  نب  فیـس  زا  هدوع  نامیلـس  رتکد  تهجیب 
رتهب وا  يارب  دـنک  عوجر  ّقح  هب  رتکد  رگا  میوگیم : نم  هک  یلاح  رد  ددرگ ، طقاس  رابتعا  زا  وا  هلاـسر  لـماک 

نیغورد هصق  رکنم  رگا  و  دـشابیم . رتهب  وا  يارب  لـطاب  رد  نتفر  ورف  زا  دـیامن  هعجارم  خـیرات  هب  رگا  و  تسا ،
دهاوخ ياج  هب  ار  فاصنا  هقباس  دوخ ، راک  نیا  اب  ددرگ  هنتف  رد  أبس  نبا 

ص 339. فیس ، تایاور  أبس و  نب  هللادبع  لوح  ءادصا  ءارآ و  - 1
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وا ریثأت  أبس و  نب  هللادبع  تایاور  زا  وا  تشگزاب  یهگناو  میرادن . غارس  یهاگـشناد  دارفا  رتشیب  زا  هک  تشاذگ 
نیا اب  اریز  دـشابن ؛ نتـشون  هلاـسر  قحتـسم  وا  هکنیا  اـی  تسین  وا  هلاـسر  رب  ندـش  دراو  صقن  ياـنعم  هب  هنتف  رد 

زا تسا . هتـشاد  دیدج  بهذم  میدق و  بهذـم  وا  اریز  دـهد ؛ رارق  وگلا  دوخ  يارب  ار  یعفاش  دـناوتیم  شلمع 
هب مدومن و  صحفت  ثحب و  هکنیا  ات  مدرکیم  تیبثت  لـماک  روط  هب  ار  أبـس  نبا  تیعقوم  ًاـقباس  نم  لاـثم ، باـب 

نـشور میارب  هکنیا  ات  متـسنادیم  تباث  ار  وا  ندوبیباحـص  و  ورمع ، نب  عاقعق  دوجو  زین  و  مدیـسر . نآ  فالخ 
؛ مدرک راکنا  ار  عاقعق  دوجو  زین  اههنتف و  رد  ار  أبـس  نبا  تیعقوم  اذـل  و  تسا ، فیـس  نآ  ردـصم  اهنت  هک  دـش 

دراذـگن ام  يارب  تاساسحا  فطاوع و  اهکش و  يارب  ار  ییاج  هک  دوشیم  بجوم  حیحـص  شور  ذاختا  اریز 
...

رمع تفالخ  رد  هشقانم 

: دیوگیم ناحرف  نب  نسح 
ضعب نم  ضارتعا  ّلحم  ًاضیا  ۀیـصولا  هذه  تناکف  رمعل  ۀفالخلاب  یـصوا  دـق  ناک  قیدـصلا  رکبیبا  ةافو  لبقو 

، ۀظلغلا ریغ  رخآ  ًائیش  خیراتلا  انل  رکذی  ملو  عیمجلا ، نع  رمع  ۀظلغل  امهریغ ؛ ۀحلط و  یلعک و  رابکلا ، ۀباحصلا 
نم سجوت  هدنع  ناک  ضرتعا  نم  ضارتعا  ّنا  ّینظ  یف  نکل 
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(1) !! نیملسملا نم  ةروشم  نود  نالف  هفلخی  نأ  یلإ  ۀفیلخلا  یصوی  فیک  ذا  اهسفن ، ۀیصولا  ۀلأسم 

باحـصا زا  یخرب  هیحان  زا  ضارتعا  دروم  تیـصو ، نیا  درک . رمع  تفالخ  هب  تیـصو  شتاـفو  زا  لـبق  رکبوبا 
ام يارب  خیرات  دوب و  جازم  دنت  نارگید  هب  تبـسن  رمع  اریز  دش ؛ عقاو  نارگید  هحلط و  یلع ، نوچمه  راوگرزب 

هلأسم رد  ياههبـش  وا  دزن  ناضرتعم  ضارتعا  نم  نامگ  هب  یلو  تسا ، هدرکن  رکذ  وا  يدـنت  زج  هب  يرگید  زیچ 
نیـشناج ار  صخـش  نالف  ناناملـسم ، اب  تروشم  نودب  هفیلخ  دـناوتیم  هنوگچ  اریز  دوب ؛ هدرک  داجیا  تیـصو 

!! دهد رارق  دوخ 

ع)  ) یلع ماما  زا  عافد 

: دیوگیم ناحرف  نب  نسح 
(2) هعم ...  یّتلا  ۀیلقعلا  ۀیعرشلا و  ۀلدألا  ةرثکل  ماشلا - لهأل  هلاتق  یف  ینعی  بوصألا - وه  ًایلع  ّنا  بیر  الف 
یلقع یعرش و  هلدا  اریز  دوب ؛ رتکیدزن  عقاو  هب  ماش  یلاها  اب  گنج  دروم  رد  ع ]) یلع )[  راک  هک  تسین  یکش 

 ... درکیم دییأت  ار  وا  دوب و  وا  هارمه  يدایز 

.61 صص 50 - دئاقعلا ، بتک  یف  ۀئارق  - 1
صص 72 و 73. نامه ، - 2
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ع)  ) یلع ماما  اب  تعیب  زا  عافد 

: دیوگیم ۀحیحصلا » تایاورلا  ءوض  یف  بلاط  یبا  نب  یلع  ۀعیب   » باتک همدقم  رد  وا 
رابک نم  ریثک  هعیابی  مل  ّهنا  و  اهیف !؟ ًاقرف  اوناـک  ساـنلا  ّنا  اـهیف و  ًاـفلتخم  ناـک  یلع  ۀـعیب  ّنا  معزی  نم  تدـجو 

ۀیعرش یف  نوککشی  ةدسافلا  لاوقألا  هذهب  مهو  ۀباحصلا !؟ رایتخاب  و ال  يروش !؟ اهیف  نکی  مل  اّهناو  ۀباحـصلا ،
ءادلاب ال جالع  اذه  و  نیفص ، لمجلا و  لهأ  نم  هیلع  نیجراخلا  ءاطخا  اورربی  ّیتح  هتماما ، ۀحـص  یلع و  ۀفالخ 

(1) ءاودلاب ... 
نیا رد  مدرمو  تسا  فـالتخا  دروـم  ع ]) یلع )[  اـب  تعیب  هک  درکیم  ناـمگ  هک  ار  یـسک  مدرک  هدـهاشم  نم 

وا اب  تعیب  دروم  رد  دـناهدرکن و  تعیب  وا  اب  هباحـص  ناگرزب  زا  يرایـسب  هکنیا  و  دـناهدش !؟ هتـسد  دـنچ  هلأـسم 
ددـصرد دوخدـساف  ياـهراتفگ  هنوگنیا  اـب  ناـنیا  تسا . هدوبن  هباحـص  راـیتخا  اـب  زین  و  تسا ، هدـشن  یتروشم 

زا هک  یناسک  ياهاطخ  هکنیا  ات  دنتسه  وا  تماما  تحـص  یلع و  تفالخ  تیعورـشم  رد  ندرکدراو  کیکـشت 
تقیقح رد  ناشراک  نیا  دـننادیمن  هک  یلاح  رد  دـنیامن ، هیجوت  ار  دـندومن  جورخ  وا  رب  نیفـص  لـمج و  لـها 

 ... ءاود اب  هن  تسا  درد  اب  جالع 

ص 15 . یکلام ، ناحرف  نب  نسح  بلاطیبا ع ، نب  یلع  ۀعیب  - 1
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تنس لها  ياملع  زا  یخرب  هب  بذک  تبسن 

: دیوگیم یناجیت  هرابرد  وا 
جورخلاب مهل  انماهتا  عم  نیدلاب ، مهمازتلا  عقاولا و  یف  ۀعیـشلا  ۀیؤرب  هل  يربکلا  ۀـمدصلا  تناک  قارعلا و  راز  ّمث 

ّیتح انل  سرد  یه  و  ّرحلا ، ملعلا  بلاط  هجاوت  یّتلا  تامدصلا  رطخا  نم  بذکلا  فاشتکا  ۀیلمعف  مالـسالا ! نع 
ّیتح اهیلع  ام  اهل و  امب  ۀلماک  ۀقیقحلا  لقنت  اّمنا  و  ًاقرـش ، وا  ًابرغ  وأ  ۀعیـش  اوناک  ءاوس  نیرخآلا ، ةروص  هّوشن  ال 

(1) انئانبا . انبالط و  عم  انتیقادصم  دقفن  ال 
نانآ هک  دـید  ار  هعیـش  تیعقاو  هک  دوب  یماـگنه  دـش  هدز  وا  هب  هک  یگرزب  همدـص  تفر و  قارع  تراـیز  هب  وا 

زا وا  هیحان  زا  غورد  فشک  اذـل  مینکیم ! مالـسا  زا  جورخ  هب  مّهتم  ار  ناـنآ  اـم  هکنآ  اـب  دنتـسه ، نید  هب  مزتلم 
ات تسا  سرد  اـم  يارب  نیا  و  تسا ، هجاوم  نآ  اـب  شیدـنادازآ  يوجـشناد  هک  تسا  یتامدـص  نیرتكاـنرطخ 

لماک روط  هب  ار  تقیقح  هکلب  یقرـش ، ای  یبرغ  ای  دشاب  هعیـش  هاوخ  میهدن ، هولج  هّوشم  ار  نارگید  هرهچ  هکنیا 
ررض هب  ای  تسا  نآ  عفن  هب  هک  يروط  نآ  هچ  مینک  لقن 
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. میهدن تسد  زا  نامنادنزرف  بالط و  دزن  ار  دوخ  تیعقوم  ات  نآ 

: دیوگیم نینچمه  وا 
ۀینهذـلا ةروصلا  ۀعیـشلا : یلإ  ۀنـسلا  نم  هریغ  یناـجیتلا و  روتکدـلا  لوـحت  یف  ۀیـسیئرلا  ۀـماعلا  بابـسالا  نمو 

. ۀقیقحلا فلاخی  میمعتب  ًاهّوشم  ًاریوصت  اهانرّوص  یّتلا  ۀعیشلا  نع  ۀئطاخلا 
ًایلع و نودـبعی  امنا  ۀعیـشلا - يا  مّهناب - ۀنـسلا  ةالغ  رـشنی  نیذـلا  ۀعیـشلا  یلإ  یناجیتلا  روتکدـلا  یتأی  ام  دـنعف 

ریغ يرخا  فحاصم  نوکلتمی  مّهنا  و  عیشتلا ! باب  نم  مالسالل  دیکلا  نودیری  مّهنا  وا  أطخا  لیئربج  ّنا  نومعزی 
یّتلا تاءارتفالا  لب  تاهیوشتلا ، نم  کلذ  ریغ  ًاحافـس و  نوجوازتی  و  مالـسالا ! یلع  نودقاح  مّهنا  و  انفحاصم !
مهنم رظتنی  الف  مهیثحاب ، مهئاملع و  یف  ۀقثلا  اودقف  اذإ  و  ۀقیقحلا ، اوفشتکا  اذإ  ًاکوکـش  ۀنـسلا  بابـش  دیزت  دق 
بذکلا و یف  ءیطاوتلا  اذه  یلع  دقحلاو  لب  اهلک ، ۀینسلا  ۀموظنملاب  کشلا  داحلا و  لوحتلا  اذه  ّالإ  ءاملعلا 
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ةروصلا لقنی  نا  هیلع  بجی  يّذلا  ینـسلا  عمتجملا  اهلّمحتی  یّتلا  ۀماعلا  بابـسألا  نم  هذـهف  میمعتلا . ۀـیوشتلا و 

نوّدری ۀعیشلا  نم  ۀقحاسلا  ۀیبلغالا  و  ۀلق ، ّهنکل  نآرقلا ، فیرحتب  دقتعی  نم  مهیف  ۀیمامالا  ۀعیـشلا  معن ، ۀلماک ... 
(1) هیوشتلا . نبا  میتعتلاف  ءالؤه ، یلع 

تسا یهابتشا  ینهذ  تروص  عیشت  هب  ننست  زا  نارگید  یناجیت و  رتکد  لوحت  رد  یلصا  یمومع و  بابـسا  زا  و 
هک یماگنه  اذل  و  درادـن ؛ يراگزاس  تقیقح  اب  هک  میاهداد  هولج  يوحن  هب  ار  نآ  هدرک و  میـسرت  هعیـش  زا  هک 
هک دننکیم : یفرعم  نینچ  ار  اهنآ  تنـس  لها  زا  نایلاغ  هک  یناسک  نآ  دوریم ، نایعیـش  غارـس  هب  یناجیت  رتکد 

هبرـض ددـصرد  عیـشت  هار  زا  نانیا  هکنیا  و  تسا ، هدرک  اطخ  لیئربج  هک  دـننکیم  نامگ  دنتـسرپیم و  ار  یلع 
دـنراد و لد  رد  هنیک  مالـسا  دـض  رب  دنتـسه و  اـم  نآرق  زا  ریغ  ینآرق  ياراد  اـهنآ  هکنیا  و  دنامالـسا ، هـب  ندز 
هک یماگنه  دـنکیم  دایز  ار  تنـس  لها  ناناوج  کش  هک  ییاهتمهت  تاهبـش و  رگید  تسانز و  اـهنآ  جاودزا 

دیابن دوش  هتفرگ  اهنآ  زا  ناشناگدننکثحب  املع و  هب  تبـسن  ناشنانیمطا  هک  یماگنه  و  دننکیم ، فشک  ار  قح 
هتـشاد ار  تنـس  لها  مامت  ياههزوح  رد  کش  عیرـس و  لوحت  ینوگرگد و  نیا  زج  هب  يراـظتنا  ناـنآ  زا  اـملع 

ندناشک لهج  هب  نتخاس و  هّوشم  غورد و  رب  قفاوت  هنوگنیا  تهج  هب  هکلب  دنشاب ،
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 ... تسور هب  ور  نآ  اب  ّینس  هعماج  هک  تسا  یمومع  بابـسا  زا  اهنیا  و  دننکیم . ادیپ  هنیک  نانآ  هب  تبـسن  مدرم 

هک یلاح  رد  دناتیلقا  رد  نانآ  یلو  تسا  نآرق  فیرحت  هب  دقتعم  هک  دراد  دوجو  یناسک  هعیـش  نایم  رد  يرآ ،
نآ نتخاس  هوشم  هداز  ّقح ، ندناشوپ  سپ  دـناهدومن ، لطاب  ار  اهنآ  نانخـس  هتـشون و  در  نانآ  رب  نایعیـش  بلغا 

. تسا

داهتجا تبسن  رد  تنس  لها  ولغ  ياعدا 

: دیوگیم ناحرف  نب  نسح 
دهتجا و ۀیواعم  ّناب  انمعز  نَم  رخسی  ذخا  یناجیتلا  ّنا  ُتظحل  ذا  ّینسلا ؛ بهذملا  نع  یناجیتلا  ةرفن  بابـسا  نم 
دایز و قاحلتـسا  ربانملا و  یلع  یلع  ّبس  يدـع و  نب  رجح  لتق  ۀباحـصلا و  لتق  یلع و  لاـتق  یلع  روجأـم  وه 

 .... ةّرحلا ۀحابتسا  نیسحلا و  لتق  یلع  روجأم  دیزی  نا  و  ثیداحالا و ...  ۀفلاخم 
هتذخا نّمم  وأ  بصاونلا  نم  ۀنـسلا  مساب  سبلت  نم  يأر  اّمنا  نیمدقتملا ، ۀنـسلا  لها  يأر  سیل  اذه  ّنا  ۀـقیقحو 

(1) لاعفألا ...  دودر 
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هک ار  یناسک  دـنکیم  هرخـسم  هک  تسا  نآ  ینـس  بهذـم  زا  یناجیت  ترفن  بابـسا  زا  هک  مدرک  هظحـالم  نم 

ازـسان يدـع و  نب  رجح  لتق  هباحـص و  نتـشک  یلع و  اب  گنج  رد  تسا و  دـهتجم  هیواعم  هک  دـناهدرک  نامگ 
دیزی زین  دشابیم و  روجأم  ثیداحا و ...  اب  تفلاخم  دوخ و  هب  دایز  ندرک  قحلم  ربانم و  يور  رب  یلع  رب  نتفگ 

 .... تسا روجأم  دهتجم و  هّرح  هعقاو  رد  هنیدم  ندرک  حابم  نیسح و  نتشک  رب 
رب ار  تنـس  لها  مسا  هک  بصاون  زا  تسا  یناسکيأر  هکلب  تسین ، تنـس  لها  يامدـق  يأر  فرح  نیا  ًاتقیقح 

 ... دنانارگید ياهفرح  زا  لمعلاسکع  ددصرد  ای  هتشاذگ  دوخ 

تنس لها  زا  نیرصاعم  ندش  لافغا  ياعدا 

: دیوگیم نینچمه  وا 
دیز و نب  یسیع  یلع و  نب  دیز  مظاکلا و  قداصلا و  رقابلاک و  تیبلا  لها  مجارتل  نیرصاعملا  ۀنـسلا  لها  لافغا 
انتعماجو و انـسرادم  یف  نورکذـی  نوداکیال  نیذـلا  ۀـمئألا  ءالؤهب  أـجافت  یناـجیتلاف  مهریغ ، ۀـیکزلا و  سفنلا 

هّدر وه  امنیب  ّربدم ، ّتیبم و  رمالا  ّنا  ّنظ  و  مهنیب ، فرش  مهلضف و  ءالؤه و  ملعب  أجافی  ّمث  ۀثیدحلا ، انعجارمال 
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(1) ًاضیا . لهج  عم  ریغ  لعف ال 

یسیع یلع و  نب  دیز  مظاک و  قداص و  رقاب و  نوچمه  تیب  لها  یناگدنز  هب  تبسن  تنس  لها  نارـصاعم  لافغا 
ناماما نیا  یگدـنز  اب  ناهگان  وا  تسا ، یناـجیت  ندـش  هعیـش  رگید  بابـسا  زا  نارگید  هیکز و  سفن  دـیز و  نب 
ناهگان وا  دوشیمن ، هدرب  نانآ  زا  یمان  ام  دیدج  زکارم  اههاگـشناد و  سرادم و  رد  هک  یناسک  دوشیم ، هجاوم 

ار تیب  لها  ات  هدش  باسح  تسا  يراک  نیا ، دنکیم  نامگ  و  دوشیم ، نانآ  فرش  تلیـضف و  ملع و  اب  هجاوم 
 ... دنراد یفخم  نینچ 
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همانباتک

. میرک نآرق  * 

. هغالبلا جهن  * 
. مجنپ پاچ  عینم ، نب  نامیلس  نب  هللادبع  یکلاملا ، عم  راوح  . 1

ق. 1429 ه . توریب ، ۀیرصملا ، ۀبتکملا  یکلام ، يولع  نب  دمحم  ححصت ، نا  بجی  میهافم  . 2
. ثارتلل ضایع  یضاقلا  راد  یکلام ، يولع  نب  دمحم  ریفکتلاب ، ۀفزاجملا  نم  ریذحتلا  . 3

ق. 1419 ه . مود ، پاچ  صوصنلا ، مهف  یف  فلسلا  جهنم  . 4
1418 ملکلا ، عماوج  راد  ۀعبطم  هرهاق ، مهد ، پاچ  یکلام ، يولع  نب  دمحم  يوبنلا ، دلوملاب  لافتحالا  لوح  . 5

ق. ه .
ق. 1420 ه . یکلام ، يولع  نب  دمحم  ۀیوبنلا ، ةرایزلا  . 6
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. ءارهزلا راد  مقو ، ۀیخیراتلا ، تاساردلا  زکرم  نامع ، یکلام ، ناحرف  نب  نسح  خیراتلا ، بتک  یف  ۀئارق  . 7

ق. 1421 ه .- تاساردلا ، زکرم  ندرا ، لوا ، پاچ  یکلام ، ناحرف  نب  نسح  دئاقعلا ، بتک  یف  ۀئارق  . 8
. یکلام ناحرف  نب  نسح  ۀباحصلا ، یف  ةرکذم  . 9

. ۀیخیراتلا تاساردلا  زکرم  نامع ، یکلام ، ناحرف  نب  نسح  یمالسالا ، خیراتلا  داقتنا  وحن  . 10
. يزارلا راد  نامع ، و  ۀیخیراتلا ، تاساردلا  زکرم  ضایر ، یکلام ، ناحرف  نب  نسح  ًایبن ، سیلو  ۀیعاد  . 11

. یکلام ناحرف  نب  نسح  تاهبشلا ، فشک  ضقن  . 12
تاساردـلا زکرم  ناـمع ، یکلاـم ، ناـحرف  نب  نسح  ۀیعرـشلا ، ۀبحـصلاو  ۀـیوغللا  ۀبحـصلا  نـیب  ۀباحـصلا  . 13

. ۀیخیراتلا
، ندرا یکلام ، ناحرف  نب  نسح  دعسلا ، هللادبع  خیشلا  عم  . 14
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162 ص :
. ۀیخیراتلا تاساردلا  زکرم 

. نیدلا لوصا  ۀیلک  مق ، یکلام ، ناحرف  نب  نسح  فیس ، تایاورو  أبس  نب  هللادبع  لوح  ءادصاو  ءارآ  . 16
. ۀبوتلا ۀبتکم  ضایر ، یکلام ، ناحرف  نب  نسح  بلاطیبأ ، نب  یلع  ۀعیب  . 17
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زکرم هرابرد 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

، هرـس سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  ناریا  یمالـسا  يروهمج  سدقم  ماظن  راذگناینب  رماوا  زا  يوریپ  اب  یلاعلا و  هلظ  دم  يا  هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدومنهر  ساسا  رب  ترایز  جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدـنیامن  هزوح 
تسا . بولطم  ترایز  یمیهاربا و  جح  ققحت  تهج  نالک  درخ و  يزیرهمانرب  يراذگتسایس و  يراذگفده ، یجنسزاین ، هلمج  زا  یفیاظو  رادهدهع 

اب رمتسم  طابترا  نینچمه  نویناحور و  مازعا  یهدنامزاس و  بذج ، قیرط  زا  هژیو  هب  تابتع  مارحلا و  هللاتیب  نارئاز  یبهذم  یتفرعم و  يونعم ، ياهزاین  هب  ییوگخساپ  ترایز ، جح و  یعمج  باوبا  يارب  یسایس  یـشزومآ و  یگنهرف ، ياهحرط  يارجا 
تسا . ترایز  جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  فادها  رگید  زا  مالسا  ناهج  لئاسم  حرط  یمالسا و  بالقنا  عیشت و  مالسا ، یفرعم  روظنم  هب  تابتع  ترایز  هرمع و  جح و  مسوم  رد  اهروشک  رگید  جح  نالووسم  نارئاز و 

یناسرعالطا یمومع و  تاطابترا  یهدنامزاس  نینچمه  يرصب و  یعمـس و  بوتکم  تالوصحم  رگید  تایرـشن و  بتک ، راشتنا  هیهت و  ناتـسبرع ، یمالـسا و  ياهروشک  یبهذم  یملع و  زکارم  لفاحم و  اب  طابترا  هب  ناوتیم  زکرم  نیا  فادها  رگید  زا 
درک . هراشا  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  رد 

سدـقم و ياهنیمزرـس  ریاس  تایلاع و  تابتع  یحو ، نیمزرـس  نارفاسم  ياهزاین  هجوت  لباق  مجح  يوگخـساپ  هکنیا  رب  هوالع  ترایز ، جـح و  یـصصخت  هاگیاپ  نیتسخن  ناونع  هب  ترایز  جـح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدـنیامن  هزوح  لاترپ  نینچمه 
تسا . یتنرتنیا  ناربراک  يارب  ترایز  جح و  ياههزوح  رد  یشزومآ  ییاوتحم و  عجرم  کی  تسا ، هکربتم  نکاما 

ياضف رد  هاگیاپ  نیا  هک  درب  مان  یتیفرظ  زا  یشخب  ناونع  هب  ناوتیم  جح  یصصخت  هناخباتک  زا  تسا . هدروآ  نادیم  هب  ار  هکربتم  هسدقم و  نکاما  نارئاز  هب  یـشزومآ  تاکن  هئارا  يارب  لاتیجید  هناسر  کی  ياهتیلباق  یمامت  جح  یناسرعالطا  هاگیاپ 
تسا . هدرک  داجیا  يزاجم 

تابتع نیفیرش و  نیمرح  نارئاز  ینید ، نارگشهوژپ  یتاعلاطم  ياهزاین  يوگخـساپ  هدرک و  عمج  دوخ  رد  ار  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  هتـشذگ  ههد  ود  تالاقم  هعومجم  یکینورتکلا و  ياهباتک  تاعالطا ، هک  تسا  یعجرم  جح ، یـصصخت  هناخباتک 
تسا . ترایز  جح و  یصصخت  يرازگربخ  نیلوا  هاگیاپ  نیا  دوشیم . رشتنم  جح  یناسرعالطا  هاگیاپ  رد  زین  ترایز  جح و  هزوح  هب  طوبرم  یصاصتخا  رابخا  نیرخآ  نیا  رب  هوالع  تسا . تایلاع و …

، زور ياهتبسانم  تاهبـش ، هب  خساپ  رازفامرن ، ملیف ، توص و  کناب  جح ، کسانم  ماکحا و  شزومآ  هناخراگن ، نکاما ، هناخباتک ، يرازگربخ ، لیبق  زا  یفلتخم  ياهشخب  ياراد  ترایز ، جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  یناسرعالطا  هاگیاپ 
. دننک هدافتسا  نآ  ياهشخب  زا  مادک  ره  زا  دنناوتیم  دوخ  قیالس  اهزاین و  روخارف  هب  يزاجم  ياضف  ناربراک  هک  تسا  رگید  يدراوم  گالبو و  جح ، دازآ  همانشناد 

www.hajj.ir تیاس سردآ  ترایز " جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  "

****
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوَُملَْعت ْمُْتنُک  ِْنإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاوْمَِأب  اوُدِهاج 

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

راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترضح  صوصخب  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو  چیه  هک  دش  یهار  زکرم و  راذگناینب  یسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذل  هدوب و  هرهش  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا 
هنیمز رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، فلتخم  ياه 
اوتحم یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیش و  میرح  زا  عافد   : فادها

مرن هب  نادنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بالط ، نیققحم و  هب  یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داجیا  اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد 
رد یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتـسا  اب  یعامتجا : تلادـع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا 

. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا  یمالسا  گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت 
 : 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)
رگید یبهذم  تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

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)
 ... نارکمج و دجسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراکمه  ح)

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 

www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com لیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاس : بو 
ناربراک 2333045(0311) روما  شورف 09132000109  یناگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

زا تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج  یل  هدیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدنا  ریخ  يا  هدع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لباق  هتکن 
يرای ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دـیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نیا  یلـصا  بحاـص  مرک  لـضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا 

. هللااشنادنیامن
دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامش  باسح 621060953 ،  هرامش 

یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
يا : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد  یمهس  وا  هب  هدیسر ، شتسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدهع  سک  ره  مالسلا :-  هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا - 

«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتشرف  مرتراوازس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب 
ینمؤم ندرک  هارمگ  هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناهَریم ، شتسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعض  ییاونیب  نتشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  ناِدب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  ّاما  دراد ، ار  ام  ناوریپ  زا  فیعض  اونیب و 
ار مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدنز 
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام  يرجا  دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیز : دنسم 

زکرم زا www.hajj.ir  www.Ghaemiyeh.com166هرابرد  هحفص 165 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	نقد وهابیت از برون
	مشخصات کتاب
	اشاره

	دیباچه
	پیشگفتار
	بخش اول: محمد علوی مالکی
	اشاره

	شرح حال مالکی
	اشاره

	مؤلفات مالکی
	مشایخ مالکی
	حکم وهابیان به تکفیر مالکی
	تألیفات وهابیان بر ضد مالکی
	مهمترین کتاب مالکی در ردّ وهابیان
	اشاره
	تقریظات اهل سنت بر کتاب مالکی
	اشاره


	1. حسنین محمد مخلوف
	2. شیخ محمد خزرجی
	3. شیخ محمد طیب نجار
	4. سید عبدالله کنون حسنی
	5. دکتر حسینی عبدالمجید هاشم
	6. دکتر رؤوف شبلی
	7. سید یوسف هاشم رفاعی
	8. دکتر عبدالفتاح برکه
	9. سید احمد عوض مدنی
	10. محمد مالک کاند هلوی
	11. دکتر عبدالرزاق اسکندر
	12. سید محمد عبدالقادر آزاد
	14. استاد احمد عبدالغفور عطار
	15. شیخ محمد شاذلی نیفر
	16. شیخ محمد فال بنانی
	17. شیخ محمد عزیز الرحمن حقانی هزاروی
	18. شیخ ابراهیم دسوقی مرعی
	19. شیخ حسین محمود معوّض
	20. عبدالسلام جبران
	جماعت علمای یمن
	نمونههایی از افکار محمد بن علوی مالکی
	اشاره
	1. مخالفت با وهابیان تکفیری

	2. مشروعیت زیارت قبر پیامبر (ص)
	3. مشروعیت توسل به ارواح اولیا
	4. عدم خوف پیامبر (ص) از وقوع امت در شرک
	5. ردّ استدلال وهابیان بر حرمت زیارت قبور اولیا
	6. مفهوم صحیح سنت و بدعت
	7. فواید برپایی مراسم جشن میلاد نبوی (ص)
	8. حیات برزخی
	9. علم غیب پیامبر (ص) در عالم برزخ
	10. رجحان بار سفر بستن برای زیارت قبور اولیا
	11. اتخاذ واسطه بین خلق و خالق
	12. استغاثه به ارواح اولیا
	تألیفات حسن بن فرحان
	مقالات حسن بن فرحان
	ردّیههای حسن بن فرحان
	بخش دوم: حسن بن فرحان
	اشاره

	آرای حسن بن فرحان مالکی در ردّ وهابیت
	1. وهابیان و تکفیر مسلمین

	2. طعن وهابیان بر برخی از اهل بیت:
	3. شیوع افکار الحادی در بین جوانان عربستان
	4. سیره قدمای سلفیدر تکفیر مسلمین
	5. تکفیر مسلمین، عامل تفرقه
	6. وهابیان و وارد کردن تجسیم در اسلام
	7. نسبت غلوّ به وهابیان معاصر
	8. انتقاد از تکفیر مخالفان
	9. نسبت تکفیر سریع به وهابیان
	10. حکم وهابیان به لوازم اقوال
	11. غلوّ وهابیان در تکفیر
	12. تناقض وهابیان در عمل
	13. بیانصافی وهابیان در حق شیعه
	14. تناقض سلفیها در جرح و تعدیل
	15. ابن تیمیه و تنقیص امام علی (ع)
	16. حکم سلفیها به تکفیر و قتل مخالفان خود
	17. ترس وهابیان از مسلمین نه کفار
	18. دشمنی ابن تیمیه با امام علی (ع)
	19. انتقاد وهابیان از جلوگیری ورود کتابهای شیعه
	20. انتقاد از محمد بن عبدالوهاب
	21. مردود دانستن تندروی سلفیان
	22. تنقیص محمّد بن عبدالوهاب
	23. نسبت ناصبی دادن به بزرگان وهابی
	24. دشمنی سلفیهای افراطی با اهل بیت:
	نقد حسن بن فرحان بر «کشف الشبهات»
	برخی از افکار دیگر حسن بن فرحان مالکی
	احمد بن حنبل و نهی از تقلید
	ابطال حصر در مذاهب اربعه

	ورود اسرائیلیات در کتابهای اسلامی
	دشمنی حنابله با اهل بیت:
	تأثیر عقیده در جرح و تعدیل
	تقسیم مصاحبت به شرعی و عامی
	اختصاص فضایل به مهاجرین و انصار
	لزوم اتفاق امت در تحقق اجماع
	مناقشه در حدیث «کتاب الله و سنّتی»
	نقد نظریه عدالت صحابه
	ردّ و مناقشه در تمام فضایل معاویه
	دفاع از شیعه در مورد عبدالله بن سبأ
	مناقشه در خلافت عمر
	دفاع از امام علی (ع)
	دفاع از بیعت با امام علی (ع)
	نسبت کذب به برخی از علمای اهل سنت
	ادعای غلو اهل سنت در نسبت اجتهاد
	ادعای اغفال شدن معاصرین از اهل سنت
	درباره مركز



