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مالسا رد  هماقا  ناذا و 

باتک تاصخشم 

داتس نارهت  رشن :  تاصخشم  يورسخ  یسوم  هتـشون  مالـسا  رد  هماقا  ناذا و  روآدیدپ :  مان  ناونع و   1309 یسوم -  يورسخ  هسانشرس : 
هـسانش هماـقا  ناذا و  عوضوم :  سیونریز  تروـصهب  هماـنباتک  تشادداـی :  ص 66  يرهاـظ :  تاصخـشم  نارهت 1375 . ناتـسا  زامن  هماـقا 

یسانشباتک هرامش   297/353 ییوید :  يدـنب  هدر   1375 4 فلا BP186/3/خ5 هرگنک :  يدنب  هدر  نارهت  ناتـسا  زامن  هماقا  داتـس  هدوزفا : 
م1462-77 یلم : 

همدقم

نایوج تقیقح  دیاش  مرادرب .  یماگ  شکاپ  نییآ  نید و  شرتسگ  هار  رد  ات  دومرف  تیانع  قیفوت  هک  تسازس  ار  نانم  دزیا  ساپـس  دمح و 
يالوم يا  ناج  یلع  مشاب .  هتشاد  هرهب  نیا  رد  یمهـس  زین  نم  دنریگ و  رب  هرهب  رذگهر  نیا  زا  تیالو  ناتـسآ  ناگدرپسرـس  اصوصخم  و 

مالعا و دـیترخآ و  اـیند و  نذ  ؤم  دوخ ، هدومرف  قبط  هک  امـش  مدومن .  میدـقت  امـش  هب  شراـگن  هظحل  ناـمه  زا  ار  رثا  نیا   ! میـالاو رترب و 
چیپ رپ  هار  امش  نارکیب  فطل  تیانع و  اب  مناوتب  مراودیما  دیتفرگ . هدهع  رب  دوجو  مامت  لد و  ناج و  اب  ار  تیالو  توبن و  دیحوت و  نالعا 

ضیف رپ  نماد  هب  یتسد  هتـسویپ  میامیپب و  ملاس  هدوسآ و  رطخ ، میب و  نودـب  هار ،  نیا  ناورهر  هارمه  هب  نیرب  تشهب  يوسب  ار  ایند  مخ  و 
 : مود شخب  هماقا  ناذا و  عیرـشت  لوا :  شخب  تسا .  هدـش  میظنت  شخب  شـش  رد  هعومجم  نیا  هللاءاش .  نا  مشاب ،  هتـشاد  امـش  تیانع  و 

دروم رد  تنـس  لها  زا  یـضعب  هعیـش و  ياهقف  رظن  مراهچ :  شخب  نذ  ؤم  باوث  موس :  شخب  نآ  ریـسفت  هماـقا و  ناذا و  تـالمج  دادـعت 
مالسا رد  نایوگ  ناذا  زا  ییاهناتساد  مشش :  شخب  هماقا  ناذا و  ماکحا  مجنپ :  شخب  ناذا  رد  تدالو  هب  تداهش 

هماقا ناذا و  عیرشت  لوا :  شخب 

هماقا ناذا و  عیرشت 

یلیاسم زا  نآ  نامز  ناذا و  عیرشت  تیفیک  هیآ 58 ) هدئام  هروس   ) نولقعیال موق  مهناب  کلذ  ابعل  اوزه و  اهوذختا  ةولـصلا  یلا  متیدان  اذا  و 
یتلم ره  تسا .  هدمآ  نینچ  مالسا ،  گرزب  راعـش  ناذا  ناونع  تحت  ( 1  ) هنومن ریـسفت  رد  دراد . دوجو  یفلتخم  ءارآ  نآ  هرابرد  هک  تسا 
تسا هتشاد  يراعـش  یعامتجا  يدرف و  فیاظو  هب  اهنآ  توعد  دوخ و  دارفا  تاساسحا  فطاوع و  نتخیگنارب  يارب  ینامز  رـصع و  ره  رد 

سوقان نوزومان  يادـص  نتخاون  اب  زورما  هتـشذگ و  رد  نایحیـسم  دوش . یم  هدـید  يرت  هدرتسگ  تروص  هب  زورما  يایند  رد  عوضوم  نیا 
رترث ؤم  رت و  اسر  بتارم  هب  هک  دوش  یم  هدافتسا  ناذا  راعش  زا  توعد  نیا  يارب  مالسا  رد  یلو  دننک . یم  توعد  اسیلک  هب  ار  دوخ  ناوریپ 
ناذا هک  یماگنه  بصعتم  نایحیسم  زا  یضعب  رانملا  ریسفت  هدنسیون  لوقب  هک  تسا  يردق  هب  یمالسا  راعش  نیا  ششک  تیباذج و  تسا . 

زا یکی  رد  هک  دنک  یم  لقن  هدربمان  سپس  دننک ، یم  فارتعا  ناگدنونش  هیحور  رد  نآ  ریثءات  تمظع  قمع و  هب  دنونش و  یم  ار  یمالسا 
اسر يراعش  هچ  دنونشب . ار  ینامـسآ  همغن  نیا  ات  هدرک  عامتجا  نیملـسم  ناذا  ماگنه  هب  هک  دنا  هدید  ار  يراصن  زا  یعمج  رـصم  ياهرهش 
جوا وا  ربمایپ  تلاسر  هب  یهاوگ  ناهج و  راگدیرفآ  یگناگی  تینادحو و  هب  یهاوگ  اب  ددرگ ، یم  زاغآ  گرزب  يادخ  مان  اب  هک  نآ  زا  رت 

ادخ مان  اب  دوش و  یم  عورـش  هللا  ادخ  مان  اب  دریذپ ، یم  نایاپ  ادـخ  دای  زامن و  کین و  لمع  حالف و  يراگتـسر و  هب  توعد  اب  دریگ و  یم 
یمالسا تایاور  رد  اذل  تسا  هدننک  هاگآ  هدنزاس و  نومـضم  نشور ،  تایوتحم  هاتوک ،  تارابع  نوزوم ،  اه  هلمج  دریذپ ، یم  نایاپ  هللا 

زا یفورعم  تیاور  رد  تسا .  هدـش  يداـیز  دـیکءات  نتفگ  ناذا  يور  یمالـسا  تیاور  رد  تسا .  هدـش  يداـیز  دـیکءات  نـتفگ  ناذا  يور 
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ندرگ رـس و  کـی  هزادـنا  هب  نارگید  زا  زیخاتـسر  زور  رد  ناـیوگ  ناذا  هک  تسا  هدـش  لـقن  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ 
زامن نوچمه  یتدابع  يوس  هب  ادـخ و  يوس  هب  نارگید  توعد  يربهر و  ماـقم  یگیاـپ  دـنلب  ناـمه  تقیقح  رد  يدـنلب  نیا  ( 2  ) دنرتدنلب
يازفا حور  يادـن  دـننام  دوش ، یم  نکفا  نینط  یمالـسا  ياهرهـش  هنذءاـم  زا  فـلتخم  عـقاوم  رد  زاـمن  ماـگنه  هب  هک  ناذا  يادـص  تسا . 
دنکفا یم  بارطضا  هشعر و  ناهاوخدب  ناج  رب  دهد و  یم  شزاون  ار  نیتسار  ناناملسم  ياهشوگ  لالقتـسا  شخب  تایح  میـسن  يدازآ و 

زا یعمج  ربارب  رد  هک  تسا  ناتـسلگنا  فورعم  لاجر  زا  یکی  حیرـص  فارتعا  راتفگ  نیا  دـهاش  تسا .  مالـسا  ياقب  زومر  زا  یکی  نآ  و 
تسا و اج  رب  اپ  هبعک  تسا و  دنلب  اه  هنذءام  رب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم مان  هک  یماگنه  ات  تشاد :  راهظا  نینچ  نایحیـسم 

دروم رد  ( 3 . ) ددرگ رارقرب  راوتسا و  یمالسا  ياهنیمزرس  رد  ام  تسایـس  ياه  هیاپ  درادن  ناکما  تسا ،  ناناملـسم  ياوشیپ  امنهر و  نآرق 
رد يزیگنا  تفگـش  بلاطم  هدـش ،  لقن  ننـست  لها  قیرط  زا  هک  تایاور ،  زا  يا  هراپ  رد  تسا :  هدـمآ  نینچ  ریـسفت  نیا  رد  ناذا  عیرـشت 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  دنا : هدرک  لقن  هکنیا  هلمج  زا  تسین ؛  راگزاس  یمالـسا  قطنم  اب  هک  دوش  یم  هدید  ناذا  عیرـشت  دروم 
مادـک ره  درک و  تروشم  دوخ  ناتـسود  اـب  دوش ، هداد  رارق  زاـمن  تقو  مـالعا  يارب  يا  هناـشن  هک  باحـصا ،  تساوخرد  لاـبند  هب  ملس ) 

هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  یلو  دندرک  حرطم  سوقان  ندز  ای  شتآ  ندرک  نشور  صوصخم ،  مچرپ  نتـشارفارب  لیبق  زا  يداهنـشیپ 
يارب دهد  یم  روتـسد  اهنآ  هب  یـصخش  هک  دندید  باوخ  رد  باطخ  نب  رمع  دیز و  نب  هللادبع  هکنیا  ات  تفریذپن .  ار  مادکچیه  ملـس )  و 

ماقم هب  ینیهوت  هدوب و  یگتخاـس  تیاور  نیا  یلو  ( 4  . ) تفریذـپ ار  نآ  ربمایپ  داد و  دای  اهنآ  هب  ار  ناذا  دـنیوگب و  ناذا  زامن  تقو  مالعا 
يانبم دـنک و  هیکت  دارفا  باوخ  يور  یحو ،  رب  هیکت  ياج  هب  هک  دوش  یم  بوسحم  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  خـماش 

زا ناذا  تسا ،  هدـش  دراو  مالـسلا )  مهیلع   ) تیب لها  تاـیاور  رد  هک  روطناـمه  هکلب  دـهد ، رارق  دارفا  باوخ  رب  ار  دوخ  نید  تاروتـسد 
لیئربج هک  یماگنه  دـیامرف : یم  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  دـش . هداد  میلعت  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  هب  یحو  قیرط 

هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ هب  ار  هماقا  ناذا و  لیئربج  دوب . مالسلا )  هیلع   ) یلع ناماد  رب  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رـس  دروآ ، ار  ناذا 
ایآ درک : لا  ؤس  مالسلا )  هیلع   ) یلع زا  تشادرب ،  ار  دوخ  رس  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  یماگنه  داد . میلعت  ملـس )  هلآ و  و 
؟  يدرپس رطاخ  هب  دیـسرپ : رگید  راب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ يرآ  درک : ضرع  ترـضح  يدینـش ؟  ار  لیئربج  ناذا  يادص 
وا هب  ار  هماقا  ناذا و  نک و  رضاح  تشاد )  ییاسر  يادص  هک   ) ار لالب  دومرف : ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  يرآ .  تفگ : 

هجوت دیاب  دـسیون  یم  دروم  نیا  رد  یـسلجم  همالع  ( 5 . ) داد میلعت  وا  هب  ار  ناذا  درک و  رـضاح  ار  لـالب  مالـسلا )  هـیلع   ) یلع هد .  مـیلعت 
رد دیز  نب  هللادبع  ار  ناذا  هک  دندقتعم  هماع  ياملع  اما  تسا .  هدش  عیرشت  یحو  هلیـسوب  هیماما  باحـصا  قافنا  هب  هماقا  ناذا و  هک  تشاد 

اموق نعل  مالـسلا )  هیلع   ) قداصلا نا  یلع  هعیـشلا  تعمتجا  لـیقع  نبا  لاـق  ( 6 .) درک هدـهاشم  ار  ناـمه  باوخ  رد  زین  رمع  دـید و  باوخ 
یم لیقع  نبا  دیز ؟ نب  هللادبع  نم  ناذالا  ذخا  هنا  نومعزیف  مکیبن  یلع  یحولا  لزنی  لاقف  دیز  نب  هللادـبع  نم  ناذالا  ذـخا  یبنلا  نا  اومعز 

هتفرگ دیز  نب  هللادبع  زا  ار  ناذا  ربمایپ  دندقتعم  هک  ار  یناسک  هدرک  تنعل  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هکنیا  رب  دنراد  قافتا  هعیـش  دیوگ :
(7 ( !؟  تسا هتخومآ  دیز  نب  هللادبع  زا  ار  ناذا  دننک  یم  لایخ  هاگنآ  دوش ، یم  لزان  ربمایپ  رب  یحو  دیامرف : یم  ترضح  سپ  تسا . 

نذ ؤم  نیلوا  لیئربج ، 

: دومرف ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  زا  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد 
نآ دیوگ : یم  ناذا  يا  هتـشرف  نآ  دـیوگ : یم  ناذا  يا  هتـشرف  مدرک  هدـهاشم  هاگان  مدیـسر ...  یهتنملا  ةردـس  هب  متفر و  جارعم  هب  یتقو 
نم دـیوگ ؛ یم  تسار  ما  هدـنب  دومرف : دـنوادخ  ربکا . هللا  ربـکا ، هللا  تفگ :  هتـشرف  دوب . هدـشن  هدـید  بش  نآ  زا  لـبق  نامـسآ  رد  هتـشرف 

، دیوگ یم  تسار  دومرف : دـنوادخ  زاب  هللا .  الا  هلا  نا ال  دهـشا  هللا ،  الا  هلا  نا ال  دهـشا  تفگ :  وا  میآ .)  رد  فصو  هب  هکنآ  زا   ) مرتگرزب
نم و هدنب  دمحم  دیوگ ، یم  تسار  دومرف : هللا .  لوسر  ادمحم  نا  دهـشا  هللا ،  لوسر  ادمحم  نا  دهـشا  داد : همادا  تسین .  نم  زج  ییادخ 
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هب دنک  یم  توعد  ما  هدنب  دیوگ  یم  تسار  دومرف : ةولـصلا .  یلع  یح  ةولـصلا ،  یلع  یح  تفگ :  ما .  هدـیزگرب  ار  وا  هک  تسا  يربمایپ 
ناهانگ هرافک  زامن  هبونذ  نم  یـضم  امل  ةرافک  تناک  دباتـشب  روتـسد  نیا  يوسب  باوث  دـیما  هب  لـیم  تبغر و  اـب  هک  ره  مبجاو ،  روتـسد 

 . تسا حالف  حاجن و  حالـص و  زامن  يرآ ،  دومرف : دـنوادخ  حالفلا .  یلع  یح  حالفلا ،  یلع  یح  تفگ :  هتـشرف  زاـب  تسا .  وا  هتـشذگ 
سدـقملا تیب  رد  ار  ءایبنا  تماما  البق  هکنانچ  مدـناوخ .  اه  هتـشرف  اب  یتعامج  زامن  مدـش و  راد  هدـهع  ار  هکئالم  تماـما  نم  نآ  زا  سپ 

دومرف ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تسا :  نینچ  دـش  هتفگ  یهتنملا  ةردـس  زا  لبق  هک  لـیئربج  ناذا  اـما  ( 8  . ) مدوـب هدرک 
 . یصقا هللا  تیب  تسا ؛  سدقملا  تیب  اجنیا  هن :  متفگ :  یتسه ؟  اجک  رد  یناد  یم  دیـسرپ : دیناسر ، یلحم  هب  ارم  جارعم  بش  رد  لیئربج 
هب عورش  داهن و  تسار  شوگ  رد  ار  دوخ  تسار  تسد  هبابس  تشگنا  داتسیا و  اپب  سدقملا  تیب  رد  لیئربج  تسا .  رشن  رـشح و  اجنیا  رد 
دـش مامت  هک  ناذا  لمعلا  ریخ  یلع  یح  تفگ  راب  ود  نآ  رخآ  رد  هک  ربکا  هللا  ربکا ، هللا  ـالثم  ینعی   ) هلمج ود  هلمج  ود  دومن ، ناذا  نتفگ 

لیئربج توعد  ءایبنا  ةولصلا  تماق  دق  تفگ :  هبترم  ود  نآ  رخآ  رد  داد و  نایاپ  زین  ار  هماقا  هلمج ،  ود  هلمج  ود  زاب  درک ، عورـش  ار  هماقا 
متـشادنپ نینچ  نم  دنداتـسیا . یفـص  رد  شیوخ  لحم  رد  مادک  ره  دندش و  عمج  ءایبنا  زا  رفن  دصراهچ  رازه و  راهچ  دـنتفگ و  کیبل  ار 

شیوخ ناردارب  رب  ورب و  شیپ  دـمحم ! ای  تفگ :  تفرگ و  ار  میوزاب  دـش ، بترم  اه  فص  یتقو  اما  درک . دـهاوخ  زامن  هماقا  لیئربج  هک 
تیب رد  لیئربج  طـسوت  ناذا  نیلوا  سپ  ( 9  . ) تسا مدـقم  دـنا ) هدـمآ  وت  زا  شیپ  هک  یناسک   ) موتخم رب  متاخ  یمتاخ و  وت  رازگب . زاـمن 

یم طقف  هک  یتالمج  اب  يراعـش  نینچ  تسین  یندرک  رواب  دـش . هتفگ  یهتنملا  ةردـس  رد  صوصخم  هتـشرف  طسوت  مود  ناذا  سدـقملا و 
هللادبع باوخ  اب  هدش )  ینازرا  ناناملسم  ام  هب  لیئربج ،  دنوادخ ، گرزب  کیپ  هلیسوب  یحو  قیرط  زا  هک   ) دشاب ادخ  عادبا  ءاشنا و  دناوت 

. دشاب هدیدرگ  عادبا  دیز و ... نب 

ناذا رگید  هدافتسا  دراوم 

تقو ندیـسر  ارف  مالعا  اصوصخم  دـجاسم و  رد  زامن  يرازگرب  يارب  عامتجا  مالعا  تهج  ناناملـسم  ام  نیب  نونکا  هکناـنچ  هماـقا  ناذا و 
یم نآ  حرـش  هب  هک  تسه  زین  يرگید  دراوم  رد  هماقا  ناذا و  دربراک  تسا .  هدـشن  عیرـشت  راک  نیا  يارب  اـهنت  دوش  یم  هدرب  راـکب  زاـمن 

ناذا وا  تسار  شوگ  رد  ( 10  ) دش دلوتم  دـنزرف  یتقو  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  دازون : شوگ  رد  هماقا  ناذا و  لوا -  میزادرپ ؛ 
راک نیا  دیامرف : یم  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ( 11  ) لئاسولا كردتسم  تیاور  رد  هماقا .  شپچ  شوگ  رد  دوش و  هتفگ 

نازیم رد  دوش . یم  قلخ  ءوس  عفر  بجوم  تسا ،  قالخا  دـب  هک  یـسک  شوگ  رد  ناذا  مود -  دوش . یم  ناطیـش  زا  دـنزرف  ظـفح  بجوم 
. دییوگب شـشوگ  رد  ناذا  دوب  قالخا  دـب  هک  ره  هنذا .  یف  اونذاف  هقلخ  ءاس  نم  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  دـسیون : یم  ۀـمکحلا 
 ، ناسنا تشوگ  اریز  دیروخب  تشوگ  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) نینم ؤملا  ریما  زا  دوخ  ءابآ  زا  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما 
ار ناذا  مامت  وا  شوگ  رد  دوب  قالخادب  امش  زا  یکی  رگا  دوش . یم  قالخا  دب  دروخن ، تشوگ  زور  لهچ  سک  ره  دیور . یم  تشوگ  زا 
. ددرگ یم  شخبنایز  تادوجوم  درط  لد و  شیاسآ  رطاخ و  شمارآ  بجوم  كانتـشحو  ياـهنابایب  رد  نتفگ  ناذا  موس -  ( 12 . ) دییوگب

نا قیرطلا  بیصت  دشرت و  وگب  ناذا  دنلب  يادص  اب  يدرک  مگ  ار  هار  هاگ  ره  دیامرف : یم  دارز  دیز  تیاور  رد  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما 
ماما زا  رمع  نب  لضفم  تسا .  يرامیب  عفر  بجوم  ناذا  مراهچ -  هللا .  ءاش  نا  درک  یهاوخ  ادـیپ  ار  هار  دـش و  یهاوخ  ییامنهار  هللا  ءاـش 

؟  هدـیرپ تگنر  ارچ  دیـسرپ : ماما  دوب . رامیب  هک  یلاح  رد  دیـسر  شتمدـخ  اقآ  نامالغ  زا  یکی  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) قداص
دنا هداد  روتـسد  اه  بیبط  هچ  ره  هجلاعم ،  لابندـب  دـنک . یمن  اهر  ارم  تسا  مامت  هام  کی  هک  ما  هدـش  یبت  هب  التبم  موش  تیادـف  تفگ : 

ءارقا مقاو و  نذا  کصیمق و  یف  کسار  لخدا  كرازا و  لح  مالـسلا )  هیلع   ) قداصلا هل  لاقف  دیـشخبن . يدوس  ادـبا  یلو  ما  هدرک  لـمع 
هروس هبترم  تفه  سپـس  وگب  هماقا  ناذا و  ربب و  دوخ  ناـبیرگ  رد  رـس  اـشگب و  ار  دوخ  نهاریپ  ناـبیرگ  دومرف : تارم  عبـس  دـمحلا  ةروس 

هدوسآ دـش و  هدوشگ  مدوجو  ياه  هرگ  اه و  هدـنب  مامت  ییوگ  لاقع  نم  تطـشن  اـمناکف  مدرک  ار  راـک  نیمه  تفگ :  ناوخب .  ار  دـمح 
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شیوخ تیانع  اب  ار  وا  ماما  سپـس  دوب  هتفرگن  هجیتن  دوب و  هدومیپ  ار  يرهاظ  ریـسم  جالع  هار  ادتبا  وا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ( 13  . ) مدش
نینچ امـش  رگا  هک  میهد  یم  هجوت  ار  هتکن  نیا  اـما  مینک  یمن  یفن  ار  هماـقا  ناذا و  رثا  هک  لاـح  نیع  رد  اـم  دـندرک . هجلاـعم  هلیـسونیدب 

هدومن یصلاخ  رثا  ماما  سفن  صخش  نیا  هرابرد  تسا  نکمم  اریز  ینک ؛  کش  اهاعد  لیبق  نیا  ریثءات  رد  ادابم  دیشخبن ، يدوس  يدرک و 
ناذا زا  تسبوخ  میدش ،  لکـشم  نیا  راچد  رگا  مه  ام  يرثا  نینچ  دیما  هب  هتبلا  دوش . رثا  نآ  زا  عنام  رگید  حلاصم  امـش  دروم  رد  دـشاب و 
رفسلا هدع  باتک  رد  یسربط  خیش  دوش . یم  دردرس  عفر  بجوم  ضیرم  رس  يالاب  نآ  قیلعت  هماقا و  ناذا و  نتـشون  مجنپ  مینک .  هدافتـسا 

التبم صخش  رس  يالاب  دیسیونب و  ار  هماقا  ناذا و  دردرس  عفر  يارب  هک  هدش  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) همئا زا  دیـسیون : یم  رـضحلا  هدمع  و 
میهاربا نب  ماشه  (. 15) دوش یم  لسن  ریثکت  اهیرامیب و  عفر  بجوم  لزنم  رد  نتفگ  ناذا  دنلب  يادـص  اب  مشـش  (. 14) دیزیوایب درد ، رس  هب 

اضر ترـضح  دوش . یمن  دلوتم  میارب  مه  دنزرف  متفگ :  مدرک و  تیاکـش  دوخ  يرامیب  زا  مالـسلا )  هیلع   ) اضر ترـضح  هب  دنک  یم  لقن 
دنوادـخ مدرک ،  ار  راـک  نیا  يدـلو  رثک  یمقـس و  هللا  بهذاـف  کـلذ  تلعفف  وگب  ناذا  دـنلب  يادـص  اـب  لزنم  رد  دومرف : مالـسلا )  هیلع  )

 . تسا نیطایش  رش  زا  وا  ظفاح  دیامن و  یم  رفـس  رد  ناسنا  زا  يراتفرگ  عفر  ناذا  متفه  داد . نم  هب  دنزرف  دنچ  درک و  فرط  رب  ار  میرامیب 
یکی میدیسر ،  هنیدم  ياه  هبارخ  کیدزن  یتقو  میدش ،  فرشم  جح  هب  ناتسود  اب  یلاس  ( 16  ) هک تسا  هدروآ  دوخ  باتک  رد  دارز  دیز 

. دـنا هدرب  ار  وا  اـه  نج  دـنتفگ : میتفگ .  یـضعب  هب  هنیدـم  رد  ار  وا  تیاـکح  میدرکن .  ادـیپ  میتسج  ار  وا  هچ  ره  دـش  مگ  نامناتـسود  زا 
ای وگب  دنلب  يادص  اب  دش و  مگ  هک  ییاجنامه  ورب  دومرف : ماما  مداد .  حرـش  ار  ارجام  مدیـسر و  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ترـضح  تمدـخ 

قداص ترـضح  یلع !  نب  حلاص  يا  بلاط .  یبا  نب  یلع  سجلا  تدقاع  تدهاع و  اذـکه  دـمحم  نب  رفعج  کل  لوقی  یلع !  نب  حـلاص 
دعب ناسرب .  ام  هب  نک و  ادیپ  ار  ام  قیفر  نالف  دنتـسب ؟ نامیپ  دـهع و  هنوگنیا  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  ناینج  ایآ  دـیامرف : یم  مالـسلا )  هیلع  )

داد مالسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  هک  یتمسق  نامه  هب  مهد  یم  مسق  ار  امش  ناینج  يا  وگب  هک  دومرف  مالسلا )  هیلع   ) قداص ترضح 
کی زا  مقیفر  مدید  هک  دیـشکن  یلوط  مداد .  ماجنا  ار  ماما  روتـسد  نم  تفگ :  دـینادرگرب . دوخ  هار  هب  ار  وا  دـینک و  اهر  ارم  تسود  هک 

 : تفگ مدوب .  هدیدن  ار  یسک  وا  ییابیز  هب  هک  مدید  ار  یـصخش  ناهگان  تفگ  يدوب !؟  هتفر  اجک  دش ؛ هچ  مدیـسرپ :  دش . جراخ  هبارخ 
زا یصخش  یکیدزن  نیا  رد  تفگ :  يرآ .  متفگ :  یتسه ؟  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم لآ  ناتـسود  زا  وت  منک  یم  نامگ  اقآ 

نیا نیب  زا  ارچ . متفگ :  یهدب !؟  وا  هب  مالس  یبایرد و  ار  وا  ترایز  باوث  یهاوخ  یمن  تسه ،  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم لآ 
هب شغ  تلاح  عضو  نیا  زا  دوش . یمن  هدـید  یـسک  مدـش  هجوتم  هک  میدوب  هدـشن  رود  یلیخ  تفر .  یم  ولج  مه  شدوخ  میتفر  اـهراوید 
زا یعون  دومرف : ترـضح  درک . ضرع  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ترـضح  دـمآ  یـصخش  الاح  نالا .  نیمه  ات  مدوب  شوهیب  داد و  تسد  نم 
وا فرح  هب  درک  مه  ییامنهار  رگا  دیـسرپن . هار  وا  زا  دندید  اهنت  ار  رفن  کی  نابایب  رد  رگا  دـننک . یم  هارمگ  ار  ناسنا  هک  دنتـسه  ناینج 

ناوخب ار  اـعد  نیا  دـنلب و  يادـص  اـب  وگب  ناذا  وا  هرهچ  رد  تسا  وت  هجوتم  یناـبایب  اـی  يا و  هبارخ  رد  یـسک  يدـید  رگا  دـینکن . شوگ 
بلاط یبا  نب  یلع  نینم  ؤملا  ریما  اهب  مزع  یتلا  هللا  ۀـمیزعب  ثیبخ  ای  کیلع  تمزع  نیطایـشلل  اموجر  اموجن  ءامـسلا  یف  لـعج  هللا  ناـحبس 
ترهق هللا و  ةزعب  کـتللذ  كرـصب و  کعمـس و  یلع  هللا  عمـس  تـلعج  یطخیـال و  يذـلا  بیـصملا  هللا  مهـسب  تـیمر  و  مالـسلا )  هـیلع  )
يادـص اب  يدرک ،  مگ  ار  هار  رگا  دـش . یهاوخ  زوریپ  وا  رب  هللا  ءاش  نا  اعد  نیا  ندـناوخ  اب  کل .  لیبسال  ثیبخ  ای  هللا  ناطلـسب  کناطلس 

اب هنرگو  رتهب  یتسج  ار  هار  رگا  هللا  مکدشری  انودشرا  هللا ،  مکمحری  قیرطلا  یلع  انولد  هللا  ةرایـس  ای  ناوخب :  ار  اعد  نیا  وگب و  ناذا  دنلب 
ۀمیزع مکایا  بیصملا  هللا  مهـسب  مکل  تعرـسا  الاو  قیرطلا  ینولد  ینودشرا و  نیطایـشلا  ةدرم  ای  نجلا و  ةاتع  ای  نزب :  دایرف  تالمج  نیا 

ناطلـسب الا  نودفنتال  اوذفناف  ضرالا  تاومـسلا و  راطقا  نم  اوذفنت  نا  متعطتـسا  نا  نیطایـشلا  ةدرم  ای  مالـسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع 
تلکوت و هیلع  وه  هللا  الا  هلا  هللا ال  یبسح  لقف  اولوت  ناف  نیتملا  هزعب  مکللد  رهاقلا و  هناطلـسب  مکرهاق  بلاغلا و  هذـیحب  مکبلاغ  هللا  نیبم . 

نتفگ ناذا  بابحتسا  زا  رگید  دروم  متشه -  ( 17  . ) هللا ءاش  نا  ینک  یم  ادیپ  ار  هار  نک  دنلب  ناذا  هب  ار  تیادص  میظعلا .  ضرعلا  بر  وه 
(18 . ) رفاسم رس  تشپ  تسا  ناذا  ، 
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هماقا ناذا و  ياهزارف  مود :  شخب 

هماقا ناذا و  ياهزارف  ریسفت 

تیمها دوش  یم  تمعن  رد  قرغ  هک  ناسنا  یهاگ  هیآ 9  زا  یتمسق  هعمج  هروس  هللا .  رکذ  یلا  اوعساف  هعمجلا  موی  نم  ةولصلل  يدون  اذا  و 
ناسنا هک  تسا  لوهجم  تمعن  ود  تینما  یتمالس و  نامالا  ۀحصلا و  ناتلوهجم  ناتمعن  دنا : هدومرف  هکنانچ  دنک  یمن  كرد  ار  تمعن  نآ 
فرعت دوش . یم  اه  تمعن  نیا  تیمها  هجوتم  هاگنآ  داد  تسد  زا  رگا  اما  دبای ، یمن  ار  نآ  شزرا  ردق و  اه  تمعن  نیا  زا  هدافتـسا  ماگنه 

، دشاب بش  هشیمه  رگا  یناد و  یمن  ار  بش  ردق  دشاب  زور  هشیمه  رگا  دوش . یم  هتخانش  كرد و  نآ  دض  اب  يزیچ  ره  اهدادضاب  ءایشالا 
ردق دسر ، یم  ام  شوگ  هب  یلومعم  يداع و  روطب  ناذا  يازفناج  نینط  هاگیب  هاگ و  ماش و  حبـص و  نوچ  تخانـش .  یهاوخن  ار  زور  ردـق 
میناد یمن  هدش  ایند  نامسآ  یهار  راگدرورپ  لالج  تزع و  ردصم  زا  یهتنملا  ةردس  زا  هک  ار  ینامسآ  همغن  نیا  ینامحر و  شورـس  نیا 

نیا همه  هدـنز ؛  تادوجوم  مامت  رد  ناهاگرحـس  لومعم  شمارآ  میالم و  میـسن  بش و  توکـس  دـنک . رکف  ناسنا  تسا  بوخ  یهاـگ  . 
زا ییادص  دشاپ و  یم  مه  زا  هنذءام  زارف  رب  يا  هلمج  هاگان  ار  اه  یشوهیب  باوخ و  اه و  شمارآ  توکـس و  اهیـشومارف و  اه و  یـشوماخ 

نانم دنوادخ  فطل  اب  ار  یگدنز  دیزیخاپب  ربکا . هللا  ناگتـشرف  يا  ناگدنرپ و  يا  اهناسنا و  يا  نایناهج !  يآ  دوش : یم  دـنلب  ینذ  ؤم  يان 
مناد و یم  رترب  دوخ  هشیدنا  نالوج  زا  یتح  ار  وا  میاتـس و  یم  ار  وا  دـیوش . دـنم  هرهب  بش  لد  نیمه  رد  تایح  بهاوم  زا  دـینک و  زاغآ 
یحو و نیثراو  كانبات  هشیدـنا  زا  ربکا . هللا  دـییوگب  همه  دـیوش ، گنهامه  نم  اـب  مه  امـش  مرامـش .  یم  یفیـصوت  ره  زا  رترب  رتگرزب و 

روتسد مدرم  هب  يدایز  للع  هب  دنوادخ  دومرف : هک  ( 19  ) دنک یم  لقن  مالسلا )  هیلع   ) اضر ترضح  زا  ناذاش ،  نب  لضف  میونـشب .  تماما 
دـنباوخ و رد  زونه  هک  ار  اـهنآ  دـنک . رادـیب  ار  ناـگدز  تلفغ  دروآ و  داـیب  ار  ناگدـش  شومارف  هکنیا :  هلمج  زا  دـنیوگب ؛ ناذا  هک  هداد 
اب هفیظو  نیا  هب  يور  قلاخ و  تدابع  يارب  دیزیخ  اپب  کنیا  ادخ ! ناگدنب  دنز  یم  دایرف  نذ  ؤم  دـنک . هجوتم  دـنرادن  زامن  تقو  زا  عالطا 
هب ار  مالسا  دیامن و  یم  نالعا  تالمج  نیا  اب  ار  دوخ  نامیا  وا  ربکا  هللا  تسا  اتکی  ادخ  دنز . یم  دایرف  اهنامسآ  لد  رد  وا  دیروآ . تیمها 

ربکا و هللارد  تسا  هللا  شا  هملک  نیلوا  دنک . یم  زامن  مالعا  ناذا  تالمج  اب  اریز  دـنا ؛ هتفگ  نذ  ؤم  ار  مان  دراد . یم  هضرع  ناراکـشومارف 
ؤم دنیامن . متخ  وا  مان  هب  رخآ  دـننک و  زاغآ  وا  مان  اب  لوا ،  تسا  هتـساوخ  دـنوادخ  هللا .  الا  هلا  رد ال  تسا  هللا  شا  هملک  نیرخآ  نینچمه 
مود هبترم  دشن ، هجوتم  لوا  هبترم  يا  هدز  تلفغ  رگا  دوش و  رارکت  ناگدنونـش  شوگ  رد  ات  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  دـیوگ  یم  راب  ود  نذ 

ترابع ود  زین  ناذا و  تسا ،  تعکر  ود  تعکر  ود  زامن  هکنیا  رگید  دهد . یم  یهاوگ  ادـخ  ییاتکی  هب  یتسه  ناهج  هک  دـمهفب  دـنادب و 
يرادـیب بجوم  لوا  هبترم  ود  تسا ؛  مالعا  زاـغآ  منرت و  ادـتبا  اریز  دـیوگ  یم  ربکا  هللا  هبترم  راـهچ  ناذا  يادـتبا  رد  تسا .  تراـبع  ود 

لوا تداهـش  دـهد : یم  تداهـش  ود  ریبکت ، زا  دـعب  دراپـسب . شوه  شوگ  هب  ار  دـعب  تالمج  دـیامن و  ناذا  هب  هجوت  ات  دوش  یم  هدـنونش 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ادمحم  نا  دهـشا  مود  تداهـش  دـنک و  یم  تباث  ار  ادـخ  ییاتکی  دـیحوت و  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا 

هک تهج  نآ  زا  مه  تسا و  هتسویپ  مهب  ربمایپ ) ادخ و   ) ود ره  تعاطا  دنامهفب  ار ، ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یفطصم دمحم  تلاسر 
دهاش ود  هب  زاین  مالسا )  رد   ) قوقح تابثا  رد  هک  تسا  دهاش  ود  هلزنم  هب  نتفگ  راب  ود  نیا  و  ( 20  . ) تسا یهاوگ  ود  نیمه  نامیا  لصا 

، رارقا نیمه  اب  دیامن . یم  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یفطـصم دمحم  ترـضح  تلاسر  ادخ و  ییاتکی  هب  رارقا  ناذا  رد  ناسنا  میراد . 
دنک یم  توعد  زامن  هب  ار  مدرم  یهاوگ ،  ود  نیا  زا  سپ  تسا .  ربمایپ  ادخ و  هب  داقتعا  نامیا  لصا  اریز  دریذـپ ؛ یم  ار  نامیا  مزاول  مامت 

هب توعد  نآ  زا  سپ  زامن . ماجنا  يارب  ادـخ  بناج  زا  تسا  یتوعد  تسا .  هدـش  عیرـشت  زاـمن  مـالعا  يارب  ناذا  اریز  ةولـصلا ؛  یلع  یح 
دوش ال یم  متخ  دـنوادخ  مانب  ناذا  رخآ  هرخالاب  دـشاب و  یم  لمعلا  ریخ  یلع  یح  لمع  نیرتهب  هب  توعد  حالفلا و  یلع  یح  يراگتـسر 

(21 . ) دیدرگ عورش  وا  مانب  زین  شلوا  هکنانچ  هللا  الا  هلا 
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 ( مالسلا هیلع   ) نینم ؤملا  ریما  زا  رگید  يریسفت 

 : تفگ درک ، ناذا  نتفگ  هب  عورش  تفر و  هرانم  يالاب  ناذا  يارب  نذ  ؤم  هک  میدوب  هتسشن  دجـسم  رد  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما 
نذ ؤم  میدرک .  هیرگ  هب  عورـش  وا  هیرگ  زا  زین  ام  تخیر و  ورف  مالـسلا )  هیلع   ) نینم ؤملا  ریما  مردپ  ناگدـید  زا  کشا  ربکا . هللا  ربکا  هللا 
یم شربمایپ  یصو  ربمایپ و  ادخ و  میتفگ :  دیوگ . یم  هچ  نذ  ؤم  دیناد  یم  دومرف : مالسلا )  هیلع   ) نینم ؤملا  ریما  درک . مامت  ار  دوخ  ناذا 

ینعم ربکا  هللا  درک . دیهاوخ  هیرگ  دایز  دـیدنخ و  دـیهاوخ  مک  اریثک  متیکبل  الیلق و  متکحـضل  دـیوگ  یم  هچ  دـینادب  رگا  دومرف : دـنناد .
ملح و تردق  توق و  ملع و  تیدبا و  تیلزا و  مدق و  هب  طوبرم  تسا  رتگرزب  ادخ  دـیوگ  یم  نذ  ؤم  هک  اهنآ  زا  یکی  دراد . يدایز  ياه 
وا هدارا  اب  تسادخ و  هب  طوبرم  رما ، قلخ و  هک  دنک  یم  فارتعا  وا  ربکا  هللا  دیوگ  یم  نذ  ؤم  یتقو  تسوا .  ییایربک  اطع  دوج و  مرک و 

همه زا  دـعب  هدوب و  زیچ  ره  زا  لبق  وا  دـندرگ . یم  زاب  وا  يوس  هب  همه  تسوا و  زا  دـنراد  نایناهج  هچ  ره  هدـمآ و  دوجو  هب  یتسه  ناهج 
ناوت یمن  هک  یتروص  هب  تسا  ءایـشا  همه  رد  دوش و  یمن  كرد  هک  يروط  هب  تسا  مکاـح  ناـهج  ماـمت  رب  وا  هتـسویپ  دوب . دـهاوخ  زیچ 
ینعی ربـکا  هللا  مود  ینعم  ( 22  . ) تسا یناف  وا  زا  ریغ  نایناهج  همه  تسا و  رادـیاپ  وا  ناف  هنود  یـش  لـک  یقاـبلا و  وهف  دومن . شدودـحم 
تـسا يزیچ  ره  رب  رداق  ینعی  ربکا  هللا  موس  ینعم  دشاب . هدماین  زونه  هچ  رگ  دناد  یم  دوب  دهاوخ  هچنآ  هدوب و  هچنآ  تسا ؛  ریبخ  میلع و 

مامت رب  تسوا و  تاذ  رد  تردـق  تسا .  ردـتقم  تاـقولخم  ناـهج  رب  تسا و  يوق  شتردـق  رد  دراد . تردـق  نآ  رب  دـهاوخب ، ار  هچنآ  و 
ربکا هللا  مراهچ  ینعم  نوکیف .  نک  هل  لوقی  امناف  دیآ  یم  دوجوب  هدارا  کی  اب  دـهاوخب  ار  يزیچ  ره  دراد . تردـق  یمومع  روط  هب  ءایـشا 
املح احفص و  امرک و  هبوقعلاب  لجعیال  یـصعیال ،  هناک  رتسی  يریال و  هناک  حفـصی  ملعی و  هناک ال  ملحی  تسوا  مرک  ملح و  اب  طابترا  رد 
هدرپ نانچ  دـنیب و  یمن  ییوگ  هک  راکهنگ  زا  دـشوپ  یم  مشچ  نانچ  و  درادـن . ربخ  ییوگ  هک  راک ) اطخ  هب  تبـسن   ) دزرو یم  ملح  نانچ 

هللا رد  مجنپ  ینعم  درادن . هلجع  نداد  رفیک  رد  دراد ، هک  یملح  تشذگ و  مرک و  هطساوب  هدشن .  یفالخ  لمع  ییوگ  هک  دنک  یم  یشوپ 
دنوادخ دـیوگ : یم  ایوگ  دـنک ، یم  تیفیک  یفن  دـنوادخ  زا  ربکا  هللا  مشـش  ینعم  تسا .  لاعف  میرک  تسا و  اطع  رپ  دوج و  اب  ینعی  ربکا 

یم ار  وا  دوخ  كرد  مهف و  ردـق  هب  اـهنآ  اریز  دـننک ؛ شیاتـس  ار  وا  تسه  هک  ناـنچنآ  دـنناوتب  نارگـشیاتس  هک  تسا  نآ  زا  رترب  لـجا و 
تـسه هکنانچ  ار  وا  دنناوتب  نارگـشیاتس  هکنآ  زا  رتگرزب  دنوادخ  اریبک  اولع  وا . لالج  تمظع و  هزادنا  هب  هن  هتمظع  ردـق  یلع  دـنیاتس ال 
شیوخ ناگدـنب  لامعا  هب  يزاین  تسا .  نایناهج  زا  زاین  یب  وا  تسا .  لجا  یلعا و  دـنوادخ  هک  دـیوگ  یم  ربکا  هللا  متفه  ینعم  دنیاتـسب .

اب فارتعا  اهنت  هن ،   ) دشاب یبلق  تفرعم  رگم  تسین  حیحص  ادخ  ییاتکی  رب  یهاوگ  هک  تسا  نیا  شیانعم  هللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  اما  درادن .
هب منک  یم  رارقا  شیوخ  نابز  اب  تسا و  لطاب  ادخ  زج  يدوبعم  ره  تسین و  لاعتم  يادـخ  زج  يدوبعم  مناد  یم  دـیوگ : یم  ایوگ  نابز ) 

دوجو نازیگنا  هنتف  هنتف  نارورـش و  رـش  زا  یتاجن  هار  چـیه  تسین و  وا  زج  یهانپ  هک  مهد  یم  یهاوگ  هللا و  ـالا  هلا  ـال  مراد  داـقتعا  هچنآ 
تسین و ادـخ  زج  يا  هدـننک  تیادـه  ینعی  هللا  ـالا  هلا  ـال  نا  دهـشا  دـیوگ  یم  هک  مود  هبترم  رد  وا . سدـقم  تحاـس  هب  هجوت  زج  درادـن 

ناگتشرف مامت  نیمز و  نانکاس  نانیشن و  نامسآ  هللا .  الا  هلا  مدقتعم ال  نم  هکنیا  هب  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  درادن . دوجو  وا  زج  ییامنهار 
زج یقلاخ  مهد  یم  تداهـش  هکنیا  هب  مریگ  یم  هاوگ  ار  یکـشخ  رت و  ره  ناگدنبنج و  اهتخرد و  اههوک و  همه  نایناهج و  همه  ناهج و 
ریخ هدننک و  عافد  عنام و  هدـننک و  اطع  هدـننک و  اهر  هدـنریگ و  ناسر و  دوس  شخب و  نایز  دوبعم و  قزار و  چـیه  تسین و  اتکی  يادـخ 

زا رما  قلخ و  نیملاعلا .  بر  هللا  كرابت  رمالا  قلخلا و  هل  الا  اتکی  يادخ  زج  درادن  دوجو  يرخوم  مدقم .  هدـنهد و  افـش  یفاک و  وا  هاوخ 
ربمایپ هدنب و  دمحم  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  دیوگ : یم  هللا  لوسر  ادمحم  نا  دهـشا  اما  نایناهج .  راگدرورپ  تسا  هزنم  رترب و  تسوا ، 
نایدا مامت  رب  ات  هداتـسرف  هداتـسرف ،  ناـیناهج  ماـمت  داـشرا  يارب  قح  نید  راکـشآ و  لـیالد  اـب  ار  وا  تسوا .  هدـیزگرب  یـصو و  یبن و  و 

هاوگ ار  اهناسنا  همه  ات  هکئالم  نیلسرم و  ناربمایپ و  زا  نیمز  نانکاس  نانیـشن و  نامـسآ  مامت  دیآ . دب  ار  نیکرـشم  هچ  رگ  دنک ، شزوریپ 
يزاین ناسنا  مهد  یم  یهاوگ  دیوگ  یم  مود  هبترم  رد  تسا .  نیرخآ  نیلوا و  رورس  دیـس و  دمحم  مهد  یم  تداهـش  هکنیا  رب  مریگ  یم 

ادخ يوسب  هدننک  توعد  ریذن و  ریـشب و  ار  دمحم  وا  تسا .  نایناهج  مامت  زا  زاین  یب  هک  راهق  اتکی و  يادخ  هب  زاین  زج  درادن  يرگید  هب 
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ادـلخم ادـلاخ  منهج  ران  لـجوزع  هللا  هلخدا  هب  نم  ؤی  مل  هدـحج و  هرکنا و  نمف  تسا  هتـشاد  لیـسگ  مدرم  يوسب  اـمنهار  نشور  غارچ  و 
زگره دیامن و  یم  منهج  دراو  هشیمه  يارب  ار  وا  دنوادخ  درواین ، نامیا  دنکن و  لوبق  دشاب و  وا  تلاسر  رکنم  سک  ره  ادـبا  هنع  کفنیال 

ترفغم يوسب  دیریگب  تعرس  ناتیادخ ،  توعد  يوسب  ناتلمع و  نیرتهب  يوسب  دیباتـشب  ینعی  ةولـصلا  یلع  یح  اما  درادن . یئاهر  نآ  زا 
هدش بکترم  هک  یناهانگ  نیگنـس  راب  زا  نتـشیوخ  ندرک  دازآ  دـیا و  هتخورفا  دوخ  تشپ  رب  هک  یـشتآ  ندرک  شوماخ  ناتراگدرورپ و 

ام هب  کنیا  تسا ،  میظع  لضفلاوذ  میرک و  دـنوادخ  وا  دـیامن ، هنـسح  هب  لیدـبت  دزرمایب و  دـناشوپب و  ار  امـش  ناهانگ  دـنوادخ  اـت  دـیا ،
ضرع مکبر و  تاـجانم  یلا  اوـموق  دـیوگ : یم  مود  هبترم  رد  متـسیاب .  شهاگـشیپ  رد  مـیورب و  شا  هناـخ  رد  هـب  هداد  هزاـجا  ناناملـسم 
اوعفرا عوشخلا و  عوضخلا و  دوجـسلا و  عوکرلا و  تونقلا و  رکذـلا و  اورثکا  هب و  اوقفتـشت  همالکب و  هیلا  اولـسوت  مکبر و  یلع  مکتاجاح 

ددم شدوخ  مالک  زا  وا . رب  دوخ  تاجاح  زاین و  ضرع  ادخ و  اب  تاجانم  يارب  دیوش  هدامآ  کنیا  کلذ .  یف  انل  نذا  دقف  مکجئاوح  هیلا 
تاجاج کنیا  دیشاب . هتـشاد  عوشخ  عوضخ و  دوجـس و  عوکر و  تونق و  دایز  دینک و  شدای  رایـسب  دیهد . رارق  هطـساو  ار  نآ  دیریگب و 

تاجن رادیاپ و  یگدنز  هب  دیروآ  يور  ینعی  حالفلا  یلع  یح  اما  دننک .) تکرح   ) هداد ام  هب  هزاجا  شدوخ  دیربب ، وا  هناخ  رد  هب  ار  دوخ 
درادن نزح  هک  یطاشن  هب  درادن و  لاوز  هک  یتردق  تسین و  ریذپانف  هک  ییاهتمعن  درادن و  گرم  هک  یتایح  هب  دـیروآ  يور  یگـشیمه ، 

هک يرورـس  تجهب و  درادن و  هار  نآ  رد  یگنت  هک  یـشیاشگ  تسین و  نآ  اب  تملظ  هک  يرون  درادن و  دوجو  تشحو  وا  اب  هک  یـسینا  و 
کنیا دریذپ . یمن  فعض  هک  یتردق  تلذ و  هک  یتزع  دشابن و  نآ  رد  يرامیب  هک  یتحـص  تسین و  نآ  رد  رقف  هک  یتورث  درادن و  نایاپ 

هب دیریگب  تقبـس  دنک  یم  مالعا  حالفلا  یلع  یلح  دیوگ : یم  هک  مود  هبترم  رد  نآ .  رد  تاجن  ترخآ و  ایند و  رورـس  يوس  هب  دیباتـشب 
هیلع هللا  یلص   ) دمحم راوج  رد  دبا  تمعن  میظع و  زوف  شزرا ،  اب  تمعن  میظع ،  تنم  نایاپ ،  یب  تمارک  هب  مدرک ،  توعد  ار  امش  هچنآ 

نآ زا  رتگرزب  دنوادخ  هک  دنک  یم  مالعا  ربکا  هللا  دیوگ : یم  هک  نذ  ؤم  اما  اناوت . راگدرورپ  هاگشیپ  ناتسار و  هاگیاج  رد  ملـس )  هلآ و  و 
، دنک ادیپ  تفرعم  دنک و  تعاطا  دیامن ، تباجا  ار  شتوعد  هک  يا  هدنب  يارب  تسا  هدید  هیهت  یتلزنم  ماقم و  هچ  دنادب  شا  هدنب  هک  تسا 
وا و زا  میب  دنک ، ادیپ  وا  هب  قوثو  نانیمطا و  دریگب ، سنا  وا  هب  درادب ، شتـسود  دوش ، لوغـشم  شرکذ  هب  دشاب ، وا  دای  هب  دیامن و  تدابع 

یم مالعا  ربکا  هللا  دیوگ : یم  هک  مود  هبترم  رد  دهد . شیاضق  مکح و  هب  تیاضر  دشاب و  شراگدرورپ  قاتـشم  دشاب ، هتـشاد  وا  هب  دـیما 
شتمعن نارفغ و  وفع  شئادعا و  هب  تبـسن  ار  شتبوقع  شیایلوا و  هب  تسین  ار  شتمارک  رادقم  يدحا  هک  تسا  نآ  زا  لجا  دنوادخ  دنک 
نیرکنم هب  تبسن  ار  شا  يریگ  تخس  باذع و  رادقم  دنا و  هتشاد  یمارگ  ار  شربمایپ  دنا و  هتفریذپ  ار  شتوعد  هک  یناسک  هب  تبـسن  ار 

دنوادخ ةوعدلا .  نایبلا و  هلاسرلا و  لوسرلاب و  هغلابلا  ۀجحلا  هک هللا  تسا  نیا  شا  ینعم  هللا  الا  هلا  نتفگ ال  اما  دنادب . وا  نیفلاخم  توبن و 
دوخ شیارگ  مدـع  يارب  یلیلد  دـناوتب  یـسک  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  وا  توعد .  نایب و  اـب  تلاـسر و  لوسر و  اـب  هدومن  ماـمت  ار  تجح 

نارگباسح نیرتعیرـس  وا  تسا و  نایناهج  زا  زاین  یب  دـنوادخ  دـش ، رکنم  هک  ره  تسا و  تمارک  رون و  ياراد  دـش  اریذـپ  هک  ره  درواـیب .
هللا یلا  لوصولا  ینملا و  كرد  جـئاوحلا و  ءاضق  ةاجانملا و  ةرایزلا و  تقو  ناح  هک  تسا  نیا  هماـقا  رد  ةولـصلا  تماـق  دـق  ینعم  تسا و 

اهوزرآ هب  ندیـسر  تاجاح و  ندش  هدروآرب  تاجانم و  ماگنه  دیـسر و  رادـید  ماگنه  هناوضر  هوفع و  هنارفغ و  هتمارک و  یلا  لجوزع و 
هیلع  ) نینم ؤملا  ریما  ناتسود  همه  هب  ایادخ  . ) دیسر ادخ  تیاضر  وفع و  شزرمآ و  تیانع و  راگدرورپ و  هاگشیپ  هب  ندیسر  ماگنه  دش و 
ۀیقتل لمعلا  ریخ  یلع  یلح  رکذ  يوارلا  كرت  امنا  هللا )  همحر   ) قودـصلا لاق  امرف .) تیاـنع  ار  تبهوم  نیا  زا  یناد  ردـق  قیفوت  مالـسلا ) 
مدرم رگا  دوب  یعدم  اریز  دوب  هدـش  عنام  رکذ  نیا  نتفگ  زا  رمع  هک   ) تسا هدرک  كرت  هیقت  تهج  زا  ار  لمعلا  ریخ  یلع  یح  رکذ  يوار 

یح زا  دش  لا  ؤس  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  رگید  تیاور  رد  ( 23 . ) دنروآ یمن  يور  داهج  هب  رگید  تسا  لمع  نیرتهب  زامن  دـننادب 
نیرتهب اهدـلو  ۀـمطاف و  رب  لمعلا  ریخ  دـیامرف  یم  رگید  ربخ  رد  تسا .  تیالو  لمع  نیرتهب  ۀـیالولا  لـمعلا  ریخ  دومرف : لـمعلا  ریخ  یلع 

هیلع  ) نینم ؤملا  ریما  هکنیا  دـسیون : یم  ربخ  نایاپ  رد  یـسلجم  همالع  تسوا .  نادـنزرف  و  مالـسلا )  اـهیلع   ) ارهز همطاـف  هب  یکین  لـمع ، 
لوصف ءزج  لمعلا  ریخ  یلع  یح  هکنیا  اب  درادـن  تافانم  تیـالو ،  هب  لـمعلا  ریخ  لـیوءات  هتفگ .)  یمن  ار  لـمعلا  ریخ  یلع  یح  مالـسلا ) 
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یه لمعلا  ریخ  یه  یتلا  ةولصلا  نا  ینعملا  نوکی  نا  لمتحی  تسا .  نآ  لوبق  زامن و  تحص  طورـش  نیرتگرزب  زا  تیالو  اریز  دشاب  ناذا 
راک نیرتهب  لمعلا و  ریخ  هک  يزامن  دـشاب : نیا  روظنم  تسا  نکمم  مهیلع .  هللا  تاولـص  اهدـلو  ۀـمطاف و  رب  ۀـیالولاب و  ۀـنورقم  تناک  ام 
نیا زا  هماقا  ناذا و  تیمها  ( 24 . ) دشاب مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف نادـنزرف  همطاف و  هب  یکین  رب و  تیالو و  هب  نورقم  هک  تسا  يزامن  تسا 

تـشپ دیوگب  ار  هماقا  ناذا و  سک  ره  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  رقاب و  ماما  زا  تسا :  دوهـشم  الماک  تیاور  ثیدح 
. دناوخ دنهاوخ  زامن  شرـس  تشپ  هکئالم  زا  فص  کی  دیوگن  ار  اهنت  هماقا  هک  یـسک  اما  دنتـسیا  یم  زامن  هب  هکئالم  زا  فص  ود  شرس 

هکئالم دزن  دنک  یم  راختفا  دنوادخ  رذابا  يا  دومرف : هک  هدش  لقن  شتیـصو  رد  ( 26  ( ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  ( 25)
هب دنوادخ  دتسیا . یم  زامن  هب  دعب  دیوگ  یم  هماقا  سپس  ناذا و  هاگحبص  کشخ ،  نابایب  رقف و  نیمزرس  رد  هک  یـصخش  لوا  رفن : هس  رب 

رازه داتفه  هاگنآ  دنیب . یمن  ار  وا  نم  زج  يدحا  هک  یلاح  رد  تسا  زامن  لوغـشم  ار ، ما  هدنب  دینک  اشامت  نم  هکئالم  دیامرف : یم  هکئالم 
رقف نیمزرس  رد  يا  هدنب  رگا  رذابا  دننک ... یم  رافغتسا  وا  يارب  دعب  زور  حبص  ات  دنناوخ و  یم  زامن  وا  رـس  تشپ  دنیآ و  یم  دورف  هتـشرف 

دندنبب وا  رـس  تشپ  یفـص  دهد  یم  روتـسد  هکئالم  هب  دناوخب  زامن  دیوگب و  هماقا  ناذا و  دعب  دنک  ممیت  ای  دریگب  وضو  کشخ  ینابایب  و 
یم نیمآ )   ) ار شیاعد  دـننک و  یم  هدجـس  شا  هدجـس  اب  دـنور و  یم  عوکر  هب  وا  عوکر  اب  ترثک )  زا   ) دوشن هدـید  فص  هت  رـس و  هک 

(27 . ) دنتـسه شدوخ  رومءام  هک  يا  هتـشرف  ود  نامه  رگم  دنناوخ  یمن  زامن  وا  اب  دیوگب ، ناذا  نودـب  اهنت و  ار  هماقا  رگا  رذابا ! دـنیوگ .
هللا یلص   ) مرکا ربمایپ  ( 28  . ) ناذالا الا  ائیـش  ضرالا  لها  نم  نوعمـسیال  ءامـسلا  لها  نا  ملـس :)  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق 

. دنونش یمن  ناذا  زج  يزیچ  نیمز  لها  زا  نامسآ  لها  دومرف : ملس )  هلآ و  هیلع و 

هماقا ناذا و  رد  تالمج  دادعت 

لوصف تالمج و  دادـعت  دروم  رد  دـنک . یم  هزات  ار  ام  حور  نینط  نیا  میونـش و  یم  لد  ناج و  شوگب  ار  ربکا  هللا  يادـن  بش  زور و  ره 
نا دهـشا  هللا و  ـالا  هلا  ـال  نا  دهـشا  تارم و  عبرا  ربـکا  هللا  رـشع : هیناـمث  ناذـالا  لوصف  تسا :  هدـمآ  نینچ  یقثولا  ةورع  رد  هماـقا  ناذا و 
هللا الا  هلا  ربکا و ال  هللا  لمعلا و  ریخ  یلع  یح  حالفلا و  یلع  یح  ةولصلا و  یلع  یح  و  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ادمحم 

ادمحم نا  دهـشا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  هبترم .  ود  مادک  ره  دعب  تالمج  ربکا . هللا  هبترم  راهچ  تسا  هلمج  ناذا 18  ناترم .  دحاو  لک 
تـسا هلمج  هدـفه  هماقا  تالمج  اما  هللا .  الا  هلا  ربکا و ال  هللا  لمعلا و  ریخ  یلع  یح  حالفلا و  یلع  یح  ةولـصلا و  یلع  یح  هللا و  لوسر 

رد هللا .  الا  هلا  هبترم ال  کـی  رخآ  رد  تفگ و  دـیاب  ةولـصلا  تماـق  دـق  هبترم  ود  لـمعلا  ریخ  یلع  یلح  زا  دـعب  ربکا و  هللا  ود  نآ  لوا  هک 
میا هدرک  ثحب  دروم  نیا  رد  باتک  مراهچ  شخب  رد  ام  هک  دناد  یمن  هماقا  ناذا و  ءزج  ار  نآ  ةورع  بحاص  هللا  یلو  ایلع  نا  دهشا  دروم 

.

ناذا رارکت  تیاکح و 

نیا هک  دنک  رارکت  دوخ  اب  ار  وا  ناذا  ناسنا  دنک  یم  ناذا  هب  عورـش  نذ  ؤم  یتقو  هک  تسا  ناذا  تیاکح  ناذا ،  هب  طوبرم  لئاسم  زا  رگید 
قداص ترـضح  هب  یـصخش  دسیون : یم  يدنوار  دنک . یم  فرطرب  ناسنا  زا  ار  يدنمزاین  رقف و  هلمج ،  نآ  زا  دراد ؛ يرایـسب  دـیاوف  راک 

ار ناذا  يادص  تقو  ره  نذ .  ؤملا  نذوی  امک  ناذالا  تعمس  امک  نذا  دومرف : ترـضح  درک . یتسدگنت  رقف و  زا  تیاکـش  مالـسلا )  هیلع  )
ؤم دننام  دونشب و  ار  ناذا  يادص  یـسک  ره  دنـسیون : یم  زین  قودص  سلاجم  قالخالا و  مراکم  رد  ( 29 . ) وگب ناذا  نذ  ؤم  دننام  يدینش 

مدرک ضرع  مالسلا )  هیلع   ) رفعج نب  یسوم  ترضح  هب  هک  دنک  یم  لقن  لیقع  نب  نامیلـس  ددرگ . یم  دایز  شا  يزور  دیوگب ، ناذا  نذ 
کلذ نا  لاق  دشاب ؟ ییوشتـسد )   ) یلخت لاح  رد  هچ  رگا  دیوگب  تفگ  وا  هچ  ره  دیامن و  دیلقت  ار  نذ  ؤم  ناذا  يادص  دـیاب  ناسنا  ارچ  : 

ار ناذا  رگا  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ترـضح  تفگ :  ریـصب  وبا  ( 30 . ) دوش یم  يزور  شیازفا  بجوـم  راـک  نیا  قزرلا  یف  دـیزی 
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نآ رد  یتح )   ) ار ادـخ  رکذ  ادابم  امن . رارکت  نک و  تیاکح  ار  نذ  ؤم  هتفگ  يدوب  ییوشتـسد )   ) یلخت لاـح  رد  عقوم  نآ  رد  يدـینش و 
نمـض رد  مالـسلا )  هیلع   ) یـسوم ترـضح  لاح .  ره  رد  تسا  بوخ  ادـخ  دای  اریز  لاح  لـک  یلع  نسح  هللا  رکذ  نـال  يراذـگاو  لاـح 

نم یـسوم !  دومرف : دنوادخ  منک !؟  تاجانم  هتـسهآ  ات  یکیدزن  اب  منزب  دایرف  ات  نم  زا  يرود  وت  ایآ  ایادخ  تفگ :  ادخ  اب  دوخ  تاجانم 
 . لاح لک  یلع  ینرکذا  یسوم !  ای  لاق  اهیف . كذکذا  نا  کلجا  لاح  یف  نوکا  ینا  یسوم  لاقف  دنک . دای  ارم  هک  متسه  یـسک  نیـشنمه 
 ! یـسوم ای  دومرف : میوگ .  نخـس  وت  اب  لاح  نآ  رد  هک  منیب  یم  نآ  زا  رتالاب  ار  تماقم  هک  متـسه  یلاح  رد  یهاگ )   ) نم ایادخ ! تفگ : 
 : ناوتان زجاع و  صخش  رگم  دنک  یمن  كرت  ار  نآ  هک  تسا  زیچ  هس  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) نینم ؤملا  ریما  شاب .  نم  دای  هب  لاح  ره  رد 

مالـسا ازع  نابحاص  هب  دنیبب و  ار  يا  هزانج  هک  یـسک  دیامنن 2 - ار  ناذا  تیاکح  وا  یلو  دـیوگ  یم  ناذا  نذ  ؤم  دونـشب  هک  یـصخش  - 1
هب یتیمها  دیوگن و  ریبکت  دنیبب و  هدجس  لاح  رد  ار  ماما  هک  یسک  - 3 عییشت )  رد  تکرش  يارب   ) دزادناین هزانج  فارطا  هب  تسد  دهدن و 

(31 . ) دهدن نآ 

ناذا زا  دعب  ياعد 

روضح کلیل و  رابدا  كراهن و  لابقاب  کلئسا  ینا  مهللا  دیوگب : حبص  ناذا  ندینش  ماگنه  سک  ره  دومرف : مالسلا )  هیلع   ) اضر ترـضح 
برغم ناذا  ندینـش  ماگنه  ار  اعد  نیمه  و  میحرلا .  باوتلا  تنا  کنا  یلع  بونت  نا  کتکئالم )  حـیبست  و   ) کئاعد تاوصا  کتاولص و 

كراهن لابقاب  کلئسا  ینا  مهللا  ییوگب  حبص  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  ( 32  . ) تسا هتفر  ایند  زا  بئان  دورب ، ایند  زا  زور  نآ  رگا  دیوگب  زین 
 . كراهن رابدا  کلیل و  لابقاب  ییوگب  برغم  رد  یلو  کلیل ...  رابدا  و 

نذ ؤم  باوث  موس :  شخب 

تایاور رد  نذ  ؤم  باوث 

هک يروطب  تسا  رهظ  يادتبا  رد  یتح  ماش و  حبـص و  رد  ادخ  اب  تاجانم  زامن و  تقو  نالعا  مالـسا  رد  شزرا  اب  رایـسب  ياهراک  زا  یکی 
خیش هللا  تیآ  ترضح   ) ام داتسا  دننک . تیاکح  ار  نذ  ؤم  ناذا  نآ ،  ندینـش  اب  ای  دنیامن و  ناذا  هب  تردابم  دوخ  ای  سانـش  تقو  نینم  ؤم 
ناذا نتفگ  هب  ار  شیوخ  نادرگاـش  سرد ،  رد  دوـب  دهـشم  هیملع  هزوـح  نیـسردم  مظاـعا  زا  یکی  هک  هیلع )  هللا  ناوـضر  ینیوزق  مشاـه 

هداتفا و مسر  زا  الاح  راک  نیا  دوب  هدرک  ینیب  شیپ  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  هک  هنوگنامه  هنافـسءاتم  درک . یم  هیـصوت 
. دوش یم  هدینـش  دـجاسم  ياهوگدـنلب  اـی  نویزیولت و  ویدار و  زا  هک  یناذا  ناـمه  رگم  دور . یم  نتفگ  ناذا  غارـس  هب  یـسک  رتمک  رگید 

ینادب دوخ  تیصخش  ماقم و  نءاش و  نود  ار  يراک  نینچ  انایحا  دشاب و  راوشد  تیارب  نتفگ  ناذا  نم  لثم  مه  امـش  دیاش  زیزع ! هدنناوخ 
تـسدب باوث و  يروآ  عمج  رد  ادـج  ام  هکنیا  زا  سوسفا  اما  ییوگب .  ناذا  یتسیاب و  لزنم  نایم  ای  رازاـب  هچوک و  اـب  ناـبایخ  راـنک  هک  ، 

ربکا هللا  دنزب  دایرف  ناسنا  دسر ، یم  شهاگشیپ  هب  توعد  تاجانم و  ماگنه  یتقو  دهاوخ  یم  دنوادخ  مینک .  یمن  تمه  تانسح  ندروآ 
نیرتمهم نامز  دننادب  همه  لمع .  نیرتهب  يوسب  دیباتشب  يراگتسر .  يوسب  دیباتشب  زامن ، يوسب  دیباتشب  ةالـصلا  یلع  یح  دیامن  مالعا  و 

مارو هعومجم  باتک  رد  دشکب . تسد  اهراک  همه  زا  ناسنا  دریگ و  رارق  زامن  عاعشلا  تحت  دیاب  اهراک  همه  ماگنه  نیا  رد  هدیـسر و  راک 
نیمز رب  دوب  هدرک  دنلب  نهآ  رب  نتفوک  يارب  ار  کتپ  هک  يرگنهآ  دش ، یم  دنلب  ناذا  يادص  یتقو  دندوب ، نینچ  مدرم  اقباس  دـسیون : یم 

ات دوب  هدامآ  دوب و  هتفرگ  تسد  هب  ار  نزوس  هک  طایخ  ای  تسا  هدمآ  شیپ  رتمهم  يراک  دهد  یم  ادن  ادـخ  يدانم  تفگ :  یم  داهن و  یم 
یعقوم نینچ  هک  تسین  يراک  رد  تکرب  ریخ و  تفگ  یم  دهن و  یم  رانک  ار  نزوس  خن و  دهد ، همادا  نتخودب  دهد و  رارق  نآ  رد  ار  خـن 

ره دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  دییامن : هجوت  نآ  شزرا  نذ و  ؤم  باوث  هب  کنیا  درک . تباجا  ار  راگدرورپ  يادـن  دـیاب  دریگ ، ماجنا 
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ره دنک و  یم  قیدصت  ار  وا  دونـشب  ار  شیادـص  هک  یکـشخ  رت و  ره  دزرمآ . یم  ار  وا  دـنوادخ  دـیوگب . ناذا  ادـخ  هار  رد  لاس  هد  سک 
نذ ؤم  هب  اهنآ  دادعت  هب  دناوخب  زامن  وا  يادص  اب  سک  ره  درب و  یم  یمهس  رازگزامن  نآ  زامن  زا  دتـسیاب ، زامن  هب  وا  اب  دجـسم  ار  یـسک 

مدرم همه  زا  نایوگ  ناذا  ینعی  . ) دنـشاب یم  دنلبرـس  نینذ  ؤم  تماـیق  زور  رد  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  ( 33 . ) دهد یم  هنـسح 
مدینش تفگ :  هک  هدش  تیاور  لالب  زا  یلائللا  یلاوع  رد  دندنلبرـس .) دنوادخ  ياطع  باوث و  تفایرد  يارب  تسا و  رت  هتـشارفا  ناشندرگ 
نودب ادـخ و  يارب  اما  دـشاب  زامن  کی  هچ  رگ  دـیوگب  ناذا  ادـخ  هار  رد  سک  ره  دومرف : هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا 

هنیب و عمج  هرمع و  نم  یقب  امیف  ۀمـصعلاب  هیلع  نم  هبونذ و  نم  فلـس  ام  هل  هللارفغ  دشاب . ادـخ  هب  برقت  يارب  طقف  ریغ ، زا  یتشادمـشچ 
باـکترا زا  ار  وا  رمع  هیقب  رد  هـکنیا  هـب  دـهن  یم  تـنم  وا  رب  دزرمآ و  یم  ار  وا  هتـشذگ  ناـهانگ  دـنوادخ  ( 34  ) هنجلا یف  ءادهـشلا  نیب 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هب  هک  دومرف  مالسلا )  هیلع   ) نینم ؤملا  ریما  دیامن . عمج  تشهب  رد  ادهـش  وا و  نیب  دراد و  هگن  یـصاعم 
ریـشمش اب  رگیدـکی  هب  ناذا  نتفگ  هار  رد  امـش  تما  هک  میراد  نآ  میب  هک  دـیدومرف  قیوشت  ار  ام  ناـنچ  امـش  اـقآ  میدرک :  ضرع  ملس ) 

موی نونذ  ؤملا  رـشحی  دومرف : ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  ( 35  . ) تفگ دـهاوخن  ناذا  یـسک  ره  اما  دومرف : دـننک . هلمح 
یلاح رد  دـنوش  یم  روشحم  رت  هتـشارفا  ندرگ  مدرم  همه  زا  تمایق  زور  رد  نینذ  ؤم  هللا .  الا  هلا  نا ال  ةداهـشب  نودانی  اقانعا  لوطا  همایقلا 

فالخرب دنوش . لیان  شتیانع  ادخ و  تمحر  هب  ات  دننک  یم  دنلبرـس  ینعی  رت  هتـشارفا  ندرگ  ینعم  دنهد . یم  هللا  الا  هلا  هب ال  تداهـش  هک 
رد ناراکهبت  ینیبب  هک  ماگنه  نآ  و  مهبر ،  دنع  مهـسو  ؤر  اوسکان  نومرجملا  اذا  يرتولو  دیامرف : یم  میرک  نآرق  دـنراکهبت . هک  یناسک 

اودجیال مث  لوالا  فصلا  ناذالا و  یف  ام  سانلا  ملعی  ول  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  دنا ... هتخادنا  ریزب  رس  ناشیادخ  لباقم 
یم ماحدزا  دروم  ود  نیا  رد  تسا  باوث  ردقچ  تعامج  لوا  فص  رد  نداتـسیا  وگ و  ناذا  يارب  دننادب  مدرم  رگا  اولعفل  اومهتـسی  نا  الا 

نایوگ ناذا  دـیامرف : یم  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  رگید  تیاور  رد  ( 36 .) دـشاب یمن  یـشک  هعرق  زج  يا  هراچ  دوش و 
دنع نذوملل  بتکی  دیامرف : یم  زاب  دوش . یمن  باذـع  ربق  رد  دـیوگب  ناذا  لاس  تفه  سک  ره  دوب و  دـنهاوخ  مدرم  نیرت  هتـشارفا  ندرگ 

هماقا يارب  دنهد و  یم  هنسح  لهچ  دص و  ناذا  ماگنه  رد  نذ  ؤم  هب  ( 37  . ) ۀنسح ۀئام  نورشع و  هماقالا  دنع  ۀنـسح و  ۀئام  نوعبرا و  هناذا 
دوش یم  بجاو  وا  يارب  تشهب  دیوگب  ناذا  لاس  هدزاود  سک  ره  دومرف : ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هنسح .  تسیب  دص و 

 ( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  ( 38 . ) دنهد یم  وا  هب  هنسح  یس  هماقا  ره  رد  هنـسح و  تصـش  دیوگ  یم  ناذا  هکراب  ره  رد  و 
لمع دنک و  ظفح  ار  نآرق  هک  یصخش  لوا  دیسرت : دنهاوخن  ربکا  عزف  ینامسآ و  هحبص  زا  دنرادن و  باسح  زا  میب  هک  دنرفن  هس  دومرف :

. دیوگب ناذا  شاداپ  رجا و  نودب  لاس  تفه  هک  ینذ  ؤم  مود  دمآ . دهاوخ  راوگرزب  يدیس  تروص  هب  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  وا  دیامن  نآ  هب 
ناذا قداـص  تین  اـب  لاـس  کـی  سک  ره  دومرف : ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  ( 39 . ) دنک ادـخ  تعاطا  هک  يا  هدـنب  موس 

هیلع و هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ( 40  . ) نک تعافـش  یلیام  ار  سک  ره  دنیوگ  یم  دـنراد و  یم  هگن  تشهب  رد  رب  ار  وا  تمایق  زور  دـیوگب 
شدوخ ناـبز  اـب  یکـشخ  رت و  ره  دـتلغ و  یم  دوخ  نوخ  رد  هک  تسا  يدیهـش  نوچ  ناذا  ماـگنه  رد  نذ  ؤـم  دـیامرف : یم  ملـس )  هلآ و 

 ( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  رگید  ربخ  رد  ( 41 .) درادـن يراک  وا  ندـب  هب  نیمز  دریمب  یتقو  دـهد . یم  وا  ناذا  هب  یهاوگ 
: دنز یم  دایرف  يرگید  يدانم  سپـس  دنیآ . یم  ناراد  هزور  سپ  دنیاجک !؟ ادخ  نانامهیم  دـنز : یم  دایرف  يدانم  کی  تمایق  زور  دومرف :

یم نینذ  ؤم  سپ  دنیاجک )!؟ دـنا  هتـشاد  ناذا  يارب  اهزامن  تقو  هب  هجوت  هک  یناسک  ینعی  ( ؟ دـنیاجک دیـشروخ  هام و  ناگدـننک  تیاعر 
نبرباج ( 42 . ) دنوش یم  راپـسهر  تشهب  بناج  هب  دنراد و  رـس  رب  تمارک  جات  هک  یلاح  رد  دندرگ  یم  یتشهب  هقان  رب  راوس  هاگنآ  دنیآ .

هللا لوسر  ای  متفگ  نینذوملل  رفغا  مهللا  دومرف : هبترم  هس  هک  مدینش  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  تفگ :  يراصنا  هللادبع 
: دومرف ینک !؟  یم  اعد  نینذ  ؤم  يارب  هک  نانچ  نآ  يدرکن  اعد  ام  يارب  میتفایب ؛  مه  ناـج  هب  ریـشمش  اـب  نتفگ  ناذا  يارب  تسا  نکمم  ! 
رد ( 43  . ) تسا نینذ  ؤم  تشوگ  تسا ،  مارح  منهج  شتآ  رب  هک  ییاهتـشوگ  دنراپـس . یم  افعـض  هب  ار  ناذا  مدرم  هدنیآ  رد  نادـب  رباج !

ءادهشلا نیقیدصلا و  نییبنلا و  عم  یتما  نم  نونذ  ؤملا  رشحی  هناف  ناذالا  اما  دیامرف : یم  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  یتیاور 
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نذ ؤم  باوث  رد  زین  تیاور  نیا  دـنوش . یم  روشحم  نیحلاص  ءادهـش و  نیقیدـص و  ناربماـیپ و  اـب  متما  ناـیوگ  ناذا  ( 44  . ) نیحلاـصلا و 
ربمایپ زا  لقن  هب  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  دـنک  یم  لقن  سلاجم  باـتک  رد  هیلع )  هللا  ناوضر   ) قودـص موحرم  تسا .  ازفا  حور  رایـسب 

یم وا  هب  قیدص  رازه  لهچ  دیهش و  رازه  لهچ  باوث  دنوادخ  دشاب ، هتـشادن  يرگید  رظن  دیوگب و  ناذا  ادخ  يارب  سک  ره  دومرف : مرکا 
دون هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  دیوگب  یتقو  نذ  ؤم  دـینادب  دـنک . یم  تشهب  هناور  دـشخب و  یم  ار  راکهنگ  رازه  لهچ  وا  تعافـش  هب  دـهد و 
مدرم باسح  زا  دنوادخ  ات  تسادخ  شرع  هیاس  رد  تمایق  زور  رد  دننک و  یم  رافغتـسا  شیارب  دنتـسرف و  یم  تاولـص  وا  رب  هتـشرف  رازه 

فص دشاب  هتشاد  تموادم  سک  ره  و  دنـسیون . یم  هتـشرف  نویلیم  لهچ  ار  هللا  لوسر  ادمحم  نا  دهـشا  نتفگ  باوث  نینچمه  دوش . غراف 
رد ار  نذ  ؤم  شاداپ  رجا و  نامه  زین  وا  هب  دنوادخ  درازاین ، ار  یناملسم  دنک و  كرد  ار  ماما  لوا  ریبکت  هک  دنک  یعـس  ار و  تعامج  لوا 
ات دوش  یم  رکذ  زامن ) يارب  ندـش  هدامآ  نذ و  ؤم  يادـن  تباـجا  ینعی   ) نذ ؤم  تباـجا  دروم  رد  تیاور  دـنچ  ( 45 . ) دـهد ترخآ  ایند و 

تعاطا دجـسم  هب  نتفر  تسا و  هانگ  هرافک  نذ  ؤم  تباجا  دیامرف : یم  مالـسلا )  هیلع   ) ماما دوشب . ام  همه  بیـصن  تباجا  نیا  قیفوت  دیاش 
قیفر تشهب  رد  دـنک و  یم  تشهب  لخاد  ادهـش  نیقیدـص و  اـب  ار  وا  دـنوادخ  دـشاب  ربماـیپ  ادـخ و  عیطم  هک  ره  تسوا و  ربماـیپ  ادـخ و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ( 46 . ) دنهد یم  باوث  وا  هب  مالسلا )  هیلع   ) دواد ترضح  هزادنا  هب  تسا و  مالسلا )  هیلع   ) دواد ترضح 
یم تموصخ  هب  تماـیق  رد  وا  اـب  دریذـپن  هک  ره  دوب . دـهاوخ  تشهب  نآ  باوث  تسا و  تمحر  نذ  ؤم  يادـن  نتفریذـپ  دوـمرف : ملـس )  و 

ؤم رگم  دور  یمن  دجـسم  هب  درک و  دهاوخن  تباجا  دوش . دجـسم  یهار  ار و  ادـخ  يدانم  دـنک  تباجا  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  مزادرپ . 
نم مچرپ  ریز  رد  تمایق  زور  ار ، املع  نخـس )   ) دریذپب ار و  نذ  ؤم  ناذا  دـنک  تباجا  هک  ره  دومرف : زاب  ( 47 . ) دشاب تشهب  لها  هک  ینم 
نم هللادنع  ناک  باجاف  ناذالا  عمس  نم  لاق  دهد . یم  ار  دیهش  رفن  تصـش  باوث  وا  هب  ادخ  تسا و  نم  هیاسمه  تشهب  رد  دوب و  دهاوخ 
یف هل  سیلف  هللا  یعاد  بیجی  نم ال  لاق  دـنادرگ . یم  دنمتداعـس  ار  وا  دـنوادخ  دـنک  تباجا  دونـشب و  ار  ناذا  يادـص  سک  ره  ءادعـسلا 

قاتشم تشهب  دریذپب ، هک  ره  درادن و  یبیصن  مالسا  رد  دریذپب  ار  ادخ  مایپ  سک  ره  (. 48  ) هنجلا هیلا  تقاتشا  باجا  نم  بیصن و  مالسالا 
ار ادـخ  يدانم  توعد  هک  ره  باسح .  ریغب  ۀـنجلا  لخدـی  هکئالملا و  هل  ترفغتـسا  هللا  یعاد  باـجا  نم  دـیامرف : یم  هرخـالاب  و  تسوا . 

یم هک  هدش  لقن  مالسلا )  هیلع   ) نینم ؤملا  ریما  زا  ( 49 . ) دوش یم  تشهب  دراو  باسح  نودب  دننک و  یم  رافغتـسا  وا  يارب  هکئالم  دریذپب 
ای ددرگرب ، دشاب  هتشاد  میمصت  هکنیا  رگم  تسا  قفانم  دوش  جراخ  تسا و  دجسم  رد  هک  یلاح  رد  دونـشب  ار  ناذا  يادص  هک  ره  دیامرف :
یم مالسلا )  هیلع   ) یلع ( 51  . ) مکهقفا مکم  ؤیل  مکحـصفا و  مکل  نذویل  لاـق  هنا  هنع  ( 50 . ) دنک رهاط  ار  دوخ  دور  یم  درادـن ، تراهط 

. دیامن تماما  امش  نیرتهیقف  دیوگب و  ناذا  امش  نیرت  حیصف  دیاب  دیامرف :

 ( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نذ  ؤم  لالب ،  نایب  رد  ناذا  باوث 

نیب رد  مدرب  یم  رصم  هب  هرصب  زا  یعاتم  تفگ  هک  یلع  نب  هللادبع  زا  دنک  یم  لقن  سلاجم  باتک  رد  هیلع )  هللا  ناوضر   ) قودص موحرم 
هدش دیفـس  یلاسنهک  زا  شتروص  رـس و  يوم  دوب و  وم  زا  یلاخ  شرـس  يولج  تشاد و  نوگمدـنگ  يا  هرهچ  هک  مدـید  ار  يدرمریپ  هار 

ؤم لالب ،  دنتفگ : تسیک ؟  درم  نیا  مدیسرپ :  دوخ  ناهارمه  زا  دیفس . يرگید  هایس و  یکی  دوب  هدناشوپ  ار  دوخ  هلوح  گنل و  ود  اب  دوب .
داد ار  ممالس  باوج  درمریپ  مدرک .  مالس  هدیسر ،  شتمدخ  متشاد و  رب  ار  دوخ  ملق  تسا .  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نذ 
هللا یلـص   ) ادخ ربمایپ  زا  يا  هدینـش  هچنآ  زا  امرفب  یثیدح  ارم  دنک ! تتمحر  ادخ  متفگ  هتاکرب .  هللا و  ۀـمحر  کیلع و  مالـسلا  تفگ :  و 

هب زین  ارم  دـش و  يراج  شیاه  هدـید  زا  کشا  يربمایپ ،  نذ  ؤم  امـش  متفگ :  متـسیک ؟  نم  یناد  یم  اجک  زا  تفگ :  ملـس )  هلآ و  هیلع و 
یلاها زا  متفگ :  ییاجک ؟  لها  مرـسپ !  دیـسرپ : دـعب  میدرک .  یم  هیرگ  همه  دـندش و  عمج  اـم  فارطا  مدرم  هک  يروطب  تخادـنا  هیرگ 

 ( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  زا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  یقارع !  سیونب  دومرف : دـعب  درک ، توکـس  هب !  هب  تفگ :  مقارع 
یف نوعفشیال  مهاطعا و  الا  ائیـش  لجوزع  هللا  نولءاسی  مهئامد ال  مهموحل و  مهموص و  مهتالـص و  یلع  نینم  ؤملا  ءانما  نونذ  ؤملا  مدینش 
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هب زیزع  دنوادخ  هکنیا  رگم  دنهاوخ  یمن  يزیچ  ادـخ  زا  دنتـسه . نینم  ؤم  نوخ  تشوگ و  هزور  زامن و  رب  نیما  نینذ  ؤم  اوعفـش  الا  یش ء 
یم رب  لوبقم  هزیکاپ و  كاپ و  قیدص  سک  ره  تسا ،  هتفریذپ  ناشتعافش  هکنیا  رگم  دننک  یمن  تعافش  یسک  هرابرد  داد و  دهاوخ  اهنآ 
هدش هدیزرمآ  شناهانگ  مامت  هک  یلاح  رد  دنک  یم  روشحم  یلاح  رد  تمایق  زور  ار  وا  دنوادخ  دیوگب  ناذا  لاس  تسیب  هک  ره  دـنازیگنا 

مرکا ربمایپ  ریگ ! شاداپ  امن و  لمع  نک و  ظفح  ار  نیا  تفگ :  دییامرفب . زاب  متفگ :  دـشاب . دـحا  هوک  هزادـنا  هب  هچ  رگا  دـشاب ، هچ  ره  ، 
ناهانگ دنوادخ  دشاب  وا  هار  رد  هک  هللا  یلا  ابیرقت  نامیا و  اب  دیوگب  ناذا  کی  ادخ  هار  رد  سک  ره  دومرف : ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  )

. دنک یم  عمج  تشهب  رد  ادهـش  وا و  نیب  رمع و  هیقب  رد  هانگ  زا  تمـصع  تظافح و  هب  دـهن  یم  تنم  وا  رب  دزرمآ و  یم  ار  شا  هتـشذگ 
ناور بالیس  نوچ  شیاهکشا  زاب  مدید  نک .  لقن  میارب  يا  هدینـش  هک  ییاهثیدح  نیرتهب  زا  یکی  دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ  متفگ :  سپس 
ربمایپ زا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  سیونب ؛  دومرف : سپس  مداتفا .  هیرگ  هب  زین  نم  هک  درک  هیرگ  نانچ  یتسکش .  ارم  لد  تفگ :  دیدرگ و 

زا ار  اه  هتشرف  دنک و  یم  عمج  ار  مدرم  ارحـص  کی  رد  دنوادخ  تمایق  زور  دومرف : یم  هک  مدینـش  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا
. دنرفذا کشم  زا  ییاهدنب  مکـش  مارخ و  ياراد  اهرتش  نیا  زبس ، دجربز  زا  ییاهرتش  هارمه  هب  يرون  ياهمچرپ  اب  دتـسرف  یم  نینذ  ؤم  یپ 

سپس دنزادرپ . یم  ناذا  هب  دنلب  يادص  اب  دنناشیا و  نارادرتش  هکئالم  دنتـسیا ، یم  اپ  هب  اهرتش  يور  رب  دنوش و  یم  راوس  اهنآ  رب  نیبذ  ؤم 
هک یتخادنا  ینانخس  دایب  ارم  هآ !  تفگ :  ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  متفگ :  توکس  زا  سپ  مدرک .  هیرگ  زین  نم  دش . دنلب  هیرگ  هب  شیادص 
ؤم هتخیگنارب ،  قح  زا  ارم  هک  ییادـخ  نآ  رب  دـنگوس ) : ) دومرف یم  هک  مدوب  هدینـش  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  مزیزع  زا 
دوش یم  دنلب  هک  ادن  نیا  ربکا  هللا  ربکا ، هللا  دنیوگ  یم  دنرذگ و  یم  مدرم  زا  دنا  هداتـسیا  دوخ  ياهبکرم  رب  هک  یلاح  رد  تمایق  رد  نانذ 
نینذ ؤم  یتقو  دنراد . یم  رب  لیلهت  دیمحت و  حیبست و  هب  ادص  دومرف : تسیچ ؟  هجـض  نیا  مدیـسرپ :  ددرگ . یم  دنلب  متما  هجـض  يادـص 

نا دهشا  دنیوگ  یم  یتقو  دییوگ . یم  تسار  دوش : یم  هتفگ  میدیتسرپ .  یم  ار  وا  ایند  رد  دنیوگ : یم  متما  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  دنتفگ :
هکنیا اب  میدروآ  نامیا  وا  هب  ام  دروآ و  ام  يارب  ار  راـگدرورپ  تلاـسر  هک  تسا  ییاـقآ  ناـمه  نیا  دـنیوگ : یم  متما  هللا .  لوسر  ادـمحم 
هتسیاش دیدروآ . نامیا  وا  هب  امـش  دیناسر و  امـش  هب  ار  ناتراگدرورپ  تلاسر  وا  دییوگ ، یم  تسار  دوش : یم  هتفگ  اهنآ  هب  ار . وا  میدیدن 
یشوگ هن  هدید و  یمشچ  هن  هک  ییاج  دنناسر ؛ یم  تشهب  رد  دوخ  لزانم  هب  ار  نینذ  ؤم  دیامن . عمج  ناتربمایپ  امـش و  نیب  دنوادخ  تسا 

یم یلع  نب  هللادبع  لعفاف  انذ  ؤم  الا  تومتال  نا  هللااب  الا  هوقال  تعطتـسا و  نا  یل  لاقف  یلا  رظن  مث  هدرک .  روطخ  یـسک  لد  هب  هن  هدینش و 
 . ییآ رامشب  نینذ  ؤم  زا  ادخ ) يرای  هب   ) نک یعس  يا  هدنز  ات  تفگ :  درک و  نم  هب  یهاگن  لالب  سپس  دیوگ :

 ( مالسلا هیلع   ) نیدباعلا نیز  یلع  ماما  رظن  زا  نذ  ؤم  قح 

کظح و یلا  کل  عادو  لجوزع  کبر  کل  رکذـم  هنا  ملعت  نا  نذ  ؤملا  قح  هدـمآ :  نینچ  مالـسلا )  هیلع   ) داجـس ماما  قوقح  هلاـسر  رد 
دای هب  ار  وت  وا  ینادب  هک  تسا  نیا  وت  رب  نذ  ؤم  قح  ( 52  . ) کیلا نسحملل  ارکش  کلذ  یلع  هرکشاف  کیلع  هللا  ضرف  ءاضق  یلع  کنوع 

وت و  زامن ) يادا  دجـسم و  هب  نتفر  اب   ) يریگرب ار  دوخ  یگدنز  ظح  هرهب و  هک  ار  وت  دنک  یم  توعد  دزادـنا و  یم  تزیزع  تراگدرورپ 
دوخ هب  راکوکین  کی  زا  هچنانچ  ینک  يرازگساپس  وا  زا  دیاب  سپ  هدومرف  ررقم  وت  رب  دنوادخ  هک  يا  هضیرف  ماجنا  رب  دنک  یم  کمک  ار 

 . ینک یم  يرازگساپس 

هماقا ناذا و  رد  تیالو  هب  تداهش  مراهچ :  شخب 

تعیرش ياتسار  رد  تیالو 

نآرق حیرصت  هب  انب  میـشاب .  هتـشاد  تعیرـش  ياتـسار  رد  تیالو  هب  داقتعا  تیمها  هب  يا  هراشا  ادتبا  تسا  مزال  شخب  نیا  هب  دورو  زا  لبق 
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انید مالـسالا  مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  تساـم .  نییآ  نید و  لـمکم  ممتم و  ءزج  تیـالو  میرک 
زور رد  هیآ  لوزن  هب  فارتعا  زین  تنـس  لها  نادنمـشناد  املع و  دش . لزان  مخ  ریدغ  زور  رد  هیآ  نیا  هعیـش  نیرـسفم  حیرـصت  قبط  (. 53)

ریدغلا لوا  دـلج  هب  دـیناوت  یم  رتشیب  عالطا  تهج  . ) دـیدرگ لزان  مالـسلا )  هیلع   ) یلع تیالو  مالعا  زا  دـعب  هک  دـنراد  هجحیذ  مهدـجه 
وبا زا  مالسلا )  هیلع   ) یلع یف  نآرقلا  نم  لزن  ام   ) باتک رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح  هلمج  نآ  زا  دییامن .) هعجارم  ات 232  تاحفص 230 

هب ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع مخ  ریدغ  رد  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  فورعم )  یباحـص   ) يردخ دیعس 
هللا یلـص   ) ربمایپ عقوم  نیا  رد  دش . لزان  مکل ...  تلمکا  مویلا  هیا :  هکنیا  ات  دـندوب  هدـشن  قرفتم  مدرم  درک و  یفرعم  مدرم  هب  یلو  ناونع 

تنک نم  لاق  مث  يدعب  نم  یلعل  ۀیالولاب  یتلاسرب و  برلا  یـضر  ۀمعنلا و  مامتا  نیدلا و  لامکا  یلع  ربکا  هللا  دومرف : ملـس )  هلآ و  هیلع و 
تمعن مامتا  نید و  لاـمکا  رب  ربکا  هللا  هلذـخ .  نم  لذـخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هاداـع و  نم  داـع  هـالاو و  نم  لاو  مهللا  هـالوم  یلعف  هـالوم 

 . تسوا يالوم  یلع  میوا  يالوم  نم  هک  ره  دومرف : سپـس  نم :  زا  دـعب  یلع  تیالو  نم و  تلاسر  زا  دـنوادخ  يدونـشخ  مراـگدرورپ و 
دنک و يرای  ار  وا  سک  ره  و  رادب ، نمـشد  دراد  نمـشد  ار  وا  هک  سک  نآ  و  رادب ، تسود  درادب و  تسود  ار  وا  هک  سک  نآ  ادـنوادخ 

الف مکنید  نم  اورفک  نیذـلا  سئی  موـیلا  دـیامرف : یم  لـبق  هیآ  رد  تهج  نیمه  هـب  ( 54 . ) رادرب وا  زا  درادرب  شیراــی  زا  تـسد  سک  ره 
هیآ نیا  لیذ  هنومن  ریسفت  رد  دیسرتب . نم  زا  اهنت )  ) دیسرتن و اهنآ  زا  امش ، نید  زا  دندش  سویءام  رافک  رگید  زورما  نوشخا .  مهوشخت و 

 ( مالسلا هیلع   ) یلع نانم  ؤم  ریما  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالـسا ربمایپ  هک  يزور  تسا ،  مخ  ریدغ  زور  روظنم ، تسا :  هدمآ  نینچ 
مئاق مالسا  نییآ  هک  دنتـشاد  راظتنا  اریز  دنتفر  ورف  سءای  جاوما  نایم  رد  رافک  هک  دوب  زور  نآ  درک . نییعت  دوخ  ینیـشناج  يارب  امـسر  ار 

يرـسپ يربمایپ  هک  اصوصخم   ) ددرگرب قباس  لاح  هب  عاضوا  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ نتفر  ناـیم  زا  اـب  دـشاب و  صخـش  هب 
ربمایپ زا  دعب  تلادع  تردق و  اوقت و  ملع و  رظن  زا  هک  يدرم  دندرک  هدـهاشم  هک  یماگنه  اما  دوش  هدـیچرب  اجیردـت  مالـسا  و  تشادـن ) 
تعیب وا  يارب  مدرم  زا  دش و  باختنا  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ نیـشناج  ناونع  هب  دوب  ریظن  یب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )

 . تسا رادیاپ  راد و  هشیر  مالسا  نییآ  هک  دندیمهف  تفرگ و  ارف  ار  اهنآ  هدنیآ  رد  مالسا  تسکـش  هب  تبـسن  يدیمون  سءای و  دش ، هتفرگ 
نودب و  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ يارب  نیشناج  نییعت  نودب  اریز  دیسر  دوخ  ییاهن  لماکت  هب  مالسا  نییآ  هک  دوب  زور  نیا  رد 

یلع نوچمه  یقیال  ربهر  نییعت  اب  ادخ  تمعن  هک  دوب  زور  نآ  دیـسر . یمن  ییاهن  لماکت  هب  نییآ  نیا  مالـسا ،  هدنیآ  عضو  ندـش  نشور 
دنک یم  لقن  هریرهوبا  زا  بئوخ  نب  رهـش  زا  هرامش 4392  هب  دادغب ص 290  خیرات  رد  تفای .  لماکت  مدرم  هدـنیآ  يارب  مالـسلا )  هیلع  )
هللا یلـص  یبنلا  ذخا  امل  مخ  ریدغ  موی  وه  دنهد و  یم  هزور  هام  تصـش  باوث  وا  هب  دریگب  هزور  هجحیذ  مهدجه  زور  هک  ره  تفگ :  هک 

نبرمع لاقف  یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق :  هللا !  لوسر  ای  یلب  اولاق : نینم  ؤملا  یلو  تسلا  لاـقف :  بلاـط  یبا  نب  یلع  دـیب  ملـس  هلآ و  هیلع و 
زور دیوگ : یم  هریرهوبا  مکنید  مکل  تلمکا  مویلا  هللا  لزناف  ملسم  لک  یلوم  يالوم و  تحبـصا  بلاط ،  یبا  نبای  کل  خب  خب  باطخلا : 

ار مالسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  تسد  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  يزور  نامه  تسا .  مخ  ریدغ  زور  هجحیذ  مهدجه 
يالوم یلع  میوا  يالوم  نم  هک  ره  دومرف : هللا !  لوسر  اـی  ارچ  دـنتفگ : متـسین ؟  نینم  ؤم  یلو  نم  رگم  دومرف : مدرم  هب  باـطخ  تفرگ و 

مکل تلمکا  مویلا  دـش . لزان  هیآ  نیا  هاگنآ  يدـش .  ناناملـسم  همه  يالوم  نم و  يالوم  وت  یلع !  هب  هب  تفگ :  باـطخ  نبرمع  تسوا . 
مراـهچ نرق  نادنمـشناد  زا  هک  دادـغب  خـیرات  هتـشون  اـصوصخم  تنـس و  لـها  ياـملع  یهاوگ  هب  سپ  یتمعن ...  مکیلع  تممتا  مکنید و 

مخ ریدغ  زور  رد  هماع  نادنمـشناد  ریاس  هریرهوبا و  حیرـصت  اب  تمعن  مامتا  نید و  لامکا  هیآ  هدوب ،  يرجه  لاس 463  يافوتم  يرجه و 
نیرهاط همئا  و  مالسلا )  هیلع   ) یلع تیالو  یهلا ،  تمعن  ممتم  نید و  لمکم  ءزج  هک  دوش  یم  ملسم  لبق  تاحیضوت  اب  تسا .  هدش  لزان 

رد هک  ار  ییاهباتک  هطبار و  نیا  رد  ار  نادنمـشناد  رظن  کنیا  دوب . دـهاوخن  ادـج  تلاسر  هب  یهاوگ  زا  تیالو  هب  تداهـش  راچان  هب  تسا 
یمیهاربا اضرلادبع  هماقا ،  ناذا و  رد  هثلاث  تداهش  - 2 مرقم .  قازرلادبع  نامیالا ،  رس  - 1 دیئامرف : هظحالم  تسا ،  هدش  هتشون  هطبار  نیا 

یتانابهطـصا 5- اقآ  ازریم  هللا  ۀیآ  دلج 2 ، قوقحلا ،  ۀـلاسر  - 4 ءازجالا . ریاسک  ءزج  ۀماقالا  ناذالا و  یف  ةداهـشلا  نوک  یف  ۀـیادهلا  - 3 . 

مالسا رد  هماقا  زا 45ناذا و  هحفص 20 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دلج 9، رهاوج ، - 7 ینارحب .  فسوی  هحفص 403 ، دلج 7  قئادح ،  - 6 يرجه )  یفوتم 1372   ) ءاطغلا فشاک  هللا  ۀـیآ  مالعا ،  تاملک 
دماح دیس  هللا  ۀیآ  ناذالا ،  ءزج  هیالواب  ةداهشلا  - 9 میکح .  هللا  ۀیآ  ةورعلا ،  کسمتسم  - 8 یفوتم 1266 .)  ) نسح دمحم  خیش  ص 87 ،

-10 ص 17 .) مایالا ،  روهـشلا و  عیاقو  باتک  رد   ) يدنجریب رقاب  دمحم  خیـشلا  هللا  ۀـیآ  لقن  هب  انب  راونالا ) تاقبع  باتک  فل  ؤم   ) نیـسح
یم یـسلجم  همالع  دوش : یم  هراشا  تاقیقحت  نیا  زا  یتمـسق  هب  کنیا  هماقالا .  ناذالا و  یف  ۀیالولاب  ةداهـشلا  زاوج  لوح  مالعالا  تاملک 
لقن دروم  نیا  رد  يرابخا  نارگید  دیهـش و  همالع و  خیـش و  اریز  دـشاب  ناذا  هبحتـسم  يازجا  زا  تیالو  هب  تداهـش  تسین  دـیعب  دـسیون :

هب تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  هیواعم  نب  مساـق  زا  ( 56  ) جاجتحا رد  یسربط  خیـش  هک  تسا  یتیاور  بلطم  نیا  دی  ؤم  ( 55 ... ) دنا هدومن 
رد ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نوچ  هک  دننک  یم  لقن  جارعم  رد  یثیدـح  اهنیا  مدرک :  ضرع  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ترـضح 
 ( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  قیدصلا .  رکبوبا  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  ال  هدش :  هتشون  هک  درک  هدهاشم  شرع  رد  تفر ،  جارعم  هب  بش 

ال تشون :  نآ  رب  دیرفآ  ار  شرع  یتقو  دـنوادخ  دومرف : يرآ .  متفگ :  ار ؟ نیا  یتح  دـنا  هداد  رییغت  ار  زیچ  همه  نانیا  هللا  ناحبـس  دومرف :
لیئربج لاب  ود  لیفارسا و  یناشیپ  حول و  یـسرک و  بآ و  رب  ار  تالمج  نیا  دومرف : دعب  نینم .  ؤملا  ریما  یلع  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا 

ریما یلع  لقیلف :  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  مکدحا ال  لاق  اذاف  تشون .  رمق  سمـش و  هرهچ  اههوک و  هلق  اهنیمز و  اهنامـسآ و  فارطا  و 
نیا دـیوگ : یم  یـسلجم  همالع  نینم  ؤملا  ریما  یلع  دـیوگب  دـیاب  هللا  لوسر  دـمحم  هللا  الا  هلا  ال  تفگ :  امـش  زا  یکی  هاـگ  ره  نینم  ؤملا 

دهـشا نتفگ  زا  سپ  نذ  ؤم  هک  تسا  دراوم  نیا  زا  یکی  ناذا  تسا .  بحتـسم  مومع  روط  هب  هللا  یلو  یلع  نتفگ  هک  دراد  تلالد  روتـسد 
تیئزج دصق  هب  هن  ار  هلمج  نیا  هماقا  ای  ناذا  رد  یـسک  رگا  هللا .  یلو  ایلع  نا  دیوگب و  دیاب  هللا  لوسر  ادمحم  نا  دهـشا  هللا و  الا  هلا  نا ال 

 . تساعد رکذ و  نیرتهب  نیا  دـنا و  هدومن  زیوجت  ار  هماقا  ناذا و  نیب  ندز  فرح  ءاملع  اریز  هدرکن ،  یهانگ  دـیوگب  اـکربت  اـنمیت و  هکلب 
ۀیادـه باتک  رد  دوش . یم  لقن  ندرب  ربمایپ  مان  هارمه  هب  ار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع مان  تسا  هتـسیاش  هکنیا  رب  رگید  تیاور  ود  کـنیا  ( 57)

هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  دوخ  دنس  هب  يرئازج  هللا  تمعن  دیس  هک  هدروآ  ( 58  ) یقارع نیدلاءایض  خیش  یمظعلا  ۀیآ  نیبلاطلا 
 . یل باجتـساف  ینباجاف  ینرکذـی  دروم  لک  یف  كرکذـی  نا  هلالج  لج  هللا  لـجا  نم  تبلط  ینا  یلع  اـی  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ملس ) 

فل ؤم  دومن . لوبق  ار  متساوخرد  دنوادخ  سپ  دربب ، مه  ار  وت  مان  تسا  هدرب  ارم  مان  هک  اجک  ره  رد  متـساوخ  زیزع  دنوادخ  زا  ناج  یلع 
رد مارملا  ۀـیاغ  زا  لقن  هب  ص 152 )  ) باتک نامه  رد  زاـب  هماـقا .  ناذا و  رد  تسا  هللا  یلو  اـیلع  نا  دهـشا  دراوم  نآ  زا  یکی  دـیوگ : یم 
 . اهلثمب کمرکا  الا  هتمارکب  ینمرکا  ام  یلع  ای  دومرف : ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  هک  تسا  هدروآ  ینالوط  یثیدح  نمض 

اهتمارک زا  یکی  دـیوگ : یم  فل  ؤم  تسا .  هدرک  تمارک  نآ ،  لثم  هب  زین  ار  وت  هکنیا  رگم  هدومرفن  یتمارک  نم  هب  دـنوادخ  ناـج !  یلع 
 . هللا لوسر  دمحم  هللا ،  الا  هلا  هب ال  تداهش  زا  دعب  تسا  تیالو  هب  تداهش  نتفگ 

 ( مالسلا هیلع   ) یلع تیالو  هب  ادخ  ربمایپ  دنوادخ و  تداهش 

نینم ؤملا  ریما  تیالو  هب  تداهش  هک  یسک  نیلوا  دنک : یم  زاغآ  تروص  نیا  هب  ار  دوخ  باتک  يادتبا  ( 59  ) هثلاث تداهش  باتک  بحاص 
انئامساب هللا  هون  تیب  لها  لوا  انا  لاق :  مالـسلا )  هیلع   ) هللادبع یبا  نع  ( 60  : ) قودص خیـش  یلاما  زا  ثیدح  نیا  لیلد  هب  تسادخ ؛  داد ،

نا دهشا  و  اثالث )  ) هللا لوسر  دمحم  نا  دهشا  و  اثالث )  ) هللا الا  هلا  نا ال  دهشا  يدانف  يدانی  ایدانم  رما  ضرالا  تاوامـسلا و  هللا  قلخ  امل  هنا 
هب هدرب ،  نیمز  اهنامـسآ و  رد  دـنلب  يادـص  اب  ار  ام  مان  دـنوادخ  هک  میتسه  يا  هداوناخ  نیلوا  ام  دومرف  اثالث . )  ) اـقح نینم  ؤملا  ریما  اـیلع 
نا دهـشا  دنز  دایرف  هبترم و  هس  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  دنز  دایرف  داد  نامرف  يدانم  کی  هب  دـیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  یتقو  هک  يا  هنوگ 
هللا یلص   ) ادخ لوسر  هدنهد  تداهـش  نیمود  دنوادخ  زا  سپ  هبترم .  هس  اقح  نینم  ؤملا  ریما  ایلع  نا  دهـشا  هبترم و  هس  هللا  لوسر  ادمحم 

هل تحتفت  هللا  الا  هلا  لاق ال  نم  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  دـنک : یم  لقن  ساـبع  نبا  تسا .  هدوب  ملـس )  هلآ و  هیلع و 
ول هبونذ و  هل  هللا  رفغ  هللا  یلو  یلعب  اهالت  نم  کلذـب و  رـشبتسا  هناحبـس و  قحلا  هجو  للهت  هللا  لوسر  دـمحمب  اهالت  نم  ءامـسلا و  باوبا 
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شیور هب  نامـسآ  ياهرد  هللا  الا  هلا  دـیوگب ال  سک  ره  دومرف : ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  ( 61) رطملا رطق  ددعب  تناک 
: دیوگب نآ  زا  دعب  هک  ره  ددرگ و  یم  لاحشوخ  دشخرد و  یم  ادخ  هرهچ  هللا  لوسر  دمحم  دیوگب  نآ  زا  دعب  هک  ره  دوش و  یم  هدوشگ 

. دشاب ناراب  ياه  هناد  هزادنا  هب  هچ  رگا  دزرمآ  یم  ار  شناهانگ  دنوادخ  هللا  یلو  یلع 

 ( مالسلا هیلع   ) یلع تیالو  هب  ءادهشلادیس  هزمح  تداهش 

نب یـسیع  تیـصو  باتک  زا  هحور )  هرـس  سدق   ) سوواط نب  دیـس  دیامنب : مالـسلا )  هیلع   ) یلع تیالو  هب  رارقا  دیاب  ءادهـشلادیس  هزمح 
گنج درک و  ترجه  هنیدم  هب  مرکا  ربمایپ  یتقو  تسا  هدومرف  مردپ  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  مالسلا )  هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  زا  دافتـسم 

رد ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دـندرک . تعیب  زین  ناناملـسم  مامت  دـناوخ و  ارف  ددـجم  تعیب  هب  ار  مدرم  دـمآ  شیپ  ردـب 
دنهاوخن افو  مادـک  دـننک و  یم  افو  دوخ  تعیب  هب  یناسک  هچ  تیعمج  نیا  زا  هک  داد  یم  عـالطا  مالـسلا )  هیلع   ) نینم ؤملا  ریما  هب  تولخ 

ارهز و همطاف  یلع و  ملس ،)  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  يزور  دنک . نامتک  هک  دومن  یم  مزتلم  ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع ماما  درک ،
مینک تعیب  ییاهرارق  هچ  اب  داب  تیادف  مردام  ردپ و  درک : ضرع  هزمح  دینک . اضر  تعیب  نم  اب  دومرف : تساوخ و  ار  مالسلا  مهیلع  هزمح 

تماقتـسا و يرادافو و  رب  ربمایپ  ادخ و  اب  دیاب  ربمایپ ) ریـش  ادـخ و  ریـش  يا   ) هلوسر دـسا  هللادـسا و  ای  دومرف : میدرکن !  تعیب  البق  رگم   ؟
يارب ار  دوخ  تسد  مرضاح و  کنیا  بوخ ،  رایسب  تفگ :  هزمح  ینک .  ادیپ  لماک  نامیا  ات  ینک  تعیب  تردارب  رـسپ  هب  تبـسن  يرادیاپ 

رکذ لیضفت  هب  ار  تعیب  دراوم  سپس  تسا  امش  تسد  يالاب  ادخ  تسد  دومرف : ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  دوشگ . تعیب 
ادیس نیسحلا  نسحلا و  ناطبسلا  نیملاعلا و  ءاسن  ةدیـس  همطاف  هنجلا و  یف  رایطلا  رفعج  ءادهـشلادیس و  هزمح  نینم و  ؤملا  ریما  یلع  دومن :

امب یفوا  نم  هسفن و  یلع  ثکنی  امناف  ثکن  نمف  نیعمجا  سنالا  نجلا و  نم  نیملـسملا  عیمج  یلع  هللا  نم  طرـش  اذـه  هنجلا  لها  باـبش 
یم زاورپ  تشهب  رد  رفعج  تسا .  ءادهشلادیس  هزمح  تسا  نینم  ؤملا  ریما  مالسلا )  هیلع   ) یلع ینعی :  امیظع  ارجا  هیت  ؤیسف  هیلع  هللا  دهاع 

يارب ادخ  بناج  زا  تسا  ینامیپ  نیا  دنا  تشهب  لها  ناناوج  رورـس  نیـسح  نسح و  مدنزرف  ود  تسا و  ناهج  نانز  رورـس  همطاف  دـنک و 
امنا کـنوعابی  نیذـلا  دومن : توـالت  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ار  هیآ  نیا  دـعب  سنا ...  نج و  زا  ناـهج  ناناملـسم  ماـمت 
بـش نآ  دیـسر . دش ، یم  دیهـش  بش  نآ  يادرف  هزمح  هک  یبش  دحا  گنج  رد  ات  تشذگ  یتدم  دش ، مامت  يریگ  تعیب  نیا  هللا  نوعیابی 

خر يدـمآ  شیپ  تیارب  تسا  نکمم  هزمح !  ناج  ومع  دومرف : تساوخ و  ار  هزمح  شیومع  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربماـیپ 
یهاوخ هچ  دیسرپ  وت  زا  نامیا  طیارـش  مالـسا و  عیارـش  زا  یتفر و  شرع  رد  راگدرورپ  هاگـشیپ  هب  رگا  منیبن .  ار  رگیدمه  رگید  هک  دهد 
میوگب دـیاب  هچ  هک  وگب  نم  هب  امرف و  ییامنهار  ارم  داب ! تیادـف  مرداـم  ردـپ و  تفگ :  دـش و  يراـج  هزمح  نامـشچ  زا  کـشا  تفگ ؟ 

مراد لوبق  تفگ :  هزمح  متـسه .  دنوادخ  یعقاو  ربمایپ  نم  هکنیا  و  هللا )  الا  هلا  ال   ) دیحوت هب  یهد  تداهـش  هناصلاخ  دیاب  هزمح !  دومرف :
ره دـمآ و  دـهاوخ  کش  نودـب  تمایق  تسه و  منهج  دراد و  تیعقاو  تشهب  هک  یهد  تداهـش  دـیاب  زین  و  دومرف : مهد .  یم  تداهـش  و 

دیاب نینچمه  دـید  دـهاوخ  دـهد  ماجنا  دـب  لمع  يا  هرذ  رادـقم  هب  رگا  دـید و  دـهاوخ  دـهد  ماجنا  بوخ  لـمع  يا  هرذ  رادـقم  هب  سک 
مراد و نامیا  منک و  یم  رارقا  مهد و  یم  تداهـش  تفگ :  هزمح  تسا .  نینم  ؤملا  ریما  ریما  یلع  نینم .  ؤملا  ریما  ایلع  نا  یهد و  تداهش 
نیسح و نسح و  دنتسه . مالسلا )  هیلع   ) یلع هیرذ  زا  نید  نایاوشیپ  همئا و  هک  یهد  تداهش  دیاب  نیا  زا  سپ  دومرف : میامن .  یم  قیدصت 

یهاوگ دیاب  هاگنآ  دومرف : منک .  یم  قیدصت  مراد و  نامیا  تفگ :  هزمح  زاب  دنـشاب . یم  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح نادـنزرف  زا  ناماما  هیقب 
دومن و قیدـصت  هزمح  تسوا .  ربمایپ  ادـخ و  ریـش  تسا و  ءادهـشلادیس  هزمح  هک  ینادـب  تسا و  ناـهج  ناـنز  رورـس  همطاـف  هک  یهدـب 

زاورپ تشهب  رد  هکئالم  اب  تردارب  رـسپ  رفعج  هک  یهد  یهاوگ  و  دومرف : ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زاـب  داد . تداـهش 
مهرهاظ مهتینالع و  مهرـسب و  هزمح  ای  نم  ؤت  دنتاقولخم . نیرتهب  شلآ  دمحم و  هک  ینادب  ۀیربلا و  ریخ  هلآ  ادمحم و  نا  درک و  دـنهاوخ 

دمحم لآ  نطاب  رهاظ و  راکـشآ و  ناهن و  هب  دـیاب  دومرف : مهاداع  نم  يداعت  مهالاو و  نم  یلاوت  تومت  کلذ و  یلع  ییحی  مهنطاـب و  و 
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ناشنانمشد يرادب و  تسود  ار  اهنآ  ناتسود  يریمب .  ینک و  یگدنز  ینامیا  نینچ  نیا  اب  يروایب و  نامیا  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
هللا و كددس  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاقف :  ادیهش  هللااب  یفک  كدهشا و  هللا و  دهشا  هللا  لوسر  ای  معن  لاق :  نمـشد .  ار 
 ، مریگ یم  هاوگ  دوخ  ناـمیا  رب  ار  شلوسر  دـنوادخ و  مراد )  ناـمیا  متفریذـپ و  دـییامرف  یم  هک  روطنیمه   ) يرآ تفگ :  هزمح  کـقفو 
(62 . ) دهد تقیفوت  درادب و  مدق  تباث  ار  وت  ادخ  دومرف : ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تسا .  یفاک  ارم  دنوادخ  هب  تداهش 

ربمایپ رگید  يومع  سابع ،  یهاوگ 

تـشذگرد بش  رد  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  دافتـسم  نب  یـسیع  تیـصو  باتک  زا  سوواط  نب  دـیس 
هب مدرم و  مومع  هب  هک  هتفرگ  دـهعت  نم  زا  دـنوادخ  نادـب  ساـبع !  تفگ :  درک و  تولخ  وا  اـب  تساوخ و  ار  شیومع ،  ساـبع ،  دوـخ ،

سابع لضفلاابا !  ای  دزرو . رفک  تسین  لیام  هک  ره  دروایب و  نامیا  تسا  لیام  هک  ره  منک .  مالعا  ار  یلع  تیالو  متیب ،  لـها  هب  صوصخ 
هاگنآ راکنا . لد  اب  ینک و  رارقا  نابز  اب  ادابم  ریذپب . ار  ناماما  تراما  تماما و  ییاورنامرف و  امنب و  دیدجت  ار  مالسا  نامیپ  دهع و  کنیا  ! 
زگره هک  یهورگ  هب  دنیامن و  راوخ  هدرک  زیزع  دنوادخ  ار  یهورگ  دننزب و  بقع  ار  اهنآ  دنزیخرب و  عازن  هب  ما  هداوناخ  نازیزع  اب  دومرف :

نم اب  ادخ  سابع !  دنزودب . ماقم  نیا  هب  مشچ  دننک و  ناوارف  شالت  هچ  رگ  دنـشخب . تزع  تشاد ،  دنهاوخن  دنرادن و  ار  ماقم  نیا  تقایل 
هرـصن و هعاطا و  هرزاو و  ایلع و  قدص  نمف  دنناسرب  نیبیاغ  هب  مهد  روتـسد  اهنآ  هب  میوگب و  سنا  نج و  زا  نیرـضاح  هب  هک  هتـسب  نامیپ 
ای هدنع  هل  ۀجح  هللا و ال  یقلی  یتح  هلمع  هللا  طبحا  دـقف  ضئارفلا  یبا  نم  نامیالا و  ۀـقیقح  غلب  دـقف  ضئارفلا هللا  نم  هیلع  ام  يداو  هلبق و 

نامیا تقیقح  هب  دروآ ، اجب  ادـخ  يارب  ار  تابجاو  دـشاب و  وا  روای  دـیامن و  قیدـصت  ار  یلع  هک  ره  ساـبع !  لـئاق ؟  تنا  اـمف  لـضفلاابا 
چیه هک  دور  یم  دـنوادخ  تاـقالم  هب  یلاـح  رد  درب و  یم  نیب  زا  ار  شلاـمعا  دـنوادخ  دـشاب ، هتـشاد  ضئارف  زا  عاـنتما  هک  ره  هدیـسر و 

تنمآ هللا و  لوسر  ای  کنم  تلبق  لاق :  يریذـپ )؟  یم  ار  منانخـس  ایآ  ( ؟  تفگ یهاوخ  هچ  وت  سابع !  وگب  الاح  درادـن . یلیلد  تجح و 
متسه میلست  منک و  یم  قیدصت  يا و  هدروآ  هچنآ  هب  مراد  نامیا  متفریذپ و  امش  زا  تفگ :  یلع  دهشاف  تملـس  تقدص و  هب و  تثج  امب 

(63  . ) منامیا نیا  رب  شاب  هاوگ  امش  . 

گرم ماگنه  هب  وا  یهاوگ  سابع و  نبا 

رایـسب متفر .  شندـید  هب  فئاط  حویـش  زا  رفن  یـس  اب  نم  دـش ، وا  گرم  هب  رجنم  هک  فئاط  رد  سابع  نبا  يرامیب  ماـگنه  تفگ :  ءاـطع 
مان هب  عورـش  دنا . هیحان  رهـش و  نیا  خویـش  متفگ :  دـننایک ؟ اهنیا  تفگ :  نم  هب  سابع  نبا  میتسـشن .  میدرک و  مالـس  دوب . هدـش  فیعض 

سابع نبا  رود  خیاشم  نیا  مدرب .  مان  ار  کی  کی  جلحالا و ... یبا  نب  ةرامع  یفئاط و  مرـصح  نب  ۀملـس  نب  هللادبع  مدرک :  اهنآ  زا  ندرب 
نب یلع  هب  عجار  تما  فالخا  دروم  رد  ار  ام  يا ،  هدینش  اهثیدح  وا  زا  يا و  هدید  ار  مرکا  ربمایپ  وت  ربمایپ ! يومع  رسپ  دنتفگ : هتفرگ ،  ار 

سابع نبا  دنناد ؟ یم  رفن  نیمراهچ  ار  وا  مه  یهورگ  دنراد و  یم  مدقم  نارگید  رب  ار  یلع  یهورگ  زاس . هاگآ  مالسلا )  هیلع   ) بلاط یبا 
مامالا و وه  هعم و  قحلا  قحلا و  عم  یلع  دومرف : یم  هک  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  زا  مدینـش  تفگ :  دیـشک و  درـس  یهآ 
نسحلا و یطبس  وبا  ینید و  یضقی  ینلسغی و  ینفکی و  یلع  يوغ ،  لض و  هنع  فلخت  نم  اجن و  زاف و  هب  کسمت  نمف  يدعب  نم  هفیلخلا 

نم زا  دعب  هفیلخ  ماما و  وا  تسا .  یلع  اب  قح  قح و  اب  یلع  ۀمالا .  هذه  يده  اهنم  هعـستلا و  همئالا  جرخت  نیـسحلا  بلـص  نم  نیـسحلا و 
لـسغ ارم  یلع  دش . هراچیب  دیدرگ و  هارمگ  دـش  فرحنم  وا  زا  هک  ره  تفای و  تاجن  دـش و  راگتـسر  دز  گنچ  شنماد  هب  هک  ره  تسا . 

زا یکی  هک  دوب  دنهاوخ  ماما  هن  نیسح  بلص  زا  نیـسح و  نسح و  ما  هداون  ردپ  تسوا  دزادرپ . یم  ار  مضرق  دنک و  یم  نفک  دهد و  یم 
 : تفگ خساپ  رد  سابع  نبا  یتفگن ؟  ام  هب  نینچ  لاح  هب  ات  ارچ  ربمایپ ! يومع  رسپ  تفگ :  هملـس  نب  هللادبع  تسا .  تما  نیا  يدهم  اهنآ 

دیزیهرپب دـنوادخ  زا  مدرم !  تفگ :  سپـس  دـنراد . یمن  تسود  ار  ناشمان  مدرم  اـما  مدرک  تحیـصن  متفگ و  مدوب  هدینـش  هچنآ  نم  هللاو 
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زا شیپ  دـینک و  رارف  یعقاو  ریغ  لئاسم  زا  دیـشاب و  تیعقاو  يوجتـسج  رد  ریخ ، يوسب  تعرـس  میب و  لاح  رد  تربع و  اـب  هارمه  يزیهرپ 
نم ناک  يدعب  نم  یترتعب  کسمت  نم  لوقی :  هتعمس  یناف  مکیبن  ةرتع  نم  یقثولا  ةورعلاب  اوکسمت  و  دنک . لمع  دوخ  ترخآ  يارب  ندرم 

زا دـنک  کسمت  مترتع  هب  هک  ره  دومرف : یم  هک  مدینـش  ربمایپ  زا  دوخ  هک  دـینز  گنچ  مکحم ،  زیواتـسد  نیا  ربمایپ ، ترتع  هب  نیزئافلا . 
راز نینچ  نیا  ارچ  يراد ،  ربمایپ  اب  هک  یتبسن  اب  وت  دنتفگ : نیرضاح  درک . هیرگ  هب  عورـش  دنلب  يادص  اب  عقوم  نیا  رد  تسا .  ناراگتـسر 

هنوگچ مورب و  ادخ  هاگشیپ  هب  هنوگچ  هبح  الا  قارف  علطملا و  لوه  منک  یم  هیرگ  زیچ  ود  ارب  نم  ءاطع ! تفگ :  يزیر ؟  یم  کشا  راز  و 
ار وا  ناتـسد  دیعـس  اب  طاـیح . نحـص  هب  ربب  ریگب و  ارم  تسد  ءاـطع ! تفگ :  دومن و  نم  هب  ور  دـنتفر  مدرم  یتقو  موش .  ادـج  منازیزع  زا 

دمحمب کیلا  برقتا  ینا  مهللا  تفگ :  دوشگ و  نامـسآ  فرط  هب  ار  دوخ  تسد  ود  ره  عقوم  نیا  رد  میدروآ .  طایح  لـخاد  هب  متفرگ و 
وت يوسب  نم  ایادـخ  ضرالا ...  یلع  عقو  یتح  اهررکی  لاز  اـمف  بلاـط  یبا  نب  یلع  خیـشلا  ۀـیالوب  کـیلا  برقتا  ینا  مهللا  دـمحم  لآ  و 
نیا بلاط ،  یبا  نب  یلع  موق ،  گرزب  تیـالو  هب  میوج  یم  برقت  وت  يوسب  نم  ایادـخ  دـمحم . لآ  دـمحم و  هلیـسو  هب  میوج  یم  برقت 

(. دنک شتمحر  دنوادخ   ) هتفر ایند  زا  میدید  میتفر ،  شغارس  هب  یتقو  داتفا . نیمز  رب  هک  درک  رارکت  ردق  نآ  ار  هملک 

 ( مالسلا هیلع   ) یلع تیالو  هب  رذوبا  ناملس و  تداهش 

ار اهنآ  ربمایپ  هک  دوب  مزال  ناشیا  کیدزن  ناگتـسب  اصوصخم  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ اب  هک  اهنآ  دینک  یم  هظحالم  هچنانچ 
یمن تشاد و  یم  تسود  ار  هزمح  دـنک . شرافـس  دروم  ره  اج و  ره  رد  مالـسلا )  هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  تیـالو  هثلاـث و  تداهـش  هب 
ماگنه هک  تفرگ  دای  وا  زا  زین  سابع  نبا  درک و  شرافـس  گرم  ماـگنه  ساـبع  هب  دوش ، دیهـش  مالـسلا )  هیلع   ) یلع تیـالو  یب  تساوخ 

هدش لقن  ۀفالخلا  رما  یف  ۀفالسلا  باتک  رد  هک  یتیاور  قبط  هللا  یلو  یلع  هللا ،  لوسر  دمحم  هللا ،  الا  هلا  ال  دهدب : تداهـش  نینچ  گرم ، 
یم ناذا  رد  تلاسر  هب  تداهـش  زا  دعب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دوخ  نامز  رد  يرافغ  رذابا  یـسراف و  ناملـس  ( 64  . ) تسا

وا هب  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  دوخ  تسا  نکمم  دسیون : یم  هثلاث  تداهـش  باتک  بحاص  هللا  یلو  ایلع  نا  دهـشا  دنتفگ 
دسیون یم  هیالولا ص 380  رهاوج  باـتک  رد  هرخـالاب  دـهدب . ار  باوج  نیا  اـهنآ  هب  تفرگ  رارق  ضارتعا  دروم  رگا  دـشاب  هداد  روتـسد 

دیسر و ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ تمدخ  یـصخش  هللا .  یلو  ایلع  نا  دهـشا  تفگ  تلاسر  هب  تداهـش  زا  سپ  یـسراف  ناملس 
باتک نامه  رد  زاب  داد . یلع  تیالو  هب  تداهـش  تلاسر ،  هب  تداهـش  زا  سپ  ناملـس  تشادـن ،  هقباس  هک  مدینـش  ار  يزیچ  درک : ضرع 

ةداهـشلا دـعب  ناذالا  یف  رکذـی  رذاـبا  نا  هللا  لوسر  اـی  لاـقف  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  لـخد  ـالجر  نا  دـسیون : یم 
زا سپ  هالوم . ...  تنک  نم  مخ ؛  ریدـغ  یف  یلوق  متیـسن  کلذـک  لاقف :  هللا  یلو  ایلع  نا  دهـشا  لوقی  ۀـیالولاب و  یلعل  ةداهـشلا  ۀـلاسرلاب 
نا دهشا  تفگ :  تلاسر  هب  تداهش  زا  سپ  رذابا  دیوگب  ناذا  تفگ  رذابا  هب  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  مخ  ریدغ  نایرج 

تـشاذگ تعدـب  ناذا  رد  رذاـبا  تفگ  رذاـبا  هب  ملـس )  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  تمدـخ  تیاکـش  هـب  يدرم  هللا .  یلو  اـیلع 
 . تسوا يالوم  مالـسلا )  هیلع   ) یلع سپ  میوا  يـالوم  نم  یـسک  ره  هک  دـیدرک  شومارف  مخ  ریدـغ  رد  ارم  راـتفگ  نینچ  نیا  دـندومرف :

روتـسد نینچ  رذابا  هب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دوخ  دهد  یم  لامتحا  هثلاث  تداهـش  باتک  بحاص  میدرک  رکذ  هکنانچ 
 . تسا یبوخ  لامتحا  نیا ،  دنشاب و  هداد 

 ( مالسلا هیلع   ) یلع تیالو  هب  جع )   ) يدهم ترضح  تداهش 

نب ۀـجح  ترـضح  تداهـش  هب  نمیت  كربت و  باـب  زا  مالـسلا )  هیلع   ) نینم ؤملا  ریما  تیـالو  هب  مالـسلا )  مهیلع   ) همئا تداهـش  دروم  رد 
رد نیدـلا  لامکا  باتک  رد  فیرـشلا )  هماقم  هللا  یلعا   ) قودـص خیـش  میزادرپ .  یم  فیرـشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) يدـهملا نسحلا 

مهیلع  ) همئا نینم و  ؤملا  ریما  تیالو  هب  ار  ۀجح  ترضح  یهاوگ  تروص  نیا  هب  جع )   ) يدهم ترـضح  دالیم  دروم  رد  تیاور  ود  نمض 
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الا هلا  نا ال  دهشا  لوقی :  وه  هتیبابـس و  اعفار  هیتبکر  یلع  ایثاج  ههجول  ادجاس  مالـسلا )  هیلع   ) یبصلاب انا  اذا  و  ( 65 . ) دراگن یم  مالسلا ) 
وناز ود  رب  هدجـس  لاح  رد  كدوک  مدـید  ناهگان  هسفن .  یلا  غلب  نا  یلا  اـماما  دـع  مث  نینم  ؤملا  ریما  یبا  نا  هللا و  لوسر  يدـج  نا  هللا و 
کی کی  سپس  نینم  ؤملا  ریما  یبا  نا  هللا و  لوسر  يدج  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا  تفگ :  هدومن ،  دنلب  ار  دوخ  هبابس  تشگنا  هتسشن و 

یلع ةالصلاب  ینث  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا  لاقف :  ینب  ای  ملکت  لاق :  مث  دیامرف : یم  مود  تیاور  رد  شدوخ .  هب  دیـسر  ات  درب  مان  ار  ناماما 
مرسپ دومرف : مالسلا )  هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  ( 66  . ) نیعمجا مهیلع  هللا  تاولـص  نیرهاطلا  همئالا  یلع  نینم و  ؤملا  ریما  یلع  دمحم و 

. داتسرف نیرهاط  همئا  هیقب  نینم و  ؤملا  ریما  مرکا و  ربمایپ  رب  تاولص  سپس  هللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  تفگ :  كدوک  وگب . نخس 

ناذا رد  هثلاث  تداهش  هرابرد  هعیش  ياملع  رظن 

هب تداهـش  هک  ار  هعیـش  ياملع  زا  یلودـج  مالـسلا )  هیلع   ) نینم ؤملا  ریما  تیالو  هب  تداهـش  اب  طابترا  رد  هثلاث  تداهـش  باتک  بحاص 
رظن البق  ام  هک   ) یـسلجم همالع  - 1 مینک :  یم  رکذ  ار  اهنآ  زا  رفن  دـنچ  رظن  مان و  ام  تسا .  هدومن  میظنت  دـنناد ، یم  بحتـسم  ار  تیـالو 

رد مولعلارحب  دیس  - 4 كرادم .  رب  هیـشاح  رد  یناهبهب  دـیحو  - 3 قثاولا .  باـتک  رد  ینارحب  فسوی  خیـش  - 2 میدرک .)  رکذ  ار  ناـشیا 
 : ینعی ۀلملاواهب  نیدلا  لمکا  دق  یتلاب  نیتداهـشلا  لمکا  ادمحتل و  لصف  لالاو  هیلع  ادـب  دـمحم  مسا  ام  اذا  لص  دـیامرف : یم  هک  هموظنم 

دمحم هللا و  الا  هلا  تداهش ال  ود  یشاب و  هدرک  يا  هدیدنـسپ  راک  ات  شلآ  وا و  هب  تسرفب  تاولـص  يرب  یم  ار  دمحم  ترـضح  مان  یتقو 
رد ءاطغلا  فشاک  - 5 تسا .  هدش  لماک  نآ  هلیسو  هب  نیئآ  نید و  هک  نک  لیمکت  مالسلا )  هیلع   ) یلع تیالو  هب  تداهش  اب  ار  هللا  لوسر 

-9 هیلمع .  هلاسر  رد  يدـنبرد  اقآ  الم  - 8 دابعلا . ۀبخن  رد  يراصنا  یضترم  خیـش  - 7 ضایر .  رد  ییابطابط  یلع  دیـس  - 6 ءاطغلا . فشک 
ةاجنلا قیرط  رد  يدزی  مظاک  دمحم  دیس  - 11 دابعلا . ةریخذ  رد  یناسارخ  مظاک  دمحم  یسوم  - 10 لئاسرلا .  عمجم  رد  يزاریش  يازریم 
هیشاح رد  ءاطغلا  فشاک  نیسح  دمحم  خیش  - 14 ةاجنلا .  ۀلیسو  رد  ینیئان  يازریم  - 13 نیقتملا .  جاهنم  رد  یناقمام  هللادبع  خیش  - 12 . 

يدورهاش دومحم  دیس  ییوخ و  مساقلاوبا  دیس  يزاریش ،  يداهلادبع  دیس  میکح .  نسحم  دیس  زین  نامز  نآ  رد  رـضاح  ياملع  زا  ةورع . 
ةاجن باتک  رد  هنس 1266 ) یفوتم   ) رهاوج باتک  بحاص  یناهفـصا  نسح  دمحم  خیـش  همالع  رگید . رفن  نیدنچ  هفاضا  هب  درب  یم  مان  ار 

تداهش هب  تداهش ،  ود  ندرک  لماک  تسا  بحتسم  اهنآ و  ندرب  مان  ماگنه  وا  لآ  ربمایپ و  رب  تاولـص  تسا  بحتـسم  دسیون : یم  دابعلا 
: دـسیون یم  دابعلا  ۀـبخن  هلاسر  رد  يراـصنا  یـضترم  خیـش  ناذا .  ریغ  ناذا و  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  نینم  ؤملا  ریما  تیـالو  رب 
 ( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  رکذ  اب  ای  هسفن و  یف  ای  ناحجر  دصق  هب  تسا  بحتـسم  یلو  تسین  ناذا  زج  تیالو  هب  تداهش 

ناذا و ءزج  هچ  رگ  مالسلا )  هیلع   ) یلع تیالو  هب  تداهـش  تسین  کش  ياج  دیامرف : یم  ءاتفتـسا  باوج  رد  ییوخ  هللا  ۀیآ  دوش . هدروآ 
مهن ص 87) دـلج  رد   ) رهاوج بحاص  و  ( 67  ) تسا بحتسم  هسفن  یف  تداهش  نیا  لاکشا  الب  ۀبحتـسم  اهـسفن  یف  اهنا  یلو  دشابن  هماقا 
اب یماگمه  رگا  لهـس  رمالا  ۀیـصوصخلا و  ۀیعورـشملا  ۀیحالـص  یلع  ءاـنب  ۀـیئزجلا  يوعد  نکمـال  باحـصالا  ملاـست  ـالولف  دـسیون : یم 

دیس هللا  ۀیآ  تسا .  يا  هداس  بلطم  نیا  دوب و  نکمم  ناذا  رد  تیالو  ندوب  ءزج  يوعد  یصوصخ ،  یعرش  تحلصم  ربانب  دوبن  باحـصا 
بجاو هللا  یلو  ایلع  نا  دهـشا  دوش  هتفگ  هماقا  ناذا و  رد  تسا  بحتـسم  دـیوگ : یم  داهتجا  صن و  باتک  رد  نیدـلا  فرـش  نیـسحلادبع 

ءزج ءازجا  ریاس  لثم  تیالو  هب  تداهـش  هکنیا  رد  تسا  هتـشاگن  ۀیادهلا  مانب  یباتک  ینیمخ  رهاط  لآ  هللا  ۀـیآ  تیئزج .  دـصق  هب  هن  دـشاب 
هرابرد نیقتملا  ۀضور  مود  دلج  رد  امهیلع ) هللا  ناوضر   ) یـسلجم رقاب  دمحم  الم  ردپ  یـسلجم  یقت  دمحمالم  همالع  تسا .  هماقا  ناذا و 
حیحـص تسا و  لوصا  رابخا  ءزج  هللا ...  یلو  ایلع  نا  دهـشا  ندومن  هفاـضا  رب  دراد  تلـالد  هک  يراـبخا  دـسیون : یم  تیـالو  هب  تداـهش 
یتیاور داش  تیاور  دـنا و  هداد  دوذـش  هب  تبـسن  ار  يرابخا  نینچ  اهنآ  اریز  دـنا . هدومن  حیرـصت  دیهـش  همالع و  ققحم و  هکناـنچ  تسه 

دنا هتشاد  تیالو  هب  تداهش  نتفگ  هب  لمع  نونکات  میدق ،  نامز  زا  زابرید ، زا  هعیـش  هکنیا  اب  تسین .  روهـشم  اما  تسا  حیحـص  هک  تسا 
راک اطخ  تروص  نیا  رد  هک  دـنادب  عورـشم  ار  نآ  عطق ،  روط  هب  هکنیا  رگم  تسین  راکهانگ  دـنک  نینچ  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  رهاـظ 
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ءزج هن  تسا  نامیا  ءزج  هکنیا  داقتعا  هب  ار  تداهـش  نیا  هک  تسا  نیا  رتهب  ناذالا  ءزج  ناـمیالا ال  ءزج  هنا  یلع  هلوقی  نا  یلوـالا  تسا و 
مراهچ دلج   ) لئاسولا كردتسم  رد  ( 68  . ) تسا هدش  كرت  هیقت  هطساو  هب  یلو  هدوب  لومعم  تداهـش  نیا  نتفگ  مه  دیاش  دیوگب . ناذا 
لومعم هذاش ،  رابخا  ربانب  هیربلا  ریخ  دمحم  لآ  نینم و  ؤملا  ریما  ایلع  نا  دهشا  نتفگ  دسیون  یم  طوسبم  رد  یسوط  خیش  لوق  زا  ص 76 )
ياملع زا  يا  هدع  ءاتفتسا  هب  خساپ  رد  ینارعش  نسح  ازریم  جاح  همالع  تسا .  هدرکن  یهانگ  هب  مثءای  مل  دیوگب  نینچ  یـسک  رگا  تسین 

نب یلع  نینم  ؤملا  ریما  تیالو  هب  رارقا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دسیون : یم  نینچ  هماقا  ناذا و  رد  هللا  یلو  ایلع  نا  دهشا  هرابرد  تنس  لها 
فلتخم ياه  هقرف  نیب  دروم  نیا  رد  یفـالتخا  تسا و  زئاـج  زین  ناذا  رد  تسا و  ناـمیا  ءزج  نآ  هب  تداهـش  و  مالـسلا )  هیلع   ) بلاـط یبا 

هک  ) دوخ باتک  رد  تسا  يذـمرت  تیاور  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  يدایز  تایاور  تسا  ناـمیا  ءزج  هکنیا  رب  لـیلد  درادـن . دوجو  نیملـسم 
درادن تسود  قفانم  ار  یلع  دومرف : یم  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تفگ :  یم  هک  هملس  ما  زا  تسا )  هتس  حاحص  زا  یکی 

ؤم درادب  تسود  ار  وا  هک  ره  تسین و  نم  ؤم  دشاب  هتشاد  ضغب  مالسلا )  هیلع   ) یلع اب  هک  ره  سپ  تشاد  دهاوخن  ضغب  یلع  اب  نم  ؤم  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ادخ و  دزن  درف  نیرتبوبحم  مالـسلا )  هیلع   ) یلع تسا .  نیمه  تسا  نامیا  ءزج  تیالو  هکنیا  ینعم  تسا و  نم 

کی اریز  تسا ،  زئاج  ناذا  رد  هلمج  نیا  نتفگ  اما  تسا .  فورعم  ناناملسم  همه  نیب  هک  يوشم  ریط  ثیدح  حیرصت  هب  انب  دوب  ملـس )  و 
ملکت ناذا  نیب  رد  دناوت  یم  نذ  ؤم  هکنیا  رب  دنراد  قافتا  تنس  لها  هناگراهچ  ياهقف  هک  تسا  یعورـشم  لوق  تسا و  یتقیقح  تیعقاو و 
دننام عورـشمان  مالک  هب  ملکت  تسین  زیاج  هتفگ :  هک  لبنح  نب  دـمحا  رگم  دـشاب  ناذا  تالمج  نیب  تالاوم  هب  لخم  هک  دایز  هن  اما  دـنک 

هب تسا و  روهـشم  ناشرظن  دوجوم و  ناشیا  ياهباتک  دـنناد . یمن  لطاب  ياهقف  ریاـس  اـما  دوش ، یم  لـطاب  نآ  اـب  ناذا  هک  بذـک  تبیغ و 
ناف هکرت  اما  و  دیامرف ) یم  ءاتفتـسا  نایاپ  رد   . ) تسا هدش  حیرـصت  هعبرالا  بهاذم  یلع  هقفلا  باتک  لوا  دلج  رد ص 228  بلطم  نیمه 

دـشاب ینمـشد  هنیک و  ضغب و  زا  هک  یتروص  رد  هللا  یلو  ایلع  نا  دهـشا  نتفگ  كرت  اما  نامیالا .  نع  جراخ  وهف  ضغب  داـنع و  نع  ناـک 
ایآ دندرک : لا  ؤس  يرجه  لاس 1407  رد  یفوتم  يراسناوخ  دمحا  دیس  یمظعلا  هللا  ۀیآ  زا  ءاملع  زا  يا  هدع  ( 69  . ) تسا نامیا  زا  جراخ 
هللا یلو  ایلع  نا  دهشا  ءزج  هماقا  ناذا و  ایآ  هک  دیسرپب  نم  زا  دندومرف : خساپ  رد  هل  مظعم  تسا ؟  هماقا  ناذا و  ءزج  هللا  یلو  ایلع  نا  دهشا 

 . اـمهنم اءزج  تسیلف  نینم  ؤملا  ةرما  هیوـالاب و  یلعل  ةداهـشلا  اـما  و  دـسیون : یم  هورع  بحاـص  یقثولا ،  ةورع  نتم  رد  ریخ . اـی  دـشاب  یم 
ةداهـشلل ۀلمکم  اهنکل  دـسیون : یم  هیـشاح  رد  ینالیم  موحرم  تسین .  هماقا  ناذا و  ءزج  مالـسلا )  هیلع   ) نینم ؤملا  ریما  تیالو  هب  تداهش 

موحرم دننک . رکذ  زین  ار  نآ  هک  تسا  هتسیاش  سپ  تسا ،  توبن  دیحوت و  هب  تداهش  لمکم  تیالو  هب  تداهـش  یلو  اهب  یتوی  نا  یغبنیف 
هکنانچ دیامنب  ار  هقلطم  تامومع  بابحتـسا  لاثتما  دـصق  دـیاب  داد  تیالو  هب  تداهـش  رگا  دـسیون : یم  يدورهاش  دومحم  دیـس  هللا  ۀـیآ 

(70 . ) دتسرفب دصق  نیمه  هب  شلآ  دمحم و  رب  تاولص  تلاسر ،  هب  تداهش  زا  دعب  هک  تسا  نیا  یلوا  طوحا و 

ترخآ رد  دنوادخ  نذ  ؤم 

یمن ار  نآ  مدرم  هک  تسا  يا  هیآ  نآرق  رد  تفگ :  هک  سابع  نبا  زا  دنک  یم  لقن  ص 227 ) رد ج 39 ، راونالا  راحب  رد   ) یسلجم همالع 
اوبذک نیذلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا  لوقی  يا  نیملاظلا  یلع  هللا  ۀنعل  نا  دنز  یم  دایرف  اهنآ  نیب  ینذ  ؤم  ( 71  ) مهنیب نذ  ؤم  نذاف  هیآ  نیا  دنسانش 

دندرک و بیذکت  ارم  تیالو  هک  یناسک  رب  ادخ  تنعل  دیشاب ! هاگآ  ینعی  نیملاظ  رب  ادخ  تنعل  هک  دیوگ  یم  یقحب .  اوفختسا  یتیالوب و 
یم راختفا  هبطخ  رد  تسا .  مالـسلا )  هیلع   ) نینم ؤملا  ریما  نذ ،  ؤم  زا  روظنم  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) رقاـب ماـما  دندرمـش . کبـس  ارم  قح 

تئارب هروس  موس  هیآ  نیا  شروظنم  مترخآ .  رد  شنذ  ؤم  ایند و  رد  ادخ  ناذا  نم  ةرخالا و  یف  هنذ  ؤم  ایندـلا و  یف  هللا  ناذا  انا  و  دـیامرف :
هللا یلـص   ) ربمایپ يدانم  ایند  رد  مالـسلا )  هیلع   ) نینم ؤملا  ریما  اریز  نذ  ؤم  نذاـف  هیآ  نینچمه  و  ( 72  . ) هلوـسر هللا و  نم  ناذا  هک ؛  تسا 
زین شنانمـشد  يارب  ترخآ  رد  ادـخ  نذ  ؤـم  يداـنم و  زین  و  تئارب )  هروـس  تاـیآ  غـیلبت  رد   ) دوـب شنانمـشد  يارب  ملـس )  هلآ و  هـیلع و 

. دیدرگ
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هماقا ناذا و  ماکحا  مجنپ :  شخب 

بوجو ای  بابحتسا  هماقا ،  ناذا و 

دروم رد  لاح  ای  هتـشذگ و  نیدـهتجم  ياوتف  زا  یـشخب  هلاسر ،  ياهباتک  هب  عوجر  اب  هک  تسا  ییاوتف  یهقف و  لـئاسم  يواـح  شخب  نیا 
هتـسجرب و ياـهقف  زا  رفن  هد  تسا و  بناـج  نیا  راـیتخا  رد  هک  يا  هخـسن  یقثولا ،  ةورع  فیرـش  باـتک  زا  رتشیب  شخب ،  ناذا و  لـئاسم 
ناذا و ثحب  رد  ( 73  . ) مینک یم  هدافتسا  دنا ، هدومن  راهظا  ار  دوخ  تارظن  دنا و  هدز  هیشاح  نآ  رب  هعیش  نآ  رب  هعیـش  نادنمـشناد  مظاعا 
رد هچ  اـضق ، هچ  دوش و  ماـجنا  ادا  هچ  هیموی  ياـهزامن  رد  هماـقا  ناذا و  دروم  رد  دـک  ؤم  بابحتـسا  رد  تسین  یفرح  تسا :  هدـمآ  هماـقا 

هماقا ناذا و  بوجو  هب  لئاق  ءاملع  زا  یـضعب  اما  نادرم .  نانز و  يارب  ترفاسم  ریغ  رد  ترفاسم و  رد  يدارف  هچ  دوش و  هدـناوخ  تعامج 
تحص طرش  ار  هماقا  ناذا و  هک  تعامج  زامن  هب  یخرب  دنا و  هداد  حبـص  برغم و  زامن  هب  صاصتخا  ار  بوجو  نیا  يا  هتـسد  دنا و  هدش 

هماقا ندرکن  كرت  طوحا ، اقلطم و  تسا  ناذا  بابحتـسا  يوقا ،  دسیون : یم  ةورع  تعامج  باوث  لیـصحت  رد  دنا . هتـسناد  تعامج  زامن 
يواتف فالتخا  نادیم  اجنیا  تقو .  قیض  ای  روفلاب  هلجع و  لاح  رد  و  دش ) دهاوخ  رکذ  ادعب  هک   ) طوقـس دراوم  ریغ  رد  نادرم  يارب  تسا 
تـسا هماقا  بابحتـسا  يوقا  دـیامرف : یم  هیلع )  هللا  ناوضر   ) ینیمخ ماما  تسا :  نینچ  نآ  هصالخ  هک  تسا  نادنمـشناد  مظاعا  اهقف و  زا 

ۀیآ طقف  دنراد  ةورع  پاچ  نیا  رب  هیـشاح  هک  ییاملع  نایم  رد  تسا .  یگرزب  باوث  زا  ندش  مورحم  بجوم  هماقا  ناذا و  كرت  هکنیا  زج 
ةورع بحاص  دیدرک  هجوت  هچنانچ  دشاب . بجاو  اهدرم  رب  طایتحا  هماقا  هک  تسین  دیعب  مهیلع  اهبوجو  دعبی  لب ال  دـیامرف : یم  یعیفر  هللا 
یمن زیاج  نادرم  يارب  ار  كرت  یعیفر ،  هللا  ۀـیآ  دـننک و  كرت  نادرم  دـیابن  هک  دـنراد  كرت  مدـع  هب  بجاو  طاـیتحا  هماـقا  دروم  رد  زین 
سءاب دـسیون ال  یم  ییوخ  یمظعلا  ۀـیآ  دـنناد . یمن  هتـسیاش  ار  كرت  هکنیا  زج  دـنناد ، یم  زیاج  ار  هماـقا  ناذا و  كرت  هیقب  یلو  دـنناد ؛

ياهزامن صوصخم  هماقا  ناذا و  تسا .  رتهب  طایتحا  تیاعر  اما  درک  كرت  ار  هماقا  ناوت  یم  یلوا  طاـیتحالا  ۀـیاعر  تناـک  نا  اـهکرتب و 
رد هلمج  زا  تسا ؛  بحتـسم  هماـقا  ناذا و  زین  يدراوم  رد  ةولـصلا .  دـننک  یم  ادـن  هبترم  هس  اـهزامن  ریاـس  دروم  رد  تسا .  هیموی  بجاو 
زور لـهچ  هک  یـسک  شوگ  رد  زیگنا و  تشحو  ياـهنابایب  رد  و  وا ) پچ  شوگ  رد  هماـقا  دازون و  تسار  شوگ  رد  ناذا   ) دازوـن شوـگ 

مـسق ود  ناذا  دـنیوگب .) اهنآ  تسار  شوگ  رد  ار  ناذا  تسا  رتهب   ) قـالخا دـب  ناـسنا  شوگ  رد  و  ( 74  ) هدرک كرت  ار  تشوگ  ندروـخ 
هتفگ زاـمن  تقو  لوا  دـیاب  مـالعا  ناذا  زاـمن . ناذا  مود  دوش ،) یم  هتفگ  برغم  رهظ و  حبـص و  تقو  هس  رد  هک   ) مـالعا ناذا  لوا  تسا : 

. زامن هماقا  رد  روطنیمه  تسا  مزال  تبرق  دصق  ناذا  عون  نیا  رد  دشاب . تقو  رخآ  هچ  رگا  دشاب  زامن  هب  لصتم  دیاب  زامن  ناذا  اما  دوش و 

تسا طقاس  دروم  دنچ  رد  ناذا 

ناذا مود  دوش . یمن  طقاس  ناذا  دـتفیب ، هلـصاف  اهنآ  نیب  رگا  اما  دوش  رهظ  اـی  هعمج  زاـمن  نیب  عمج  هک  یتقو  هعمج  زور  رـصع  زاـمن  لوا 
اب رگا  هفلدزملا  ۀلیل  رد  اشع  زامن  ناذا  موس  دوش . یمن  طقاس  دش  هدناوخ  ادـج  رگا  اما  دوش  عمج  رهظ  زامن  اب  یتقو  هفرع  زور  رـصع  زامن 
هک  ) سولـسم مجنپ  برغم .  رهظ و  اب  دـنک  یم  عمج  هکیا  هضاحتـسم  ءاشع  رـصع و  زامن  ناذا  مراـهچ  دوش . هدـناوخ  مه  اـب  برغم  زاـمن 
هن دناوخب ، دایز  هلصاف  اب  ار  زامن  ود  نیب  دنک  عمج  دراد  میمصت  یتقو  دنک  یم  زامن  ود  نیب  عمج  هک  دراوم  یضعب  رد  دراد ) لوب  هلـسلس 

طوقس هک  تسا  نیا  يوقا  ( 75  ) دیآ یم  شیپ  بیقعت ،  ای  و  مالسلا )  اهیلع   ) ارهز ترـضح  حیبست  ندناوخ  اب  زامن  ود  نیب  هک  يا  هلـصاف 
ار ناذا  دناوتن  هکنیا  ینعی   ) تمیزع هن  درادن ) لاکـشا  دیوگب  ار  ناذا  مه  رگا  دـنا و  هداد  كرت  هزاجا  ینعی   ) تسا تصخر  دراوم  نیا  رد 

دراو ناذا  هیقب  رد  دنک  یم  عورـش  لوا ؟  زامن  رد  زج  دناوخب  ار  زور  هنابـش  دنچ  ياضق  زامن  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  يارب  ( 76 (. ) دیوگب
افتکا لوا  ناذا  نامه  هب  دـیامرف  یم  ینالیم  هللا  تیآ  هماقا .  طقف  هیقب  يارب  دـیوگب و  ناذا  کـی  یلوا  يارب  دـناوت  یم  ینعی  تسا ؛  هدـش 

هک دوش  یم  یتعامج  دراو  هک  یـسک  لوا  دوش : یم  طقاس  هماقا  ناذا و  دروم  دـنچ  رد  دـیوگب .) هماـقا  هن  ناذا و  هن  هیقب  رد  ینعی   ) دـیامن
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ار شزامن  هک  یتروص  رد  دوش  یم  دجسم  زامن  يارب  هک  یسک  مود :  تسا .  هتشادن  روضح  هدینشن و  وا  هچ  رگ  دنا  هتفگ  ار  هماقا  ناذا و 
ةورع بحاص  دشاب ؛ هدروخن  مهب  اه  فص  اما  هدش  مامت  ناشزامن  ای  دنـشاب  زامن  لوغـشم  اهنآ  هک  یلاح  رد  يدارف  ای  دـناوخب  تعامج  اب 

. دـنناد یم  تمیزع  ار  طوقـس  یمق  يراسناوخ و  ینیمخ و  ماما  هکنیا  اب  تمیزع .  هن  تسا  تصخر  دروم  نیا  رد  طوقـس  اما  دـسیون : یم 
تقو رد  زامن  ود  ره  - 2 اضق . يرگید  ادا و  یکی  هن  دـشاب  ادا  ود  ره  تعامج  زامن  وا و  زاـمن  - 1 دراد : طرش  شـش  دروم  نیا  رد  طوقس 
یکی هن  دشاب  ناکم  کی  رد  ود  ره  - 3 دناوخب . برغم  زامن  دهاوخ  یم  هدنوش  لخاد  دناوخ  یم  رصع  زامن  یکی  هکنیا  هن  دشاب  كرتشم 

. دوش یمن  طقاس  نیدراو  زا  دنـشاب و  هتفگن  رگا  دنـشاب و  هتفگ  هماقا  ناذا و  تعامج  زاـمن  يارب  - 4 جراخ .  رد  يرگید  دجـسم و  لخاد 
عالطا اب  دـشاب  قساـف  تعاـمج  ماـما  رگا  ـالثم   ) دـشابن تسرد  یتهج  هب  تعاـمج  زاـمن  رگا  سپ  دـشاب  تسرد  اـهنآ  تعاـمج  زاـمن  - 5
يدروم ره  رد  تسا  تصخر  طوقس  نیا  نوچ  رگید . ياهاج  هن  تسا  دجسم  هب  طوبرم  مکح  نیا  - 6 دوش . یمن  طقاس  ناذا  نیمومءام ) 

ای دنناوخ  یم  ادا  زامن  دـناد  یمن  صخـش  تسا و  یکی  ناکم  هک  يدروم  رد  الثم  دـیوگب . ار  دوخ  هماقا  ناذا و  دـناوت  یم  درک  کش  هک 
هچ دشاب  ماما  هدنیوگ  هچ   ) دونش یم  ار  يرگید  هماقا  ای  ناذا  صخـش ،  هک  تسا  ینامز  هماقا  ناذا و  طوقـس  دراوم  زا  دروم  نیموس  اضق .
رد دـنک ) ادا  طلغ  ار  نآ  ای  دـیوگب ، ار  هماقا  ای  ناذا  لصف  کی  اهنت  وگ  هماقا  اـی  وگ  ناذا  ـالثم   ) دـیوگن صقاـن  هکنیا  طرـش  هب  مومءاـم ) 

نامه هب  دـنک  یم  ار  يرگید  هماقا  ای  ناذا  تیاکح  یتقو  مراهچ :  دـیوگب . شدوخ  ار  صقان  تمـسق  دـناوت  یم  هدنونـش  صقن ،  تروص 
زا روظنم  زامن ) ناذا  ینعی   ) ماظعا ناذا  ای  دشاب  مالعا  ناذا  هچ  تسا ؛  بحتسم  نآ  ندینـش  ماگنه  رد  ناذا  تیاکح  دیامن . افتکا  تیاکح 

شوگ ندینـش و  نیب  یقرف  ارهاظ  دیامرف  یم  هلئـسم 7 - رد  دیامن . رارکت  مک  هلـصاف  اب  زین  وا  دـیوگ  یم  نذ  ؤم  هچنآ  ینعی  ناذا  تیاکح 
 . تسین نداد 

هماقا ناذا و  طیارش  زا  يا  هصالخ 

تـسین ربتعم  غولب  هک  تسا  نیا  يوقا  غولب ،  دروم  رد  اما   ) تسا ناـمیا  لـقع و  مود :  هماـقا .  ناذا و  رخآ  اـت  نآ  همادا  تسا و  تین  لوا : 
يارب هک  درک  تیاکح  اب  دینـش  رگا  دومن  زیمم  كدوک  هماـقا  ناذا و  هب  اـفتکا  ناوت  یم  هک  یمـالعا  ناذا  رد  هژیوب  ناذا و  رد  اـصوصخم 
طرـش یمالعا  ناذا  رد  اهنت  ندوب  درم  تیـسنج ،  دروم  رد  اما  تسین )  لاکـشا  ياج  شدوخ  يارب  ناذا  نیا  تیافک  دـیوگ ، یم  تعامج 

 : مراهچ تسا .  طرـش  هماـقا  ناذا و  لوصف  رد  بیترت  تیاـعر  روطنیمه  دـیوگب ، ار  هماـقا  دـعب  ناذا و  لوا  هک  تسا  بیترت  موس :  تسا . 
. زامن ود و  نیا  نیب  هماقا و  ناذا و  دوخ  نیب  تالاوم  ظفح  روطنیمه  هماقا .  ناذا و  زا  کی  ره  ياه  لـصف  نتفگ  مه  رـس  تشپ  تـالاوم و 

همجرت دیوگب و  حیحص  ار  هماقا  ناذا و  مجنپ :  دوش . یم  لطاب  دیآ ، شیپ  هعرشتم )  فرع  رد   ) لومعم ریغ  هلصاف  مادک  ره  نیب  رگا  سپ 
 : متفه تقو .  ندش  لخاد  مشش :  دیوگب .) نیـس  اب  ار  ةولـص  الثم   ) دنک یمن  تیافک  زین  رگید  فرح  هب  یفرح  لیدبت  تسین و  یفاک  نآ 

 (. ناذا رد  هن  تسا  طرش  هماقا  رد   ) نتشاد وضو 

هماقا ناذا و  تابحتسم 

نیب - 4 بحتسم )  هن  تسا  مزال  هماقا  رد  اما   ) دشاب هتشاد  وضو  ناذا  رد  دیوگب 3 - هداتسیا  دشاب 2 - هلبق  هب  ور  نذ 1 - ؤم  تسا  بحتسم 
هماقا لاح  رد   ) دیوگب رارقتـسا  لاح  رد  - 5 تسا )  هورکم  ندز  فرح  ةولـصلا  تماق  دق  نتفگ  زا  سپ  هکلب   ) دـنکن تبحـص  هماقا  ناذا و 

هک یلصف  ره  رد  ار  هللا  هلالج  مسا  ياهو  فلا  - 7 هماقا )  رد  تعرس  ناذا و  رد  ینءات  اب   ) دهدب مزج  ار  لوصف  رخآ  - 6 دشاب ) مارآ  ندب 
مه هماقا  رد  هکلب   ) دیوگب دنلب  دشکب و  ار  ادص  ناذا  رد  دراذگب 9 - شوگ  ود  رد  تشگنا  ناذا  ماگنه  دیوگب 8 - حیصف  تسه  مسا  نیا 

ای نتسش و  ای  نتفر  هار  مدق  دنچ  ای  ندناوخ  زامن  تعکر  ود  اب  ای   ) دزادنایب هلصاف  هماقا  ناذا و  نیب  - 10 ناذا )  زا  رتهاتوک  اما  دیوگب  دنلب 
دیوگب هدجس  رد  تسا  بحتسم  تخادنا ،  هلـصاف  هدجـس  اب  رگا  ندومن - .)  توکـس  ای  ندرک  اعد  ای  نتفگ  رکذ  ای  ( 77  ) ندرک هدجس 
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بحتسم درک  باختنا  هلصاف  يارب  ار  نتـسشن  رگا  اعـشاخ -  اعـضاخ  کل  تدجـس  تنا  الا  هلا  دیوگب ال  ای  اعـشاخ  اعـضاخ  کل  تدجس 
درک باختنا  ار  نتفر  هار  رگا  ارقتـسم -  ارارق و  کیبن  ربق  دنع  یل  لعجا  اراس و  یلمع  اراد و  یقزر  اراب و  یبلق  لعجا  مهللا  دـیوگب  تسا 

ایندلا و یف  اهیجو  مهب  ینلعجا  دمحم و  هلآ  دمحم و  هللا  یلص  مهللا  هجوتا  حجنتسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحمب  حتفتـسا و  هللااب  دیوگب 
دننام يدنلب  ياج  رد  یعرش و  تاقوا  هب  ریـصب  دشاب و  يداع  دنلب و  يادص  ياراد  نذ  ؤم  تسا  بحتـسم  نینچمه  نیبرقملا  نم  هرخآلا و 
رگید تفگ  مارحالا  ةریبکت  هک  یماگنه  ات  دیامن  كرت  ادمع  ار  ود  ره  يا  هماقا  ای  ناذا  هک  یسک  هلئـسم )  . ) دیوگب ناذا  نآ  ریغ  ای  هرانم 

اجب ار  هماقا  ناذا و  دنکشب و  ار  زامن  دناوت  یم  هتفرن  عوکر  هب  ات  درک  شومارف  هک  یسک  اما  دیامن . كرادت  دنکشب و  ار  زامن  تسین  زیاج 
، ار هماقا  ای  ناذا  طیارـش  ای  ار  اهنآ  لوصف  زا  یـضعب  ای  درک  شومارف  ار  ود  نآ  زا  یکی  رگا  اـما  يدارف ؛  ریغ  اـی  دـناوخب  يدارف  هچ  دروآ 
رد تسا .  عونمم  يراک  نینچ  اما  درادـن  لاکـشا  نتفگ  طلغ  یمالعا  ناذا  رد  دوش  یم  هتفگ  یهاـگ  هلئـسم )  ( ) 78  .) عوجر تسین  زیاج 

میروآ یم  نآ )  شزرا  كربت و  نمیت و  تهج  زا   ) هدجس هلیسوب  هماقا  ناذا و  نیب  نتخادنا  هلصاف  دروم  رد  ار  تیاور  ود  شخب  نیا  رخآ 
هدجس هماقا  ناذا و  نیب  سک  ره  دومرف : یم  دوخ  باحصا  هب  هتـسویپ  مالـسلا )  هیلع   ) نینم ؤملا  ریما  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  . 

نیا تبحم  دنگوس  ملالج  تزع و  هب  دیوگ  یم  هکئالم  هب  دنوادخ  الیلذ  اعشاخ  اعضاخ  تدجس  کل  بر  دیوگب  دوخ  هدجس  رد  دنک و 
لقن مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  دوخ  ردپ  زا  ریمع  یبا  نبا  ( 79  . ) نیقفانم لد  رد  ار  شتبیه  مهد و  یم  رارق  نینم  ؤم  لد  رد  ار  صخش 
دهد ماـجنا  مدرک  نم  هک  يراـک  نیا  هک  ره  ریمع  اـبا  يا  دوـمرف : نتـشاد  رب  رـس  زا  سپ  تفر و  هدجـس  هـب  ناذا  زا  سپ  مدـید  هـک  درک :

اعـضاخ کل  تدجـس  یبر  تنا  الا  هلا  دیوگب ال  دورب و  هدجـس  هب  دعب  دیوگب  ناذا  سک  ره  دومرف  و  دشخبب . ار  شناهانگ  همه  دـنوادخ 
(80 . ) دشخبب ار  شناهانگ  دنوادخ  اعشاخ 

مالسا رد  نینذ  ؤم  ياه  ناتساد  مشش :  شخب 

مامتان ناذا  لالب و 

قبـسی نم  لوا  هدومرف :  الب  هرابرد  لاقملا  ةدبز  رد  همالع  دوب  میرکلادـبع  وبا  شا  هینک  هک  تسا  حابر  نب  لالب  مالـسا ،  رد  نذ  ؤم  نیلوا 
رد هک  تسا  یناسک  زا  لالب  تسا .  مالسا  يوگ  ناذا  نیلوا  اریز  دور  یم  تشهب  هب  هک  تسا  یـسک  نیلوا  لالب  ناذالاب  قباس  هنال  نانجلا 
رب یگنـس  یبایـسآ  دیناباوخ و  یم  نیمز  رب  مرگ  باتفآ  رد  ار  لالب  لهجوبا  دومن . ربص  باذـع ،  همه  نآ  رب  دـید و  اه  هجنکـش  ادـخ  هار 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم راگدرورپ  هب  هک  تساوخ  یم  وا  زا  دـنازوسب . ار  شرکیپ  باتفآ  ترارح  ات  تشاذـگ  یم  شا  هنیـس  يور 
هک یلاح  رد  تشذـگ  وا  رانک  زا  لفون  نب  هقرو  يزور  دـحا  دـحا ، تفگ :  یم  لـهجوبا  باوج  رد  هتـسویپ  لـالب  اـما  دزروب ؛ رفک  ملس ) 
یم رارق  هلان  هآ و  زکرم  رد  ارت  ربق  يریمب ،  لاـح  نیا  رد  رگا  تفگ  ءازهتـسا ) يور  زا   ) هقرو دـحا ، دـحا ، تفگ :  یم  دـش و  یم  هجنکش 

رد هیما  هک  درک  ردقم  نانچ  دنوادخ  درک . یم  هجنکش  ار  وا  فلخ  نب  ۀیما  دوب و  حمج  ینب  هداوناخ  مالغ  لالب  هک  دنا  هتفگ  زین  و  مهد . 
اهباذع هار  نیا  رد  دوب و  دقتعم  رادـنید و  رایـسب  يدرم  تفگ :  لالب  هرابرد  بیـسم  نب  دیعـس  ( 81 . ) دش هتـشک  لالب  تسدب  ردب  گنج 

نیب رد  ار  رکبوبا  يزور  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هللا .  هللا  تفگ  یم  دندش  یم  کیدزن  وا  هب  نیکرـشم  تقو  ره  دیـشک .
نم يارب  ار  لالب  تفگ :  وا  هب  دید و  ار  بلطملادبع  نب  سابع  رکبوبا ، مدیرخ .  یم  ار  لالب  متـشاد ،  یم  یلوپ  رگا  تفگ  وا  هب  دـید  هار 

زا لـبق  یـشورف  یم  نم  هب  ار  تا  هدـنب  نیا  تفگ :  وا  هب  تفر و  دوب ، لـالب  بحاـص  هک  ینز  شیپ  ساـبع  نک .  يرادـیرخ  شبحاـص  زا 
ار دوخ  داهنـشیپ  زاـب  دـعب  زور  تسا .  ناـنچ  نینچ و  تسا و  یثیبخ  مدآ  وا  ینک ؟  هچ  ار  وا  یهاوخ  یم  تفگ :  دورب !؟ تتـسد  زا  هکنیا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یگدـنز  لوط  رد  رـضح  رفـس و  رد  لالب  داتـسرف . رکبوبا  يارب  دـیرخ و  ار  لالب  هرخالاب  درک و  رارکت 

میمصت ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تشذگ  زا  سپ  لالب  دوب . مالـسا  رد  نذ  ؤم  نیلوا  تفگ و  یم  ناذا  ناشیا  يارب  ملس ) 
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ادخ هار  رد  رگا  یلو  رادـب  مهاگن  يا ،  هدرک  دازآ  تدوخ  يارب  ارم  رگا  تفگ :  شاب .  اج  نیمه  تفگ :  رکبوبا  اما  دورب . ماش  هب  تفرگ 
هب لالب  سپ  ورب . یهاوخ  یم  اـجک  ره  تفگ :  مریگب .  شیپ  رد  ار  ادـخ  هار  مورب و  مهاوخ  یم  اـجک  ره  اـت  نک  میاـهر  يا ،  هدرک  دازآ 

: دومرف وا  هب  هک  دید  ار  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  باوخ  رد  دوب  ماش  نکاس  هک  یتدم  رد  لالب  ( 82  . ) تفر ماش  بناج 
باوخ زا  نیگهودنا  لالب  ییآ ؟  یمن  ام  ترایز  هب  مه  راب  کی  ارچ  يراد ،  یم  اور  ام  رب  هک  تسیچ  افج  نیا  لالب !؟  ای  ةوفجلا  هذـه  ام 

هیرگ هب  درک  عورـش  تفر و  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) رمایپ كاپ  دـقرم  رانک  هرـسکی  دـش و  هنیدـم  یهار  بکرم ،  رب  راوس  تسج 
شوغآ رد  ار  ود  نآ  داتفا ، مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  هب  شمـشچ  ماـگنه  نیمه  رد  نتخیر .  دوخ  قرف  رب  كاـخ  ندرک و 

ناذا رحـس  تقو  بشما  نامیارب  میراد  وزرآ  لالب  دندومرف : مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  ندیـسوب .  هب  درک  عورـش  تفرگ و 
هللا لوسر  مایا  تارطاخ   ) ربکا هللا  ربکا ، هللا  تفگ :  هک  نیمه  ناذا .  نتفگ  هب  درک  عورـش  تفر و  دجـسم  ماب  رب  لـالب  هاگرحـس  ییوگب . 

لوسر ادمحم  نا  دهشا  تفگ  یتقو  دش . دنلب  وس  ره  زا  هلان  هیرگ و  يادص  و  دش ) هزات  هنیدم  مدرم  يارب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
. دوب هدـیدن  دوخ  هب  هنیدـم  زور  نآ  زا  رتراب  هودـنا  هیرگ و  رپ  يزور  دـنتخیر . نوریب  اه  هناخ  زا  نانز  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا
. دوب مالسا  ردص  رد  نینم  ؤم  يارب  لصا  نیرتمهم  دش ) هداد  حیضوت  زین  البق  هکنانچ   ) تماما تیالو و  هلئـسم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ( 83)

ینیشناج ینعی   ) ار ملسم  لصا  نیا  هک  دندوبن  رـضاح  یتمیق  چیه  هب  دندوب  هدروخن  ار  نآ  لانم  لام و  بیرف  هدشن و  ایند  هتخابلد  هک  اهنآ 
كاپ نارای  ناداهن و  كاپ  هطبار  نیا  رد  دنیامن . هضراعم  زیچ  چـیه  سک و  چـیه  اب  ار ) ربمایپ  زا  دـعب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نینم  ؤملا  ریما 

رد لالب  تیعقوم  زا  دنتساوخ  یم  رگید  فرط  زا  دوب . لالب  رامـش  تشگنا  دارفا  نآ  زا  یکی  هک  روکـشلا  يدابع  نم  لیلق  دندوب و  كدنا 
ناذا ناشیا  لایخ  هب  ات  دننک  هناور  هنذءام  رب  زاب  ار  لالب  دندرک  یعـس  یلیخ  ربمایپ  زا  دعب  اذل  دننک ، هدافتـسا  ءوس  تفالخ  فارحنا  تیبثت 
بلاط یبا  نب  یلع  دنمتدارا  توبن و  نادناخ  هتخوسلد  تیالو و  هتخاب  كاپ  رای  لالب ،  اما  دیوگب . ناذا  زین  وا  نیـشناج  يارب  ربمایپ  يوگ 

دحا ردب و  گنج  رد  هللادبع )  وبا  هب  ینکم   ) لالب دسیون : یم  لاوقالا  هصالخ  باتک  رد  یناث  دیهش  دادن . راک  نیا  هب  نت  مالـسلا ،)  هیلع  )
یلص  ) هللا لوسر  تشذگرد  زا  دعب  یلو  دوب  ربمایپ  نذ  ؤم  تشاد .  روضح  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تاوزغ  مامت  قدنخ و  و 

هدـمآ ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ربق  ترایز  يارب  ماش  زا  هک  هبترم  کی  زج  تفگن  ناذا  يدـحا  يارب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا 
باتک رد  دیاب  ار  ناذا  نیا  تیفیک  اما  دیناسرن . نایاپ  هب  یلو  درک  عورش  ار  ناذا  نآ  دیوگب . ناذا  دندرک  تساوخرد  وا  زا  هباحـس  هک  دوب 

درک و يراددوخ  نتفگ  ناذا  زا  لالب  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تشذگ  رد  زا  سپ  ( 84 .) دینک هعلاطم  هیقفلا  هرضحیال  نم 
ؤم يادص  مراد  وزرآ  یلیخ  دومرف : وا  هب  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز ترـضح  يزور  تفگ .  مهاوخن  ناذا  يدـحا  يارب  ناشیا  زا  دـعب  تفگ : 

(. دـشاب هدرک  ناذا  نتفگ  تساوخرد  لالب  زا  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز همطاف  ماش ،  زا  تشگزاب  ماـیا  ناـمه  رد  دـیاش   ) مونـشب ار  ربماـیپ  نذ 
هللا تفگ :  هک  نیمه  ناذا .  نتفگ  هب  درک  عورـش  دراد ، ار  شناذا  يادـص  ندینـش  يوزرآ  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز همطاف  دینـش  یتقو  لالب 

عورش يراهب  ربا  نوچ  شراوگرزب  ردپ  دای  هب  دش و  دیدجت  شیارب  ردپ  تایح  مایا  تارطاخ  مالسلا )  اهیلع   ) هیضرم يارهز  ربکا  هللا  ربکا 
لالب هب  مدرم  دـش . شوهیب  داتفا و  نیمز  رب  دز و  يا  هلان  ترـضح  هللا  لوسر  ادـمحم  نا  دهـشا  هب  دیـسر  لـالب  هک  یتقو  اـت  درک  هیرگ  هب 
همطاف دندرک  یم  لایخ  تفر .  ایند  زا  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ رتخد  ایندلا  هللا  لوسر  ۀـنبا  تقراف  دـقف  شاب  تکاس  دـنتفگ :

لالب زا  دـمآ . شوه  هب  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز همطاف  دادـن . همادا  درک و  عطق  ار  دوخ  ناذا  لالب  تسا .  هتفر  ایند  زا  مالـسلا )  اـهیلع   ) ارهز
ارهز ترـضح  يرواین .  تقاط  امـش  مهد  همادا  رگا  مسرت  یم  تفگ :  تساوخ و  رذـع  لالب  اـما  دـیوگب . ار  شناذا  هیقب  درک  تساوخرد 

 . تفریذپ ار  شرذع  مالسلا )  اهیلع  )

ماش هب  لالب  ترجاهم 

. دـیزرو عانتما  رکبوبا  اب  تعیب  زا  لالب  تفگ :  هک  نسح  نب  هللادـبع  زا  دـنک  یم  لقن  لاجرلا  رایتخا  رد  هیلع )  هللا  ناوضر   ) یـسوط خـیش 
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رگا تفگ :  لالب  ینکن !؟  تعیب  وا  اب  هک  تسا  نیا  هدرک  دازآ  یگدرب  زا  ارت  هک  یـسک  شاداـپ  اـیآ  تفگ :  تفرگ و  ار  وا  ناـبیرگ  رمع 
رد نـم  کـنیا  هدرک ،  دازآ  يرگید  زیچ  يارب  ارم  هـک  یتروـص  رد  دراذـگ ، او  ارم  ادـخ  يارب  کـنیا  درک  دازآ  ادـخ  هار  رد  ارم  رکبوـبا 

درک و مهاوخن  تعیب  هدادن ،  رارق  دوخ  نیشناج  ار  وا  ربمایپ  هک  یـسک  اب  میوگب  دیاب  تعیب  دروم  رد  اما  موش )  یم  وا  هدرب  زاب   ) شرایتخا
رهـش و رد  دیابن  تفگ :  تفـشآ و  رب  تخـس  لالب  نخـس  زا  رمع  تمایق .  زور  ات  تسام  ندرگ  رب  هدومن  دوخ  نیـشناج  هک  یـسک  تعیب 
(85  . ) تسا فورعم  ماش  ریغصلا  باب  رد  شفیرش  رازم  تفر و  ایند  زا  ماش  رد  تفرگ و  شیپ  رد  ار  ماش  هار  راچان  هب  لالب  ینامب  ام  راید 

تمیق هب  ار  لالب  رکبوبا  ( 86 : ) دومرف هک  دینک  هظحالم  مالـسلا )  هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  نابز  زا  تیالو  هار  رد  ار  لالب  يرادیاپ  کنیا 
زا ار  مالـسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  لالب ،  لاح  نیا  اب  درب . ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تمدـخ  هب  دـیرخ و  هایـس  هدـنب  ود 

يدرکن هظحالم  ار  دارفا  تیصخش  بیترت  یتشادن و  هگن  ار  تمعن  ساپ  وت  دنتفگ : وا  هب  نازیگنا  هنتف  درک . یم  مارتحا  رتشیب  رایسب  رکبابا 
بلاط یبا  نب  یلع  اما  داد ، تیصخش  وت  هب  راک  نیا  اب  يدش و  هدوسآ  هجنکـش  زا  وت  درک و  دازآ  دیرخ و  ارت  وا  تسوت .  کلام  رکبوبا  . 
نارفک نیا  ینک .  یمن  ار  رکبابا  هک  ینک  یم  مارتحا  ناـنچ  ار  وا  وت  هکنآ  لاـح  درکن  تیارب  ار  اـهراک  نیا  زا  مادـکچیه  مالـسلا )  هیلع  )

؟  منک مارتحا  رتشیب  ربمایپ  دوخ  زا  ار  رکبابا  نم  دییوگ  یم  امش  تفگ :  باوج  رد  لالب  تسا .  تیـصخش  بیترت  نداد  تسد  زا  تمعن و 
رکبوـبا رب  ار  یلع  نم ،  دـیابن  رگا  تسا .  ناـتلوا  فرح  فلاـخم  امـش  فرح  نیا  تفگ :  لـالب  میدزن .  یفرح  نـینچ  اـم  زگره ، دـنتفگ :

 !! مهد حیجرت  رکبابا  رب  زین  ار  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دیابن  سپ  تسا ،  هدوب  نم  هدننک  دازآ  هک  نیا  لیلد  هب  مهد  حـیجرت 
هیلع  ) یلع اریز  دنتسین ، يواسم  مه  اب  زین  یلع  رکبابا و  تفگ :  لالب  تسادخ .  قلخ  نیرتهب  ربمایپ  اریز  دنتسین  يواسم  مه  اب  اهنیا  دنتفگ :

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  دعب  ادخ  قلخ  نیرتهب  زین  وا  سپ  ( 87  . ) تسا ادخ  قلخ  نیرتهب  هک  تسا  يربمایپ  سفن  مالـسلا ) 
ایادـخ درک : اعد  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  يوشم  رئاط  ثیدـح  لیلد  هب  ادـخ  دزن  رد  تسا  درف  نیرتبوبحم  تسا و  ملس ) 

یلع دوب .) مالـسلا )  هیلع   ) یلع دروخ  اذغ  نیا  زا  ناشیا  اب  دـمآ و  هک  یـسک   ) دروخب نم  اب  نایرب  غرم  نیا  زا  ات  ناسرب  ار  درف  نیرتبوبحم 
نینچ شدوخ  رکبابا  هکنیا  اـفاضم  درک ، باـختنا  نید  رد  دوخ  يردارب  هب  ار  وا  اریز  تسا  ربماـیپ  هب  ادـخ  قلخ  نیرت  هیبش  مالـسلا )  هیلع  )

قح هک  تسا  هجوتم  وا  دیناد . یمن  امـش  دناد و  یم  ار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع لیاضف  وا  اریز  دـنک . یمن  نم  زا  دـیراد ) امـش  هک   ) ییاضاقت
هجنکـش نآ  رب  رگا  هک  یتروص  رد  درک  دازآ  ایند  رد  یگدرب  هجنکـش و  زا  ارم  وا  نوچ  تسوا  قح  زا  رتـالاب  نم  رب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع

رب وا  نتـشاد  مدـقم  اب  سپ  تسا  هدومن  دازآ  دـبا  باذـع  یگدرب  زا  ارم  مالـسلا )  هیلع   ) یلع اما  دوب ؛ نیرب  تشهب  میاج  مدرک ،  یم  ربص 
یم شا  هراـبرد  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  هک  تسا  ینذ  ؤـم  نینچ  مدـش .  دـبا  میعن  قحتـسم  شتـالاوم ،  سک و  هـمه 

، دوش یم  تشهب  دراو  هک  یسک  نیلوا  دومرف : نینچمه  و  ( 88  . ) تسا لالب  دنک ، یم  تعافش  ار  هشبح  نینم  ؤم  هک  یسک  نیلوا  دیامرف :
(89  . ) تسا لالب 

هبعک زارف  رب  لالب  ناذا 

جح رد  هک  نانچنآ  دش  مارحلا  دجسم  دراو  مارحا  نودب  هناحلسم ،  درک  حتف  ار  هکم  هک  ینامز  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 
عورـش نآ  ماب  يور  تفر و  الاب  هبعک  زا  لالب  دـیوگب . ناذا  هبعک  ماب  يالاب  داد  روتـسد  لالب  هب  رهظ  ناذا  ماگنه  دوب . هدـشن  دراو  هرمع  و 
همرکع ( 90 . ) دـنتفگ ینخـس  مادـک  ره  هکم  نیکرـشم  ربکا ، هللا  ندینـش  زا  تفرگ .  ارف  ار  هبعک  ياـضف  ریبکت ، نینط ،   ) دومن ناذا  نتفگ 

هک ار  ادخ  دمح  تفگ :  دیـسا  نب  دلاخ  هبعک .  ماب  يور  دنک  رعرع  هک  لالب  يادص  ندینـش  زا  مرازیب  نم  هللاو ،  تفگ :  لهجوبا )  رـسپ  )
یم وا  تسادخ .  هناخ  تفگ :  لیهـس  اما  تسا .  هتفر  هبعک  هناخ  زارف  رب  لالب  هک  دنیبب  ار  يزور  نینچ  ات  تشادن  هگن  ار  باتع  وبا  مردـپ 

بقانم باتک  درک . تبحص  رتبد  ؤم  اهنآ  همه  زا  وا  دهد . یم  رییغت  ار  عاضوا  شدوخ  دهاوخب ، رگا  تسا .  هتفر  نآ  زارف  رب  یسک  هچ  دنیب 
اما دهد  رارق  نذ  ؤم  هک  درکن  ادـیپ  ار  يرگید  سک  هایـس  غالک  نیا  زا  ریغ  دـمحم  تفگ :  ماشه  نب  ثراح  هک  تسا  هدومن  هفاضا  نینچ 
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مرکا ربماـیپ  داد . دـنهاوخ  ربـخ  دـمحم  هب  راوید  رد و  نیا  منزب  یفرح  رگا  منک  یم  ناـمگ  میوگ ،  یمن  يزیچ  هک  نم  تفگ :  نایفـسوبا 
اما میدز ؛  ار  اهفرح  نیا  ام  تفگ :  باتع  درک . دزشوگ  ناشدوخ  هب  ار  ناشیا  نانخس  داتسرف و  اهنآ  یپ  زا  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
هکم رادنامرف  ار  وا  زین  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تشاد .  وکین  یمالـسا  دش و  ناملـسم  سپ  مینک .  یم  رافغتـسا  کنیا 

(91 . ) دومن

تمایق رد  لالب  ناذا 

ياه هقان  زا  يا  هقان  راوس  تمایق  زور  رد  لالب  دـندومرف : ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما 
(92 . ) دنناشوپ یم  ار  وا  یتشهب  ياه  هلح  زا  دش  دنلب  ناذا  هب  هک  شیادص  دیوگ . یم  ناذا  هک  یلاح  رد  دوش  یم  رشحم  دراو  تشهب 

دندرک دیهش  ناذا  لاح  رد  ار  وگ  ناذا 

(94  ( ) هکم حـتف  هار  نیب  رد  دوش  هنیدـم  دراو  هک  نیا  زا  لبق   ) فئاط یلاها  زا  یفقث  دوعـسم  نب  ةورع  ( 93  ) دـسیون یم  يرولا  مالعا  رد 
توعد مالسا  هب  ار  مدرم  ددرگرب و  فئاط  هب  ات  تساوخ  هزاجا  دیسر و  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تمدخ  دش و  ناملسم 

یمن مرادیب  اهنآ  مشاب  باوخ  نم  رگا  تفگ :  هورع  دنشکب . ارت  مسرت  یم  دومرف : ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  ( 95 . ) دنک
زا سپ  تفرگ .  ار  فئاط  هب  تشگزاب  هزاجا  درک .) دنهاوخن  ار  راک  نیا  زگره  هک  دنراد  تسود  ارم  نانچ  هک  دوب  نیا  شروظنم  . ) دـننک
 ، لباقم رد  دـنتفریذپن و  فئاط  یلاـها  یلو  درکن . غیرد  یـششوک  چـیه  زا  هار  نیا  رد  درک و  توعد  مالـسا  هب  ار  مدرم  فئاـط ،  هب  دورو 
رب ار  نیتداهش  دومن . ناذا  نتفگ  هب  عورـش  دوب و  هداتـسیا  دوخ  لزنم  ناویا  رد  هورع  یهاگرحـس  دندرک . ینکـشراک  وا  توعد  هب  تبـسن 

هورع دندرک . ناراب  ریت  ار  وا  فارطا  زا  یلبق  یگدامآ  اب  یهورگ  هللا  لوسر  ادـمحم  نا  دهـشا  و  هللا ،  الا  هلا  نا ال  دهـشا  درک  يراج  نابز 
ناگرزب فارـشا و  زا  رفن  هدزناپ  دودـح  رد  یهورگ  تشذـگ ،  هورع  تداهـش  زا  هام  دـنچ  تفر .  ایند  زا  تفرگ ،  رارق  اـهریت  فدـه  هک 

يارب دجـسم  رد  داد ، روتـسد  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  دنیامن . راهظا  ار  دوخ  مالـسا  ات  دندش  هنیدم  دراو  فیقث  هفیاط 
نیا هطـساو  درک و  یم  تاقالم  اهنآ  اب  اهبـش  ادخ  لوسر  درک ، اهنآ  زا  ییاریذـپ  رومءام  ار  صاع  نب  دیعـس  نب  دـلاخ  دـندز و  همیخ  اهنآ 

فیقث و نب  دـقاو  دروخ ، یمن  اذـغ  نآ  زا  شدوخ  ات  درب  یم  اـهنآ  يارب  ربماـیپ ، هناـخ  زا  هک  یکاروخ  ره  دوب . دیعـس  نب  دـلاخ  تاـقالم 
 ( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  بلطم  ود  اهنآ  دوب ، نامی  رد  زور  دنچ  یط  هک  یتارکاذم  نمـض  دـندروخ . یمن  نانامهیم 

فراعم ندـناوخ  زامن  زا  هک  نیا  مود  دـننکن . ناریو  ار  تـال  هناـختب  لاـس  هس  ندروآ ،  مالـسا  زا  سپ  هک  نآ  یکی  دـندرک ، تساوخرد 
نتـسکش زا  مه  هام  کی  يارب  دشن  رـضاح  یتح  دادن و  رد  نت  اهنآ  هتـساوخ  هب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  یتقو  دنـشاب .

هیلع و هللا  یلص   ) ادخ لوسر  راد . فاعم  مینکـشب  دوخ  تسد  هب  ار  اه  تب  هکنیا  ندناوخ و  زامن  زا  ار  ام  دنتفگ : دنک ، رظن  فرـص  هناختب 
یلو ال مراد  یم  لیسگ  اه  تب  نتسکش  يارب  ار  يرگید  مراد و  یم  فاعم  دینکشب ، دوخ  تسد  هب  ار  اهتب  هک  نیا  زا  دومرف : ملـس )  هلآ و 
. دندش ناملسم  دنداد و  ندناوخ  زامن  هب  نت  فیقث  ناگدنیامن  درادن . يا  هدیاف  دشاب  هتـشادن  زامن  هک  ینید  اما  هیف  ةولـص  نید ال  یف  ریخ 
 ، تخاس ریما  اهنآ  رب  دوب  رتناوج  همه  زا  هک  ار  صاعلا  یبا  نب  نامثع  داد و  يا  هتـشون  اهنآ  هب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 

ناریو يارب  نایفسوبا  هارمه  هب  ار  هبعش  نب  ةریغم  داد و  یم  ناشن  يرتشیب  قوذ  قوش و  نآرق  تایآ  مالسا و  ماکحا  نتفرگ  دای  رد  وا  اریز 
دوعسم نب  ةورع  لثم  مه  هبعش  نب  ةریغم  ادابم  دندیـسرت  یم  هک  بتعم  ینب  ینعی  هریغم  ینب  هفیاط  تخاس .  رومءام  تال  هناخ  تب  نتخاس 
یلاوما هناخ ،  تب  نتـسکش  مهرد  زا  سپ  دـندرک . یم  تظافح  وا  زا  دنتفاتـش و  هریغم  کمک  هب  هناخ  تب  ندرک  بارخ  رد  دوش ، هتـشک 

نآ ربمایپ ، زا  هزاجا  بسک  و  دیهـش ) نذ  ؤم   ) دوعـسم نب  ةورع  دنزرف  حیلم  وبا  تساوخرد  هب  دندرک و  يروآ  عمج  دوب  تال  هب  قلعتم  هک 
هک نیا  يارب  دوسا  نب  براـق  ماـنب  دوسا  رـسپ  یلو  دـندرک . دوعـسم  نب  دوـسا  یفقث و  دوعـسم  نب  ةورع  ضرق  تخادرپ  فرـص  ار  لاوـما 
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(96 . ) درک ار  اضاقت  نیا  دوب  هتفر  ایند  زا  كرشم  شردپ 

نآ زا  هیواعم  شجنر  ناذا و  گناب 

. دـندش یم  تحاران  رایـسب  ناذا  گناب  ندینـش  زا  ناقفانم  یهاگ  اما  دراذـگ  یم  قیمع  رثا  نیدـتم  ناسنا  ناـج  رد  ناذا  يازفا  حور  نینط 
 ، یفقث هبعـش  نب  ةریغم  رـسپ  فرطم  زا  دـنک  یم  لقن  تایقفوم  رد  راکب  نبا  دـسیون : یم  هیواعم  هراـبرد  هیلع )  هللا  ناوضر   ) ینیما همـالع 

فیرعت هیواعم  شوه  لقع و  زا  تعجارم ،  زا  دعب  دندرک . تبحـص  مه  اب  تفر و  وا  شیپ  مردـپ  میتفر .  هیواعم  دزن  ةریغم  مردـپ  اب  تفگ 
ربص یتعاس  دوب . نیگمغ  رایسب  دروخن . اذغ  یلو  تشگرب  هیواعم  دزن  زا  یهاگنابـش  دومن . بجعت  دوب  هدید  وا  زا  هک  ییاهزیچ  زا  درک و 

زا سپ  تسا .  نیگمغ  نینچ  ردـپ  هک  هداتفا  قافتا  نم  يارب  يراک  ای  نامدوخ  هب  تبـسن  يدـمآ  شیپ  مدرک  لایخ  متفگن  يزیچ  مدرک و 
 : مدیـسرپ مدرگ .  یم  رب  صاخـشا  نیرت  ثیبخ  شیپ  زا  نم  مرـسپ !  تفگ :  یتحاراـن ؟  نینچ  بش  يادـتبا  زا  ارچ  ردـپ ! متفگ :  یتعاـس 

هتـشاد هداشگ  تسد  امنب و  تلادـع  کنیا  یتفرگ .  ار  تموکح  يدیـسر و  تروظنم  هب  وت  متفگ :  هیواـعم  هب  تولخ  رد  تفگ :  روطچ ؟
دنرادن یتردق  زورما  رگید  اهنآ  هدب ،  ماجنا  محر  هلص  نک و  يراتفر  شوخ  مشاه  ینب  هب  تبسن  ایب و  سپ  هدش  دایز  وت  نس  رگید  شاب . 
تـساوخ هچنآ  درک و  تلادـع  دیـسر و  تموکح  هب  رکبابا  سوسفا !  سوسفا  تفگ :  نم  باوج  رد  هیواعم  یلو  یـسرتب .  ناـنآ  زا  وت  اـت 

وا زا  سپ  رکبوبا . دـیوگب  انایحا  رفن  کی  هک  نیا  رگم  تفر .  نایم  زا  مه  شمان  وا  نتفر  اب  دـش . كاله  هک  تشذـگن  يزیچ  داد ، ماـجنا 
هب نامثع  وا  زا  سپ  دـش . شومارف  شمان  تفر و  ایند  زا  زین  وا  درک ، شـشوک  دز و  رمک  هب  تمه  نماد  لاس  هد  دیـسر و  تفـالخ  هب  رمع 

ماجنا وا  هب  تبسن  دنتـساوخ  هچنآ  مدرم  داد و  ماجنا  تساوخ  هچ  ره  زین  وا  دوبن . یـصخش  بسن ،  رد  وا  دننام  هک  یـسک  دیـسر ، تفالخ 
لک یف  هب  خرـصی  مشاه  اخا  نا  و  تفگ :  سپـس  دش  شومارف  دـنداد ، ماجنا  وا  هب  تبـسن  هک  يراک  وا و  مسا  یلو  تفر  ایند  زا  ات  دـنداد 

اب هبترم  جنپ  زور  ره  رد  دمحم  مان  انفد .  انفد  الا  هللا  کل و  ما  اذه ال  عم  یقبی  لمع  ياف  هللا !  لوسر  ادمحم  نا  دهـشا  تارم :  سمخ  موی 
نورد رد  ار  ام  دیاب  دنگوس  ادخب  دنام . دهاوخ  یقاب  یلمع  هچ  رگید  راک  نیا  اب  هللا )  لوسر  ادمحم  نا  دهشا   ) دوش یم  هدرب  دنلب  يادص 
ندینش زا  دیمان  یم  نینم  ؤملا  ریما  ار  دوخ  هک  هیواعم  سپ  ( 97 . ) دریگ رارق  كاخ  اهراورخ  ریز  رد  نامرکیپ  دنهد و  ياج  هریت  ياهکاخ 

. دنامب یقاب  هدنیآ  رد  مه  وا  مان  ات  دوشگ  یم  ناذا  رد  دوخ  يارب  یلصف  تسناوت ،  یم  رگا  درب و  یم  جنر  ناذا  يادص 

انیس یلع  وب  ناهرب  ناذا و 

رایسب شرکف  شوه و  دوب و  يوق  بط  ساوح و  رد  انیس  یلع  وب  ( 98 : ) دسیون یم  يرهطم  موحرم  دیونشب . ناذا  دروم  رد  انیس  یلع  وب  زا 
رد دندرک ، یم  راک  ناشاک  رد  هک  ار  اهرگـسم  شکچ  يادص  دـنا  هتفگ  الثم  دـنا ؛ هتفگ  اه  هناسفا  دراوم  نیا  رد  هک  يروط  هب  دوب ، دایز 
هب شدرگاش  راینمهب  هک  يا  هنوگب  هتشاد ،  ار  اهنآ  لقن  هنیمز  یلع  وب  لقادح ،  اما  تسا  هناسفا  بلاطم ،  لیبق  نیا  هتبلا  دینش . یم  ناهفصا 

نیا زا  ار  شدرگاش  درک  یم  یعـس  یلع  وب  دروآ . دـنهاوخ  نامیا  یعقاو  داقتعا  اـب  مدرم  ینک ،  يربمغیپ  ياـعدا  وت  رگا  درک  داهنـشیپ  وا 
 : تفگ دز و  ادص  ار  راینمهب  یلع ،  وب  دوب ، هدمآ  ناوارف  فرب  هک  یبش  همین  يرفـس ،  رد  هک  نیا  ات  دیـسرن ، هجیتن  هب  اما  دراد  زاب  هشیدنا 

هدعم دیناد  یم  دیتسه . بیبط  امش  هک  درک ؛ تحیصن  هب  عورش  دوب ، هدرک  مرگ  ار  دوخ  هک  راینمهب  روایب . بآ  يردق  میارب  ما  هنشت  یلیخ 
 : تفگ راینمهب  زاب  رایب . بآ  میارب  ما .  هنشت  اما  مبیبط ؛  نم  يرآ  تفگ :  یلع  وب  تسین .  بوخ  نآ  يارب  درس  بآ  دشاب ، باهتلا  رد  رگا 

زاب راینمهب  دنک . یم  هناردپ  تحیـصن  تیارب  يراد ،  او  يراک  هب  ار  لبنت  مدآ  یتقو  تفگ :  یلع  وب  میامـش .  رادتـسود  اما  مدرگاش ؛  نم 
درک تباث  وا  هب  یتقو  یلع  وب  دوب . ناذا  نتفگ  لوغشم  درـس  هاگحبـص  نآ  رد  نذ  ؤم  هک  دوب  یعقوم  ود  نآ  ثحب  داد . همادا  ار  تحیـصن 
رگا دـنروآ . یم  نامیا  وت  هب  مدرم  ینک ،  يربمغیپ  ياعدا  رگا  یتفگ :  یم  تسه  تدای  مدوبن ،  هنـشت  نم  تفگ :  یتسین ،  یندـش  اـپ  هک 

نذ ؤم  درـس  ياوه  نیا  رد  لاس  دص  دـنچ  رازه و  زا  دـعب  نیبب  يدرک ؟  یم  لوبق  ینم  درگاش  هک  وت  ایآ  مدرک ،  یم  يربمغیپ  ياعدا  نم 
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وا هتفر .  هنذءام  زارف  رب  هدرک و  اهر  ار  دوخ  مرگ  رتسب  راک  نیا  يارب  هللا  لوسر  ادـمحم  نا  دهـشا  دـیوگب  اـت  تسا  هتفر  هراـنم  نآ  يـالاب 
 ... يدرکن تعاطا  نم  زا  مروضح  رد  یلو  ینم  درگاش  هک  وت  هن  تسا  ربمغیپ  دیرم 

البرک يارحص  لد  رد  یناذا 

. دننک اپ  رب  ار  اه  همیخ  دنوش و  هدایپ  داد  روتسد  دیسر . قارع -  هیحان  رد  یهوک  مسحوذب -  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  البرک ، ریـسم  رد 
فص مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  هاپـس  لباقم  رهظ  يامرگ  رد  یحایر  دیزی  نب  رح  یهدنامرف  هب  رفن  رازه  دودح  رد  یهاپـس  عقوم  نیا  رد 

. دنوش هدوسآ  یگنشت  امرگ و  زا  ات  دننک ، باریس  ار  اهنآ  ياهبسا  دنهد و  بآ  رح  هاپس  مامت  هب  داد  روتسد  ناناوج  هب  ماما  دندرک . ییارآ 
یم رب  فرظ  زا  رـس  دیـشون و  یم  بآ  یبسا  ره  هبترم  جنپ  ات  هس  یتقو  دنتفرگ . یم  اهبـسا  لباقم  رد  دـندرک و  یم  بآ  زا  رپ  ار  اه  فرظ 

زا رفن  نیرخآ  نم  تفگ :  یبراحم  ناعط  نب  یلع  دندرک . باریس  ار  اهبـسا  هاپـس و  مامت  بیترت  نیمه  هب  دنداد . یم  رگید  بسا  هب  تشاد 
هیوار دومرف : دومن ، هظحالم  ار  مبسا  نم و  یگنشت  هک  نیمه  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ترضح  مدمآ .  ندروخ  بآ  يارب  هک  مدوب  نایهاپس 

رتش ناباوخب .  دراد  بآ  راب  هک  ار  يرتش  دومرف : مود  هبترم  مدـشن .  هجوتم  تسا ،  بآ  کشم  ماما  روظنم  مدرک ،  لایخ  نم  ناباوخب ،  ار 
ار کشم  بل  دومرف : تخیر .  یم  نیمز  رب  کشم  هناهد  زا  هتـسویپ  اهبآ  مماشایب ،  بآ  متـساوخ  یتقو  ماشایب .  بآ  دومرف : مدناباوخ .  ار 
ار کشم  هناهد  دومن و  تکرح  دوخ  ياج  زا  ماما  منادرگرب .  ار  کشم  بل  روطچ  مدـشن  هجوتم  نم  یماـشایب .  بآ  یناوتب  اـت  نادرگرب 
. دومن یم  تاعارم  ماما  هب  تبـسن  ار  مزال  مارتحا  الماک  رهظ  ناذا  اـت  رح  مدرک .  باریـس  ار  مبـسا  مدـیماشآ و  ار  بآ  زین  نم  دـینادرگرب .
ابع و  ) يداع سابل  اب  ماما  ناذا ،  ندـش  مامت  زا  سپ  دـیوگب . ناذا  هک  داد  روتـسد  دوخ ، نذ  ؤم  قورـسم ،  نب  جاجح  هب  ماما  زامن ، ماگنه 

رگا دیدومن . رارـصا  نآ  رب  دیدرک و  توعد  ارم  هک  دوب  امـش  ياه  همان  نیا  مدماین .  دوخ  شیپ  زا  نم  مدرم !  دومرف : دـمآ . شیپ  نیلعن ) 
رب اجنامه  هب  ما  هدمآ  هک  یلحم  زا  دیتسه  تحاران  نم  ندمآ  زا  هچنانچ  ما .  هدـمآ  امـش  يوس  هب  کنیا  دـیتسه ، دوخ  نامیپ  رـس  رب  اعقاو 

یلیام دومرف : دومن و  یحایر  دیزی  نب  رح  هب  ور  هماقا  ندش  مامت  زا  سپ  وگب . هماقا  دومرف : نذ  ؤم  هب  دادن . یباوج  سک  چـیه  مدرگ .  یم 
همیخ لخاد  تشگرب و  دوخ  هاگیاج  هب  یگمه  زین  ام  دـیناوخب ، زامن  دـیتسیاب و  شیپ  امـش  هن  درک : ضرع  یناوخب ؟  زامن  دوخ  ناراـی  اـب 

هب ماما  دیسر ، رـصع  زامن  ماگنه  دنتخادرپ . تحارتسا  هب  دوخ  ياهبـسا  هیاس  رد  هیقب  دندیـسر و  وا  تمدخ  نایهاپـس ،  زا  يا  هدع  دیدرگ .
داد و رارق  بطاخم  اب  رح  ناهارمه  هدمآ  شیپ  هاگنآ  دناوخ ، هاپـس  ود  ره  اب  ار  رـصع  زامن  دـنوش و  تکرح  هدامآ  داد  روتـسد  دوخ  هاپس 

یلص  ) دمحم هداوناخ  ام  دیا . هدروآ  تسد  هب  ار  راگدرورپ  يدونشخ  دیناسرب ، شبحاص  هب  ار  قح  دیزیهرپب و  ادخ  زا  رگا  مدرم !  دومرف :
ام هک  تسیچ  اه  همان  نیا  درک : ضرع  رح  دنیامن . یم  اج  یب  ياعدا  هک  ییاهنآ  ات  میتسه  ماقم  نیا  هب  رت  هتـسیاش  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا 

يور رح  لباقم  رد  ار  اهنآ  دوب . همان  زا  رپ  نیجروخ  فرط  ود  روایب ! ار  اه  هماـن  نیجروخ  دومرف : ناحبـس  نب  ۀـبقع  هب  ماـما  میرادـن .  ربخ 
زا مدش  ور  هبور  امش  اب  اج  ره  هک  هداد  روتـسد  نم  هب  دایز  نبا  مدوبن .  دنا  هتـشون  همان  هک  یهورگ  نآ  ءزج  نم  تفگ  رح  تخیر .  نیمز 

تکرح روتسد  دوخ  نارای  هب  راک . نیا  زا  تسا  رت  کیدزن  وت  هب  گرم  دومرف : ماما  مربب .  وا  شیپ  ار  امـش  هک  یماگنه  ات  موشن  ادج  امش 
عنام دوخ  هاپس  اب  رح  دندش ، تشگزاب  مزاع  هک  نیمه  دیدرگرب . دومرف : دندش . راوس  زین  نانز  ات  دندرک  ربص  يردق  تکرح ،  زا  لبق  داد 

باوج رد  رح  یهاوخ ؟  یم  هچ  دنیـشنب ، وت  گوس  هب  تردام  دـیرت ؟ ام  رح ، ای  کما  کتلکث  دومرف : ماـما  دـیدرگ . ناـشیا  تشگزاـب  زا 
یمن باوج  یب  ار  شنخـس  زگره  یتـیعقوم  نینچ  رد  اـصوصخم  دز ، یم  نم  هب  یفرح  نینچ  بارعا  زا  يرگید  صخـش  رگا  درک : ضرع 
هجرد نیرتهب  هب  زج  ار  تردام  مان  دنگوس ! ادخ  هب  یلو  دشاب  دهاوخ  یم  هک  ره  مدرک ،  یم  دای  يراوگوس  هب  ار  شردام  مان  متـشاذگ و 

ءزج نونکا  وا  دیدرگ و  رح  تاجن  بجوم  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز ترـضح  هب  داقتعا  مارتحا و  نیمه  تشاد  هجوت  دـیاب  درب . دـیابن  مارتحا 
 . تسا نایعیش  هبطاق  مارتحا  دروم  البرک و  يادهش 
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البرک خیرات  رد  رگید  یناذا 

زا ییوجبیع  دنک و  ینارنخس  یبیطخ  دنهد و  بیترت  يربنم  ات  داد  روتـسد  دیزی  دندرب ، دیزی  دزن  ار  ارـسا  هک  ینامز  اروشاع ، هعقاو  زا  سپ 
زا تفگ و  اوران  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیـسح  هب  تبـسن  انث ، دمح و  زا  سپ  تفر  ربنم  زارفرب  بیطخ  دـیامن  شردـپ  یلع و  نب  نیـسح 
؟  يرخ یم  مدرم  يدونـشخ  هطـساوب  ار  ادخ  مشخ  وت ! رب  ياو  دز : دایرف  مالـسلا )  هیلع   ) داجـس ماما  درک . شیاتـس  رایـسب  هیواعم  دـیزی و 
ادخ يدونشخ  ثعاب  هک  میوگب  ینخـس  مورب و  الاب  اهبوچ  نیا  رب  یهد  یم  هزاجا  دومرف : دیزی  هب  هاگنآ  دش . دهاوخ  شتآ  زا  رپ  تمکش 

دیزی دننک . شوگ  ار  وا  نانخـس  ات  دهدب  هزاجا  دندرک  رارـصا  مدرم  یلو  دادـن ؛ هزاجا  دـیزی  دـشاب ؟ هتـشاد  یباوث  نیرـضاح  يارب  دوش و 
زا اهنیا  تفگ :  تسا .  هتخاـس  وا  زا  يراـک  نینچ  اـجک  دـنتفگ : دومن . دـهاوخ  اوسر  ار  ما  هداوناـخ  نم و  دـیوگب ، نخـس  وا  رگا  تفگ : 

تفر و ربنم  زارف  رب  مالـسلا )  هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  داد . هزاجا  ات  دندرک  رارـصا  ردقنآ  هرخالاب  دنا . هدیکم  ریـش  نوچ  ار  ملع  یکدوک 
تفه هداد و  راختفا  زاـیتما  شـش  هب  ار  اـم  دـنوادخ  مدرم !  دومرف : سپـس  دـندرک ، هیرگ  هب  عورـش  مدرم  هک  دومرف  داریا  يا  هبطخ  ناـنچ 

هک میراد  راختفا  تسا .  نینم  ؤم  ياهلد  رد  تبحم  تعاجـش و  تحاصف ،  دوج ، ملح ،  ملع ،  ام : تازایتما  تسا .  هدیـشخب  ام  هب  تلیـضف 
ره هتخانش و  هک  دسانـش  یم  ارم  هک  ره  تسام .  هداوناخ  زا  ربمایپ  طبـس  ود  تسام .  زا  هللادسا  رایط و  رفعج  قیدص و  تسا ،  ام  زا  ربمایپ 

ياج دوخ  نماد  رد  ار  تاکز  هک  متسه  یسک  رـسپ  نم  میافـص .  مزمز و  ینم  هکم و  رـسپ  نم  منک .  یفرعم  ار  دوخ  دسانـش  یمن  ارم  هک 
هک متـسه  یناسک  نیرتشزرا  اب  رـسپ  نم  مبرع .  درف  نیرتیلاع  ملاع و  تیـصخش  نیرتهب  رـسپ  نم  درب . یم  ناگراچیب  هناخرد  هب  داد و  یم 

دجـسم هب  مارحلا  دجـسم  زا  هک  متـسه  یـصخش  نآ  رـسپ  نم  ما .  هدـنرازگ  جـح  نیرتگرزب  رـسپ  نم  دـنا . هدومن  هورم  افـص و  نیب  یعس 
اب ربمایپ  لباقم  رد  هک  متسه  یسک  نآ  رسپ  نم  دنام . زاب  وا  زا  یهتنملا  ةردس  رد  لیئربج  هک  متـسه  یـسک  نآ  دنزرف  نم  تفر .  یـصقالا 

کی هکنآ  نینح ،  ردب و  گنج  راکادف  زابرس  تشاد ،  تکرـش  تعکر  ود  رد  دومن و  رایتخا  ترجه  ود  دیگنج و  هزین  ود  ریـشمش و  ود 
منیدباعلا نیز  نیملسم و  ياوشیپ  نیدحلم و  هدننک  دوبان  ءایبنا و  ثراو  نینم و  ؤملا  حلاص  رـسپ  نم  دیزرون . ادخ  هب  رفک  ندز  مهب  مشچ 

... راد هدنز  بش  ریگ و  هزور  رایـشوه ، یخـس ،  درم  نآ  میادخ ،  ملع  هنیجنگ  راگدرورپ و  تمکح  ندـعم  ادـخ و  نید  رـصان  رـسپ  نم  . 
زا دومرف  ربـکا  هللا  ربـکا ، هللا  تفگ :  نذ  ؤم  هک  نیمه  دـیوگب  ناذا  داد  روتـسد  نذ  ؤم  هب  سپ  دـننک  اـپب  شروش  ماـش  مدرم  دیـسرت  دـیزی 

نخس نیا  رب  میوم  نوخ و  تسوپ و  تشوگ و  دومرف : دش ، دنلب  هللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  هب  هک  نذ  ؤم  يادص  تسین .  يزیچ  رتگرزب  يادخ 
: دومرف هدومن ،  دـیزی  هب  ور  ربنم  يالاب  زا  نیدـباعلا  نیز  دـیدرگ . دـنلب  هللا  لوسر  ادـمحم  نا  دهـشا  هب  نذ  ؤم  يادـص  دـهد . یم  یهاوگ 
ار وا  دالوا  ارچ  تسا  نم  دج  یناد  یم  رگا  يرفاک .  ییوگ و  یم  غورد  تسا  وت  دـج  ینک  نامگ  رگا  وت ؟ دـج  ای  تسا  نم  دـج  دـمحم 

ایند رد  تفگ :  تخادرپ و  هیرگ  هب  هدز ،  كاچ  نابیرگ  تفگ و  ار  نیا  يدرک !؟  ریـسا  ار  شنانز  يدرب و  تراغ  هب  ار  وا  لاوما  یتشک ؟ 
یم هلبق  هب  ور  هاگنآ  ینک  یم  ار  راک  نیا  دیزی  دندرک ، ریـسا  نایمور  دننام  ار  ام  دنتـشک ، ار  مردـپ  منم ،  مشاب  ربمغیپ  شدـج  یـسک  رگا 
نذ ؤم  داد  روتـسد  دیزی  دوب  دـنهاوخ  تنمـشد  مدـج  ردـپ و  تمایق ،  زور  رد  وت  رب  ياو  هللا  لوسر  ادـمحم  نا  دهـشا  ییوگ  یم  یتسیا و 

(99 . ) دندناوخن یخرب  دندناوخ و  زامن  یضعب  دش ، دایز  تبحص  همزمز و  مدرم  نیب  دیوگب . هماقا 

هشیپ تنایخ  ینذ  ؤم  رفیک 

لوا تمسق 

 : متفگ وا  هب  منادیمن .  تفگ :  دراد ؟ نم  اب  راکچ  متفگ :  هداتسرف  هب  داتسرف . نم  لابند  هب  ار  یصخش  یقیناود  روصنم  دیوگ : یم  شمعا 
ؤملا ریما  لیاضف  زا  تسا  نکمم  دتـسرف ، یمن  نم  یپ  زا  ییزج  راـک  يارب  روصنم  یتقو  نینچ  رد  مدرک  رکف  اـما  میآ .  یم  يدوز  هب  وگب 

رب طونح  مدیـشوپ و  نفک  مدومن و  ریهطت  راچان  هب  سپ  تشک  دهاوخ  ارم  منک ،  راهظا  ار  قح  رگا  دنک  لا  ؤس  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نینم 
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روضح زین  هرصب  یلاها  زا  دیبع  نب  ورمع  مدید  مدیسر ،  روصنم  شیپ  یتقو  مداتفا .  هار  هب  دعب  متـشون ،  ار  متیـصو  و  ( 100  ) مدیلام دوخ 
. دناوخ شیپ  ارم  روصنم  دوب . نم  يارب  یبوخ  کمک  تشاد و  روضح  اجنیا  رد  ورمع  هک  مدرک  شیاتـس  ار  ادخ  مدش و  لاحـشوخ  دراد ،

نم زا  طونح  يوب  روصنم  عقوم  نیا  رد  متخادرپ .  وا  اب  باوج  لا و  ؤس  هب  هدومن  دیبع  نب  ورمع  هب  ور  مدش  کیدزن  هک  وا  هب  متفر .  ولج 
رد امـش  هداتـسرف  کیپ و  نینم  ؤملا  ریما  اـی  متفگ :  وگب . تسار  دوش ، یم  مامـشتسا  وت  زا  هک  تسا  ییوب  هچ  نیا  تفگ :  درک . مامـشتسا 

هرابرد دهاوخ  یم  هک  نیا  يارب  رگم  هداتسرفن ،  نم  یپ  زا  روصنم  نینم  ؤملا  ریما  یعقوم  نینچ  رد  مدرک  رکف  دمآ . نم  لابند  هب  بش  لد 
ار متیـصو  تهج  نیمه  هب  تشک .  دـهاوخ  ارم  میوگب ،  ار  تقیقح  رگا  دـنک . لا  ؤـس  نم  زا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نینم  ؤـملا  ریما  لـیاضف 

یلعلا هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  ـال  نتفگ :  هب  عورـش  تسـشن و  تسار  دوب ، هدرک  هیکت  هک  روصنم  مدرک .  طونح  مدیـشوپ و  نفک  متـشون و 
نب یلع  نب  دـمحم  نبا  لـیوط  هللادـبع  متفگ :  تسیچ ؟  دیـسرپ : يرآ .  متفگ :  یناد .  یم  ارم  مسا  نامیلـس !  تفگ :  دـعب  دوـمن . میظعلا 

تیاور دنچ  وگب  مراد ،  ربمایپ  اب  هک  يدنواشیوخ  هب  مهد  یم  دنگوس  ارت  الاح  تسا .  تسرد  تفگ :  بلطملادبع .  نب  سابع  نب  هللادبع 
هد متفگ :  وگب ، ار  شرادـقم  تسه  هچ  ره  تفگ :  تسین .  دایز  متفگ :  يا ؟  هدرک  لقن  ءاهقف  ماـمت  زا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع تلیـضف  رد 

ماـمت هک  منک  لـقن  تیارب  ثیدـح  ود  مالـسلا )  هیلع   ) یلع تلیـضف  رد  مهاوخ  یم  ـالاح  تفگ :  روصنم  رتـشیب . یکدـنا  ثیدـح و  رازه 
ود نیا  هک  ینک  دای  دنگوس  دـیاب  اما  يا .  هدرک  لقن  ءاهقف  زا  وت  هک  تسا  یثیداحا  همه  زا  رتالاب  دـهد و  رارق  عاعـشلا  تحت  ارت  ثیداحا 

ینب نامز  رد  تفگ :  روصنم  میوگن .  ناشیا  زا  یـسک  هب  مهد  یم  لوق  اما  مروخ  یمن  مسق  متفگ :  ینکن .  لقن  اه  هعیـش  يارب  ار  ثیدح 
بجوم راـک  نیمه  هک  متـسج  یم  برقت  مدرم  هب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع بح  هلیـسو  هب  اهناتـسرهش  رد  مدوب ،  يرارف  يراوتم و  نم  ناورم 

رد يراوس  هلیـسو  دـندومن و  یم  یلام  ياـه  کـمک  دـندرک و  یم  مارتحا  نم  هب  مدرم  منک .  هیهت  یگدـنز  يارب  ییاـج  ناـن و  دوب  هدـش 
جراوخ زا  اهنآ  همه  اریز  دندرک  یم  نعل  ار  یلع  دوخ  دجاسم  رد  هاگحبص  ره  اه  یماش  مدش .  ماش  دراو  هکنیا  ات  دنتشاذگ ، یم  مرایتخا 

 . مدناوخ ار  مزامن  نم  دـش و  اپ  هب  رهظ  زامن  متـشاد .  نایماش  لمع  نیا  زا  يرپ  لد  اما  مدـش  يدجـسم  دراو  دـندوب . هیواعم  نارادـفرط  و 
 . متسشن مه  نم  دندوب ، هتسشن  همه  ( 101  ) دجسم لها  درک و  راوید  هب  هیکت  تعامج  ماما  زامن ، مالس  زا  سپ  متشاد .  يا  هنهک  ياهسابل 
هب شمـشچ  تعامج  ماما  هک  نیمه  دندش . دجـسم  دراو  رـسپ  ود  مدید  نیب  نیمه  رد  دز . یمن  فرح  تعامج  ماما  مارتحا  هب  سک  چـیه 

باختنا ار  مسا  ود  نیا  مسق  ادـخ  هب  تسا .  ود  نآ  مان  مه  امـش ، مان  یـسک  هب  ابحرم  امـش و  لاـح  هب  اـشوخ  هب !  هب  تفگ :  داـتفا ، ود  نآ 
دوخ اب  لد  رد  تسا .  نیـسح  يرگید  نسح و  اهنآ  زا  یکی  مان  مدش  هجوتم  دمحم . لآ  دـمحم و  تبحم  هطـساوب  رگم  امـش  يارب  مدرکن 
رهش نیا  رد  تسا .  اهنآ  گرزب  ردپ  درمریپ  نیا  مدیـسرپ :  وا  زا  دوب ، نم  يولهپ  یناوج  مدیـسر .  دوصقم  هب  ادخ  فطل  هب  زورما  متفگ : 
ذخا ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ياـه  هداون  زا  ار  دوخ  ياـه  هداون  مسا  تهج  نیمه  هب  دراد  یمن  تسود  ار  یلع  وا  زج  یـسک 

بجوم هک  ثیدح  کی  یلیام  متفگ :  تعامج  ماما  هب  متشادن .  كاب  مه  یسک  زا  متفر ،  ولج  نم  تسا .  هدیمان  نیسح  نسح و  هدرک و 
ارت مشچ  مه  نم  ینک ،  نشور  ارم  مشچ  وت  رگا  متسه !  یثیدح  نینچ  هب  دنمزاین  ردقچ  تفگ :  منک !؟  لقن  تیارب  دوش  تمشچ  ینشور 

دیسرپ يروف  درمریپ  درک ... لقن  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  شردپ  زا  وا  دوخ و  دج  زا  مردپ  متفگ :  منک .  یم  نشور 
 ، متـسه بلطملادبع  نب  سابع  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  دمحم  نم  متفگ :  تسا .  نم  دادجا  نتخانـش  شروظنم  مدـیمهف  تسیک ؟  تردـپ 

. دش دراو  هیرگ  لاح  اب  مالسلا )  اهیلع   ) ارهز همطاف  ناهگان  میدوب ،  هتسشن  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ اب  ام  تفگ :  مگرزب  ردپ 
مناد یمن  دـنا ، هتفر  هناـخ  زا  زورما  منیـسح  نسح و  تفگ :  ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  مرتخد !  دومرف : ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ

؛  مدومن یشکرس  امش  ياه  هناخ  زا  منادنزرف  يوجتسج  رد  نم  تسا .  هتفر  ناتسب  يرایبآ  يارب  هک  تسا  زور  جنپ  زین  یلع  دنتـسه . اجک 
ار منامـشچ  رون  نک ،  تکرح  دومرف : وا  هب  ربمایپ  دوب . هتـسشن  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ يولهپ  رکبوبا  متفاـین .  ار  اـهنآ  اـما 
. داتسرف اهنآ  یپ  زا  رفن  داتفه  اعمج  درک و  رومءام  زین  ار  رگید  رفن  دنچ  رذابا و  ناملس و  داد و  وجتسج  روتـسد  زین  رمع  هب  امن و  وجتـسج 
؛ درک یم  اعد  دوب و  هداتسیا  دجسم  رد  رب  دش . نیگمغ  رایـسب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  دنتفاین . يرثا  دنتفر و  اهنآ  همه 
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دش لزان  لیئربج  عقوم  نیا  رد  رادب .) ناشتمالس   ) امن ظفح  ار  منامـشچ  رون  نادنزرف و  یفـص ،  مدآ  قح  هب  لیلخ و  میهاربا  قح  هب  ایادخ 
یغاب رد  دنترخآ  ایند و  هتـسجرب  تیـصخش  هک  تدنزرف  ود  شابن ،  تحاران  دـیامرف : یم  دـناسر و  یم  تمالـس  دـنوادخ  درک : ضرع  و 

مامت یلاحشوخ  اب  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ما .  هدرک  ناشیا  يرادیب  باوخ و  رد  تظافح  رومءام  ار  يا  هتشرف  دنتسه و 
رومءام هتـشرف  نآ  هب  دـش و  ءاجنلا ) ینب  هریظخ  هب  فورعم   ) غاب دراو  اـت  دـندوب  شفارطا  ناناملـسم  تسار و  فرط  لـیئربج  داـتفا . هار  هب 

باوخ هتفرگ ،  شوغآ  رد  ار  رگیدکی  نیسح  نسح و  نوچ  تسشن  وناز  هب  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  درک . مالس  تظافح 
هماج کی  ود  نآ  زا  مادـک  ره  دوب . هتـشارفا  ناـشیا  يور  رب  ار  رگید  لاـب  دوب و  هدومن  نهپ  اـهنآ  ریز  ار  دوخ  لاـب  کـی  هتـشرف  دـندوب و 

. دیسوب ار  ود  ره  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دوب . هتسب  شقن  ناشنابل  رب  دندوب  هدروخ  هک  یکاروخ  راثآ  دنتشاد و  هنیمـشپ 
تسار و فرط  ار  نسح  تفگ :  سابع  نبا  دندش . جراخ  غاب  زا  ات  تفرگ  هناش  هب  لیئربج  ار  نیـسح  ربمایپ و  ار  نسح  دندش . رادـیب  اهنآ 
اب هک  ره  هتشاد و  تسود  ار  ادخ  ربمایپ  درادب ، تسود  ار  امش  هک  ره  دومرف : یم  ناشیا  میدرک .  یم  هدهاشم  ربمایپ  پچ  فرط  ار  نیسح 

هراوس بجع  دومرف : مریگب .  شود  هب  نم  ار  یکی  دیهد  هزاجا  درک  داهنـشیپ  رکبوبا  تسا .  هدیزرو  هنیک  ادـخ  ربمایپ  اب  دزروب ، هنیک  امش 
نـسح دینـش . ار  رکبوبا  باوج  نامه  یلو  دومن  ار  اضاقت  نیمه  زین  رمع  غاب ،  برد  ولج  دنراد . ییاهبکرم  بجع  ود و  نآ  دنتـسه  ییاه 
ربمایپ تسد  دوب ، هدرک  ناـشیا  تسار  هناـش  هب  هیکت  هک  یلاـح  رد  تشاد ،  تسد  رد  ار  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هماـج 

یم زورما  دومرف : دش و  دجـسم  دراو  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  دوب . شرـس  يور  رب  زین  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
دجسم هب  ات  دیامن  ربخ  ار  مدرم  ات  داد  روتـسد  لالب  هب  منک و  یفرعم  هدیـشخب  اهنآ  هب  ادخ  هک  یتازایتما  تافیرـشت و  اب  ار  ود  نیا  مهاوخ 
میدینـش دییوگب ؛ دـینک و  لقن  نارگید  يارب  ار  دوخ  ربمایپ  فرح  نم !  باحـصا  دومرف : دـش . مهارف  باحـصا  زا  یگرزب  عامتجا  دـنیایب .

نسح و دومرف : دـییامرفب . دـنتفگ : دـنناهج !؟ درف  نیرتهب  هدـج  دـج و  ظاحل  زا  هک  ار  رفن  ود  منک  یفرعم  امـش  هب  اـیآ  دومرف : یم  ربماـیپ 
ار یناسک  منک  یفرعم  امـش  هب  ایآ  تسا .  تشهب  نانز  نیرتهب  دلیوخ ، تنب  يربک  هجیدخ  اهنآ  هدج  یفطـصم و  دمحم  ناشدـج  نیـسح 

تسا رتهب  ود  نیا  زا  هک  تسا  مالسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ناشردپ  نیسح  نسح و  دنتـسه !؟ ردام  نیرتهب  ردپ و  نیرتهب  ياراد  هک 
يارب هک  تسا  یتیـصخش  دنراد ؛ یم  تسود  ار  وا  زین  ادخ  ربمایپ  ادـخ و  دراد و  یم  تسود  ار  شربمایپ  ادـخ و  هک  تسا  يدرمناوج  وا  . 
یفرعم امش  هب  ایآ  مدرم !  تسا .  تشهب  نانز  رورس  مالـسلا ،)  اهیلع   ) ارهز همطاف  زین  ناشردام  دراد . یبقانم  تسا و  هدوب  دنمدوس  مالـسا 

ياراد هک  تسا  بلاط  یبا  نب  رفعج  ناشیومع  هک  دنتسه  نیسح  نسح و  رفن  ود  نآ  دنتسه !؟ همع  ومع  نیرتهب  ياراد  هک  ار  رفن  ود  منک 
ار رفن  ود  منک  یفرعم  امـش  هب  ایآ  مدرم !  تسا .  بلاطوبا  رتخد  یناه  ما  اهنآ  همع  دـنک و  یم  زاورپ  هکئالم  اب  تشهب  رد  تسا و  لاـب  ود 

هلاخ تسا و  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رسپ  مساق  اهنآ  ییاد  دنتـسه و  نیـسح  نسح و  اهنآ  دنراد ؟ ار  هلاخ  ییاد و  نیرتهب  هک 
ومع روطنیمه  دنتشهب و  رد  زین  ناشردام  ردپ و  دنتسه و  تشهب  رد  ناشیا  هدج  دج و  دینادب  مدرم  يا  تسادخ .  لوسر  رتخد  بنیز  اهنآ 

تشهب و لها  درادب  تسود  ار  یلع  دـنزرف  ود  هک  ره  دنتـشهب . رد  ناشدوخ  زین  ود  نآ  دنتـسه و  یتشهب  ناش  هلاخ  ییاد و  ناش و  همع  و 
 . تسا هدیمان  ریبش  ربش و  تاروت  رد  ار  ود  نآ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  اهنآ  تازایتما  زا  تسا و  شتآ  رد  دـشاب  هتـشاد  هنیک  اهنآ  اب  هک  ره 

ینک یم  لقن  مالسلا )  هیلع   ) یلع هرابرد  یثیدح  نینچ  وت  تفگ :  درمش و  مرتحم  رایسب  ارم  دینش  نم  زا  هک  ار  نانخـس  نیا  تعامج  ماما 
نم هک  تشاذگ  مرایتخا  رد  يرطاق  دندروآ و  میارب  سابل  تسد  کی  داد  روتـسد  سپ  تسا !؟  روط  نیا  تا  هفایق  رهاظ  سابل و  لاح و  و 

همادا سپـس  دنک . تبحم  وت  هب  هک  یـسک  هب  منک  یفرعم  ار  وت  یهاوخ  یم  لاح  تفگ :  دـعب  متخورف .  الط ) هکـس   ) رانید دـص  هب  ار  نآ 
یم تنعل  ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع هبترم  رازه  حبص  زور  ره  هک  تسا  يدجسم  زامنشیپ  اهنآ  زا  یکی  مراد  ردارب  دنچ  رهش  نیا  رد  نم  داد :
یم تربـع  وا  زا  دـید  یم  سک  ره  درک و  ضوـع  ار  شا  هفاـیق  دـنوادخ  دوـب . هدرک  تنعل  هبترم  رازه  راـهچ  هعمج  زور  کـی  رد  هدرک . 

ار مالـسلا )  هیلع   ) یلع نونکات  دلوت  ماگنه  زا  وا  هک  مراد  رگید  ردارب  کی  دراد . یم  تسود  ار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع الاح  وا  اما  تفرگ . 
ات دـندمآ  مهارمه  هب  زین  دجـسم  یلاها  تعامج و  ماما  نامن .  اـجنآ  یلو  وا  شیپ  ورب  نک و  تکرح  اـج  زا  کـنیا  تسا ،  هتـشاد  تسود 
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 : تفگ داتفا . رطاق  هب  شمـشچ  ات  دمآ  نوریب  یناوج  مدید  مدیبوک  ار  رد  دنتفر . مدرم  هیقب  بوکب .  ار  رد  تفگ :  اهنآ . هناخ  هب  میدیـسر 
ادخ و وت  هک  نیا  يارب  رگم  هدرکن  راوس  شیوخ  رطاق  رب  هدیناشوپن و  تعلخ  ار  وت  سک  نالف  مناد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  يدـمآ ،  شوخ 

 . منک یم  داش  ار  تلد  مه  نم  ینک ،  داش  مه  ارم  لد  رگا  يراد ،  یم  تسود  ار  شربمایپ 

مود تمسق 

 : تفگ هک  درک  لقن  شردپ  زا  وا  دوخ و  دج  زا  مردپ  ملئاق .  منک  یم  لقن  تیارب  هک  یثیدح  نیا  يارب  شزرا  رایـسب  نم  تفگ :  روصنم 
رد ار  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  هک  یلاح  رد  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز همطاف  میدوب .  هتـسشن  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  اب 
؟  ینک یم  هیرگ  ارچ  ناـج !  همطاـف  دومرف : ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  درک . یم  هیرگ  تخـس  دـمآ و  تشاد ،  شوـغآ 

( ایند لام  زا   ) يزیچ تسا و  ریقف  هک  هدروآ  رد  یـسک  يرـسمه  هب  ار  وت  تردپ  هک  دندرک  شنزرـس  ارم  شیرق  نانز  ناج !  ردـپ  تفگ : 
رد وا  جاودزا  هب  ار  وت  زگره  نم  مونشب  ار  یفرح  نینچ  وت  زا  ادابم  شاب  تکاس  دومرف : ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  درادن .

. دـندوب لیفارـسا  لیئاکیم و  لـیئربج ،  جاودزا  نآ  دـهاش  هک  دوب  هدرک  ررقم  شرع  رد  ار  جاودزا  نیا  ادـخ  هک  نیا  زا  دـعب  رگم  مدرواـین 
نایناهج هب  يرـس  مود  هبترم  يارب  دیزگرب ، يربمایپ  هب  ار  وا  درک و  باختنا  ار  تردپ  اهناسنا  مامت  نایم  زا  دز ، نایناهج  هب  يرـس  دنوادخ 

. دیزگرب نم  ریزو  یصو و  ناونع  هب  داد و  رارق  وت  رـسمه  ار  وا  درک و  یحو  نم  هب  سپ  دومن  باختنا  ار  یلع  ایند  لها  همه  نایم  زا  دز و 
شوخ مدرم و  نیرتدوج  اب  دوب . مدقم  ندروآ ،  مالـسا  رد  مدرم  همه  زا  ناسنا و  نیرت  ملح  اب  صخـش و  نیرتاناد  درف و  نیرتعاجـش  یلع 

مدآ مراذگ .  یم  یلع  رایتخا  رد  ار  ود  ره  مراد و  رایتخا  رد  تشهب  ياهدیلک  اب  ار  دمح  ياول  نم  ناج !  همطاف  تسا .  اهنآ  نیرت  قالخا 
یم ارم  تما  زا  هک  ره  اـت  مراد  یم  او  ضوـح  رب  ار  یلع  تماـیق  يادرف  نم  ناـج  همطاـف  تسا .  نـم  مـچرپ  ریز  تـسوا  دـنزرف  هـک  ره  و 
مان هب  تشهب  رد  هدش و  رکذ  تاروت  رد  البق  اهنآ  مان  هک  دنتشهب  ناناوج  رورس  نیسح  نسح و  تدنزرف  ود  همطاف !  دنک ، باریس  دسانش ،

رد دمح  ياول  یتشهب ،  هلح  ود  اب  زین  ار  یلع  ترهوش  دنیارآ و  یم  یتشهب  هلح  ود  اب  ار  تردپ  ناج  همطاف  دنوش . یم  هدیمان  ریبش  ربش و 
يدانم کی  دراد  ادـخ  دزن  هک  یماقم  هطـساو  هب  مراذـگ ،  یم  یلع  راـیتخا  رد  ار  مچرپ  نآ  نم  دـننم و  مچرپ  ریز  متما  تسا و  نم  تسد 

 . یلع مان  هب  يراد  يردارب  بجع  میهاربا و  مان  هب  يراد  يدج  بجع  یلع  كوخا  خالا  معن  میهاربا و  كدـج  دـجلا  معن  دـنز . یم  دایرف 
دهد رارق  عیفش  ارم  ادخ  هاگ  ره  دزیخ ، یم  اپ  هب  نم  اب  زین  یلع  مزیخاپب  نم  هاگ  ره  دناوخ و  یم  نم  اب  زین  ار  یلع  دناوخب  ارم  ادخ  هاگره 

نوزئافلا مه  هتعیـش  ایلع و  نا  همطاف  ای  یموق  دننز . یم  ادص  نم  اب  زین  ار  یلع  دننزب  ادص  ارم  یتقو  دهد . یم  رارق  عیفـش  نم  اب  زین  ار  یلع 
هک دوب  هتـسشن  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف يزور  تفگ :  مدج  دـنتمایق . يادرف  ناراگتـسر  شنایعیـش  یلع و  زیخرب ، ناج  همطاف  مرتخد  ادـغ 
نم زا  یهاوخ  یم  وت  هک  منکن  هیرگ  روطچ  اباب ! داد : باوج  ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  ناج  همطاف  تفگ :  تسـشن و  شیولهپ  دـمآ و  ربماـیپ 

. درک هیرگ  تدـش  هب  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز همطاف  درادـن . يا  هراچ  هلئـسم  نیا  شابن  نوزحم  نکن و  هیرگ  مرتخد !  تفگ :  يوش .  ادـج 
پچ و فرط  لیئاکیم  تسار و  فرط  لیئربج  هک  دید  یهاوخ  طارـص  رد  ارم  تفگ :  دید ؟ مهاوخ  ار  امـش  اجک  ناج !  ردپ  تفگ :  دعب 
(102 .) ریگب ناسآ  ار  ناشباسح  متما ،  ایادخ  متما ،  ایادـخ  منز :  یم  دایرف  نم  دـنعمج . مفارطا  اه  هتـشرف  هدز و  منماد  هب  گنچ  لیفارـسا 
ای لوقا  انا  یسفن و  یسفن  بر  ای  لوقی  تسا و  شیوخ  سفن  راتفرگ  يربمایپ  ره  یلو  متسه  متما  يوجتسج  رد  پچ  تسار و  هجوتم  دعب 

نیلوا متما .  متما ،  اراگدرورپ  میوگ :  یم  نم  یلو  شخب ،  تاجن  ارم  شخب ،  تاجن  ارم  ایادـخ  دـیوگ : یم  يربمایپ  ره  یتما .  یتما  بر 
رـشحم هب  رگا  وت  تما  دمحم ! ای  دیامرف : یم  دنوادخ  نیـسح .  نسح و  یلع و  یتسه و  وت  تمایق ،  زور  دوش  یم  قحلم  نم  هب  هک  یـسک 
روصنم دنرادب . تسود  ار  منمـشد  ای  دنـشاب و  هتفرگ  نم  يارب  کیرـش  رگم  مشخب ؛  یم  ار  اهنآ  اههوک  نوچمه  یناهانگ  اب  دـنوش  دراو 

دعب دومن ، رختفم  ارم  هماج  یس  اب  دنهدب و  نم  هب  هرقن )  هکـس   ) مهرد رازه  هد  داد  روتـسد  دینـش  ار  تلیـضف  نیا  ناوج  نآ  یتقو  تفگ : 
 : تفگ دـعب  تسا .  یبرع  مداژن  متفگ :  برع ؟  ریغ  ای  یتسه  برع  داژن  زا  دیـسرپ : متـسه .  هفوک  لها  زا  متفگ :  ییاجک ؟  لها  دیـسرپ :
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 . ینک مگ  ار  هار  اداـبم  نـالف ،  ینب  دجـسم  رد  نم  شیپ  اـیب  ادرف  داد : همادا  مدرک و  داـش  ار  وـت  مه  نـم  يدرک ،  داـش  ارم  هـک  روطناـمه 
هچ وت  اب  مردارب  دیسرپ : تفاتش .  ملابقتـسا  هب  داتفا  نم  هب  شمـشچ  هک  نیمه  دیـشک . یم  ارم  راظتنا  دجـسم  رد  هک  درمریپ  شیپ  متـشگرب 
هار مدش و  رطاق  راوس  دش  هک  حبص  ادرف  میشاب .  مه  اب  نیرب  تشهب  رد  دهد و  ریخ  يازج  وا  هب  ادخ  تفگ :  مداد .  ار  نایرج  حرش  درک ؟

مدینش ار  يدجسم  ناذا  يادص  تسین .  هار  نیا  مدش  هجوتم  هک  دوب  هتفرن  دایز  زونه  اما  متفرگ ،  شیپ  رد  دوب  هداد  ناشن  هک  ار  يدجسم 
 ، مدـیدرگ دجـسم  دراو  مدـش و  هدایپ  مزادرپب .)  رظن  دروم  دجـسم  يوجتـسج  هب  دـعب   ) مناوخب زامن  اجنیا  رد  لوا  دـیاب  متفگ :  دوخ  اـب  . 
 . مدیسر هدجس  عوکر و  هب  ات  مداتسیا  زامن  هب  وا  تسار  فرط  رد  متفر  دوب . زورید  تسود  نامه  هیبش  شتماق  دق و  هک  مدید  ار  یـصخش 

زامن يروطچ  مدیمهفن  تسا .  روطنامه  زین  شیاپ  تسد و  رس و  تسا ،  كوخ  دننام  شتروص  مدید  داتفا . شرـس  زا  همامع  عقوم  نیا  رد 
زورید وت  تفگ :  تخادنا .  نم  هرهچ  رد  یهاگن  زامنشیپ  داد . ار  زامن  مالس  مدوب ،  بیجع  دوجوم ) نیا   ) هشیدنا رد  هتـسویپ  مدناوخ ،  ار 

هب دنتـسشن . اـم  تیعبت  هب  زین  دجـسم  لـها  دـناشن . تفرگ و  ارم  تسد  يرآ ،  متفگ :  داد ؟ وت  هب  ناـنچ  نینچ و  يدوب و  هتفر  مردارب  شیپ 
ندب شندب ،  مدـید  دروآ  نوریب  ار  دوخ  نهاریپ  عقوم  نیا  رد  دوش . دراو  يدـحا  دراذـگن  ددـنبب و  ار  دجـسم  برد  داد  روتـسد  رفن  کی 

نیب حبـص  زور  ره  مدوب ،  مدرم  نیا  نذ  ؤم  نم  تفگ :  منک .  یم  هدـهاشم  وت  رد  هک  تسا  یعـضو  هچ  نیا  ردارب ! متفگ :  تسا .  كوـخ 
نم دوب و  هعمج  زور  نآ  ما .  هناخ  هب  متفر  مدش و  جراخ  دجسم  زا  يزور  مدرک .  یم  نعل  ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع هبترم  رازه  هماقا  ناذا و 

بناج مدید .  ار  تشهب  باوخ  رد  درب . مباوخ  يروف  مدرک ،  هیکت  يا  هشوگ  مدوب .  هدرک  تنعل  ار  شنادـنزرف  ناشیا و  هبترم  رازه  راهچ 
ياپ ریز  دنلاحشوخ . رورسم و  همه  دنتسه و  اجنآ  مالـسلا )  امهیلع   ) نیـسح نسح و  اب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع مدید  مدش .  راپـسهر  تشهب 

نیسح ماما  نسح و  ماما  تسا .  هتسشن  زین  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  مدید  داتفا ، ممـشچ  تسا ،  ینارون  يا  هچیلاق  ناشیا 
ماما هب  دعب  دـیماشآ . ناشیا  داد و  بآ  هدـب !  مبآ  مک  کی  ناج !  نسح  دومرف : تسا .  ماج  کی  نسح  ماما  تسد  هب  دنرورـس و  نآ  ولج 

اما هدب !  بآ  زین  هدرک  هیکت  هک  یسک  نیا  هب  دومرف : دعب  درک . باریس  ار  همه  ناشیا  هدب !  بآ  مدرم  نیا  هب  دومرف : مالسلا )  هیلع   ) نسح
نعل هبترم  رازه  ار  مردـپ  زور  ره  وا  هک  یلاح  رد  مهد  بآ  وا  هب  هنوگچ  ردـپ  تفگ  دـینادرگرب و  نم  زا  يور  مالـسلا )  هیلع   ) نسح ماما 
هیلع  ) یلع ارچ  دنک . تتنعل  ادخ  دومرف : ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تسا .  هدرک  نعل  هبترم  رازه  راهچ  زورما  دنک و  یم 
میور هب  ار  دوخ  ناـهد  بآ  ربماـیپ  ینک ؟  یم  داـی  ازـسان  هب  ار  منادـنزرف  ییوـگ و  یم  ازـسان  مردارب  هب  ارچ  ینک ؟  یم  نعل  ار  مالـسلا ) 

 . مدش اوسر  رگید  دوب . هدمآ  رد  كوخ  تروص  هب  دوب ، هدیسر  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ناهد  بآ  هک  مندب  مامت  تخادنا . 
قافن هضغب  نامیا و  یلع  بح  يا !؟  هدینش  ثیدح  ود  نیا  زا  رت  بیجع  مالسلا )  هیلع   ) یلع لیاضف  رد  ایآ  نامیلـس !  تفگ :  روصنم  دعب 

درادـن و تسود  ار  یلع  نم  ؤم  زج  تسا  قافن  تمالع  وا  هنیک  نامیا و  یلع  نتـشاد  تسود  رفاک ،  الا  هضغبیال  نم و  ؤم  الا  ایلع  بحی  ال 
ار اـهنآ  هک  یـسک  هراـبرد  متفگ :  مداد .  ناـما  تفگ :  یهد ؟  یم  ناـما  نم  هب  تفگ :  نامیلـس  دزادرپ . یمن  ینمـشد  هب  وا  اـب  رفاـک  زج 

یم هچ  دشکب ، ار  وا  ياه  هداون  دالوا و  هک  یـسک  هرابرد  متفگ :  تسا .  منهج  رد  هک  مرادـن  یکـش  تفگ :  تسیچ ؟  امـش  رظن  دـشکب ،
هرابرد دریذپ . یمن  یشیوخ  موق و  تنطلـس ،  نامیلـس !  تفگ :  دعب  میقع .  کلملا  نامیلـس  ای  لاق  مث  تخادنا  ریز  هب  رـس  مدید  ییوگ ؟ 
نامیلـس تفگ :  دیبع  نب  ورمع  تسا .  منهج  لها  دشکب  ار  شدـنزرف  هک  یـسک  متفگ :  وگب . ثیدـح  یلیام  هچ  ره  مالـسلا )  هیلع   ) یلع

منهج لها  یـصخش )  نینچ   ) وا هک  مهاوگ  نم  تفگ :  زین  روصنم  دـشاب . مالـسلا )  هیلع   ) یلع لتاق  هک  یـسک  رب  ياو  ییوگ  یم  تسار 
سک ره  ۀـنجلا  ۀـحئار  مشی  یلع ال  دالوا  لـتق  نم  درک : یم  لـقن  سنا  زا  هک  ( 103  ) مدینـش نسح  زا  نم  تفگ :  دـیبع  نب  ورمع  تـسا . 

زا یتحاران  مدـید  مدرک ،  هاـگن  روصنم  هب  عقوم  نیا  رد  درک . دـهاوخن  مامـشتسا  ار  تشهب  يوب  دـشکب  ار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نادـنزرف 
، دوـبن هسلج  نیا  رد  ورمع  روـضح  رگا  تفگ :  رفعج  میدـش .  جراـخ  ورمع  نم و  دـماین ) شـشوخ  فرح  نیا  زا   . ) تسادـیپ شا  هرهچ 

(104  . ) تشک یم  ار  نامیلس  روصنم ،

دش راکنایز  هک  ینذ  ؤم 
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ینارصن يرتخد  هب  داتفا  شمشچ  حالفلا  یلع  یح  هب  دیسر  ات  تفگ  ناذا  تفر و  هرانم  رب  زور  کی  تفگ ،  یم  ناذا  هرانم  رب  لاس  لهچ 
 . تخادرپن نآ  همادا  هب  داد و  تسد  زا  ار  ناذا  هک  دیدرگ  نآ  ياشامت  رد  قرغ  نانچ  دوبر . وا  تسد  زا  لد  شنوزوم  مادـنا  ییابیز و  هک 

رهم تفگ :  شباوج  رد  رتخد  دومن . يرـسمه  جاودزا و  داهنـشیپ  هرخالاب  تفر .  اهنآ  هناخ  رد  هب  رتخد  نآ  یپ  زا  دـمآ و  ریز  هب  هرانم  زا 
هتساوخ هب  تسین و  مهم  نیا  تفگ :  يرادرب .  تسد  مالسا  زا  يریذپب و  ارم  نید  دیاب  تفگ :  تسا ؟  ردقچ  دیـسرپ : تسا .  نیگنـس  نم 

مردپ تسا ،  هدنامیقاب  رگید  راک  کی  لاح  بوخ ،  رایسب  تفگ :  رتخد  دش . تینارصن  رد  لخاد  دیزرو و  مالـسا  هب  رفک  داد و  نت  رتخد 
اجنیا هب  ات  ار  وا  سفن  ياوه  هک  هراچیب  نذ  ؤم  ینک .  يراگتـساوخ  وا  زا  ارم  يورب و  نییاپ  ناکلپ  نیا  زا  دـیاب  تسا ،  هناـخ  نیمز  ریز  رد 

هب دش و  جراخ  شدـبلاک  زا  ناج  مد  رد  درک و  طوقـس  الاب  زا  اما  تشاذـگ ،  ناکلپ  رب  مدـق  دوخ  ماک  هب  ندیـسر  لابند  هب  دوب ، هدـناشک 
 . تفر ایند  زا  تینارصن  نید 

تبقاع ءوس  نذ و  ؤم  ود 

 . تفگ یم  ناذا  نآ  هرانم  رد  دوب و  يدجـسم  نذ  ؤم  لاس  هد  رتگرزب  ردارب  دـندوب . ردارب  هس  هک  تسا  هدـش  لقن  ناـیبلا  حور  ریـسفت  رد 
يور موس  ردارب  هب  دجسم  نایدصتم  تفر .  ایند  زا  لاس  دنچ  زا  سپ  مه  مود  ردارب  درک . لاغـشا  ار  وا  بصنم  مود  ردارب  وا ، توف  زا  سپ 

 : تفگ دنداد . ربارب  نیدنچ  هب  قوقح  شیازفا  هدـعو  راچان  هب  درکن . لوبق  وا  یلو  دـندومن  ار  دجـسم  رد  نتفگ  ناذا  داهنـشیپ  دـندروآ و 
ناذا متـسین  رـضاح  هنذءام  هرانم و  رد  یلو  هن !  داد : باوج  تسا .  دب  نتفگ  ناذا  رگم  دـنتفگ : مریذـپ .  یمن  دـیهدب ، مه  ربارب  دـص  رگا 

رد مگرزب ،  ردارب  راضتحا  ماگنه  اریز  درب . ایند  زا  نامیا  یب  ارم  ردارب  ود  هک  تسا  ییاج  هرانم  نیا  تفگ :  دندش . تلع  يایوج  میوگب . 
هب گرم  مد  زین  ممود  ردارب  تسیچ و  نآرق  تفگ :  دز و  یبـیهن  نم  رب  مناوـخب .  شیارب  سی  هروـس  متـساوخ  متـشاد و  روـضح  شنیلاـب 
یم ناذا  هنذءام  رد  دندوب و  مزتلم  ار  تعامج  زامن  اهلاس  تخبدب  ود  نیا  ایادخ  هک  مدرک  هثاغتـسا  ادخ  هناخ  رد  داد . ناج  تروص  نیمه 

وت متفگ :  باذع .  لاح  رد  مدید  ار  مگرزب  ردارب  ای  ؤر  ملاع  رد  داهن و  تنم  نم  رب  دنوادخ  دنتفر !؟ ایند  زا  نامیا  یب  هک  دش  هچ  دنتفگ ،
 ، تسا رارق  هچ  زا  ارجام  دـنامهفب  نم  هب  هک  نیا  يارب  لاعتم  دـنوادخ  یتفر ؟  ایند  زا  ناـمیا  یب  هک  دـش  هچ  ییوگب  اـت  منک  یمن  اـهر  ار 

میدرک یم  اشامت  ار  مدرم  هناخ  طایح  لخاد  میدروخ ،  یم  خرچ  نآ  رود  میتفر و  یم  هک  هنذءام  رد  ام  تفگ :  وا  درک ، ایوگ  ار  شناـبز 
ءانما نونذ  ؤملا  ملس :)  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نذ  ؤم  لالب  زا  لقن  هب  دش  رکذ  نذ  ؤم  تیـصخش  رد  البق  هکنانچ  هتبلا  ( 105 . )

ؤم ( 106  . ) اوعفـش الا  یـش ء  یف  نوعفـشی  مهاطعا و ال  الا  ائیـش  هللا  نولءاسیال  مهئاـمد  مهموحل و  مهموص و  مهتالـص و  یلع  نینم  ؤملا 
دننکن تساوخ  رد  دـنوادخ  زا  يزیچ  هک )  دـنیادخ  بوبحم  نانچ  نینذ  ؤم  . ) دنتـسه نیما  مدرم  نوخ  تشوگ و  هزور و  زاـمن و  رب  نینذ 

هللا ناوضر   ) یـسلجم همالع  تسا .  هتفریذپ  ناشتعافـش  هک  نیا  رگم  دـنوشن  عیفـش  هطـساو و  هرابرد  داد و  دـهاوخ  ناشیا  هب  هک  نیا  رگم 
ناذا رب  دامتعا  اب  ناضمر ،  هام  راطفا  هزور و  زاغآ  زامن و  زاغآ  نوچ  دـیامرف : یم  مدرم ،  هزور  زاـمن و  رب  اـهنآ  ندوب  نیما  هراـبرد  هیلع ) 

تـسا نیمه  نآ  هجو  نیرتهب  هک  هدومن  هیجوت  هجو ،  دنچ  هب  نینم ،  ؤم  نوخ  تشوگ و  رب  ناشیا  ندوب  نیما  دروم  رد  اما  دوش و  یم  اهنآ 
ار نارگید  سومان  هک  تسا  ناناملسم  همه  هفیظو  نیا  تسا .  هدش  نوخ  تشوگ و  هب  ریبعت  هک  دنیاهنآ  رارسا  سومان و  ضرع و  نیما  هک 
اهنآ و ءـالتعا  بجوم  یعرـش  تیرومءاـم  کـی  هک  نینذ  ؤم  اـما  دـنیامن ، زیهرپ  هناـنئاخ  ياـه  هاـگن  ینارچ و  مشچ  زا  دنرامـش و  مرتحم 
 . تسا يرتشیب  لاکشا  ياراد  رت و  حیقو  رایسب  دنیامن ، هدافتسا  ءوس  تیرومءام ،  نیا  ماجنا  یپ  رد  رگا  دوش . یم  مدرم  هناخ  رب  ناشفارـشا 

عجری بوتی و  نا  الا  رانلا  نم  همایقلا  موی  هنیع  هللا  ءـالم  مارح  نم  هنیع  ءـالم  نم  دـیامرف : یم  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ 
لاق ددرگرب . دـنک و  هبوت  رگم  دـنک ، یم  رپ  شتآ  زا  ار  وا  مشچ  تماـیق  زور  رد  دـنوادخ  دـنک ، رپ  مارح  زا  ار  شمـشچ  سک  ره  ( 107)
مخت هاگن  اریز  دـیزیهرپب  هاگن  زا  ( 108  . ) ۀـنتف اهبحاصل  اهب  یفک  ةوهـشلا و  بلقلا  یف  عرزت  اهناف  ةرظنلا  مکاـیا و  مالـسلا )  هیلع   ) یـسیع
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هیلع هللا  یلـص   ) هللا لوسر  يا ،  هبطخ  رد  دنک . هنتف  یتخبدب و  راتفرگ  ار  صخـش  ات  تسا  یفاک  هاگن  نیمه  دشاپ و  یم  لد  رد  ار  توهش 
یـضقی یتح  اران  امهاشح  ران و  نم  ریاسمب  همایقلا  موی  لج  زع و  هللا  امهاشح  امارح  ةارما  نم  هینیع  ءـالم  نم  دـیامرف : یم  ملـس )  هلآ و  و 

مـشچ ود  نآ  تمایق  زور  دنوادخ  نز ،  کی  هب  مارح  هاگن  زا  دنک  رپ  ار  دوخ  مشچ  ود  سک  ره  ( 109  . ) رانلا یلا  هب  رم  ؤی  مث  سانلا  نیب 
تیاور مه  نیا  دتـسرف . یم  منهج  شتآ  هب  ار  یـصخش  نینچ  هاگ  نآ  دوش  غراف  مدرم  باـسح  زا  اـت  دـنک  یم  رپ  نیـشتآ  ياـهخیم  اـب  ار 

لاق هللاءاـش .)  نا   ) دـشاب امـش  نم و  يارب  يرادـشه  تسیچ و  دوش ، یم  شزرا  یب  ناذا  لاـس  لـهچ  هک  نیا  هجو  دوش  مولعم  اـت  يرگید 
(110  . ) رطفا دقف  مئاص  وه  اهبایث و  ءارو  نم  اهفاطع  مجح  هل  نیبت  یتح  ةارما  فلخ  لمءات  نم  ملس :)  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

زادنارو يور  زا  ار  شندب  مجح  هک  يا  هنوگب  درگنب  تقد  هب  تشپ  زا  ار  ینز  سک  ره  دومرف : ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 
 . تسا لطاب  شا  هزور  دشاب  هزور  لاح  رد  رگا  دنک ،

تراسا رد  ناذا 

نا ال دهشا  هب  زونه  اما  داد  رـس  ناذا  يادن  حبـص  زامن  يارب  تشاد  یبسانمان  یمـسج  عضو  هک  زابناج  ياه  هچب  زا  یکی  دادغب  نادنز  رد 
هب هجوت  یب  نابهگن  درک و  یفرعم  ار  دوخ  اروف  زابناج  ردارب  دـش . نذ  ؤم  يایوج  دیـسر و  رـس  نادـنز  نابهگن  هک  دوب  هدیـسرن  هللا  الا  هلا 

هاگشیاسآ لخاد  هب  ار  شناج  همین  حورجم و  مسج  دنتفر و  ولج  اه  هچب  هک  نیا  ات  تفرگ  لباک  تابرـض  ریز  ار  وا  يو ،  ینامـسج  عضو 
دوب لاس 68  دیع  ياهزور  زا  يزور  تشاد ،  ینیـشنلد  شوخ و  يادص  هک  دوب  یلع  مان  هب  یجیـسب  ناردارب  زا  یکی  مود  نذ  ؤم  دندروآ .

يزیچ دیچیپ . هاگودرا  ياضف  رد  شناذا  نیـشنلد  ابرلد و  توص  دش ، ناذا  ماگنه  یتقو  دیوگب . ار  برغم  ناذا  دنتـساوخ  وا  زا  اه  هچب  هک 
راهچ هب  تعامج  زامن  ندناوخ  مرج  هب  هاگـشیاسآ  ياه  هچب  دنتخیر . هاگـشیاسآ  لخاد  هب  نابهگن  يدادـعت  یقارع و  رـسفا  هک  تشذـگن 

(111 . ) دیدرگ موکحم  هجنکش  اب  هارمه  نادنز  هام  کی  هب  زین  نذ  ؤم  دندش و  موکحم  سبح  زور 

اهتشون یپ 

نیا هدنیوگ  دسیون : یم  یقرواپ  رد  3 دمآ . دهاوخ  لصفم  نایوگ  ناذا  باوث  هعومجم  نیا  موس  شخب  رد  2 هنومن ج 4 ص 437 . ریسفت  1
 . یبـطرق ریـسفت  زا  لـقن  هـب  ص 439  هنوـمن ،  ریـسفت  4 دوـب . شدوـخ  رـصع  رد  سیلگنا  لوا  زارط  نارادمتـسایس  زا  نوتــسدالگ  نـخس 

ص ج 84 ، راونالا ، راحب  7 راونالا ج 84 ص 121 . راحب   6 ص 439 . ج 4 ، هنومن ،  ریسفت  زا  لقن  هب  ص 612  لئاسولا ج 4 ، كردتسم  5
 . تسا هدـش  لقن  رابخالا  یناعم  زا  نیمه  هباـشم  یتیاور  راونالا ص 141  راـحب  دلج 84 ، رد  ص 40  ج 4 ، لئاسولا ،  كردتـسم  8 . 122
 ، لئاسولا كردتسم  11 تسا .  هیقفلا  هرـضحیال  نم  نتم  رد  تیاور  ص 360  ج 2 ، نیقتملا ،  ۀضور  10 ص 317 . ج 18 ، راونالا ، راحب  9

لئاسولا ج كردتسم  14 ص 75 . ج 4 ، لئاسولا ،  كردتسم  13 یقرب .  نساحم  زا  لقن  هب  ص 51  ج 84 ، راونالا ، راحب  12 ص 62 . ج 4 ،
رخآ تمسق  ص 65 /  ج 4 ، لئاسولا ،  كردتسم  لئاسولا ج 4 ص 63 17 كردتسم  لئاسولا ج 4 ص 63 16 كردتسم  4 ص 76 15

ص ، ) ج 2 هیقفلا ،  هرضحیال  نتم  زا  نیقتملا  ۀضور  19 ص 606 . هلءاسم 8 ، یقثولا ،  ةورع  18 میدرک .  رکذ  البق  موس  دروم  رد  ار  تیاور 
رد ج یسلجم  همالع  ار  ریسفت  هیجوت و  نیا  21 میا .  هدرک  رکذ  طوسبم  روطب  ار  تیالو  تلاسر و  یگتـسویپ  مراهچ  شخب  رد  20 . 260 ( 

یناعم زا  ص 131  راونالا ، راحب  دلج 84  رد  تیاور  22 دراد . قرف  مه  اب  تیاور  ود  تارابع  هکنیا  زج  هدروآ  ص 143  راونالا ، راحب  ، 84
يزیچ دوخ  زا  میدرک  یعـس  مه  همجرت  نیا  رد  هزات  میتخادرپ  ثیدـح  رهاظ  همجرت  هب  ام  دـینک  یم  هظحالم  هچنانچ   ) هدـش لقن  راـبخالا 

رمع دارا  تفگ :  دش . فذح  زامن  زا  لمعلا  ریخ  یلع  یلح  ارچ  دیـسرپ  سابع  نبا  زا  همرکع  ص 140  راونالا ج 84 ، راحب  23 مییازفاین .) 
هب دننک و  اهر  ار  داهج  مدرم  دیـسرت  یم  رمع  نوچ  ناذالا .  نم  اهفذـح  کلذـلف  داهجلا  اوعدـی  ةولـصلا و  یلع  سانلا  لکتیال  نا  کلذـب 
نآ هب  دـنناوت  یم  نیبلاط  هک  دراد  ینایب  ربخ  نیا  لـیذ  رد  یـسلجم  همـالع  درک . فذـح  ار  زارف  نآ  تهج  نیمه  هب  دـنروآ و  يور  زاـمن 
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تیاور ص 116  ج 84 ، نامه ،  27 ص 116 . ج 84 ، نامه ،  26 ص 116 . ج 84 ، نامه ،  25 ص 134 . ج 84 ، نامه ،  24 دنیامن . هعجارم 
مئاعد 31 ص 177 . ج 84 ، ناـمه ،  30 ص 174 . ج 84 ، راونالا ، راـحب  29 ص 82 . ج 1 ، هـمکحلا ،  نازیم  28 یـسوط .  خیـش  یلاما  زا 

(. دـهدن تیمها  تعاـمج  كرد  يارب  هک  دـشاب  نیا  روظنم  تسا  نکمم   ) ص 179 راونالا 84  راحب  زا  لـقن  هب  ص 45  ج 1 ، مالـسالا ، 
راحب هیلع )  هللا  ناوضر   ) یـسلجم همالع  حیرـصت  قبط  دـشاب  نیمه  دـیاب  هتوص  دـم  هرـصب و  دـم  ینعم  33 ص 138 . لاـمعالا ،  باوث  32

كردتسم 36 لئاسولا .  كردتـسم  زا  لـقن  هب  ص 245  تاـیرفعج ،  35 ص 18 . ج 4 ، لئاسولا ،  كردتـسم  34 ص 1 . ج 84 ، راونالا ،
ص ج 4 ، لئاسولا ،  كردتسم  39 ص 21 . ج 4 ، لئاسولا ،  كردتسم  38 ص 21 . ج 4 ، لئاسولا ،  كردتسم  37 ص 20 . ج 4 ، لئاسولا ، 
 . یظفل رییغت  رـصتخم  اـب  هدـش  لـقن  ص 629  هعیــش ج 4 ، ثیداـحا  عماـج  رد  هرامـش 1  ثیدـح  ص 22 و  لـئاسولا ،  ردتـسم  40 . 21
 . یظفل رییغت  رـصتخم  اـب  هدـش  لـقن  ص 629  ج 4 ، هعیــش ،  ثیداـحا  عماــج  رد  هرامـش 1  ثیدـح  ص 22 ، لـئاسولا ،  كردتــسم  41
 . یظفل رییغت  رـصتخم  اـب  هدـش  لـقن  ص 629  ج 4 ، هعیــش ،  ثیداـحا  عماــج  رد  هرامـش 1  ثیدـح  ص 22 ، لـئاسولا ،  كردتــسم  42

راحب 44 یظفل .  رییغت  رـصتخم  اب  هدش  لقن  ص 629  ج 4 ، هعیـش ،  ثیداحا  عماج  رد  هرامش 1  ثیدح  ص 22 ، لئاسولا ،  كردتـسم  43
ج 84، راونالا ، راحب  47 ص 154 . ج 84 ، راونالا ، راحب  46 هرامش 22 . تیاور  ص 130  ج 84 ، راونالا ، راحب  45 ص 116 . ج 84 ، راونالا ،
ج 84، راونالا ، راحب  51 ص 161 . ج 84 ، راونالا ، راحب  50 ص 155 . ج 84 ، راونالا ، راحب  49 ص 155 . ج 84 ، راونالا ، راحب  48 ص 154 .
زا ار  قیقحت  دـیناوت  یم  ص 266 و  هیآ ج 4 ، لیذ  هنومن  ریـسفت  54 هیآ 3 . هدـئام ،  هروس  53 ص 7 . ج 74 ، راونالا ، راـحب  52 ص 161 .
 ، جاجتحا 57 ص 265 . ج 4 ، هنومن ،  ریسفت  56 ص 111 . ج 84 ، راونالا ، راحب  55 دییوجب . ات ص 191  تاحفص 178  نازیملا ج 5 ، ریسفت 
مق رد  يرمق  لاس 1412  رد  باتک  یمیهاربا  اضرلادـبع  60 ص 149 . نیبلاطلا ،  تیادـه  59 ص 112 . ج 84 ، راونالا ، راـحب  58 ص 83 .

ص 295. راونالا ج 37 ، راـحب  سلجم 88 و  ص 359  یلاما ،  61 تسا .  دوجوم  يوضر  سدـق  ناتـسآ  هناخباتک  رد  هدـش و  موس  پاچ 
زا یکی  هب  قلعتم  باتک  نیا  64 ص 279 . ج 22 ، راونالا ، راحب  63 ص 330 . قودـص ،  یلاما  زا  لقن  هب  ص 319  ج 38 ، راونالا ، راحب  62

بحاص لقن  هب  انب  هثلاث ص 6 و  تداهش  باتک  لقن  هب  هدوب  يرجه  متفه  نرق  ياملع  زا  هک  تسا  یغارم  هللادبع  مان  هب  تنس  لها  ياملع 
: دسیون یم  ۀـفالخلا  رما  یف  ۀفالـسلا  تیاور  تیمها  هب  عجار  هیالولا ص 380  رهاوج  رد  ینیمظاک  هللا  ۀـیآ  ینیـسح ص 6  تضهن  باتک 

باتک 67 نیدلا 402 . لامک  66 نیدلا 404 . لامکا  65 تسا .  هدش  هتشون  لبق  لاس  دصتفه  تسا و  دوجوم  قشمد  هناخباتک  رد  باتک  نیا 
 ، ةورع 70 ص 745 . یلمآ ،  هداز  نسح  هتکن  کی  رازه و  باتک  زا  لـقن  69 ص 246 . ج 2 ، نیقتملا ،  ۀضور  68 ص 73 . هثلاث ،  تداهش 
نآ یمحرتسم  هللا  تیاده  دیـس  جاح  هک  نارهت  پاچ  یقثولا  ةورع  هیآ 3 73 هبوت ،  هروس  72 هیآ 44 . فارعا ،  هروس  71 ص 602 . ج 1 ،
هللا ۀـیآ  ینیمخ و  ماـما  دروم  نیا  رد  75 دـش . رکذ  تاـیاور  زا  لـقن  هب  ناذا  عیرـشت  ثحب  رد  دراوم  نیا  74 ص 601 . هدوـمن ،  قیبـطت  ار 

رد ینیمخ  ماـما  یناـگیاپلگ و  هللا  ۀـیآ  ار  تمحر  طوقس  76 دـنناد . یم  ناذا  ندـناوخ  بجوم  هلفان ال  هلیـسوب  هلـصاف  لوصح  یناگیاپلگ 
رد اهقف  بلغا  ار  زامن  تعکر  ود  اب  هلصاف  77 هفلدزم .  ءاشع  هعمج و  رـصع  رد  یتح  دیامن  ناذا  كرت  هک  دـنناد  یم  تمیزع  عمج  قلطم 

دیایب شداـی  تئارق  زا  لـبق  رگا  اـصوصخ  هماـقا  كرت  دروم  رد  اـهقف  بلغا  ار  تسمق  نیا  78 دـنناد . یم  بحتـسم  برغم  زامن  ریغ  دروم 
ج 84، راونالا ، راحب  79 مهماقم .)  هللا  یلعا   ) ینالیم ییوخ ،  ینیمخ ،  ماما  لیبق  زا  دـنناد  یمن  توق  زا  یلاخ  هکلب  هتـسناد  زیاج  ار  عوجر 
لالب و لوا  تشاد  نذ  ؤم  ود  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  81 ص 152 و 153 . ج 84 ، راونالا ، راحب  80 ص 152 و 153 .

یتقو دومرف : یم  ترـضح  تهج  نیمه  هب  ناذا ،  ماگنه  لالب  اما  تفگ  یم  ناذا  حبـص  ناذا  زا  لـبق  وا  دوب . اـنیبان  هک  موتکم  ما  نبا  یمد 
ص 220. ج 2 ، لالب ،  یگدنز  حرـش  رد  لاقملا  ۀـجهب  82 ص 117 . ج 84 ، راونالا ، راحب  دـیماشاین . دـیروخن و  رگید  تفگ  ناذا  لـالب 

تیاور نیمه  نیع  يزوج  نب  طبـس  زا  لالب )  ظفل   ) بابحالا ۀفحت  رد  یمق  ثدـحم  اما  ص 423 ، تسا ،  لاـقملا  هجهب  زا  تیاور  نیا  83
راحب 86 ص 427 . ج 2 ، لاقملا ،  هجهب  85 ص 297 . ج 1 ، هیقفلا ،  هرضحیال  نم  ص 426 . ج 2 ، لاقملا ،  هجهب  84 تسا .  هدرک  لقن  ار 

 ، نارمع لآ  هروس  مکسفنا  انـسفنا و  مکءاسن و  مکءانبا و  انءانبا و  عدن  اولاعت  لقف  تسا  هلهابم  هیآ  هب  هراشا  87 ص 338 . ج 22 ، راونالا ،
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در کتاب یاران پیامبر لفظ بالل می گوید صداي بالل آیه 54. 88المستدرك سفینه ، ص 376. 89بحار االنوار، ج 22، ص 142. 90
ص 116. ج 84 ، راونالا ، راحب  92 ص 133 . ج 21 ، راونالا ، راحب  91 راونالا .) راحب  زا  لقن  هب   ) دنتخیر ورف  ادخ  هناخ  ياهتب  دش  دـنلب  هک 
رد هک  تسا  يرفن  ود  نآ  زا  یکی  یفقث  دوعـسم  نب  ةورع  95 تسا .  ج 2  ریثا ) نبا  لماک  خیرات  زا  )94 ص 78 و 77 . يرولا ،  مالعا  93

رهـش ود  نیا  گرزب  درف  ود  زا  یکی  رب  نآرق  نیا  ارچ  میظع  نیتیرقلا  نم  لـجر  یلع  نارقلا  اذـه  لزنـال  ول  ولاـق  هیآ 31 و  فرخز  هروس 
ةورع دوب . فئاط  زا  یفقث  دوعسم  نب  ةورع  هکم و  زا  هریغم  نب  دیلو  نیرسفم  رتشیب  ریـسفت  قبط  رفن  ود  نآ  هک  دشن  لزان  فئاط )  هکم و  )

نم تفگ  وا  دوب . ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  شیرق و  نیب  یجناـیم  هیبیدـح  حلـص  رد  هک  تسا  یـسک  ناـمه  دوعـسم  نب 
ار وا  شنارای  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم هزادـنا  هب  ما  هدـیدن  ار  ییاورنامرف  چـیه  اما  ما  هدـید  يدایز  نایاورنامرف  ناهاشداپ و 
 ، يرهطم يوبن  هریس  98 ص 341 . ج 2 ، بهذلا ،  جورم  97 ص 187 . ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 182 ، ماشه ،  نبا  هریس  96 دننک . مارتحا 

يور تسد و  فک  یناشیپ ،  لیبق  زا  هدرم  هدجـس  ياـه  لـحم  هب  هک  تسا  يروفاـک  طونح  100 ص 287 . موـمهملا ،  سفن  99 ص 96 .
شروظنم دیاش  103 باـسحلا .  مهیلع  نوه  یتما  یتما  بر  اـی   102 ص 279 . ج 87 ، راونالا ، راحب  101 دـنلام . یم  اپ  هجنپ  رـس  ناوناز و 

هتشون ص 210 ، لماک ،  نامیا  باتک  105 تسا .  تنس  لها  ناگدنسیون  زا  هک  یلزاغم  نبا  بقانم  باتک  زا  لقن  104 دشاب . يرصب  نسح 
. رظن ظفل  هنیفس  كردتسم  ص 334 و  ج 76 ، راونالا ، راحب  107 ص 124 . ج 84 ، راونالا ، راحب  106 هیلع .  هللا  ناوضر  بیغتـسد  موحرم 
، زامن ياهناتساد  باتک  111 رظن . ظفل  لیذ  هنیفس  كردتسم  110 ص 366 . ج 76 ، راونالا ، راحب  109 ص 284 . ج 78 ، راونالا ، راحب  108

ص 120 و 121.
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