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مالسلا هیلع  یبتجم  ماما 

باتک تاصخشم 

تاصخشم . 1376 آاحطب ، نارهت : مق : رـشن : تاصخـشم   1314 یحطبا ، نسح  هتـشون  مالـسلا /) هیلع  ) یبتجم ماما  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
یلبق یسیون  تسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو  لایر  07000-9-91485-964 لایر ؛ 07000-9-91485-964 کباش : ص 262  يرهاظ :

 - 50 مود ، ماما  (ع ،) یلع نب  نسح  عوضوم : سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای : اپیف . تاعالطا  ساسارب  یـسیون  تسرهف  تشادداـی :
8 فلا 16 فلا /BP40 هرگنک : يدنب  هدر  هیواعم  اب  حلـص  3ق -- .  - 50 مود ، ماما  (ع ،) یلع نب  نسح  عوضوم : هماـن  تشذگرـس  3ق – .

م2949-78 یلم : یسانش  باتک  هرامش   297/952 ییوید : يدنب  هدر 

راتفگشیپ

اریز دشاب . هتـشاد  یلماک  عالّطا  وا  تالاح  زا  دسانـشب و  ار  دوخ  ماما  ربهر و  اوشیپ و  تسا  لیام  زیچ  ره  زا  شیب  یناسنا  ره  دیدرت  نودـب 
دشاب هتشاد  یئوگلا  دیاب  كانرطخ  مهم و  ياهراک  رد  صوصخ  هب  راک  ره  رد  دنک و  ادتقا  يربهر  ماما و  هب  هشیمه  دیاب  یلئالد  هب  ناسنا 

تیاده دنک و  ادـتقا  وا  هب  تسا  نکمم  هنوگچ  دـشاب  هتـشادن  یعالّطا  دوخ  يوگلا  ربهر و  ماما و  تاّیـصوصخ  تالاح و  زا  ناسنا  رگا  و 
یم ناتروضح  میدقت  میـسیون و  یم  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  لاح  حرـش  هحفـص 8 ]  ] باتک نیا  رد  ام  دـینیب  یم  رگا  نیاربانب  دوش .

تـسا نکمم  هچنآ  فالخرب  هدوب و  دـشاب . هنوگچ  دـیاب  وا  تسیک و  تّیناسنا  يوگلا  هکنیا  ماما و  یفّرعم  نامروظنم  طـقف  طـقف و  مینک ،
رد هک  صوصخ  هب  مسیون  یمن  خیرات  باتک  ناونع  هب  نم  ار  باتک  نیا  هجو  چیه  هب  هدوبن و  تسا . خیرات  لقن  طقف  روظنم  هک  دینک  رکف 

ینعی [. 1 « ] بابلالا یلوال  ةربع  کینب  كاخا و  كدج و  كابا و  کلعج و  و  : » میناوخ یم  مالّـسلا ) هیلع   ) ءادهّـشلادّیس ترـضح  ترایز 
فده هجو  چیه  هب  دیابن  نیاربانب  داد . رارق  زغم  نابحاص  يارب  دنپ  يهلیـسو  ار  تنادنزرف  تردارب و  تّدج و  تردپ و  وت و  یلاعت  يادـخ 

ام رت ، حضاو  ترابع  هب  دومن . هعلاطم  یمرگرـس  يارب  اهنامز  ریاس  دننام  ار  اهنآ  خیرات  درک و  شومارف  ار  نید  نایاوشیپ  تالاح  حرـش  زا 
رود فارحنا  هنوـگره  زا  ندرک و  تکرح  تسار  هار  رد  میقتـسم و  هحفص 9 ]  ] طارـص ياّنمت  زامن  ره  رد  هکلب  هشیمه و  ناملـسم  مدرم 

هتشادن تالامک  هار  رد  یشزغل  نیرت  کچوک  هدوب و  نوصم  اه  یتلادع  یب  اهطیرفت و  طارفا و  زا  میلیام  هشیمه  میراد . هتـشاد و  ار  ندوب 
وهـس و هانگ و  هابتـشا و  اطخ و  هنوگره  زا  هک  یماما  نتـشاد  اب  رگم  دـسرب ، ام  تسد  هب  یناسآ  هب  تسا  لاحم  وزرآ  لاـمآ و  نیا  میـشاب .

یفّرعم رـشب  هب  تمدخ  نیرتگرزب  نوچ  دشاب و  هتـشاد  ار  عالّطا  لامک  هعماج  حلاصم  يارب  مزال  مولع  زا  دشاب و  موصعم  نوصم و  نایـسن 
زا یکی  یفّرعم  يارب  ار  باتک  نیا  ام  دشاب ، ّتیرـشب  تالامک  يارب  وگلا  تّیناسنا و  خـماش  ماقم  يادـتقم  دـیاب  هک  تسا  یماما  نینچ  نیا 
ولو مینک  یفّرعم  ار  ترضح  نآ  نامتفرعم  تعاضب و  ردق  هب  میناوتب  میراودیما  میسیون . یم  مالّـسلا ) هیلع  « ) یبتجم ماما   » مان هب  اهماما  نیا 
سک مالّسلا ) مهیلع   ) راهطا هّمئا  تارـضح  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمایپ  ادخ و  زج  ار  موصعم  ماما  نآ  یعقاو  ماقم  هکنآ 

یم لقن  هصالخ  رـصتخم و  ای  صقان و  ار  خـیرات  باتک  نیا  رد  اـم  هک  دـینیب  یم  رگا  هحفـص 10 ]  ] اذل دنک و  كرد  دـناوت  یمن  يرگید 
يوگلا فّرعم  هک  میا  هتـساوخ  یم  هدوب و  روظنم  نیمه  هب  میزادرپ  یم  مالّـسلا ) هیلع   ) موـصعم ماـما  نآ  تـالاح  حرـش  هب  رتـشیب  مینک و 

هب ناگدننک  ادتقا  نارای و  زا  ار  باتک  نیا  ناگدنناوخ  ام و  یلاعت  يادخ  تسا  دیما  میشاب . هّللا  یلا  نیکلاس  ربهر  نیقّتم و  ماما  ّتیناسنا و 
هحفص 11] . ] دشخب تاجن  مّنهج  شتآ  زا  ار  ام  يهمه  دهد و  رارق  هادف ) یحور   ) هّللا ۀّیقب  ترضح 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  تایصوصخ 
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دنزرف و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) ءایبنا متاخ  ترضح  ربکا  طبس  ناونع  هب  ار  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترضح  ناملـسم  مدرم  مامت 
یم موصعم  نیمراهچ  ادخ و  تّجح  نیمّوس  ماما و  نیمّود  و  مالسلا ) اهیلع   ) ءارهز همطاف  دنزرف  نیلّوا  و  مالّسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما دشرا 

كاپ و نماد  رد  درک و  رّونم  شلامج  رون  هب  ار  اـیند  [ 13  ] يرجه مّود  لاس  ناضمر  كرابم  هام  يهمین  هبنش  هس  زور  رد  هک  وا  دنـسانش .
و نسح » [ » هحفص 12  ] ار شمسا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  دش . ّدلوتم  مالـسلا ) اهیلع   ) ءارهز يهمطاف  ترـضح  رّهطم 

داجیا لفط و  هب  نداد  تمظع  رطاخ  هب  دـّلوت  لّوا  ياـهزور  ناـمه  رد  هک  تسا  مسر  برع  رد  اریز  . ) تشاذـگ دّـمحم » اـبا   » ار شا  هینک 
( ملـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر  هکنآ  رطاخ  هب  اذل  دننک .) یم  نییعت  وا  يارب  ياهینک  یجیردت  ندش  ّیبرم  يردـپ و  يهیحور 

وبا  » ار وا  لّوا  زور  ناـمه  زا  درک و  باـختنا  ار  دّـمحم » وبا   » يهینک شزیزع  يهون  دـنزرف و  يارب  تسا . ناملـسم  مدرم  يارب  وگلا  هوسا و 
دندوب هدـناشوپ  وا  هب  يدیفـس  سابل  هک  یلاح  رد  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح  دـنداد . مان  مالّـسلا ) امهیلع  « ) یلع نب  نسح  دّـمحم 
شناهد هب  نابز  دـنتفگ و  شپچ  شوگ  هب  هماقا  تسار و  شوگ  هب  ناذا  دیـشک و  شوغآ  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر 

ما  » هک بلطملادـبع » نب  ساّبع   » رـسمه هب  ار  وا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر  دـیکم . ار  ترـضح  نآ  نابز  وا  دنتـشاذگ و 
هّللا یّلـص   ) مرکا لوسر  ياضعا  زا  يوضع   » هک دوب  هدـید  باوخ  رد  لضفلا  ّما  البق  اریز  دـهد . ریـش  ار  وا  ات  دـندرپس  تشاد  مان  لـضفلا »
ارهز همطاف  ترضح  هک  دندوب  هدومرف  ریبعت  ار  شباوخ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  تسا .» وا  رانک  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و 

ناشتروص تسوپ  دندوب ، ابیز  رایـسب  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح  دوب . یهاوخ  وا  رازگتمدخ  وت  هک  دروآ  یم  يرـسپ  مالـسلا ) اهیلع  )
، دّـعجم ناشرـس  يوم  دوب ، تشپرپ  ناشنـساحم  مرن و  ناـشیاه  هنوگ  دوب ، تشرد  هایـس و  ناـشکرابم  ياهمـشچ  نوگلگ ، یمک  دـیفس و 

دوبن ترضح  نآ  دننام  یـسک  یئابیز  ّتیباّذج و  تحالم و  هحفـص 13 ]  ] رد بسانم و  ناشمادنا  نهپ و  ناشیاه  هناش  يا ، هرقن  ناشندرگ 
لاـمج توـهبم  همه  دـش ، یم  رپ  ّتیعمج  زا  هچوـک  دنداتـسیا و  یم  دـندنام و  یم  زاـب  نتفر  زا  نیرباـع  دنتـسشن  یم  هناـخ  رد  هـب  یتـقو 

شیرق و نارـس  نایم  هک  یلاح  رد  هیواعم  يزور  دوب . ناهج  نانز  نیرتهب  ناشردام  ادخ و  قلخ  نیرتهب  ناشّدج  ردپ و  دـندوب . ناشکرابم 
ترـضح هب  تساخرب و  نالجع » نب  کلام   » تسا یـسک  هچ  امـش  رظن  هب  بسح  بسن و  رظن  زا  مدرم  نیرتهب  تفگ : دوب  هتـسشن  فارـشا 

مالس  ) همطاف شردام  تسا  مالّسلا ) هیلع   ) یلع شردپ  مالّسلا .)) هیلع   ) یبتجم ماما  ینعی   ) نیا تفگ : درک و  هراشا  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم
اهیلع  ) يربک هجیدـخ  شا  هّدـج  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  شّدـج  و  مالّـسلا ) هیلع   ) راّیط رفعج  شیومع  اهیلع ،) هّللا 

تّبحم تّدش  تفگ : کلام »  » هب صاع » نب  ورمع   » یلو دندرک  توکس  سرت  زا  همه  دندوب  رضاح  سلجم  رد  هک  یئاهنآ  تسا . مالـسلا )
یتسرد یتـسار و  هب  زج  نم  هک  تفگ : شباوج  رد  کـلام  ینزب . فرح  غورد  هب  هک  هدـش  ببـس  مالّـسلا ) مهیلع   ) ربـمغیپ نادـناخ  هب  وت 

نم تسا ، تخبدب  یقـش و  ترخآ  رد  دهد  حیجرت  ادخ  بضغ  رب  ار  قولخم  تیاضر  سک  ره  هک  نادـب  ار  نیا  مه  وت  ماهتفگن و  ینخس 
؟ تسین نینچ  نیا  ایآ  وگب  وت  تفگ : هیواـعم و  هب  درک  ور  سپـس  دـنرت . دنمتواخـس  رت و  كاـپ  مدرم  يهمه  زا  مشاـه  ینب  یّتح  مدـقتعم 
ار وا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر  [. 13 . ] یئوگ یم  وت  هک  تسا  روـط  نیمه  ارچ  تفگ : باوـج  رد  هیواـعم  هحفص 14 ] ]

نیا رد  هعیـش  یّنـس و  بتک  رد  یناوارف  تایاور  هک  دومرف  یم  ّتبحم  راهظا  وا  هب  اناسل  ـالمع و  اـبلق و  رّرکم  تشاد و  یم  تسود  رایـسب 
دننام ناسنا  ِرتخد  نادنزرف  هک  دنمهفب  دنناوتن  یعمج  زونه  دیاش  . ) میئوگب هک  تسا  رکذ  لباق  بلطم  نیا  زتنارپ ، رد  تسا . هدش  رکذ  هراب 
داقعنا رد  ردام  رگا  هک  هدرک  تباث  کیتنژ »  » ملع تیاور و  اه  هد  نآرق و  یلو  دنا . بستنم  گرزبردپ  هب  دصرد  دص  ناسنا  رسپ  نادنزرف 

نامرگید ياهباتک  رد  الّـصفم  ار  بلطم  نیا  ام  هک   ) تسا يواسم  ردپ  اب  شـشقن  لقاال  دشاب  هتـشادن  ردپ  زا  يرتشیب  شقن  دـنزرف  يهفطن 
ياراد مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترـضح  میهد ). یمن  مالک ، يهلاطا  میراد  ار  راصتخا  يانب  هک  اجنیا  رد  رگید  و  [ 13  ] میا هدرک  تابثا 

قح رادـفرط  هشیمه  شرمع  نارود  رد  وا  هحفـص 15 ] . ] دوب هداد  رارق  وگلا  ناهج  مدرم  يارب  ار  وا  یلاعت  يادـخ  هک  دوب  یئوکین  تافص 
فوخ تیشخ و  زا  دومرف و  یم  روظنم  اهراک  رد  ار  ادخ  همه  زا  رتشیب  وا  دنک . ملظ  یسک  هب  یـسک  تشاذگ  یمن  تساوخ و  یمن  دوب و 

ای  » يهملک نآرق  زا  یتقو  وا  دوب . لاعتم  راگدرورپ  یـضرم  شلامعا  يهمه  دوب و  ادخ  یگدنب  تدابع و  لوغـشم  اهبـش  دیزرل و  یم  ادـخ 
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. دومن یم  تّبحم  زاربا  داد و  یم  خساپ  هنوگ  نیا  یلاعت  يادـخ  هب  و  کیّبل » ّمهّللا  کیّبل  : » تفگ یم  درک  یم  توالت  ار  اُونَما » َنیذَّلا  اَهُّیَا 

. تشاد تقیقح  تّجح و  مکحم و  نآرق ، تایآ  دننام  شنانخـس  دومرف و  یمن  راهظا  يرگید  زیچ  تقادص  یتسار و  زج  هجو  چـیه  هب  وا 
فیـصنت ارقف  نیب  هبترم  ود  ار  دوخ  لاوما  وا  دومن . ترایز  ار  ادـخ  هناخ  دومرف و  ترفاسم  هّکم  هب  هنیدـم  زا  هداـیپ  هبترم  جـنپ  تسیب و  وا 

زا یـضعب  هب  صاخ  عقاوم  رد  ار  ناشلاوما  يهمه  ینعی  دومن  یم  راثیا  تاقوا  یـضعب  رد  وا  دومرف . قافنا  ناـنآ  هب  ار  اـهنآ  زا  یمین  درک و 
زا دـیرپ و  یم  شگنر  دتـسیاب  زامن  هب  دوش و  تبحـص  مه  یلاعت  يادـخ  اـب  تساوخ  یم  تفرگ و  یم  وضو  یتقو  وا  دندیـشخب . یم  ارقف 
هب ار  شتسد  هحفـص 16 ]  ] ود داتـسیا و  یم  ياهظحل  دیـسر  یم  دجـسم  رد  هب  یتقو  وا  دیزرل . یم  شدوجو  ياضعا  یلاعت  يادخ  فوخ 
اب ناراکهانگ  هک  يراکوکین  يا  اراگدرورپ ، هداتـسیا ، تاهناخ  رد  هب  وت  نامهیم  اراـگدرورپ ، تفگ : یم  درک و  یم  زارد  نامـسآ  فرط 

، یهد یم  ماـجنا  وت  هک  یکین  تمحر و  وـفع و  لـباقم ، رد  ماهداد و  ماـجنا  نم  هک  یتـشز  ياـهراک  زا  دـنیآ  یم  تاهناـخ  رد  هب  يدـیما 
وا ما . هداد  مالّسلا ) هیلع  « ) یلع نب  نسح   » هب ار  دوخ  ملح  تبیه و  نم  دومرف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  [. 13 . ] رذگرد
هب نانآ  هیلع  دوخ ، يدادادـخ  تردـق  زا  درک و  یم  ربص  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نانمـشد  لـباقم  رد  هک  دوب  یبیجع  ملح  ياراد 
رد ار  ادخ  نانمـشد  زج  يدحا  يهنیک  وا  درک . یمن  هدافتـسا  دوخ  تردق  زا  داد و  یمن  ناشن  دوخ  زا  یلمعلا  سکع  ادـخ  یگدـنب  رطاخ 

يوسام رب  یملع  يهطاحا  وا  تشاد . یم  نمشد  ار  ادخ  نانمشد  ادخ  يارب  تشاد و  یم  تسود  ار  ادخ  ناتـسود  ادخ  يارب  تشادن و  لد 
دنک ادیپ  عالّطا  دشاب  هحفص 17 ]  ] اهنامسآ رد  ای  نیمز و  قامعا  رد  هکنآ  ولو  يزیر  دوجوم  ره  تالاح  زا  تساوخ  یم  رگا  تشاد و  هّللا 
دوب کیدزن  یلاعت  يادخ  هب  يردق  هب  وا  دوب . موصعم  اهنیا  يهمه  زا  دوب و  رود  نایسن  وهس و  اطخ و  هانگ و  هنوگره  زا  وا  دش . یم  علّطم 

مرکا لوسر  دننام  وا  دش . یم  بوسحم  یهلا  يهدارا  شا ، هدارا  ادخ و  شوگ  ششوگ ، ادخ و  مشچ  شمشچ ، ادخ و  تسد  شتسد ، هک 
یّلص  ) مرکا لوسر  دننام  وا  دندوب . تفگش  رد  شقلُخ  نسُح  زا  مدرم  هک  دوب  یمیظع  وکین و  قلُخ  ياراد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  )

نآرق يهدومرف  هب  دربب و  رـسب  یتحاران  رد  یناسنا  ياهظحل  دوبن  رـضاح  هک  دوب  نابرهم  يردق  هب  مدرم  هب  تبـسن  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا 
یم دـنم  هرهب  شناسحا  ناوخ  زا  امئاد  نیکاـسم  ارقف و  هک  تشاد  تواخـس  يردـق  هب  وا  دوب . [ 13 « ] ْمُِّتنَع ام  ِْهیَلَع  ٌزیزَع   » حیحـص قادصم 

ياراد وا  دوب . ناراـکزیهرپ  ياوشیپ  ناـهانپ و  یب  هاـنپ  وا  دوب . [ 13 « ] ٌۀَـصاصَخ ْمِِهب  َناک  َْولَو  ْمِهِـسُْفنَا  یلَع  َنوُِرثُْؤی  َو   » ّمتا رهظم  دـندش و 
ادـخ و یگدـنب  رد  يردـق  هب  وا  دومرف . یم  هبلغ  هریغ  هیواعم و  نایرگـشل  مامت  رب  هنت  کی  درک  یم  اضتقا  حـلاصم  رگا  هک  دوب  یتعاـجش 
وا دوب . یکّتم  یلاعت  يادخ  هب  اهنت  تسناد و  یمن  ّرثؤم  راک  چیه  رد  ار  ادخ  ریغ  هجو  چـیه  هحفـص 18 ]  ] هب هک  دوب  لماک  ادخ  هب  ّتبحم 

. دوب ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  یلاعت و  يادخ  نانخس  نامه  وا  تاملک  تفگ و  یمن  نخس  سفن  ياوه  يور  هملک  کی 
هرخالاب و  دوب . نآرقلا  کیرش  هّللا و  ۀّیقب  وا  دوب . ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر  ّیـصو  وا  دوب . قلخ  ادخ و  نیب  يهطـساو  وا 

لقن هعیش  یّنس و  هک  يرایسب  ثیداحا  رد  [. 13 . ] دوب یبوخ  نآ  رخآ  لّوا و  عرف و  لصا و  وا  دـش  یم  دای  ایند  رد  اهیبوخ  زا  کی  ره  رگا 
ارم هک  یسک  هتشاد و  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  منسح  هک  یسک  دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا لوسر  هک  هدمآ  دناهدرک 

ناتلزنم لها  ناتلیماف و  نایم  رد  دندیسرپ : ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر  زا  [. 13 . ] تسا هتشاد  تسود  ار  ادخ  درادب  تسود 
نم دشاب  هتشاد  تسود  ار  اهنآ  هک  ره  مراد و  تسود  یلیخ  ار  اهنآ  منیسح ، منسح ، دومرف : تسا ؟ رت  بوبحم  امش  دزن  همه  زا  یـسک  هچ 

تشهب هب  ار  وا  تمایق  زور  دراد و  تسود  ار  وا  مه  ادخ  مشاب  هتشاد  تسود  نم  ار  هک  ره  دینادب  مراد و  تسود  ار  اهنآ  مه  هحفص 19 ] ]
سک ره  هدومن و  ینمـشد  یلاعت  يادخ  اب  دنک  ینمـشد  نم  اب  هک  یـسک  هدرک و  ینمـشد  نم  اب  دنک  ینمـشد  اهنآ  اب  سک  ره  درب و  یم 

: دومرف یم  رّرکم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربـمغیپ  [. 13 . ] دوش یم  مّنهج  دراو  درادب  نمـشد  ار  وا  ادخ  دشاب و  ادـخ  نمـشد 
هک مدینش  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) ادخ لوسر  زا  دومرف : مالّسلا ) هیلع   ) یلع دنا . تشهب  ناناوج  ياقآ  ود  دّیس ، ود  منیسح  منسح و 
نم هک  هدرک  رما  نم  هب  میادـخ  ماهدرک و  شومارف  ار  نارگید  ّتبحم  هک  هدرک  هتفیـش  ارم  ناـنچ  نآ  منیـسح  نسح و  تّبحم  دوـمرف : یم 

هحفص 20]  ] راهظا منسح  يزور  دومرف : مالّسلا ) هیلع   ) یلع [. 13 . ] مشاب هتشاد  تسود  دنشاب  هتشاد  تسود  ار  اهنآ  هک  یناسک  ار و  اهنآ 
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. داد وا  هب  دیشود و  ار  يدنفسوگ  ریش  بآ  ياج  هب  تساخرب و  اج  زا  شدوخ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر  درک . یگنـشت 
: دومرف مالّسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  [. 13 . ] نم يارب  دنمشچ  ود  دننام  نیسح  نسح و  دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  [. 13]

فرح دوب  لئاق  ترضح  نآ  يارب  هک  یمارتحا  رطاخ  هب  مالّسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترضح  لباقم  رد  مالّسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح 
. دز یمن 

یگلاس تشه  نس  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

رظان دوب و  ياهلاس  تشه  ناوجون  زونه  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترضح  هک  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  تافو  زور  رد 
ربمغیپ تروص  هب  درک و  یم  هیرگ  راز  راز  هداتسیا و  ياهشوگ  رد  دوب ، ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا لوسر  شراوگرزب  ّدج  تافو 

ار وا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  درک . یم  هاـگن  ياهناـموصعم  هفاـیق  یناـبرهم و  اـب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا
عمج ناشرتسب  رود  هک  یناسک  هب  دندیئوب و  یم  دندیسوب و  یم  ار  وا  دنتـشاذگ و  شتروص  هب  تروص  دندیـشک و  شوغآ  رد  دندیبلط و 

زا سپ  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترضح  دیشاب . هتشاد  تسود  ار  وا  دیاب  دینک و  مارتحا  ار  منسح  هحفص 21 ] : ] دندومرف یم  دندوب  هدش 
( مالسلا اهیلع   ) ءارهز همطاف  شزیزع  ردام  ياه  هیرگ  رظان  وا  دید . يدایز  ياهتبیـصم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر  تلحر 

تافو زا  دعب  ار  ناناملـسم  یئافو  یب  وا  دوب . تخیر ، یم  کشا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  شراوگرزب  ردپ  قارف  رد  هک 
: دوب هدومرف  هک  نآرق  روتسد  هب  اهنآ  هکنیا  زا  دید و  یم  ترضح  نآ  يابرقلا  يوذ  هب  تبسن  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر 

ّنـس رد  وا  دوب . تفگـش  رد  دـندرک  یمن  لمع  دیـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر  يابرقلا  يوذ  دـیاب 
طقس ار  شنـسحم  دنتـسکش و  ار  شیولهپ  دندرـشف و  راوید  رد و  نیب  ار  شزیزع  ردام  هنوگچ  هک  دوب  هدید  دوخ  مشچ  هب  یگلاس  تشه 

دـنک و يراتـسرپ  وا  زا  تسناوت  یم  هک  یـسک  اهنت  دـنک و  یم  هلان  هداـتفا و  نیمز  يور  شرداـم  هک  دوب  هدـید  دوخ  مشچ  هب  وا  دـندرک .
وا دنشک و  یم  دجـسم  فرط  هب  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  شردپ  هک  دید  یم  وا  دوب . همداخ » يهّضف   » دریگب وناز  هب  ار  شرس 
رب هک  ار  مالـسلا ) اهیلع   ) رهطا يهمطاف  يهناـمولظم  کـشا  دوب و  هدـید  ار  شزیزع  رداـم  ندروخ  یلیـس  وا  دـننک . یم  تعیب  هب  روبجم  ار 

یگلاس ّنس 18  رد  هک  ار  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  شردام  ياه  هلان  وا  هحفص 22 ] . ] دوب هدرک  هظحالم  دوب  يراج  امئاد  شیاه  هنوگ 
نیملـسم نیب  نتخادـنین  هقرفت  رطاخ  هب  ادـخ و  یگدـنب  رطاخ  هب  تخیر و  یم  کـشا  دـیچیپ و  یم  دوخ  هب  دینـش و  یم  تفر  یم  اـیند  زا 

اهیلع  ) ارهز يهمطاف  تداهش  هظحل  وا  دومرف . یم  ّتیمولظم  رد  مالّسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  شراوگرزب  ردپ  هب  ادتقا  دز و  یمن  یفرح 
ار شردام  قمر  یب  ياهبل  دوب و  هتخادنا  شردام  يهنیس  يور  هب  ار  دوخ  دوب و  هدید  دوب ، شیگدنز  تاظحل  نیرت  تخس  هک  ار  مالـسلا )

همه هب  مالّـسلا ) هیلع   ) نینمؤـملاریما ترـضح  هک  بش  يهمین  نآ  رد  وا  درک . یم  کـشخ  شرداـم  تروـص  زا  درـس  قرع  دیـسوب و  یم 
یم لسغ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) ربمغیپ ِباحـصا  مشچ  زا  رود  ار  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز يهمطاف  ندب  دوب و  هداد  توکـس  روتـسد 

شندـب زا  شنینزان  بلق  هک  دوب  کیدزن  تخیر و  یم  کـشا  هتـسهآ  هداتـسیا و  ياهشوگ  رد  درپس  یم  كاـخ  هب  درک و  یم  نفک  داد و 
ناتردام هبترم  نیرخآ  رد  دـیئایب و  دومرف : هدرک و  نفک  ار  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز يهمطاف  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  هک  دوش  جراخ 

رد رگم  دینیب  یمن  ار  وا  رگید  دوب و  دهاوخ  ایند  رد  وا  رّهطم  ندب  زا  امـش  رادید  نیرخآ  نیا  هک  دینک  عادو  وا  اب  دـیریگب و  شوغآ  رد  ار 
: تفگ یم  درک و  یم  هیرگ  دنلب  يادص  اب  دـیکرت و  هحفـص 23 ]  ] یبتجم ماما  ترـضح  لد  يهدقع  دش  هداد  تصخر  نیا  یتقو  تشهب .
ناسرب و ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  مّدج  هب  ارم  مالس  مردام ، مالـسلا ،) اهیلع   ) ءارهز يهمطاف  مردام  یئادج  زا  اتَرْـسَحاو 
هک مریگ  یم  دهاش  ار  ادخ  دیوگ : یم  مالّسلا ) هیلع   ) یلع تخیر . یم  کشا  ّبترم  میدش و  ردام  یب  میدش ، میتی  وت  زا  دعب  ام  وگب  وا  هب 

مدـید دـنتخیر  یم  کشا  دندیـسوب و  یم  ار  وا  تروص  دـندوب و  هداتفا  ترـضح  نآ  ندـب  يور  هب  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف نادـنزرف  یتقو 
شوغآ رد  ار  شنادـنزرف  رگید  منـسح و  دروآ و  نوریب  نفک  زا  ار  اهتـسد  دیـشک و  یهآ  درک و  ياهلان  مالـسلا ) اـهیلع   ) همطاـف ناـهگان 
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یم هک  دیـسر  مشوگ  هب  نامـسآ  زا  یفتاه  يادـص  هک  دوب  هتـشاد  هگن  دوخ  يهنیـس  يور  ار  اهنآ  درـشف و  یم  دوخ  هب  ار  اـهنآ  دیـشک و 
شلوسر ادخ و  دنیرگ  یم  همه  نامسآ  يهکئالم  مسق  ادخ  هب  نک  دنلب  ناشردام  يهنیس  يور  زا  ار  نیـسح  نسح و  نسحلاابا ، ای  تفگ :

هحفص 24] [. ] 14 . ] دنتسه مالسلا ) اهیلع   ) ارهز يهمطاف  تاقالم  قاتشم 

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تداهش  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ترضح 

و ردپ . ناوت  رپ  يوزاب  و  ردپ . راوخمغ  هشیمه  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترضح  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز يهمطاف  ترـضح  تداهـش  زا  دعب 
. درک یم  کمک  وا  هب  راک  همه  رد  هشیمه  تشاذگ و  یمن  اهنت  نانمـشد  لباقم  رد  دوب  شزیچ  همه  هک  ار  شنابرهم  ردپ  دوب . ردپ ، زیزع 
اب و  دنتـشادن . غیرد  وا  زا  ار  ناـشلام  ناـج و  مدرم  هک  دوب  هتفرگ  رارق  مدرم  تّبحم  هّجوت و  دروم  ناـنچ  نآ  دیـسر  غولب  ّدـح  هب  یتـقو  وا 

نیا هب  دـنیآرد و  ترـضح  نآ  جاودزا  دـقع  هب  زور  کی  ای  تعاس  کی  يارب  ولو  دنتـشاد  تسود  ناملـسم  نانز  نارتخد و  داـیز  رارـصا 
مه مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماـما  دنـشاب . زارفرـس  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز يهمطاـف  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر  دزن  هلیـسو 
هیلع  ) بلاطیبا نب  یلع  نایعیـش  لـئابق و  نیب  تفلا  داـجیا  ادـخ و  ياـضر  يارب  دـندرک  یم  رارـصا  صـالخااب  ّتبحم و  اـب  هک  ار  اهیـضعب 

ینانز نارتخد و  لیبق  نیا  زا  اهنآ  رثکا  هک  دناهتشون  يدایز  نارسمه  ترضح  نآ  يارب  خیرات  بتک  رثکا  رد  اذل  دومرف . یم  لوبق  مالّسلا )
یتقو هک  دناهتـشون  نیخّروم  اذـل  دـناهدرک  یم  جاودزا  ترـضح  نآ  اـب  ترخآ  اـیند و  رد  يزارفرـس ، نتـسج و  كّربت  يارب  هک  دـناهدوب 

دندوب هدرک  جاودزا  ترضح  نآ  اب  یتعاس  يارب  ولو  همه  هک  نز  رفن  دصیس  دومرف  تلحر  ایند  راد  زا  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترضح 
اهنآ رفن  هس  زا  طقف  اـهجاودزا  نیا  ماـمت  زا  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماـما  [. 15 . ] دندومن یم  عییـشت  ار  ترـضح  هحفـص 25 ]  ] نآ يهزانج 

 - یّنثم نسح  دـیز -  تسا : رارق  نیا  زا  اهنآ  مان  هحفص 26 ]  ] هک دنتشاد  رتخد  تشه  رـسپ و  هدزناپ  نز  هس  نیا  زا  و  دندش . دنزرف  ياراد 
 - لـیقع بوقعی -  لیعامـسا -  دـمحا -  ورمع -  مساـق -  رغـصا -  هّللادـبع  ربکا -  هّللادـبع  رفعج -  رغـصا -  یلع  ربکا -  یلع  نیـسح - 

ترضح [. 16 . ] هّللادبع ّما  ریخلا -  ّما  هلمر -  هّیقر -  هملس -  ّما  هنیکـس -  يرغـص -  همطاف  يربک -  همطاف  و  رغـصا . دّمحم  ربکا -  دّمحم 
هوالع ینعی  دوب . ترضح  نآ  نامرف  تحت  درک و  یم  تعاطا  شراوگرزب  ردپ  زا  طقف  ردپ  یگدنز  نارود  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما 

اب ياهلاسم  نیرت  کچوک  رد  موصعم  رفن  ود  هک  تسا  لاحم  دندوب و  فارحنا  هابتشا و  اطخ و  زا  ظوفحم  موصعم و  شردپ  وا و  هکنآ  رب 
اذل دنتسناد و  یم  یلاعت  يادخ  بناج  زا  دوخ  ياوشیپ  ماما و  ار  ناشراوگرزب  ردپ  یبتجم  ماما  ترضح  دنـشاب ، هتـشاد  فالتخا  رگیدکی 

اب دندوب و  ردـپ  رانک  رد  هشیمه  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترـضح  دـندومن . یم  تعاطا  ترـضح  نآ  زا  یّلک  یئزج و  اهراک ، مامت  رد 
رود هب  ناشردپ  رانک  رد  نیّفـص  گنج  رد  يزور  دندینـش . یم  ار  نینمؤملاریما  ناشردپ  نانخـس  دـندیگنج و  یم  ترـضح  نآ  نانمـشد 

ار نیا  مرـسپ  دندومرف : یبتجم  هحفص 27 ]  ] ماما ناشدنزرف  هب  مالّـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  دنتفر  یم  هار  مالـسا  رکـشل  فوفص 
ناج زا  تسا و  گرم  رظتنم  وا  هکنآ  زا  هیانک  دورب . گرم  فرط  هب  وا  ای  دیایب  وا  فرط  هب  گرم  هک  درادن  یقرف  تردـپ  يارب  هک  نادـب 

[. 17 . ] تسین جایتحا  کمک  هب  ار  هتشذگ 

نادنزرف تیبرت 

نب دیز   » ترـضح ناشدشرا  دنزرف  اذـل  دـننک . تیبرت  بوخ  ار  ناشنادـنزرف  هک  دـندوب  دـّیقم  رایـسب  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترـضح 
هداد رارق  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  تاقدص  تافوقوم و  ّیلوتم  ار  وا  هک  دوب  تمظع  اب  ردقلا و  لیلج  يردق  هب  نسحلا »

رد ارعـش  هک  دوب  راکوکین  ّیخـس و  يردق  هب  وا  دوب . هدیدن  يدب  راک  وا  زا  يدحا  هک  دوب  تنیط  كاپ  شنماقآ و  يردق  هب  دیز » . » دندوب
وا اب  امئاد  هّیما  ینب  دندش . یم  فّرشم  شترایز  هب  رود  ياههار  زا  لئاضف  بسک  يارب  ناملـسم  مدرم  دنتفگ و  یم  يدایز  راعـشا  وا  حدم 
هب تشون  هحفـص 28 ]  ] هنیدم رد  دوخ  يهدنیامن  هب  دمآ  راک  رـس  رب  کلملادبع » نب  نامیلـس   » یتقو اذل  دندرک  یم  ینمـشد  تموصخ و 
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نک و لوزعم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  تاقدص  تیلوت  زا  ار  نسحلا » نب  دیز   » دیـسر تتـسد  هب  نم  يهمان  هکنآ  دّرجم 
تـشون هنیدم  یلاو  هب  ياهمان  دیـسر  تفالخ  هب  زیزعلادـبع » نب  رمع   » یتقو یلو  راپـسب . دوب ) شماوقا  زا  هّیما و  ینب  زا  یکی  هک   ) ینالف هب 

هب نم  يهماـن  هکنآ  دّرجم  هب  تسا  رتـگرزب  رت و  نسم  همه  زا  مشاـه  ینب  ناـیم  رد  تسا و  یفیرـش  گرزب و  درم  نسحلا » نـب  دـیز   » هـک
. ینک یم  کمک  وا  هب  ینادرگ و  یم  رب  وا  هب  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر  تاـفوقوم  تاقدـص و  تیلوت  دیـسر  تتـسد 
: دنا هتشون  شا  هرابرد  نیخّروم  هک  تسا  یّنثم » نسحلا  نب  نسح  ( » مالّـسلا هیلع   ) یبتجم ترـضح  يهدش  تیبرت  نادنزرف  زا  رگید  هنومن 

درم وا  دنتـسناد . یم  دوخ  سیئر  ار  وا  دنتـشاذگ و  یم  يداـیز  مارتـحا  وا  هب  مدرم  هک  تشاد  یتـمظع  تلـالج و  وا  دوب . ردـقلا  لـیلج  وا 
تاقدـص و ّیلو  وا  دـندومن . یم  داـمتعا  وا  هب  مدرم  هک  دوب  یئاوقت  اـب  درم  وا  دـندرک . یم  هدافتـسا  شمولع  زا  مدرم  هک  دوب  يدنمـشناد 

نامز ات  یّتح  و  دندوب . هتشامگ  راک  نیا  رب  ار  وا  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترضح  دوب و  مالّسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  تافوقوم 
: هک دوب  رارق  نیا  زا  شنایرج  درک و  جاودزا  نیـسح » ماما   » ترـضح رتخد  همطاف »  » اب وا  تشاد . ار  تمـس  نیا  یفقث » فسوی  نب  جاّجح  »
وا ات  دیهدب  نم  هب  ار  ناتنارتخد  زا  یکی  هک  درک  ضرع  وا  هب  دش و  فّرشم  مالّـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح  شیومع  تمدخ  يزور 

دنایضار اهنآ  يهمه  نک ، باختنا  یهاوخ  یم  ار  مادک  ره  دندومرف : مالّسلا ) هیلع   ) ءادهّشلادّیس ترـضح  دشاب . نم  هحفص 29 ]  ] رسمه
باختنا وت  يارب  ار  همطاف »  » مرتخد نم  دومرف : مالّـسلا ) هیلع   ) ءادهّـشلادّیس ترـضح  تفگن  يزیچ  درک و  ایح  وا  دـننک . جاودزا  وت  اب  هک 

نز نیا  دراد و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) ادخ ربمایپ  رتخد  مالسلا ) اهیلع  « ) ارهز يهمطاف   » مردام هب  يرتشیب  تهابش  وا  اریز  منک . یم 
نآ ربق  رانک  مالّـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف »  » تفر اـیند  زا  یّنثم » نسح   » یتقو هک  دوب  اـفو  اـب  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  يردـق  هب 

ات هرّدخم  نآ  ار  همانرب  نیا  دومن . یم  يرادافو  زاربا  وا  هب  تبسن  تفرگ و  یم  هزور  ار  اهزور  تدابع و  هب  ار  اهبش  دز و  ياهمیخ  ترضح 
ءامسا  » یلو دیدرگ  ریسا  دش و  حورجم  دوب و  مالّسلا ) هیلع   ) ءادهّشلادّیس ترضح  رضحم  رد  البرک  رد  یّنثم » نسح  . » داد همادا  لاس  کی 

دومن و تقفاوم  مه  دعـس » رمع  . » دـنک يراتـسرپ  وا  زا  دربب و  شا  هلیبق  هب  دوخ  اب  ار  وا  هک  درک  تساوخرد  دعـس » رمع   » زا هجراخ » تنب 
نیا هب  مدرم  رظن  رد  هجو  چـیه  هب  ار  دوخ  درکن و  تماما  ياعّدا  هاـگچیه  وا  دوب . هدـنز  یگلاـس  ّنس 35  ات  درک و  ادـیپ  مایتلا  شتاحارج 

تسا مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترـضح  ياه  هدش  تیبرت  ياه  هنومن  زا  رگید  یکی  نسحلا » نب  مساق   » ترـضح دومرفن . یفّرعم  ناونع 
هّللادبع  » ترضح هحفص 30 ] . ] دنا هدینش  هدید و  نارونخس  تانایب  لتاقم و  رد  ار  ترضح  نآ  تالاح  نایعیش  دش و  دیهـش  البرک  رد  هک 

دنم هقالع  مالّسلا ) هیلع   ) ءادهّشلادّیس ترضح  شیومع  هب  نانچ  نآ  هک  تسا  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترـضح  رگید  دنزرف  نسح » نب 
نب ورمع   » ترـضح مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  بوخ  نادـنزرف  زا  رگید  یکی  درک . ترـضح  نآ  يادـف  ار  دوخ  ناـج  ـالبرک  رد  هک  دوب 

یمن شّنـس  زا  لاس  هدزای  زا  شیب  هکنآ  اب  وا  دـش . دیهـش  یـضعب  يهتفگ  هب  هکنآ  ات  داد  ناشن  یئاهتداشر  دوخ  زا  البرک  رد  هک  نسحلا »
« دلاخ  » مدنزرف اب  يرـضاح  تفگ : وا  هب  دیزی  یتقو  هک  هدوب  عاجـش  ّنس  نآ  رد  يردق  هب  دش و  ریـسا  نیخّروم  رتشیب  يهتفگ  هب  تشذـگ 

مه اـب  یهدـب  نم  تسد  هب  مه  دراـک  کـی  یهدـب و  وا  تسد  هب  دراـک  کـی  رگا  یلو  هن ، تفگ : نسحلا » نب  ورمع  « ؟ ینک یئاـمزآروز 
یمن ّدلوتم  يدنزرف  نینچ  نیا  زج  يردپ  نینچ  زا  هّللاو  يا  تفگ : دـیزی  میقّفوم . رفن  ود  ام  زا  کی  مادـک  هک  ینیب  یم  مینک و  یم  گنج 

[. 18 . ] دوش

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  يراوگرزب  تمارک و 

رد تسا . هدوب  ناهج  فلتخم  کلامم  هب  مالسا  يهعسوت  هار  رد  يرایسب  تامدخ  أشنم  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترضح  كرابم  دوجو 
ترضح نآ  يهلیسوب  تاحوتف  يهدمع  تشاد و  ار  مالسا  رکشل  یهدنامرف  تمس  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح  نامثع »  » و رمع »  » نامز

ناهدنامرف نارسفا و  زا  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  دسیون : یم  دلج 2  ربعلا »  » باتک رد  نودلخ » نبا  . » دـش یم  هحفص 31 ]  ] ماجنا
شردپ تفالخ  نامز  رد  وا  تسا . هتفرگ  یم  ماجنا  ترضح  نآ  يهلیسوب  یتاحوتف  هدوب و  ناردنزام  اقیرفآ و  ياهگنج  رد  مالـسا  رکـشل 
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هب لمج  گنج  زا  لبق  رـسای » راّمع   » اب وا  دومن . زاربا  يریظن  یب  تعاجـش  دوخ  زا  دومرف و  تکرـش  ناورهن  لـمج و  نیّفـص و  گـنج  رد 
نب یلع  هب  لماک  نامیا  اب  هک  درک  راداو  ار  اهنآ  دومن و  جیسب  هرصب  يوس  هب  ار  هفوک  مدرم  شنیشتآ  تاملک  ینارنخس و  اب  تفر و  هفوک 

هبرـض هشیاع  رکـشل  یهدنامرف  زکرم  هب  تسناوتن  هیفنح » نب  دّمحم   » هکنآ زا  سپ  لمج  گنج  رد  دـننک . کمک  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا
هب يهلمح  رومأم  ار  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  مالّـسلا ،) هیلع   ) نینمؤملاریما دنک ، نوگنرـس  ار  وا  جدوه  دروآرد و  اپ  زا  ار  وا  رتش  دنزب و 
هب یهاتوک  تّدم  رد  دز و  تماما  تیالو و  نانمشد  فوفص  هب  ار  دوخ  هناعاجش  يهلمح  کی  اب  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  درک . نمـشد 

. دندش قّرفتم  اهنآ  دندروخ و  تسکش  هشیاع  رکشل  درک و  نوگنرس  ار  وا  جدوه  هشیاع  رتش  ندرک  یپ  اب  دیـسر و  هشیاع  جدوه  کیدزن 
نینمؤملاریما زور  کی  هک  درک  یم  دراو  هیواعم  رکشل  رب  یتخس  تالمح  نانچ  نآ  مالّسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  نیّفـص  گنج  رد 

ارم شتداهـش  اـب  وا  تسا  نکمم  اریز  دیـشاب  ناوـج  نیا  بظاوـم  نم  ظـفح  ياـجب  هحفـص 32 ] : ] دندومرف ناشباحـصا  هب  مالّـسلا ) هیلع  )
هیلع و هّللا  یّلص   ) ادخ لوسر  يهّیرذ  اهنآ  گرم  اب  اریز  دنوش  هتشک  نیـسح ) نسح و  ینعی   ) رفن ود  نیا  مهاوخ  یمن  نم  دهد و  تسکش 

هاگچیه تفگ : یم  هیواعم  هک  دندوب  تلالج  تبیه و  اب  يردـق  هب  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترـضح  [. 19 . ] دوش یم  عطق  ملـس ) هلآ و 
نم هب  هک  مدیـسرت  یم  وا  زا  هشیمه  موشن و  بوعرم  شماـقم  تلـالج  زا  وا و  زا  منیبـب و  ار  مالّـسلا ) هیلع  « ) یلع نب  نسح   » نم هک  دـشن 

زا ياهّدـع  هدـش و  راوس  یتمیق  بسا  رب  هدیـشوپ و  يرخاـف  ياهـسابل  هک  یلاـح  رد  هنیدـم  ياـه  هچوک  رد  يزور  دریگب . يداریا  بیع و 
ترـضح نآ  هار  رـس  ناملـسم  مدرم  رانک  رد  مه  یکولفم  يدوهی  درم  کـی  دـندرک . یم  روبع  دـندوب  تکرح  رد  شتمدـخ  رد  ناـمالغ 

ماما مراد . یلاؤس  امـش  زا  تفگ : دـمآ و  ولج  مدـق  دـنچ  درواین و  تقاط  اّما  درک  یم  هاـگن  ار  ترـضح  نآ  تمظع  تلـالج و  هداتـسیا و 
هک امـش  هکنآ  لاح  تسا و  رفاک  تشهب  نمؤم و  نادنز  ایند  هک  هدومرف  امـش  ّدج  تفگ : يدوهی  سرپب . دـندومرف : مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم

نیا اب  متـسه  تشهب  رد  ایند  رد  مرفاک و  هک  نم  دینک و  یم  یگدنز  یتحار  نیا  اب  تسا ! امـش  نادـنز  هک  ایند  هحفص 33 ]  ] رد دینمؤم و 
ادخ تمایق  رد  هک  یئاهتمعن  ماقم و  رگا  وت  دومرف : مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  دراد !؟ ینعم  هچ  نخـس  نیا  ایآ  منک !؟ یم  یگدنز  تکالف 

ۀبسنلاب اهتمعن  نیا  يهمه  اب  نم  هک  يدش  یم  هّجوتم  يدرک  یم  هدهاشم  ار  یتشهب  ياهتمعن  نآ  يدید و  یم  هتفرگ  رظن  رد  نینمؤم  يارب 
هدعو راّفک  هب  ادخ  هک  ار  یئاهباذع  نآ  رگا  نینچمه  متـسه و  نادنز  رد  تشاد  دهاوخ  نم  هب  تمایق  رد  یلاعت  يادـخ  هک  یفاطلا  نآ  هب 

هک ار  یمدرم  هیواعم  تاغیلبت  [. 20 . ] تسا تشهب  وت  يارب  دراد  هک  یتسپ  رقف و  يهمه  اب  ایند  یگدنز  هک  يدیمهف  یم  يدـید  یم  هدرک 
دندید یم  هفوک  رد  ای  هنیدم و  رد  ار  ترضح  نآ  یتقو  هک  دوب  هداد  رارق  ریثأت  تحت  نانچ  نآ  دندوب  هدیدن  ار  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما 
نابایخ رد  دوب ، هدـش  هنیدـم  دراو  هزاـت  هک  ماـش  یلاـها  زا  یکی  يزور  هحفـص 34 ] . ] دندرک یم  یـشاّحف  ترـضح  نآ  هب  همّدقم  نودـب 

یلیخ درک  یشاّحف  ترـضح  نآ  هب  همّدقم  نودب  درم  نآ  دور  یم  تسا و  بسا  رب  راوس  هک  داتفا  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  هب  شمـشچ 
هب سپس  و  دش . رود  وا  زا  مه  یمدق  دنچ  توکـس  لاح  رد  دومرفن و  يزیچ  ادتبا  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترـضح  دومن ، تراسج 

يارب دیاش  دـیتسه . بیرغ  رهـش  نیا  رد  امـش  هکنیا  لثم  ردارب ، مالـس  دومرف : وا  هب  زاب  ياهرهچ  مّسبت و  زا  رپ  ینابل  اب  تشگرب و  وا  يوس 
. میروخب اذغ  لزنم  میورب  مه  اب  دیئامرفب  دیهاوخ  یم  اذغ  رگا  منک . لح  ار  ناتلکـشم  نم  دیراد  یلکـشم  رگا  هدمآ . شیپ  یهابتـشا  امش 
رد مروآ و  یم  رب  ار  ناتتجاح  دیراد  یتجاح  رگا  هرخالاب  میآ و  یم  ناتهارمه  دیهاوخ  یم  یسردآ  رگا  مهد . یم  دیهاوخ  یم  یلوپ  رگا 

تشادن و مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  زا  ار  یتّبحم  نینچ  کی  راظتنا  چیه  هک  یماش  درم  دیتسه . هنیدم  رد  یتقو  ات  دیـشاب  نامهیم  ام  لزنم 
شمـشچ ياـه  هشوگ  زا  کـشا  دیـشک و  تلاـجخ  یلیخ  تشاد . دـهاوخ  وا  هب  تبـسن  يدـنت  لـمعلا  سکع  ـالاح  وا  درک  یم  رکف  هکلب 

یم ادخ  یتسه و  هّللا  ۀفیلخ  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مالسا ربمغیپ  یعقاو  نیـشناج  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  تفگ : دش و  ریزارس 
رد مدرم  نیرت  ضوغبم  تردپ  وت و  هیواعم  تاغیلبت  رثا  رد  زورما  ات  هک  نادب  ار  نیا  دـهد  رارق  اجک  رد  ار  شتلاسر  هحفص 35 ]  ] هک دناد 
درک یئاریذپ  لزنم  رد  ار  وا  زور ، نآ  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  دیتسه . نم  رظن  رد  اهنآ  نیرت  بوبحم  تردپ  وت و  نآلا  یلو  دیدوب  مرظن 
یم روبع  یغاب  رانک  زا  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  يزور  دـیدرگ . ترـضح  نآ  یقیقح  نادـنمتدارا  زا  زور  نآ  زا  دـعب  یماش  درم  نیا  و 
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دوخ ياذغ  زا  ّبترم  وا  هب  مالغ  نیا  هتـسشن و  شلباقم  رد  مه  یگـس  دروخ و  یم  اذغ  نان و  هک  داتفا  یهایـس  مالغ  هب  ناشمـشچ  دندرک 
ارچ وت  دندیـسرپ : وا  زا  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح  دهد . یم  گس  هب  مه  همقل  کی  دروخ و  یم  شدوخ  همقل  کی  ینعی  دـهد . یم 

ترـضح مهدن  دهاوخ  یم  اذـغ  نم  زا  لاح  نابز  اب  هک  وا  هب  مروخب و  اذـغ  هک  مشک  یم  تلاجخ  نم  درک : ضرع  ینک ؟ یم  ار  راک  نیا 
زا ار  وا  غاب  مالغ و  دنتفر و  غاب  بحاص  دزن  ترضح  نآ  سپس  مدرگرب . نم  ات  ورن  یئاج  هب  اجنیا  زا  دندومرف : وا  هب  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم

دوخ یگدنز  يهیامرـس  هک  دشاب  وت  لام  مه  غاب  نیا  يدازآ و  ادخ  هار  رد  وت  دندومرف : وا  هب  دنتـشگرب و  مالغ  دزن  سپـس  دـندیرخ و  وا 
. دیئامرفب مکح  هنافصنم  منمشد  نم و  نیب  اقآ  درک : ضرع  دیسر و  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  تمدخ  همیـسارس  يدرم  يزور  یهد . رارق 
هب مالـّـسلا ) هـیلع   ) یبـتجم ماـما  یتسدـگنت . رقف و  درک : ضرع  هحفـص 36 ] [ ؟ تسیک وت  نمـشد  دـندومرف : مالّـسلا ) هیلع   ) یبـتجم ماـما 

سپس و  هدب . درم  نیا  هب  ار  اهنآ  يهمه  دندومرف : ترـضح  نآ  مهرد . رازه  جنپ  درک : ضرع  میراد . يدوجوم  ردقچ  دندومرف : ناشمداخ 
يزور منک . عفد  وت  زا  ار  وا  ّرش  ات  نک  هعجارم  نم  هب  تشاذگ  وت  رب  ار  ملظ  يانب  نمـشد  نیا  رگا  مه  زاب  دنتفگ : دندرک و  درم  نآ  هب  ور 

یتقو دنروخ  یم  اذغ  هتسشن و  نیمز  يور  ارُقف  زا  یعمج  دندید  دندومرف  یم  روبع  یئاج  زا  دندوب  بسا  راوس  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما 
ماما ترـضح  دیئامرفب . اقآ  دنتفگ : دنروخب و  اذـغ  اهنآ  اب  هک  دنتـساوخ  ناشیا  زا  دـندرک و  فراعت  داتفا  ترـضح  نآ  هب  ناشمـشچ  اهنآ 

اب هتـسشن و  اهنآ  رانک  رد  دراد و  یمن  تسود  ار  ناّربکتم  یلاعت  يادـخ  دـنتفگ  یم  دوخ  اب  دـندش و  هدایپ  بسا  زا  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم
يارب ترـضح  نآ  دندرک و  تباجا  اهنآ  دنورب . اذغ  فرـص  يارب  ناشیا  لزنم  هب  هک  دندومرف  توعد  ار  اهنآ  انمـض  دندروخ و  اذـغ  اهنآ 

ار اهنآ  دـندرک و  هیدـه  رخاف  سابل  تسد  کی  اهنآ  زا  کـی  ره  هب  دـنداد و  اـهنآ  هب  یبوخ  ياهاذـغ  دـنتخادنا و  یلّـصفم  يهرفـس  اـهنآ 
نب لصاو   » هک تشاد  یتبیه  نانچ  نآ  دوب  هدرک  ّریحتم  ار  همه  هک  عضاوت  نیا  اب  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماـما  ترـضح  دـندومرف . صّخرم 
لثم شتروص  ینعی  كوـلملا » هحفـص 37 ]  ] ءاهب ءایبنالا و  ءامیـس  هیلع  ناک  : » دـیوگ یم  ترـضح  نآ  تمظع  يهراـبرد  يرـصب » ءاـطع 

. دوب كولم  تبیه  دننام  شتبیه  توطس و  دیشخرد و  یم  مالّسلا ) مهیلع   ) ءایبنا تروص 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  تماما 

هیلع  ) نینمؤملاریما ترـضح  تداهـش  نامز  تشذـگ و  یم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمایپ  تافو  زا  هک  لاس  یـس  تّدـم  رد 
تماما تمظع و  لئاضف و  هب  ار  ترضح  نآ  هفوک  مدرم  دوب ، هدیسر  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  هب  تفالخ  تبون  دیسر و  یم  ارف  مالّسلا )

نینمؤملاریما زا  دعب  یسک  رگا  هک  دنتسناد  یم  همه  دندوب و  هتخانـش  یحور ، تالامک  یکاپ و  تیارد و  ملع و  تماهـش و  تعاجـش و  و 
، نیا رب  يهوالع  تسا . مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  دشاب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا لوسر  ترضح  ینیـشناج  قیال  مالّـسلا ) هیلع  )

رّرکم ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مالسا ربمغیپ  بل  ود  زا  ار  ترضح  نآ  لئاضف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر  باحـصا 
یبتجم ماما  يارب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر  يهیحان  زا  ار  تماما  ماقم  نییعت  دـندوب و  هدرک  لقن  نیعباـت  يارب  هدـینش و 

رد ناشباحصا  هب  نینمؤملاریما  ترضح  هک  دوبن  مزال  اذل  دنتسناد . یم  باحصا  يهمه  مالّـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما زا  دعب  مالّـسلا ) هیلع  )
مدرم يارب  هک  یتاشرافـس  اهتّیـصو و  مامت  ترـضح  نآ  لاح  نیع  رد  یلو  دننکب  یّـصاخ  شرافـس  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  صوصخ 

ربمغیپ دوخ و  نیـشناج  هفیلخ و  مه  امـسر  ار  وا  دـندومرف و  باحـصا  روضح  رد  انلع و  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترـضح  هب  دوب  مزال 
هحفص 38] . ] دندومن یفّرعم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا

دنک یفرعم  یلاعت  يادخ  دیاب  ار  ماما 

ربهر ماما و  دوخ  يارب  دنناوتن  ناشدوخ  مدرم  ارچ  دنیوگ : یم  دناهتفرگ  رارق  رامعتـسا  ریثأت  تحت  دیاش  هک  ناناملـسم  زا  یعمج  اجنیا  رد 
ره دننام  دراد  يربهر  تماما و  یّـصاخ  يهدودـحم  کی  رد  ماما  یهاگ  تسا : مسق  ود  رب  تماما  میئوگ : یم  باوج  رد  ام  دـننک ؟ نییعت 
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هب تبسن  ماما  یهاگ  درادن . ار  هطاحا  نآ  دسانش و  یمن  ار  زیچ  نآ  هک  یـسک  لباقم  رد  دشاب  هتـشاد  یملع  يهطاحا  يزیچ  هب  هک  یـسک 
زا یتقیقح  دـئاقع و  زا  يداقتعا  لاـمعا و  زا  یلمع  مولع و  زا  یملع  ینعی  تسا  ربهر  اـقلطم  سک  همه  يارب  زیچ و  همه  يارب  زیچ و  همه 

بناج زا  مدرم  تسا و  مدرم  يامنهار  لـئاسم  نآ  رد  تسا و  ملاـع  دراد و  لـماک  عـالّطا  نآ  رب  ماـما  نآ  هکنآ  زج  درادـن  دوجو  قئاـقح 
هب یّلک  روطب  اقلطم و  ار  ایند  مدرم  يربهر  مامز  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  لاـحم  نوچ  دـننک و  يوریپ  وا  زا  هک  دـنافّظوم  یلاـعت  يادـخ 

کی رد  ولو  راکاطخ  ای  راک و  هابتـشا  درف  کی  ای  عوضوم ، کی  رد  ولو  راکهانگ  درف  کی  ای  هلأسم ، کی  رد  ولو  ناداـن  درف  کـی  تسد 
. دنشاب هتشاد  یتلاخد  راک  نیا  رد  هک  دسر  یمن  تبون  مدرم  زا  کی  چیه  هب  دنک و  نییعت  ار  صخـش  نآ  یلاعت  يادخ  دیاب  دهدب ، بلطم 
« یمق هّللادبع  نب  دعس  . » دننک رظن  راهظا  مدرم  قلطم  ربهر  ماما و  نییعت  رد  دناموصعم  هکنآ  اب  مزعلاولوا  ناربمایپ  هک  هدومرفن  هزاجا  یّتح 

ناشیا هک  یلاح  رد  مدرک  لاؤس  ءادفلا ) همدـقم  بارتل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  « ) هّللا ۀـّیقب  [ » هحفص 39  ] ترـضح روضح  زا  دیوگ : یم 
دیاب دننک و  باختنا  ار  ناشماما  دنناوت  یمن  ناشدوخ  مدرم  ارچ  نم  ياقآ  يا  متفگ : دندوب  مالّسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما  ناشردپ  لغب  رد 

باختنا ار  يدساف  ای  درک  دنهاوخ  باختنا  ار  یحلاص  درف  مدرم  ایآ  دندومرف : هادف ) یحور   ) رـصع ماما  دـشاب ؟ ادـخ  بناج  زا  ماما  نییعت 
باختنا قیال  درف  کی  ناونع  هب  ار  یـسک  مدرم  هک  دراد  ناکما  ایآ  دومرف : دـننک . باختنا  دـیاب  ار  یحلاـص  درم  اـعبط  متفگ : دـننک ؟ یم 

یتّلع یتفگ ، هک  نیمه  دومرف : ترـضح  نآ  تسا . نکمم  هلب  متفگ : دشاب ؟ یتسپ  قیالان و  درف  کی  نطاب  رد  تقیقح و  رد  وا  یلو  دـننک 
دیابن دـننک  هابتـشا  ماـما  باـختنا  رد  تسا  نکمم  اـهنآ  نوچ  ینعی  . ) دـنک یم  لوبق  تلقع  میوگ و  یم  وت  يارب  لـیلد  ناونع  هب  هک  تسا 
یلاعت يادـخ  هکنآ  اب  ناربمایپ  ایآ  دومرف : سپـس  تسا . تسرد  هلب  متفگ : دـهدب ). مدرم  تسد  هب  ار  ماما  باـختنا  راـیتخا  یلاـعت  يادـخ 

یصخش ناشتمصع  ملع و  اب  تسا  نکمم  هدومن  ناشدییأت  یحو  يهلیـسوب  هدومرف و  لزان  هحفص 40 ]  ] باتک اهنآ  رب  هدرک و  ناشباختنا 
هک یملع  لقع و  روفو  اب  هک  تسا  نارمع  نب  یـسوم  ترـضح  نیا  دومرف : دوش . یمن  نیا  هن  متفگ : دـشاب ؟ قفانم  وا  هک  دـننک  باختنا  ار 
زا قفانم  اهنآ  يهمه  یلو  دـنک  یم  باختنا  شراگدرورپ  تاـقیم  يارب  ار  رفن  داـتفه  شموق  ناـبوخ  زا  دوش  یم  لزاـن  وا  رب  یحو  دراد و 
هک یئاـج  رد  سپ  [. 21 «. ] اِنتاقیِمل الُجَر  َنیْعبَـس  ُهَمْوَق  یـسُوم  َراتْخاَو  : » دـیامرف یم  اهنآ  يهرابرد  یلاـعت  يادـخ  دـنیآ و  یم  نوریب  راـک 

دنـشاب راصنا  رجاهم و  زا  اهنآ  يهمه  ولو  يداـع  مدرم  تسا  نکمم  هنوگچ  دـنک  باـختنا  ار  یحلاـص  صاخـشا  دـناوتن  مزعلاولوا  ربمغیپ 
هاگآ اهنآ  يهتـشذگ  هدـنیآ و  زا  اهلد و  زا  هک  یئادـخ  بناج  زا  دـیاب  ماما  باختنا  نیاربانب  دـنیامن . باـختنا  ار  دوخ  ناـمز  ماـما  دـنناوتب 

ربمغیپ [. 23 «. ] ُةَرَیِْخلا ُمَُهل  َناک  ام  ُراتْخَی  َو  ُءآشَی  اـم  ُُقلْخَی  َکُّبَر  َو  : » دـیامرف یم  صوصخ  نیا  رد  نآرق  و  [. 22 . ] دشاب تسا  هحفص 41 ] ]
دوخ لوسر  ارم  دیزگرب و  ار  ام  دومرف و  باختنا  قلخ  نایم  زا  ار  متیب  لها  نم و  یلاعت  يادخ  دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا

ار ندرک  رایتخا  ّقح  مناگدـنب  ینعی  ُةَرَیِْخلا » ُمَُهل  َناک  ام  : » هدومرف سپـس  تسا . هداد  رارق  نم  ّیـصو  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  و 
تّوبن و يارب  ار  متیب  لها  نم و  یلاعت  يادخ  دومرف : مرکا  ربمغیپ  سپس  منک . یم  رایتخا  تماما  يارب  مهاوخب  ار  هک  ره  هک  منم  دنرادن و 

یّلص  ) مرکا لوسر  هک  هدمآ  دناهدرک  لقن  ار  اهنآ  هعیش  یّنـس و  هک  ثیدح  اهدص  رد  و  [. 24 . ] تسا هدرک  نامباختنا  هدیزگرب و  تماما 
ماما ترـضح  دعب  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ترـضح  اهنآ  لّوا  هک  دنرفن  هدزاود  نم  زا  دـعب  ناماما  دومرف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا 

يادـخ ناگدـش  باختنا  ار  اهنآ  دََرب و  یم  مسا  ار  مالّـسلا ) مهیلع   ) راهطا يهّمئا  زا  کی  کـی  دـعب  هحفص 42 ]  ] و مالّـسلا ) هیلع   ) نسح
مدرم رگا  دندوب ، هاگآ  زور  نآ  ناملـسم  مدرم  رگا  نیاربانب  [. 25 . ] دناد یم  تمایق  زور  ات  ّتیرـشب  يهعماج  يربهر  تماما و  يارب  یلاعت 

هب ار  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  دعب  یلّطعم  نودـب  دـندوب ، فصنم  زور  نآ  ناملـسم 
هب داب  دـننیبب  هکنآ  رظتنم  دـندرک و  یم  باختنا  يربهر  ماقم  يارب  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترـضح  سپـس  دـنتفریذپ و  یم  تماـما 

تعباتم دنداد  رظن  تقیقح  زا  یهاگآ  مدع  اب  زور  نآ  ناملـسم  مدرم  هچ  ره  دندش و  یمن  دنورب  فرط  نامه  هب  ات  دور  یم  فرط  مادـک 
. دندرک یمن 
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. درک دیهـش  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  يدارم » مجلم  نبا   » هک يرجه  ملهچ  لاس  ناضمر  كراـبم  هاـم  مهدزون  زور  حـبص 
تمصع اوقت و  ملع و  يهوسا  نآ  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر  ربکا  طبـس  نآ  كاپ و  رون  نآ  يوس  هب  مدرم  دیما  ِمشچ 

هیلع  ) نینمؤملاریما شراوگرزب  ردپ  نایقّتم  يالوم  ياهتّیـصو  نیرخآ  هب  ار  دوخ  هّجوت  زیچ  ره  زا  رتشیب  زور  ود  یکی  وا  دوب . هدش  هتخود 
دـش کیدزن  مردپ  تافو  هک  ینامز  دومرف : یبتجم  ماما  هحفص 43 ] . ] دوب هداد  دومرف  یم  مالـسا  فراعم  قیاقح و  يهرابرد  هک  مالّـسلا )

زا سپ   ) دـنک یم  شبحاـصم  وـمع و  رـسپ  مرکا و  لوـسر  ردارب  بلاـطیبا  نب  یلع  هک  تسا  یتّیـصو  نیا  دوـمرف : دـنک  ّتیـصو  تساوـخ 
هک تسا  یتّیصو  نامه  وت  هب  نم  تّیصو  تسا . یفاک  میارب  وت  لثم  یّیصو  منک و  یم  ّتیـصو  نسح  يا  وت  هب  نم  دیامرف ) : یم  یتالمج 

نک و هیرگ  تناهانگ  رب  نیـشنب و  تاهناـخ  رد  متفر  اـیند  زا  نم  یتقو  [. 26 : ] دندومرف نم  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر 
هب ار  تاـکز  ناوخب و  شدوخ  تقو  رد  ار  تزاـمن  هک  مرـسپ  يا  منک  یم  ّتیـصو  وت  هب  دـشابن و  اـیند  ندروآ  تسدـب  تتّمه  نیرتگرزب 

یـشوخ و لاح  رد  نک و  توکـس  دشن  نشور  وت  يارب  یعوضوم  تقیقح  هحفـص 44 ]  ] هک یعقاوم  رد  هدـب و  شدوخ  تقو  رد  شلها و 
اهراتفرگ هب  نک و  یئاریذپ  بوخ  نامهیم ، زا  نک و  يراتفر  شوخ  ناگیاسمه  اب  شاب . ور  هنایم  امنب و  ار  فاصنا  لدـع و  تیاعر  بضغ 
ینیشنمه اهنآ  اب  شاب و  هتشاد  تسود  دناهدروخ  تسکـش  یگدنز  رد  دناهدید و  تنکـسم  هک  ار  یئاهنآ  نک و  ینابرهم  ناگدیدمتـس  و 

هب شاب و  گرم  دای  هب  نک و  هاتوک  ار  تیاهوزرآ  تسا و  تادابع  نیرتهب  زا  نآ  اریز  شاـب . هتـشاد  عضاوت  قلخ  ادـخ و  لـباقم  رد  نک و 
زا هک  منک  یم  ّتیـصو  ار  وت  نم  و  ینادـب . اـهیتحاران  حرط  رد  ـالب  ضرعم  رد  گرم و  ورگ  رد  ار  دوـخ  دـیاب  اریز  شاـب  ّتبحم  یب  اـیند 
منک یم  یهن  تلامعا  راتفگ و  رد  هلجع  تعرس و  زا  ار  وت  نم  یـسرتب و  ینلع  یناهنپ و  رد  يراد  وا  هب  هک  یتّبحم  رطاخ  هب  یلاعت  يادخ 

نآ دمآ  شیپ  وت  يارب  ایند  هب  طوبرم  ياهلاسم  رگا  یلو  هدـب  ماجنا  دوز  ار  نآ  دوب  تترخآ  يارب  دـیفم  ترخآ و  هب  طوبرم  يزیچ  رگا  و 
ماجنا تسه  نآ  رد  وت  دشر  يهیام  هچنآ  هنادنسپادخ و  حیحص و  یناوتب  ات  هحفص 45 ]  ] نک رکف  شفارطا  رد  نک و  لّمأت  نآ  يور  ردق 

یم رییغت  ار  ناسنا  دـب ، نیـشنمه  اریز  ینک  ینیـشنمه  تسا  نارگید  نظءوس  دروم  هک  یـسک  اب  ادابم  یتسیاب  تمهت  ّلحم  رد  ادابم  یهد .
تـشز زا  هدب و  ماجنا  ار  تیاهراک  ادخ  يارب  نک و  روظنم  یلمع  ره  رد  دوخ  يارب  ار  ادخ  هشیمه  مرـسپ  دناشک . یم  فارحنا  هب  دـهد و 

دوخ يارب  و  نادب . تیاهیدب  زا  هدننک  یهن  ار  وا  نادب و  تبحـص  بوخ و  ياهراک  يهدـنامرف  ار  وا  و  راد . هگن  ار  دوخ  ادـخ  يارب  یئوگ 
هتشاد تسود  شا  یگتـسیاش  يارب  ار  حلاص  هتـسیاش و  درم  نک و  باختنا  ادخ  يارب  یلاعت و  يادخ  اب  طابترا  رد  مدرم  نایم  زا  یناردارب 

ادابم يوش و  وا  لثم  مه  وت  ادابم  ات  شاب  رود  وا  زا  تلامعا  اب  شاب و  نمـشد  وا  اب  تبلق  رد  یلو  نک  ارادم  تنید  رطاخ  هب  قساف  اب  شاب و 
رد شاب  ور  هنایم  تتـشیعم  رد  مرـسپ  نک . كرت  ار  ینیـشنمه  دـمآ و  تفر و  درادـن ، ملع  لقع و  هک  یـسک  اب  و  ینیـشنب . اـه  هار  رـس  رد 
هب ار  دوخ  یئامن و  باختنا  يراد  ار  شتقاط  وت  دراد و  ماود  هک  ار  یئاهتدابع  هک  نک  ششوک  ریگب و  ار  طسو  ّدح  تتدابع  هحفص 46 ] ]
رد يوش و  ملاع  ات  ریگب  دای  ار  بوخ  ياهراک  يربب و  هدـئاف  ات  شاب  مّدـقم  يریخ  راک  ره  رد  ینامب و  ملاس  ات  نک  مزتلم  ندز  فرح  مک 

ار یئاذغ  زگره  راذگب و  مارتحا  اهنآ  ياهرتگرزب  هب  شاب و  نابرهم  تاهناخ  لها  زا  نالاسدرخ  ناکدوک و  هب  شاب و  ادـخ  دای  هب  لاح  ره 
زا يرپـس  ندـب و  تاـکز  نآ  اریز  هزور . هب  منک  یم  شرافـس  ار  وت  روخن و  تدوـخ  ياهدـناروخن  نارگید  هب  اذـغ  نآ  زا  نآ  زا  لـبق  هک 

دایز یشاب و  رکذ  سلاجم  رد  هک  نک  ششوک  نک و  بانتجا  تنمشد  زا  نک و  رذح  تنیـشنمه  زا  نک و  سفن  اب  داهج  و  تسا . ضارما 
منک یم  شرافـس  وت  هب  و  تسا . وت  نم و  یئادج  تعاس  هظحل  نیا  ماهدرکن و  راذگورف  تحیـصن  زا  يزیچ  وت ، يارب  نم  مرـسپ  نک . اعد 

و مراد . تسود  هحفـص 47 ]  ] ار وا  نم  ردقچ  هک  یناد  یم  وت  تسا و  تردپ  رـسپ  تردارب و  وا  اریز  ینک  یبوخ  تردارب  دّمحم »  » هب هک 
شرافـس هب  یجایتحا  اذل  دیردام  ردپ و  کی  زا  وا  اب  وت  تسه و  تردام  رـسپ  وا  اریز  مرادن  یـشرافس  نیـسح »  » تردارب صوصخ  رد  اّما 

نیزواجتم ّرـش  زا  ار  امـش  وا  دنک و  حالـصا  ار  امـش  روما  هک  مهاوخ  یم  وا  زا  مهد و  یم  رارق  امـش  نایم  رد  مدوخ  ياج  ار  ادخ  درادن و 
. میظعلا ّیلعلا  هّللاب  ّالا  ةّوق  الو  دنک . لزان  ار  دوخ  رما  یلاعت  يادخ  ات  دینک  ربص  دینک . ربص  دیناوت  یم  ات  هک  دینک  شـشوک  دـنک و  ظفح 
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ترضح نآ  دز و  تبرض  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  هیلع ، هّللا  هنعل  مجلم  نبا  یتقو  دیوگ : یم  هتابن  نب  غبـصا  هحفص 48 ] [. ] 27]
نامشوگ هب  لزنم  نایم  زا  هیرگ  يادص  ناهگان  میدوب  هتسشن  مالّسلا ) هیلع   ) یلع يهناخ  رد  تشپ  مدرم  زا  یعمج  نم و  دندرب  لزنم  هب  ار 

هیلع  ) نینمؤملاریما دندومرف  دندمآ و  نوریب  لزنم  زا  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترضح  هک  میدرک  یم  هیرگ  هناخ  رد  تشپ  مه  ام  دیسر 
دندمآ و نوریب  هناخ  زا  هرابود  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  مدنام . نم  طقف  دنتفر و  همه  دیدرگرب . ناتیاه  هناخ  هب  دناهداد  روتسد  مالّـسلا )

تّوق میاهاپ  مورب  مناوت  یمن  ربمغیپ  رـسپ  يا  مسق  ادـخ  هب  هن ، متفگ : دـیدرگرب . ناتیاه  هناـخ  فرط  هب  متفگن  هحفص 49 ]  ] رگم دندومرف 
هیلع  ) یبتجم ماما  ترـضح  متخیر . یم  کـشا  منیبب و  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما میـالوم  اـت  مور  یمن  اـجنیا  زا  نم  درادـن و  تکرح 

ترضح مدش و  لزنم  دراو  نم  وش  لخاد  دندومرف : نم  هب  دندمآ و  نوریب  هرابود  تشذگن  رتشیب  هظحل  دنچ  دندش و  لزنم  لخاد  مالّسلا )
نینمؤملاریما تروص  گنر  یلو  دوب  درز  هماّمع  گنر  دناهتـسب  ياهماّمع  اـب  ار  ناـشکرابم  رـس  هک  مدـید  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما

يور هب  ار  دوخ  اذـل  متـشاذگن  ترـضح  نآ  تروص  گنر  هماّمع و  گنر  نیب  یقرف  نم  هک  دوب  هدـش  درز  يردـق  هب  مه  مالّـسلا ) هیلع  )
تشهب هار  نیا  مسق  ادخ  هب  غبصا  يا  نکم  هیرگ  دومرف : نم  هب  مدیسوب . یم  ار  وا  مدرک و  یم  هیرگ  متخادنا و  ترضح  نآ  ياپ  تسد و 

سپـس تسا . امـش  زا  يرود  يارب  نم  يهیرگ  یلو  دیور  یم  تشهب  هب  امـش  هک  مناد  یم  مدرگ  تنابرق  مدرک : ضرع  مور . یم  هک  تسا 
نیا زا  دعب  تسا  نکمم  اریز  دیشاب  هدینـش  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  زا  هک  دیئامرفب  میارب  یثیدح  مدرگ  تنابرق  متفگ :

رد اـم  هک  ار  یتیاور  هحفـص 50 ]  ] نامه مالّـسلا ) هیلع   ) ماما اجنیا  رد  [ ) 28 . ] تسا روط  نیمه  هلب  دومرف : مونـشن . امـش  زا  یثیدـح  رگید 
هحفـص 51]  ] ثیدح نآ  همجرت  لقن  زا  راصتخا  رطاخ  هب  اجنیا  رد  ام  دیامرف و  یم  نایب  میا  هدرک  لقن  مالـسلا ») اهیلع   ) ارهز راونا   » باتک

زور زا  میئوگب  هکنآ  رطاخ  هب  میدرک  لقن  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح  تـالاح  رد  اـم  ار  تیاور  نیا  ارچ  اـّما  و  مینک ). یم  يراددوخ 
یهدـنامرف تحت  زونه  یلو  دوب  هتفرگ  رارق  مالّـسلا ) هیلع   ) یبـتجم ماـما  تسد  رد  روما  قتف  قـتر و  رگید  ناـضمر  كراـبم  هاـم  مهدزوـن 

هب ار  مجلم  نبا  يریگتسد  ربخ  متساوخ  یم  نم  یتقو  دندومرف : مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ترضح  دوب . مالّـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح 
هدرب ناشباوخ  ياهظحل  دندادن ، باوج  ترضح  نآ  مدید  یلو  میدرک  ریگتسد  ار  امش  نمشد  ادخ و  نمـشد  ردپ ، يا  متفگ : مهدب  مردپ 

هب نم  دینک . ارادم  نم  اب  مراگدرورپ ، يهکئالم  يا  دندومرف : یم  هک  یلاح  رد  دـندرک و  زاب  ار  ناشکرابم  ياهمـشچ  یتعاس  زا  دـعب  دوب 
ترـضح میهد  ماجنا  دیئامرفب  هچ  ره  ات  میا  هدروآ  امـش  تمدخ  هب  تسا  مجلم  نبا  امـش  نمـشد  ادخ و  نمـشد  نیا  مدرک : ضرع  ناشیا 

هب شریشمش  دناهتسب و  ار  وا  ياهتـسد  دندید  دندرک  هاگن  مجلم  نبا  هب  دندرک و  زاب  ار  ناشکرابم  ياهمـشچ  مالّـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
. يدرک یگرزب  ِتشز  رایـسب  راک  دندومرف : وا  هب  ّتبحم  ینابرهم و  لامک  اب  نازرل و  يادص  فعـض و  لاح  اب  مردـپ  تسا  زیوآ  شندرگ 

یمن حیجرت  نارگید  هحفـص 52 ]  ] رب ار  وت  مدوبن و  نابرهم  وت  هب  نم  ایآ  يدومن ؟ متازاجم  هنوگ  نیا  هک  مدوب  یماما  دـب  وت  يارب  نم  ایآ 
مدرک و یمن  انتعا  نم  دـنتفگ و  یمن  یئاهزیچ  وت  رـس  تشپ  مدرم  ایآ  مدوب ؟ هدرکن  دایز  وت  هب  ار  مئاطع  مدرک و  یمن  یکین  وت  هب  مداد و 

دش کشا  زا  رپ  شنامشچ  مجلم  نبا  ینم . لتاق  هرخالاب  وت  متـسناد  یم  نم  مدرک ؟ یمن  غیرد  وت  زا  ار  مئاطع  مدوب و  هتـشاذگ  دازآ  ار  وت 
( مالّـسلا هیلع   ) نینمؤملاریما مردـپ  یهد ! شتاـجن  تسا  شتآ  رد  هک  ار  یـسک  یهاوخ  یم  وـت  مالّـسلا ) هیلع   ) نینمؤـملاریما يا  تفگ : و 
ینابرهم و وا  هب  نک و  ارادـم  تسا  وت  تسد  رد  هک  يریـسا  هب  مرـسپ  يا  دـندومرف : دـندرک و  نم  هب  ور  سپـس  یئوگ . یم  تسار  دومرف :

نم دنز  یم  هنوگچ  تشحو  زا  شبلق  هتسشن و  يدوگ  هب  شیاهمشچ  سرت  زا  هنوگچ  ینیب  یمن  ایآ  نک  تقفـش  راهظا  وا  هب  نک و  یکین 
رگا هک  میتسه  ینادناخ  ام  مرـسپ  هلب  دومرف : مینک . ارادم  وا  اب  ام  هک  دینک  یم  ار  شـشرافس  امـش  هدـناسر  لتق  هب  ار  امـش  وا  ردـپ  متفگ :

یئاذغ ره  زا  مراد  وت  هب  نم  هک  یّقح  هب  ار  وت  مرـسپ  دنیب . یمن  يزیچ  ینابرهم  تشذگ و  مارکا و  زج  لباقم  رد  دـنکب  يدـب  ام  هب  یـسک 
تسد و مرـسپ  هدب . مه  وا  هب  يروخ  یم  تدوخ  هک  یبآ  نامه  زا  ناروخب و  اذـغ  نامه  زا  مه  وا  هب  يروخ  یم  هحفص 53 ]  ] تدوخ هک 
هب تبرض  کی  زا  شیب  یشکب . ار  وا  ینک و  صاصق  میوگ  یم  هک  يوحن  هب  یناوت  یم  ار  وا  مدُرم  نم  رگا  دنبن  ریجنز  لغ و  هب  ار  وا  ياپ 

: دومرف یم  هک  مدینش  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر  تّدج  زا  نم  اریز  نکن  هلثُم  ار  وا  نازوسب و  ار  شدسج  سپـس  نزن ، وا 
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رگا منک  هچ  وا  اب  مناد  یم  مدوخ  منک و  یم  شوفع  مدوخ  ار  وا  نم  مدنام  هدنز  رگا  اّما  دشاب و  ياهدنرد  گس  ولو  دینکن  هلثُم  ار  یـسک 
هیلع  ) یبتجم ماما  ترضح  هحفص 54 ] [. ] 29 . ] میهاوخ یمن  يزیچ  مارکا  وفع و  زج  راکهانگ  يارب  هک  میتسه  ینادـناخ  اـم  منک  شوفع 

نآ تّیـصو  قـبط  دوـمرف  تلحر  اـیند  راد  زا  مالّـسلا ) هیلع   ) نینمؤـملاریما ترـضح  هک  ناـضمر  كراـبم  هاـم  مکی  تسیب و  زور  مالّـسلا )
یبتجم ماما  دیرب . یم  دیریگ و  یم  ار  ماهزانج  بقع  رفن  ود  امش  ماهزانج و  لمح  يارب  دیتسه  یفاک  منیسح  وت و  دوب  هدومرف  هک  ترضح 
ترضح نآ  نفد  زا  دعب  دندومرف : مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ترضح  میدرک . نفد  نییرغ  رد  میتشادرب و  ار  هزانج  ام  دندومرف : مالّـسلا ) هیلع  )

: تفگ رفعج  نب  هّللادبع  دنناسرب . لتق  هب  ار  مجلم  نبا  ات  دندش  عمج  مالّسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما دالوا  باحصا و  میتشگرب  هفوک  هب  یتقو 
وا سپس  دننک و  شراسگنس  مدرم  ات  هحفص 55 ]  ] مینک شزیوآ  تفگ : هیفنح  نب  دّمحم  دیشکب . ار  وا  دعب  دینک و  عطق  ار  شیاپ  تسد و 

مردپ رما  لاثتما  طقف  نم  دندومرف : مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترضح  دریمب . ات  دیزیوایب  راد  هب  هدنز  ار  وا  تفگ : يرگید  مینزب . شتآ  ار 
نعل و وا  هب  مدرم  دندروآ و  ار  وا  دنروایب . ار  وا  هک  دندومرف  روتسد  ترضح  نآ  سپس  منک  یم  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح 

ماما و  مالّسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ادخ ، نمـشد  يا  دندومرف : مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترـضح  دوب . تکاس  وا  دنداتـسرف و  یم  نیرفن 
نم اب  دیهاوخ  یم  هچ  ره  داب  مالس  امـش  رب  نیـسح  يا  نسح و  يا  تفگ : درک و  دنلب  ار  شرـس  مجلم  نبا  اجنیا  رد  یتشک . ار  نیملـسملا 

ماجنا دـیهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ : مجلم  نبا  میـشکب . ار  وت  یتشک  ار  ام  يالوم  اقآ و  وت  هک  نانچ  نآ  میهاوخ  یم  ام  دـنتفگ : اهنآ  . دـینکب
نم تسا  هتشاد  زاب  قح  هار  زا  ار  وا  هدرک و  لیلذ  ار  وا  ناطیش  هک  متسه  یسک  نم  دینکن  قافرا  نم  هب  دیشکب و  ارم  امـش  رگا  اریز  دیهدب 
یم او  ار  وا  سپ  درکن  لوبق  وا  مدرک  یهن  ار  وا  درکن  ّتیعبت  نم  زا  وا  یلو  دـنکن  ار  راک  نیا  هک  مراذـگب  راشف  رد  متـساوخ  یم  ار  مسفن 
هیلع  ) یبتجم ماما  هب  ور  دش و  يراج  شسحن  کشا  سپـس  دوب  دهاوخ  يدیدش  باذع  وا  يارب  ار و  شراک  يدب  يازج  دشچب  ات  مراذگ 

نم زا  یهاوخ  یم  هک  روط  ره  ار  تّقح  نکب و  یهاوخ  یم  هچ  ره  متسه  تلباقم  رد  نآلا  متـشک و  ار  تردپ  نم  تفگ : درک و  مالّـسلا )
رارق وت  تسد  رد  ارم  نتـشک  هحفص 56 ]  ] هک منک  یم  شیاتس  ار  یئادخ  ربمغیپ ، رـسپ  يا  تفگ : تسـشن و  وناز  ود  شدوخ  سپـس  ریگب 

وا رب  ادخ  تاولـص  تشاد  ینابرهم  لد  شردپ  دننام  ترـضح  نآ  اریز  تخوس  وا  لاح  هب  شلد  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترـضح  داد 
. دز شتآ  ار  شندـب  تشک و  ریـشمش  تبرـض  کی  اب  ار  وا  دوب  هدومرف  شردـپ  هک  هنوگ  نامه  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  هرخـالاب  داـب .

نبا ناتـسدمه   ) دـلاجم نب  نادرو  هریحب و  نب  بیبش  دـندرک و  هعطق  هعطق  ار  وا  ریـشمش  اب  دـنتخیر و  ماطق  يهناـخ  هب  مدرم  سپـس  [. 30]
لّوا زا  دیاب  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ  مینک و  هراشا  ینید  مهم  بلطم  کی  هب  تسین  دـب  اجنیا  رد  [. 31 . ] دنتشک بش  نامه  مدرم  ار  مجلم )

لامعا زا  يرود  سفن و  يهیکزت  يهنیمز  هدرکن  دشر  وا  رد  هلیذر  تافـص  زونه  دـسر و  یم  غولب  ّدـح  هب  هک  یتقو  نآ  زا  ینعی  یگدـنز 
لوق هب  دشابن و  سفن  هیکزت  رکف  هب  دهاوخب  رگا  ّالاو  دیامن  تکرح  ادخ  يوس  هب  یساسا  حیحص و  هار  زا  دنک و  داجیا  دوخ  رد  ار  تشز 

ره دـنک  افتکا  يرهاظ  ياوقت  هب  تسا  تاـبجاو  ماـجنا  تاـمّرحم و  كرت  ناـمه  سفن  يهیکزت  دـنیوگ  یم  هک  هبرجت  یب  دارفا  زا  یـضعب 
هک دنز  یم  یتیانج  هب  تسد  دـنک و  یم  کمک  وا  هب  ناطیـش  و  هحفـص 57 ]  ] دروآ یم  رد  اپ  زا  ار  وا  ءوسلاب  هراّما  سفن  دـشاب  هک  تقو 

یـضعب ناوخ و  بش  زامن  سّدـقم و  ناورهن  لها  رئاس  ای  مجلم و  نبا  هک  دراد  مه  تقیقح  دـیا و  هدینـش  رایـسب  امـش  دـشابن  ناربج  لباق 
تـسد درک ، یم  یهن  ار  اهنآ  دـنداد  یم  رارق  یـضاق  ار  ناشنادـجو  رگا  یّتح  هک  تیانج  همه  نیا  هب  اهنآ  ارچ  سپ  دـناهدوب  نآرق  ظفاح 

زا لبق  اهنآ  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هملک  کی  شباوج  تشادن !؟ زاب  تشز  لامعا  نیا  زا  ار  اهنآ  ناشدّجهت  هزور و  زامن و  ارچ  دـندز ؟
تیالو زا  يوریپ  نودب  هنارسدوخ و  دندوب و  هدیورگ  اه  یبآم  سّدقم  هنوگ  نیا  هب  دننک  سفن  يهیکزت  هک  نآ  زا  لبق  دنوش  ناسنا  هکنآ 

رورغ و ربک و  دـننام  تداسح ، هنیک و  دـقح و  دـننام  تسایر ، هاج و  ّبح  دـننام  هلیذر  تافـص  زا  دوخ  ِسفن  يهیکزت  نودـب  تماما و  و 
رکف هب  مه  يزور  رگا  دنتـسناد و  یم  مه  تشهب  نیـشنردص  ار  دوخ  دندرک و  یم  لمع  دـندوب  هدینـش  مالـسا  زا  هک  ار  یلامعا  تجاجل ،

رد ار  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  هک  دـنتفرگ  یم  میمـصت  دـنداتفا  یم  اهنآ  هب  کمک  یتحاراـن و  زا  مدرم  تاـجن  هعماـج و  حالـصا 
و مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نیب  یقرف  هک  دندوب  كرد  مک  یناورهن  نیـسّدقم  نیا  ردـق  نآ  دنـشکب و  صاعورمع  هیواعم و  فیدر 
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يهیکزت هب  تیالو ، هار  زا  تیالو و  هب  زیچ  ره  زا  شیب  مالسا  مینیب  یم  هکنیا  اذل  دنتشاذگ  یمن  هیواعم  و  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح 
لئاذر عیمج  زا  سفن  بیذـهت  هب  لّوا  يهلحرم  رد  دـننکن و  ار  تاهابتـشا  هنوـگ  نیا  ناملـسم  مدرم  هک  تسا  نیا  يارب  هداد  ّتیمها  سفن 

فارحنا هنوگره  زا  ار  ام  لاـعتم  راـگدرورپ  تسا  دـیما  دـننک  لرتنک  ساّـسح  هحفـص 58 ]  ] عقاوم رد  ار  دوخ  سفن  دـنناوتب  اـت  دـنزادرپب 
. درادب ظوفحم 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  هبطخ 

نآ دش  لقتنم  امـسر  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  هب  هقلطم  تماما  تیالو و  سّدقم  ماقم  هک  ناضمر  كرابم  هام  مکی  تسیب و  زور  حـبص 
ءایبنا متاخ  هب  دورد  دنتفگ و  ار  یهلا  يانث  دمح و  دنداتسیا و  مالّـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ربنم  زارف  رب  دنتفر و  هفوک  دجـسم  هب  ترـضح 

نورخآلا هکردی  ملو  لمعب ، نولّوألا  هقبسی  مل  لجر  ۀلیّللا  هذه  یف  ضبق  دقل  : » دندومرف سپـس  دنداتـسرف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  )
ههّجوی ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  ناکو  هسفنب ، هیقیف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  عم  دهاجی  ناک  دقل  لمعب 
یـسیعب اهیف  جرع  یّتلا  ۀلیّللا  یف  یّفوت  دقلو  هیدی ، یلع  هّللا  حـتفی  یّتح  عجری  الو  هلامـش ، نع  لیئاکیمو  هنیمی ، نع  لیئربج  هفنکیف  هتیارب ،

نأ دارأ  هئاطع ، نع  تلـضف  مهرد  ۀئامعبـس  ّالإ  ءاضیب  الو  ءارفـص  فّلخ  امو  یـسوم ،) ّیـصو   ) نون نب  عشوی  اـهیف  ضبق  یّتلا  و  میرم ، نب 
هّللا یلإ  یعاّدـلا  نبا  انأ  ریذـنلا  نبا  انأ  ریـشبلا  نبا  انأ  لاق : ّمث  هعم ، هلوح  نم  سانلا  یکب  یکبف و  ةربعلا  هتقنخ  ّمث  هلهأل . امداخ  اـهب  عاـتبی 
هباتک یف  مهتّدوم  هّللا  ضرف  تیب  لـهأ  نم  اـنأ  اریهطت  مهرّهطو  سجّرلا  مهنع  هّللا  بهذأ  تیب  لـهأ  نم  اـنأ  رینملا ، جارـسلا  نبا  اـنأ  هنذاـب 

«. سلج ّمث  تیبلا  لها  انتّدوم  ۀنسحلاف  انسح » اهیف  هل  دزن  ۀنسح  فرتقی  نم  یبرقلا و  یف  ةّدوملا  ّالإ  ارجأ  هیلع  مکلئـسا  لق ال  : » یلاعت لاقف 
وا رب  یـسک  هدیـسرن و  وا  يهیاپ  هب  حـلاص  لمع  تدابع و  رد  یـسک  ناسنا ، نیرخآ  نیلّوا و  زا  هک  تفر  ایند  زا  يدرم  بشید  ینعی  [. 32]

ار دوخ  درک و  یم  داهج  نانمشد  اب  ترضح  نآ  تمدخ  رد  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا لوسر  رانک  رد  وا  تسا  هتفرگن  تقبس 
رد لیئربج  داتـسرف  یم  گنج  نادیم  هب  ار  وا  یتقو  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  هحفـص 60 ] . ] دوب هداد  رارق  وا  يالب  رپس 
زا یبش  رد  وا  دومرف و  یم  حتف  وا  يهلیـسوب  یلاعت  يادخ  ار  گنج  ات  تشگ  یمن  رب  وا  دـندوب و  شپچ  فرط  لیئاکیم  شتـسار و  فرط 

دصتفه زج  یلام  دوخ  زا  درک و  تافو  یسوم  ترضح  ّیصو  نون » نب  عشوی   » ترـضح تفر  نامـسآ  هب  یـسیع »  » ترـضح هک  تفر  ایند 
هیرگ رایـسب  تفرگ و  ار  شیولگ  هدـقع  اجنیا  رد  تشاذـگن . یقاب  يزیچ  درخب  شا  هناخ  لها  يارب  یمداخ  نآ  اب  تساوخ  یم  هک  مهرد 
متسه هدنهد  تراشب  ربمغیپ  رسپ  نم  دندومرف : مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  سپـس  دندرک . هیرگ  مه  اهنآ  دندوب  شفارطا  هک  یمدرم  درک و 

ینارون غارچ  رـسپ  نم  درک  یم  توعد  ادخ  نذا  اب  ادخ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  متـسه  یـسک  نآ  رـسپ  نم  متـسه  هدنناسرت  ربمغیپ  رـسپ  نم 
زا نم  تسا  هتشاد  هگن  كاپ  یبوخ  تراهط  اب  ار  ام  هدرک و  عفد  ام  زا  ار  يدیلپ  سجر و  یلاعت  يادخ  هک  متسه  یتیب  لها  زا  نم  متیاده 

يدزم امش  زا  نم  ربمایپ  يا  وگب  هدومرف  هدرک و  بجاو  ناناملسم  رب  ار  ام  ّتبحم  نآرق  رد  یلاعت  يادخ  هک  متسه  یتیب  لها  هحفص 61 ] ]
هک دـیناد  یم  مینک و  یم  يدایز  یکین  وا  هب  ام  دـنک  مهارف  ار  یکین  هک  یـسک  میاـبرقا و  هب  ّتبحم  رگم  مهاوخ  یمن  متلاـسر  لـباقم  رد 

( مالّسلا هیلع   ) یبتجم ماما  هک  دسیون  یم  دیفم  خیش  داشرا  باتک  رد  دنتسشن . ترضح  نآ  سپـس  تسا  نادناخ  ام  ّتبحم  یکین  هنـسح و 
تافوقوم و رظان  هک  دندوب  هدرک  ّتیصو  ترضح  نآ  هب  دندوب و  ناشباحصا  دالوا و  لها و  رب  مالّسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ناشردپ  ّیصو 

دندش دیهـش  مالّـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  هک  ینامز  دسیون : یم  رثالا  ۀـیافک  باتک  رد  دنـشاب . ترـضح  نآ  يهیراج  تاقدـص 
هیرگ دنتـسشن و  هظحل  دـنچ  تفرگ و  ار  ناشیولگ  هدـقع  هک  دـننزب  فرح  دنتـساوخ  دـنتفر و  ربنم  هب  مالّـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح 

زا یکاح  هک  یئانعم  رپ  ظافلا  اب  ار  یلاعت  يادخ  دنتفگ و  ار  یهلا  يانث  دمح و  هکنآ  زا  دعب  هحفص 62 ] [. ] 33 . ] دنتساخرب سپس  دندرک 
ام يارب  ار  تفالخ  داد  رارق  وکین  هک  مرازگـساپس  ار  یئادخ  دـندومرف : دندوتـس ، دوب  مالّـسلا ) مهیلع   ) تمـصع تیب  لها  يهّقح  فراعم 
نب یلع  ترـضح  نینمؤملاریما  مرکا و  ربمایپ  صوصخ  رد  ار  نامتبیـصم  ازع و  میراذـگ  یم  یلاعت  يادـخ  باسح  هب  ربماـیپ و  تیب  لـها 
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هتشاذگن یقاب  دوخ  زا  يرانید  یمهرد و  مردپ  مسق  ادخ  هب  درک  هدز  تبیـصم  ار  ملاع  برغ  قرـش و  ازع ، نیا  مالّـسلا .) امهیلع   ) بلاطیبا
هیلع و هّللا  یّلص   ) ادخ لوسر  مّدج  مبوبحم و  درخب . شتیب  لها  هحفص 63 ]  ] يارب يرازگتمدخ  نآ  اب  تساوخ  یم  هک  مهرد  دصتفه  زج 

رگم میور  یمن  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  ام  زا  کی  چیه  هک  دنوش  یم  راد  هدـهع  شتیب  لها  زا  رفن  هدزاود  ار  تفالخ  دومرف : ملـس ) هلآ و 
هیلع  ) نینمؤملاریما ترضح  یتقو  هک  هدمآ  دیفم  خیـش  داشرا  باتک  رد  دننک . یم  مومـسم  هکنآ  ای  دنـشک و  یم  ریـشمش  اب  ای  ار  ام  هکنآ 

باحصا دندش و  رّکذتم  مدرم  هب  ار  دوخ  ّقح  دندناوخ و  ياهبطخ  مدرم  يارب  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترـضح  دندش  دیهـش  مالّـسلا )
میلست شلباقم  رد  وا  هک  یسک  لباقم  رد  دنـشاب  میلـست  دگنجب و  وا  هک  یـسک  اب  دننک  گنج  هکنیا  رب  ترـضح  نآ  اب  همه  نینمؤملاریما 

هعمج 21 زور  رد  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ترضح  اب  ناناملسم  هک  دسیون  یم  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  باتک  رد  [. 34 . ] دندومن تعیب  دشاب 
نینمؤملاریما يومع  رـسپ  ساّبع  نبا  [. 35 . ] دوب لاس  ترـضح 37  نآ  كرابم  ّنس  دـندرک و  تعیب  يرجه  لاس 40  ناضمر  كرابم  هاـم 

يا هحفـص 64 ] : ] تفگ نینچ  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  يهبطخ  زا  سپ  دوب  تیـالو  بتکم  يهتـسجرب  نادرگاـش  زا  هک  مالّـسلا ) هیلع  )
: دنتفگ مدرم  دینک . تعیب  وا  اب  تسا  نینمؤملاریما  يهفیلخ  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا لوسر  نیـشناج  ربمغیپ و  رـسپ  نیا  مدرم 

تعیب ترـضح  نآ  اب  همه  دـنتفرگ و  یم  یـشیپ  رگیدـکی  رب  وا  اـب  تعیب  يارب  اذـل  تسا و  تفـالخ  يهتـسیاش  بوبحم و  ردـقچ  وا  هب  هب 
ار اهنآ  ياهمانـشخب  ّیط  دندوب  هدومرف  بوسنم  نینمؤملاریما  هک  ار  فلتخم  کلامم  نایلاو  مامت  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح  دـندرک .

رگید کلامم  نارادناتـسا  هفوک  مدرم  تعیب  اب  نامزمه  اذل  دندناسر . اهنآ  عالّطا  هب  ار  هفوک  مدرم  تعیب  دـندومرف و  تیبثت  دوخ  تُسپ  رد 
مدرم مامت  دـنتفرگ و  تعیب  ترـضح  نآ  يارب  مدرم  زا  ماش  زجب  ناـهج  طاـقن  ماـمت  رد  یّلک  روطب  نمی و  قارع و  زاـجح و  ناریا و  لـثم 

نادناخ نانمشد  نیرت  نمشد  رارقتسا  ّلحم  هک  ماش  رد  یلو  دندروآ  نامیا  ترـضح  نآ  تفالخ  تیالو و  تماما و  هب  هچراپکی  ناملـسم 
دننک تعیب  ترضح  نآ  اب  دنتسناوتن  هیواعم  ءوس  تاغیلبت  رطاخ  هب  لهج و  سرت و  يور  زا  مدرم  دوب  مالّسلا ) مهیلع   ) تراهط تمـصع و 

ار ترـضح  نآ  اـب  تفلاـخم  ياـنب  تشاد  مالّـسلا ) هیلع   ) نینمؤـملاریما ترـضح  يهراـبرد  هک  دوـخ  قباـس  شور  ناـمه  هب  هیواـعم  هکلب 
هحفص 65] . ] دنک هدنکارپ  ترضح  نآ  فارطا  زا  ار  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترضح  نارادفرط  هک  درک  یم  ششوک  تشاذگ و 

هیواعم یسایس  ياهتیلاعف 

دندوب مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  نینمؤملاریما و  باحـصا  زا  رهاظ  رد  هک  نیقفانم  زا  تردق ، ءاطعا  هدعو  لوپ و  اب  ار  یناسوساج  هیواعم 
رد هیواعم  فرط  زا  ریمح  يهلیبق  زا  یسانشان  درم  الثم  درک  یم  راداو  یمالسا  کلامم  رئاس  هفوک و  رد  یـسوساج  هب  ار  اهنآ  دیرخ و  یم 

یـسوساج هب  يرگید  درف  زین  هرـصب  رد  دندز . ندرگ  دـندومرف و  ریگتـسد  ار  وا  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  هک  درک  یم  یـسوساج  هفوک 
نآ نارادـفرط  زا  یـضعب  دـش . هتـشک  دـش و  ریگتـسد  ترـضح  نآ  یلاو  يهلیـسوب  مالّـسلا ) هیلع   ) ماما یبتک  روتـسد  هب  هک  دوب  هتخادرپ 
رد هک  دیبع  هب  دایز  هب  الثم  دندرک . مایق  ترضح  نآ  هیلع  هیواعم  تاغیلبت  رطاخب  اهدعب  یلو  دنتفر  یمن  هیواعم  راب  ریز  لئاوا  رد  ترضح 
نب دایز  ردام  اریز  تسناد  یم  دوخ  ردارب  ار  وا  هیواعم  و  دوب . مالّـسلا ) امهیلع   ) یبتجم ماما  نینمؤملاریما و  ترـضح  یلاو  ناریا  سراـف و 

رایتخا رد  ار  دوخ  نز  هّیمس  دوخ  تسد  هب  هک  دوب  یتریغ  یب  درم  دیبع  تشاد و  عورـشمان  طباور  نایفـسوبا  اب  دوب و  ياهراک  دب  نز  دیبع 
تسناد و یم  دوخ  ردارب  ار  وا  اذل  تسا . نایفـسوبا  رـسپ  دـیبع  نب  دایز  هک  دوب  دـقتعم  هیواعم  تشاذـگ و  یم  نایفـسوبا  هلمجنم  نارگید 

نینمؤملاریما زا  [ » هحفـص 66 . ] تشون نومـضم  نیا  هب  ياهمان  وا  هب  لّوا  اذل  درب  یم  جنر  تهج  نیا  زا  دوب  هدـش  نینمؤملاریما  یلاو  نوچ 
يدرک یم  تمعن  رکش  رگا  یلو  يدش  تمقن  بجوتسم  اذل  يدرک و  تمعن  نارفک  يدوب و  يرکشان  يهدنب  وت  دیبع » نب  دایز  هب  هیواعم 

ار دوخ  هک  ردام  ردپ و  یب  يا  دیآ . یم  نوریب  هشیر  زا  هخاش  دیور و  یم  تخرد  زا  گرب  دوب . رتهب  وت  يارب  يدرک  یمن  ار  نآ  نارفک  و 
تـسرد شیأر  تسا  نکمم  یّتح  يدـنمدرخ  ره  تاهیه  ياهدـش  جراخ  نم  تردـق  تحت  زا  هک  ياهدرک  نامگ  یتخادـنا و  تکـاله  هب 

سک چیه  ياهدـش و  يرهـش  ياورنامرف  زورما  يدوب ، ام  يهدـنب  زورید  هّیمـس  رـسپ  يا  وت  دنتـسین  اطخ  زا  نوصم  يأر  نابحاص  دـشابن و 
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ریگب و تعیب  نم  يارب  سراـف  مدرم  زا  هماـن  نیا  ندیـسر  دّرجم  هب  مهد  یم  روتـسد  وت  هب  نم  تسا . هدرکن  یّقرت  دوز  نینچ  نیا  وت  دـننام 
ریز ار  وت  منک و  یم  بلس  تردق  زا  ار  وت  هلیـسو  نیرتکچوک  اب  ياهداد و  رده  ار  تلام  ناج و  ینکن  نینچ  رگا  هدب و  ّتیمها  ارم  فرح 

هدرب رازاب  رد  ار  تردـپ  وت و  مناشکب و  ماـش  اـت  سراـف  زا  هحفـص 67 ]  ] هداـیپ هتـسب و  تسد  ار  وـت  هک  مروـخ  یم  مسق  مریگ و  یم  رظن 
دناوخ ار  هیواعم  همان  یتقو  دـیبع  نب  دایز  مالّـسلاو . يدرگ  یمرب  یگدرب  هب  زاب  ياهدوب  هدرب  البق  هک  يروط  نامه  مشورف و  یم  ناشورف 

يهدنـشک راوخرگج ، دنه  رـسپ  تفگ : یهلا  يانث  دـمح و  زا  سپ  تفر . ربنم  هب  درک و  عمج  دجـسم  رد  ار  مدرم  دـش و  ینابـصع  تخس 
یسک هدش و  بازحا  رکشل  يهدنامرف  هدرک و  ناهنپ  ار  دوخ  قافن  دنک و  یم  راک  مالسا  فالخ  رب  انلع  هک  یسک  ءادهّشلادّیس و  يهزمح 
تعیب مریگب و  تعیب  وا  يارب  هک  هدرک  مدـیدهت  هتـشون و  ياهماـن  نم  هب  دـنک  یم  فرـص  ادـخ  رون  ندرک  شوماـخ  هار  رد  ار  شلاـم  هک 
یقرب دعر و  تهج  یب  هتخیر و  ورف  شناراب  هک  تسا  يربا  دننام  وا  هکنآ  لاح  منکشب و  ار  مالّسلا ) امهیلع   ) یبتجم ماما  یلع و  ترـضح 

يدیدهت اب  وا  ایآ  دنک . یم  هدوهیب  دیدهت  دشاب  فیعـض  نوبز و  لیلذ و  هک  زیچ  ره  دنزاس . یم  هدـنکارپ  ار  وا  اهداب  يدوز  هب  دـنز و  یم 
ریغ هار  قح و  هار  زا  ریغ  یهار  دنک  یم  هابتشا  وا  تاهیه ، اشاح ، هحفص 68 ] [ !؟ دوش یم  گرزب  وا  دناسرت و  یم  ارم  اعقاو  هدومن  ارم  هک 

رازهدص اب  ربمغیپ  رتخد  ِرـسپ  وا  نم و  نیب  مسرتب . وا  زا  تسا  نکمم  هنوگچ  ما . هدید  ار  هماهت  ياه  هقعاص  هک  نم  هدرک  باختنا  ار  نید 
گنج وا  اب  نانچ  مور  هیواعم  گنج  هب  هک  دـهد  هزاجا  نم  هب  رگا  مسق  ادـخ  هب  دـنا . نم  نابیتشپ  دـناهتفرگ و  رارق  راصنا  رجاهم و  زا  رفن 

ار لدرخ  خلت  بآ  و  میامن ). کیرات  بش  نوچ  وا  يارب  ار  زور  ینعی  . ) مهدـب ناشن  وا  هب  ار  نامـسآ  ياه  هراتـس  نشور  زور  رد  هک  منک 
ار هیواعم  همان  باوج  هبطخ  نیا  زا  دعب  تسا . هزین  ریت و  اب  ادرف  یلو  تسا . فرح  اب  راک  زورما  دناکشخب . ار  وا  زغم  ات  مناکچب  وا  ینیب  رد 

عقاو جاوما  شوختـسد  هک  منیب  یم  یقیرغ  نوچ  ار  وت  مدـش  علّطم  شنومـضم  زا  دیـسر و  نم  هب  وت  يهماـن  هیواـعم  يا  تشون : نینچ  نیا 
راوازس ار  دوخ  هک  هدرک  تمعن  نارفک  یـسک  يزادنا  یم  تسد  اه  هغابروق  ياپ  هب  بآ و  يور  ياه  هزخ  هب  دوخ  تاجن  يارب  ياهدش و 

رگا ياهداد  شحف  ارم  هکنیا  اـّما  تسا . هدرک  داـسف  نیمز  يور  رد  هدروآرد و  مشخ  هب  ار  شربماـیپ  ادـخ و  هدومن و  راـگدرورپ  تبوـقع 
یبآ چیه  هب  هک  مدرک  یم  یفّرعم  هدولآ  و  هحفـص 69 ]  ] اوسر نانچ  نآ  ار  وت  دننادب  لقع  یب  ارم  مدرم  هک  مدیـسرت  یمن  دوبن و  نم  ملح 

یتعامج رسپ  وت  ماهّیمس  رسپ  نم  رگا  ياهدربن  ارم  ردپ  مسا  ياهدرک و  مشنزرس  ياهداد و  تبسن  هّیمس  مردام  هب  ارم  هکنیا  يوشن و  هتـسش 
یم متشاد  زاب  يروآ و  یم  تسدب  تمحز  نودب  هلیـسو و  نیرتکچوک  نودب  ارم  هک  ياهدرک  لایخ  هکنیا  اّما  یتّیلهاج . نامز  ياهدرم  زا 
الاح دوش  يدنفسوگ  يهمعط  ياهدنرد  گرگ  ای  دسرتب  یکشجنگ  يادص  زا  يراکش  ِزاب  هدش  تقو  چیه  ایآ  ياهدرک  هابتشا  یلیخ  ینک 
نم دیآ  یم  تدب  وت  نآ  زا  هک  يراک  زا  ریغ  هب  دمآ و  مهاوخن  دورف  يوش  یم  تحاران  وت  هک  یئاج  زا  ریغ  هب  نم  هک  ورب  دوخ  هار  رد  وت 

هیواعم هنوگچ  هک  دینک  یم  هظحالم  مالّسلاو . میرتدنلبرس  کیمادک  رت و  تسپ  ام  زا  کیمادک  دید  یهاوخ  يدوز  هب  مهد و  یمن  ماجنا 
ياهنیمز هک  ار  دیبع  نب  دایز  و  دنک . بذج  دوخ  يوس  هب  ار  مالّـسلا ) امهیلع   ) یبتجم ماما  نینمؤملاریما و  نایلاو  ناگدنیامن و  دهاوخ  یم 

یم وا  هب  بات  بآ و  نیا  اب  يزیمآ  دیدهت  يهمان  دنک  فرحنم  دناوتب  ار  وا  دیدهت  اب  هک  دهد  یم  لامتحا  دـنیب و  یم  فارحنا  يارب  وا  رد 
یتقو میوش . یم  ترپ  بلطم  زا  يرادقم  هچ  رگا  دش  هیواعم  رادفرط  دیبع  نب  دایز  هک  دش  هچ  هرخالاب  مینیبب  اجنیا  رد  تسین  دـب  دـسیون .

زا ات  داتسرف  وا  دزن  يریگ  هطساو  يارب  ار  هبعش » نب  ةریغم  ، » دنک بذج  ار  دیبع » نب  دایز   » دناوت یمن  هلیـسو  نیا  هب  هک  دش  هّجوتم  هیواعم 
« دـیبع نب  دایز   » رکف زا  هاگچیه  نم  تفگ : هبعـش » نب  ةریغم   » هب هیواعم  يزور  اذـل  هحفـص 70 ] . ] دـناشکب دوخ  فرط  هب  ار  وا  ّتبحم  هار 

یم تّبحم  هقالع و  راهظا  وا  هب  ناـنآ  هدرک و  یـضار  دوخ  زا  ار  مدرم  دـنک و  یم  تموکح  سراـف  نیمزرـس  رد  وا  اریز  مور . یمن  نوریب 
لکشم یلیخ  میارب  هلأسم  نیا  تفاین و  هار  منامشچ  هب  باوخ  هتشذگ  ِبش  یّتح  دناهتشاذگ و  شرایتخا  رد  يدایز  تورث  لام و  دنیامن و 

تبیـصم دـیامن  مایق  شرکـشل  اـب  نم  هیلع  وا  دـنک و  تعیب  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسح  دـننام  ربمغیپ  تیب  لـها  زا  یکی  اـب  وا  رگا  هدـش 
سراف فرط  هب  نم  یهدـب  هزاجا  رگا  تفگ : هیواعم  هب  هریغم » . » تسا برع  نارـس  زا  دـیبع » نب  دایز   » اریز دوب . دـهاوخ  نم  يارب  یگرزب 

هدعو هب  ار  وا  یناوت  یم  ات  نک و  هلجع  بوخ  رایـسب  تفگ : هیواعم  ما . هتـشاد  یتقافر  وا  اب  میدـق  زا  نوچ  منز  یم  فرح  وا  اب  مور و  یم 
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همان نیا  رد  درک . هناور  سراف  يوس  هب  ار  وا  داد و  هریغم »  » تسد هب  تشون و  دیبع » نب  دایز   » يارب هیواعم  ياهمان  و  نک . نئمطم  نم  ياه 
رایسب مردارب  نایفـسوبا . رـسپ  دایز  هب  نایفـسوبا  رـسپ  هیواعم  زا  همان  نیا  دسیون : یم  هدرک و  باطخ  دوخ  ردارب  ار  دیبع » نب  دایز   » هیواعم

عطق رطاخب  هحفـص 71 ]  ] هک يزور  نآ  زا  یـسرت  یمن  ارچ  دنزادنا  یم  هکلهم  هب  ار  دوخ  سفن  ياوه  يهلیـسوب  مدرم  هک  دتفا  یم  قاّفتا 
زا يراد و  نم  هب  تبـسن  هک  تسا  یّنظ  ءوـس  رطاـخب  وـت  لـمع  نیا  دـیایب . شیپ  تیارب  یئاـهیراتفرگ  ندـش  تـسود  نمـشد ، اـب  مـحر و 

راکفا وت و  رکف  نیب  ردقچ  تسا  هدوبن  وت  نم و  ردپ  نایفسوبا  یتسین و  نم  ردارب  راگنا  هک  اجنآ  ات  ياهدرک  رظن  فرـص  نم  يدنواشیوخ 
وت رد  تردام  زا  هک  تسا  یگر  رطاخب  نیا  یهد . یم  گـنج  نـالعا  نم  اـب  وت  مناـمثع و  نوخ  بلط  لاـبند  نم  دراد . دوجو  تواـفت  نم 

هگن دوخ  لاـب  ریز  هب  ار  يرگید  غرم  مخت  هتخادـنا و  رود  ار  دوـخ  مخت  هک  یتـسه  یغرم  لـثم  وـت  هدرک  تریغ  یب  ار  وـت  دراد و  دوـجو 
كرت ار  وت  يردارب  منکن و  هذـخاؤم  تدـب  ياهراک  رطاخ  هب  ار  وت  منک و  یبوخ  وت  اـب  ماهتفرگ  میمـصت  نم  اـهنیا  يهمه  اـب  تسا  هتـشاد 

ینک حتف  ریشمش  اب  ار  ایرد  رعق  يور و  ورف  ایرد  هب  مشاه  ینب  تعاطا  رد  رگا  هک  نادب  ار  نیا  منزن و  اپ  تشپ  ار  وت  روما  حالصا  میامنن و 
ینب هحفـص 72 ]  ] رظن زا  سمـش  دبع  نادنزرف  دـسر و  یم  سمـش  دـبع  هب  تداژن  وت  اریز  تشاد  یهاوخن  دـنویپ  اهنآ  اب  وت  هجو  چـیه  هب 

، دوخ بسن  لصا و  يوس  هب  درگرب  دنک . تمحر  ار  وت  دنوادخ  دنهد . رارق  يواگ  ندیرب  رس  يارب  هک  تسا  يدراک  زا  رت  ضوغبم  مشاه 
ماـمتا وت  هب  نم  نک  رود  دوخ  زا  ار  تجاـجل  نیا  نکن و  یفخم  ار  دوخ  بسن  نکن و  زاورپ  نارگید  لاـب  اـب  دوخ و  هلیبـق  موق و  يوـس  هب 

یبوخ شاداپ  درک  یهاوخ  وت  هک  یتمدـخ  وکین  نیا  لباقم  رد  يراد  لـماک  ناـنیمطا  نم  فرح  هب  يراد و  تسود  ارم  رگا  مدرک  تّجح 
نم ررـض  هب  هن  عفن و  هب  هن  هک  يورب  یفرط  کـی  هب  هک  تسا  نیا  رتـهب  يریذـپ  یمن  ارم  فرح  یهاوخ و  یمن  ارم  رگا  تفرگ و  یهاوخ 
درک مارتحا  وا  زا  داتفا  وا  هب  شمـشچ  یتقو  دـیبع » نب  دایز  . » درک تکرح  سراف  يوس  هب  تفرگ و  ار  هماـن  هریغم » . » مالّـسلاو ینک ، راـک 

. دیلام نآ  يور  ار  شیاپ  تخادنا و  اپ  ریز  هب  ار  همان  سپـس  دناوخ و  ار  نآ  دیدنخ و  دـیبع  نب  دایز  داد  وا  هب  ار  هیواعم  يهمان  یتقو  یلو 
هداتـسرف وت  فرط  هب  ارم  هک  دسرت  یم  وت  ینامرفان  زا  هیواعم  تفگ : وا  هب  هریغم  یلو  دـنک  یتحارتسا  هک  تساوخ  هریغم  زا  دـیبع  نب  دایز 

هحفـص  ] وا رازگتمدـخ  شاب و  تدوخ  رکف  هب  مه  وت  دـناهدرک . تعیب  هیواعم  اـب  دـناهدوب  ّتیقّفوم  يوزرآ  رد  هک  یمدرم  يهمه  و  تسا .
هریغم يا  تفگ : دیبع » نب  دایز  . » دشاب هتشادن  یجایتحا  وت  هب  رگید  دوش و  مکحتـسم  هیواعم  تفالخ  تموکح و  هکنآ  زا  لبق  شاب ، [ 73
لوبق هریغم  داد . مهاوخ  باوـج  وـت  هب  منک و  یم  رکف  راـک  نیا  يور  منک  یمن  هلجع  اـهراک  رد  متـسین و  ياهبرجت  یب  لوـجع و  درم  نم 

هدش هّجوتم  تسا  نکمم  امـش  يوس  هب  ءالب  مدرم  يا  تفگ : ربنم  رد  تفر و  دجـسم  هب  دیبع  نب  دایز  مّوس  زور  دش  رظتنم  زور  ود  درک و 
ار مدرم  مدرک . یم  رکف  عوضوم  نیا  يور  مدوب و  نارگن  نم  دنتشک  ار  نامثع  یتقو  دینک . رود  دوخ  زا  دیراد  تصرف  ات  ار  ءالب  نآ  دشاب 

رکف همه  دندش و  هتـشک  رفن  رازهدص  لمج  گنج  زور  نیّفـص و  گنج  رد  دنوش . یم  حبذ  نابرق  دیع  رد  هک  مدـید  ینادنفـسوگ  دـننام 
دور و یم  تشهب  رد  هک  درک  یم  رکف  لتاق  مه  دنراد  یم  رب  مدق  قح  هار  رد  تریصب و  اب  دننک و  یم  يوریپ  دوخ  ماما  زا  هک  دندرک  یم 

یم نآلا  نم  دـندوب  هدرک  هابتـشا  هرخالاب  ناشلامعا  نیا  رد  زور  نآ  مدرم  تسین  نینچ  نیا  اّما  دنتـشاد . يرکف  نینچ  نیا  اـهنآ  لوتقم  مه 
يهرابرد متسه و  لئاسم  نیا  زا  يریگ  هرانک  رادفرط  نم  اذل  دورب . نیب  زا  مدرم  نید  دیایب و  شیپ  ام  يارب  هرابود  هتشذگ  عضو  هک  مسرت 

زا دناوخ و  مدرم  يارب  ربنم  رد  دیبع  نب  دایز  ار  هبطخ  نیا  یتقو  دشاب . هدیدنسپ  تبقاع  رد  هّللا  ءاشنا  هک  مهد  یم  ماجنا  ار  نامه  مه  امش 
ناشیوخ ماوقا و  فرط  هب  رادرب و  تجاجل  زا  تسد  دنک  تمحر  ار  وت  ادخ  دیبع  نب  دایز  يا  تفگ : تفر و  وا  دزن  هریغم  دـمآ  نیئاپ  ربنم 
نانخـس زا  وگب و  ار  ترخآ  فرح  منک  یم  یتروشم  وت  اـب  نم  تفگ : دـیبع  نب  داـیز  نکن . محر  عطق  درگرب و  تناردارب  هحفص 74 ]  ] و
مدـقتعم نم  لقع . مکح  هب  تفگ : هریغم  منک ؟ هچ  نم  وگب  دـشاب ، نیما  دـیاب  تسا  تروشم  ّلحم  هک  یـصخش  نوچ  رادرب  تسد  هقرفتم 

همان دزن و  یفرح  رگید  دـیبع  نب  دایز  يورب . وا  فرط  هب  ینک و  مکحم  وا  اب  ار  دوخ  يردارب  ینک و  ظفح  هیواعم  اـب  ار  دوخ  طاـبترا  هک 
تسار و هار  رد  ار  وت  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  دیـسر ، نم  هب  هبعـش  نب  ةریغم  هلیـسوب  وت  همان  هیواعم  يا  داد : باوج  هنوگ  نیا  ار  هیواعم 

تاهمان باوج  مهاوخب  رگا  یشاب . لفاغ  نارگید  دسح  زا  ینادن و  ار  بوخ  راک  هک  یتسین  یئاهنآ  زا  تسا و  هداد  رارق  یئاناد  ینابرهم و 
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بلق ینک  یکین  نم  هب  یلیام  ياهتـشون و  یعطق  كاپ و  ّتین  اب  ار  تاهمان  رگا  یلو  دوش . یم  ینالوط  ماهمان  مسیونب  ناهرب  لـیلد و  اـب  ار 
رارق وت  تاـفارحنا  شوختـسد  ار  دوخ  نم  هک  نادـب  ار  نیا  یـشاب  هتـشاد  هلیح  رکم و  دـصق  رگا  یلو  دوب  دـهاوخ  وت  هب  ّتبحم  ّلـحم  نم 

رد منک و  یم  گنج  وت  اب  گنج ، لباقم  رد  هک  دوب  هدرک  مالعا  هیواعم  هب  دیبع  نب  دایز  همان  نیا  رد  هصالخ  و  هحفص 75 ] . ] داد مهاوخن 
همان باوج  رد  هیواعم  و  دناسر . ماش  رد  هیواعم  هب  هلجع  اب  ار  همان  نیا  هریغم  دومن . مهاوخ  حلص  تملاسم و  وت  اب  حلص  تملاسم و  لباقم 

ياهدروآ تسد   iاجنآ ب رد  هک  یئاهدمآرد  زا  ایب و  نم  دزن  اروف  ینک  یم  ششوک  دوخ  تکاله  يارب  وت  ارچ  دیوگ : یم  دیبع  نب  دایز 
یم ینما  ّلحم  کی  هب  ار  وت  ام  يدوبن  لیام  رگا  ینام و  یم  اـم  دزن  ماـش  رد  يدوب  لـیام  رگا  یناـما  رد  وت  لاـح  ره  رد  نک و  ربخ  اـب  ارم 

هب تشاد  مان  هیریوج »  » هک هیواعم  رهاوخ  درک . تکرح  ماش  فرط  هب  اجنآ  زا  هربه و  فرط  هب  همان  نیا  تفایرد  اب  دـیبع  نب  دایز  میتسرف .
دزن هب  هرخالاب  دـیبع  نب  دایز  تسا . هتفگ  نم  هب  نایفـسوبا  مردـپ  ار  نیا  یتسه  نم  ردارب  وت  تفگ : وا  هب  دـمآ و  دـیبع  نب  داـیز  لابقتـسا 

یبوخ يهناخ  رد  ار  وا  تفگ و  مدـقم  ریخ  وا  هب  دـش و  لاحـشوخ  رایـسب  هیواعم  درک . مالـس  وا  هب  نینمؤملاریما  ناونع  هب  تفر و  هیواـعم 
ندرک قحلم  يهرابرد  یلّـصفم  نایرج  نیخّروم  اجنیا  رد  دنک . یم  رارقرب  ار  دوخ  تیمیمـص  هیواعم  اب  دـیبع  نب  دایز  اجنیا  زا  داد و  ياج 

یلو مینک  یم  يراددوخ  نآ  لقن  زا  ام  هک  دـناهدرک  هحفص 76 ]  ] نایب يدهاوش  لئالد و  اب  نایفـسوبا  شردپ  هب  ار  دیبع  نب  دایز  هیواعم ،
هدرک دیبع  نب  دایز  ردام  هّیمـس »  » اب نایفـسوبا  هک  یئانز  هلیـسوب  هکلب  تسین و  دیبع  رـسپ  دایز  هک  دـنک  تابثا  دـهاوخ  یم  هیواعم  الامجا 

. دز یم  ادص  نایفسوبا  نب  دایز  ار ، دیبع  نب  دایز  هیواعم  دعب  هب  زور  نآ  زا  و  تسا . نایفسوبا  رسپ  وا  تسا 

گنج رب  میمصت 

تئارق ار  هبطخ  نیا  و  دـنتفر . ربـنم  هب  ترـضح  نآ  دـندرک  تعیب  مالّـسلا ) هیلع   ) یبـتجم ماـما  ترـضح  اـب  هفوک  مدرم  یتـقو  لاـح  ره  هب 
زا ترـضح  نآ  هب  هک  میئادخ  لوسر  ترتع  مینک و  یم  هبلغ  نانمـشد  رب  هک  میهّللا  بزح  ام  تسا . نیا  شا  همجرت  هصالخ  هک  دـندومرف 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  هک  میتـسه  یلیقث  ود  زا  یکی  و  میترـضح . نآ  ّبیط  رهاـط و  كاـپ و  تیب  لـها  میرتـکیدزن و  همه 
زا يزیچ  ار  باتک  نآ  تسا . یملع  ره  حیضوت  لیصفت و  باتک  نآ  رد  هک  میئادخ  باتک  ولت  یلات  هتـشاذگ و  شتّما  نایم  رد  ار  ام  ملس )

هکلب میئوگ  یمن  نخـس  نامگ  ّنظ و  اب  نآ  لیوأت  رد  میتسه و  نآ  مکحم  يهناوتـشپ  نآرق  ریـسفت  رد  ام  دـنک . یمن  لطاب  دـعب  زا  لـبق و 
دننام ام  تعاطا  تسا و  بجاو  ام  تعاطا  اریز  دـینک  تعاـطا  اـم  زا  نیارباـنب  دوب . دـهاوخ  لـماک  نیقی  اـب  هحفـص 77 ]  ] میئوگ یم  هچنآ 

ادخ و لوسر  ادخ و  دـینک  تعاطا  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دـیامرف : یم  نآرق  رد  لاعتم  راگدرورپ  تسا . ربمغیپ  ادـخ و  تعاطا 
ار عوضوم  نآ  تقیقح  اـت  دـینک  عوـجر  لوـسر  ادـخ و  هب  تفرگرد  یعازن  امـش  ناـیم  ياهلاـسم  رد  رگا  ار و  رمـالا  یلوا  دـینک  تعاـطا 
نآ دهدن  بیرف  ار  امش  ات  دیشابن  ناطیش  ناتسود  زا  تسا و  امش  ياراکشآ  نمـشد  وا  اریز  دیـشاب  رذح  رب  ناطیـش  نانخـس  زا  و  دیبایرد .
نم دـنک و  یمن  هبلغ  یـسک  امـش  رب  زورما  تفگ : اهنآ  هب  ناطیـش  هک  دـیامرف : یم  یلاـعت  يادـخ  هکناـنچ  داد  بیرف  ار  شیرق  هک  ناـنچ 

. دینیب یمن  امش  هک  ار  هچنآ  منیب  یم  نم  مرازیب و  امـش  زا  نم  تفگ : تخیرگ و  اهنآ  زا  دید  ار  ناگتـشرف  رکـشل  یتقو  میامـش و  هاگهانپ 
ار نمـشد  ياـهریت  دینکـشب و  مهرد  ار  نمـشد  گـنج  رد  دـینادب و  هزین  ریـشمش و  يهیاـس  ریز  رد  ار  دوخ  يهرهب  عـفن و  دوـمرف : سپس 
ار اهیبوخ  شنامیا  زا  دشاب و  هدروآ  نامیا  لبق  زا  هکنآ  رگم  درب  یمن  شنامیا  زا  ناسنا  یعفن  هک  دینادب  سپ  دیـشاب . فدـه  هحفص 78 ] ]

مدرم دندوب و  هفوک  رد  هام  ود  مالّسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  تداهـش  زا  دعب  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح  [. 36 . ] دشاب هدرک  بسک 
زا مدرم  یلو  تسا  هیواعم  یبوکرـس  يارب  ماش  فرط  هب  تکرح  رکـشل و  يروآ  عمج  رکف  هب  ترـضح  نآ  هک  دـندرک  یم  رکف  ناملـسم 

هیلع  ) یبتجم ترـضح  هب  ياهمان  ساّبع  نب  هّللادـبع  اذـل  دـندش . گنتلد  ترـضح  نآ  ندومرفن  رظنراـهظا  میمـصت و  نیا  ندـش  ینـالوط 
بلاطیبا نب  یلع  هحفـص 79 ]  ] زا دعب  دوخ  رما  ّیلو  هفیلخ و  ناونع  هب  ار  امـش  ناملـسم  مدرم  تسا : نیا  شا  هصالخ  هک  تشون  مالّـسلا )
ناگرزب دینک و  عمج  ار  دوخ  باحصا  و  دیریگب . میمصت  ار  نمشد  اب  داهج  دیشاب و  گنج  ياّیهم  سپ  دناهدرک  ار  تتعاطا  دناهتفریذپ و 
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تّبحم يزیچ  هب  دنتـسین و  لیام  دشاب  داصتقا  لدع و  بجوم  هک  یتروص  رد  ار  ّقح  ذوفن  مدرم  زا  یعمج  اریز  دینک  مارتحا  ار  ناتباحـصا 
دـشابن اور  غورد  اریز  دینک  يوریپ  لدع  نایاوشیپ  زا  تسا ، نیرجاف  راّفک و  تّزع  يهیام  نینمؤم و  ّتلذ  متـس و  ملظ و  يهیام  هک  دـنراد 

ار قح  دینک و  گنج  هک  ینامز  ات  دیتعسو  رد  هلأسم  نیا  رد  امـش  تسا و  ياهعدخ  دوخ  گنج  مدرم ، نیب  حالـصا  رد  ای  گنج  رد  رگم 
میسقت يواسم  يداع  مدرم  اهتّیـصخش و  زا  ّمعا  مدرم  نیب  رد  ار  تمینغ  ناتردپ  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  هک  دینادب  دینکن و  لطاب 

روهظ ءادـتبا  زا  دـینک  یم  گنج  هک  یـسک  اب  دـینادب  و  دـنتفر . هیواعم  فرط  هب  دـندنادرگ و  ور  وا  زا  مدرم  تهج  نیمه  زا  دومرف و  یم 
نامیا رهاظ  هب  هکنآ  زا  دعب  اهنیا  تفرگ و  تّوق  تّزع و  نید  مالـسا و  دش و  رهاظ  یهلا  رما  ات  درک  یم  گنج  شلوسر  ادخ و  اب  مالـسا ،

یلو دنداد  یم  ماجنا  ار  تابجاو  هارکا  اب  دندناوخ و  یم  زامن  تلاسک  یهّجوت و  یب  اب  دندناوخ و  یم  رخـسمت  اب  ار  نآرق  تایآ  دـندروآ 
ناملـسم مدرم  هک  دندروآرد  نیحلاص  يامیـس  هب  ار  دوخ  درادن  تّزع  يرگید  سک  مالـسا  رد  اوقت  لها  زج  هک  دندش  هّجوتم  هک  ینامز 

کیرـش ناشتاناما  رد  ناناملـسم  اب  هک  یتقو  ات  دنداد  همادا  يزاسرهاظ  یئورود و  نیمه  هب  اهنآ  دنریخ و  لها  دنابوخ و  اهنآ  دننک  رکف 
ناردارب اعبط  دنتسه  نیحلاص  زا  دنیوگ و  یم  تسار  رگا  دنتفگ : دنتـشاذگاو و  یلاعت  يادخ  هب  ار  اهنآ  مه  اهناملـسم  هحفص 80 ]  ] دندش

رد زج  دنتسه  اهنیا  دننام  هک  یناسک  ار و  اهنیا  یلاعت  يادخ  دننک . یم  ررـض  ناشدوخ  اهنآ  دنیوگ  یم  غورد  رگا  دوب و  دنهاوخ  ام  ینید 
يراخ دیوشن و  یـضار  ّتلذ  هب  دینک و  گنج  دیاب  اهنآ  اب  نیاربانب  دننک  یمن  يرگید  راک  نینّیدتم  اب  ینمـشد  زج  دهدن و  رارق  یهارمگ 

اهنآ دـندروآ  وا  رب  مدرم  هک  يراشف  اب  رگم  دـندرکن  لوبق  ار  ّتیمکح  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ترـضح  دـینکن . لوبق  ار  یتسپ  و 
دندرک مکح  سفن  ياوه  هب  نوچ  یلو  تسا  مالّسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ّقح  تفالخ ، هک  دنتسناد  یم  دندرک  یم  مکح  لدع  هب  رگا 

امش هب  تفالخ  نونکا  دیسر و  ناشلجا  ات  دندنام  اجنآ  رد  دنتشگزاب و  قارع  هب  ترضح  نآ  دش و  مامت  اهنآ  ررض  هب  دش و  سکع  هلأسم 
هیلع  ) یبتجم ماما  ترضح  هب  ساّبع  نبا  همان  یتقو  مالّسلاو . دیتسه  تفالخ  هب  یلوا  امش  دیوشن و  ادج  ناتّقح  زا  دیتسه  هدنز  ات  هدیسر و 

هیواعم ناسوساج  یلو  دنورب  ماش  فرط  هب  هک  دنتفرگ  میمصت  دنراد  ار  هیواعم  اب  گنج  تساوخرد  مدرم  هک  دنتـسناد  دیـسر و  مالّـسلا )
هب ار  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ياـهراک  شرازگ  ّبترم  دـندناسر  یم  هیواـعم  هب  ار  گـنج  راـبخا  دـندوب و  هرـصب  هفوک و  رد  رتشیب  هک 

: تسا نیا  شا  هصالخ  هک  دنتشون  هیواعم  هب  ياهمان  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترـضح  اذل  دندرک و  یم  ینکـشراک  دنداد و  یم  هیواعم 
گنج دراو  نم  اب  یلیام  هکنیا  لثم  دـنناسرب  ررـض  نم  هب  دـننک و  هلیح  رکم و  ات  یتسرف  یم  نم  فرط  هب  ار  تناسوساج  وت  هحفص 81 ] ]

هب تتامش  ارم  ینز و  یم  نم  رـس  تشپ  طوبرمان  فرح  وت  هک  دناهداد  ربخ  نم  هب  منک و  یم  لمع  وت  عّقوت  قباطم  هّللاءاشنا  مه  نم  يوش 
رد دیـسر  هیواعم  تسد  هب  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  يهمان  یتقو  مالّـسلاو . دـنک ، یمن  ار  يراک  نینچ  یلقاـع  چـیه  هک  ینک  یم  يزیچ 

تتامـش ار  امـش  هاگچیه  نم  مدیدرگ  نوزحم  هن  مدـش و  لاحـشوخ  هن  شنومـضم  زا  مدـناوخ  ار  امـش  همان  تشون : ترـضح  نآ  باوج 
هک تسا  هنوگ  نامه  يراوگرزب  تمظع و  رد  مالّسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  امش  ردپ  اّما  ماهتفگن و  يدب  فرح  امش  رس  تشپ  هدرکن و 
هب ار  مّود  همان  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترـضح  دـنک . یم  حدـم  ار  ترـضح  نآ  هتفگ و  شراعـشا  رد  هبلعث ) نب  سیق  ینب  زا   ) یـشعا

مرکا ربمایپ  زا  دعب  هک : دنوش  یم  رّکذتم  همان  نآ  رد  دـنراد و  یم  راهظا  یتملاسم  تمیالم و  وا  هب  تبـسن  نآ  رد  هک  دنـسیون  یم  هیواعم 
ار ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمایپ  تیب  لها  دش و  عازن  مالـسا  رد  تفالخ  يرادمامز و  رـس  رب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  )
دندرک و بحاصت  ار  ام  ّقح  اهنآ  هنوگچ  هک  میدوب  بّجعت  رد  ام  میدیـشک و  رانک  اهنآ  عازن  رد  ار  دوخ  ام  هحفص 82 ]  ] دنتشاذگ و رانک 

يراد یتلیـضف  هن  یتسین  نآ  لها  هک  ياهدش  يراک  راد  هدهع  وت  هک  تسا  رتشیب  ام  بّجعت  زورما  هیواعم  يا  و  دندومن . بصغ  ار  تفالخ 
بلاطیبا نب  یلع  ترضح  لاح  ره  هب  یئادخ . لوسر  نمـشد  بازحا و  رکـشل  رـسپ  وت  يا ، هتـشاذگ  نآ  تفرـشیپ  مالـسا و  رد  يرثا  هن  و 

هک ار  همان  نیا  نم  دندرک و  تعیب  ترضح  نآ  دعب  نم  اب  ناملـسم  مدرم  و  دنک » لزان  وا  رب  ار  شتمحر  ادخ   » تفر ایند  زا  مالّـسلا ) هیلع  )
رگا ماهداد  ماجنا  ار  ماهفیظو  هک  میوگب  مشاب و  هتشاد  يرذع  یلاعت  يادخ  دزن  مهاوخ  یم  تسا و  تّجح  مامتا  يارب  مسیون  یم  وت  يارب 
رئاس لثم  مه  وت  هدـب و  همتاـخ  عوضوم  هب  اـیب  هیواـعم  يا  يا . هدادـن  ردـه  هب  ار  ناملـسم  مدرم  نوخ  ياهدرب و  يداـیز  يهدـئاف  يریذـپب 
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يزور نآ  زا  و  ممّدـقم . وت  رب  تفـالخ  رد  قلخ  ادـخ و  دزن  رد  نم  هک  یناد  یم  وت  اـیب ، نوریب  یهارمگ  زا  نک و  تعیب  نم  اـب  ناناملـسم 
ینک و تجاجل  لاح  نیع  رد  رگا  دتفیب و  تندرگ  هب  ناملـسم  مدرم  نوخ  راذـگن  سرتب و  درک  یهاوخ  تاقالم  ار  ادـخ  هک  هحفص 83 ] ]
ام نیب  یلاعت  يادخ  منیبب  ات  دمآ  مهاوخ  وت  فرط  هب  یگرزب  رکشل  اب  يدوز  هب  هک  نادب  ینامب  دوخ  یهارمگ  رد  يریذپن و  ارم  تحیـصن 

هیواعم هب  ات  دـنداد  یمیمت » ثراح   » و يدزا » بدـنج   » هب ار  همان  نیا  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماـما  ترـضح  [. 37 . ] دـنک یم  مکح  هنوگچ 
امش الّوا  دیوگب ؛ تساوخ  یم  هک  داد  يروط  ار  ترـضح  نآ  يهمان  باوج  یئایح  یب  لامک  اب  درک  هعلاطم  ار  همان  یتقو  هیواعم  دنناسرب .
یمن نم  دـیا و  هدز  تمهت  راـصنا  رجاـهم و  بوـخ  نادرم  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هـّللا  یّلـص   ) مرکا لوـسر  باحـصا  رمع و  رکبوـبا و  هـب 

امش هک  مراد  تسود  نم  دیتسین و  راکهانگ  میئل و  امش  دیتسه ، تمظع  اب  مدرم  دزن  رد  ام و  دزن  امـش  دینک . نینچ  نیا  امـش  هک  متـساوخ 
نوچ یلو  تسین ، هدیشوپ  سک  چیه  رب  نید  رد  امـش  يهقباس  ربمغیپ و  نادناخ  امـش  لئاضف  هکنآ  اب  ایناث  دوش . هتفگ  باسح  اب  ناتتاملک 
لبق هک  ار  يدرم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) ربمغیپ تّما  ناگرزب  هک  دوب  مزال  دندرک  یم  عازن  هحفص 84 ]  ] مه اب  تفالخ  رس  رب  مدرم 
دننک باختنا  تفالخ  يارب  هتخانش  یم  رتهب  ار  ادخ  هتـشاد و  تبارق  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمایپ  اب  هدروآ و  نامیا  همه  زا 

هب دنتخانـش  یم  دنک  عافد  الماک  مالـسا  میرح  زا  دناوتب  هک  ار  یـسک  امـش  نایم  رد  ناملـسم  مدرم  رگا  و  دندرک . باختنا  ار  رکبوبا »  » اذل
یبا تفالخ  يهلأسم  نامه  لثم  مه  نایرج  نیا  ياهدرک  توعد  دوخ  اب  تعیب  هب  ارم  وت  اـثلاث  دـندرک . یمن  باـختنا  ار  يرگید  هجو  چـیه 
عفد یتـکلمم و  يهجدوب  يروآ  عمج  يراد و  تکلمم  تسایـس  اـهنآ و  راـک  حالـصا  نیملـسم و  روـما  مظن  رد  ار  وـت  نم  رگا  تسا  رکب 

هدرک و تموـکح  مدرم  رب  وـت  زا  رتـشیب  نم  هک  یناد  یم  تدوـخ  یلو  مدرک  یم  لوـبق  ار  وـت  تعیب  متـسناد  یم  رتـهب  مدوـخ  زا  نمـشد ،
زا دعب  یناوتب  هکنآ  ات  ینک  تعاطا  نم  زا  ینک و  تعیب  نم  اب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  نیاربانب  تسا . رتدایز  وت  زا  مّنـس  رتشیب و  ماهبرجت 

هکنآ طرـش  هب  دنتـسرفب  وـت  يارب  ار  اـهتایلام  دـنناوت  یم  تناـیلاو  ریگب و  ار  لاـملا  تیب  قارع  رد  وـت  مه  ـالعف  یـشاب و  نم  يهفیلخ  نـم 
ماما مالّسلاو . دیامرفب ، ّقفوم  شتعاط  هب  ار  امش  ام و  یلاعت  يادخ  تسا  دیما  یئامنن  تواضق  نم  هزاجا  یب  ینکن و  نم  رماوا  زا  یچیپرس 

ربمغیپ تیب  لها  لئاضف  رد  یبلاطم  وا  يهمان  باوج  رد  يرابدرب  ملح و  لامک  اب  دـندومرف و  هعلاطم  ار  هیواعم  همان  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم
هب ارم  بلاطیبا  نب  یلع  لوسر و  ادخ و  هکنآ  رب  هوالع  هک : دـندش  رّکذـتم  مه  زاب  دنتـشون و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  [ ) هحفص 85 ]

ثعاـب سرتـب و  ادـخ  زا  هیواـعم  يا  سپ  دـنا . هدومن  باـختنا  نیملـسم  رما  ّیلو  ناونع  هب  ارم  مه  ناناملـسم  دـناهدرک  نییعت  هفیلخ  ناونع 
تحاقو لامک  اب  مه  زاب  هیواعم  [. 38 . ] شاب ناملسم  مدرم  روما  حالصا  يهیام  تندش  میلست  يهلیسوب  وشن و  ناملـسم  مدرم  نوخ  نتخیر 

هک درک  یعس  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع تردپ  دیوگ : یم  دوش و  یم  رّکذتم  ار  لبق  لئاسم  نامه  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  يهمان  باوج  رد 
اریز درک  گنج  اهنآ  اب  دومن و  مهّتم  شدوخ  اب  تعیب  نتـسکش  هب  ار  مدرم  وا  دندرک و  تفلاخم  وا  اب  مدرم  اذل  دشکب  هنامولظم  ار  نامثع 

فرط زا  یکی  رفن  ود  هک  دش  نیا  گنج  يهجیتن  میدرک  گنج  وا  اب  مه  ام  دـنک  ادـیپ  قّوفت  ام  رب  دوشب و  ام  رایتخا  بحاص  تساوخ  یم 
دندرک و علخ  تفالخ  زا  ار  تردپ  اهنآ  هک  یناد  یم  وت  میداد و  تیاضر  نادب  ود  ره  دشاب و  مَکَح  ام  نیب  تردپ  فرط  زا  يرگید  ام و 

ندرگ یلاعت  هحفـص 86 ]  ] يادخ رما  هب  دادـن و  تیاضر  ّتیمکح  هب  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  یلو  دـندومن  بصن  تفالخ  هب  ارم 
تعیب هب  دوب  هدش  علخ  تفالخ  زا  تردـپ  هکنآ  لاح  هداد و  رارق  هفیلخ  ار  وت  تردـپ  هکنآ  رطاخ  هب  ارم  وت  هک  تسا  بّجعت  ياج  داهنن و 
هئطوت هنوگچ  هیواعم  هک  دینک  یم  هظحالم  مالّسلاو . نک ، ظفح  ار  دوخ  نید  شیدنیب و  بوخ  عوضوم  نیا  رد  ینک . یم  توعد  تدوخ 

اذل دورن و  ترـضح  نآ  اب  تعیب  راب  ریز  دـهدب و  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  هب  ّدر  باوج  تاماّهتا  نیا  اب  دـهاوخ  یم  دـنک و  یم  هلیح  و 
انمـض دـندرب و  ترـضح  نآ  رـضحم  هب  ار  همان  اهنآ  داد و  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ناناسر  هماـن  بدـنج ، ثراـح و  هب  ار  قوف  يهماـن 
رکف هب  رتدوز  امـش  هک  تسا  رتهب  دنک  هلمح  امـش  هب  هیواعم  دوش  هحماسم  رگا  مسرت  یم  داب  ناتیادـف  مردام  ردـپ و  درک : ضرع  بدـنج 
هیلع  ) یبتجم ماما  اب  تسا  نکمم  هک  دـش  هّجوتم  نیب  نیا  رد  هیواعم  یلو  دـیگنجب . وا  اب  ماـش  یـضارا  رد  دـیناوتب  اـت  دیـشاب  وا  اـب  گـنج 
هیلع  ) یبتجم ماما  هب  ار  همان  نیا  اروف  اذـل  دـهد  تاجن  گنج  زا  ار  دوخ  دـیآرد و  ترـضح  نآ  اب  تملاسم  هار  زا  دـنک و  حلـص  مالّـسلا )
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عیرـس وا  دهد  رییغت  ار  وا  هتـساوخ  دناوت  یمن  یـسک  دهد و  یم  ماجنا  دـهاوخب  هچ  ره  شناگدـنب  ّقح  رد  یلاعت  يادـخ  تشون : مالّـسلا )
تسد تفالخ  ياعّدا  زا  رگا  ینک  هیکت  اهنآ  يورین  هب  یشاب و  مدرم  زا  ناگیامورف  نادان و  دارفا  يأر  عبات  هکنیا  زا  زیهرپب  تسا . باسحلا 
رعاـش هک  مناـنچ  نآ  نم  منک و  یم  لـمع  هحفـص 87 ]  ] دوخ يهدـعو  هب  مراداـفو و  تطئارـش  يهمه  هب  نم  ینک  تعیب  نم  اـب  یـشکب و 

هیلع  ) یبـتجم ترـضح  یتفـالخ . هب  یلوا  نم  زا  دـعب  وت  اریز  دـشاب  وت  لاـم  تفـالخ  نم  زا  سپ  و  [ 39  ] هـتفگ سیق  ینب  یـشعا  فورعم 
عبات هیواعم  يا  مهد . یمن  وت  یشکرس  رطاخب  ار  تاهمان  باوج  رگید  نم  دنتشون : وا  هب  ياهمان  رد  دندید  ار  هیواعم  يهمان  یتقو  مالّـسلا )
مدوخ ندرگ  هب  شهانگ  میوگب  غورد  رگا  مّقح و  لها  نم  تسا و  ّقح  منک  یم  میوگ و  یم  هچ  ره  نم  هک  نادـب  شاب و  تقیقح  قح و 

هلیح رکم و  اب  اذل  دراد و  ار  وا  اب  گنج  يانب  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  هک  دوش  یم  هّجوتم  هیواعم  اجنیا  رد  [. 40 . ] مالّسلاو دوب ، دهاوخ 
: هک دنک  یم  راهظا  همانشخب  نآ  رد  دسیون و  یم  همانـشخب  ناونع  هب  ياهمان  شدوخ  لاّمع  صوصخ  هب  کلامم و  نایلاو  نارـس و  مامت  هب 
. مکیلع مالـس  دسر ، یم  اهنآ  تسد  هحفـص 88 ]  ] هب همان  نیا  هک  یناناملـسم  يهمه  نم و  لماع  هب ... نینمؤملاریما  هیواعم  ادخ  يهدـنب  زا 
هک درک  راداو  ار  شناگدنب  زا  يدرم  دوخ  مرک  هب  دنوادخ  درک و  دوبان  ار  نامثع »  » امش يهفیلخ  ناگدنشک  هک  ار  یئادخ  منک  یم  رکش 

دناهتـشون و ام  يارب  یئاه  همان  وا  باحـصا  ناگرزب  یلو  دـنک  قّرفتم  ار  شباحـصا  دـشکب و  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاـطیبا نب  یلع  هلیح  اـب 
دیـشوکب ناتتـسد  هب  همان  نیا  ندیـسر  دّرجم  هب  مهاوخ  یم  امـش  زا  نم  میهدـب و  هانپ  ناما و  ناش  هلیبق  اهنآ و  هب  ام  هک  دـننک  یم  سامتلا 
نیزواجتم یلاعت  يادخ  هدیسر و  ناتیوزرآ  هب  هدومن و  بلط  ار  نامثع  نوخ  هک  ار  ادخ  رکش  دیئایب  نم  دزن  ناتدارفا  رکشل و  مامت  اب  اروف 

اب همه  دندید  ار  هیواعم  يهمان  وا  ذوفن  تحت  اهرهش  رد  هیواعم  ناهدنامرف  نارادناتسا و  یتقو  مالّسلاو . تسا ، هدرک  كاله  ار  نانمشد  و 
رد ار  يرهف » سیق  نب  كاحـض   » دز و ودرا  اجنآ  رد  تفر و  قشمد  رهـش  جراخ  هب  هیواعم  دـندرک و  تکرح  ماـش  يوس  هب  ناشنایرکـشل 

یبتجم ماما  هب  ربخ  نیا  یتقو  دندش . عمج  نیمزرس  نآ  رد  هیواعم  نایرکشل  زا  رفن  رازه  تصـش  جیردت  هب  تشاذگ و  شدوخ  ياجب  ماش 
هک دندومرف  روتـسد  يدع » نب  رجح   » هب دنوش و  عمج  دجـسم  رد  مدرم  هک  دـنداد  هحفص 89 ]  ] نامرف ترضح  نآ  دیسر  مالّـسلا ) هیلع  )

مدرم هک  داد  ربخ  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ترضح  هب  ینادمه  سیق  نب  دیعس  دنیامن . ینارنخس  اهنآ  يارب  ترضح  نآ  ات  دنک  اّیهم  ار  مدرم 
شقلخ رب  یلاعت  يادخ  دندومرف : یهلا  يانث  دمح و  زا  دعب  دندرب و  فیرـشت  ربنم  هب  ترـضح  نآ  دنیامـش  نانخـس  رظتنم  دناهدش و  اّیهم 
نیرباص اب  یلاعت  يادخ  اریز  دیـشاب  رابدرب  داهج  گنج و  ياهراشف  لباقم  رد  هدومرف  نامیا  اب  نامدرم  زا  داهج  لها  هب  هتـشون و  ار  داهج 
دناهداد ربخ  نم  هب  انمض  دیراد ، تهارک  هچنآ  لّمحت  اب  رگم  دیـسر  دیهاوخن  دیراد ، تسود  هچنآ  هب  هجو  چیه  هب  مدرم  يا  امـش  تسا و 
نیاربانب تسا . هدرک  اّیهم  ار  شرکـشل  مه  وا  میا  هدرک  تکرح  وا  يوس  هب  میراد و  ار  وا  اب  گنج  دـصق  ام  هک  هدیـسر  ربخ  هیواعم  هب  هک 

دیسر نایاپ  هب  ترضح  نآ  نانخس  یتقو  [. 41 . ] مینکب دیاب  هچ  مینیبب  ات  دیوش  عمج  هلیخن »  » ّلحم رد  رهش  جراخ  رد  دینک و  تکرح  همه 
اجنیا رد  دوب . وا  تشز  لاـمعا  هحفـص 90 ]  ] هیواعم و دوجو  رطخ  هب  اهنآ  یهّجوت  یب  تمـالع  نیا  دنتـسشن و  همه  دـندزن و  یفرح  مدرم 

ناتنامز و ماما  اب  امش  هک  تسا  یعضو  هچ  نیا  هّللا  ناحبـس  متـسه . یئاط  متاح  رـسپ  نم  هک  دز  دایرف  تساخرب و  اج  زا  متاح » نب  يدع  »
ياهدنیوگ عبط  ایوگ و  نابز  دـندز و  یم  فرح  بوخ  هک  یئاهنآ  دـنیاجک  دـیهد !؟ یمن  باوج  وا  هب  ارچ  دـیراد !؟ ناتربمایپ  رتخد  رـسپ 

یمن ناتلامعا  راع  گنن و  زا  وا و  باذـع  ادـخ و  زا  ایآ  دـننک !؟ یم  هلیح  هاـبور  دـننام  دیـسر  یم  یتخـس  گـنج و  زور  یتقو  دنتـشاد و 
اجب و امش  نانخـس  يهمه  درادب . مادتـسم  ام  رـس  رب  ار  امـش  يهیاس  ادخ  تفگ : درک و  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  هب  ور  سپـس  دیـسرت ؟

شا همه  امـش  لامعا  تاروتـسد و  اریز  درادـب  ّقفوم  ار  امـش  دـنک و  ظفح  اـهیتحاران  تاـفآ و  زا  ار  امـش  یلاـعت  يادـخ  تسا و  حـیحص 
یم ار  امـش  تعاطا  میتسه و  ناتنامرف  هب  شوگ  میدش و  قیقد  ناتتاروتـسد  هب  میدینـش و  ار  امـش  تاشیامرف  ام  تسا  حیحـص  هدیدنـسپ و 
تفر نوریب  دجسم  زا  درک و  تکرح  متاح  نب  يدع  سپـس  دیایب . نم  اب  دهاوخ  یم  هک  ره  مور  یم  هلیخن  هاگرکـشل  فرط  هب  نم  مینک .

شنامز ماما  رما  رظتنم  ات  دنک  اّیهم  ار  شرفس  لئاسو  هک  داد  روتـسد  شمالغ  هب  درک و  تکرح  هلیخن »  » فرط هب  دش و  راوس  شبـسا  رب  و 
زا یعمج  وا  زا  دعب  دیسر  هلیخن »  » هاگرکشل هب  هک  دوب  یسک  لّوا  وا  دشاب و  هتشاد  یگدامآ  دورب  ماش  فرط  هب  دهد  روتسد  رگا  هک  دشاب 
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ترضح نآ  لباقم  رد  دنتفگ و  ینانخس  دنتـساخرب و  هحفص 91 ]  ] متاح نب  يدع  زا  يوریپ  هب  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  باحـصا  نارس 
. دندوب یمیمت » هعصعص  نب  دایز   » و یحایر » سیق  نب  لقعم   » و يراصنا » هدابع  نب  دعس  نب  سیق   » بانج هلمجنم  هک  دندومن  تعاطا  زاربا 

یم تسار  دندومرف : نانآ  هب  دننک  یم  ّتبحم  زاربا  اهنآ  هک  دندید  هدینش و  ار  اهنآ  هّجوت  راهظا  یتقو  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترضح 
. دهد ریخ  يازج  ار  امش  ادخ  ما . هتخانش  یم  يرادربنامرف  ّتین و  نسُح  يرادافو و  هب  ار  امش  هشیمه  نم  دنک  تمحر  ار  امـش  ادخ  دیئوگ 

یم تکرح  هلیخن »  » هاگرکشل فرط  هب  هتسد  هتـسد  ترـضح  نآ  بقع  زا  مدرم  دنتفر و  هاگرکـشل  فرط  هب  دندمآ و  نیئاپ  ربنم  زا  سپس 
ار مدرم  هک  دنداد  روتسد  وا  هب  دنتشاذگ و  دوخ  ياجب  هفوک  رد  ار  بلطملادبع » نب  ثراح  نب  لفون  ( » مالّسلا هیلع   ) یبتجم ماما  دندرک و 
هب ات  دنداد  تکرح  اجنآ  زا  ار  مدرم  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح  سپـس  دتـسرفب و  هلیخن »  » فرط هب  ار  اهنآ  دنک و  صیرحت  گنج  هب 
هب ماما  نایرکـشل  دادعت  تقو  نآ  رد  هک  دـندش  عمج  ترـضح  نآ  هاپـس  يهمه  ات  دـندنام  زور  هس  اجنآ  رد  دندیـسر و  نمحرلادـبع  رید 

هدزاود اب  ار  وت  ومع  رسپ  دنتفگ : وا  هب  دنتساوخ و  روضح  هب  ار  ساّبع  نبا  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  اجنآ  رد  دوب . هدیـسر  رفن  رازه  لهچ 
هب اهنآ  اب  ینک  تبظاوم  تنایرکشل  زا  مهاوخ  یم  وت  زا  متسرف و  یم  همه  زا  لبق  هیواعم  فرط  هب  عاجـش  نادرم  هحفص 92 ]  ] زا رفن  رازه 

دیدیسر و تارف  طش  هب  یتقو  دناهدوب  مالّسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما مردپ  قوثو  دروم  هک  دنتـسه  يدارفا  زا  اهنیا  اریز  ینک ، راتفر  تمیالم 
دراو هیواعم  اب  دیوشب و  اهنآ  تکرح  عنام  دنیایب و  ولج  مدق  کی  دیراذگن  دیشاب  نینهآ  ّدس  دننام  اهنآ  لباقم  رد  دیدید  ار  هیواعم  رکـشل 

اب تسرفب و  نم  يارب  سیونب و  ار  تدوخ  ياهراک  شرازگ  زور  هب  زور  دـمآ و  مهاوخ  امـش  رـس  تشپ  نم  مسرب و  نم  ات  دـیوشن  گنج 
رگا نکن و  يراک  اهنآ  تروشم  نودب  نک و  تروشم  فلتخم  لئاسم  رد  دنتسه  وت  هارمه  هک  سیق  نب  دیعـس  هدابع و  نب  دعـس  نب  سیق 

یهدنامرف يدش  هتـشک  گنج  رد  وت  رگا  دـینک و  گنج  وا  اب  دـیناوت  یم  امـش  دومن  هلمح  امـش  هب  ادـتبا  وا  درک و  گنج  امـش  اب  هیواعم 
اب ساّبع  نبا  هحفص 93 ] . ] دشاب دیاب  سیق » نب  دیعس   » اب رکشل  یهدنامرف  دش  هتشک  دعس  نب  سیق  رگا  هدب و  دعس » نب  سیق   » هب ار  رکشل 

، فارطا رد  دز و  ودرا  هیواعم  هار  رس  نکـسم »  » نیمزرـس رد  تشذگ و  رونیـش »  » یـضارا زا  درک . تکرح  ماش  يوس  هب  میظع  رکـشل  نآ 
زا يدرم  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  رگید  فرط  زا  و  دنام . رظتنم  دـننک و  علّطم  ار  وا  هیواعم  رکـشل  ندـمآ  زا  هک  تشاذـگ  ار  اهنابهدـید 
ات ینامب  دـیاب  رهـش  نآ  رد  هک  دـندومرف  وا  هب  دنداتـسرف و  رابنا »  » رهـش فرط  هب  رفن  رازه  راهچ  اب  دوب  مکح »  » شمان هک  هدـنک »  » يهلیبق

ماما روتـسد  رظتنم  دـمآ و  دورف  اـجنآ  رد  تفر و  راـبنا  رهـش  فرط  هب  ترـضح  نآ  روتـسد  قبط  مکح » . » دـسرب وت  هب  مروتـسد  هک  یتقو 
هک تشون  وا  هب  ياهمان  هدز  ودرا  شرکـشل  اب  رابنا  رهـش  رد  يدنک » مکح   » هک دینـش  یتقو  هیواعم  یلو  دوب  هدـنام  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم
اب وا  يارب  الط  مهرد  رازه  دصناپ  مهد و  یم  تموکح  هریزج  ماش و  فارطا  ياهرهش  رد  ار  وت  نم  یئایب  نم  دزن  رگا  دوب : نیا  شنومضم 

نیا یتقو  دش . قحلم  وا  هب  تفر و  هیواعم  دزن  هب  شناتسود  صاوخ و  زا  رفن  تسیود  اب  تفرگ و  ار  لوپ  يدنک » مکح  . » داتـسرف همان  نیا 
هلیح رکم و  هداد و  بیرف  ار  ام  يدنک  درم  نیا  دومرف : داتسیا و  مدرم  نایم  رد  ترضح  نآ  دیـسر  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح  هب  ربخ 
درف نم  دـیتسه و  اـیند  يهدـنب  امـش  دـیرادن  اـفو  امـش  هک  ماهتفگ  امـش  هب  رّرکم  نم  تسا و  هتفر  هیواـعم  فرط  هب  هدرک و  امـش  نم و  هب 

رد ار  ادخ  وا  و  دهد . یم  ماجنا  مه  نیا  درک  وا  هک  ار  يراک  نامه  زین  وا  هک  هحفص 94 ]  ] مناد یم  یلو  متسرف  یم  وا  ياج  هب  ار  يرگید 
اب دندومرف : دندیبلط و  دارم  ینب  يهلیبق  زا  ار  يدرف  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  سپس  درک . دهاوخن  ار  امـش  تیاعر  تفرگ و  دهاوخن  رظن 

دّهعت وا  زا  مدرم  روضح  رد  متـسرفب و  امـش  يارب  ار  مزال  تاروتـسد  نم  ات  یناـم  یم  اـجنآ  رد  يور و  یم  راـبنا  رهـش  هب  رفن  رازه  راـهچ 
( مالّـسلا هیلع   ) یبـتجم ترـضح  یلو  دروـخ . مهاوـخن  ناـکت  هار  نیا  رد  نم  دـنروخب  ناـکت  اـههوک  رگا  هک  درک  داـی  مسق  وا  تـفرگ و 
اب ياهمان  توعد  زین  وا  يارب  دیـسر  هیواعم  هب  ربخ  دش و  رابنا  رهـش  دراو  وا  یتقو  اذل  و  درک . دـهاوخ  هلیح  رکم و  ام  اب  مه  نیا  دـندومرف :
هب رابنا  زا  ار  دوخ  هلجع  اب  يدارم » ینب   » ِدرم دهدب . وا  هب  یتموکح  ماش  یـضارا  رد  هک  درک  هدعو  مه  وا  هب  داتـسرف و  مهرد  رازهدـصناپ 

هدیـسر هیواعم  هب  ربخ  نیا  دوب و  هدز  ودرُا  نکـسم »  » رد رفن  رازه  هدزاود  اب  هک  ساّبع  نبا  درک . یفّرعم  ار  دوخ  هیواـعم  هب  دـناسر و  ماـش 
. داد رارق  شاب  هدامآ  لاح  رد  هیواعم  لباقم  رد  ار  دوخ  رکشل  ساّبع  نبا  دناسر . نکسم »  » نیمزرس هب  ار  دوخ  يدایز  رکشل  اب  هیواعم  دوب .
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هتـشک یعمج  حورجم و  فرط  ود  زا  یعمج  دنگنجب  هیواعم  اب  هک  دندش  روبجم  اهنآ  اذل  درک  هلمح  ساّبع  نبا  رکـشل  هب  هیواعم  دعب  زور 
بش نامه  رد  یلو  دنتشگرب . ناشهاگودرا  هب  دوخ  رکشل  اب  ساّبع  نبا  دنداد و  تسکش  ار  هیواعم  رکشل  مالسا ، رکشل  هجیتن  رد  دندش و 
یلع نب  نسح  دوب : هتفگ  نآ  رد  هک  تشوـن  ياهماـن  داتـسرف و  ساـّبع  نبا  دزن  هب  ار  هحفـص 95 ]  ] یـسک اذل  داتفا  ياهلیح  رکف  هب  هیواعم 

نم زا  یئایب و  نم  دزن  هب  بشما  نیمه  رگا  هدومن  راذگاو  نم  هب  ار  تفالخ  هدرک و  حلص  نم  اب  هتـشون و  ياهمان  نم  يارب  مالّـسلا ) هیلع  )
نم وریپ  و  يراذـگ . یم  ندرگ  هب  ارم  يرادربناـمرف  يهدـالق  مه  زاـب  یئاـین  رگا  مهد و  یم  ماـجنا  تیارب  یهاوـخب  هـچ  ره  ینک  تعاـطا 

فـصن مهد و  یم  وت  هب  نآلا  ار  نآ  فصن  منک  یم  اطع  وت  هب  الط  مهرد  نویلیم  کی  ینک  تباجا  ارم  روتـسد  رگا  نآلا  یلو  دوب  یهاوخ 
تفر هیواعم  دزن  هب  دیوگب  یسک  هب  هکنآ  نودب  دینش  ار  هلمج  نیا  یتقو  ساّبع  نبا  داد . مهاوخ  وت  هب  میدش  هفوک  دراو  یتقو  ار  شرگید 

ساـّبع نب  هّللادـبع  هک  دـندوب  رظتنم  دنتـساخرب و  قارع  مدرم  یتـقو  دـعب  زور  حبـص  تفرگ  دوـب  هدرک  هدـعو  هیواـعم  هـک  ار  لوـپ  نآ  و 
ربنم رد  ینانخس  زامن  زا  دعب  دناوخ و  زامن  اهنآ  اب  هدابع » نب  دعس  نب  سیق   » اذل دندرکن . ادیپ  ار  وا  دتـسیاب  زامن  هب  دیایب و  اهنآ  يهدنامرف 
رتهب ار  وا  مدرم  دومرف . ّتیـصو  نمـشد  اب  گنج  داهج و  رد  ربص  هب  ار  رکـشل  دومن و  حـیبقت  ار  ساّبع  نبا  لـمع  درک و  ناـیب  مدرم  يارب 

عیطم و ار  دوخ  دندرک و  قیوشت  ار  دعـس » نب  سیق   » همه مینک و  تکرح  ادخ  مان  هب  نمـشد ، فرط  هب  دیاب  دنتفگ  دندرک و  يرادربنامرف 
نب رسب   » هیواعم درک . یئارآ  فص  ار  دوخ  رکشل  داد و  ار  نمشد  اب  گنج  روتسد  دمآ و  نیئاپ  ربنم  زا  سیق  دندومن . یفّرعم  وا  رادربنامرف 
نبا امش ، يهدنامرف  دیهد  یم  هحفص 96 ]  ] ماجنا هک  تسا  يراک  هچ  نیا  قارع  رکشل  يا  دیوگب  دنزب و  دایرف  هک  داد  روتـسد  ار  تاطرا »

لباقم رد  ار  دوخ  دینک و  گنج  ام  اب  دیهاوخ  یم  امش  هدرک  حلص  ام  اب  یلع  نب  نسح  امش  نامز  ماما  تسا و  رضاح  ام  رکـشل  رد  ساّبع 
دینک تعیب  ناهارمگ  نیا  اب  ای  دینک  باختنا  دیاب  ار  یکی  راک  ود  زا  امش  هک  تفگ  شرکشل  هب  دعـس  نب  سیق  دیهد . رارق  هزین  ریـشمش و 
ناج ات  دوب و  میهاوخن  ناهارمگ  نیا  وریپ  ام  دنتفگ : اقفّتم  رکشل  دینک . گنج  ادخ  نید  نانمـشد  اب  ای  دیـشورفب و  ناتیایند  هب  ار  ناتنید  و 

هب دـنداد و  تسکـش  ار  ماش  رکـشل  تفرگرد و  اهنآ  نایم  رد  یتخـس  گنج  دـندرک و  هلمح  اذـل  مینک و  یم  گنج  اهنآ  اب  میراد  نت  رد 
ار وا  دیاش  هک  داتسرف  دعس  نب  سیق  دزن  هب  ار  رفن  کی  دش و  مامت  نیگنس  هیواعم  يارب  دعـس  نب  سیق  راک  نیا  دنتـشگرب . دوخ  هاگودرا 
هب ینعی  حـمرلا » کنیب  ینیب و  ّالا  ادـبا  یناقلتال  هّللاو  ال  : » تشون ار  تاـملک  نیا  هیواـعم  يارب  درکن و  لوبق  سیق  یلو  دـهد  بیرف  لوپ  هب 

همان نیا  دش  سویأم  سیق  نداد  بیرف  زا  هیواعم  یتقو  دشاب . ریـشمش  هزین و  وت  نم و  نیب  رگم  دش  یهاوخن  وربور  نم  اب  زگره  مسق  ادـخ 
وت يارب  هدـئاف  هک  هچنآ  رد  یهد  یم  نتـشک  هب  ار  دوخ  يزادـنا و  یم  تمحز  هب  ار  دوخ  یتسه  يدوهی  رـسپ  يدوهی  وت  تشون : وا  هب  ار 
هب ار  وت  دـننک  هبلغ  تنانمـشد  رگا  هحفـص 97 ]  ] دـنراذگ و یم  رانک  ار  وت  درک و  دـنهاوخ  لیلذ  ار  وت  دـننک  هبلغ  ترکـشل  رگا  درادـن .
نب دعـس  نب  سیق  دُرم . بیرغ  اهنت و  ماش  نیمزرـس  رد  دنتـشک و  شماوقا  ار  هدابع  نب  دعـس  تردپ  دناشک ، دنهاوخ  یتخبدب  یگراچیب و 

سرت زا  ياهدـش و  مالـسا  دراو  ارابجا  هک  یتسه  تسرپ  تب  رـسپ  تسرپ  ُتب  وت  تشون : وا  هب  درک ، هعلاـطم  ار  هیواـعم  هماـن  یتقو  هداـبع 
درادن و دوجو  وت  رد  مالسا  ینزوس  رس  تسا . هدیـسرن  وت  هب  یبیـصن  مالـسا  زا  تفر و  یهاوخ  نوریب  مالـسا  زا  ارابجا  ياهدش و  ناملـسم 

نمـشد ادخ و  نمـشد  ياهدوب و  نیکرـشم  يهتـسد  زا  ياهدرک و  گنج  ادخ  لوسر  ادخ و  اب  هشیمه  دـنرادن و  یعالّطا  وت  قافن  زا  مدرم 
دوب قح  رادفرط  هشیمه  مردپ  مدوخ  ناج  هب  مسق  ینک  یم  دای  يدب  هب  ارم  ردپ  وت  و  يا . هدوب  ادخ  ناگدنب  زا  نینمؤم  نمشد  شربمغیپ و 

ارم وت  دسرب . تمظع  ماقم و  رد  وا  هب  دـنیبب و  ار  وا  بوخ  ياهراک  دـناوت  یمن  یـسک  دوب و  مالـسا  نانمـشد  يوس  هب  شریـشمش  ریت و  و 
يرای ار  مالسا  سّدقم  نید  هدمآ و  نوریب  دوخ  یلبق  نید  زا  مردپ  نم و  هک  دنناد  یم  مدرم  يهمه  ینک ، یم  رکف  يدوهی  رـسپ  يدوهی و 

هب رگید  ياهمان  تساوخ  یم  دش و  كانبضغ  رایسب  دیـسر ، هیواعم  هب  همان  نیا  نوچ  میا . هدومن  باختنا  ار  مالـسا  مسر  هار و  میا و  هدرک 
راذـگب و  داد . دـهاوخ  باوج  وت  هب  رتدـب  رتدـنت و  هعفد  نیا  وا  اریز  سیونن  همان  وا  هب  رگید  تفگ : وا  هب  صاع » نب  ورمع   » هک دـسیونب  وا 

یبتجم ماما  رکـشل  نارادرـس  ناهدنامرف و  هرخالاب  درک . دهاوخ  تعباتم  وت  زا  شدوخ  هحفـص 98 ]  ] وا دـش  مامت  وت  عفن  هب  راک  هک  یتقو 
دـندروخ و یم  بیرف  داتـسرف  یم  اهنآ  يارب  هک  یئاهلوپ  تشون و  یم  اهنآ  هب  مه  رـس  تشپ  هیواعم  هک  یئاه  همان  هلیـسوب  مالّـسلا ) هیلع  )
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رکـشل نارـس  زا  یعمج  یتقو  هک  دندوب  هدرک  كانبـضغ  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  نانچ  نآ  و  دنتفر . یم  هیواعم  فرط  هب  کی  کی 
ینعی  ) دیدوبن دوب  نم  زا  رتهب  هک  یـسک  هب  رادافو  امـش  دیئوگ  یم  غورد  مسق  ادـخ  هب  دومرف : یم  دـندرک  یم  وا  هب  تبـسن  تعاطا  راهظا 

. مشاب هتشاد  قوثو  منک و  دامتعا  مناوت  یم  امش  هب  هنوگچ  نم  دیـشاب و  رادافو  نم  هب  دیناوت  یم  هنوگچ  مالّـسلا )) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع 
( مالّسلا هیلع   ) یبتجم ماما  ترضح  اذل  مینیب . یم  ار  رگیدمه  اجنآ  دشاب ، نئادم  هاگرکـشل  رد  امـش  نم و  يهدعو  دیئوگ  یم  تسار  رگا 

هفوـک رد  ترـضح  نآ  نایرکـشل  زا  یعمج  یلو  دـنتفر  نئادـم  هب  ترـضح  نآ  رـس  تشپ  مه  یعمج  دـندرک و  تکرح  نئادـم  فرط  هب 
رد هک  ناشباحـصا  زا  هّدع  نآ  نایم  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  اذل  دنتـسکش  ار  دوخ  دهع  دندرکن و  ناشنامز  ماما  زا  يوریپ  دندنام و 

دوب امـش  رب  يهفیلخ  نم  زا  لبق  هک  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  امـش  دـندومرف : هحفـص 99 ]  ] دنداتـسیا و دندوب  هدش  عمج  نئادم 
رفاک هک  ار  یماما  امش  ایآ  دیگنجب  نمشد  اب  دیهاوخ  یم  یماما  هچ  يربهر  اب  نم  زا  دعب  امش  دینز  یم  لوگ  ارم  هک  نانچ  نآ  دیدز  لوگ 

راهظا هّیما  ینب  وا و  ریـشمش  روز و  اب  هدرواین و  نامیا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ربماـیپ ادـخ و  هب  هظحل  کـی  یّتح  تسا و  ملاـظ  و 
هّیما ینب  زا  رگا  دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  دیربب . ار  وا  نامرف  دینک و  لوبق  تماما  هب  دیهاوخ  یم  دناهدرک  مالـسا 

رکشل مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ترضح  سپـس  دیامن . یم  جراخ  شیلـصا  روحم  زا  ار  ادخ  نید  هدروخلاس  ریپ  نامه  دنامن  یقاب  ینزریپ  زج 
اهنآ دـح  هچ  ات  دـنادب  دـنک و  ناحتما  ار  شرکـشل  اجنآ  رد  تساوخ  یم  ترـضح  نآ  دـنداد و  تکرح  طاـباس »  » يهیرق هب  نئادـم  زا  ار 

مهرد رازه  تسیود   » هیواعم هک  دندوب  هداد  عالّطا  ترـضح  نآ  هب  یفرط  زا  دسانـشب و  ار  دوخ  نمـشد  تسود و  دنتـسه و  وا  رادربنامرف 
یبتجم ترضح  اذل  تسا . هدرک  نییعت  دشکب  ار  ترضح  نآ  هک  یـسک  يارب  ار » شنارتخد  زا  یکی  اب  جاودزا  رکـشل و  یهدنامرف  الط و 

یهرز رطاخب  یلو  دش  يزادناریت  ناشیا  فرط  هب  هبترم  کی  یّتح  دندیشوپ و  یم  هحفص 100 ]  ] هرز ناشیاهسابل  ریز  امئاد  مالّسلا ) هیلع  )
دمح و زا  دعب  دنتفر  ربنم  هب  دندرک و  عمج  ار  رکـشل  دارفا  طاباس »  » رد مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح  هرخالاب  دوبن . رگراک  دنتـشاد  هک 
منک و شیاتـس  ار  یلاـعت  يادـخ  مزیخ  یمرب  اـج  زا  هک  حبـص  مراد  دـیما  نم  مسق  ادـخ  هب  دـندومرف : ءاـیبنا  متاـخ  هب  دورد  یهلا و  ياـنث 

یتقو هک  مراد  یمن  تسود  میامن و  تحیصن  شرافس و  ادخ  قولخم  ندرک  تیاعر  هب  ار  ادخ  قولخم  منک و  يرازگساپس  ار  وا  ياهتمعن 
يهلیـسو هچ  ره  دینادب  مدرم  يا  میامن . داجیا  هلئاغ  ناناملـسم  يارب  منک و  لیمحت  ار  يدب  دوخ و  يهنیک  یناملـسم  رب  مزیخ  یم  رب  حبص 

دشاب ناناملسم  نیب  یگتسد  ود  هقرفت و  ببس  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتهب  دیدنسپن ) ار  نآ  امش  هچ  رگا   ) دشاب ناناملـسم  داّحتا  عامتجا و 
ریخ و يهرابرد  ناتدوخ  رظن  زا  رتهب  امـش  ریخ  حالـص و  يهرابرد  نم  رظن  هک  دیـشاب  هاـگآ  دیـشاب ) هتـشاد  تسود  امـش  ار  نآ  هچ  رگا  )
دزرمایب و ار  امـش  ام و  ادخ  دینکن  در  ارم  هحفـص 101 ]  ] يار رظن و  دینکن و  تفلاخم  نم  اب  متاروتـسد  رد  سپ  دشاب  یم  ناتدوخ  حالص 
ار هبطخ  نیا  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  یتقو  [. 42 . ] دیامرف داشرا  یئامنهار و  تسا  وا  ّیضرم  دراد و  تسود  هچنآ  هب  ار  امـش  نم و  ادخ 
: دنتفگ اهنآ  زا  یعمج  دوب  هچ  نانخـس  نیا  زا  شروظنم  وا  دنتفگ : دندرک و  هاگن  رگیدکی  هب  ناشباحـصا  دندمآ  نیئاپ  ربنم  زا  دندناوخ و 

هکنآ اب  هدش . رفاک  وا  مسق  ادخ  هب  دنتفگ : يرگید  عمج  دیامن . میلست  وا  هب  ار  تفالخ  دنک و  حلـص  هیواعم  اب  دهاوخ  یم  وا  مسق  ادخ  هب 
دننک يرود  قافن  هقرفت و  زا  شباحصا  هک  دوب  نیا  شروظنم  ایناث  دنک و  ناحتما  ار  اهنآ  تساوخ  یم  الّوا  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح 

زا یعمج  دـندوب و  هدرکن  لوبق  تسرد  ار  تیالو  دـندوبن و  سانـش  ماـما  نوچ  اـهنآ  یلو  دـنریگن . رارق  هیواـعم  ياـهگنرین  ریثأـت  تحت  و 
هدرک هک  یئاج  یب  تواضق  اب  رت  مهم  همه  زا  دندوب و  هداد  رارق  دوخ  ریثأت  تحت  ار  اهنآ  دندوب و  هدـش  طولخم  اهنآ  اب  جراوخ  نیقفانم و 

یم تصرف  لاـبند  هک  ینارگبوشآ  ار  اـهنآ  يربهر  هحفـص 102 ]  ] دندرک و هلمح  ترـضح  نآ  يهمیخ  هب  دـندش و  راک  هب  تسد  دـندوب 
نمحرلادبع . » دندیـشک مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  كرابم  ياپ  ریز  زا  هداّجـس  دندرک و  کیرحت  ار  اهنآ  اذـل  دنتـشاد . هدـهع  هب  دنتـشگ 

یلاح رد  ءادر  یب  همیخ ، رد  ترضح  نآ  تشادرب و  ار  ترضح  نآ  يادر  درک و  هلمح  ترضح  نآ  رب  دوب  یتسپ  قفانم و  درم  هک  يدزا »
ترضح نآ  هب  هلمح  زا  ار  مدرم  دندوب  ترضح  نآ  رود  هک  ناشماوقا  ناتسود و  زا  رفن  دنچ  دنتسشن  دندوب  هداد  ناشریـشمش  هب  هیکت  هک 

دننک روبع  طاباس »  » يهیرق رد  یکیرات  ّلحم  زا  دنتـساوخ  یم  یتقو  دندرک و  تکرح  اجنآ  زا  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  دـندش  یم  عنام 
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نآ ياهدش  كرشم  وت  نسح  يا  دز  ادص  تفگ  یم  ریبکت  هک  یلاح  رد  تفرگ  ار  ترضح  نآ  بسا  ماجل  نانس » نب  حارج   » مان هب  يدرم 
ياپ ناوختسا  هب  هک  دز  ترضح  نآ  نار  هب  نانچ  نآ  تشاد  تسد  رد  هک  ياهبرح  اب  دعب  دوب و  هدش  كرـشم  وت  زا  لبق  تردپ  هک  نانچ 

هدش و زیوالگ  وا  اب  ترضح  نآ  ناتـسود  زا  رفن  دنچ  سپـس  درک  یمخز  ار  وا  ریـشمش  اب  زین  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  دیـسر  شکرابم 
هک دز  دایرف  دوب  ترضح  نآ  باحـصا  نیب  رد  هک  هیواعم  یفخم  نیرومأم  زا  یکی  نیب  نیا  رد  [. 43 . ] دندناسر تکاله  هب  ار  وا  هرخالاب 
ام هب  تسا  کیدزن  هحفص 103 ]  ] ماش رکشل  دش و  هتشک  دعس » نب  سیق   » دندروخ و تسکش  دندوب  نکسم »  » یضارا رد  هک  قارع  رکشل 

دوعسم نب  دعس   » يهناخ هب  نئادم  هب  هجلاعم  يارب  ترضح  نآ  دنتخادنا و  يریرس  يور  ار  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  مدرم  [. 44 . ] دنسرب
. دندرک یم  اوادم  ار  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  دندرب و  دوب  مالّسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما فرط  زا  نئادم  یلاو  هک  یفقث »

باحصا ییافو  یب 

دوخ دنتشون و  یم  همان  هیواعم  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  شترا  نارـس  هیواعم  هب  ساّبع  نبا  ندش  قحلم  زا  سپ 
دیـسر و مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  هب  نکـسم »  » يههبج زا  هدابع » نب  دعـس  نب  سیق   » زا ياهمان  نیب  نیا  رد  دندرک  یم  هیواعم  میلـست  ار 
هب سیق »  » فرط زا  یئاه  همان  دوب  نکسم »  » زا هلصاو  همان  نیلّوا  هک  همان  نیا  زا  سپ  دوب . هداد  ترـضح  نآ  هب  ار  ساّبع  نبا  رارف  شرازگ 
رد دسیون : یم  داشرا  باتک  رد  دیفم  خیش  داد . یم  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  هب  ار  شرکشل  نارس  رارف  ربخ  نآ  رد  هک  دیـسر  یم  نئادم 

یناهنپ مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  هاپـس  ياسؤر  زا  یعمج  دوب  دوخ  تاحارج  ياوادـم  لوغـشم  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  هک  ماّیا  نامه 
ره میهاوخ  یم  هحفـص 104 ]  ] وت زا  میئوت و  نامرف  هب  شوگ  ام  هک  دـندوب  هدرک  راهظا  نآ  رد  دنتـشون و  هیواعم  هب  یعمج  هتـسد  ياهمان 

ار وا  یهدب  هزاجا  رگا  ای  میهد و  لیوحت  وت  هب  هتـسب  تسد  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  هک  میوش  یم  دّهعتم  ام  ایب و  هفوک  هب  رتدوز  هچ 
تّوق يردـق  هب  دراد  هزئاج  هیواعم  فرط  زا  دـشکب  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  سک  ره  هکنآ  مدرم و  یئاـفو  یب  يهعیاـش  میـشک . یم 

شتروص رد  وم  هک  دوب  ناوج  يردق  هب  راتخم  زونه  دوب و  یفقث  دوعـسم  نب  دیعـس  هناخ  رد  هک  یفقث  هدـیبعوبا  نب  راتخم  هک  دوب  هتفرگ 
هیواـعم هب  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) یبـتجم ماـما  اـیب  تسا  یبوخ  تصرف  ناـجومع  تفگ : درک و  دوعـسم  نب  دعـس  شیومع  هب  ور  دوب  هدـیئورن 

یطلغ فرح  هچ  نیا  تفگ : دش و  كانبضغ  رایسب  وا  فرح  زا  دوعسم  نب  دیعس  دنک . راذگاو  ام  هب  ار  قارع  تموکح  وا  ات  میهد  لیوحت 
نآ هداد و  ار  نئادـم »  » تموکح نم  هب  شردـپ  هک  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  رتخد  رـسپ  نم  یئوگ  یم  وت  هک  تسا 

نایعیـش زا  یعمج  دوشب !؟ هچ  هک  مهدـب  داب  هب  ار  دوخ  ترخآ  مهدـب و  رجاف  قساف  هیواعم  هب  هدرک  ءاضما  ار  تموکح  نآ  مه  ترـضح 
لمح ار  وا  يهتفگ  درک و  یهاوخرذع  اهنآ  زا  دوعسم » نب  دیعس   » یلو دنتفرگ  ار  وا  لتق  هب  میمصت  دندش  علّطم  راتخم »  » داهنـشیپ زا  یتقو 
بهو نب  دـیز   » حبـص زور  کی  دـننکب . دـیاب  هچ  وا  هلیح  رکم و  هیواـعم و  اـب  هک  دـندوب  ّریحتم  نایعیـش  هرخـالاب  دومن . شندوب  ناوج  رب 
ضرع دناهدش  روجنر  دنمدرد و  رایـسب  ترـضح  نآ  هک  دید  دـش و  فّرـشم  هحفـص 105 ] ( ] مالّـسلا هیلع   ) یبتجم ماما  تمدخ  ینیهج »

هک یتـّیعمج  نیا  زا  هیواـعم  مسق  ادـخ  هب  دومرف : تسیچ ؟ ناـتکرابم  رظن  امـش  دـننکب  دـیاب  هچ  هک  دـنّریحتم  مدرم  هّللا  لوسر  نباـی  درک :
لاوما دنـشکب  ارم  هدش  هک  ياهلیـسو  ره  هب  دنهاوخ  یم  هکنآ  لاح  دنانم و  وریپ  هک  دـننک  یم  نامگ  اهنیا  تسا  رتهب  دنتـسه  نم  فارطا 

( مالّـسلا هیلع   ) نینمؤملاریما يزور  ردارب  يا  دنهد . یم  لیوحت  وا  هب  هتـسب  تسد  ارم  اهنیا  منک  گنج  هیواعم  اب  نم  رگا  دـننک  تراغ  ارم 
یتقو دوب  یهاوخ  هنوگچ  هدش و  هتـشک  تردپ  هک  ینیبب  یتقو  دوب  یهاوخ  هنوگچ  يداش ، منیب  یم  نسح  يا  دومرف : دـید  لاحـشوخ  ارم 

يروخرپ يهدـعم  يداشگ و  يولگ  هک  تسا  نیا  ناشریما  تاّیـصوصخ  دـنریگب و  هّیما  ینب  ار  تموکح  یلو  یـشاب  نیملـسم  رما  ّیلو  وت 
مرکا ربمایپ  ّتنـس  دراذـگ و  یم  نید  رد  تعدـب  دـشک و  یم  لوط  شتنطلـس  دریگ . یم  ار  ایند  دوش و  یمن  ریـس  دروخ  یم  هچ  ره  دراد 
یسک نآ  هب  دنک و  یم  میـسقت  شناتـسود  نیب  ار  لاملا  تیب  دناریم  یم  ار  تقیقح  هحفص 106 ]  ] ّقح و و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  )

تقیقح قح و  وا  تنطلس  نامز  رد  تسا  زیزع  نامز  نآ  رد  قساف  تسا و  لیلذ  شنطلس  نامز  رد  نمؤم  دهد  یمن  يزیچ  تسا  قحیذ  هک 

مالسلا هیلع  یبتجم  زا 73ماما  هحفص 30 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دوش یم  هتشک  دنک  هزرابم  قح  هب  وا  اب  هک  یـسک  دنوش و  یم  عقاو  مدرم  تنعل  دروم  نیحلاص  ددرگ  یم  رهاظ  لطاب  دوش و  یم  سردنم 
رد ار  يدرم  یلاعت  يادـخ  ات  تفر  دـهاوخ  شیپ  هب  لاونم  نیمه  هب  راک  دـنک و  لوبق  ار  وا  تیالو  لـطاب  رد  هک  یـسک  دـنام  یم  هدـنز  و 

مامت دنک  یم  ناهرب  رون و  زا  رپ  داد و  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  دوش و  یم  دییأت  شا  هکئالم  يهلیـسوب  ادـخ  فرط  زا  هک  دتـسرفب  نامّزلارخآ 
حلاص هکنآ  رگم  دـنام  یمن  يدـب  مدآ  دروآ و  یم  نامیا  وا  هب  هکنآ  رگم  دـنام  یمن  یقاب  يرفاک  دـنوش و  یم  دراو  وا  نید  هب  ایند  مدرم 

وا يارب  نیمز  دنک و  یم  لزان  مدرم  رب  ار  شتاکرب  نامسآ  دنایور و  یم  ار  شیاهیندیئور  نیمز  دنوش  یم  مار  ناگدنرد  یّتح  دوش و  یم 
كرد ار  وا  نامز  هک  یناسک  لاح  هب  اـشوخ  دـنک  یم  هطاـحا  ار  نیمز  يهرک  هحفـص 107 ]  ] رـساترس وا  دزیر و  یم  نوریب  ار  شیاهجنگ 

مدرم و دّهعت  مدـع  مدرم و  لهج  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  نامز  رد  مدرم  لاوحا  عاضوا و  دوب  نیا  [. 45 . ] دنونشب ار  وا  نانخـس  دننک و 
رد هک  يداـیز  تورث  صاـع و  ورمع  هیواـعم و  هلیح  رکم و  رگید  فرط  زا  فرط و  کـی  زا  مدرم  ندوـب  اـیند  ّبحم  مدرم و  یبـلط  هاـج 

دوب لماک  ناسنا  دوب  ادـخ  يهدـنب  دوب  ّلک  لقع  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  رتالاب  همه  زا  رگید و  فرط  زا  دوب . هتفرگ  رارق  هیواعم  رایتخا 
شاب هتـساوخن  ار  مدرم  یتحاران  هدـب  حـیجرت  تدوخ  هافر  رب  ار  مدرم  لاح  هافر  نکن  تناـیخ  وگن  غورد  دـیوگ : یم  وا  هب  لـقع  نیارباـنب 

دـشاب و دـیابن  وت  رد  هلیذر  تافـص  زا  نزوس  رـس  کی  نکن  ملظ  نکن  داسف  ایند  رد  دـیوگ  یم  وا  هب  یلاـعت  يادـخ  زیرن و  ار  مدرم  نوخ 
حلص و رادفرط  دشاب  هتشادن  تلاذر  هنیک و  دسح و  دقح و  دشاب  هتـشادن  یگدنرد  دشاب  هتـشاد  تقادص  هک  دنک  یم  باجیا  وا  ّتیناسنا 
زا دوب و  ناطیـش  يهدـنب  دوب  لماک  لهج  هک  دوب  هتفرگ  رارق  یـسک  شلباقم  رد  یلو  دـشاب . هتـشاد  تسود  ار  ادـخ  ناگدـنب  دـشاب  اـفص 

هحفـص 108]  ] هافر نک  تنایخ  یناوت  یم  هچ  ره  شورفب  اـیند  هب  ار  ترخآ  دـیوگ  یم  وا  هب  وا  لـهج  نیارباـنب  دوب . هدربن  یئوب  ّتیناـسنا 
ات زیرب  ار  مدرم  نوخ  شاب ، تحار  وت  دنـشاب ، دنتـسه  تحاران  مدرم  نکب  تدوخ  یبلط  هاج  یتحار و  يادـف  ار  مدرم  تایح  هکلب  مدرم و 

نک و تنایخ  هلیح و  رکم و  اهنآ  هب  هد و  بیرف  ار  مدرم  نک  کمک  نم  هب  نک  داسف  ایند  رد  دـیوگ  یم  وا  هب  ناطیـش  دـنوشن و  تمحازم 
هنیک دسح و  دقح و  دنسرتب  وت  زا  همه  هک  شاب  ياهدنرد  شاب  هتشادن  تقادص  یـسک  اب  دیوگ  یم  وا  هب  ّتیناویح ، یگدنرد و  ّتیعبس و 

رد ضراعتم  ِرشب  ود  نیا  زا  رکف  ود  نیا  يوش . یم  کچوک  ّالاو  شاب  هتشادن  ّتبحم  افص و  حلـص و  يوش  ّقفوم  ات  شاب  هتـشاد  تلاذر  و 
مامت هب  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترـضح  دوب . ناشناسل  يهقلقل  نید  دندوب و  ایند  يهدنب  هک  مه  مدرم  و  دـندوب . هتفرگ  رارق  مه  لباقم 
اجنآ هب  راک  اذل  دندوب  تلاذر  سفن و  ياوه  اپ  ات  رـس  تماقتـسا و  نودـب  مدرم  دوب و  دـیلپ  كاپان و  انعم  مامت  هب  هیواعم  دوب و  كاپ  انعم 

عطقتال مع  نبای  : » تشون مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  هب  نومـضم  نیا  هب  ّتبحم  تفطـالم و  اـب  ياهماـن  هلیح  رکم و  اـب  هیواـعم  هک  دیـشک 
نکم عطق  تسا  وت  نم و  نیب  هک  یتبـسن  ومع  رـسپ  يا  ینعی  کلبق » نم  کیبا  هب  کب و  اوردغ  دـق  سانلا  ناف  ینیب  کنیب و  يذـلا  محرلا 

همان اب  ار  همان  نیا  هیواعم  هحفـص 109 ] . ] دندومن ار  راک  نیمه  تردپ  اب  اهنیا  وت  زا  لبق  هک  نانچ  نآ  دندرک  هعدخ  تنایخ و  وت  هب  مدرم 
ماما و نتشک  يهزاجا  ای  دندوب و  هدرک  میلست  ار  دوخ  وا  هب  دندوب و  هتشون  هیواعم  هب  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  باحـصا  هک  يدایز  ياه 

نمحرلادبع رماع -  نب  هّللادبع  هبعش -  نب  هریغم   ) هرفن هس  تئیه  کی  يهلیسوب  دندوب  هتساوخ  هیواعم  هب  ار  وا  ندرک  میلست  هتسب  تسد  ای 
ناگدـنناوخ امـش  دوب . مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  حلـص  يهمّدـقم  همان  نیا  و  داتـسرف . مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماـما  تمدـخ  هب  مکح ) نب 

نیا هیجوت  رد  دیاب  تخورف  هیواعم  هب  ار  دوخ  مهرد  نویلیم  کی  نتفرگ  اب  ساّبع  نبا  هنوگچ  هک  دـشاب  روآ  بّجعت  ناتیارب  دـیاش  مرتحم 
: دومرف یم  ترـضح  نآ  هک  دندوب  هدینـش  ربمغیپ  زا  رّرکم  یـسایس  یملع و  ياهتّیـصخش  زا  یـضعب  وا و  هک  منک  ضرع  ساّبع  نبا  لمع 

هچنآ یلو  درک  یتسرد  راک  ساـبع  نبا  هک  میوگب  مهاوخ  یمن  نم  ددرگ  یم  ناناملـسم  زا  هتـسد  ود  نیب  حلـص  يهلیـسو  نسح  مدـنزرف 
زا ار  هلمج  نیا  باحـصا  رثکا  داتـسرف . هیواعم  دزن  هب  تعرـس  اب  ار  وا  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  دوب  وا  رد  هک  اـیند  ّتبحم  اـب  دوب  هدـینش 

هرکب یبا  بزاع و  نب  ءارب  سابع و  نبا  هلمجنم  هک  دندایز  ثیدح  نیا  نایوار  دندوب و  هدینش  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر 
ندرگ هب  حـیبست  دـندوب و  هتـسش  ار  ناـشتروص  یناوجون  ّنس  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) یبـتجم ماـما  يزور  هک  دـننک  یم  لـقن  یفقث  ثراـح  و 

دیسوب و ار  وا  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  وا  ترـضح  نآ  دندیود  یم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر  فرط  هب  دندوب و  هتخادنا 
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وا يهلیسوب  دیاش  تسا . اقآ  مرـسپ  نیا  ینعی  [. 46 «. ] نیملسملا نم  نیتئف  نیب  حلـصی  هّللا  لعل  دیـس و  اذه  ینبا  نا  [ » هحفص 110 : ] دومرف
قطنم لقع و  اب  مینک و  یم  ّتقد  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  یگدنز  خیرات  هب  مه  یتقو  و  دوش . رارقرب  حلـص  ناناملـسم  زا  هتـسد  ود  نیب 

ار تفالخ  راک  ندومن  راذگاو  حلص و  زج  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  يارب  هک  مینیب  یم  میئامن  یم  یـسررب  هدرک و  رکف  بلطم  نیا  يور 
باحصا دندش  یم  هتشک  فرط  ود  زا  ناناملسم  زا  یعمج  هکنآ  زا  سپ  درک  یمن  حلص  رگا  اریز  دوب . هدنامن  یقاب  يرگید  هار  هیواعم  هب 

ماما دـندرک و  یم  تعیب  شیاهیتلادـع  یب  رطاخب  شلوپ و  رطاخب  هیواعم  اب  همه  دنتـشاد  هک  يدّـهعت  مدـع  اـب  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماـما 
نیا يهمه  زا  دعب  هیواعم  هک  دوبن  دـیعب  دـنداد و  یم  لیوحت  هیواعم  هب  هتـسب  تسد  ار  مالّـسلا ) مهیلع   ) تمـصع تیب  لها  رئاس  یبتجم و 

لئاضف زا  ماش  مدرم  نوچ  هوالعب  دراپسب . یشومارف  تسدب  یّلک  هب  ار  مالـسا  دنک و  افتکا  تنطلـس  هب  دوش و  رکنم  ار  مالـسا  نید  لئاسم 
هداد میلعت  الوق  المع و  اهنآ  هب  هیواعم  هچنآ  مالـسا  زا  تیاهن  دندوب و  عالّطا  یب  یمالـسا  قالخا  مالـسا و  سّدـقم  نید  قیاقح  یناسنا و 
اهنآ یتسرپایند  اهنآ و  قالخا  ءوس  هّیما و  ینب  هیواعم و  طقف  ناشنیمزرـس  رد  مالـسا  شیادیپ  هحفـص 111 ]  ] لّوا زا  اریز  دندوب  علّطم  دوب 

نب نامثع  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمایپ  يهفیلخ  يهدنیامن  هرخالاب  هیواعم  هک  دندرک  یم  رکف  دندوب و  هدید  ار  اهنآ و  ملظ 
اهنآ دـندوب  هدـیدن  ار  شناتـسود  هیواعم و  لامعا  هفوک  مدرم  رگید  فرط  زا  دنمالـسا و  قیاقح  اهنامه  دـنک  یم  هچ  ره  سپ  تسا  نافع 

تلیضف فالخرب  مالسا و  فالخرب  شلامعا  همه  تسا ، هلیح  رکم و  تنطیـش و  يور  دنک  یم  هیواعم  هک  يراک  ره  هک  دندرک  یمن  رکف 
اذل دندرک . یمن  رّوصت  تلیـضف  زا  رود  ار  وا  مه  دـح  نآ  ات  دنتـسناد  یمن  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  هیاپمه  رگا  ار  وا  تیاهن  تسا 

( مالّسلا هیلع   ) یبتجم ماما  ترضح  باحصا  نارس  دندروآ و  هفوک  هب  دنتفرگ و  ار  هیواعم  نابیرگ  ناشحلص  اب  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما 
ار هّیما  ینب  نادـناخ  هیواعم و  اهدـعب  هتـسد  نیا  دـندرک  ترـشاعم  ماش  لها  اب  اهیقارع  نایفوک و  اب  ماش  یلاها  هرخالاب  دـنتفر و  ماش  هب  مه 

هدوب نیا  ناشتداهش  اب  ولو  ءایلوا  ءایبنا و  تّمه  مامت  نوچ  دندش و  انشآ  تّوبن  نادناخ  بلاطیبا و  نب  یلع  قالخا  اب  هتـسد  نآ  دنتخانش و 
ناوت یم  دـنراذگب . قرف  ار  لطاب  قح و  نیب  اهنآ  دـنناسرب ، يرکف  دـشر  هب  ار  اهنآ  دـننک ، داـیز  فلتخم  لـئاسم  رد  ار  مدرم  یهاـگآ  هک 

( مالّسلا هیلع   ) یبتجم ماما  هک  دنتسناد  یم  یعقاو  نایعیش  هوالعب  تسناد . هلأسم  نیمه  ار  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  حلص  يهفسلف  نیرتهب 
رّرکم ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر  زا  اریز  دننک  يوریپ  وا  زا  دیاب  تسا و  ماما  دنک  گنج  هچ  دـنک و  حلـص  هیواعم  اب  هچ 

[47 « ] ادعق وا  اماق  ناماما  ناذـه  يانبا  [ » هحفـص 112 : ] دوب هدومرف  مالّـسلا ) امهیلع   ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  يهرابرد  هک  دندوب  هدینش 
. دنیامن حلص  دننیشنب و  هناخ  رد  هچ  دننک و  مایق  هچ  دنا  ماما  مدنزرف  ود  نیا  ینعی 

هیواعم اب  حلص 

لبق دندرک  یسررب  دندوب  هتشون  هیواعم  هب  هک  ار  ناشباحصا  ياه  همان  دندناوخ و  ار  هیواعم  همان  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  یتقو  هرخالاب 
هنمض امب  مکنم  دحال  یفیال  هیوعم  نا  هللاو  مکلیو  : » دندومرف اهنآ  هب  دندرک و  عمج  ار  ناشباحـصا  دنهدب  ار  هیواعم  همان  باوج  هکنآ  زا 
رظنا یناک  ینکلو  يدحو  لجو  زع  هّللادبعا  نا  ردقا  ینا  يدـج و  نیدـل  نیدا  ینکرتی  مل  هدـی  یف  يدـی  تعـضو  نا  نظا  ّینا  یلتق و  یف 

هتبـسک امل  اقحـس  ودـعبف  نومعطی  الو  نوقـسی  الف  مهل  هّللا  لعج  امب  مهنومعطتـسی  مهنوقـستسی و  مهئانبا  باوبا  یلع  نیفقاو  مکئانبا  یلا 
رد امـش  زا  یکی  اب  یّتح  شدـهع  هب  هیواعم  امـش  رب  ياو  مدرم  يا  ینعی  نوبلقنی .» بلقنم  ّيا  اوملظ  نیذـّلا  هحفص 113 ]  ] ملعیسف مهیدیا 

دراذگ یمن  دوخ  لاحب  ارم  موش  وا  میلست  مراذگب و  شتـسد  رد  ار  متـسد  رگا  هک  منئمطم  نم  درک و  دهاوخن  افو  نم  ندش  هتـشک  لباقم 
لثم یلو  منکب  ار  مراـگدرورپ  تداـبع  منیـشنب و  ياهشوگ  رد  اـهنت  مناوت  یم  یلو  مشاـب  مدرم  ناـیم  رد  مّدـج  شور  هار و  رد  مناوـتب  هک 
بآ اهنآ  دنهاوخ و  یم  اهنآ  زا  تسه  ناشّقح  هک  یئاذغ  بآ و  دنا . هداتسیا  اهنآ  نادنزرف  يهناخ  رد  رب  هک  امـش  نادنزرف  منیب  یم  هکنیا 

ناشدب رادرک  جئاتن  هب  نیملاظ  هک  دـشاب  دوز  دـیا و  هدروآ  دوجوب  ار  نآ  امـش  هچنآ  رب  تبکن  تسپ و  سپ  دـنهد  یمن  اهنآ  هب  ار  اذـغ  و 
زا هک  دنامهف  اهنآ  هب  هاتوک  يهبطخ  نیا  رد  هکنآ  نمض  رد  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترضح  دندرگ . یمرب  اجک  هب  هک  دننادب  دنسرب و 
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دیا هدـمآ  نابایب  نیا  هب  نان  بآ و  يارب  دـیرادن و  نید  رگا  هک  دومرف  اهنآ  هب  تسا  علّطم  الماک  هیواعم  اـب  ناـشطابترا  ناشتـشز و  لاـمعا 
هیلع  ) یبتجم ماما  نانخـس  هحفـص 114 ] . ] تفای دـیهاوخن  تسد  مه  نان  بآ و  ناـمه  هب  یّتح  دـینکن  گـنج  هیواـعم  اـب  رگا  هک  دـینادب 

دـندومن و حرطم  دوـب  هدرک  داهنـشیپ  هیواـعم  هـک  ار  یحلـص  عوـضوم  ترـضح  نآ  اذـل  تشاذـگن و  يرثا  مدرم  يهدرم  لد  رب  مالّـسلا )
وا اب  حلـص  نآ  تسا و  فاـصنا  لدـع و  هن  تسا و  يدرمناوج  تّزع و  هن  نآ  رد  هک  تسا  هدـناوخ  یعوضوم  هب  ار  اـم  هیواـعم  دـندومرف :

رگا میتسرف و  یم  مّنهج  هب  ریشمش  اب  ار  وا  مینک و  یم  در  ار  وا  حلـص  داهنـشیپ  دیتسه  تداهـش  يراکادف و  يهدامآ  رگا  امـش  الاح  تسا 
باوج رد  اذل  دنک . حلـص  هیواعم  اب  هک  دش  روبجم  وا  دنتـشاذگ و  اهنت  ار  وا  مدرم  یلو  دینکب . دیهاوخ  یم  هچ  ره  دیبلاط  ار  ایند  یگدنز 
لطاب ندرب  نیب  زا  قح و  يایحا  نم  فدـه  دـعب  اّما  تشون : دوب ، هداتـسرف  ترـضح  نآ  يارب  هرفن  هس  تئیه  يهلیـسوب  هک  هیواعم  يهماـن 

اب متـساوخ  یم  نم  دـش . وربور  ّتیقّفوم  اب  تدوصقم  يارب  وت  راک  یلو  دـش  هدیـشک  سأـی  هب  نم  دـیما  دـمآ  شیپ  هک  یثداوح  اـّما  تسا 
مراد و هگن  هدنز  ار  ادخ  باتک  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا لوسر  تّنـس  مالـسا و  ماکحا  مگنجب و  نیدسفم  ناراذگ و  تعدب 

دنتخورف وت  يایند  هب  ار  دوخ  نید  دنتـشاذگ و  اهنت  ارم  دـندروخ و  ار  وت  بیرف  هفوک  مدرم  یلو  مربب  مدرم  نیب  زا  هحفص 115 ]  ] ار هقرفت 
هب وت  ندیسر  نم و  يریگ  هرانک  نیا  اّما  مراذگ . یماو  وت  هب  ار  تموکح  مشک و  یم  رانک  تفالخ  ماقم  زا  ار  دوخ  یطئارش  نمض  نم  اذل 

هدـش تبیـصن  هک  يرهاظ  يزوریپ  نیا  زا  نیاربانب  دیـشچ . یهاوخ  گرم  زا  سپ  ار  نآ  یخلت  هک  تشاد  دـهاوخ  نایز  وت  يارب  تیوزرآ 
يهمان یتقو  مالّسلاو . تشاد ، دهاوخن  يدوس  وت  يارب  ینامیشپ  نیا  دش و  یهاوخ  نامیـشپ  زور  کی  هرخالاب  اریز  شابن  لاحـشوخ  یلیخ 

نیئاپ تشادرب و  دیفس  ذغاک  کی  اروف  دش و  لاحشوخ  یلیخ  وا  دیـسر  هیواعم  تسد  هب  رفن  هس  نآ  يهلیـسوب  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما 
الاح [. 48 . ] دیسیونب ذغاک  نیا  يالاب  دیهاوخ  یم  هک  ار  یطرـش  ره  امـش  تفگ : داتـسرف و  ترـضح  نآ  يارب  درک و  ءاضما  رهم و  ار  نآ 

دسیون و یمن  ار  لوقعم  ریغ  لئاسم  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح  الّوا  هک  تسناد  یم  وا  اریز  تسا  حـضاو  درک  ار  راک  نیا  هیواعم  ارچ 
ار دادرارق  دنکـش و  یم  ار  شدهع  دنک  لمع  هحفص 116 ]  ] دشاب هتـساوخن  وا  هک  طئارـش  زا  کی  ره  دادرارق و  داوم  زا  هک  اجک  ره  ایناث 

یبتجم ترـضح  الاح  دنداتـسرف  هیواعم  يارب  دندومن و  اضما  دندرک و  رپ  ار  دادرارق  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  لاح  ره  هب  دـنز . یم  مهب 
« نسحلا حلـص   » باتک بحاص  هک  یبلاطم  هب  اجنیا  رد  ام  و  تسا . فالتخا  نیخّروم  نیب  دندوب  هتـشون  هچ  دادرارق  نیا  رد  مالّـسلا ) هیلع  )

افتکا دناهدومرف  همجرت  نسح  ماما  حلص  باتک  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  مّظعم  ربهر  هّلظ ) ماد   ) ياهنماخ ياقآ  هّللا  ۀیآ  ترضح  هتشون و 
یم راذگاو  هیواعم  هب  تموکح  کی -  يهّدام  دناهدرک . دییأت  ار  نآ  نیخّروم  رثکا  هک  هدش  میظنت  هّدام  جـنپ  رد  حلـص  دادرارق  مینک . یم 

هب ّقلعتم  تموکح  هیواعم  زا  شیپ  ود -  يهّدام  دـنک . لمع  هتـسیاش  ءاـفلخ  يهریـس  ربمغیپ و  ّتنـس  ادـخ و  باـتک  هب  هک  یطرـش  هب  دوش 
هس يهّدام  دنک . باختنا  دوخ  ینیشناج  هب  ار  یسک  درادن  قح  هیواعم  و  نیسح . هب  ّقلعتم  دیآ  شیپ  ياهثداح  وا  يارب  رگا  تسا و  نسح » »
دای یکین  هب  زج  ار  مالّسلا ) هیلع   ) یلع دنک و  كرت  اهزامن  رد  ار  وا  رب  تنعل  و  مالّـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هب  نتفگ  ازـسان  دیاب  هیواعم  - 

هیواعم هب  تفالخ  میلست  تسا و  ینثتسم  تسا  مهرد  نویلیم  جنپ  نآ  يدوجوم  هک  هفوک  لاملا  تیب  راهچ -  يهّدام  هحفص 117 ] . ] دیامنن
هیده اهششخب و  رد  ار  مشاه  ینب  دتسرفب و  نیسح »  » يارب مهرد  نویلیم  ود  لاس  ره  دیاب  هیواعم  دوش و  یمن  وا  هب  غلبم  نیا  میلـست  لماش 

ياهگنج رد  مالّـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما باکر  رد  هک  یئادهـش  ناگدنامزاب  نایم  رد  زین  مهرد  نویلیم  کی  دهد و  زایتما  هّیما  ینب  رب  اه 
رد مدرم  جنپ -  يهّدام  دوش . هیدأت  سراف ) رد  باراد  رهش   ) درجباراد جارخ  زا  دیاب  همه  اهنیا  دنک و  میسقت  دناهدش  هتشک  نیّفص  لمج و 

رادروخرب تّینما  زا  تسوپ  خرـس  تسوپ و  هایـس  دنـشاب و  ناما  نما و  رد  دیاب  زاجح ) ای  نمی  ای  قارع  ای  ماش   ) ادخ نیمز  زا  ياهشوگ  ره 
ره رد  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع باحـصا  دریگن  هتـشذگ  ياه  هنیک  هب  ار  قارع  مدرم  دریگب و  هدـیدان  ار  نانآ  ياهـشزغل  دـیاب  هیواعم  دنـشاب و 
رب یلع  نارای  هحفص 118 ]  ] دیابن دوش و  عقاو  رازآ  دروم  دیابن  ترضح  نآ  نایعیش  زا  یسک  دنـشاب و  ناما  نما و  رد  دنتـسه  هک  ياهطقن 
هب يراد  ّقح  ره  ّقح  دزاسن و  دراو  نانآ  رب  ياهمدص  دنکن و  بیقعت  ار  ناشیا  یسک  دنشاب و  كانمیب  ناشنادنزرف  سومان و  لام و  ناج و 

نیسح و شردارب  یلع و  نب  نسح  ناج  دصق  هب  دوشن  هتفرگ  زاب  نانآ  زا  تسا  مالّسلا ) هیلع   ) یلع باحصا  تسد  رد  هچنآ  ره  دسرب و  وا 
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تبسن يدیدهت  باعرا و  مالسا  ملاع  قافآ  زا  کی  چیه  رد  دوشن و  هدیچ  راکـشآ  ناهن و  رد  ياهئطوت  ادخ  لوسر  تیب  لها  زا  کی  چیه 
هچ ره  هب  یئادـخ و  قاـثیم  دـهع و  هب  : ) تشوـن نینچ  دادرارق  ریز  رد  هیواـعم  هک  دناهتـشون  نیخّروـم  رثـکا  [. 49 . ] دریگن ماـجنا  ناـنآ  هب 
رد همان  حلـص  نیا  دنک .) لمع  دادارق  نیا  داوم  هب  هک  تسا  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  هّمذ  رب  هتخاس  روبجم  نآ  هب  يافو  رب  ار  مدرم  دـنوادخ 

دش و ءاضما  يدالیم  هیئوژ 661  اب 29  قباطم  یسمش و  يرجه  دادرم 40  مهد  اب  فداـصم  يرمق  يرجه  لاس 41  لّوالا  عیبر  خیرات 25 
هک مالسا  دیشر  رادرس  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  دندومن . ءاضما  ار  نآ  ریز  دوهش  ناونع  هحفص 119 ]  ] هب فرط  ود  ياهتّیصخش  زا  ياهّدع 
درف ود  ياهمان  رد  بدا  لامک  اب  دناهدرک  حلص  هیواعم  اب  ترضح  نآ  هک  دینش  یتقو  دوب  هداتـسیا  هیواعم  لباقم  رد  نکـسم »  » یـضارا رد 

املاسم یحضا  قحلا  ماما  ناب  نکسم  ضرا  یف  موقلا  لوسر  یناتا  تسا : نیا  رعـش  درف  ود  نآ  داتـسرف و  ترـضح  نآ  يارب  تشون و  رعش 
قح رب  ماما  هک  داد  ربخ  نم  هب  نکسم »  » نیمز رد  موق  يهداتـسرف  ینعی  [. 50  ] امجاو بلقلا  عشاخ  اموجن  یعارا  اددلتم  دتنیب  ذـم  تلز  امف 

ترـضح ما . هتفر  ورف  رکف  هب  نیگهودـنا  لد  اـب  هدز  تهب  ناریح و  مدـیمهف  ار  بلطم  نیا  هک  یتقو  زا  تسا  هدرک  حلـص  دوخ  فیرح  اـب 
. ددرگرب هفوک  هب  دوخ  هاپـس  زا  هدنام  یقاب  اب  هک  دومرف  روتـسد  تشون و  وا  يارب  الّـصفم  ار  نایرج  سیق  خساپ  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم
زا هیواعم  اهنآ  رـس  تشپ  تشگرب و  هفوک  فرط  هب  دوخ  نایهاپـس  اب  درک و  یلمع  اروف  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماـما  رماوا  سیق  باـنج 

ینلع مدرم  رب  ار  شتسایر  تساوخ  یم  هیواعم  نوچ  و  دمآ . هفوک  فرط  هب  دوب  هتفر  ساّبع  نبا  رکشل  اب  هلباقم  يارب  هک  نکسم »  » یضارا
. دنیامن عمج  هفوک  دجـسم  رد  ار  مدرم  دننک و  تاغیلبت  هک  درک  راداو  ار  شلماوع  دنـسانشب  تّیمـسر  هب  ار  وا  مدرم  هحفص 120 ]  ] دنک و

هیلع  ) یبتجم ماما  يوگتفگ  رظتنم  دـندش و  عمج  دجـسم  رد  همه  دـندوب  هدـش  وربور  یّمهم  هداعلا  قوف  يهلأسم  اـب  نوچ  مه  هفوک  مدرم 
یحور و تالامک  لها  هک  ياهتسد  دندش  یم  میسقت  هتسد  ود  هب  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  نارادفرط  نایعیش و  دندوب . هیواعم  و  مالّسلا )
، تسا راگدرورپ  لماک  يهدنب  وا  هک  دندوب  دقتعم  دنتسناد و  یم  یهلا  يهدنیامن  موصعم و  ار  وا  دندوب و  ناشنامز  ماما  هب  تبـسن  تفرعم 

رّوصت نامه  رد  ار  تحلصم  دنتسناد و  یم  راگدرورپ  يهتساوخ  نیع  ار  نآ  درک  یم  ناشنامز  ماما  هچ  ره  دندوبن و  تحاران  هجو  چیه  هب 
تـسکش ار  دوخ  دـنداد  یم  لیکـشت  ار  نامز  نآ  نایعیـش  ّتیرثکا  دـیاش  هک  ياهّدـع  نآ  اّما  داد . یم  ماجنا  ترـضح  نآ  هک  دـندرک  یم 

هب وا  لّوا  هک  تساوخ  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  زا  هیواعم  دندوب . هدش  هدرـسفا  گنتلد و  هداعلا  قوف  دندرک و  یم  رّوصت  لیلذ  هدروخ و 
اب یلو  دـنتفریذپن  لّوا  يهلحرم  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) یبـتجم ترـضح  دـنک  ناـیب  مدرم  يارب  هیواـعم  هب  ار  تفـالخ  يراذـگاو  دورب و  ربـنم 

ساپـس دندومرف : ادخ  ّتینادحو  هب  رارقا  یهلا و  يانث  دمح و  زا  سپ  دندومرف : دنتفر و  ربنم  هب  ترـضح  نآ  هیواعم  رارـصا  تساوخرد و 
نوخ زا  ار  اـم  دروآ و  نوریب  یتـسرپ  تب  كرـش و  زا  ار  هحفـص 121 ]  ] اهنآ دومرف و  مارکا  ار  امـش  نینمؤم  ام . يهلیـسوب  هک  ار  یئادـخ 

نارفک هچ  ار و  نآ  دـینک  رکـش  هچ  تسا  هدوب  هلأسم  نیرتهب  امـش  دزن  نآلا  رد  هتـشذگ و  رد  هچ  ام  يهلأـسم  درک و  ظـفح  هدوهیب  يزیر 
امش هک  یتلیـضف  هب  ار  وا  دوب و  رتاناد  وا  لاح  هب  درب  یم  ایند  نیا  زا  یتقو  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  راگدرورپ  مدرم ، يا  دیئامن .
همه نیا  دوجو  اب  تاهیه  تاهیه  اّما  تسا . هدوبن  وا  يهقباس  لثم  مالـسا  رد  سک  چیه  هقباس  دوب و  هدنادرگ  صتخم  دیا  هدیدن  ار  شلثم 
دوب امش  اب  رشاعم  امش و  هارمه  هکنآ  اب  وا  داد و  يرترب  امش  رب  ار  وا  دنوادخ  لاح  ره  هب  یلو  دیدرک  ینکشراک  وا  يارب  ردق  هچ  تلیـضف 
امش هب  ار  سرت  هعرج  درک و  لیلذ  راوخ و  ار  امـش  ناشکندرگ  دز و  مه  رب  ار  امـش  یـشوخ  اهگنج ، رئاس  ردب و  گنج  رد  هکنآ  ّتلع  هب 

تّما مسق  ادخ  هب  یلو  درک  تمالم  دیراد  وا  هب  تبـسن  هک  یـضغب  رطاخب  ناوت  یمن  ار  امـش  دـیتسناد و  دوخ  نمـشد  ار  وا  امـش  دـیناشون 
دنهاوخن دننک  یم  تموکح  تسایر و  نانآ  هحفص 122 ]  ] رب هّیما  ینب  هک  ینامز  ات  ار  یشوخ  يور  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) دّمحم

هب اریز  دیوش  كاله  ات  دـینک  عفد  دوخ  زا  ار  نآ  دـیناوت  یمن  هک  هدرک  امـش  هّجوتم  ار  ياهنتف  ناحتما و  یلاعت  يادـخ  هک  دـینادب  دـید و 
نم هب  هک  ار  یمتـس  روج و  دیدروآ و  نم  رـس  هب  ار  هچنآ  شاداپ  دیدرپس و  ناطیـش  هب  ار  دوخ  دـیدمآ و  رد  اهتوغاط  ناشکرـس و  نامرف 

ار شیرق  نارجاف  نارفاک و  تفر و  یم  ورف  نانمشد  مشچ  رد  هک  یهلا  ياهریت  زا  يریت  زورید  هفوک  مدرم  يا  مهاوخ . یم  ادخ  زا  دیدرک 
هدرخ وا  هب  تسناوت  یمن  یـسک  درک و  یم  راک  ادـخ  هار  رد  وا  تفر ) ایند  زا  وا  و   ) دـیداد تسد  زا  تفرگ  یم  اهنآ  سَفَن  دوب و  ریگولگ 

امام مجتبی علیه السالم             صفحه 34 از 73

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


قیاقح مامت  یلاعت  يادخ  دیـسرت و  یمن  اهنآ  زا  تفرگ و  یمن  هرانک  ادـخ  نانمـشد  اب  گنج  زا  درک و  یمن  عیاض  ار  ادـخ  لام  وا  دریگب 
يارب وا  دومن  تباجا  مه  وا  درک و  توعد  شدوخ  ءاـقل  هب  یلاـعت  يادـخ  ار  وا  دوب  هدرک  اـطع  وا  هب  ار  شا  متاوخ  مئازع و  میرک و  نآرق 

ربنم زا  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ترضح  [. 51 . ] داب وا  رب  ادخ  هحفص 123 ]  ] تمحر تاولص و  دیسرت  یمن  هدننک  تمالم  شنزرـس  زا  ادخ 
بلاطیبا نب  یلع  حدم  طقف  هبطخ  نیا  رد  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترضح  هک  دیئامرف  یم  هظحالم  مرتحم  ناگدنناوخ  امش  دمآ . نیئاپ 

یبتجم ماما  هکنیا  زا  اذل  تساوخ  یمن  هیواعم  هک  دوب  يزیچ  نامه  نیا  دوش و  یم  رّکذتم  ار  هّیما  ینب  نانمشد و  رب  نعط  و  مالّـسلا ) هیلع  )
. دوب تحاران  رایسب  دنک و  یم  اطخ  لوجع  مدآ  هک  تفگ  یم  دوخ  اب  دش و  نامیشپ  دوب  هداتـسرف  هحفص 124 ]  ] ربنم هب  ار  مالّسلا ) هیلع  )

هدـمآ شیپ  فالتخا  ناشربمایپ  زا  دـعب  هک  یتّما  موق و  ره  رد  تفگ : شدوخ  رظن  فالخرب  تفر و  ربنم  هب  بضغ  یترپ و  ساوح  اـب  اذـل 
یلو دندرک  یم  مّسبت  بل  ریز  مدرم  دش و  تکاس  هظحل  دـنچ  اذـل  دوب و  هیواعم  ررـض  رب  راتفگ  نیا   ) دـش زوریپ  قح  رب  لطاب  هشیمه  دوب 
شیپ فالتخا  ناشربمغیپ  زا  دـعب  هک  یتّما  موق و  ره  رد  تفگ ) دومن و  حیحـصت  هنوگنیا  ار  شنخـس  درک و  ـالاب  ار  رـس  ياهظحل  زا  سپ 

ای دـیناوخب  زامن  امـش  هکنآ  رطاخب  نم  هفوک ، مدرم  تفای . هبلغ  لطاب  رب  قح  هک  تّما  نیا  رد  رگم  هدوب  زوریپ  قح  رب  لـطاب  هشیمه  هدـمآ 
يارب امـش  اب  نم  گنج  هکلب  دیداد  یم  ماجنا  ناتدوخ  ار  اهنآ  نوچ  مدرکن  گنج  امـش  اب  دیهدب  ماجنا  ار  جـح  لامعا  ای  دـیریگب و  هزور 

بـضغ اجنیا   ) دناسر وزرآ  نیا  هب  ارم  یلاعت  يادخ  یلو  دیدوبن  نم  يرادـمامز  هب  لیام  امـش  هچ  رگا  منک  تموکح  امـش  رب  هک  دوب  نیا 
يدّهعت طرش و  ره  نم  هک  دینادب  و  دیوگ ) : یم  دشک و  یم  تشادن  هک  یتّیناسنا  فرـش و  رب  ینالطب  طخ  دنک و  یم  ادیپ  تّدش  هیواعم 

ّتیمیمـص و دّهعت و  اب  هشیمه  هک  هفوک  مدرم  اجنیا  رد   ) درک مهاوخن  افو  اهنآ  هب  مراذگ و  یم  میاپ  ریز  رد  ماهدومن  یلع  نب  نسح  اب  هک 
هک  ) نآرق ادخ و  روتـسد  فالخ  رب  هنوگ  نیا  هیواعم  هک  دننیب  یم  یتقو  دندوب  لئاق  ّتیمها  ناشنخـس  یّتح  يارب  دندوب و  وربور  ّتیناسنا 
یم اپ  ریز  ار  اهنآ  دـنک و  یمن  لمع  دوخ  هحفـص 125 ]  ] دّهعت هب  دوخ و  رهُم  ءاضما و  هب  یّتح  وا  الوئـسم » ناک  ّهنا  دهعلاب  اوفوا  : » هدومرف

تّیعبس و ّتیناسنا و  نیب  قرف  ردقچ  هک  دنوش  یم  هّجوتم  دننک . یم  هسیاقم  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  اب  هفوک  مدرم  ار  وا  دراذگ و 
نم هب  ار  نآ  دید و  رتراوازـس  تفالخ  يارب  ارم  یلع  نب  نسح  مدرم  يا  تفگ : سپـس  تسا ) هاشداپ  مکاح و  ناطلـس و  هّللا و  ۀفیلخ  نیب 

اب وا  هک  دنتـسناد  یم  همه  اریز  دنتخانـش  وگغورد  کی  ناونع  هب  ار  وا  هفوک  مدرم  هدرک و  یفّرعم  ار  دوخ  زاب  مه  اجنیا  رد  دومن  راذـگاو 
ار ترـضح  نآ  دندرک و  یئافو  یب  هفوک  مدرم  دومن و  بصغ  ار  نآ  تفرگ و  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح  زا  ار  تفالخ  هلیح  رکم و 
زا دیابن  ترـضح  نآ  دنتـسه و  نآ  هدنامرف  تقیقح  رد  مدرم  هک  ار  یتفالخ  دش  روبجم  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح  دنتـشاذگ و  اهنت 
نآ هب  درک و  يراج  نابز  هب  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  سّدـقم  مان  سپـس  دـنیامن . راذـگاو  هیواعم  هب  دـنک  راـهظا  ياهدارا  دوخ 

نکـشدهع درم  نیا  هک  دـندش  هّجوتم  هفوـک  مدرم   ) داد شحف  اـهنآ  هب  درک و  تراـسج  مالّـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  شدـنزرف  ترـضح و 
روضح سلجم  رد  هک  مالّـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هّللادـبع  یبا  ترـضح  دـشاب ) تسا  میظع  قلُخ  بحاـص  هک  يربمغیپ  هفیلخ  دـیابن  شاّـحف 

سپ دنتفر و  ربنم  هب  راقو  لامک  اب  ناشدوخ  دندناشن و  ار  وا  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  یلو  دهدب  ار  شخـساپ  هک  تساخرب  اج  زا  تشاد 
دنه کّما  همطاف و  یّما  رخص و  كوبا  هیواعم  تنا  یلع و  هحفص 126 ]  ] یبا نسحلا و  انا  ایلع  رکاذلا  اهّیا  : » دندومرف یهلا  ءانث  دمح و  زا 

اثیدح امیدق و  انّرـش  ابـسح و  انُمألَا  ارکذ و  انلمخا  هّللا  نعلف  هلیتق  کتّدج  هجیدخ و  یتّدج  هعیبر و  نب  هبتع  كّدج  هّللا و  لوسر  يّدج  و 
رسپ نسح  نم  يدرک  دای  يدب  هب  ار  یلع  هک  یسک  يا  ینعی  [. 52 « ] نیمآ نیمآ -  سلجملا  لها  نم  فئاوط  تلاقف  اقافن  ارفک و  انمدقا  و 
تسا هعیبر  نب  هبتع  وت  ّدج  مرکا و  لوسر  نم  دج  دنه و  وت  ردام  تسا و  ءارهز  يهمطاف  نم  ردام  ینایفسوبا  رسپ  هیواعم  وت  متسه و  یلع 
تسا لاح  هتشذگ و  رد  فرش  بسح و  ثیح  زا  رت  میئل  رت و  تشز  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ  دومرف : مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  سپس 

اب ار  دوخ  هبطخ  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  سپـس  نیمآ . نیمآ ، دنتفگ : دنلب  يادص  اب  مدرم  زا  یعمج  تسا  رتشیب  شقافن  رفک و  هقباس  و 
دوب و یلع  مردپ  سفنا »  » زا شروظنم  ادخ  لوسر  هحفص 127 ] : ] دومرف درک و  دای  ار  هلهابم  نایرج  دعب  درک و  عورـش  یهلا  ءانث  دمح و 
وا وا و  زا  ام  میتسه و  وا  لآ  ام  میربمغیپ و  تیب  لها  ام  دوب و  همطاف  مردام  ءاـسن »  » زا شروظنم  میدوب و  مردارب  نم و  ءاـنبا »  » زا شروظنم 
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سپـس دومرف  عمج  هملـسلا  ّما  ءاسک  ریز  ار  ام  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر  دـش  لزان  ریهطت  يهیآ  هک  ینامز  تسا و  ام  زا 
مردـپ ردام و  ردارب و  نم و  زج  یـسک  راد و  هگن  كاپ  ار  اهنآ  ربب و  اهنآ  زا  ار  يدـیلپ  دـنا  نم  ترتع  نم و  تیب  لها  اهنیا  ایادـخ  تفگ :
يادخ هک  یمارتحا  رطاخب  مردپ  ربمایپ و  رگم  دوش  ّدلوتم  نآ  رد  دجسم و  دراو  بنُج  هک  دوبن  زئاج  سک  چیه  يارب  و  میدوبن . ءاسک  ریز 
برد هک  ادـخ  لوسر  رظن  زا  ار  ام  تلزنم  ناکم و  دـیدید  امـش  دوب و  هداد  رارق  ام  يارب  هک  یتلیـضف  رطاخ  هب  دوب و  لئاق  اـم  يارب  یلاـعت 

نیا ّتلع  هک  دندرک  لا  ؤس  ترضح  نآ  زا  یتقو  تشاذگ  زاب  ار  ام  يهناخ  برد  تسب و  دش  یم  زاب  دجـسم  فرط  هب  هک  ار  همه  يهناخ 
برد هحفـص 128 ]  ] مدـنبب و ار  اـهرد  يهمه  هک  داد  روتـسد  ارم  لـج  زع و  يادـخ  هکلب  مدرکن  ار  راـک  نیا  نم  دومرف : دوب  هچ  ناـتلمع 
هابتشا مناد  یمن  لها  ار  مدوخ  مناد و  یم  لها  تفالخ  يارب  ار  وا  نم  هک  هدرک  نامگ  هیواعم  مراذگب و  زاب  ار  مالّسلا ) هیلع   ) یلع يهناخ 

مرکا لوسر  نابز  هب  لجو  زع  يادخ  باتک  زا  نیا  میتسه  ناشدوخ  زا  اهنآ  رب  یلوا  میتسه و  مدرم  ّیلو  ام  دیوگ  یم  غورد  هیواعم  هدرک .
ایند راد  زا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  هک  ینامز  زا  ربمغیپ  تیب  لها  ام  یلو  هدش  حیرـصت  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  )
دنا هدناروش  ام  هیلع  ار  مدرم  دناهدرک و  ادیپ  ام  رب  ّطلست  هک  یئاهنآ  ام و  ّقح  ِنیملاظ  ام و  نیب  ادخ  میا  هدوب  مولظم  هشیمه  دومرف  تلحر 
یم مسق  دنک و  مکح  دناهدرک  عنم  كدف )  ) هدیشخب وا  هب  ربمغیپ  هچنآ  زا  ار  نامردام  دنا و  هدادن  یمالسا  کلامم  جارخ  زا  ار  ام  مهس  و 

رب ار  شتمحر  ناراب  نامـسآ  دندرک  یم  تعیب  مردپ  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  اب  مرکا  ربمغیپ  زا  دـعب  مدرم  رگا  هک  ادـخ  هب  مروخ 
تفالخ یتقو  یلو  ینک  عمط  نآ  هب  یتسناوت  یمن  هیواعم  يا  زورما  وت  درک و  یم  ناوارف  اهنآ  رب  ار  شتاکرب  نیمز  تخیر و  یم  ورف  اهنآ 
تـسدب بلط  رد  ناگدشدازآ  دـنزرف  ناگدـشدازآ و  یّتح  دـندرک و  هحفـص 129 ]  ] عـمط نآ  هـب  شیرق  دـش و  نوریب  شدوـخ  زکرم  زا 

ار يدرم  نتـشاد  تیالو  ندوب و  ریما  یتّما  چیه  دومرف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  هکنآ  لاح  دـندش  تفالخ  نآ  ندروآ 
هب زوربزور  اهنآ  تکلمم  روما  هکنآ  رگم  دشاب  رتاناد  درم  نآ  زا  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  یـسک  اهنآ  نایم  رد  هکنآ  لاح  دنک و  یمن  لوبق 

ینب دـناهدرک و  كرت  هک  ار  هچنآ  هب  دـندرگرب  دنـشکب و  تسد  وا  تیـالو  زا  هکنآ  اـت  دـنوش  یم  لـیلذ  راوخ و  دور و  یم  یتـسپ  يوـس 
دعب مه  ربمغیپ  تّما  تسا و  نارمع  نب  یسوم  ترضح  يهفیلخ  وا  هک  دنتسناد  یم  هکنآ  لاح  دندرک و  كرت  ار  نوراه  ترضح  لیئارسا 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  هک  دندوب  هدینـش  هکنآ  لاح  دـندومن و  تعیب  يرگید  اب  دـندرک و  كرت  ار  مردـپ  ترـضح ، نآ  زا 
لوسر هک  دندید  ناناملسم  نیا  یتسه ، یسوم  يارب  نوراه  لثم  نم  هب  هبسنلاب  وت  ینعی  یسوم » نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  : » دومرف ملس )
هحفـص  ] هب نیرـضاح  ار  تانایرج  هک  داد  روتـسد  درک و  بصن  تفالخ  هب  ار  مردپ  مخ  ریدـغ  زور  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ادـخ

یم يروای  هکم  رد  رگا  درب  هانپ  راغ  هب  درک و  رارف  هکم  مدرم  تسد  زا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  دنناسرب . نیبئاغ  [ 130
یمن راذگاو  يرگید  هب  ار  دوخ  قح  دـمآ  یم  شکمک  هب  یـسک  رگا  درک  هثاغتـسا  امـش  هب  مردـپ  هک  يزور  نآ  درک و  یمن  رارف  تشاد 

تفرگ و رارق  راشف  رد  ربمایپ  دنتشاد و  ار  وا  نتشک  دصق  نانآ  دش و  فیعـض  تفرگ و  رارق  راشف  رد  نوراه  هک  نانچ  نآ  نیاربانب  دومرف 
وت اب  دـندرک و  كرت  ار  ام  تّما  نیا  هک  یتقو  میتفرگ ، رارق  راشف  رد  مه  مردـپ  نم و  تفای ، یمن  یکمک  دوخ  يارب  تفر و  راغ  لخاد  هب 
رد رگا  مدرم  يا  دننک . يوریپ  یضعب  زا  یضعب  یعمج و  زا  یعمج  مدرم  هک  هدوب  روط  نیمه  هشیمه  هلأسم  نیا  هیواعم  يا  دندومن . تعیب 

صخـش نیا  اب  هک  نم  تفای و  دیهاوخن  دـشاب  ربمغیپ  رـسپ  هک  مردارب  نم و  زا  ریغ  ار  يدرم  دـیهاوخب  دـینک و  قیقحت  ملاع  برغ  قرش و 
نآ تسناوت  یمن  یـسک  هک  ار  یقیاقح  ینعم و  رپ  تاملک  نیا  هحفص 131 ] . ] دشاب هدوب  یتعفنم  ناحتما و  امـش  يارب  دیاش  مدرک  تعیب 

. دندادن ندز  فرح  هزاجا  هیواعم  هب  رگید  دندومرف و  ربنم  رد  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترضح  دیوگب  زور 

هیواعم اب  تعیب 

تعیب وا  اهنت  هن  درکن ، تعیب  وا  اب  هدابع » نب  دعـس  نب  سیق   » درک هچ  ره  یلو  تفرگ  تعیب  مدرم  زا  دـنام و  هفوک  رد  يزور  دـنچ  هیواعم 
ار وا  میگنج و  یم  وا  اب  تفگ : هیواعم  هب  صاع » نب  ورمع   » دندرک یمن  تعیب  مه  اهنآ  دندوب  وا  هارمه  هک  رفن  رازه  راهچ  هکلب  درک  یمن 
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قباـطم دـیاب  اریز  موش  یمن  گـنج  دراو  اـهنآ  اـب  مناوتب  اـت  نم  تفگ : هیواـعم  مینک  یم  تعیب  هب  راداو  ار  وا  اـی  میروآ و  یم  رد  اـپ  زا  اـی 
يهلیـسوب درک و  رهُم  تشادرب و  ار  يدیفـس  ذـغاک  هیواعم  سپـس  میبایب . تسد  اهنآ  هب  ام  ات  دوش  هتـشک  یماش  نازابرـس  زا  اهنآ  ّتیعمج 

هدوب مالّسلا ) هیلع  « ) یلع نب  نسح   » رطاخب نم  اب  وت  ینامرفان  ینمشد و  وگب  وا  هب  تفگ : صخـش  نآ  هب  داتـسرف و  سیق »  » يارب یـصخش 
هک یطرـش  ره  ات  متـسرف  یم  وت  يارب  ار  ذـغاک  نیا  لاح  نیع  رد  ینزب  يراد  یفرح  هچ  وت  هدرک  تعیب  نم  اـب  وا  هکنآ  زا  دـعب  یلو  تسا 

یلع نایعیش  لام  ناج و  ظفح  طقف  نم  تفگ : درکن و  هیواعم  ّتبحم  راهظا  هب  یئانتعا  ادبا  سیق  اّما  مراد . لوبق  نم  یسیونب  نآ  رد  يراد 
ار وا  تساوخ  یم  هحفص 132 ]  ] رارصا اب  داتسرف و  دعـس  نب  سیق  دزن  ار  يرگید  سک  هیواعم  مهاوخ . یم  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب 
ای ریـشمش  وا  نم و  نیب  هکنآ  رگم  منکن  تاقالم  هیواعم  اب  هک  ماهدروخ  مسق  نم  تفگ : وا  هب  سیق »  » دیامن تعیب  هیواعم  اب  هک  دنک  راداو 

يولج هزین  ریشمش و  کی  دنتـسشن و  نآ  يور  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح  وا و  دنتخادنا و  یـشرف  هک  داد  روتـسد  هیواعم  دشاب . هزین 
رد سیق  یتقو  دوش . رضاح  دندومرف : سیق »  » هب مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترضح  تقو  نآ  دوشن  فّلخت  سیق »  » مسق هک  دنتشاذگ  اهنآ 
یم هک  يراـک  ره  تفگ : سیق »  » دـسر یم  وـت  هب  مروز  مسق  ادـخ  هب  ینک  یمن  سب  وـت  تفگ : وا  هب  هیواـعم  تفرگ  رارق  هیواـعم  لـباقم 

( مالّسلا هیلع   ) یبتجم ماما  ترـضح  هب  ور  سیق »  » نک تعیب  نم  اب  تفگ : سیق »  » هب مه  زاب  هیواعم  منک  یمن  تعیب  وت  اب  نم  نکب  یهاوخ 
رب ار  دوخ  تسد  سیق »  » لاـح نیع  رد  هلب  دومرف : مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماـما  دـیراد  یمرب  نم  زا  ار  ناـتتعیب  امـش  هک  درک  ضرع  درک و 

ار وا  تسد  دناسر و  سیق »  » تسد هب  ار  شتـسد  هیواعم  دوب  روط  ره  یلو  دنک  تعیب  هیواعم  اب  ات  درک  یمن  دـنلب  دوب و  هتـشاذگ  شیوناز 
تعیب نم  اب  هک  دیئوگب  مه  نیـسح  ماما  هب  هک  تفگ  درک و  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  هب  ور  یئوررپ  لامک  اب  هیواعم  سپـس  درک  حـسم 
تعیب هجو  چیه  هب  وت  اب  وا  اریز  دنک . تعیب  وت  اب  هک  شاب  هتـساوخن  وگن و  يزیچ  وا  هب  هک  دندومرف  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح  دـنک 

اب رگم  دنوش  یمن  هتشک  شتیب  لها  وا و  لیماف  شلیماف و  يهمه  ندش  هتشک  اب  رگم  دوش  یمن  هتشک  وا  شندش و  هتشک  اب  رگم  دنک  یمن 
یم اصیقع  دیعسوبا  درکن . رارصا  مالّـسلا ) هیلع  [ ) هحفص 133  ] نیـسح ماما  زا  نتفرگ  تعیب  يارب  رگید  هیواعم  اذل  ماش  لها  ندش  هتـشک 
نم يدرک و  حلـص  هیواعم  اب  ارچ  متفگ  مدرک و  ضارتعا  وا  هب  يدنت  اب  نم  درک  حلـص  هیواعم  اب  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  یتقو  دیوگ :

يادـخ تّجح  نم  رگم  دیعـسابا  يا  دومرف : مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  . تسا یغای  هارمگ و  هیواعم  وا و  اب  هن  تسا  وت  اب  ّقح  هک  مناد  یم 
نم و يهرابرد  مرکا  ربمغیپ  هک  متسین  یسک  نآ  نم  ایآ  دومرف : ارچ . متفگ : متـسین ؟ مردپ  زا  دعب  اهنآ  ماما  نم  ایآ  متـسین ؟ قلخ  رب  یلاعت 
. ما هتسشن  لادج  گنج و  زا  یلو  متسه  ماما  مه  نآلا  نم  سپ  دومرف : ارچ . متفگ : ادعق ؟» اماق و  ناماما  نیـسحلا  نسحلا و  : » دومرف مردارب 

هیبیدـح زا  هک  یتقو  نآ  هّکم  لها  اب  عجـشا و  ینب  ریـضن و  ینب  اب  مرکا  ربمغیپ  حلـص  تّلع  ناـمه  هیواـعم  اـب  نم  حلـص  ّتلع  دیعـسابا  يا 
فرط زا  نم  رگا  دیعـسابا  يا  نآرق . لـیوأت  اـب  دـنرفاک  شباحـصا  هیواـعم و  یلو  نآرق  حیرـص  هب  دـندوب  رفاـک  اـهنآ  دـشاب  یم  تشگرب 
يارب هچ  رگا  منک  گنج  میامن و  ماـیق  هکنآ  هچ  منک و  حلـص  نم  هحفـص 134 ]  ] هچ دینک  در  ارم  رظن  دیابن  امـش  مماما  لاعتم  راگدرورپ 

نآ دـشک و  یم  ار  ناوج  نآ  دـنک و  یم  خاروس  ار  یتشک  رـضخ  ترـضح  یتقو  هک  ینیب  یمن  ایآ  دـشابن  مولعم  نم  حلـص  تمکح  امش 
شیاهراک تمکح  رضخ  ترضح  دریگ و  یم  داریا  وا  هب  دناد  یمن  ار  شتمکح  نوچ  نارمع  نب  یـسوم  و  [ 53 . ] دنک یم  اپ  رب  ار  راوید 

یم داریا  نم  رب  دیناد  یمن  ار  مراک  تمکح  امـش  نوچ  نم  روط  نیمه  دوش . یم  یـضار  یـسوم  ترـضح  دنک ، یم  نایب  یـسوم  يارب  ار 
یم ار  همه  دنتـشاذگ و  یمن  یقاـب  نیمز  يور  رد  اـهنآ  ارم ، نایعیـش  زا  رفن  کـی  مدرک  یمن  حلـص  نـم  رگا  دـینادب  ار  نـیا  یلو  دـیریگ 

نمشد مه  هیواعم  اب  دنتشادن و  ترـضح  نآ  هب  یلماک  تفرعم  هک  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  نارادفرط  زا  يدایز  عمج  هرخالاب  دنتـشک .
يارب ار  موصعم  ماـما  نآ  دـنتفرگ و  هحفـص 135 ]  ] داریا ترـضح  نآ  هب  دندرک و  ّتیذا  رایـسب  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح  دندوب 

هیلع  ) یبتجم ماما  یتقو  هک  دـنک  یم  لـقن  شدوخ  تسا  لـیللا  نب  نایفـس  اـهنآ  زا  یکی  زاـب  هک  دـندرک  یم  تمـالم  هیواـعم  اـب  شحلص 
یعمج هتسشن و  شا  هناخ  برد  رانک  رد  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  مدید  متفر  هفوک  هب  مدش و  مرتش  راوس  درک  حلـص  هیواعم  اب  مالّـسلا )

: دومرف نینمؤملا » ّلذم  ای  کیلع  مالّسلا  : » متفگ دنلب  يادص  اب  مدوب  هتسشن  رتش  يور  هک  روط  نامه  دناهتسشن  شفارطا  مه  شباحـصا  زا 
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: متفگ یتفگ ؟ هچ  نایفـس  يا  دومرف : متـسشن  متفر و  ترـضح  نآ  دزن  هب  مدـناباوخ و  ار  مرتش  مدـش و  هدایپ  نایفـس ، ای  مالّـسلا  کیلع  و 
هب مردام  ردـپ و  هک  مسق  ادـخ  هب  متفگ : درک ؟ راداو  زیچ  هچ  نخـس  نیا  رب  ار  وت  دومرف : نینمؤملا » ّلذـم  ای  کیلع  مالّـسلا   » مدرک ضرع 

حلص يدرک و  تعیب  دیوج ، یم  ار  ءادهّشلادّیس  هزمح  رگج  هک  ینز  رسپ  نیعل ، درم  نیا  رگزواجت ، درم  نیا  اب  هیواعم ، اب  وت  یتقو  تیادف 
وربور ّتیقّفوم  اب  ار  وت  راک  دنوادخ  دندُرم و  یم  وت  رطاخب  هک  دندوب  ّتیعمج  رفن  رازه  دص  وت  اب  هکنیا  لاح  يدرک و  لیلذ  ار  ام  يدومن 

نآ هب  میـسانشب  ار  قح  یتقو  هک  میتسه  یتیب  لـها  اـم  نایفـس ، يا  دومرف : مالّـسلا ) هیلع   ) یبـتجم ماـما  يدرک !؟ ار  راـک  نیا  ارچ  درک  یم 
هک ماهدینش  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  زا  دومرف : هک  مدینـش  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  زا  نم  میوش و  یم  کّسمتم 
ات روخرپ  داـشگ و  شیوـلگ  هک  دـتفا  یم  يدرم  تسد  رد  ناملـسم  مدرم  تموـکح  هک  هحفـص 136 ]  ] درذـگ یمن  ینامز  تسا : هدومرف 

رای و نیمز  رد  نامـسآ و  رد  هک  یتقو  اـت  دریم  یمن  درادـن و  فطل  رظن  وا  هب  یلاـعت  يادـخ  دوش . یمن  ریـس  دروخ  یم  هچ  ره  هک  یئاـج 
راک یلاعت  يادخ  ماهتخانـش و  ار  ادـخ  نم  تسا . هیواعم  هدومرف  ار  هلمج  نیا  شا  هرابرد  ربمغیپ  هک  یـصخش  نآ  دـشاب و  هتـشادن  يروای 
ياج زا  زامن  يارب  ترـضح  نآ  دنتفگ . یم  ناذا  دیـسر  اجنیا  هب  شمالک  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  هک  یتقو  داد . دهاوخ  ماجنا  ار  دوخ 
روط نامه  دنتفرگ و  ار  هساک  نآ  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  دوب ، هدروآ  ترضح  نآ  يارب  يرتش  ریـش  يهساک  یـصخش  تساخرب ، دوخ 
نیب رد  میتفر . دجسم  هب  رگیدکی  اب  مدروخ و  ریش  نآ  زا  مه  نم  دنداد ، نم  هب  ار  هّیقب  دندیماشآ و  ریش  نآ  زا  يرادقم  دندوب  هداتـسیا  هک 

نآ هب  مسق و  ادخ  هب  متفگ : يدرک ؟ مالس  هنوگ  نیا  يدز و  فرح  روط  نیا  نم  اب  ارچ  دومرف : نم  هب  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح  هار 
زا نایفـس  يا  مهد  یم  تراـشب  وت  هب  سپ  دومرف : مدز  یفرح  نینچ  مراد  تسود  ار  وت  سب  زا  هدرک  ثوعبم  قـح  هب  ار  ربـمغیپ  هک  یـسک 
یم هحفص 137 ]  ] وا هک  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  زا  مدینش  نم  دومرف : هک  مدینش  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  مردپ 

هدیبسچ رگیدـکی  هب  هک  نم  تشگنا  ود  نیا  لثم  درادـب  تسود  ار  اهنآ  هک  یـسک  نم و  تیب  لها  رثوک  ضوح  رانک  تمایق  زور  دومرف :
. تسا ناکین  ياج  مه  نادب و  ياج  مه  ایند  نایفس  يا  وت  هب  مهد  یم  تراشب  دنوش . یم  دراو  نم  رب  ضوح  رانک  مه  اب  دنا 

هیما ینب  اب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هلباقم 

ترفاسم لئاسو  دنتساوخ  یم  دندرگرب و  هنیدم  هب  هک  دنتفرگ  میمصت  هیواعم  اب  حلص  نایرج  زا  دعب  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترـضح 
ةریغم نایفـس و  یبا  نب  ۀبتع  هبقع و  نب  دیلو  صاع و  نب  ورمع  نافع و  نب  نامثع  نب  ورمع  دننام  هیواعم  نارای  زا  یعمج  هک  دننک  اّیهم  ار 

وا رود  مدرم  دراد  هک  یتّیصخش  تمـشح و  نیا  اب  ددرگرب  هنیدم  هب  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  رگا  دنتفگ : دنتفر و  هیواعم  دزن  هبعـش  نب 
مینکشب ار  وا  ّتیصخش  اج  نیمه  رد  تسا  بوخ  سپ  درک  دهاوخ  راتفر  ام  اب  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  دننام  وا  دنوش و  یم  عمج 

سلجم نیا  رد  وا  یتقو  مسرت  یم  نم  تفگ : هیواعم  دـنروآ . دورف  رـس  وت  ّتیـصخش  لباقم  رد  اـت  میربب  نیب  زا  ار  شردـپ  وا و  تمظع  و 
وا نانخس  تاقالم و  زا  نم  دهد . رارق  شدوخ  يهدنب  ریسا و  ار  امش  دبا  ات  دزادنیب و  امش  ندرگ  هب  یگدنب  قوط  شنانخس  اب  دوش  رضاح 

: تفگ صاع  ورمع  دومن . مهاوخ  فاصنا  هحفص 138 ]  ] لدع و وا  يهرابرد  مهاوخب  سلجم  نیا  رد  ار  وا  نم  رگا  هک  دینادب  مسرت و  یم 
. دننک رـضاح  ار  وا  ات  هدب  نامرف  دنک ؟ ادـیپ  هبلغ  تسا  نکمم  ام  يراوتـسا  رب  وا  تسکـش  ام و  ّقح  رب  وا  لطاب  ایآ  یـسرت ، یم  وت  ردـقچ 

ماما دـنوش . رـضاح  هیواعم  سلجم  هب  هک  درک  توعد  ار  ترـضح  نآ  داتـسرف و  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  تمدـخ  ار  یـصخش  هیواـعم 
سلجم نآ  رد  هک  ار  يدارفا  یماسا  صخـش  نآ  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  سلجم  نآ  رد  دـندرک  لاؤس  صخـش  نآ  زا  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم
دشکب ار  اهنآ  ادخ  دنهاوخ  یم  هچ  اهنیا  دومرف : مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  داد . حیـضوت  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  يارب  دنتـشاد  روضح 

ناشزینک هب  سپس  دوش . لزان  اهنآ  رب  هدیـسر ، اجک  زا  هک  دنـشاب  هتـشادن  ربخ  هک  یئاج  زا  یهلا  باذع  دوش و  بارخ  اهنآ  رـس  رب  فقس 
اب نم  وت ، ياّکتا  هب  نم  ایادخ  دنتفگ : دنتشادرب و  اعد  هب  تسد  دندیشوپ و  ار  ناشیاهسابل  دنک و  رضاح  ار  ناشیا  ياهـسابل  دنداد  روتـسد 
هب هدنهانپ  نم  اریز  امرف . ظفح  اهنآ  ّرش  زا  ارم  مهاوخ  یم  کمک  وت  زا  مرب و  یم  هانپ  وت  هب  اهنآ  ّرش  زا  مور و  یم  اهنآ  دزن  هب  وت  رب  لّکوت 
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ار یئاعد  نیا  دندومرف : دوب  هحفص 139 ]  ] هدروآ ار  هیواعم  مایپ  هک  یصخش  نآ  هب  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  سپس  مأوت . تردق  تّوق و 
اب تساخرب و  اج  زا  دید  ار  ترضح  نآ  هیواعم  یتقو  دندش . دراو  هیواعم  رب  دنتفر و  وا  هارمه  سپـس  [ 54 . ] تسا جرف  ياعد  مدناوخ  هک 

هّجوتم درک : ضرع  سپـس  و  دـناشن . دوخ  ياج  رد  ار  ترـضح  نآ  درک و  ضرع  مدـقم  ریخ  درک و  هحفاصم  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما 
نم هک  دندرکن  تقفاوم  اهنآ  مدرک و  یم  تفلاخم  نم  دنداتسرف و  امش  تمدخ  ار  صخـش  نیا  درک ) دارفا  نآ  هب  هراشا   ) اهنیا هک  دیـشاب 
اهنآ ياهفرح  تسا . هتشک  ار  وا  امش  ردپ  هدش و  هتشک  مولظم  نامثع ، هک  دینک  رارقا  امش  دنهاوخ  یم  امـش  زا  اهنیا  منکن . راضحا  ار  امش 
هیلع  ) یبتجم ترضح  درادن . هگن  حیرـص  باوج  زا  ار  وت  نم  ّتیـصخش  اهنآ  اب  ثحب  رد  و  دیهدب . ار  اهنآ  باوج  دعب  دیونـشب و  امـش  ار 

نم هب  عمج  نیا  رگا  مسق  ادخ  هب  تسا . هدش  هتخود  وت  راتفگ  هب  اهشوگ  تسا و  وت  يهناخ  هناخ  هیواعم  يا  هّللا ، ناحبـس  دومرف : مالّـسلا )
وت یشاب  هتشاد  تیاضر  وت  رگا  يوش  یم  تحاران  ای  دش  یهاوخ  لاحـشوخ  اهنآ  نانخـس  زا  وت  ای  تسین  نوریب  لاح  ود  زا  دنیوگب  ازـسان 
درم وت  دننک  یـشاّحف  نم  هب  وت  روضح  رد  اهنآ  یـشاب و  هتـشادن  نآ  رب  تیاضر  وت  رگا  يوش و  یم  یفّرعم  یـشاّحف  تسود و  شحف  درم 

هحفص  ] هلأسم نیا  ياّیهم  اهنیا  هک  متسناد  یم  رگا  نم  يراد ؟ لوبق  ار  عوضوم  ود  نیا  زا  کی  مادک  وگب  وت  دش . یهاوخ  یفّرعم  یفیعض 
یم اهنت  نم  زا  دنراد  هک  یتّیعمج  اب  اهنآ  العف  یلو  مدروآ  یم  ار  مشاه  ینب  زا  رفن  کی  اهنیا  زا  کی  ره  لباقم  رد  مه  نم  دـناهدش  [ 140

فرح دومرف  ّتیعمج و  نآ  هب  درک  ور  ترـضح  نآ  سپـس  تسا  نم  ّیلو  لاح  همه  رد  زورما  زا  دعب  زورما و  یلاعت  يادـخ  اریز  دنـسرت 
زا دـعب  منیبب  ار  يزور  هک  متـساوخ  یمن  نم  تفگ : نافع  نب  نامثع  رـسپ  لّوا  میظعلا . ّیلعلا  هّللاب  ّالا  ةّوق  الو  لوح  الو  مونـش  یم  ار  اـمش 
دزن دوب ، یلـضاف  درم  وا  دشاب  هدش  هتـشک  اهنآ  رهاوخ  رـسپ  نامثع  هکنآ  لاح  دنـشاب و  هدنز  بلطملادبع  نادـنزرف  هک  نامثع  مردـپ  لتق 

لد غاد  مدرم  يا  دنتخیر ، دسح  ینمـشد و  رطاخ  هب  ار  وا  نوخ  دش ، یمن  جراخ  ادـخ  تاروتـسد  زا  وا  تشاد  يدایز  شزرا  ادـخ  لوسر 
نامثع دشاب و  هدنز  نیمز  يور  رد  تسا  نامثع  مردپ  ناگدنـشک  زا  بلطملادبع و  نادـنزرف  زا  هک  یلع  نب  نسح  و  دـیریگب . اهنآ  زا  ارم 

( مالّسلا هیلع   ) یبتجم ماما  صاع  نب  ورمع  سپس  دنشاب ؟ هدش  هتشک  ردب  گنج  رد  هّیما  نادنزرف  زا  رفن  هدزون  دشاب و  هدیطلغ  شنوخ  رد 
هنایفخم ار  قیدـص » رکبوبا  « » یلع  » تردـپ هک  ینک  رارقا  ات  میدرک  رـضاح  ار  وت  ام  بارتوبا  رـسپ  يا  تفگ : داد و  رارق  باـطخ  دروم  ار 

ندروآ تسدـب  رد  لاـح  نیع  رد  تشاد  تکرـش  وا  ناـفع » نب  ناـمثع   » لـتق رد  دوـب و  ثعاـب  وا  ار  رمع »  » لـتق تشک و  درک و  مومـسم 
دیرادن و ار  نآ  تقایل  نوچ  دـهد  یمن  تنطلـس  ار  امـش  دـنوادخ  بلطملادـبع  نارـسپ  يا  درک . یم  رارـصا  دایز  دوبن  وا  ّقح  هک  تفالخ 

تراسج ترـضح  نآ  هب  هیواعم ، ردارب  نایفـس  یبا  نب  ۀبتع  دـعب  درک . یبتجم  ماما  هب  یئاهتراسج  هحفـص 141 ]  ] صاع نب  ورمع  هرخالاب 
تخیر ار  شیرق  نوخ  درک و  محر  عطق  شیرق  زا  دوب و  شیرق  نامدرم  نیرتدب  وت  ردپ  نسح  يا  تفگ : شتاملک  نمض  رد  یّتح  درک و 

وت زا  دیاب  نامثع  نوخ  صاصق  میرک  نآرق  مکح  هب  اریز  میا  هتـشک  قح  هب  میـشکب  ار  وت  رگا  ام  و  [ 55 « ] ینامثع  » ناگدنشک زا  مه  وت  و 
لوغـشم مشاـه  ینب  امـش  تفگ : درک و  تراـسج  ترـضح  نآ  هب  نیریاـس  لـثم  دـمآ و  فرح  هب  هبقع  نب  دـیلو  وا  زا  دـعب  دوـش . هـتفرگ 

. دـیدرک محر  عطق  دـیتخادنا و  تکاله  هب  ار  مولظم  نآ  هکنآ  ات  دـیدرک  کیرحت  نامثع  لتق  رد  ار  مدرم  دـیدش و  ناـمثع »  » زا یئوجبیع 
وت ردـپ  هدـش و  هتـشک  مولظم  هانگ و  یب  نامثع » ، » نسح يا  تفگ : درک و  یئاهتراسج  بلاطیبا  نب  یلع  هب  تبـسن  هبعـش  نب  ةریغم  سپس 

مرکا ربمغیپ  زا  دعب  و  دش . یمن  هتشک  نامثع  دوبن ، یضار  نامثع  لتق  هب  وا  رگا  اریز  دنادب  ریصقت  یب  نامثع  لتق  رد  ار  شدوخ  دناوت  یمن 
دندرک راداو  ار  وا  دندیشک و  دجـسم  فرط  هب  هارکا  اب  ار  وا  ات  تشاد  تهارک  رکبوبا  اب  تعیب  رد  وت  ردپ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  )

رد دوب و  عازن  رد  رمع  اب  دعب  و  تشک . ار  وا  دیناروخ و  مس  رکبوبا  هب  یناهنپ  رد  تهج  نیمه  هب  هحفص 142 ]  ] دنک و تعیب  رکبوبا  اب  هک 
رگا تسا  نامثع  نوخ  ّیلو  هیواعم  نوچ  دوب و  وا  نوخ  کیرش  نامثع  لتق  رد  هک  مه  دعب  تشاد و  تکرـش  تردپ  زین  رمع  ندش  هتـشک 

ار ناشیاهتراسج  دندز و  ار  ناشیاهفرح  اهنآ  يهمه  هک  نآ  زا  سپ  میا . هدرک  ار  نامثع  نوخ  صاصق  میـشکب  ار  نیـسح  تردارب  وت و  ام 
ار امش  درف  نیلّوا  هک  ار  یئادخ  ساپس  [. 56 : ] دومرف درک و  زاب  نخس  هب  بل  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترضح  دندرک . ترـضح  نآ  هب 
ار منانخـس  دومرف : سپـس  داب . وا  لآ  مرکا و  لوسر  ترـضح  ام  ياقآ  رب  دورد  تاولـص و  درک و  تیادـه  نادـناخ  اـم  درف  نیلّوا  هلیـسوب 
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یمن یسک  مشچ ، قرزا  يا  منک . یم  عورـش  ار  مبلطم  هیواعم  يا  وت  زا  دیراذگب و  نم  رایتخا  رد  ار  ناتمهف  هحفص 143 ]  ] دیهد و شوگ 
وت زا  ریغ  تقیقح  رد  تسا و  وت  ندرگ  هب  دنداد  نم  هب  اهنآ  هک  یئاهـشحف  مامت  يدوب  هدادن  مانـشد  ارم  وت  ات  دهد  مانـشد  نم  هب  تسناوت 
ام هب  وت  يدومن ، زواجت  ام  رب  وت  يدرک ، راهظا  نم  يهراـبرد  يدـب  وت  يداد ، شحف  نم  هب  ءادـتبا  وت  یلو  تسا . هدادـن  شحف  ارم  یـسک 

هحفص 144]  ] هدوب میدق  زا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  هب  وت  ینمشد  يدومن ، دسح  راهظا  ام  هب  تبسن  وت  يدرک ، ینمشد 
نیرجاهم و رـضحم  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  دجـسم  رد  عمج  نیا  نم و  رگا  هیواعم )  ) قرزا يا  تسه . مه  نالا  و 

دننک دروخرب  نم  اب  هنوگ  نیا  دـننزب و  فرح  نم  اب  دـننک و  نیهوت  نم  هب  هنوگ  نیا  هک  دـندرک  یمن  تأرج  اهنیا  میدز  یم  فرح  راصنا 
رگا هک  مهاوخ  یمن  امـش  زا  دـینکن و  ناـمتک  دـیناد  یم  هک  ار  یّقح  دـیا  هدـش  تسدـمه  نم  هیلع  هک  یتّیعمج  يا  دـندرک . دروخرب  هک 

ار امـش  میوگ . یمن  يرگید  زیچ  تسه  وت  رد  هچنآ  زج  منک و  یم  عورـش  هیواعم  يا  وت  زا  مه  زاب  دـینک و  قیدـصت  ار  نآ  متفگ  یّقحاـن 
رد زا  هیواعم  يا  وت  هدـناوخ و  زامن  هلبق  ود  هب  دـیداد  شـشحف  امـش  هک  ار  يدرم  نآ  دـیناد  یم  هحفـص 145 ]  ] ایآ ادخ  هب  مهد  یم  مسق 

تعیب یکی  درک  تعیب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر  اب  هبترم  ود  وا  يدومن و  یم  ار  يزع  تـال و  ياـهتب  تداـبع  یهارمگ 
. یتسـشن هناخ  رد  يدرکن و  تعیب  یمّود  تعیب  نامز  رد  يدوب و  رفاک  یلّوا  تعیب  نامز  رد  هیواعم  يا  وت  حـتف و  تعیب  يرگید  ناوضر و 
رب ار  كرـش  مچرپ  هیواعم  يا  وت  دوب و  هتفرگ  شود  رب  ار  ربمایپ  مچرپ  وا  ردـب  گنج  رد  هک  دـیناد  یم  ایآ  ادـخ  هب  مهد  یم  مسق  ار  امش 

و ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ربمایپ هحفـص 146 ]  ] اب گنج  هک  يدرک  یم  رکف  يدرک و  یم  ار  يزع  تال و  تداـبع  یتشاد و  شود 
مچرپ وت  یلو  دیـشک  یم  شود  رب  ار  مالـسا  مچرپ  یلع  مردپ  هک  دوب  روط  نیمه  مه  زاب  دُحا  گنج  رد  تسا و  یبجاو  يهضیرف  نینمؤم 

وت دوب و  هتشادرب  ار  مرکا  ربمغیپ  مالسا و  مچرپ  مالّسلا ) هیلع   ) یلع بازحا  گنج  رد  نینچمه  يدیـشک و  یم  شود  رب  ار  كرـش  رفک و 
دوخ نید  درک و  تابثا  ار  دوخ  تّجح  مالّسلا ) هیلع   ) یلع هلیسوب  یلاعت  يادخ  دراوم  نیا  مامت  رد  يدوب . هتشادرب  ار  كرش  رفک و  مچرپ 

رد درک و  يرای  ار  مالـسا  مچرپ  دش و  عقاو  قیدـصت  دروم  دوب  هدروآ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  هچنآ  دومن و  تباث  ار 
مهد یم  مسق  ار  امش  دوب . یضار  مالّسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  زا  هحفص 147 ] ( ] ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  دراوم  مامت 

درک و هرصاحم  ار  ریـضن  ینب  يهلیبق  هظیرق و  ینب  يهلیبق  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  یتقو  هک  دیناد  یمن  ایآ  هک  ادخ  هب 
دعس دندرک  هلمح  هلیبق  ود  نآ  هب  دوب و  هتشادرب  ار  راصنا  مچرپ  ذاعم  نب  دعس  هدیـشک و  شود  هب  ار  نیرجاهم  مچرپ  باطخ  نب  رمع  دعب 

دندرک یم  رارف  دناسرت و  یم  ار  باحصا  مه  وا  دیناسرت و  یم  ار  وا  باحـصا  تشگرب و  سرت  زا  باطخ  نب  رمع  دش و  حورجم  ذاعم  نب 
تـسود ار  ربمغیپ  ادخ و  وا  هحفـص 148 ]  ] هک مهد  یم  یـسک  تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف  دومرف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر 

یبا ددرگ . یمن  رب  دنکن  حتف  ات  دنک و  یمن  رارف  گنج  زا  دنک  یمن  نمـشد  هب  تشپ  وا  دنراد  یم  تسود  ار  وا  مه  ربمغیپ  ادخ و  دراد و 
( مالّسلا هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  زور  نآ  و  دشاب . تسا  نکمم  یسک  هچ  شزرا  رپ  درم  نیا  هک  دندوب  تحاران  باحصا  رئاس  رمع و  رکب و 
ار مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر  زور  نآ  يادرف  درک  یم  درد  ادـیدش  شکرابم  ياهمـشچ 

یلع داد و  ترـضح  نآ  تسد  هب  ار  مچرپ  هحفص 149 ]  ] سپس تفای  افـش  اروف  شکرابم  مشچ  دیلام  شمـشچ  هب  ناهد  بآ  تساوخ و 
هکم رد  زور  نآ  رد  هیواـعم  يا  وت  دوـمرف و  حـتف  ار  گـنج  یهلا  فـطل  هب  هکنآ  رگم  تشگن  رب  درک و  هلمح  نانمـشد  هب  مالّـسلا ) هیلع  )

یم ینمـشد  شلوسر  ادخ و  اب  هک  یـسک  دنک و  یم  يرای  ار  شلوسر  ادخ و  هک  يدرم  نیب  ایآ  يدوب . شلوسر  ادـخ و  نمـشد  يدوب و 
هب تنابز  تسا و  هدرک  مالـسا  هب  رارقا  سرت  زا  تناـبز  ياهدرواـین و  مالـسا  تبلق  رد  هک  مروخ  یم  ادـخ  هب  مسق  نم  تسین و  یقرف  دـنک 

هیلع و هّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  یتقو  هک  دیناد  یمن  هحفص 150 ]  ] ایآ ادخ  هب  مهد  یم  مسق  ار  امش  تسین . تبلق  رد  هک  تسا  ایوگ  يزیچ 
هیلع  ) یلع درادن  تسود  ربمغیپ  هک  دنتفگ  نیقفانم  تشاذـگ  هنیدـم  رد  دوخ  ياج  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع كوبت  يهوزغ  رد  ملـس ) هلآ و 

ار مالّـسلا ) هیلع   ) یلع دوبن و  تحاراـن  شندرب  زا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر  هکنآ  لاـح  دربـب و  دوخ  هارمه  ار  مالّـسلا )
زگره نم  درک : ضرع  دیسر و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  تمدخ  مالّسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  یلو  دوب  هدرکن  روبجم 
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وت یتـسه ، نم  ّیـصو  وت  میوـگب  مهاوـخ  یم  دوـمرف : دـیراذگ ؟ یم  هنیدـم  رد  ارم  هعفد  نیا  ارچ  مدوـب  هدرکن  كرت  ار  امـش  ياهوزغ  رد 
بلاطیبا نب  یلع  تسد  دعب  یتسه ، یـسوم  يارب  هحفـص 151 ]  ] نوراه يهلزنم  هب  نم  يارب  وت  یتسه ، نم  تیب  لـها  نیب  رد  نم  يهفیلخ 

و هدرک . لوبق  ار  ادخ  تیالو  دـنک  لوبق  ارم  تیالو  هک  یـسک  مدرم  يا  دومرف : مدرم  نایم  رد  دـنلب  يادـص  اب  تفرگ و  ار  مالّـسلا ) هیلع  )
هک یسک  و  هدرک . تعاطا  ار  ادخ  دنک  تعاطا  ارم  هک  یسک  و  هدرک . لوبق  ارم  تیالو  دنک  لوبق  ار  مالّسلا ) هیلع   ) یلع تیالو  هک  یسک 

ار یلع  هک  یـسک  و  هتـشاد . تسود  ار  ادخ  دـشاب  هتـشاد  تسود  ارم  هک  یـسک  و  هدرک . تعاطا  ارم  دـنک  تعاطا  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع
عادولا ۀّجح  رد  ادخ  لوسر  هک  دـیناد  یمن  هحفص 152 ]  ] ایآ ادخ  هب  مهد  یم  مسق  ار  امش  تسا . هتـشاد  تسود  ارم  دشاب  هتـشاد  تسود 

دنک و یم  یفّرعم  لالح  ار  ادخ  لالح  هک  تسا  ادخ  باتک  دیوشن  هارمگ  زگره  هک  مراذگ  یم  يزیچ  امش  نایم  رد  نم  مدرم  يا  دومرف :
میدروآ نامیا  دیئوگب  دیشاب و  هتشاد  نامیا  نآرق  هباشتم  تایآ  هب  دینک و  لمع  نآرق  مکحم  تایآ  هب  دنک  یم  یفّرعم  مارح  ار  ادخ  مارح 

ار وا  اهنآ  هک  ار  یـسک  نآ  تیالو  دیـشاب و  هتـشاد  تسود  ارم  ترتع  تیب و  لها  و  تسا . هدومرف  لزان  شنآرق  رد  یلاعت  يادخ  هچنآ  هب 
دیاب هشیمه  اهنیا  دراد و  یم  نمشد  ار  اهنآ  هک  یسک  لباقم  رد  دینک  هحفص 153 ]  ] يرای ارم  تیب  لها  دینک و  لوبق  دنهد  یم  رارق  یلاو 

( مالّسلا هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ترضح  نآ  سپس  دنوش . قحلم  نم  هب  رثوک  ضوح  رانک  تمایق  رد  هک  يزور  نآ  ات  دنشاب  امش  نایم  رد 
یلع هک  ره  رادـب  تسود  ایادـخ  دومرف : دوب و  هتفرگ  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  تسد  دوب و  ربنم  يور  هک  یلاح  رد  درک  اعد  ار 

نمشد ار  مالّسلا ) هیلع   ) یلع هک  ره  ایادخ  دراد  یم  نمشد  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع هک  ره  رادب  نمـشد  درادب و  تسود  ار  مالّـسلا ) هیلع  )
تاقبط نیرت  نیئاپ  رد  ار  وا  هدـم و  هحفـص 154 ]  ] رارق وا  یّقرت  يارب  یهار  نامـسآ  رد  هدـم و  رارق  یـشیاسآ  نیمز  رد  وا  يارب  دراد  یم 

هیلع  ) بلاطیبا نب  یلع  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  هک  دیناد  یم  ایآ  مهد  یم  ناتمسق  ادخ  هب  ار  امش  هدب . شرارق  مّنهج 
یم رارف  دوخ  نارتش  نایم  زا  ار  هبیرغ  رتش  امش  زا  یکی  هک  نانچ  نآ  یهد  یم  رارف  مضوح  رانک  زا  ار  راّفک  نیقفانم و  وت  دومرف : مالّسلا )

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  رب  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  یتقو  هک  دیناد  یم  ایآ  ادـخ  هب  مهد  یم  ناتمـسق  ار  امـش  دـهد .
هیلع  ) یلع هحفـص 155 ]  ] درک هیرگ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر  درک  تدایع  وا  زا  دـش و  دراو  شتاـفو  ضرم  رد  ملس )

زا یعمج  مناد  یم  نم  هک  تسا  نیا  نآ  هتخادـنا و  هیرگ  هب  ياهلاسم  ارم  دومرف : دـینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  هّللا  لوسر  ای  درک  ضرع  مالّـسلا )
یم ناتمسق  ادخ  هب  ار  امش  دننادرگب . ور  وت  زا  دننک و  هبلغ  وت  رب  هکنآ  ات  دننک  یمن  راهظا  ار  نآ  هک  تسا  یئاه  هنیک  ناشلد  رد  نم  تّما 

رد دندوب  هدش  عمج  شفارطا  شتیب  لها  دش و  یم  کیدزن  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  تافو  یتقو  هک  دیناد  یم  ایآ  مهد 
تسود ار  اهنآ  هکنآ  رادب  تسود  ایادخ  دنا  نم  هحفص 156 ]  ] ترتع نم و  تیب  لها  اهنیا  ایادخ  درک : ضرع  راگدرورپ  اب  تاجانم  ماقم 

لخاد یتشک  نآ  رد  هک  یسک  تسا  حون  یتشک  لثم  نم  تیب  لها  لثم  دومرف : سپس  درادب و  نمـشد  ار  اهنآ  هکنآ  رادب  نمـشد  درادب و 
ادخ لوسر  نامز  رد  هک  دیناد  یم  ایآ  مهد  یم  ناتمسق  ادخ  هب  ار  امش  دوش . یم  قرغ  دوشن  لخاد  هک  یـسک  دنک و  یم  ادیپ  تاجن  دوش 
هیلع  ) بلاطیبا نب  یلع  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ربمغیپ باحـصا  ترـضح  نآ  تایح  نامز  رد  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  )

زا هک  یسک  لّوا  هک  دیناد  یم  هحفص 157 ]  ] ایآ مهد  یم  ناتمسق  ادخ  هب  ار  امش  دندرک . یم  مالـس  تیالو  تفالخ و  ناونع  هب  مالّـسلا )
هیآ نیا  تقو  نآ  دوب و  مالّسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  درک  مارح  دوخ  رب  ار  تاوهش  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا لوسر  باحصا 

نامیا هک  یناسک  يا  ینعی  [ 57 « ] َنیدَـتْعُْملا ُّبُِحی  َهّللا ال  َّنِا  اوُدَـتْعَت  الَو  ْمَُکل  ُهّللا  َّلَحَا  ام  ِیَط  ِتابّ اُومِّرَُحت  اُونَما ال  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  : » دـش لزان 
اریز دینکن  زواجت  دوخ  ّدـح  زا  تسا و  هدرک  لالح  امـش  يارب  ادـخ  هک  یئاهیکاپ  زا  ار  هچنآ  دوخ  يارب  دـینک  یم  مارح  ارچ  دـیا  هدروآ 

اـیاضق و ملع  مدرم و  گرم  هحفـص 158 ]  ] نامز ملع  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  دزن  رد  درادن . تسود  ار  نیزواجتم  یلاعت  يادـخ 
دنرفن هد  دودـح  هک  تسا  یعمج  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع تسا و  نآرق  لوزن  ّلـحم  هب  ملع  ملع و  رد  خوـسر  ملع  باـطخلا و  لـصف  ملع 

نم هدومرف و  تنعل  شلوسر  نابز  هب  یلاعت  يادـخ  ار  اهنآ  هک  دـیتسه  یعمج  رد  امـش  یلو  دـنا  نمؤم  اـهنآ  هک  هداد  ربخ  یلاـعت  يادـخ 
هّللا یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  یتقو  هک  دیناد  یم  ایآ  مهد  یم  ناتمـسق  ادخ  هب  ار  امـش  دیتسه . ادخ  ناگدـش  تنعل  امـش  هک  مهد  یم  تداهش 
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هحفـص 159]  ] اهنآ اب  دـیلو  نب  دـلاخ  هک  یتقو  نامه  یـسیونب  همیزخ  ینب  يارب  ياهماـن  شیارب  هک  داتـسرف  وت  بقع  ملـس ) هلآ و  هیلع و 
دصاق هعفد  هس  ات  دروخ  یم  اذغ  هیواعم  درک : ضرع  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  هب  دمآ و  صخـش  نآ  دوب  هدرک  دروخرب 

هیلع هّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  يدوب  ندروخ  اذغ  لوغشم  انتعا  یب  نانچمه  وت  دمآ و  وت  دزن  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر 
. دوب دهاوخ  وت  اب  تمایق  زور  ات  ربمغیپ  نیرفن  نیا  هیواعم  يا  مسق  ادخ  هب  نکن  ریـس  تقو  چـیه  ار  وا  مکـش  ایادـخ  دومرف : ملـس ) هلآ و  و 

گنر خرـس  رتـش  راـهم  بازحا  يهوزغ  رد  وت  هیواـعم  يا  تسین  تسرد  میوگ  یم  هک  ار  یئاـهنیا  اـیآ  مهد  یم  ناتمـسق  ادـخ  هب  ار  اـمش 
تنعل ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  دوب  هتـسشن  تردارب  نیا  دوب و  رتش  هحفص 160 ]  ] راوس تردپ  يدوب و  هتفرگ  ار  تردپ 

ادخ هب  ار  امـش  دومرف : زاب  و  دوب . تردارب  نیا  دـعاق  دوب و  نایفـسوبا  تردـپ  بکار  يدوب و  وت  قئاس  هک  ار  دـعاق  بکار و  قئاس و  درک 
هک يزور  لّوا  تسا ؟ هدرک  تنعل  اج  تفه  رد  ار  نایفسابا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  هک  دیناد  یم  ایآ  مهد  یم  ناتمـسق 
داد شحف  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا لوسر  نایفسوبا  تشگ  یم  رب  ماش  رفس  زا  نایفسوبا  تفر و  یم  هنیدم  فرط  هب  هکم  زا 

شیرق رکـشل  هک  ردب  گنج  رد  مّود  درک . ظفح  ار  شربمایپ  لجو  زع  يادـخ  هک  تشاد  تمحازم  يانب  مشک و  یم  ار  وت  تفگ : وا  هب  و 
شیرق راّفک  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  دحا  گنج  رد  مّوس  دشاب . هتـشادن  یـسرتسد  اهنآ  هب  ربمغیپ  هک  درب  هکم  هب  ار 

انل نا  : » تفگ ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  باوج  رد  نایفـسوبا  هحفص 161 ] [. ] 58 «. ] مکل یلوم  الو  اـنیلوم  هّللا  : » دومرف
يهوزغ رد  مراهچ  دـندرک . تنعل  ار  وا  یعمج  هتـسد  نینمؤم  نالوسر و  هکئالم و  یلاعت و  يادـخ  اـجنآ  رد  [. 59 « ] مکل يزع  ـالو  يزعلا 

رد دومرف و  عفد  ار  اهنآ  ادخ  یلو  درک  یم  کیرحت  ار  اهیدوهی  نافطغ و  يهلیبق  و  نزاره »  » ّتیعمج شیرق و  نایفـسوبا  هک  يزور  نینح 
باختنا ار  تردپ  شور  هار و  يدوب و  كرشم  زور  نآ  هیواعم  يا  وت  هتـشاد و  رفاک  ار  شباحـصا  نایفـسوبا و  لجو  زع  يادخ  هروس  ود 

نید هب  نّیدتم  وا و  مچرپ  ریز  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) ادخ لوسر  اب  زور  نامه  مالّسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  یلو  يدوب  هدومن 
شیرق نیکرـشم  تردـپ و  وت و  [ 60 « ] ُهَّلِحَم َُغْلبَی  ْنَا  اًـفوُکْعَم  َيْدَْـهلاَو  [ » هحفـص 162 : ] دومرف هک  لـجو  زع  يادـخ  راـتفگ  مجنپ  دوب . وا 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  اجنآ  رد  دنـشکب  حبذم  رد  ار  دوخ  ینابرق  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  هک  دـیتشاذگن 
راّفک نایفـسوبا  هک  يزور  نآ  بازحا  گنج  رد  مشـش  دوش . یم  تمایق  زور  ات  وا  يهیرذ  لماش  هک  درک  تنعل  نانچ  نآ  ار  تردپ  ملس )

رکشل و عابتا  ناگنهرس و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر  دمآ  نافطغ  هب  نیـصح  نب  ۀنییع  درک و  یم  يروآ  عمج  ار  شیرق 
دـشاب ینمؤم  دـیاش  عابتا  نایم  رد  هّللا  لوسر  اـی  درک : ضرع  یـصخش  دومرف  تنعل  تماـیق  اـت  دـندرک  یم  جیـسب  ار  مدرم  هک  ار  یئاـهنآ 

هک هینث »  » زور رد  متفه  درادـن . دوجو  ینمؤم  ناهدـنامرف  ناگنهرـس و  ناـیم  رد  اـّما  دوش  یمن  شلماـش  تنعل  دـشاب  ینمؤـم  رگا  دوـمرف :
هحفص  ] دیهش ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  هک  دنتفرگ  عضوم  شیرق  رئاس  زا  رفن  جنپ  هّیما و  ینب  زا  رفن  تفه  رفن  هدزاود 

نیا هک  ار  یناسک  دندرک  تنعل  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  یلاعت و  يادخ  دنداد  مر  ار  ترـضح  نآ  رتش  دـننک و  [ 163
یّلص  ) مرکا ربمغیپ  دجسم  رد  نایفسوبا  یتقو  هک  دیناد  یم  ایآ  مهد  یم  ناتمـسق  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف : سپـس  دناهدرک . ار  يراک  نینچ 
سک هّیما  ینب  زا  ریغ  اـیآ  ردارب  رـسپ  يا  تفگ : ناـمثع  هب  دـنک  تعیب  وا  اـب  تساوـخ  یم  دـش و  دراو  ناـمثع  رب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هـّللا 

دیهدب و تسد  هب  تسد  دیریگب و  تسد  رد  ار  تفالخ  هّیما  ینب  ناناوج  يا  تفگ : نایفسوبا  هن . تفگ : نامثع  تسه  سلجم  رد  يرگید 
یبا يزور  هک  دیناد  یم  ایآ  مهد  یم  ناتمسق  ادخ  هب  ار  امش  یمّنهج . هن  تسه و  یتشهب  هن  هک  مسق  ادخ  هب  دینک  ظفح  دوخ  يارب  ار  نآ 

هب ربب  ارم  ایب  ردارب  رسپ  يا  تفگ  وا  هب  تفرگ و  ار  مالّسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیسح  تسد  دوب  هدرک  تعیب  نامثع  اب  هک  یتقو  نآ  رد  نایفس 
يا دز : دایرف  دنلب  يادص  اب  نایفسوبا  ناهگان  دندیسر  عیقب  ناتسربق  ياهطـسو  هب  ات  دنداتفا  هار  هب  مه  اب  سپـس  مراد  يراک  عیقب  ناتـسربق 

هداتفا ام  تسد  هب  راک  زورما  یلو  دیسوپ  امش  ياهناوختسا  دیدرک  یم  گنج  مالـسا  تفالخ و  هحفص 164 ]  ] رس رب  ام  اب  هک  يروبق  لها 
ار تتروص  ادخ  حیبق  تسپ  درمریپ  يا  متفگ : وا  هب  مدیشک و  شتسد  زا  ار  متسد  دیوگ  یم  مالّسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیسح  ترـضح  تسا 
هب تفرگ و  یمن  ار  شتـسد  دوبن و  ریـشب  نب  ناـمعن  رگا  دوب  روک  نوچ  هک  مدرک  شیاـهر  ناتـسربق  رد  ار  وا  نم  دـنک و  نیا  زا  رت  تشز 
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یناوت یم  ماهتفگ و  فالخ  ار  يزیچ  رگا  تسا  وت  لاوحا  ریـس  لامعا و  باتک  هیواعم  يا  اـهنیا  دوب  هدرم  وا  دـنادرگ  یمن  رب  ار  وا  هنیدـم 
یم نایفسوبا  تردپ  یتقو  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هیواعم  يا  وت  نعل  بجوم  هک  یئاهزیچ  زا  انمض  و  نک . در  درادن  یعنام  ینک  در  ار  نآ 

رخـص ال ای  یتفگ : يدرک و  باطخ  وا  هب  يدـش و  عنام  شندروآ  مالـسا  زا  یتشون و  وا  يارب  رعـش  درف  ود  وت  دریذـپب  ار  مالـسا  تساوخ 
هکنآ رگید  اقرحلا و  هب  نامعنب  تاصقارلا  اندـلقت و  رما  یلا  ننکرت  ـال  هحفص 165 ]  ] اقزم اوحبصا  ردبب  نیدلا  دعب  انحضفتف  اعوط  نملـست 

زا یتخادـنا و  گرم  ناهد  رد  ار  وا  درک  تیبثت  ماـش  رد  ار  وت  ناـمثع  يدرک و  تناـیخ  وا  هب  درک  ماـش  یلاو  ار  وت  باـطخ  نب  رمع  یتقو 
هکنآ لاح  يدومن و  گنج  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  اب  يدرک و  تأرج  یلاعت  يادـخ  لباقم  رد  هک  تسا  نیا  رتـالاب  اـهنیا  يهمه 
رتالاب قلخ  ادخ و  دزن  رد  وت  ریغ  زا  وت و  زا  تفالخ  يارب  وا  هک  یتشاد  لوبق  يدوب و  دـقتعم  ار  وا  لضف  ملع و  یتسناد ، یم  ار  وا  يهقباس 
یناسک راک  اهنیا  یتخیر  رکم  هعدخ و  اب  ار  ادخ  قلخ  نوخ  يدرک و  کیرحت  ار  نادان  مدرم  وت  هکلب  تشادـن  یتسپ  هجو  چـیه  هب  دوب و 

بلاطیبا نب  یلع  يور و  یم  مّنهج  يوس  هب  وت  دـسر  یم  تلجا  هک  یتقو  نآ  دنـسرت و  یمن  باقع  زا  دـنرادن و  ناـمیا  داـعم  هب  هک  تسا 
نم تسا و  دایز  وت  نعاطم  بیاعم و  متفگ و  هک  دوب  وت  صوصخم  اهنیا  تسا . وت  نیمک  رد  ادـخ  دور و  یم  ار  تشهب  هار  مالّـسلا ) هیلع  )

روما نیا  رد  یناوت  یمن  تسا  وت  رد  هک  یتقاـمح  نآ  اـب  ناـمثع  نب  ورمع  يا  وت  اـّما  هحفـص 166 ] . ] منک ینالوط  ار  مبلاطم  مهاوخ  یمن 
مزیخرب وـت  يور  زا  مهاوـخ  یم  روـخن  ناـکت  راد و  هگن  ار  تدوـخ  دـیوگب  اـمرخ  تخرد  هب  هک  تسا  ياهشپ  لَـثَم  وـت  لَـثَم  ینزب  فرح 

بوخ هک  مدـیمهفن  نامثع  رـسپ  يا  نم  دزادـنیب و  تمحز  هب  ارم  تتکرح  ات  مدـیمهفن  ار  وت  نتـسشن  نم  دـیوگ : یم  وا  هب  اـمرخ  تخرد 
یم مالّسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  هب  وت  مانشد  يهرابرد  ار  وت  باوج  نم  لاح  نیع  رد  دشاب  تخس  نم  رب  ات  یـشاب  نم  نمـشد  وت  تسا 

رطاخ هب  ای  هدوب و  تسه ، شبسن  بسح و  ای  شتّیصخش و  رد  هک  یصقن  رطاخ  هب  ایآ  ترـضح  نآ  هب  وت  شحف  بس و  میوگ  یم  مهد و 
شتموکح رد  هک  یملظ  رطاخ  هب  ای  هدز و  مالسا  هب  هک  يررـض  رطاخ  هب  ای  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  شندوب  رود 

دنناد یم  همه  یهدب  تبـسن  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  هب  ینک و  اهنیا …  زا  یکی  هب  رگا  تسا  ایند  هب  وا  تبغر  رطاخ  هب  ای  هدرک و 
زا رفن  هدزون  نوخ  یتـفگ  هکنآ  اـّما  `و  هحفـص 167 ] . ] تسا اّربم  لـئاسم  نیا  زا  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاـطیبا نب  یلع  یئوگ و  یم  غورد  هک 

هیلع هّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  ادخ و  ار  اهنآ  اریز  یئوگ  یم  غورد  تسا  ام  ندرگ  هب  دناهدش  هتشک  نیکرـشم  زا  ردب  گنج  رد  هک  یناسک 
زا دعب  دنوش و  یم  هتـشک  رفن  هدزون  مشاه  ینب  زا  هک  مدوخ  ناج  هب  مسق  دندش و  هتـشک  ادخ  مکح  هب  دـندناسر و  لتق  هب  ملـس ) هلآ و  و 
زا دعب  دنوش و  یم  هتـشک  دحاو  ناکم  رد  رفن  هدزون  مه  نآ  زا  دعب  رفن و  هدزون  هّیما  ینب  زا  مه  زاب  یلو  دـنوش  یم  هتـشک  رفن  هس  زاب  نآ 

: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  دناد . یم  یلاعت  يادخ  طقف  ار  اهنآ  دادعت  هک  دوش  یم  هتـشک  ردق  نآ  هّیما  ینب  زا  نآ 
ناگدنب هب  دنناخرچ و  یم  تسد  هب  تسد  دوخ  نیب  رد  ار  ادخ  لام  دیسر  رفن  یـس  هب  صاعلا ) یبا  نب  مکح  ینعی   ) هسابلک نادنزرف  یتقو 

هک عقوم  نیا  رد  دش  دنهاوخ  كاله  يدوز  هب  دیـسر  رفن  جنپ  داتفه و  دصراهچ و  هب  اهنآ  دادعت  هک  ینامز  دـننک و  یم  یئانتعا  یب  ادـخ 
هحفص : ] دندومرف ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  دمآ . صاعلا  یبا  نب  مکح  دنتفگ  یم  ار  نانخـس  نیا  ناشباحـصا  اب  ربمغیپ 
باوخ رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  هک  دوب  یتقو  نآ  رد  نایرج  نیا  دونش و  یم  هسابلک  اریز  دینزب  فرح  هتـسهآ  [ 168

( ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا لوسر  دنوش و  یم  عقاو  تّما  نیا  راک  سأر  رد  ترضح  نآ  زا  دعب  هّیما  ینب  زا  رفن  دنچ  هک  دوب  هدید 
هام رازه  زا  رتهب  ردـق  بش  تفگ : دومرف و  لزان  ار  ردـق  يهروس  یلاعت  يادـخ  هک  دوب  تحاران  داتفا  دـهاوخ  هک  یقاـّفتا  باوخ و  نیا  زا 
هام رازه  زا  رتشیب  هّیما  ینب  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  تداهـش  زا  دعب  هک  مهد  یم  تداهـش  میوگ و  یم  امـش  لباقم  رد  نم  تسا و 

رتشیب یگـس  کی  وت  نیعل  تشز  ّتقوم  نمـشد  يا  صاع  نب  ورمع  يا  وت  اّما  و  دوب . دـنهاوخن  هدومرف  هراشا  نآرق  رد  یلاـعت  يادـخ  هک 
شیرق لاجر  وت  رـس  رب  دنداد و  یم  تبـسن  دوخ  هب  ار  وت  ردپ  دنچ  هک  يدـش  دـّلوتم  ياهناخ  رد  وت  دوب و  راکانز  تردام  ادـتبا  رد  یتسین 

نب رـضن  ثراح و  نب  ناـمثع  تسا و  نم  رـسپ  ورمع  تفگ : یم  هریغم  نب  دـیلو  تسا  نم  رـسپ  ورمع  تفگ : یم  نایفـسوبا  دنتـشاد  اوعد 
نیرت میئل  هرخالاب  اهوگتفگ  ثحب و  نیا  رد  یتسه  اهنآ  رسپ  وت  هک  دندوب  یعّدم  اهنیا  هحفص 169 ]  ] زا کی  ره  لئاو  نب  صاع  ثراح و 
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تفرگ و ندرگ  هب  ار  وت  ندـمآ  دوجوب  هانگ  تفریذـپ و  يدـنزرف  هب  ار  وت  لـئاو ) نب  صاـع  ینعی   ) شیرق مدرم  نیرتدـب  نیرت و  ثیبخ  و 
هک تسا  يدرم  دّمحم  تفگ : احیرص  لئاو  نب  صاع  مدّمحم و  نمشد  نم  هک  یتفگ  احیرص  يداتسیا و  يدیـسر  غولب  ّدح  هب  هک  ینامز 

ربمایپ يا  تنمشد  ینعی  [ 61 « ] ُرَْتبالا َوُه  َکَِئناش  َّنِا  : » دومرف یلاعت  يادخ  دوش  یم  شومارف  شدای  دریمب  یتقو  تسا و  رتبا  درادـن و  رـسپ 
عامتجا ّلحم  اهنآ و  ياه  هناخ  هب  تفر و  یم  سیق  دبع  يهلیبق  هب  نداد  انز  يارب  هک  دوب  ياهشحاف  نز  نآ  وت  ردام  تسا و  لسنلا  عوطقم 

مرکا ربمغیپ  رتشیب  اهنآ  يهمه  زا  رت و  نمـشد  ربمغیپ  نانمـشد  يهمه  زا  وت  درک و  یم  یفّرعم  انز  يارب  ار  دوخ  اـهنآ  ياـه  هلوغیب  اـهنآ و 
نانمشد زا  هحفص 170 ]  ] یعمج اب  هشبح  هب  یتسشن و  یتشک  هب  سپس  يداد . یم  تبسن  یئوگغورد  هب  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  )

تررض هب  تتّیلاّعف  یلو  ینک  راداو  ناناملسم  رئاس  راّیط و  رفعج  بانج  نتـشک  هب  یتساوخ  یم  ار  وا  يدرک و  تاقالم  ار  یـشاجن  یتفر و 
ولع و ار  یلاعت  يادـخ  يهملک  داد و  رارق  تسپ  دـندش  رفاک  هک  ار  یناسک  يهملک  یلاعت  يادـخ  دـیدرگ و  ماکان  تیوزرآ  دـش و  ماـمت 

نیا يدرک و  کیرحت  ناـمثع  نتـشک  هب  ار  مدرم  تدوخ  وت  نید ، یب  يا  اـیح ، یب  يا  یتفگ  ناـمثع  يهراـبرد  هچنآ  اـّما  و  دومرف . عفترم 
هب دیـسر  وت  هب  نامثع  ندش  هتـشک  ربخ  هک  یتقو  دوش  یم  هچ  ینیبب  يدـش  رظتنم  يدرک و  رارف  نیطـسلف  هب  دـعب  یتخورفا  رب  وت  ار  شتآ 

لّوا زور  زا  وت  اریز  مرادن  یفرح  وت  اب  منک و  یمن  تمالم  ار  وت  نم  یتخورف  هیواعم  يایند  هب  ار  دوخ  نید  وت  ثیبخ  يا  یتسویپ و  هیواعم 
وجه ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  رعش  تیب  داتفه  اب  وت  يدوب و  مشاه  ینب  نمشد  مالسا  رد  هچ  ّتیلهاج و  نامز  رد  هچ 
یلو میوگب  رعـش  هک  تسین  نم  راوازـس  میوـگ و  یمن  رعـش  وا  باوـج  رد  نم  دوـمرف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ربـمغیپ هک  يدرک 
يا صاع  نب  ورمع  يا  ینک . تنعل  ار  صاـع  نب  ورمع  هبترم  رازه  شرعـش  تیب  ره  لـباقم  رد  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادـخ  هحفص 171 ] ]
رفـس نامه  یئوربآ  یب  ار  وت  يدرب و  هشبح  هب  ترفـس  نیمّود  رد  یئایاده  یـشاجن  يارب  وت  ياهداد  يرگید  يایند  هب  ار  تنید  هک  یـسک 
یتقو یـسرب و  تیوزرآ  هب  یتسناوتن  هرخـالاب  یهدـب و  نتـشک  هب  ار  شباحـصا  بلاـطیبا و  نب  رفعج  هک  یتـساوخ  یم  دوبن و  یفاـک  لّوا 

( مالّسلا هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  اب  تینمشد  رطاخب  ار  وت  نم  هبقع  نب  دیلو  يا  وت  اّما  یتفر . دیلو  نب  هرامع  دزن  هب  ياهدرک و  هابتـشا  يدید 
هیلع  ) یلع تسا و  هدز  هناـیزات  داتـشه  ندـناوخ  یتـسم  لاـح  اـب  ار  حبـص  زاـمن  یگراوخ و  یم  رطاـخ  هب  ار  وت  وا  اریز  منک  یمن  تمـالم 

هد رد  یلاعت  يادخ  هکنآ  لاح  یهد و  یم  شحف  ار  وا  هنوگچ  وت  هتـشک  هتـسب  تسد  ار  تردپ  شدوخ  تسد  هب  ردب  گنج  رد  مالّـسلا )
اًقِـساف ال َناک  ْنَمَک  اًـنِمُْؤم  َناـک  ْنَمَفَا  [ » هحفـص 172 (. ] تسا هیآ  ود  نیا  هلمجنم  هـک   ) تـسا هدـیمان  قساـف  ار  وـت  یلو  نمؤـم  ار  وا  هـیآ 

ْنَا اُونَّیَبَتَف  ٍأَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَئآج  ْنِا  : » هدومرف دنتـسین و  يواسم  مه  اب  اهنیا  هن  دـشاب  قساف  هک  تسا  یـسک  لثم  نمؤم  اـیآ  ینعی  [ 62 « ] َنوُوَتْسَی
داـمتعا وا  فرح  هب  دـینک و  قیقحت  دروآ  يربخ  امـش  يارب  یقـساف  رگا  ینعی  [ 63 « ] َنیمِدان ُْمْتلَعَف  ام  یلَع  اوُِحبُْـصتَف  ٍَۀلاهَِجب  اًمْوَق  اُوبیـُصت 

هب ار  تدوخ  یه  هک  يراد  تبـسن  هچ  شیرق  اب  وت  و  دـیوش . نامیـشپ  دوخ  يهدرک  زا  تقیقح  نتـسنادن  رطاخب  تسا  نکمم  اریز  دـینکن 
هب میدوب  نامثع  لتاق  ام  هک  ینک  یم  نامگ  وت  اّما  و  دوب . ناوکذ  شمسا  هک  هیروفـص  لها  زا  دوب  يرفاک  تردپ  یهد  یم  تبـسن  شیرق 
زا وت  هحفـص 173 ]  ] رگا ینز  یم  ار  فرح  نیا  هنوگچ  وـت  دـنا ) هتفگن  و   ) دـنیوگب ار  نیا  دـنناوت  یمن  هشیاـع  ریبز و  هحلط و  مسق  ادـخ 

بـسک هار  نیا  زا  تساوخ  یم  داد و  تبـسن  هبقع  هب  ار  وت  درک و  كرت  ار  ناوکذ  هک  یناـمز  نآ  تسیک  تردـپ  هک  ینک  لاؤس  ترداـم 
هب ادخ  هداد و  رارق  ترخآ  ایند و  رد  گنن  راع و  تردام  تردپ و  وت و  يارب  ادـخ  یتسه . هک  يوش  یم  هّجوتم  دـنک  تعفر  ّتیـصخش و 
رس هک  یئاهاوعد  وت و  ّدلوت  رد  ربکا  هّللا  یهد  یم  شحف  ار  مالّسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  هنوگچ  وت  دیلو  يا  دنک . یمن  ملظ  شناگدنب 

رتهب تسیک  تردپ  ینادب  یشاب و  تبَسن  ندرک  ادیپ  لوغـشم  رگا  وت  دندرک  یم  ار  وت  ندوب  ردپ  یعّدم  تسپ  دارفا  ردقچ  دوب و  وت  بسن 
يا تفگ : وت  هب  تردام  يدـش  گرزب  یتقو  ینک و  یم  بستنم  ار  دوخ  وا  هب  هک  یـسک  نآ  دـنزرف  ای  یتسه  تردـپ  دـنزرف  وت  ایآ  تسا 

تدوخ زا  ردق  نآ  مسق  ادخ  هب  نایفس » یبا  نب  ۀبتع   » يا وت  اّما  و  دوب . طیعم  یبا  نب  ۀبقع  زا  رت  ثیبخ  رت و  میئل  تردپ  مسق  ادخ  هب  مرسپ 
يریخ دیما  هحفص 174 ]  ] هن منزب  فرح  وت  اب  يدنت  اب  دشاب  مزال  هک  یتسین  لقاع  ردق  نآ  و  مهدب . ار  تباوج  دشاب  مزال  هک  يرادن  يأر 
شحف ار  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  هکنآ  اّما  یتسین . يزیچ  وت  میـسرتب ، وت  زا  اـت  دراد  دوجو  وت  يهیحاـن  زا  يّرـش  هن  تسه و  وت  زا 
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مه مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  رکون  اب  هک  یتسپ  ردـق  نآ  نم  رظن  زا  وت  اریز  مهد  یمن  ار  تباوج  منک و  یمن  یـضارتعا  وت  هب  يداد 
دنزرف وت  درک . دهاوخ  باذـع  ار  امـش  تسه و  تردارب  تردام و  تردـپ و  وت و  نیمک  رد  یلاعت  يادـخ  یلو  یـشاب  هیاپمه  یناوت  یمن 
تریغ رگا  یشکب  ارم  یهاوخ  یم  وت  تسا . هداد  ار  شیاهباذع  نآ  اب  مّنهج  هدعو  اهنآ  هب  نآرق  رد  یلاعت  يادخ  هک  یتسه  یناسک  نامه 

ياو یتشک . یم  دنداد  تبسن  وت  هب  ار  وا  دش و  يدنزرف  ياراد  وا  زا  ترـسمه  دوب و  رتسبمه  تنز  اب  تاهناخ  رد  هک  ار  يدرم  نآ  یتشاد 
نب یلع  هب  تنداد  شحف  رطاخ  هب  ار  وت  نم  ینکن . دیدهت  نتشک  هب  ارم  یـشاب و  راکانز  درم  نآ  نتـشک  رکف  رد  وت  هک  تسا  بوخ  وت  رب 

اب تّدـج  لـتق  رد  تشک و  ار  تردارب  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاـطیبا نـب  هحفـص 175 ]  ] یلع اریز  منک  یمن  شنزرـس  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاـطیبا
بلاطیبا نب  یلع  ار  وت  يومع  داتسرف و  مّنهج  هب  هزمح  و  مالّسلا ) هیلع   ) یلع هلیسو  هب  ار  اهنآ  یلاعت  يادخ  دوب و  کیرش  هزمح  ترـضح 

ياهدرک هابتشا  متسایر  تفالخ و  بلط  رد  نم  یتفگ  هکنیا  و  دومن . دیعبت  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا لوسر  رما  هب  مالّسلا ) هیلع  )
رد تردارب  اریز  یتـسین  هیواـعم  تردارب  لـثم  وت  مدومن . لوـبق  نم  دـندرک  تساوـخرد  نم  زا  مدرم  نوـچ  یلو  متـسین  نآ  بلاـط  رد  نم 

هکنیا و  تسا . هداعلا  قوف  مدرم  رب  ندرک  هعدـخ  تفالخ و  ینعی  تسین  وا  لاـم  هچنآ  یپ  رد  ناناملـسم و  نوخ  نتخیر  ادـخ و  یناـمرفان 
ار یمولظم  هدرکن و  ریقحت  ار  بوخ  نامدرم  وا  مسق  ادخ  هب  هچ ؟ يارب  تسا ، شیرق  مدرم  نیرتدب  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  یتفگ 
وت یئادخ . لوسر  يهدننک  بیذکت  نآرق و  هب  يهدننک  تشپ  ادخ و  هحفص 176 ]  ] نمشد وت  هبعش » نب  ةریغم   » يا وت  اّما  و  تسا . هتشکن 

ریخأت هب  ار  وت  مجر »  » یلو دنداد  تداهـش  وت  هیلع  یئاوقت  اب  لداع و  دوهـش  دندرک و  یم  راسگنـس  ار  وت  تسیاب  یم  هک  يدوب  يراک  انز 
هدومرف و روظنم  یکاندرد  باذع  وت  يارب  یلاعت  يادخ  هک  نادب  ار  نیا  یلو  دندرک  عفد  غورد  اب  ار  یتسار  لطاب و  اب  ار  ّقح  دـنتخادنا و 
ار شیولهپ  يدز و  کـتک  ار  ادـخ  ربمغیپ  رتخد  اـهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز همطاـف  وت  هریغم »  » يا تسا . هداد  وت  هب  ار  ترخآ  اـیند و  یتـسپ 
ینکشب و مه  رد  ار  وا  تمرح  ینک و  لیلذ  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) ادخ لوسر  هکنآ  يارب  يدرک  طقس  ار  شنـسحم  یتسکش و 

يا وت  دومرف : اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز يهمطاف  يهرابرد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  هکنآ  لاح  يریگب و  هدیدان  ار  وا  رما 
هیلع  ) یلع وت  ریز  لئاسم  زا  کیمادک  رطاخ  هب  ایآ  تسا . مّنهج  يوس  هب  وت  هار  مسق  ادخ  هب  هریغم  يا  یتشهب . لها  ياهنز  يهدّیـس  همطاف 
هکنآ رطاخ  هب  ای  تشاد  هلـصاف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ربمغیپ زا  ای  تشاد  یناـصقن  بَسح  رظن  زا  اـیآ  يداد ؟ شحف  ار  مالّـسلا )

یئوگب یهاوخب  رگا  تشاد ؟ اـیند  هب  تبغر  هکنآ  اـی  دوب و  هدرک  یملظ  هکنآ  اـی  دوب و  هدروآ  دوجو  هب  مالـسا  رد  هحفص 177 ]  ] يداسف
هنامولظم ار  نامثع  مالّسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ینک  یم  رکف  وت  دننک . یم  تبیذکت  مدرم  يهمه  هتـشاد  ترـضح  نآ  ار  اهنیا  زا  یکی 

تمـالم ناـمثع  لـتق  رطاـخ  هب  ار  وا  ینکب و  لـمع  نیا  هب  مهّتم  ار  وا  وت  هک  دوب  نآ  زا  رت  كاـپ  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع مسق  ادـخ  هب  تشک .
يدرک و یمن  کمک  شندوب  هدـنز  نامز  رد  ار  وا  هک  وت  دراد  یطابترا  هچ  وت  هب  تسا  هتـشک  ار  نامثع  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع رگا  یئامن و 
زا ار  مالـسا  يدرک و  یم  هدنز  ار  تّیلهاج  نامز  تاموسر  يدوب و  هئطوت  لوغـشم  تفئاط  يهناخ  رد  امئاد  یتشادن و  یبّصعت  شگرم  رد 

امـش هکنآ  اّما  يا . هتفرگ  رارق  هیواعم  لباقم  رد  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  نیا  هّیما  ینب  مشاـه و  ینب  يهراـبرد  وت  نخـس  اـّما  يدرب . یم  نیب 
دننام یناربمغیپ  هحفـص 178 ]  ] درک و تموکح  رـصم  رب  لاس  دصراهچ  نوعرف  اریز  تسین  امـش  یبوخ  رب  لیلد  دیا  هدـش  تفالخ  کلام 
بوخ دب و  ياهناسنا  هب  یحلاصم  يور  تسا و  ادخ  کِلم  یهاشداپ ، دندید  نارود  نآ  رد  هک  یئاهیتحاران  هچ  نوراه  یسوم و  ترـضح 

َِکلُْهن ْنَا  انْدَرَا  ذِا ا  َو  : » دـیامرف یم  زین  و  [ 64 « ] ٍنیح یِلا  ٌعاتَم  َو  ْمَُکل  ٌۀَْنِتف  ُهَّلََعل  يرْدَا  ْنِا  َو  : » دیامرف یم  نآرق  رد  یلاعت  يادـخ  دـهد . یم 
تساخرب و اج  زا  اجنیا  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترـضح  [. 65 «. ] اًریمْدَت اهانْرَّمَدَف  ُلْوَْقلا  اَْهیَلَع  َّقَحَف  اهیف  اوُقَـسَفَف  اهیفَْرتُم  انْرَمَا  ًۀَـیْرَق 
هب هیواعم  يا  دومرف : دنـشاب و  ناکاپان  يارب  ناکاپان  ینعی  [ 66 « ] ِتاثیبَْخِلل َنُوثیبَْخلا  َو  َنیثیبَْخِلل  ُتاثیبَْخلَا  : » دومرف داد و  ناـکت  ار  شـسابل 

هحفـص  ] ْمَُهل َنُولوُقَی  اّمِم  َنُوئَّرَبُم  َِکئَّلُوا  ِیَّطِلل  ِتابّ ِیَّطلاَو  َنُوبّ ِیَّطِلل  َنیبّ ِیَّطلا  ُتابّ َو  . » دیتسه تباحـصا  وت و  هدمآ  نآرق  رد  هک  اهنیا  مسق  ادخ 
قزر ترفغم و  اهنآ  يارب  دـنیوگ  یم  ناش  هرابرد  نانمـشد  هچنآ  زا  دـناهّزنم  اهنآ  ناکاپ  اب  ناکاپ  ینعی  [ 67 « ] ٌمـیرَک ٌقْزِر  َو  ٌةَرِفْغَم  [ 179

زا سپس  دنـشاب . یم  شنایعیـش  باحـصا و  و  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ترـضح  هیآ  نیا  زا  روظنم  مسق  ادخ  هب  دوب  دهاوخ  یبوخ 
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هدرک بسک  دوخ  يهلیـسوب  هک  یتحاران  زا  ار  هچنآ  شچب  ینعی  كادـی » تبـسک  ام  لابو  قذ  : » دومرف یم  دـمآ و  نوریب  هیواعم  يهناـخ 
سلجم نیا  رد  ار  وا  دـیدادن و  نم  فرح  هب  شوـگ  هک  ار  هچنآ  یتحاراـن  دیـشچب  مه  امـش  تفگ : درک و  شباحـصا  هـب  ور  هیواـعم  يا .

يانب هکنآ  اب  باتک  نیا  رد  ار  نایرج  نیا  ام  درک . بولغم  ام  زا  رتشیب  ار  وت  يدیشچ و  ام  لثم  مه  وت  تفگ : هبقع  نب  دیلو  دیدرک . رضاح 
هچ اـب  هدوـب و  وربور  هحفـص 180 ]  ] یناسک هچ  اب  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح  هک  دـننادب  ناگدـنناوخ  اـت  میتشون  میراد  ار  راـصتخا 

. تسا هدرک  یم  هزرابم  يرابودنب  یب  بسن و  بسح و  یب  نید و  یب  تریغ و  یب  نانمشد 

هنیدم هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تکرح 

دوخ ماوقا  لها و  اب  دندرک  عادو  دندوب  هفوک  رد  هک  ناشناتسود  نایعیش و  زا  یعمج  اب  هکنآ  زا  سپ  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترـضح 
ور دنتفر  هنیدم  هب  هفوک  زا  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  هکنآ  زا  دعب  هیواعم  دندرک . تنوکـس  اجنآ  رد  دندومرف و  تکرح  هنیدم  فرط  هب 

هیواـعم يداد . ماـجنا  رتـهب  متـساوخ  یم  هچنآ  زا  تفگ : دـیلو » « ؟ مدـناسر رخآ  هب  ار  راـک  بوـخ  اـیآ  تفگ : درک و  هبقع » نب  دـیلو   » هـب
هّللادبع  » داد و رارق  هفوک  یلاو  ار  هبعـش » نب  ةریغم   » درک و هّکم  مکاح  ار  صاع » نب  دلاخ   » داد و مکح » نب  ناورم   » هب ار  هنیدم  تموکح 

زا سپ  درک و  تکرح  ماش  فرط  هب  شدوخ  دومن و  ناسارخ  مکاح  ار  سیق » نب  رماع  نب  هّللادبع   » داد و تموکح  هرـصب  رد  ار  رماع » نب 
یم باطخ  رهاظ  رد  ربمغیپ  يهفیلخ  ناونع  هب  ار  وا  دـنتفر و  یم  وا  دزن  هب  ناشزاین  رطاـخب  هتـسد  هتـسد  مدرم  دـش و  ماـش  دراو  زور  دـنچ 

نیدلاو ایندلا  دیبع  ساّنلا  : » دومرف مالّسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیسح  هکنآ  ینعم  تسا  نیا  تفرگ  ارف  ار  مالسا  ملاع  مامت  وا  تنطلس  دندرک و 
نید دنتسه و  ایند  يهدنب  مدرم  ینعی  [ 68 «. ] نونایدلا لق  ءالبلاب  اوضحم  اذاو  مهشیاعم  هحفص 181 ]  ] تردام هنوطوحی  مهتنسلا  یلع  قعل 
دنوش یم  وربور  ءالب  اب  هک  یتقو  دنک  یم  اضتقا  اهنآ  ترـشع  اهنآ و  یـشوخ  هک  دنور  یم  فرط  نامه  هب  اهنآ  تسا ، اهنآ  ناسل  يهقلقل 
لیبس یلع  مّلعتم  ینّابر و  ملاع  ۀـثالث  ساّنلا  کل : لوقا  ام  یّنع  ظفحا  لـیمک  اـی  : » دومرف مالّـسلا ) هیلع   ) یلع و  دـنوش . یم  مک  نید  لـها 

، دنتسه هتسد  هس  مدرم  نک  ظفح  نم  زا  میوگ  یم  هچ  ره  لیمک  يا  ینعی  [ 69 «. ] حیر ّلک  عم  نولیمی  قعان  ّلک  عابتا  عاعر  جمه  ةاجن و 
ره هب  هک  هشپ  دـننام  یعمج  و  تسا . تکرح  رد  تـالامک  يوـس  هب  نتفر  اهیدـب و  زا  تاـجن  يوـس  هـب  هـک  يزوـمآ  شناد  یهلا و  ملاـع 

اذـل دـناهدوب . هنوگ  نیا  اهنامز  ماـمت  رد  مدرم  رثکا  درادـن . یّلقتـسم  يهدارا  دوخ  زا  تسا و  تکرح  رد  يداـب  ره  اـب  دور و  یم  یئادـص 
نیا هب  رگید  مالّسلا ) امهیلع   ) یبتجم ماما  ترضح  نینمؤملاریما و  ترـضح  تانایرج  زا  دعب  هحفص 182 ] ( ] مالّسلا مهیلع   ) راهطا يهّمئا 

، دـنور یم  مه  اهنآ  دور  یم  بآ  فرط  ره  هب  هک  بآ  يور  فک  ینعی  ءاثغ »  » ناونع هب  یتایاور  رد  اـی  دـندوب و  عاـعر » جـمه   » هک مدرم 
رون زا  دنهاوخب  مدرم  يزور  ات  دندنام  رظتنم  دندومنن و  یفّرعم  ار  دوخ  اهنآ  يرهاظ  رادمامز  مکاح و  هفیلخ و  ناونع  هب  دندرکن و  دامتعا 

دنوش و رهاظ  تقو  نآ  دننادب  ار  موصعم  ماما  ردق  دننک و  ادیپ  تاجن  فعـض  یـشزرا و  یب  یتسـس و  نیا  زا  دـننک و  هئاضتـسا  اهنآ  ملع 
ّقفوم یحور  تالامک  هب  مدرم  دنک و  کمک  یلاعت  يادخ  رتدوز  هچ  ره  تسا  دیما  هک  دنریگب  هدهع  هب  ار  یناهج  تموکح  رایتخا  مامز 

دوخ هّجوت  اعبط  دنورب  نیفورعم  نادنمتردق و  یپ  رد  هک  دنک  یم  باجیا  یـسیون  خیرات  گنهرف  هکنآ  رطاخ  هب  نیخّروم  اجنیا  زا  دـنوش .
میتفگ باتک  يهمّدـقم  رد  هک  هنوگ  نامه  ام  دـنا و  هتخادرپ  هداـتفا ، قاـّفتا  وا  فارطا  رد  وا و  يارب  هک  یتاـنایرج  هیواـعم و  ماـش و  هب  ار 

. میور یم  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترضح  ینعی  هدش  بوسنم  یلاعت  يادخ  فرط  زا  هک  یماما  یفّرعم  باتک  نیا  نتشون  زا  نامروظنم 
اب ار  يزاسدوخ  میدرگ و  یم  انـشآ  ناشلئاضف  تاملک و  ترـضح و  نآ  اب  میوش و  یم  فّرـشم  هنیدـم  هب  ترـضح  نآ  هارمه  هفوک  زا  و 

. میرادن شتنطلـس  ای  تفالخ و  هیواعم و  هب  يراک  رگید  میهد و  یم  همادا  نامتاداقتعا  راکفا و  لامعا و  رد  ترـضح  نآ  نداد  رارق  وگلا 
دقرم و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ءایبنا متاخ  ترـضح  رّهطم  ربق  رانک  هنیدم  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترـضح  هحفص 183 ] ]

دـش یم  زاب  دجـسم  زا  شرد  هک  مالّـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما راختفا  رپ  يهناخ  رد  و  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز يهمطاـف  ترـضح  شرداـم 
رظن رد  ار  ادخ  امئاد  وا  تخادرپ . نانآ  زا  يریگتسد  ادخ و  ناگدنب  هب  ّتبحم  یلاعت و  يادخ  اب  سنا  تدابع و  هب  اجنآ  رد  درک  تنوکس 
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رد يرشخمز  [. 71 «. ] ِدابِْعلِاب ٌریـَصب  َهّللا  َّنِا  ِهّللا  َیِلا  يْرمَا  ُضِّوَُفا  َو  : » تفگ یم  اـی  و  [ 70 « ] ُلیکَْولا َمِْعن  َو  ُهّللا  اَُنبْـسَح  : » تفگ یم  تشاد و 
دز و یمن  فرح  یسک  اب  هجو  چیه  هب  دش  یم  غراف  حبص  زامن  زا  یتقو  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  هک  دنک  یم  لقن  [ 72 « ] قئافلا  » باتک

یم شدوخ  [. 73 . ] دناوخب ار  فهک  يهروس  هک  دوب  دّیقم  دباوخب  تساوخ  یم  یتقو  وا  درک . یم  عولط  باتفآ  ات  دوب  ادـخ  رکذ  لوغـشم 
هحفص [. ] 74 . ] منک یم  لوبق  وا  زا  نم  دنک  یهاوخ  رذـع  نم  زا  مرگید  شوگ  رد  دـهد و  شحف  نم  هب  نم  شوگ  رد  یـسک  رگا  دومرف :

اذل مشاب  هتفرن  هدایپ  شا  هناخ  يوس  هب  منک و  تاقالم  وا  اب  هک  منک  یم  ایح  میادخ  زا  نم  هک  دومرف  یم  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  [ 184
یم هدافتسا  شناسحا  ناوخ  زا  ناملسم  مدرم  [. 75 . ] دنتفر دندوب  هنیدم  رد  هک  یتّدم  رد  هّکم  هب  هدایپ  هنیدم  زا  هبترم  تسیب  ترـضح  نآ 

کی ترضح  نآ  هتسشن  شلباقم  رد  یگس  دروخ و  یم  اذغ  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترضح  دید  باّصق  حیجن  زور  کی  یّتح  دندرک 
اجنیا زا  ار  گس  نیا  دـیهدب  هزاجا  مدرک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  دـیوگ : یم  حـیجن  دروخ  یم  شدوخ  همقل  کی  دـهد و  یم  وا  هب  همقل 

اذـغ نآ  زا  وا  هب  دـنک و  هاگن  نم  تروص  هب  يرادـناج  ناویح  مروخب و  اذـغ  هک  منک  یم  ایح  نم  دومرف : دـشابن . ناتمحازم  اـت  منک  رود 
ياهمان رد  ار  تتجاح  دـندومرف : ترـضح  نآ  تشاد  یتجاح  دیـسر و  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  تمدـخ  یـصخش  يزور  [. 76 . ] مهدن

دنداد وا  هب  ربارب  نیدنچ  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترـضح  تشون  همان  رد  ار  شیاضاقت  وا  منک  هدروآرب  ات  تسرفب  نم  يارب  سیونب و 
: دومرف دوب . شیارب  یتکرب  هحفـص 185 ]  ] رپ يهمان  بجع  ربمغیپ  رـسپ  يا  دندرک : ضرع  دندوب  هتـسشن  شتمدخ  رد  هک  دارفا  زا  یـضعب 
هک دـسر  یم  ناسنا  هب  الماک  یتقو  یبوخ  دـیناد  یمن  امـش  ایآ  دومن  یبوخ  راک  هب  ّقفوم  ار  ام  همان  نیا  اریز  دوب  ام  يارب  شتکرب  همان  نیا 
یم وا  هب  امـش  هچنآ  دزیر  یم  ار  شیوربآ  دنک و  یم  لاؤس  ناسنا  زا  يرگید  یتقو  یلو  دهد  ماجنا  یـسک  تساوخرد  نودب  ار  نآ  ناسنا 

هب ناحیر  يهخاش  کی  ناشزینک  يزور  هک  دوب  یخس  يردق  هب  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  [. 77 . ] دوب دهاوخ  وا  يوربآ  لباقم  رد  دیهد 
زینک نیا  ربمغیپ  رسپ  يا  درک : ضرع  دوب  اجنآ  یـصخش  ادخ  هار  رد  يدازآ  وت  دومرف : مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  داد  هیده  ترـضح  نآ 

تیبرت هنوگ  نیا  ار  ام  یلاعت  يادـخ  دومرف : مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  دـیدومرف  دازآ  تشادـن  یـشزرا  هک  ناـحیر  يهخاـش  کـی  اـب  ار 
زینک نیا  يارب  يزیچ  دیهدب و  وا  هب  ار  نآ  زا  رتهب  ای  نآ و  لثم  ای  لباقم  رد  داد  هیده  يزیچ  امش  هب  یسک  رگا  هک  هداد  روتـسد  هدومرف و 

دوب و هتفر  ایند  راد  زا  ترـضح  نآ  نارـسمه  زا  یکی  يزور  [. 78 . ] مدرک دازآ  ار  وا  شتّبحم  نیا  لـباقم  رد  اذـل  دوبن  وا  يدازآ  زا  رتـهب 
زا دنداد و  هثرو  رئاس  هب  دنک  میسقت  هکنآ  نودب  ار  وا  لاوما  يهمه  سّدقم  دوجو  نآ  دیـسر  یم  وا  زا  ترـضح  نآ  هب  یهّجوت  لباق  ثرا 

هتـشاذگ نان  هّکت  دنچ  دـندوب و  هتـسشن  كدوک  رفن  دـنچ  هچوک  رانک  رد  هنیدـم  رد  يزور  [. 79 . ] دنتـشادن رب  هحفـص 186 ]  ] يزیچ نآ 
هیلع  ) یبتجم ماما  دوشب . اهنآ  نامهم  ترـضح  نآ  هک  دندرک  توعد  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترـضح  زا  دـندرک . یم  يزاب  دـندوب و 

نم نامهم  امـش  ام و  لزنم  میورب  دیئایب  اه  هّچب  الاح  دندومرف : دـعب  دـندومرف و  تکرـش  اهنآ  ینامهم  رد  دـندش و  هدایپ  بسا  زا  مالّـسلا )
دنداد و سابل  تسد  کی  مادک  ره  هب  دندرک و  ریس  اذغ  زا  ار  اهنآ  ترضح  نآ  دندیود  اقآ  لزنم  فرط  هب  یلاحـشوخ  اب  مه  اهنآ  دیـشاب 
هچ ره  نم  یلو  دنداد  نم  هب  دنتشاد  هچ  ره  دنتشاد و  ار  نان  هّکت  نامه  طقف  اهنآ  اریز  تشاد  ّتیمها  نم  راک  زا  رتشیب  اهنآ  راک  دندومرف :
یم شتکرب  رپ  رمع  لاس  تشه  لهچ و  تّدم  رد  دیاش  هک  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  زراب  تافص  زا  هرخالاب  [. 80 . ] مدادن اهنآ  هب  متشاد 

تشذگ ردص و  حرش  ملح و  ياراد  ترضح  نآ  هک  دوب  نیا  دنهد ، رارق  وگلا  ار  وا  مدرم  دهد و  میلعت  ناناملسم  هب  الوق  المع و  تساوخ 
يارب هکلب  دوخ  يارب  هن  تورث  هحفص 187 ]  ] ندروآ تسدب  يارب  ششوک  راک و  تواخس و  نانمشد و  لباقم  رد  تماقتسا  ّتیعطاق و  و 

یناویح و یناطیـش و  لئاذر  تافـص  عیمج  زا  يرود  یناسنا و  تافـص  مامت  ندومن  اجرب  اپ  ادخ و  یگدنب  تدابع و  ادـخ و  هار  رد  قافنا 
ار بلاطم  نیا  الوق  المع و  وا  دوب . یلاعت  يادخ  اب  سنا  راگدرورپ و  اب  تاجانم  هّللا و  قالخا  هب  ندـش  ّقلختم  بضغ و  توهـش و  لرتنک 

نیا زج  رـشب  تقلخ  زا  فدـه  هک  مینیب  یم  میورب  ورف  ناسنا  تقلخ  صوصخ  رد  یتسه  ناهج  قیاقح  قمع  هب  ام  رگا  درک و  یم  جـیورت 
ار وا  هک  یناملـسم  مدرم  درک و  یمن  زاربا  ار  قیاقح  نیا  هنیدـم  رد  لماک  تغارف  اب  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  رگا  هدوبن و  يزیچ  لئاسم 

ترـضح نآ  باختنا  زا  یهلا  فده  دـش و  یمن  نشور  ماما  دوجو  يهدـئاف  تقیقح  دـندرک  یمن  لمع  دنتـسناد  یم  هعاطلا  ضرتفم  ماما 
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زورما هب  ات  زور  نآ  زا  هک  دوب  یهلا  قطان  باتک  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماـما  دوجو  تقیقح  رد  درک . یمن  ادـیپ  قّقحت  تماـما  ماـقم  يارب 
مولع میرک و  نآرق  فراعم  قیاقح و  رهظُم  رهظَم و  وا  دنوش . یم  تیاده  تسار  هار  هب  المع  املع و  دـننک و  یم  هعلاطم  ار  نآ  ایند  مدرم 

. تسا هدرک  یم  تیبرت  ار  ناناملسم  صوصخ  هب  ناهج  مدرم  هدوب و  دوش  راهظا  دوب  مزال  رشب  يارب  هک  راگدرورپ 

هلأسم دنچ  هیجوت 

یّلم گنهرف  راکفا و  اب  راوگرزب  نآ  لامعا  هکنآ  رطاخ  هب  و  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترضح  هب  ناشتّبحم  رطاخ  هب  نیخّروم  زا  یعمج 
دناهدرک هیجوت  هدش  هتشون  ترـضح  نآ  زا  خیرات  بتک  رد  هک  ار  هلأسم  دنچ  هدرک  یمن  قیبطت  اهنآ  یعامتجا  تاموسر  هحفص 188 ]  ] و
میقتـسم طارـص  زا  دـشاب و  هتـشاد  تفلاخم  نآرق  اب  هک  تسا  يزیچ  نآ  دـننک  هیجوت  تسا  مزال  هک  ار  يزیچ  اـهنت  منک  یم  رکف  نم  هک 

وا راکفا  لامعا و  اب  ار  دوخ  راکفا  لامعا و  نارگید  دـیاب  تسا و  نازیم  وا  هک  تسا  نیا  هوسا  وگلا و  ماما و  ینعم  نوچ  ّالاو  دـشاب  جراخ 
نآ ياهراک  رد  یئارچ  نوچ و  دنـشاب و  وا  هب  هدـننک  ادـتقا  مومأم و  نیرئاـس  دـشاب و  هوسا  ماـما و  وا  دـیاب  اـهزیچ  ماـمت  رد  دـنهد  قیبطت 
هک ار  يزیچ  لّوا  دناهدوب  ترضح  نآ  ندوب  وگلا  هب  هّجوت  یب  یلو  هتشاد  ترـضح  نآ  هب  یتّبحم  هک  ینیخّروم  دنـشاب . هتـشادن  ترـضح 

کی رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا لوسر  هکنآ  لاح  و  تسا . هدوب  ترضح  نآ  حلـص  دننک  هیجوت  راوگرزب  نآ  زا  دنا  هتـساوخ 
زا هتـسد  ود  نیب  تدـحو  يهلیـسو  وا  تسا  اـقآ  مدـنزرف  نیا  هدوـمرف : اـی  دنیـشنب و  هناـخ  رد  وا  هچ  رگا  تسا  ماـما  منـسح  دوـمرف : هملک 

هیلع  ) یبتجم ماما  حلـص  دوخ  یحور  عضو  ای  یّلم و  گنهرف  قباـطم  دـنا  هتـساوخ  نیخّروم  صوصخ  نیا  رد  اـبلاغ  ددرگ . یم  ناناملـسم 
دنا هتـسناوت  یمن  دشاب  هک  یتحلـصم  ره  اب  ناونع  چیه  هب  دنا و  هتـشاد  لادج  یئوجگنج و  يهیحور  هک  یعمج  دـنهد . قیبطت  ار  مالّـسلا )
نآ هدوب  هک  ناونع  ره  هب  دنا ) هتشاد  یتّبحم  یعامتجا  یّلم و  گنهرف  ای  هدیقع و  رظن  زا  ترـضح  نآ  هب  رگا   ) دنریذپب ار  نمـشد  اب  حلص 

اب رهاـظ  تروص  هب  هدوب  اـهنت  تسد  هحفـص 189 ]  ] ترـضح نآ  نوچ  دـنیوگ  یم  هتـسناد و  وجگنج  زرابم و  لاـح  نیع  رد  ار  ترـضح 
لباق شیاهیـضعب  هک  دـناهداد  ینادان  يور  ترـضح  نآ  هب  تسا  مالـسا  ساسا  فالخ  رب  هک  یئاهتبـسن  یّتح  تسا و  هدرک  حلـص  هیواعم 

( مالّسلا هیلع   ) یبتجم ماما  هک  دراذگب  تساوخ  یمن  دوب و  فلاخم  حلص  نیا  اب  مالّـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هک  دناهتفگ  الثم  تسین . رکذ 
لاحم دنموصعم و  ود  ره  مالّسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح  و  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  میناد  یم  هکنآ  لاح  و  دنک !! حلـص  هیواعم  اب 

صوصخ نیا  رد  مه  یتیاور  رگا  و  دوش . یم  دراو  للخ  اهنآ  زا  یکی  تمصع  هب  ّالاو  دنـشاب  هتـشاد  تفلاخم  رگیدکی  اب  ياهّرذ  هک  تسا 
ماما دنرادن و  هلأسم  تقیقح  هب  تفرعم  هک  یـضعب  یّتح  دوش  عقاو  دودرم  دیاب  تسا  فلاخم  ام  تاداقتعا  لوصا  اب  نوچ  دشاب  هدش  دراو 

زا یـضعب  دـننام  اـنیع  دـنریذپ  یمن  تماـما  هب  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) یبـتجم ماـما  ترـضح  دـنراد  ار  یئوجگنج  يهیحور  دنـسانش و  یمن  ار 
هیلع  ) نینمؤملاریما اـب  یّتح  هک  جراوخ  لـثم  اـی  دـنتفگ و  یم  نینمؤملا » ّلذـم   » ترـضح نآ  هب  هک  مالّـسلا ) هیلع   ) یبـتجم ماـما  ناـیفارطا 
دوخ راکفا  تقیقح  رد  دنا و  جراخ  میقتسم  طارص  زا  هعیش  تاداقتعا  قبط  اهنیا  هک  تسا  یعیبط  دننک . گنج  دنتـساوخ  یم  مه  مالّـسلا )
یم رّوصت  ماما  یلمع  يرکف و  ربهر  ار  دوخ  راکفا  دنناد  یمن  ماما  ار  ترـضح  نآ  هکنآ  رب  هوالع  دـنهد و  یم  رارق  قشمرـس  ماما  يارب  ار 

ماـما هک  دـننک  شـشوک  دنـشاب و  لـبنت  ریگ و  هشوگ  بلط و  اوزنا  هک  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  تسا  نکمم  نایعیـش  زا  يرگید  عمج  دـننک .
گنج یعامتجا و  ياهراک  زا  ترضح  نآ  دنیوگب  دنیامن و  یفّرعم  هّللاب ) اذوعن   ) نیوانع نیمه  هب  ار  مالّسلا ) هیلع  [ ) هحفص 190  ] یبتجم

نوچ هرخالاب  دـهد و  تاجن  مدرم  رب  تسایر  تفالخ و  زا  ار  دوخ  رتدوز  هچ  ره  هک  هتـشگ  یم  ياهناهب  لابند  هدوب و  رازیب  اوعد  عازن و  و 
ّدض راکفا  يارب  دننک و  یم  نیسحت  ار  سّدقم  دوجو  نآ  دننیب  یم  کیدزن  دوخ  قاذم  هب  ار  ترضح  نآ  حلص  صخالاب  راتفر و  لامعا و 
زا یضعب  يرصب و  نسح  دننام  دنا و  جراخ  میقتـسم  طارـص  زا  مه  اهنیا  دنیامن  یم  لالدتـسا  ترـضح  نآ  لامعا  هب  دوخ  نآرق  مالـسا و 
قح اّما  دنا . تقیقح  زا  رود  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  ادخ و  هب  رفاک  مالّـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  نامز  داّهز 

يراک ره  سپـس  ادـخ و  بناج  زا  هعماج  يربهر  يارب  ار  ماما  باستنا  تسا  نکمم  هک  یقیرط  ره  زا  لّوا  يهلحرم  رد  دـیاب  هک  تسا  نیا 
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هوسا و ار  ماما  تقیقح  رد  میئامن و  لوبق  ارچ  نوچ و  نودـب  تشاد  وا  هک  ار  يداقتعا  ره  و  داد ، ماـجنا  وا  هک  ار  یلمع  ره  درک ، وا  هک  ار 
هب هک  يرگید  يهلأسم  میـشاب . دّبعتم  دصرد  دـص  وا  لامعا  راتفگ و  لباقم  رد  مینادـب و  قلخ  ادـخ و  نیب  تّجح  ربهر و  ادـتقم و  وگلا و 

ترثک دننک  هیجوت  ار  نآ  دـنا  هدیـشوک  ترـضح  نآ  هب  تّبحم  يور  نیخّروم  زا  یـضعب  هدـش و  هداد  تبـسن  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما 
هحفـص 191]  ] ار ترـضح  نآ  ياـهجاودزا  ترثـک  ثیداـحا  ناـیوار  دـنهاوخ  یم  نیخّروـم  زا  یـضعب  تسا . ترـضح  نآ  ياـهجاودزا 

يهرابرد اهنآ  دنـشاب و  فیعـض  دـناهدرک  لقن  ار  ترـضح  نآ  ياهجاودزا  ترثک  تایاور  هک  رفن  راهچ  نآ  مه  دـیاش  دـننک و  فیعـضت 
اهنآ یّلک  روط  هب  مینیب  یم  مینک  یم  هّجوت  مالّسلا ) مهیلع   ) نیموصعم یگدنز  هب  خیرات  رد  یتقو  یلو  دنشاب  هدرک  هغلابم  اهجاودزا  دادعت 
رگا نیاربانب  دنا  هتـشاد  مه  دنزرف  اهنآ  زا  هدوب و  مه  يرایـسب  ياهزینک  ياراد  هوالعب  دـناهدرک  يدایز  ياهجاودزا  ام  گنهرف  هب  ۀبـسّنلاب 

ار اـهجاودزا  نیا  نیخّروم  زا  یعمج  مینک . هیجوت  مه  ار  اـهنآ  لـمع  دـیاب  دـشاب  مالـسا  رظن  زا  يدنـسپان  لـمع  داـیز  جاودزا  یّلک  روـطب 
نایب ياهفسلف  اهنآ  زا  کی  ره  يارب  هک  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  ياهجاودزا  يهرابرد  صوصخ  هب  هدرک  رّوصت  یسایس 

ار نآ  يرگید  عمج  تسا . هدش  یفّرعم  فیعض  رایسب  ناشلالدتـسا  دننک و  تابثا  دصرددص  ار  بلطم  دنا  هتـسناوتن  افاصنا  یلو  دناهدرک .
نیخّروم زا  ياهّدع  دنا . هدومن  یفّرعم  ناشنامز  رب  مکاح  ّوج  عبات  ار  مالّـسلا ) مهیلع   ) راهطا يهّمئا  دنا و  هتخانـش  نامز  نآ  تاموسر  قبط 

دنناد و یم  دوب  اهنآ  دزن  رد  هک  یفراعم  قیاقح و  مالسا و  يوس  هب  مدرم  بذج  يارب  ار  مالّـسلا ) مهیلع   ) راهطا يهّمئا  رّرکم  ياهجاودزا 
دناهتفگ یعمج  دناهدرک . یم  ار  مالسا  تاغیلبت  هار  نیا  زا  اهنآ  هرخالاب  دوب و  هدش  هتـسب  رگید  ياههار  هار  نیا  زج  اهنآ  يارب  دنیوگ  یم 

هحفص 192]  ] ینز نآ  دیاش  هکنآ  يارب  تفرگ  یم  نز  دایز  مالّسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترضح  هک  دنـشاب  هدرک  لعج  مه  یتیاور  دیاش  و 
زا يرگید  عمج  دوشن . مالّسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  بیصن  دوش و  وا  بیـصن  دنوش  یم  ّدلوتم  مالّـسلا ) مهیلع   ) راهطا يهّمئا  شَمِحَر  زا  هک 
هب تعاس  کی  يارب  ولو  ار  دوخ  نارتخد  دندوب  دنم  هقالع  مالّسلا ) مهیلع   ) راهطا يهّمئا  هب  نامز  نآ  مدرم  نوچ  هک  دندقتعم  نادنمـشناد 

نیا هک  تسا  حـضاو  رپ  دنـشاب . دیفـسور  مالّـسلا ) مـهیلع   ) راـهطا يهّـمئا  یلاـعت و  يادـخ  دزن  اـت  دـندروآ  یم  رد  ترـضح  نآ  جاودزا 
زا یضعب  هکلب  تقیقح و  عقاو و  فالخ  تاهیجوت  نیا  رثکا  اریز  تسا . هدئاف  یب  حیحصریغ و  دراوم  زا  يرایسب  رد  فیعـض و  تاهیجوت 

هچنآ اّما  تسا . هدوب  مالّـسلا ) مهیلع   ) راهطا يهّمئا  نانمـشد  راک  ـالامتحا  تسا و  ندز  اـهنآ  ملع  تمـصع و  ماـقم  يهشیر  هب  هشیت  اـهنآ 
يدّدعتم نارسمه  اهدرم  هک  هدوب  نیا  رب  تداع  بارعا  نایم  رد  مالسا  زا  لبق  زا  هک  تسا  نیا  درک  دیدرت  نآ  رد  ناوت  یمن  تسا و  مّلسم 

دزن يداع  رما  کی  تروص  هب  هلأسم  نیا  دوش و  هتساک  صوصخ  نیا  رد  اهنز  بّصعت  زا  هک  دوب  هدش  ببس  عوضوم  نیا  دنـشاب و  هتـشاد 
و دشاب . هتشاد  نز  رسمه و  اههد  هتسناوت  یم  نینچمه  دشاب  هتشاد  تسود  قیفر و  اههد  هتسناوت  یم  درم  کی  هک  نانچ  نآ  دیآرد و  اهنآ 
هک دومن  لسن  ریثکت  هلیـسو  نیا  هب  ناوت  یم  تسا و  لماک  ملاس و  درم  کی  یندـب  یحور و  زاـین  هکنآ  رب  هوـالع  جاودزا  رگید  فرط  زا 

[81 « ] طقـسلاب ولو  ۀـمایقلا  موی  ممالا  مکب  یه  ابا  ینا  اورثکت  اوحکانت  [ » هحفص 193 : ] دومرف ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمایپ 
شیازفا هب  زاین  زور  نآ  رد  و  منک . یم  تاهابم  رگید  ياهتّما  لباقم  رد  متّما  ترثک  هب  تمایق  زور  نم  دـیوشب  داـیز  دـینک و  جاودزا  ینعی 

هب نز  راهچ  ای  هس و  ای  ود  دناوت  یم  درم  کی  نارـسمه  اب  دروخرب  رد  تلادـع  ظفح  تروص  رد  هک  هداد  تصخر  نآرق  هدوب و  ّتیعمج 
هک هدومن  قیوشت  راک  نیا  رب  ار  مدرم  ردـق  نآ  هدومرف و  نییعت  تّقوم  جاودزا  يارب  يداـیز  ياـهباوث  دـنک و  باـختنا  مئاد  رـسمه  ناونع 
ود هب  دوش  نشور  همه  يارب  تقیقح  هکنآ  رطاخب  ام  دـننک و  یم  يراددوخ  تایاور  نآ  لـقن  زا  یتاـظحالم  رطاـخ  هب  ناگدنـسیون  اـبلاغ 
نب لیعامـسا  لّوا  مینک . یم  هراشا  هدیـسر  یئوشانز  لمع  ترثک  دایز و  جاودزا  هب  ناناملـسم  قیوشت  رد  هک  يدایز  تاـیاور  زا  نومـضم 

يدمآ نوریب  تاهناخ  زا  هک  يزور  زا  دومرف : ترضح  نآ  مدیسر  مالّسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تمدخ  يرفس  رد  دیوگ : یم  یمشاه  لضف 
هچ رگا  دومرف : هدرک . زاـین  یب  هحفـص 194 ]  ] هعتم زا  ارم  ادـخ  هک  منک  یم  یئوشانز  لمع  نم  ردـق  نآ  مدرک : ضرع  ياهتفرگ ؟ ياهعتم 
هک هدش  دراو  يدّدعتم  ثیداحا  رد  و  ینک . هدنز  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  تّنـس  وت  مراد  تسود  نم  دشاب  هنوگ  نیا 

( مالّسلا هیلع   ) اضّرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  رگید  تیاور  رد  [. 82 . ] تسا یئوشانز  لمع  ینعی  هقورط »  » ترثک ءاـیبنا  تافـص  زا  یکی 
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لمع دایز  ای  نتشاد  رسمه  دایز  تعاجـش و  تواخـس و  تریغ و  و  زامن ) يارب   ) یـسانش تقو  تسا : ءایبنا  تافـص  زا  تفـص  جنپ  دومرف :
یم یلاعت  يادـخ  هک  تسا ، نیا  تّلع  هب  جاودزا  ترثک  یئوشانز و  لـمع  هب  قیوشت  تصخر و  نیا  و  [. 83 . ] تسا نداد  ماجنا  یئوشانز 

هدیشک داسف  فرط  هب  اهنآ  رثکا  اعبط  دنورن  دوخ  یندب  زاین  فرط  هب  عورـشم  هار  نیا  زا  دوشن و  هداد  تصخر  نیا  اهدرم  هب  رگا  هک  دناد 
دنهاوخ یمن  اهنآ  تسا و  تّجح  اـهنآ  لـمع  دنتـسه و  مدرم  يارب  وگلا  ماـما و  مالّـسلا ) مهیلع   ) راـهطا يهّمئا  نوچ  نیارباـنب  دـنوش . یم 

راهچ مئاد  جاودزا  رد  ار  هحفص 195 ]  ] اهنآ احیرص  یلاعت  يادخ  هکنآ  لاح  و  [ 84  ] دنشاب یسنج  يهزیرغ  راشف  رد  اهناملسم  زا  نینّیدتم 
زا ای  و  [ 85 ( ] مالّسلا مهیلع  ) ءایبنا قالخا  زا  ار  هقورط  ترثک  هتـشاذگ و  دازآ  دنک  یم  باجیا  ناشزاین  هچ  ره  هب  ّتقوم  جاودزا  رد  نز و 

يارب یلاعت  يادخ  هک  ار  هچنآ  دنوش  فرحنم  دنتفیب و  داسف  هب  اهناملسم  زا  نینّیدتم  ریغ  دنهاوخ  یمن  زین  هتـسناد و  [ 86  ] ناربمایپ تافص 
نتفر زا  ار  یسنج  يهزیرغ  زا  يرادرب  هرهب  تهج  ات  دناهدرک  یم  لمع  مالّسلا ) مهیلع   ) راهطا يهّمئا  هداد . رارق  بحتـسم  ای  حابم و  اهدرم 

ءایبنا و لیلد  نیمه  هب  و  دننک . ظفح  داسف  زا  ار  مدرم  دنیامن و  نشور  مدرم  يارب  ار  هدافتسا  نیا  حیحص  هار  دننک و  ضوع  داسف  فرط  هب 
. دناهدرک یم  قیوشت  هدوب  جاودزا  ترثک  ای  یئوشانز و  لمع  نامه  هک  هقورط »  » هب ار  مدرم  دناهدوب و  لمع  تفـص و  نیا  ياراد  نیلـسرم 

درک یم  قیوشت  شتّما  ياهنز  ای  شنارتخد و  اب  جاودزا  هب  ار  اهنآ  طول  ترضح  دندوب  هدش  هدیشک  طاول  داسف و  فرط  هب  طول  موق  یتقو 
هحفص 196]  ] امش يارب  دینک  عابشا  نارتخد  اهنز و  هلیـسوب  ار  دوخ  یـسنج  يهزیرغ  امـش  رگا  ینعی  [ 87 « ] ْمَُکل ُرَهْطَا  َّنُه  : » دوـمرف یم  و 

ردق نآ  شسّدقم  حور  میراد  داقتعا  ام  هک  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  نیاربانب  [. 88 . ] دیا هدرک  ادـیپ  هک  یفارحنا  نیا  زا  تسا  رت  هزیکاپ 
جاودزا مالّـسلا ) مهیلع   ) راهطا هّمئا  رئاس  وا و  لاح  نیع  رد  یلو  دـنا  هتـشادن  اهنز  اـب  ترـشاعم  هب  يزاـین  هجو  چـیه  هب  هک  هدوب  یتوکلم 

داسف يوسب  اهنآ  دـنراذگن  دـننک و  تیادـه  یـسنج  يهزیرغ  زا  حیحـص  يرادرب  هرهب  فرط  هب  ار  یمالـسا  تّما  اـت  دـناهدرک  یم  يداـیز 
هک تسا  نیا  دنهدب  نیضرتعم  هب  یحیحص  باوج  دنناوت  یمن  هدرک و  رّیحتم  ار  نادنمشناد  زا  یعمج  هک  ياهلاسم  نیمّوس  دنوش . هدیشک 

دییأت ار  نآ  مه  نآرق  يهیآ  دـنراد و  لماک  عالّطا  قیاـقح  عیمج  زا  هتـشذگ و  هدـنیآ و  تاـبّیغم و  زا  مالّـسلا ) مهیلع   ) راـهطا يهّمئا  رگا 
بآ يهزوک  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترـضح  صوصخ  هب  اهنآ  ارچ  سپ  [ 89 « ] ٍنیبُم ٍماِما  یف  ُهاْنیَـصْحَا  ٍءْیَـش  ُّلُکَو  : » هدومرف هدرک و 
اهنآ هب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  تسرد  تفگ : دیاب  هلأسم  نیا  باوج  رد  دنوش . یمن  نآ  ندوب  مومـسم  هّجوتم  دـنماشآ و  یم  ار  دولآرهز 

ار نآ  دنهاوخب  دـننک و  زکرمت  دوخ  تامولعم  هب  هک  دـننک  یم  هدافتـسا  نآ  زا  اهنآ  یتروص  رد  یلو  هدرک  تیانع  ار  یهاگآ  مولع و  نیا 
دننام يداع  روطب  یلو  دنناد  یم  دننک  هّجوت  نآ  هب  هک  مولع  قیاقح و  زا  ار  هچ  ره  اهنآ  هکنآ  رت  حـضاو  ترابع  هب  دـننادب  هحفص 197 ] ]

( مالّـسلا مهیلع   ) راهطا يهّمئا  ملع  هکلب  دنـشاب  طیحم  هظحل  کـی  رد  زیچ  همه  رب  دـشاب و  ناـشتاذ  نیع  ناـشملع  هک  دنتـسین  راـگدرورپ 
الثم دننکن  هدافتسا  تسا  نکمم  دنشاب  يداع  روطب  رگا  یلو  دننک  یم  هدافتـسا  دننک ، هدافتـسا  نآ  زا  هک  دنهاوخب  رگا  تسا و  يدادادخ 

تقیقح هرخالاب  میریگ و  یم  کـمک  ناـمملع  زا  مینک و  یم  سّـسجت  رهز ، اـی  دـنا  هتخیر  تبرـش  هزوک  رد  هک  مینادـب  میهاوخب  اـم  رگا 
لومعم قبط  سّـسجت  نودـب  مه  ـالاح  میا و  هدروخ  یم  بآ  هزوـک  نیا  زا  هک  هدوـب  نیا  رب  تداـع  هشیمه  رگا  یلو  میمهف  یم  ار  بلطم 

رهز هدوبن و  بآ  هزوک ، رد  اقاّفتا  میا و  هدرکن  هدافتـسا  رهز  اـی  تبرـش و  نتخانـش  رد  ناـمملع  زا  میا و  هدروخ  بآ  هتـشادرب و  ار  هزوک 
وهـس و لمع  نیا  هب  یّتح  دـنناد و  یمن  لهاج  ای  تبرـش و  ای  رهز و  نتخانـش  زا  عالّطا  یب  لاح  نیع  رد  ار  ام  درادـن و  یعنام  تسا ، هدوب 
هب اناد  مه  مالّـسلا ) مهیلع   ) راهطا يهّمئا  دـنناد . یم  تبرـش  مس و  نتخانـش  رب  طیحم  الماک  ار  ام  هکلب  دوش  یمن  هتفگ  مه  اطخ  نایـسن و 

هّجوت تسا  نکمم  یهاگ  هکلب  دشاب  ناشمشچ  لباقم  رد  زیچ  همه  هشیمه  هک  تسین  نیا  شا  همزال  ملع  نیا  نتشاد  یلو  دنتسه  زیچ  همه 
مومـسم دنماشایب و  نآ  زا  اهنآ  دشاب و  هدش  مومـسم  الثم  بآ  يرگید  تلاخد  اب  ای  اقاّفتا و  دـننک و  لمع  لومعم  قبط  دـننکن و  يزیچ  هب 

لباـقم رد  هشیمه  زیچ  همه  هحفـص 198 ]  ] درادن ینعم  يداع  روطب  یلو  دنناد  یم  دـننادب ، ار  هچ  ره  دـنهاوخب  رگا  اهنآ  هرخالاب  دـنوش و 
هیلع  ) ماما ینعی  [ 90 « ] ملع ملعی  نا  ءاش  اذا  مامالا  نا  : » دومرف مالّسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دنـشاب . علّطم  اهزیچ  يهمه  زا  دشاب و  ناشمـشچ 

دننادب دنناوت  یمن  دننادب  دنهاوخب  یتقو  ار  يزیچ  ره  ینعی  دنتسین  روط  نیا  نارگید  یلو  دناد . یم  دنادب  ار  يزیچ  دهاوخب  یتقو  مالّسلا )
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درک و یم  ترـشاعم  مدرم  اب  شیوکین  قلُخ  اب  هنیدـم  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترـضح  هرخالاب  دـنرادن . ار  اـهزیچ  رثکا  ملع  نوچ 
هب یئوکین  راک  ره  رد  هدرک و  ادتقا  ترـضح  نآ  شور  هار و  هب  دندوب و  هدش  دنم  هقالع  هداعلا  قوف  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  هنیدـم  مدرم 

درک و یم  تظفاحم  مالّسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما نایعیش  زا  تسناوت  یم  ات  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  دندز . یم  لَثَم  ترـضح  نآ  لامعا 
نایلاو یلو  داد  یم  تاجن  ار  اهنآ  درک و  یم  تطاسو  ترـضح  نآ  داتفا  یم  هیواعم  ماّکح  نارادناتـسا و  ماد  هب  اـهنآ  زا  یـسک  رگا  یّتح 
ندُرم زا  دـعب  هک  دوب  هیبا » نب  دایز   » هلمجنم هک  دـندوبن  مه  هیواعم  نامرف  هب  شوگ  یّتح  يأردوخ و  ابیرقت  هرـصب  هفوک و  لثم  یئاهرهش 

دراو یتقو  هیبا » نب  دایز  . » داتسرف هفوک  هب  ار  وا  هیواعم  يرجه  مهن  لهچ و  لاس  رد  ینعی  هحفص 199 ] . ] دش هفوک  یلاو  هبعش » نب  ةریغم  »
یتقو داد . حیضوت  مدرم  يارب  ار  دوخ  ندوب  مکاح  دش و  ندناوخ  هبطخ  لوغـشم  درک و  عمج  ار  مدرم  تفر و  هفوک  دجـسم  هب  دش  هفوک 

دنتشاذگن دندرک و  باترپ  وا  فرط  هب  یگنس  دندش و  تسدمه  مه  اب  هفوک  لها  زا  یعمج  دوب  هتسشن  ربنم  يور  زونه  دناوخ و  ار  هبطخ 
دروخ اهنآ  اب  دروخرب  نیلّوا  رد  هفوک  مدرم  زا  ار  هبرض  نیلّوا  هیبا » نب  دایز   » اجنیا رد  تسا . هدوب  هک  گنس  يهدننک  باترپ  دمهفب  وا  هک 
نامه رد  داد  روتسد  دش و  دایز  دنتشاد  ّتیرثکا  هفوک  رد  هک  مالّسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نایعیـش  هب  تبـسن  وا  يهنیرید  يهنیک  اذل  و 
دیعس  » بیقعت رد  دننک و  عطق  دناهدرکن  باترپ  وا  هب  گنس  هک  دنروخب  مسق  دندشن  رضاح  هک  یئاهنآ  زا  رفن  داتـشه  تسد  هفوک  دجـسم 

ار وا  تساوخ  یم  درک و  تکرح  درک  یم  یگدـنز  هفوک  رد  دوـب و  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاـطیبا نب  یلع  نایعیـش  زا  یکی  هک  حرـس » یبا  نب 
هب ار  نایرج  دیـسر و  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  تمدخ  هب  تخیرگ و  هنیدم  هب  دش و  علّطم  هیبا » نب  دایز   » میمـصت زا  دیعـس »  » هک دشکب 

ردارب و دننک و  ناسکی  كاخ  اب  ار  شا  هناخ  داد  روتسد  دش  علّطم  حرس » نب  دیعس   » رارف زا  هیبا » نب  دایز   » یتقو درک : ضرع  ترـضح  نآ 
دایز  » هب دندش  علّطم  نایرج  نیا  زا  یتقو  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترـضح  دننک . هرداصم  ار  شلاوما  دنیامن و  نادنز  ار  شدنزرف  نز و 

هب ندـناسر  ررـض  دـصق  وت  هیبا .» نب  دایز   » هب مالّـسلا ) هیلع  « ) یلع نب  نسح   » زا [ » هحفص 200 : ] دنتـشون نومـضم  نیا  هب  ياهمان  هیبا » نب 
هرداـصم ار  وا  لاوـما  ياهدرک و  بارخ  ار  وا  يهناـخ  وـت  درادـن  یقرف  ناناملـسم  رئاـس  اـب  وا  هکنآ  لاـح  هدوـمن و  ار  ناناملـسم  زا  يدرم 

دازآ ار  شلایع  لها و  زاسب و  ون  زا  ار  شا  هناـخ  دـسر  یم  وت  هب  نم  يهماـن  هکنآ  دّرجم  هب  ياهدرک  نادـنز  ار  وا  يهّچب  نز و  ياهدومن و 
دناوخ ار  هماـن  نیا  یتقو  داـیز  [. 91 «. ] نک لوـبق  وا  ّقـح  رد  ارم  تعافـش  ماهداد  هاـنپ  وا  هب  نم  نوـچ  نادرگرب و  وا  هـب  ار  شلاـم  نـک و 

مسا زا  لبق  ار  تدوخ  مسا  وت  ارچ  : » دوب هتـشون  ّربکت  لامک  اب  شا  همان  رد  داد و  ار  ترـضح  نآ  باوج  تراسج  لامک  اب  دش و  تحاران 
درف کـی  وت  مناطلـس و  نم  هکنآ  لاـح  يدوـب و  هدرک  یهن  رما و  ارم  يدوـب و  هدز  فرح  هنارمآ  نم  هب  ارچ  يدوـب و  هتـشون  هماـن  رد  نم 

وا ّتبحم  رطاخب  مشکب  ار  وا  رگا  هدوبن و  وت  تعافـش  رطاخب  منک  وفع  ار  وا  نم  رگا  هک  تسرفب  نم  فرط  هب  اروف  ار  دیعـس  یتسه  يداع 
هک  ) دوب هدرک  مالّسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هحفص 201 ]  ] ترضح هب  نآ  رد  هک  یئاهتراسج  اب  همان  نیا  یتقو  [. 92 «. ] دشاب یم  تردپ  هب 

دایز یلا  همطاف  نب  نسح  نم  : » دنتشون شباوج  رد  ترضح  نآ  طقف  دیسر  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح  هب  میدرکن ) همجرت  ار  اهنآ  ام 
رـسپ نم  هکنآ  زا  هیانک  مالـسلاو .» رجحلا  رهاعلل  شارفلل و  دـلولا  لاـق  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  ّناـف  دـعب  اـّما  هّیمـس  نب 
هّیمـس اب  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز يهمطاف  نیب  هک  یقرف  نامه  یتسه  هفورعم  هّیمـس  رـسپ  مه  وت  متـسه و  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز يهمطاف 

: دومرف هک  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر  يهدومرف  قبط  وت  هک  نادـب  ار  نیا  دـشاب و  یم  وت  نم و  نیب  مه  قرف  نامه  تسه 
یبا هب  ار  تدوخ  تهج  یب  وت  تسا و  هدش  ّدلوتم  وا  يهناخ  رد  هّچب  نآ  هک  تسیک  لام  تسیک ، شردـپ  تسین  مولعم  هک  هبتـشم  دـنزرف 

هب ار  هیبا  نب  دایز  يهمان  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح  انمـض  دز . ترـس  هب  گنـس  دـیاب  یـشاب  هدازانز  رگا  یهد و  یم  تبـسن  ناـیفس 
درک هعلاطم  ار  هیبا » نب  دایز   » يهمان هیواعم  یتقو  دنداتسرف . هیواعم  يارب  ماش  هب  دندوب  هتشون  هیواعم  يارب  ناشدوخ  هک  ياهمان  يهمیمض 

نومضم نیا  هب  هیبا » نب  هحفص 202 ]  ] دایز  » هب يدنت  يهمان  دش و  ینابصع  رایـسب  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترـضح  هب  وا  تراسج  زا 
وت زا  نم  داتسرف  نم  يارب  يدوب  هتـشون  حرـس » نبا   » يهرابرد وا  يهمان  باوج  رد  وت  هک  ار  ياهمان  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسح  تشون :
یلو تسا  يرابدرب  ملح و  نآ  هک  هدیسر  ثرا  وت ، هب  نایفسوبا  زا  یکی  يراد  هّیحور  ود  وت  هک  موش  یم  هّجوتم  منک و  یم  بّجعت  رایـسب 
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هیلع  ) یلع نب  نسح  هب  هک  ياهمان  نیا  هّیحور  نیمه  زا  ینک و  یم  رکف  وا  لـثم  وت  هک  هدیـسر  ثرا  وت  هب  ترداـم  هّیمـس  زا  هک  ياهّیحور 
هکنیا تفگ و  قساف  دیاب  ار  وت  مسق  مدوخ  ناج  هب  هک  ياهتفگ  قساف  ار  وا  هداد و  شحف  شردپ  هب  هک  هتفرگ  همشچرس  ياهتشون  مالّسلا )

هکنآ هن  تسا  راختفا  نیا  یـشاب  لقاع  وت  رگا  هدرک  رکذ  ار  وت  مان  دعب  هتـشون و  همان  رد  ار  شدوخ  مان  لّوا  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسح 
نبا  » يهرابرد اّما  دـنکب و  ار  راک  نیا  هک  دراد  قح  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسح  هدرک ، یهن  رما و  ار  وت  هکنیا  اـّما  درواـیب و  نیئاـپ  ار  وت 

زاـسب و ار  شا  هناـخ  نک و  در  وا  هب  تسه  تتـسد  رد  حرـس » یبا  نب  دیعـس   » زا ار  هچ  ره  دیـسر  وـت  هب  نم  يهماـن  هکنآ  دّرجم  هب  حرس »
تمدخ رد  دهاوخ  یم  دنک  ّریخم  ار  وا  هک  ماهتشون  مالّـسلا ) هیلع  « ) یلع نب  نسح   » هب نم  راذگب و  شدازآ  شاب و  هتـشادن  وا  هب  یـضّرعت 

رد ارچ  وت  رب  ياو  رتدب  همه  زا  یشاب و  هتـشاد  يراک  وا  هب  يرادن  قح  وت  ددرگرب و  شنطو  هب  ای  دنامب و  مالّـسلا ) هیلع  « ) یلع نب  نسح  »
يرادن یباسح  تسرد و  ردام  هک  یئوت  تسا  هتـسکشرس  هار  نیا  زا  مالّـسلا ) هیلع  « ) یلع نب  نسح   » رگم ياهدرب  ار  شردام  مسا  تاهمان 

هحفص 203]  ] رتالاب يراختفا  نیا  زا  تسا و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ  رتخد  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز يهمطاف  شردام  هک  وا 
دنک يرادـفرط  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  زا  هک  درک  راداو  ار  هیواعم  هک  دوب  يردـق  هب  هیبا » نب  دایز   » تلاذر هرخـالاب  [. 93 . ] دوش یمن 
هیلع  ) یبتجم ماما  هب  تبـسن  هّکم  هنیدـم و  مدرم  دـید  تفر و  هّکم  هب  ماش  زا  يرجه  مهن  لهچ و  لاس  رد  هیواعم  یتقو  لاـح  نیع  رد  یلو 

دنرادن غیرد  ترضح  نآ  هار  رد  ناشلام  ناج و  لذب  زا  مدرم  دننک و  یم  مارتحا  رایـسب  ار  ترـضح  نآ  دنراد و  یّـصاخ  ّتبحم  مالّـسلا )
اب تساوخ و  ار  سیق » نب  كاّحض   » و یلئد » دوسالاوبا   » شناتـسود نایم  زا  اذل  درک و  ادیپ  دسح  ّتیبوبحم ، تمظع و  همه  نآ  رب  هیواعم 

هیلع  ) یبتجم ماما  تّمذـم  رد  يزیچ  وت  رگا  تفگ : دوسالاوبا  درک . تروشم  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  تمظع  نتـسکش  يهراـبرد  اـهنآ 
ررض هب  تسا  فورعم  مدرم  نیب  رد  هنـسح  تافـص  اب  وا  نوچ  ینک  مک  مدرم  نیب  رد  ار  وا  تّیبوبحم  یهاوخب  یئوگب و  مدرم  هب  مالّـسلا )
شاب هتـشادن  يراک  وا  هب  نیاربانب  تخانـش . دـنهاوخ  تداسح  هب  ار  وت  مدرم  دوش و  یم  رتشیب  شتّیبوبحم  وا  دـش و  دـهاوخ  مامت  تدوخ 
لیلذ مدرم  وت و  لـباقم  رد  وا  ینک  کـچوک  ار  وا  یهد و  رارق  مدرم  روضح  رد  باـتع  دروـم  ار  وا  رگا  تفگ : سیق » نب  كاّحـض   » یلو
هیلع هّللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ  دجسم  رد  ار  مدرم  هعمج  زور  اذل  درک  مهاوخ  ار  راک  نیمه  یئوگ  یم  تسار  وت  تفگ : هیواعم  دش . دهاوخ 

رد ياهتسب  رـس  نانخـس  سپـس  دومن و  تراسج  مالّـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هب  شا  هبطخ  هحفـص 204 ]  ] رد درک و  عـمج  ملـس ) هلآ و  و 
داد و تبسن  ناطیش  ندوب  عیطم  يدرخ و  مک  تهافس و  هب  ار  اهنآ  درک و  يراج  نابز  هب  شیرق  ياهتّیـصخش  ناناوج و  زا  یـضعب  تّمذم 

نیا هیواعم  یتقو  تسا . نم  کمک  ادخ  منک و  یم  بدا  ار  اهنآ  نم  تسا و  ینیرق  دب  اهنآ  يارب  ناطیش  دنا و  ناطیش  کیرش  اهنآ  تفگ :
رب دورد  یهلا و  ءانث  دمح و  زا  سپ  دنتفرگ و  ار  ربنم  يهیاپ  دنداتسیا و  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترـضح  درک  نایب  هیانک  اب  ار  نانخس 
نب نسح   » نم دسانش  یمن  ارم  هک  یسک  دسانش و  یم  دسانش ، یم  ارم  هک  یسک  [. 94 : ] دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مالسا ربمایپ 
نم داد  رارق  هدننک  كاپ  هدجس و  ّلحم  وا  يارب  ار  نیمز  یلاعت  يادخ  هک  متسه  یسک  رسپ  نم  میادخ  ربمغیپ  رـسپ  نم  مبلاطیبا » نب  یلع 

لوسر رسپ  نم  منیقّتملا  ماما  نیلسرملا و  دّیس  ءایبنا و  متاخ  رـسپ  نم  ماهدنناسرت  هدنهد و  تراشب  ربمایپ  رـسپ  نم  ماهدنهد  رون  غارچ  رـسپ 
رطاخ هب  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  متسه  یسک  رـسپ  هحفص 205 ]  ] نم دش و  ثوعبم  سنا  ّنج و  رب  هک  متسه  یسک  رـسپ  نم  منیملاعلا  ّبر 

تاّیصوصخ امـش  دیوگ : یم  دنک و  یم  عطق  ار  ترـضح  نآ  مالک  اجنیا  رد  هیواعم  دومرف . ثوعبم  دشاب  ناهج  مدرم  يارب  تمحر  هکنیا 
دیامن و یم  رَوراب  ار  نآ  داب ، دـنک و  یم  تیبرت  ار  نآ  اوه ، دـیامرف : یم  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  تسا ؟ هنوگچ  هک  دـیئامرفب  ار  امرخ 

تشگرب شمالک  يهّمتت  هب  سپس  هیواعم . يا  وت  فنا  مغر  هب  دنک  یم  وبشوخ  کنخ و  ار  نآ  بش  دناسر و  یم  ار  نآ  ناتـسبات  ترارح 
زور رد  هک  یسک  لّوا  رسپ  نم  ممدرم  عیفش  رسپ  نم  دنک  یم  باجتـسم  ار  وا  ياهاعد  یلاعت  يادخ  هک  متـسه  یـسک  رـسپ  نم  دومرف : و 

. دندرک یم  کمک  ار  وا  هکئالم  اهگنج  رد  هک  متـسه  یـسک  نآ  رـسپ  نم  مبوک . یم  ار  تشهب  برد  دراد و  یم  رب  كاخ  زا  رـس  تمایق 
هحفـص 206]  ] يارب وت  تفگ : درک و  عطق  ار  ترـضح  نآ  نخـس  زاب  هیواعم  دندوب . لیلذ  وا  لباقم  رد  شیرق  هک  متـسه  یـسک  رـسپ  نم 
هب هک  تسا  یـسک  لام  تفالخ  دومرف : مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماـما  یتسین . شلها  هکنآ  لاـح  ینز و  یم  فرح  تفـالخ  ندروآ  تسدـب 
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دیامنب لیطعت  ار  ربمایپ  ّتنس  دشاب و  نآرق  فلاخم  هک  یسک  هن  دنک  لمع  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ) ادخ لوسر  تّنـس  ادخ و  باتک 
شلبق نخـس  هب  سپـس  دنامب . شندرگ  هب  شلابو  رزو و  دهدب و  تسد  زا  ار  شتنطلـس  هک  دنام  یم  صخـش  نآ  دـننام  یـسک  نینچ  نیا 

مرک و تهج  زا  مدرم  يهمه  ياـقآ  دّیـس و  رـسپ  نم  دوب  شیرق  ياـقآ  يریپ  یناوج و  رد  هک  متـسه  یـسک  رـسپ  نم  دوـمرف : داد و  همادا 
هک متسه  یـسک  رـسپ  نم  متـسه  هدنریگ  یـشیپ  لئاضف  هدنزارف و  متـسرد و  تواخـس  دوج و  تهج  زا  ایند  لها  دّیـس  رـسپ  نم  میئاسراپ 

. ینک ادـیپ  يرترب  نم  رب  یناوت  یم  وت  ایآ  تفگ : دومرف و  هیواعم  هب  ور  سپـس  تسا . ادـخ  طخـس  وا  طخـس  ادـخ و  تیاضر  وا  تیاـضر 
دومرف و نایب  مدرم  يارب  ار  يرایسب  فراعم  تاروتسد و  نانخس و  شتکرب  رپ  رمع  تّدم  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترـضح  هرخالاب 

نآ رگا  هک  دوب  یقیاـقح  فراـعم و  تمکح و  شا  همه  هحفـص 207 ]  ] هک تشاد  هّیما  ینب  نانمـشد و  اب  يدایز  ياهوگتفگ  تارظانم و 
لئاسم اهـشزرا و  همه  نآ  نایب  هب  ّقفوم  دیـشک  یمن  يرانک  شنارکفمه  هیواعم و  ّرـش  زا  ار  ناملـسم  مدرم  دومرف و  یمن  حلـص  ترـضح 

زا ثیدـح  لهچ  باتک  نیا  رخآ  رد  میربب  ياهرهب  یکاپ  قالخا و  فراـعم و  ملع و  سوناـیقا  نآ  زا  هکنآ  يارب  اـم  دـیدرگ و  یمن  یملع 
دیفم دناهدش  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  هک  یناسک  يارب  میراودیما  مینک و  یم  باختنا  مرتحم  ناگدـنناوخ  امـش  يارب  ترـضح  نآ  تاملک 

. ددرگ عقاو 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  تداهش 

زا رّرکم  دـندرک  یم  یگدـنز  ایند  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاـطیبا نبا  یلع  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر  هک  يراـگزور  رد 
مرکا لوسر  يزور  هک  دـنک  یم  لقن  ساّبع  نبا  دـندومن . یم  دای  ترـضح  نآ  ّتیمولظم  و  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترـضح  تداهش 
مرکا ربمغیپ  فرط  هب  دوب  لاسدرخ  هکنآ  اب  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماـما  ناـهگان  دـندوب  هتـسشن  یئاـج  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  )

نم شیپ  ایب  نم ، دزن  ایب  مرسپ  دندومرف : مشچ  کشا  اب  دندرک و  هیرگ  دندید  ار  وا  یتقو  ترضح  نآ  دمآ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  )
مرکا لوسر  تسار  يوناز  يور  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا لوسر  تمدخ  دمآ  ترضح  نآ  هک  ایب  ایب  دنتفگ  وا  هب  يردق  هب  و 

نم زا  وا  تسا . نم  رسپ  مالّسلا ) هیلع   ) نسح دندومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  تسشن ، ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  )
وا تسا . تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  هحفص 208 ]  ] دّیس و وا  . تسا نم  ناج  هویم  وا  تسا . بلق  یئانـشور  وا  تسا . نم  مشچ  رون  وا  تسا .

دّرمت هک  یسک  و  تسا . نم  زا  دنک  يوریپ  وا  زا  هک  یسک  تسا . نم  نخـس  وا  نخـس  تسا . نم  رما  وا  رما  نم . تّما  رب  تسا  ادخ  تّجح 
یم عقاو  شتافو  نامز  ات  ّتلذ  بئاصم و  زا  وا  يارب  زا  نم  زا  دعب  هچنآ  دای  هب  مدـید  ار  وا  یتقو  نم  تسین . نم  زا  دـنکب  ار  وا  تاروتـسد 
همه وا  رب  و  دننک . یم  هیرگ  وا  رب  نامـسآ  تفه  يهکئالم  هک  تسا  اجنآ  دنـشک . یم  ّمس  يهلیـسوب  ینمـشد  ملظ و  اب  ار  وا  مداتفا . دوش ،

اهمشچ يهمه  هک  تمایق  زور  رد  دنک  هیرگ  وا  ياهتبیـصم  وا و  رب  هک  یـسک  دننک . یم  هیرگ  ایرد  نایهام  نامـسآ و  ناگدنرپ  یّتح  زیچ 
شبلق تسا  نوزحم  اهبلق  يهمه  هک  تمایق  زور  دوش  نوزحم  وا  بئاصم  يارب  هک  یـسک  دـش و  دـهاوخن  ناـیرگ  شمـشچ  تسا  ناـیرگ 
هحفص [. ] 95 . ] دزغلن دزغل ، یم  اهمدق  يهمه  هک  يزور  طارـص  رد  شمدق  دنک  ترایز  عیقب  رد  ار  وا  هک  یـسک  دـش و  دـهاوخن  نوزحم 
رّرکم مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  تداهش  زا  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  هرخالاب  [ 209
خیرات مولظم  نآ  ینعی  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ترضح  تداهـش  يهّیـضق  دیـشوپ و  لمع  سابل  دندوب  هدومرف  اهنآ  هچنآ  دندوب و  هداد  ربخ 

هدرک ادـیپ  مدرم  نیب  رد  هک  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  يالاو  ماقم  تمظع و  هب  يدایز  تداـسح  فرط  کـی  زا  هیواـعم  دوب . رارق  نیا  زا 
نیا رطاخب  اذـل  دـنک . یفّرعم  تفالخ  هب  ار  وا  دـناشنب و  دوخ  ياج  هب  ار  شرـسپ  دـیزی »  » تشاد دـصق  رگید  فرط  زا  دوب و  تحاران  دوب ،

زا تشون و  مور  هاشداپ  هب  ياهمان  هیواعم  دـنک . دیهـش  تسه  هک  يروط  ره  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  هک  دوب  ریزگان  كاپان ، يهدارا 
ار [ 96  ] یسک هنایفخم  هیواعم  داتسرف . هیواعم  يارب  درک و  هشیش  رد  نینچ  نیا  یّمس  مه  وا  درک ، اضاقت  دشاب  يروف  کلهم  هک  یّمـس  وا 

ماما دناوتب  رگا  هک  درک  هدعو  وا  هب  داتـسرف و  دوب ، مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  رـسمه  اهزور  نآ  هک  سیق » نب  ثعـشا   » رتخد هدعج »  » دزن
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وا رایتخا  رد  ار  هفوک  فارطا  عرازم  زا  هعرزم  دنچ  دهدب و  مهرد  رازه  دص  وا  هب  دنک ، دیهش  ّمس  نآ  يهلیـسوب  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم
دیزی يارب  ار  وا  رتـمهم  همه  زا  دـنکب و  وا  کـلم  ار  هدوب ) قارع  فارطا  رد  یئاوه  بآ و  شوـخ  يهیرق  هک   ) ءاروـس بعـش  دـهد و  رارق 
دیهـش ار  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  هک  تفرگ  میمـصت  دروخ و  ار  هیواعم  ياه  هدعو  بیرف  هدعج » [ » هحفص 210 . ] دیامن يراگتساوخ 

یتقو مالّـسلا ) هیلع   ) یبـتجم ماـما  تشاذـگ  ترـضح  نآ  راـطفا  هرفـس  رـس  رد  تخیر و  يریـش  فرظ  رد  ار  ّمس  نآ  هدـعج »  » اذـل دـنک .
هب ور  اذل  دنا . هدیدرگ  مومسم  هک  دندش  هّجوتم  سپس  دندیماشآ  ار  ریـش  نآ  زا  يرادقم  دننک  زاب  ار  ناش  هزور  ریـش  يهلیـسوب  دنتـساوخ 
وت يارب  یسک  نم  زا  سپ  مسق  ادخ  هب  دشکب . ار  وت  ادخ  یتشک  ارم  ادخ  نمـشد  يا  نوعجار .» هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  : » دندومرف دندرک و  هدعج 

امـش دنک و  لیلذ  ار  وا  وت و  ادخ  هدرک و  تاهرخـسم  هدز و  لوگ  هیواعم )  ) ادخ نمـشد  نوعلم و  قساف  نآ  ار  وت  دوب . دهاوخن  نم  زا  رتهب 
ناشتدایع هب  یفلتخم  دارفا  دـندوب و  ضیرم  زور  لهچ  ّمس  نآ  ندروخ  رثا  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  دـناسرب . ناـتناهانگ  يازج  هب  ار 

ناشرانک یتقو  دندوب . مالّسلا ) امهیلع  « ) یلع نب  نیسح   » ترضح ناشراوگرزب  ردارب  دمآ  ترضح  نآ  دزن  هب  هک  یـسک  لّوا  دندمآ . یم 
مرمع نایاپ  ياهزور  رد  ارم  وت  دومرف : منک ؟ یم  هدهاشم  امش  رد  هک  تسا  یتلاح  هچ  نیا  دندرک : ضرع  ناشراوگرزب  ردارب  هب  دنتسشن ،
قارف زا  اّما  موش  یم  دراو  مّدج  رب  نم  یلو  ماهدرکن  یمادقا  مگرم  يارب  مدوخ  نم  ینک و  یم  هدهاشم  ترخآ  رد  میگدنز  لّوا  ایند و  رد 

نینمؤملاریما و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  اب  هکنآ  هب  هّجوت  اب  یلو  مراد  تهارک  مناتـسود  و  هحفص 211 ]  ] نارهاوخ وت و 
نیـشناج لجوّزع  يادـخ  میامن و  یم  رافغتـسا  ماهتفگ  نیا  زا  منک  یم  تاقالم  مالّـسلا ) مهیلع   ) رفعج هزمح و  ءارهز و  يهمطاف  مردام  و 

یلاح رد  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  تسا . تافام  يهدننک  ناربج  تسا و  یتبیـصم  ره  يارب  یّلـست  دور و  یم  نیب  زا  هک  تسا  يزیچ  ره 
، تسا هتخیر  تشط  رد  مرگج  نوخ  هنوگچ  هک  ینیب  یم  ردارب  يا  دندومرف : دـمآ  یم  ناشنینزان  قلح  زا  نوخ  يرادـقم  هفرـس  ره  رد  هک 

یبا ترـضح  درک ؟ یهاوخ  هچ  وا  اـب  وـت  منک  یفّرعم  وـت  هب  ار  وا  رگا  هتخادـنا ، ءـالب  تبیـصم و  نیا  هب  ارم  هک  ار  یـسک  مسانـش  یم  نم 
یفّرعم وت  هب  مرمع  رخآ  ات  ار  وا  مه  نم  سپ  دندومرف : مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ترضح  مشک . یم  ار  وا  نم  دندرک : ضرع  نیسحلا  هّللادبع 

نب نیـسح  مردارب  هب  نم  هک  تسا  ياهماـن  ّتیـصو  نیا  دومرف : سپـس  راد . هگن  سیونب و  میوگ  یم  وت  هب  هک  ار  هچنآ  یلو  درک  مهاوـخن 
هک دهد  یم  تداهـش  هک  یلاح  رد  هحفـص 212 ]  ] دنک یم  ّتیـصو  مالّـسلا )) هیلع   ) یلع نب  نسح   ) وا میوگ . یم  مالّـسلا ) امهیلع   ) یلع

ار شتدابع  ّقح  ار  ادخ  دیامن  یم  تدابع  هک  یلاح  رد  دنک  یم  ّتیـصو  درادن ، یکیرـش  تسا و  یکی  وا  تسین  اتکی  يادخ  زج  یئادـخ 
هزادنا ار  زیچ  همه  هدرک و  قلخ  ار  زیچ  همه  وا  و  درادن . دوجو  ّتلذ  زا  وا  يارب  يرای  دوش ، یمن  لیلذ  نوچ  درادن ، کُلم  رد  یکیرـش  وا 

درک و دهاوخ  دشر  دنک  تعاطا  ار  وا  هک  یـسک  ددرگ  دیجمت  هک  نارگید  رب  تسا  ّقحا  دوش و  تدابع  هک  تسا  یلوا  وا  هدرک و  يریگ 
نیسح يا  وت  هب  منک  یم  ّتیصو  نم  دش . دهاوخ  تیاده  ددرگرب  وا  يوس  هب  هک  یسک  دوب و  دهاوخ  اوغا  دنک  تیـصعم  ار  وا  هک  یـسک 

ناشناراکوکین يرذگب و  ناش  ناراکهانگ  زا  هکنیا  دننام  یم  نم  زا  دـعب  هک  تدوخ  تیب  لها  نم و  دالوا  لها و  زا  هک  یناسک  يهرابرد 
هناخ نادب  نم  نوچ  نک  نفد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر  ربق  رانک  ارم  ندب  یـشاب و  ردپ  دننام  اهنآ  يارب  ینک و  لوبق  ار 

ار وت  دینک  نفد  هحفـص 213 ]  ] هناخ نآ  رد  ارم  هک  تشاذـگن  هشیاع  رگا  دـیامرف ) : یم  یتـالمج  زا  سپ  . ) مراد نارگید  زا  يرتشیب  ّقح 
ات دوش  هتخیر  ینوخ  يهرطق  يراذـگن  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمایپ  هب  تسا  لـصّتم  هک  یمحر  تبارق و  هب  ادـخ و  هب  مسق 

تواـضق هب  ار  وا  مهد و  ربـخ  دـناهدرک  نم  اـب  هچنآ  زا  ار  ترـضح  نآ  منیبـب و  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربـمغیپ  نم  هکنآ 
: دـیوگ یم  دوب . دـعُج » نب  ملاس   » تفر زور  لهچ  نآ  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  تداـیع  هب  هک  یناـسک  زا  رگید  یکی  [. 97 . ] مناشنب

کی یّتح  يدومن و  نارگید  يهدنب  ار  هعیش  تّیعمج  ام  يدرک و  لیلذ  ار  ام  وت  ربمغیپ  رسپ  يا  متفگ : متفر ، ترضح  نآ  تمدخ  هب  یتقو 
ار تفالخ  هکنیا  رطاخب  متفگ : ارچ ؟ دومرف : تلاسک  لاح  نآ  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  تسا . هدنامن  یقاب  وت  يارب  تناتـسود  زا  رفن 

رگا مرادـن و  يروای  رای و  مدـید  هک  یتقو  رگم  مدادـن  وا  هب  ار  تفالخ  نم  مسق  ادـخ  هب  دومرف : يدومن . راذـگاو  رگزواجت  يهیواـعم  هب 
ار هفوک  لها  نّولت  نم  یلو  دـیامرف  مکُح  هحفـص 214 ]  ] وا نم و  نیب  ادـخ  هکنآ  ات  مدرک  یم  گنج  زور  بش و  وا  اب  متـشاد  یم  يروای 
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ام هب  نابز  هب  دـنراد و  فالتخا  مه  اب  اهنآ  دنتـسین  ناشلعف  لوق و  هب  ندرک  لمع  راد  هدـهع  دـنرادن و  یئافو  اهنآ  هک  مناد  یم  مناد و  یم 
شمالک مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  یتقو  تسا . هدمآ  نوریب  ام  هیلع  فالغ  زا  ناشیاهریـشمش  یلو  تسا  امـش  اب  ام  ياهلد  هک  دنیوگ  یم 

تـشط نآ  نایم  رد  هک  دنتـشاذگ  شلباقم  رد  یتشط  داد  روتـسد  دز و  ناروف  نوخ  شکرابم  موقلح  زا  دروخ  مهب  شلاح  دیـسر  اجنیا  هب 
! تسین رهاـظ  یتلاـسک  يدرد و  امـش  رد  منک !؟ یم  هدـهاشم  نم  هک  تسا  تلاـح  هچ  نیا  ربـمغیپ  رـسپ  يا  متفگ : تخیر . شقلح  نوـخ 
ار ناتدوخ  ارچ  مدرک : ضرع  تسا . هتـسشن  مرگج  رب  ّمس  نیا  هدرک و  مومـسم  ارم  هیواعم  یلو  مرادـن  یتلاـسک  یـضرم و  نم  هلب  دومرف :
هک یناسک  زا  رگید  یکی  درادـن . یئاود  رگید  هک  تسا  مّوس  راـب  نیا  درک و  مومـسم  ارم  وا  رگید  يهبترم  ود  دومرف : دـینک ؟ یمن  اوادـم 

تمدخ هب  دیوگ : یم  وا  دوب . هیما » یبا  نب  ةدانُج   » دش فّرشم  شتمدخ  هب  زور  لهچ  نآ  رد  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح  تدایع  يارب 
زا يدایز  نوخ  اه  هتخل  مدید  متسشن  ناشرـضحم  رد  هظحل  دنچ  یتقو  مدیـسر  هحفص 215 ]  ] ناشتدایع يارب  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما 

؟ دـیئامرف یمن  هجلاـعم  ار  دوخ  ارچ  نم  يـالوم  يا  مدرک : ضرع  دزیر . یم  تسه  ناـشلباقم  رد  هک  یتـشط  ناـیم  رد  ناـشکرابم  موـقلح 
: دومرف درک و  نم  هب  ور  سپـس  نوعجار » هیلا  اـّنا  هّلل و  اـّنا  : » متفگ درک . هجلاـعم  مناوـت  یم  زیچ  هچ  هب  ار  گرم  ادـخ  يهدـنب  يا  دوـمرف :

ماما رفن  هدزای  مالسلا ) اهیلع   ) ءارهز يهمطاف  یلع و  دالوا  زا  هک  تسا  نیا  رارق  هدومرف و  ام  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ 
ار تشط  هک  یلاح  رد  سپس  ندیدرگ . مومسم  ای  ندش و  هتشک  اب  رگم  دنور  یمن  ایند  زا  اهنآ  زا  کی  چیه  دنشاب . تفالخ  رما  بحاص  و 

دعتـسا . » هلب دوـمرف : دـیئامرفب . هظعوـم  ارم  مـتفگ : ترـضح  نآ  هـب  نـم  دوـب  نوزحم  رایـسب  درک و  یم  هـیرگ  تشاذـگ و  یم  فرط  نآ 
گرم زا  ات  ناسرب  ادـخ  ءایلوا  ماقم  هب  ار  دوخ  نک ، سفن  يهیکزت  نک ، هداـمآ  گرم  زا  لـبق  ترخآ  رفـس  يارب  ار  دوخ  ینعی  كرفـسل »
کلم ترـضح  هکنآ  زا  لبق  ینعی  کـلجا » لولح  هحفـص 216 ]  ] لبق كداز  لصح  و  : » دومرف و  ینک . لابقتـسا  گرم  زا  هکلب  یـسرتن و 
تسد نک و  لیـصحت  هروثأم  تادابع  هحلاص و  لامعا  لیبق  زا  ار  تترخآ  ملاع  يهشوت  داز و  دنک . تحور  ضبق  دهاوخب  دیایب و  توملا 

ایند بلط  وت  نادب  ینعی  کبلطی » توملا  ایندلا و  بلطت  ّکنا  ملعاو  : » دومرف و  ناسرب . یحور  تالامک  هب  ار  دوخ  ورن و  ایند  نیا  زا  یلاخ 
کموی یلع  تأی  مل  يذـّلا  کموی  ّمه  لمحت  ـالو  : » دومرف و  دـبلط . یم  ار  وت  دـنک و  یم  تکرح  وت  بیقعت  رد  مه  گرم  یلو  ینک  یم 
لیمحت یتـسه  نآ  رد  هک  يزور  رب  دـش  دـهاوخ  هچ  تسین  مولعم  هدـماین و  زوـنه  هک  يزور  ّمغ  ّمه و  هداـنج »  » يا ینعی  هیف » تنا  يذـّلا 

يا ینعی  كریخل » انزاخ  هیف  تنک  الا  کتّوق  قوف  ائیش  لاملا  بسکت  ّکنا ال  ملعاو  : » دومرف و  نکن . تحاران  هدنیآ  يارب  ار  دوخ  نکم و 
و تشاذگ . هحفـص 217 ]  ] یهاوخ ار  نآ  يرگید  يارب  هکنآ  رگم  ینک  یمن  بسک  ار  یلام  دوخ  تردـق  زا  رتشیب  وت  هک  نادـب  هداـنج » »

زور ایند  لالح  لام  بسک  رد  هک  نادـب  هدانج »  » يا ینعی  اباتع » تاهبـشلا  یف  اباقع و  اهمارح  یف  اـباسح و  اـهلالح  یف  نا  ملعاو  : » دومرف
و دش . یهاوخ  عقاو  راگدرورپ  باتع  دروم  شتاهبـش  رد  يوش و  یم  باذع  باقع و  شمارح  رد  یهد و  لیوحت  ار  شباسح  دیاب  تمایق 

افرز هیف و  نکی  مل  امارح  ناک  نا  اهیف و  تدّهز  دـق  تنک  الالح  کلذ  ناک  ناف  کیفکی  ام  اهنم  ذـخ  هتیملا  ۀـلزنمب  ایندـلا  لزناف  : » دومرف
ردق هب  نآ  زا  نک و  ضرف  ياهدرم  يهلزنم  هب  ار  ایند  هدانج »  » يا ینعی  رـسی .» باتعلا  ناف  باتعلا  ناک  نا  هتیملا و  نم  تذخا  امک  تذـخ 

زا نوچ  دوب  یهاوخ  داّهز  ءزج  وت  دشاب  لالح  ياهتفرگ  دوخ  يارب  ایند  زا  هک  كدنا  رادقم  نآ  رگا  نک . تفایرد  يریمن  يروخب و  هکنآ 
هب یلاـبو  رزو و  هحفـص 218 ]  ] يا هتفرگ  ایند  زا  ترورـض  ردـق  هب  نوچ  دـشاب  مارح  رگا  ياهدرک و  باـختنا  ار  يرـصتخم  اـیند  لـالح 

. تسا ناسآ  اعبط  ياهتفرگ  ایند  زا  وت  هک  مک  لام  رد  باتع  دشاب  هتشاد  شنزرس  باتع و  دشاب و  كان  ههبـش  رگا  دوب و  دهاوخن  تندرگ 
لثم نک  راک  نانچنآ  تیایند  يارب  هدانج »  » يا ینعی  ادغ » تومت  کناک  کترخآل  لمعاو  ادبا  شیعت  کناک  كایندـل  لمعاو  : » دومرف و 

: دومرف و  يریمب . ادرف  تسا  انب  هکنآ  لثم  نک  لمع  نانچنآ  تترخآ  يهشوت  داز و  بسک  يارب  ینامب و  ایند  رد  هشیمه  یهاوخ  یم  هکنآ 
یهاوخ یم  رگا  هدانج »  » يا ینعی  لـجوّزع » هّللا  ۀـعاط  زع  یلا  هّللا  ۀیـصعم  لذ  نم  جرخاـف  ناطلـس  ـالب  ۀـبیهو  ةریـشعالب  ازع  تدرا  اذاو  »

هانگ ّتلذ  راب  ریز  زا  ار  دوخ  یشاب  تبیه  ّتیصخش و  ياراد  ناطلس  نودب  یهاوخ  یم  یـشاب و  زیزع  نارادفرط  ناتـسود و  ماوقا و  نودب 
هتبحص اذا  نم  بحصاف  ۀجاح  لاجرلا  هحفـص 219 ]  ] ۀبحـص یلا  کتعزان  اذاو  : » دومرف و  نکب . ار  لجوّزع  يادخ  تعاطا  روایب و  نوریب 
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لـضفب كدی  تددـم  نا  کلوص و  ّدـش  تلـص  نا  کلوق و  قّدـص  تلق  ناو  کناعأ  هنوعم  هنم  تدرا  اذاو  کناص  هتمدـخ  اذا  کناز و 
« هدانج  » يا ینعی  [. 98 «. ] كادتبا هنع  تکـس  نا  كاطعا و  هتلئـس  نا  اهّدع و  هنـسح  کنم  يار  نا  اهّدس و  ۀملث  کنع  تدب  نا  اهّدـم و 
دـشاب و وت  تنیز  يهیام  یبحاصم  وا  اب  یتقو  هک  نک  تقافر  یـسک  اب  یتشاد  وا  تقافر  هب  جایتحا  ینک و  تقاـفر  یـسک  اـب  یتساوخ  رگا 
هب رگا  دنک و  قیدصت  ار  وت  یتفگ  ینخس  رگا  دنک و  کمک  ار  وت  یتساوخ  کمک  وا  زا  رگا  دراد و  هگن  ار  وت  یشاب  شرازگتمدخ  یتقو 
رد یلاکـشا  رگا  دـنکن و  در  ار  تتـسد  يدرک  زارد  وا  يوس  هب  زاین  تسد  رگا  دـنک و  تیوقت  ار  تندـش  کیدزن  وا  يدـش ، کـیدزن  وا 
وا زا  وـت  رگا  درواـیب و  باـسح  هب  ار  نآ  هحفـص 220 ] ، ] درک هدهاشم  یبوخ  وت  زا  رگا  دـنک و  فرطرب  ار  لاکـشا  نآ  دـش  ادـیپ  تراک 

رگید یکی  دروآرب . ار  تتجاح  دنک و  قیقحت  تاهتساوخ  زا  ائادتبا  شدوخ  وا  یتفگن  وا  هب  ار  تتجاح  رگا  دهدب و  وت  هب  یتساوخ  يزیچ 
هب نایانـشآ  زا  یکی  اـب  نم  دـیوگ : یم  دوب . قاحـسا » نب  رمع   » درک تداـیع  اـهزور  نآ  رد  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماـما  هک  یناـسک  زا 

. سرپب ار  تتالاؤس  نم  زا  دـندومرف : دـندرک و  ور  نم  هب  ترـضح  نآ  میدـش . فّرـشم  مالّـسلا ) امهیلع   ) یلع نب  نسح  ترـضح  تدایع 
مهاوخ امش  زا  ار  متالاؤس  تّحـص  لاح  رد  ادعب  دهد و  افـش  ار  امـش  یلاعت  يادخ  ات  منک  یمن  یلاؤس  امـش  زا  نم  مسق  ادخ  هب  هن  متفگ :

رگید هکنآ  زا  لبق  سرپب  ار  تتالاؤس  نم  زا  دومرف : هرابود  تشگرب  تفر و  رواـجم  قاـتا  هب  درک و  تکرح  ترـضح  نآ  سپـس  دیـسرپ .
رد مدبک  زا  یتمسق  دومرف : منک . یمن  لاؤس  يزیچ  امش  زا  نم  دهدن  افش  ار  امش  یلاعت  يادخ  ات  متفگ : نم  زاب  ینک  یلاؤس  نم  زا  یناوتن 
زور نآ  يادرف  مدش  صّخرم  شتمدخ  زا  هرخالاب  تسین . اه  هعفد  نآ  لثم  هعفد  نیا  یلو  ماهدـش  مومـسم  رّرکم  نم  هتفر و  نیب  زا  ّمس  رثا 

هک دنک  یم  لاؤس  وا  زا  هتسشن و  ترضح  نآ  رس  يالاب  مالّسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  تسا و  نداد  ناج  لاح  رد  مدید  مدیسر ، شتمدخ  هک 
یفّرعم ار  وا  دومرف : تسا  هدومن  مومسم  ار  امش  یک  مهدب و  تبـسن  هک  هب  ار  ناتتداهـش  امـش  ندش  هحفص 221 ]  ] هتشک امـش  زا  دعب  نم 

يادخ منک  یم  نامگ  نم  هک  دشاب  یسک  نامه  نم  لتاق  رگا  دومرف : یلب . درک : ضرع  یلع  نب  نیسح  ترضح  یـشکب  ار  وا  وت  هک  منک 
ماما هک  میدقتعم  ام  هتبلا  دوش . هتـشک  نم  نامگ  رطاخب  یهانگ  یب  هک  مرادن  تسود  نم  دشابن  وا  رگا  درک و  دهاوخ  باذـع  ار  وا  یلاعت 

هب ار  بلطم  نیا  ناهج  نایعیش  هب  یقالخا  يهلأسم  کی  میلعت  رطاخب  یلو  دسانشب  ار  وا  تسناوت  یم  لقاال  ای  تخانـش و  یم  ار  دوخ  لتاق 
نآ تایح  زور  نیرخآ  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هّللادبع  یبا  ترـضح  سپـس  دهد . یم  اهنآ  هب  یـسرد  دـیامرف و  یم  نایب  تروص  نیا 
ارچ ردارب  درک : ضرع  تسا  هدش  زبس »  » ّمس رثا  رد  ترضح  نآ  گنر  دید  داتفا  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  تروص  هب  شمشچ  ترـضح 

دنتخادنا و مالّـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح  ندرگ  هب  تسد  دنداتفا و  هیرگ  هب  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  تسا ؟ هدش  زبس »  » ناتگنر
هب هدیـسر  وت  نم و  ّقح  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  مّدـج  زا  هک  یثیدـح  ردارب  يا  دـندومرف : و  دـندرک . هیرگ  یتّدـم 

: دندومرف مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح  تسیچ ؟ ثیدح  نآ  درک : ضرع  مالّـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هّللادبع  یبا  ترـضح  تسویپ  تّحص 
رانک زا  مدرک  یم  شدرگ  تشهب  ياـهغاب  رد  هک  یتقو  هحفص 222 ]  ] جارعم بش  رد  دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر 

زا یکی  یلو  مدید  رگیدـکی  رانک  رد  دـندوب  مه  لثم  تاّیـصوصخ  مامت  رد  هک  لّلجم  رایـسب  رـصق  ود  متـشذگ  یم  نامیا  لها  ياه  هناخ 
ماما لام  یکی  تفگ : وا  تسیک ؟ لام  رصق  ود  نیا  متفگ : لیئربج  هب  دوب  هدش  يزاسامن  خرس » توقای   » زا يرگید  و  زبس » دجربز   » زا اهنآ 

دنا مه  لثم  تهج  همه  رد  هک  يرصق  ود  نیا  ارچ  متفگ : لیئربج  هب  تسا . مالّسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  لام  يرگید  و  مالّـسلا ) هیلع   ) نسح
امـش زا  تفگ : لیئربج  ینز ؟ یمن  فرح  ارچ  متفگ : وا  هب  دـنام  تکاس  دادـن و  یباوج  نم  هب  لیئربج  دـنراد ؟ توافت  همه  نآ  گـنر  رد 
نسح ماما  رـصق  يزبس  اّما  تفگ : لیئربج  وگب . نم  هب  ار  نیا  ادخ  ّقح  هب  منک  یم  لاؤس  وت  زا  متفگ : میوگب . ار  تقیقح  هک  منک  یم  ایح 

اّما دوش و  یم  زبس  وا  ندـب  گرم  مد  رد  هک  تسا  نیا  ّمس  نآ  رثا  دنـشک  یم  ّمس  اـب  ار  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  رطاـخب  مالّـسلا ) هیلع  )
هحفص 223]  ] گنر زا  شکرابم  تروص  دنـشک و  یم  ریـشمش  اب  ار  وا  هک  تسا  نیا  مالّـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  رـصق  ندوب  خرـس  تّلع 
رد هک  یناسک  و  مالّـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هّللادـبع  یبا  ترـضح  و  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  اجنیا  رد  [. 99 . ] دوش یم  زمرق  شرـس  نوخ 
ادج وت  زا  نم  ردارب  يا  دندومرف : دندرک و  ناشردارب  هب  ور  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح  سپـس  دندرک . هیرگ  دندوب  اهنآ  فارطا  اجنآ 
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يهرابرد ینزن و  یفرح  نم  لتاق  يهرابرد  هک  مهد  یم  تمَـسق  مراد  وت  هب  نم  هک  یّقح  هب  مدرگ و  یم  قحلم  مراـگدرورپ  هب  موش و  یم 
رس و تخادنا و  ترضح  نآ  ندب  يور  رب  ار  دوخ  مالّسلا ) هیلع   ) نیسحلا هّللادبع  یبا  ترضح  [. 100 . ] دزیرب ینوخ  هک  ینکن  يراک  نم 

ارم دندومرف : مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  سپس  دندز . فرح  هتسهآ  مه  اب  يدایز  تّدم  تسشن و  ترضح  نآ  رانک  دیـسوب و  ار  شمـشچ 
اعد هب  تسد  دندرب  طایح  نحص  رد  نامسآ  ریز  هب  ار  ترضح  نآ  یتقو  منک  هاگن  نامسآ  توکلم  هب  مهاوخ  یم  دیربب  طایح  نحـص  هب 
یبا ترضح  [. 101 . ] ددرگ مبیـصن  تداهـش  دوش و  هتفرگ  مناـج  هک  متـسه  یـضار  وت  ياـضر  يارب  نم  ایادـخ  درک : ضرع  تشادرب و 

مرکا لوسر  زا  دومرف : مشاب . علّطم  ناتلاح  زا  تافو  يهظحل  هحفص 224 ]  ] رد ملیام  درک : ضرع  ردارب  هب  مالّسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هّللادبع 
هب تتـسد  دـنک  یمن  تقرافم  تسه  نامندـب  رد  حور  یتقو  ات  نادـناخ  ام  زا  لقع  دومرف : یم  هک  مدینـش  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  )
رد ار  ناشتـسد  مالّـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هّللادـبع  یبا  ترـضح  مهد . یم  راشف  ار  تتـسد  نم  دـمآ  توملا  کلم  هک  یتقو  هدـب  نم  تسد 

دنداد و راشف  ار  ترضح  نآ  تسد  هتسهآ  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترضح  یتعاس  زا  سپ  دنتشاذگ  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  تسد 
ترضح دندرک  ار  راک  نیا  یتقو  دنربب  ترـضح  نآ  ناهد  کیدزن  ار  ناشـشوگ  مالّـسلا ) هیلع   ) هّللادبع یبا  ترـضح  هک  دندومرف  هراشا 

ادخ لوسر  تسا و  یـضار  وت  زا  یلاعت  يادخ  هک  داب  تراشب  وت  رب  تفگ : نم  هب  توملا  کلم  هک  دـندومرف : مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما 
( مالّسلا هیلع   ) نینمؤملاریما هچنآ  ءایبنا و  ثیراوم  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  سپس  تسا  ناراکهانگ  عیفش  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  )
[102  ] يرجه مهاجنپ  لاس  رفص  هام  زور 28  رد  درپس و  مالّسلا ) هیلع   ) ءادهّشلادّیس ترضح  هب  دوب  هدرپس  گرم  مد  رد  ترـضح  نآ  هب 

هحفص 225] . ] دومرف تلحر  ایند  راد  زا 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  تلحر  زا  سپ  عیاقو 

کمک هب  مه  ار  باحصا  زا  یعمج  دندش و  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  نفد  نفک و  يّدصتم  مالّسلا ) هیلع   ) نیسحلا هّللادبع  یبا  ترـضح 
ناگرزب يهزانج  رب  هک  دوب  مسر  نوچ  دندرب و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  دجسم  هب  ار  ترضح  نآ  يهزانج  دنتـساوخ و 
هّللادـبع یبا  ترـضح  زا  ریغ  هب  دـنتفگ : دـندوب و  تحاران  مشاه  ینب  دـناوخب  زامن  دوب  صاـع » نب  دیعـس   » زور نآ  هک  هنیدـم  یلاو  دـیاب 
ترـضح دـندمآ و  هاتوک  مه  هّیما  ینب  دـناوخب . زامن  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  يهزاـنج  رب  دـیابن  يرگید  سک  مالّـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا

ماما سّدقم  ندب  دنراد  میمـصت  مشاه  ینب  هک  دندش  هّجوتم  هّیما  ینب  یتقو  یلو  دناوخ  زامن  شردارب  ندب  رب  مالّـسلا ) هیلع   ) ءادهّـشلادّیس
اروف ار  دوخ  دش و  بسا  راوس  مکح » نب  ناورم   » دننک نفد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  رانک  رد  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم

ربمغیپ ندب  رانک  ار  مالّـسلا ) امهیلع  « ) یلع نب  نسح   » دنهاوخ یم  مشاه  ینب  هکنآ  لاح  دـیا و  هتـسشن  امـش  تفگ : دـناسر و  هشیاع »  » هب
هشیاع دنربب  نیب  زا  ار  باّطخ  نب  رمع  راختفا  امش و  ردپ  رکبوبا  تمظع  ناشراک  نیا  اب  دننک و  نفد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا

اروف دیوش و  راوس  بسا  نیا  رب  دیئایب  دیوش  عنام  راک  نیا  زا  ار  اهنآ  دیناوت  یم  امش  تفگ : ناورم  درک ؟ دیاب  هچ  تسیچ ؟ وت  رظن  تفگ :
بسا رب  اروف  وا  داد و  هشیاع  هب  ار  دوخ  بسا  متسرفب و  امش  يرای  ناونع  هب  امش  تمدخ  هب  ار  هّیما  ینب  مه  نم  ات  دیناسرب  اهنآ  هب  ار  دوخ 
دیسر دجـسم  هب  یتقو  هشیاع  دنتفر . دجـسم  فرط  هب  دندرک و  تکرح  وا  هارمه  حّلـسم  هّیما  ینب  هحفـص 226 ]  ] زا رفن  لهچ  دش و  راوس 

هّللا یّلص   ) ادخ لوسر  تمرح  دوش و  نفد  يزیچ  هناخ  نیا  رد  دیابن  دینک  رود  نم  يهناخ  زا  ار  هزانج  نیا  تفگ : دنلب  يادص  اب  داتسیا و 
ربمغیپ تمرح  کته  البق  تردپ  وت و  دومرف : دمآ و  ولج  مالّسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هّللادبع  یبا  ترـضح  دوش . هتـسکش  ملـس ) هلآ و  هیلع و 

ار وت  یلاعت  يادخ  تمایق  زور  ياهدرک و  شا  هناخ  دراو  تشاد ، یمن  تسود  هک  ار  یسک  هدرک و  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا
همه دـندوب  رـضاح  نامثع  نارـسپ  زا  هک  ره  هّیما و  ینب  و  مکح » نب  ناورم  [. » 103 . ] داد دـهاوخ  رارق  هذـخاؤم  دروم  تراک  نیا  رطاخ  هب 

دیهـش نآ  نامثع  هکنآ  لاـح  دوش و  نفد  ربمغیپ  راـنک  رد  مالّـسلا ) اـمهیلع  « ) یلع نب  نسح   » میراذـگب هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دـنتفگ :
ادص هشیاع  دش و  لدب  ّدر و  يدنت  نانخـس  هشیاع  هّیما و  ینب  مشاه و  ینب  نیب  هرخالاب  ددرگ  نفد  عیقب  ناتـسربق  ياج  نیرتدـب  رد  مولظم 
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نیا رد  دیوگ : یم  ساّبع  نبا  دوش . هدنک  مرس  زا  نم  ياهوم  هکنآ  رگم  دوش  یمن  نفد  اجنیا  رد  مالّـسلا ) امهیلع   ) یلع نب  نسح  ندب  دز 
تّیذا ارم  مه  رـس  تشپ  ارم  ایند  رد  دـیا  هدرک  ادـیپ  تأرج  امـش  تفگ : متفر  وا  دزن  یتقو  ایب . ایب ، تفگ : داـتفا و  نم  هب  هشیاـع  مشچ  نیب 

: تفگ ساّبع  نبا  هحفص 227 ] . ] دینک شدراو  دوش  ماهناخ  دراو  مهاوخ  یمن  مرادن و  تسود  ار  وا  نم  هک  ار  یـسک  دیهاوخ  یم  دینک و 
زا شیب  رگا  ینک و  شوماخ  ار  ادـخ  رون  یهاوخ  یم  يوش و  یم  راوس  بسا  رب  زور  کـی  ینیـشن و  یم  رتش  رب  زور  کـی  وت  اتبیـصم ، او 

زونه ساّبع  نبا  يا  دز : دایرف  دـنلب  يادـص  اب  درک و  مخا  نم  هب  هشیاع  اجنیا  تفگ : ساّبع  نبا  دـش . یهاوخ  لیف  راوس  ینامب  ایند  رد  نیا 
نبا يراد . هنیک  نم  هب  ّبترم  لاـحب  اـت  زور  نآ  زا  ینک و  یم  شنزرـس  نآ  هب  ارم  بـّترم  ياهدرکن و  شوـمارف  ار  لـمج  گـنج  يهّیـضق 

دنادرگور ساّبع  نبا  زا  هشیاع  دناهدرکن . شومارف  ار  نآ  اهنامـسآ  لها  هکنآ  لاح  دومن و  شومارف  ار  نآ  دوش  یم  هنوگچ  تفگ : ساّبع 
یمن هگن  ار  تدوخ  ارچ  يوش  یم  رتـش  راوس  زور  کـی  يوش  یم  بسا  راوس  زور  کـی  هشیاـع  يا  تفگ : وا  هب  هیفنح » نب  دّـمحم   » یلو

نم اب  هک  دنتسه  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) همطاف نادنزرف  اهنیا  هیفنح  رـسپ  يا  تفگ : وا  هب  هشیاع  ینک . یم  ینمـشد  مشاه  ینب  اب  امئاد  يراد و 
یم رود  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) همطاف زا  ار  هیفنح  نب  دّـمحم  وت  دومرف : مالّـسلا ) امهیلع   ) یلع نب  نیـسح  یئوگ ؟ یم  هچ  وت  دـننز  یم  فرح 

ناورم . » مصالا نب  ةدئاز  رتخد  همطاف  مّوس  دـسا ، تنب  همطاف  مّود  نارمع ، رتخد  همطاف  یکی  دنتـسه  وا  ردام  همطاف  هس  هکنآ  لاح  ینک و 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ربـمغیپ راـنک  ار  مالّـسلا ) اـمهیلع   ) یلع نب  نسح  دوش و  نفد  یناد  هلاـبز  رد  ناـمثع  تفگ : دز و  داد  مکح » نب 

یلع نب  نسح  ناورم  يا  تفگ : دـمآ و  ولج  هریرهوبا  میـشاب . هتـسب  مرمک  هب  ریـشمش  ام  هک  هحفـص 228 ]  ] یتروص رد  دننک  نفد  ملس )
هّللا یّلـص   ) ادـخ لوسر  زا  نم  هکنآ  لاح  يوش و  یم  عنام  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ربمغیپ رانک  رد  نفد  زا  وت  ار  مالّـسلا ) امهیلع  )

دیعـسوبا وت و  زج  هک  ار  یثیدـح  تفگ : ناورم  دنتـشهب .» لـها  ياـقآ  دّیـس و  ود  نیـسح  نسح و  : » دومرف هک  مدینـش  ملـس ) هلآ و  هیلع و 
، فرط ود  دوب و  هدیـسر  دوخ  جوا  هب  ادصورـس  اوعد و  هرخالاب  دروخ . یم  ناـتدوخ  درد  هب  دـشاب  هدـنامن  شداـی  يرگید  سک  يردـخ 
ار مردارب  ّتیصو  دز : دایرف  مالّـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هّللادبع  یبا  ترـضح  هک  دنگنجب  دنتـساوخ  یم  هدیـشک و  رگیدکی  يور  هب  ریـشمش 
اب دوش  عنام  شّدـج  رانک  رد  وا  ندـب  نفد  زا  هشیاـع  رگا  هک  تسا  هداد  مسق  ارم  وا  دـیهد . تکرح  عیقب  فرط  هب  ار  هزاـنج  دـینکن  عیاـض 

ماما ندب  مشاه  ینب  هک  دندومرف  روتـسد  مالّـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هّللادبع  یبا  ترـضح  اذل  منک . نفد  عیقب  رد  ار  وا  منکن و  گنج  يدحا 
ترـضح نآ  دوخ  دـننک و  نفد  دـسا » تنب  همطاف   » ربق رانک  رد  ار  ترـضح  نآ  دـنربب و  عیقب  ناتـسربق  فرط  هب  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم

ما یـسأر  نهداء  تفگ : تخیر و  کشا  تسـشن و  شردارب  ربق  رانک  دعب  دیدرگ و  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  سّدقم  ندب  نفد  يّدصتم 
ام یکبا  تلز  الف  بیبح  کیلا  یندا  ام  لک  یلا  هبحا  یش  ایندلا  عتمتـسا  وا  هحفص 229 ]  ] بیلس تنا  روفعم و  کسأر  یـسلاجم و  بیطا 
یم هیرگ  ياه  ياه  دوب و  هداتـسیا  ترـضح  نآ  ربق  رـس  رب  زین  هیفنح » نب  دّـمحم  [. » 104  ] بونج ابـص و  تبه  ام  کیلع و  هماـمح  تنغت 

( مالّـسلا هیلع   ) یبتجم ماما  يازع  رد  ار  دوخ  دـندرک و  یم  هیرگ  همه  دوب و  هدـش  هلان  هحون و  هّجـض و  هنیدـم  رهـش  مامت  هرخالاب  درک و 
وا هب  ار  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترضح  تافو  ربخ  همان  نآ  رد  تشون و  هیواعم  هب  ياهمان  مکح » نب  ناورم  . » دنتسناد یم  هدز  تبیصم 

( ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  ربق  رانک  ار  مالّسلا ) امهیلع   ) یلع نب  نسح  دنتـساوخ  یم  مشاه  ینب  هک  دوب  هتـشون  دوب و  هداد 
زا تسا  هدـش  نفد  عیقب  رد  هک  مولظم  نامثع  رطاخب  نم  یلو  دوشب  راک  نیا  هک  تشاد  لیامت  مه  صاـع » نب  دیعـس   » هکنآ اـب  دـننک  نفد 
وا فارطا  هک  یعمج  درک و  يداش  زاربا  دـش و  لاحـشوخ  دیـسر  هیواعم  تسدـب  همان  یتقو  مدـش . عناـم  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماـما  نفد 

يارب یلاحـشوخ  يداش و  نیا  هک  درک  لاؤس  وا  زا  دـناسر و  هیواعم  هب  ار  دوخ  راحرق »  » رتخد هتخاـف » . » دـندومن يداـش  زاربا  همه  دـندوب 
« نوعجار هیلا  ّانا  هّلل و  اـّنا  : » تفگ درک و  هیرگ  وا  تفر . اـیند  زا  مالّـسلا ) اـمهیلع  [ ) هحفـص 230  ] یلع نب  نسح  تفگ : هیواـعم  تسیچ ؟

ساّبع نبا  تسا . وت  اب  ّقح  تسا و  تسرد  وا  رب  وت  هیرگ  تفگ : هیواعم  تشذـگرد . ناهج  زا  نیملاعلا  ّبر  لوسر  رـسپ  نیملـسم و  ياقآ 
امهیلع  ) یلع نب  نسح  تفگ : وا  هب  هیواعم  درک  تاقالم  هیواعم  اب  یتقو  دوب  هتفر  ماش  هب  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماـما  تداهـش  زا  دـعب  هک 

يهدجس ياهدش و  لاحشوخ  وا  تداهش  ندینش  اب  وت  هک  ماهدینـش  نم  دنک  تمحر  ار  وا  ادخ  هلب  تفگ : ساّبع  نبا  درک ؟ تافو  مالّـسلا )
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دایز اهتبیصم  نیا  زا  مشاه  ینب  دنک  یمن  دایز  ار  وت  رمع  دزادنا و  یمن  ریخأت  هب  ار  وت  گرم  وا  تافو  هک  نادب  ار  نیا  یلو  ياهدرک  رکش 
نیا یلاـعت  يادـخ  یلو  دوب  نیا  زا  لـبق  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاـطیبا نب  یلع  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر  تاـفو  دـنا  هدـید 

نادـنزرف لایع و  لها و  ياراد  مالّـسلا ) امهیلع   ) یلع نب  نسح  دـیاب  هک  منک  یم  نامگ  تفگ : هیواـعم  درک . دـهاوخ  ناربج  ار  اهتبیـصم 
يزاین اهنآ  تسا و  ادخ  اب  اهنآ  شاعم  يهلأسم  تفگ : ساّبع  نبا  دنـشاب . راشف  رد  اهنآ  ادابم  تسا  دایز  اهنآ  جراخم  اعبط  دشاب و  يریغص 
ترضح تداهش  زا  سپ  هدعج » . » دنک یم  تیافک  ار  همه  یلاعت  يادخ  میدش  گرزب  یلو  میدوب  ریغـص  زور  کی  مه  ام  دنرادن و  وت  هب 

هک یـسک  تفگ : دیزی  یلو  دنک  افو  شیاه  هدعو  هب  شدهع و  هب  هک  تساوخ  یم  وا  زا  تفر و  هیواعم  دزن  هب  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما 
لامک اب  وا  هحفص 231 ]  ] هداد و وا  هب  لوپ  يرادقم  هیواعم  درادن و  ارم  يرسمه  تقایل  دشکب  ار  مالّسلا )) هیلع   ) یبتجم ماما   ) دوخ رهوش 

یم تنعل  ار  وا  مدرم  يهمه  دش و  یفّرعم  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  لتاق  ناونع  هب  مدرم  نیب  درک و  یگدـنز  ترـضح  نآ  زا  دـعب  ّتلذ 
هحفص 232] . ] دندرک

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  تاملک  زا  هدش  باختنا  ثیدح  لهچ 

نابز زا  ار  یملع  رگا  ینعی  [. 105 «. ] مکتویب یف  هوعضو  هوبتکاف  هظفح  اوعیطتـست  مل  ناف  ملعلا  اوملعت  (: » مالّـسلا هیلع   ) لاق لّوا » ثیدح  »
يذـغاک رد  دیراپـسب  دوخ  يهظفاح  رد  ار  نآ  دـیناوت  یمن  رگا  دـیریگب و  دای  ار  نآ  امتح  دیدینـش  اـی  دـیدید و  یباـتک  رد  اـی  یملاـع و 

نمل بدا  ال  (: » مالّـسلا هیلع   ) لاق مّود » ثیدـح  [ » هحفـص 233 . ] دورن نیب  زا  دوشن و  شومارف  ات  دـیراد  هگن  دوخ  يهناـخ  رد  دیـسیونب و 
هک تسا  نیا  روظنم  درادـن .» بدا  درادـن ، لقع  هک  یـسک  : » دومرف [. 106 «. ] هل نید  نمل ال  ءایح  الو  هل  همهـال  نمل  ةورم  ـالو  هل  هلقعـال 
رد ار  شنخـس  دوخ و  تقو  هب  ار  اـهراک  تسین و  مّظنم  هک  یـسک  سپ  تسا  نداد  رارق  دوخ  ياـج  رد  ار  يزیچ  ره  ینعم  هب  بدا  نوـچ 
هک یـسک  . » درادـن دـنادب ، ار  یبدا  یب  نیا  موش  بقاوع  هک  یحیحـص  يهکاّرد  هّوق  دراذـگ  یمن  دوخ  ناکم  رد  ار  زیچ  ره  دوخ و  ياـج 

دوخ و ياـهراک  رد  فعـض  یتسـس و  هاـگچیه  تّورم  اـب  درف  کـی  درمناوـج و  کـی  ینعی  درادـن .» يدرمناوـج  تّورم و  درادـن ، تّمه 
لّوحم وا  هب  هک  یئاهراک  ماجنا  رب  ار  شتّمه  دنک و  یمن  تسا  ّمهم  نارگید  يارب  هچنآ  هب  یهّجوت  یب  دـهد . یمن  ناشن  دوخ  زا  نارگید ،

نید تسا و  دودح  ظفح  ایح  نوچ  ینعی  درادن .» ایح  درادن ، نید  هک  یسک  . » دنک یمن  شومارف  ار  یگدنز  رد  مظن  دهد و  یم  رارق  هدش 
(: مالّـسلا هیلع   ) لاق مّوس » ثیدح  [ » هحفـص 234 . ] دـنک یمن  ار  یهلا  دودـح  ظفح  درادـن ، ایح  هک  یـسک  سپ  تسا  یهلا  دودـح  نامه 
نم مدآ  جرخا  هب  سفنلا و  ّودـع  صرحلا  سیلبا و  نعل  هب  نیدـلا و  كاله  ربکاف  دـسحلا  صرحلا و  ربکلا و  ثـالث : یف  ساـنلا  كـاله  »
زیچ هس  رد  ناـسنا  نتفر  نیب  زا  دـندومرف : مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماـما  ینعی  [. 107 «. ] لیباه لیباق  لتق  هنم  ءوسلا و  دـئار  دـسحلا  ۀـّنجلا و 
دوش یم  ّربکت  هلیـسو  و  تسا » دوخ  نتـسناد  گرزب  ، » یحور يهلیزر  تفـص  نامه  هک  ربک  اـّما  دـسح . مّوس  صرح  مّود  ربک  لّوا  تسا :

اّما و  دومن . عطق  یلاعت  يادـخ  اب  ار  دوخ  ینید  يهتـشر  درک و  رّبکت  اریز  دـش  نوعلم  هار  نیمه  زا  سیلبا  تسا و  نید  نتفر  نیب  زا  يهیام 
زا تفـص  نیمه  ار  مدآ  ترـضح  تسا و  زاین  دروم  هک  تسا  یئاـهتمعن  نداد  تسد  زا  يهیاـم  تسا  زاـین  زا  شیب  تساوخرد  هک  صرح 

التبم هریبک  ناهانگ  هب  ناسنا  دسح  رطاخب  دروخ و  یم  ولاز  دننام  ار  ناسنا  تسا و  اهیدب  يهمه  يهیامرس  دسح  اّما  و  درک . نوریب  تشهب 
. تشک ار  لـیباه  تقلخ ، ءادـتبا  هحفـص 235 ]  ] رد لـیباق  هک  دوب  تهج  نیمه  زا  ددرگ و  یم  ناـسنا  تکـاله  يهیاـم  یّتـح  دوـش و  یم 

هیلع  ) یبتجم ماـما  ینعی  [. 108 «. ] ۀـمکحلا باوبا  حـیتافم  ریـصبلا و  بلق  ةایح  ّهناف  رکفلاب  مکیلع  (: » مالّـسلا هیلع   ) لاق مراـهچ » ثیدـح  »
تسا و انیب  هاگآ و  بلق  یگدنز  رکف  اریز  دیورب  شیپ  قیقحت  رکف و  اب  اهراک  يهمه  رد  دـینک و  رکف  هک  داب  امـش  رب  دـندومرف : مالّـسلا )
اب نانچنآ  ینعی  [. 109 «. ] هب كوبحاصی  نا  بحت  ام  لثم  سانلا  بحاص  (: » مالّـسلا هیلع   ) لاق مجنپ » ثیدح  . » تسا تمکح  ياهرد  دیلک 
هب مدرم  يراد  تسود  وت  هکنآ  زا  هیانک  دننک . تقافر  ینیـشنمه و  وت  اب  اهنآ  يراد  تسود  هک  نک  تقافر  ینیـشنمه و  تبحاصم و  مدرم 
هب مه  وت  دنیامن  یقالخا  شوخ  وت  اب  دنشاب و  هتشاد  تشذگ  تهار  رد  يراد  تسود  دننکن و  تنایخ  وت  هب  يراد  تسود  دننک ، یکین  وت 
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« مشش ثیدح  . » نک یقالخا  شوخ  اهنآ  اب  شاب و  هتشاد  تشذگ  اهنآ  هار  رد  نکن ، هحفص 236 ]  ] تنایخ اهنآ  هب  مه  وت  نک ، یکین  اهنآ 
جنگ جنر  هدربان   » رت حـضاو  ترابع  هب  دـنرجا  شاداپ و  ياهدـیلک  اهتبیـصم  ینعی  [. 110 «. ] رجالا حـیتافم  بئاصملا  (: » مالّـسلا هیلع   ) لاق
اّیهم ناسنا  يارب  هک  یباوث  رجا و  تالامک و  هب  دشکن ، ار  یئاهتبیصم  ناسنا  رگا  دنکن ، لّمحت  ار  یتالکـشم  ناسنا  رگا  دوش .» یمن  رّـسیم 

نیّذلا لاق  اهلها  نم  هّللا و  لوسر  نبای  لیق  اهلها  نم  اهوبلطاف  جئاوحلا  متبلط  اذا  (: » مالّـسلا هیلع   ) لاق متفه » ثیدح  . » دیـسر دهاوخن  هدش 
زا دیتساوخ  يزیچ  یـسک  زا  تقو  ره  ینعی  [. 111 «. ] لوقعلا اولوا  مه  لاق : بابلا » اولوا  رّکذـتی  اّمنا   » لاـقف مهرکذ  هباـتک و  یف  هّللا  صق 

يادـخ دومرف : تسیک ؟ شلها  هحفـص 237 ]  ] هک دـش  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  دـینکن  کچوک  لهاان  لباقم  رد  ار  دوخ  دـیهاوخب و  شلها 
یناسک دزن  رد  ار  دوخ  جئاوح  دیابن  ناسنا  هکنآ  زا  هیانک  دـنزغم . لقع و  نابحاص  اهنآ  هدومرف : هدرک و  يروآدای  ار  اهنآ  نآرق  رد  یلاعت 

دزن ار  دوخ  يوربآ  دیابن  هرخالاب  دنک و  وگزاب  دننک  یمن  سمل  ار  ناسنا  یتحاران  دنتـسین و  سانـشادخ  دنرادن و  لقع  دنرادن و  رکف  هک 
ثیدـح . » دـنروآرب ار  وا  تجاح  اهنآ  ات  دـنک  تساوخرد  لـقع  رکف و  ناـبحاص  زا  دـیاب  دراد  یتجاـح  ناـسنا  رگا  هکلب  دربب  یـسکان  ره 

«. هیدری ام  هردـص  عدوی  هیذؤی و  اـم  هنطب  بنجیف  هلوقعم  یف  رّکفتیـال  فیک  هلوکأـم  یف  رّکفتی  نمل  تبجع  (: » مالّـسلا هیلع   ) لاـق متـشه »
یمن رکف  دوخ  تاّیحور  دـئاقع و  تالوقعم و  هب  هنوگچ  دـننک  یم  رکف  دوخ  ياهیکاروخ  هب  هک  یمدرم  زا  منک  یم  بّجعت  ینعی  [. 112]
یمن هگن  دـنک  یم  تسپ  ار  اهنآ  هک  يزیچ  زا  ار  دوخ  حور  یلو  دـنراد  یم  هگن  دراد  ررـض  اـهنآ  يارب  هک  يزیچ  زا  ار  ناشمکـش  دـننک 
رتشیب نآ  ظـفح  رد  دـنک و  رکف  دوخ  حور  زا  رتشیب  هحفـص 238 ]  ] نآ یتمالـس  تایّدام و  ندب و  هب  رـشب  دیاب  ارچ  هکنآ  زا  هیانک  دنراد .

اهوراد و اهاذغ و  نتخانش  يارب  دشاب ، هتشاد  یلیوط  ضیرع و  نآ  اب  یئاهوراد  اهناتـسرامیب و  ءاّبطا و  یندب  ضارما  يارب  دنک ، شـشوک 
ضارما عفر  ای  تیوقت و  يارب  هک  یئوراد  یحور و  ضارما  حور و  ياذـغ  يارب  یلو  دـشاب  هتـشاد  وگتفگ  ثحب و  ردـق  نآ  اهنآ  ّصاوخ 

دهدـن نآ  هب  ّتیمها  دـنکن و  شالت  دـنک  فرطرب  وا  زا  ار  وا  یحور  ضارما  دـناوتب  هک  يداتـسا  ای  حور و  بیبط  ای  تسا و  مزـال  یحور 
(: مالّسلا هیلع   ) لاق مهن » ثیدح  . » دشاب تسا  ناسنا  يارب  یسابل  دننام  هک  یندب  زا  رتمک  دیاب  شتّیمها  تسا  ناسنا  تقیقح  هک  حور  رگم 

رفاکلا نا  دوزتی و  نمؤملا  ناف  کیدی  نیب  امل  کیدی  یف  اّمم  ذخف  کّما  نطب  نم  تطقس  ذنم  كرمع  مده  یف  لزت  مل  ّکنا  مدآ  نبا  ای  »
مکـش زا  هک  يزور  زا  هشیمه  وـت  مدآ  رـسپ  يا  ینعی  [. 113  «. ] يْوقَّتلا ِداَّزلا  َْریَخ  َّنِإَـف  اوُدَّوََزت  َو  هظعوملا «  هذـه  عم  يداـنی  ناـک  عّتمتی و 

اریز نک  هدافتـسا  تاهدـنیآ  يارب  يراد  هحفـص 239 ]  ] تسد رد  هـچنآ  زا  يا ، هدیـشوک  ترمع  ندرک  بارخ  رد  يدـمآ  نوریب  ترداـم 
یبتجم ماما  یتقو  تسین و  شترخآ  رکف  هب  درب و  یم  تّذـل  طقف  شیایند  زا  رفاک  یلو  دریگ  یم  هشوت  داز و  ایند  زا  شترخآ  يارب  نمؤم 

يوقت هشوت  داز و  نیرتـهب  دـینادب  دـیرادرب و  هشوت  داز و  : » دـناوخ یم  ار  هیآ  نیا  دـنلب  دومرف  یم  مدرم  هب  ار  هظعوـم  نیا  مالّـسلا ) هیلع  )
تسا نکمم  هک  یلقع  نیرتالاب  نیرتمهم و  ینعی  [. 114 «. ] لیمجلاب ساّنلا  ةرشاعم  لقعلا  سأر  (: » مالّسلا هیلع   ) لاق مهد » ثیدح  «. » تسا

ثیدـح . » دـنک ترـشاعم  اـبیز  وکین و  مدرم  اـب  هک  تسا  نیا  شترخآ  يارب  مه  دـشاب و  دـیفم  شیاـیند  يارب  مه  هک  دربب  راـک  هب  ناـسنا 
نکت كراوج  نسحا  اینغ و  نکت  هناحبـس  هّللا  مّسق  امب  ضرا  ادـباع و  نکت  هّللا  مراحم  نع  ّفع  مدآ  نبای  (: » مالّـسلا هیلع   ) لاق مهدزاـی »

ادـخ هچنآ  هب  شاـب  یـضار  يوش ، بوسحم  نیدـباع  زا  اـت  راد  هگن  مارح  زا  ار  تسفن  مدآ  رـسپ  يا  ینعی  هحفص 240 ] [. ] 115 «. ] املسم
اوبا یلع  دّمحم و  (: » مالّسلا هیلع   ) لاق مهدزاود » ثیدح  . » یشاب ناملسم  ات  نک  یکین  هیاسمه  اب  یشاب و  همه  زا  زاین  یب  ات  هدرک  تتمسق 

«. هناوضر هتامارکب و  هدّعـس  هنانج و  ناکـس  لضفا  نم  هّللا  هلعجی  اعیطم  هلاوحا  ّلک  یف  امهل  افراع و  امهقحب  ناک  نمل  یبوطف  ۀّمالا  هذـه 
عیطم دسانـشب و  ار  اهنآ  ّقح  هک  یـسک  لاحب  اشوخ  دنا  تّما  نیا  ردـپ  ود  مالّـسلا ) امهیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  مرکا و  لوسر  ینعی  [. 116]

هب ار  وا  دـهد و  یم  رارق  تشهب  نینکاـس  نیرت  تلیـضف  اـب  زا  ار  وا  یلاـعت  يادـخ  دوب  نینچ  نیا  رگا  هک  دـشاب  لاوـحا  يهمه  رد  ود  نیا 
( مالّسلا امهیلع   ) یلع دّمحم و  هنید  يوبا  ۀعاط  رثآ  نم  (: » مالّسلا هیلع   ) لاق مهدزیـس » ثیدح  . » دنک یم  تخبـشوخ  شناوضر  تمارک و 

کـسفن تفرـش  امک  کنید  يوبا  ةرـضحب  کتفّرـش  الو  ینترثآ  امک  كرثؤال  هل  لجوّزع  هّللا  لاـق  هبـسن  هحفـص 241 ]  ] يوبا ۀعاط  یلع 
امهیلع  ) بلاطیبا نب  یلع  مرکا و  لوسر  ترضح  دوخ  ینید  ناردپ  تعاطا  هک  یسک  ینعی  [. 117 «. ] کبسن يوبا  ّبح  یلع  امهّبح  راثیاب 
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ار دوخ  وت  هک  نانچنآ  مهد  یم  حـیجرت  ار  وت  نم  دـیامرف : یم  وا  هب  یلاـعت  يادـخ  دـهد  حـیجرت  دوخ  یبسن  رداـم  ردـپ و  رب  ار  مالّـسلا )
يّدـج تلئـس  (: » مالّـسلا هیلع   ) لاق مهدراهچ » ثیدـح  . » تیبسن ردام  ردـپ و  ّتبحم  رب  ار  اهنآ  ّتبحم  تنداد  حـیجرت  هب  يدرک  فّرـشم 

ای تلق : نسح  ای  مهنم  تنا  یمهف و  یملع و  هّللا  مهاطعا  رـشعانثا  لیئارـسا  ینب  ءابقن  ددع  يدعب  ۀّمئالا  لاقف : هدعب  ۀّـمئالا  نع  هّللا  لوسر 
«. ۀـتغب الا  مکیتأتال  ضرالا  هحفـص 242 ]  ] تاومـسلا و یف  تلقث  ۀـعاسلا  لثمک  هلثم  اّمنا  لاق : تیبلا ؟ لها  اـنمئاق  جرخی  یتمف  هّللا  لوسر 

اهنآ دومرف : دنا  ماما  امـش  زا  دعب  رفن  دنچ  متفگ : مدرک و  لاؤس  ادخ  لوسر  مّدج  زا  مالّـسلا ) مهیلع   ) راهطا يهّمئا  دادعت  زا  ینعی  [. 118]
ای متفگ : یتسه  اهنآ  زا  یکی  نسح  يا  مه  وت  هدرک و  اطع  ارم  مهف  ملع و  اهنآ  هب  یلاعت  يادخ  لیئارـسا  ینب  ءابقن  ددـع  هب  دـنرفن  هدزاود 

نیگنـس نیمز  نامـسآ و  رد  رایـسب  هک  تسا  تمایق  زور  دـننام  وا  لَـثَم  دومرف : دـنک ؟ یم  جورخ  تیب  لـها  اـم  مئاـق  یک  سپ  هّللا  لوسر 
( مالـسلا اهیلع   ) ۀمطاف نم  دبعا  اینّدـلا  یف  ناک  ام  (: » مالّـسلا هیلع   ) لاق مهدزناپ » ثیدـح  . » یناهگان رگم  دـنک  یمن  روهظ  وا  دوب  دـهاوخ 
اب سنا  رد  ترـضح  نآ  دوش  یمن  تفای  مالـسلا ) اهیلع   ) ءارهز يهمطاف  زا  رتدـباع  ایند  رد  ینعی  [. 119 «. ] هامدـق مروتت  یّتح  موقت  تناک 
(: مالّسلا هیلع   ) لاق مهدزناش » ثیدح  [ » هحفص 243 . ] درک یم  مرو  شکرابم  ياهاپ  هکنآ  ات  داتسیا  یم  اپ  يور  ردق  نآ  وا  تدابع  ادخ و 

هلـصاف تشگنا  راهچ  لطاب  قح و  نیب  ینعی  [. 120 «. ] الطاب کنذاب  عمـست  ام  ّقح و  وهف  کنیعب  هتیأر  ام  عباصا  عبرا  لـطابلا  ّقحلا و  نیب  »
ناسنا رت  حیرـص  ترابع  هب  تسا . لطاب  نارگید  هرابرد  يدینـش  تشوگ  هب  ار  هچ  ره  تسا و  ّقح  يدـید  تمـشچ  هب  هک  ار  هچ  ره  تسا 

اهنآ زا  ار  يزیچ  رگا  تسا و  ّقح  نآ  هک  دشاب  دـقتعم  دـیابن  یّتح  دـنک و  هّجوت  دینـش  شا  ینید  ناردارب  هرابرد  مدرم  زا  هچ  ره  هب  دـیابن 
هریبک هانگ  هب  التبم  ار  دوخ  دـنک و  لقن  ار  نآ  دـیابن  لاح  نیع  رد  یلو  تسا  ّقح  دـیوگب  دـیاب  تسین و  ّقح  هک  دـیوگب  دـناوت  یمن  دـید 
عبرا ضرف و  اهنم  عبرا  اهفرعی  نا  ملسم  ّلک  یلع  بجی  ۀلصخ  ةرشع  یتنثا  ةدئاملا  یف  (: » مالّسلا هیلع   ) لاق مهدفه » ثیدح  . » دیامن تبیغ 

هحفص 244]  ] سولجلا ماعطلا و  لبق  ءوضولاف  ۀنسلا  اّما  رکـشلا و  ۀیمـستلا و  اضرلا و  ۀفرعملاف و  ضرفلا  اّماف  بیدأت  اهنم  عبرا  ۀنـس و  اهنم 
ۀّلق دـیدشلا و  غضملا  همقللا و  ریغـصت  کیلی و  امم  لکالاف  بیدأتلا  اّما  عباصالا و  قعـس  عباصا و  ثالث  هب  لـکالا  رـسیالا و  بناـجلا  یلع 

بجاو نآ  روتسد  راهچ  هک  دننک  یلمع  ار  روتسد  هدزاود  هرفس  رس  هک  تسا  مزال  یناملـسم  ره  رب  ینعی  [. 121 «. ] ساّنلا هوجو  یف  رظنلا 
دیاب الّوا  هک : تسا  نیا  تسا  بجاو  ضرف و  هچنآ  اّما  تسا . بدا  رگید  روتسد  راهچ  تسا و  بحتسم  تّنس و  نآ  روتـسد  راهچ  تسا و 
هدرک تیزور  ادخ  هچنآ  هب  دیاب  مّود  دیفم . ای  تسا  رـضم  تندب  يارب  ایآ  مارح و  ای  تسا  لالح  ایآ  ینادـب  یـسانشب و  ار  تماعط  اذـغ و 

وضو و لّوا  تسا : بحتسم  هچنآ  اّما  یئامنب . ار  یهلا  تمعن  رکش  هکنآ  مراهچ  و  یئوگب . میحّرلا » نمحّرلا  هّللا  مسب   » مّوس یـشاب . یـضار 
هـس اب  هکنآ  مّوس  دشاب . هدرک  هیکت  پچ  فرط  هب  هک  یلاح  رد  ندروخ  اذـغ  تقو  رد  نتـسشن  مّود  تسا . اذـغ  زا  لبق  اهتـسد  يوشتـسش 

اهتـشگنا هکنآ  نتـشاذگن  اهتـشگنا و  ندیـسیل  مراهچ  ینکن ) هدولآ  ار  تتـسد  مامت  و   ) دروخ یم  اذـغ  تسد  اب  رگا  دروخب  اذـغ  تشگنا 
يرادرب و کـچوک  ار  همقل  يروخب و  اذـغ  هحفـص 245 ]  ] تدوخ يولج  زا  هک : تسا  نیا  تسا  هرفـس  بدا  زا  هچنآ  اـّما  دـنامب . هدوـلآ 
[. 122 «. ] یـش ء ّلک  هل  هّللادبع  هّللادبع  نم  (: » مالّـسلا هیلع   ) لاق مهدجیه » ثیدـح  . » ینک هاگن  نارگید  تروص  هب  رتمک  يوجب و  بوخ 
(: مالّسلا هیلع   ) لاق مهدزون » ثیدح  . » دننکب ار  وا  یگدنب  زیچ  همه  هک  دنک  یم  راداو  یلاعت  يادخ  دنکب  ار  ادخ  یگدنب  هک  یسک  ینعی 

هچنآ زا  رتالاب  ادخ  ار ، شتدابع  ّقح  دنک  تدابع  ار  ادخ  هک  یـسک  ینعی  [. 123 «. ] هتیافک هیناما و  قوف  هّللا  هاتآ  هتدابع  ّقح  هّللادـبع  نم  »
هّللا هحفص 246 ]  ] مهلضف اّمنا  ءایبنالا  ّنا  (: » مالّسلا هیلع   ) لاق متـسیب » ثیدح  . » درک دهاوخ  اطع  وا  هب  دنک  یم  تیافک  ار  وا  دراد و  وزرآ 

شقلخ رب  ادخ  نید  نانمـشد  اب  ناشدایز  يارادم  رطاخب  ار  ءایبنا  یلاعت  يادخ  ینعی  [. 124 «. ] هّللا نید  ءادعال  مهتارادم  ةّدشب  هقلخ  یلع 
[. 125 «. ] هلّجؤم اـما  هلّجعم و  اـما  هباـجم  ةوعد  هل  تناـک  نآرقلا  ءرق  نم  (: » مالّـسلا هیلع   ) لاـق مکی » تسیب و  ثیدـح  . » تسا هداد  يرترب 
نع مالّسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما لئـس  مّود » تسیب و  ثیدح  . » تسا باجتـسم  ریخأت  اب  ای  اروف و  ای  شیاعد  دناوخب  نآرق  هک  یـسک  ینعی 

زا مالّـسلا ) هیلع   ) نینمؤـملاریما ینعی  [. 126 «. ] ایندـلا یف  ةداهزلا  يوقتلا و  یف  ۀـبغرلا  (: » مالّـسلا هیلع   ) لاق دـهّزلا ؟ اـم  لاـقف : نسحلا  هنبا 
یب ندرک و  تیاعر  بوخ  ار  يوقت  درک : ضرع  تسیچ ؟ دـهز  ینعم  هک  هحفص 247 ]  ] درک لا  ؤس  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  شدنزرف 
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[. 127 «. ] ۀلئـسملا لبق  ۀّیطعلاب  ءادتبالا  (: » مالّـسلا هیلع   ) لاق مرکلا ؟ ام  مالّـسلا :) هیلع   ) هل لیق  مّوس » تسیب و  ثیدح  . » ندوب ایند  هب  تّبحم 
فرط ّتبحم  عّقوت  یلبق و  يهقباس  نودب  ناسنا  هک  تسا  نیا  مرک  دومرف : تسیچ ؟ مرک  هک  دش  لاؤس  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  زا  ینعی 

هل لیق  مراهچ » تسیب و  ثیدح  . » دیامنب ار  هّیطع  نآ  تساوخرد  لاؤس و  وا  هکنآ  زا  لبق  دـهدب  وا  هب  ياهیدـه  ای  دـنک و  اطع  وا  هب  لباقم 
تحامـس و هک  دـش  لاؤـس  ترـضح  نآ  زا  ینعی  [. 128 «. ] ءارـضلا ءارـسلا و  یف  لذـبلا  (: » مالّـسلا هیلع   ) لاق حامـسلا ؟ ام  مالّـسلا :) هیلع  )
ام مالّسلا :) هیلع   ) هل لیق  مجنپ » تسیب و  ثیدح  [ » هحفص 248 . ] اراکشآ ناهنپ و  رد  مدرم  هب  ششخب  لذب و  دومرف : تسیچ ؟ يراوگرزب 

: دومرف تسیچ ؟ لخب  هک  دش  لاؤس  ترضح  نآ  زا  ینعی  [. 129 «. ] افلت هتقفنا  ام  افرش و  كدی  یف  ام  يرت  نا  (: » مالّـسلا هیلع   ) لاق حّشلا ؟
تسیب ثیدح  . » ینادب هدش  فلت  هتفر و  نیب  زا  ياهدرک  قافنا  هک  ار  هچنآ  ینادب و  یتفارش  دوخ  يارب  يراد  رایتخا  رد  هک  ار  هچنآ  هکنیا 
ترضح نآ  زا  ینعی  [. 130 «. ] ّودعلا نع  لوکنلا  قیدصلا و  یلع  ۀعرجلا  (: » مالّـسلا هیلع   ) لاق نبجلا ؟ ام  مالّـسلا :) هیلع   ) هل لیق  مشـش » و 

ثیدح . » دیامن ینیـشن  بقع  نمـشد  لباقم  رد  دنک و  ادیپ  قّوفت  شتـسود  هب  هک  یـسک  نآ  دومرف : تسیک ؟ وسرت  سرت و  هک  دش  لاؤس 
نآ زا  ینعی  [. 131 «. ] ِءاَـخَّرلا َو  ِةَّدِّشلا  ِیف  ُءاَـخِْإلا  [ » هحفـص 249 (: ] مالّـسلا هیلع   ) لاق ُءاَخِْإلا ؟ اَـم  مالّـسلا :) هیلع   ) هل لـیق  متفه » تسیب و 
هیلع  ) هل لـیق  متـشه » تسیب و  ثیدـح  . » دـشاب یتسـس  یتخـس و  رد  دـیاب  يردارب  دوـمرف : تسیچ ؟ رد  يردارب  هـک  دـش  لاؤـس  ترـضح 

رد يزاـین  یب  هک  دـش  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  ینعی  [. 132 «. ] لق نا  اهل و  مسق  امب  سفنلا  یـضر  مالّـسلا :) هیلع   ) لاق ینغلا ؟ اـم  مالّـسلا :)
ام مالّـسلا :) هیلع   ) هل لیق  مهن » تسیب و  ثیدـح  . » دـشاب یـضار  دـشاب  مک  هچ  رگا  تسا  هداد  وا  هب  ادـخ  هچنآ  هب  ناـسنا  دومرف : تسیچ ؟

سفن هکنآ  دوـمرف : تسیچ ؟ رقف  هک  دـش  لاؤـس  ترـضح  نآ  زا  ینعی  [. 133 «. ] یـش ء ّلک  یلا  سفنلا  ةرـش  (: » مالّـسلا هیلع   ) لاق رقفلا ؟
(: مالّسلا هیلع   ) لاق دوجلا ؟ ام  مالّسلا :) هیلع   ) هل لیق  ما » یس  ثیدح  [ » هحفص 250 . ] دهاوخب ار  نآ  دنک و  ادیپ  يزیچ  ره  هب  لیامت  ناسنا 

یم ناـسنا  هک  ار  هچنآ  شـشخب  لذـب و  دومرف : تسیچ ؟ تواخـس  دوج و  هک  دـش  لاؤـس  ترـضح  نآ  زا  ینعی  [. 134 «. ] دوهجملا لذب  »
نآ زا  ینعی  [. 135 «. ] ناریجلا ظفح  ناوخالا و  ۀقفاوم  (: » مالّسلا هیلع   ) لاق فرشلا ؟ ام  مالّسلا :) هیلع   ) هل لیق  مکی » یـس و  ثیدح  . » دناوت

قوقح ظفح  نتـشادن و  فـالتخا  اـهنآ  اـب  ندرک و  تقفاوم  ینید  ناردارب  اـب  دومرف : تسیچ ؟ رد  ناـسنا  فرـش  هک  دـش  لاؤس  ترـضح 
هوفجلا و نم  بضغی  نم ال  (: » مالّسلا هیلع   ) لاق موئللا ؟ لذلا و  ام  مالّسلا :) هیلع   ) هل لیق  مّود » یس و  ثیدح  . » تسا ندومن  ار  ناگیاسمه 

ینکن بضغ  هکنیا  دومرف : تسیک ؟ لام  تمآل  ّتلذ و  هک  دـش  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  ینعی  هحفص 251 ] [. ] 136 «. ] ۀمعنلا یلع  رکشی  ال 
نارقالا ۀقفاوم  (: » مالّسلا هیلع   ) لاق ۀعاجشلا ؟ ام  مالّسلا :) هیلع   ) هل لیق  مّوس » یـس و  ثیدح  . » ینکن رکـش  ار  اهتمعن  ینیب  یم  یملظ  یتقو 

رد ندرک  ربص  ناکیدزن و  اب  یگنهامه  دومرف : تسیچ ؟ رد  تعاجـش  هک  دـش  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  ینعی  [. 137 «. ] ناعطلا دنع  ربصلا  و 
نع اوفعت  نا  مزعلا و  یف  یطعت  نا  (: » مالّـسلا هیلع   ) لاق دجملا ؟ ام  مالّـسلا :) هیلع   ) هل لیق  مراهچ » یـس و  ثیدح  . » ناگدـننز هنعط  لباقم 

یتفرگ میمـصت  یتقو  يرذگب  ینک و  اطع  هکنآ  دومرف : تسیک ؟ لام  تمظع  دجم و  هک  دش  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  ینعی  [. 138 «. ] مرجلا
ظیغلا و مظک  (: » مالّـسلا هیلع   ) لاق ملحلا ؟ ام  مالّـسلا :) هیلع   ) هل لیق  مجنپ » یـس و  ثیدح  [ » هحفـص 252 . ] یئامن وفع  ار  نارگید  مرج  و 
. دوخ سفن  ندوب  کلام  بضغ و  ظـیغ و  ندـناشن  ورف  دومرف : تسیچ ؟ ملح  هک  دـش  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  ینعی  [. 139 «. ] سفنلا کلم 

دش لاؤس  ینعی  [. 140 «. ] دسفملا کتعاط  دجسملا و  ککرت  (: » مالّسلا هیلع   ) لاق ۀلفغلا ؟ ام  مالّسلا :) هیلع   ) هل لیق  مشش » یـس و  ثیدح  »
هبشا املاظ  تیأر  ام  (: » مالّسلا هیلع   ) لاق متفه » یس و  ثیدح  . » دسفم صخش  يوریپ  دجاسم و  هب  نتفر  كرت  دومرف : تسیچ ؟ تلفغ  هک 

ملظ دوخ  هب  رتشیب  همه  زا  وا  اریز  مدـیدن  دوسح  لثم  دـشاب  رت  هیبش  مولظم  هب  هک  ار  یملاظ  نم  دومرف : ینعی  [. 141 «. ] دساح نم  مولظمب 
یـسک رگا  ینعی  [. 142 «. ] هوبیجت الف  مالـسلا  لبق  مالکلاب  ءدب  نم  (: » مالّـسلا هیلع   ) لاق متـشه » یـس و  ثیدـح  [ » هحفـص 253 . ] دنک یم 

نلف ایندلا  نم  تبلط  ام  لعجا  (: » مالّـسلا هیلع   ) لاق مهن » یـس و  ثیدح  . » دیهدن ار  شباوج  درکن  مالـس  یلو  درک  نتفگ  نخـس  هب  عورش 
هک هدـب  شرارق  يزیچ  يهلزنم  هب  يدیـسرن  نآ  هب  یلو  يدرک  بلط  ار  اـیند  زا  هـچنآ  ینعی  [. 143 «. ] کلابب رطخی  مل  اـم  ۀـلزنمب  هب  رفظت 

کملع و تقفنا  دـق  نوکتف  كریغ  ملع  مّلعت  کملع و  سانلا  مّلع  (: » مالّـسلا هیلع   ) لاـق ملهچ » ثیدـح  . » يا هدرکن  مه  ار  شرکف  یّتح 
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 علمت ما لم تعلّم«. ]144[. ]صفحه 254[ یعنی علم خود را به مردم یاد بده و علم دیگري را یاد بگیر که اگر این کارها را کردي هم
«. امئاد هادف  یحور  هّللا  ۀـّیقب  یلع  مالّـسلاو  ارخآ  الوا و  هّللدـمحلاو  . » يا هتفرگ  دای  ياهتـسناد  یمن  هک  هچنآ  مه  هدومن و  قافنا  ار  تملع 

« نایاپ »

یقرواپ

مّود لاس  دنفـسا  اب 23  تسا  هدوب  فداصم  يرمق  يرجه  مّود  لاـس  كراـبملا  ناـضمر   15 [ 2 . ] هحفص 287 دـلج 100  راونالاراحب  [ 1]
ارهز راونا   » باتک و  هلاـقم » ود   » باـتک [ 4 . ] هحفـص 101 یقهیب  خیرات  [ 3 . ] يدالیم لاس 624  سراـم  اب 11  ناـمزمه  یـسمش و  يرجه 

ای کبابب  کفیـض  : » تسا نیا  اـعد  نتم  يهحفص 339 . دـلج 43  راونالاراحب  [ 5 (. ] ّفلؤم يهتـشون  « ) ام خساپ   » باتک و  مالـسلااهیلع ») )
هک وا  رب  تسا  تخس  ینعی  يهیآ 128 . هبوت  هروس  [ 6 «. ] میرک ای  كدنع  ام  لیمجب  يدنع  ام  حیبق  نع  زواجتف  ییـسملا  كاتا  دق  نسحم 

تـسد اهنآ  دوخ  هچ  رگا  دنهد  یم  حیجرت  دوخ  رب  ار  نانآ  دـننک و  یم  راثیا  نانآ  ینعی  يهیآ 9 . رشح  يهروس  [ 7 . ] دیشاب تحاران  امش 
هلصا هلّوا و  متنک  ریخلا  رکذ  نا  : » دیامرف یم  مالّـسلا ) مهیلع   ) راهطا يهّمئا  ّقح  رد  هک  هعماج  ترایز  يهلمج  زا  سابتقا  [ 8 . ] دنشاب گنت 

دلج راونالاراحب  [ 11 . ] هحفص 106 دلج 43  راونالاراحب  [ 10 . ] يهحفص 304 دلج 43  راونالاراحب  [ 9 . ] هاهتنم هاوأم و  هندـعم و  هعرف و  و 
دـلج 43 راونالاراحب  [ 14 . ] هحفـص 212 سیق » نـب  میلـس   » باـتک [ 13 . ] هحفـص ي72 دـلج 37  راونـالاراحب  [ 12 . ] يهحفـص 269  43

هدوبن وا  صقن  رب  لیلد  دشاب  لماک  ملاس و  یندـب  ياوق  رظن  زا  ناسنا  رگا  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هراشا  اجنیا  رد  [ 15 . ] يهحفص 179
فیعـض ناشیندـب  ياوق  رئاس  ای  شوگ و  ای  مشچ  هاگچیه  مالّـسلا ) مهیلع   ) ناربمایپ ناماما و  الثم  دوش  یم  بوسحم  وا  تـالامک  زا  هکلب 

زا اهنآ  دیاب  نیاربانب  دنـشاب . یندب  ياوق  رظن  زا  هچ  یحور و  ياوق  رظن  زا  هچ  یلماک  ناسنا  دیاب  ناراوگرزب  نآ  اریز  دـشاب  دـیابن  هدوبن و 
هتشاد دّدعتم  ياهجاودزا  هب  مه  يدایز  لیم  رگا  هدوب و  يوق  لماک و  تسا  ناسنا  یندب  ياوق  زا  یکی  اعبط  هک  یسنج  يهزیرغ  يهّوق  رظن 

هیلع  ) بلاطیبا نب  یلع  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  اذـل  دـشاب . یم  اـهنآ  یمـسج  لاـمک  تمـالع  هدوب و  یعیبط  دنـشاب 
نآ رد  نوچ  دـنا و  هدومرف  يدّدـعتم  ياهجاودزا  مالّـسلا ) مهیلع   ) راهطا هّمئا  رئاس  و  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماـما  اـهنآ  زا  سپ  و  مالّـسلا )

مهیلع  ) نیموصعم هدرک و  یم  هدافتـسا  امیقتـسم  تیـالو  لـالز  يهمـشچرس  زا  هدوب و  میقتـسم  طارـص  رد  اـم  ناـمز  زا  شیب  مدرم  ناـمز 
یم لابقتـسا  مه  نآ  زا  هکلب  هدش و  یمن  عقاو  لاکـشا  دروم  اهنآ  يارب  هلأسم  نیا  هجو  چیه  هب  اذل  دنا  هدومرف  یم  هیجوت  ار  اهنآ  مالّـسلا )
اهنآ دنا ، هتشاد  هک  ینمشد  همه  نآ  اب  مالّسلا ) مهیلع   ) نیموصعم هّمئا  و  هلآو ) هیلع  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمایپ  هک  مینیب  یم  اذل  دنا و  هدومن 

یفوـص بلط و  اوزنا  صقاـن و  فیعـض و  دارفا  زا  یـضعب  هک  اهدـعب  یلو  دـنا  هتـشادن  یـضارتعا  هتفرگن و  داریا  ناـنآ  يارب  ار  هلأـسم  نیا 
دوخ يارب  ار  نآ  دننک و  هیجوت  جاودزا  هب  ار  دوخ  یلیم  یب  دنتساوخ  یم  دندش و  عقاو  مدرم  نایم  رد  ینید  ناربهر  ناونع  هب  هک  کلـسم 

هنوراو ار  هلأسم  ناشدایز  تاـغیلبت  اـب  دـننک  رّوصت  دوخ  يارب  عرو  اوقت و  لاـمک و  ار  ناـنز  اـب  ترـشاعم  زا  زیهرپ  هکلب  دـننادن و  یـصقن 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ  دّدعتم  ياهجاودزا  هب  یتقو  اذل  دندناسانش و  مدرم  هب  تّوق  ار  فعض  لامک و  ار  صقن  دندرک و  یفّرعم 

ار اهباتک  تاحفص  دنزادنا و  یم  تمحز  هب  ار  دوخ  دنسر  یم  مالّسلا ) مهیلع   ) هّمئا رئاس  ای  و  مالّسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ای  و  ملس ) و 
نآ اب  اهنآ  زا  دنناوت  یمن  هدشن و  هیجوت  هب  قّفوم  هجو  چیه  هب  هنافّـسأتم  هک  دـننک  هیجوت  دـنهاوخ  یم  ار  اهنآ  ياهجاودزا  دـننک و  یم  رپ 

. دنا هتفگ  مه  دادعت  نیا  زا  شیب  اهنآ  زا  یـضعب  دنراد و  فالتخا  ترـضح  نآ  نادـنزرف  دادـعت  رد  نیخّروم  [ 16 . ] دننک عافد  تاهیجوت 

هحفص ي562. دلج 32  راونالاراحب  هغالبلا و  جهن  [ 19 . ] هحفص ي166 دلج 44  راونالاراحب  [ 18 . ] هحفص ي2 دلج 41  راونالاراحب  [ 17]
يهروس [ 23 . ] يهحفـص 68 دـلج 23  راونالاراحب  [ 22 . ] يهـیآ 155 فارعا  يهروـس  [ 21 . ] هحفـص ي346 دـلج 43  راونالاراحب  [ 20]

هدش لقن  رّرکم  راونالاراحب  دلج 23 و 25 و 33 و 36 و 68 و 85 و 95  رد  قوف  نومـضم  هب  يرایـسب  تایاور  [ 24 . ] يهیآ 68 صصق 
هیلع  ) بلاطیبا نب  یلع  هچنآ  هک  دنامن  هتفگان  [ 26 . ] دیئامرف هعجارم  رثالا  بختنم  باتک  هب  قوف  تایاور  ندروآ  تسدب  يارب  [ 25 . ] تسا
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ناملسم مدرم  مامت  شروظنم  تقیقح  رد  یلو  تسا  باطخ  دروم  ترضح  نآ  هچ  رگا  دیامرف  یم  مالّـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  هب  مالّـسلا )
و مالّـسلا ) هیلع   ) بلاـطیبا نب  یلع  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) مرکا لوـسر  ياـیاصو  اـعبط  دـننک و  لـمع  نآ  هب  دـیاب  هـمه  دـنا و 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ  ادخ  هک  تسا  نآرق  تایآ  دننام  مالّسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  هب  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  يایاصو 
[27 . ] تسا هراـج » اـی  یعمـساو  ینعا  كاـّیا   » باـب زا  حالطـصا  هب  دـنروظنم و  ناناملـسم  یلو  دـهد  یم  رارق  باـطخ  دروـم  ار  ملـس ) و 
: لاقف یـصوی  لبقا  ةافولا  يدلاو  ترـضح  اّمل  لاق : مالّـسلا ) امهیلع   ) بلاط یبأ  نب  ّیلع  نب  نسحلا  . » يهحفص 202 دلج 42  راونالاراحب 

نأ دهشا  ّینأ  یتّیصو  لّوأ  هبحاص  هّمع و  نباو  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) هّللا لوسر  دّمحم  وخأ  بلاط  یبأ  نب  ٍّّیلع  هب  یـصوأ  ام  اذه 
، مهلامعأ نع  سانلا  لئاسو  روبقلا ، یف  نم  ثعاب  هّللا  ّنأو  هتریخل ، هاضتراو  هملعب  هراـتخا  هتریخ ، هلوسر و  ادّـمحم  ّنأ  هّللا و  ّـال  هل إ  ـال إ 
اذ إف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  هب  یناصوأ  امب  اّیـصو -  کب  یفکو  نسح -  ای  کیـصوأ  ّین  ّمث إ  رودـصلا ، یف  امب  ملاع 

اهلهأ یف  ةاکزلاو  اهتقو  دنع  ةالّصلاب  ٍّّینب  ای  کیـصُوا  و  کّمه ، ربکأ  ایندلا  نکتالو  کتئیطخ ، یلع  کباو  کتیب ، مزلا  ٍّّینب  ای  کلذ  ناک 
دوهجملا و ۀـمحر  و  فیـضلا ، مارکإ  و  راوجلا ، نسح  و  بضغلاو ، یـضرلا  یف  لدـعلاو  داصتقالاو ، ۀهبـشلا ، دـنع  تمـصلاو  اهّلحم ، دـنع 

یف دهزاو  توملا ، رکذاو  لمألا ، رّـصقو  ةدابعلا ، لضفأ  نم  ّهن  إف  عضاوتلاو  مهتـسلاجمو  نیکاسملا  ّبحو  محرلا ، ۀلـصو  ءالبلا ، باحـصأ 
لوقلاب عّرـستلا  نع  كاهنأو  کتینالعو ، كرمأ  ّرـس  یف  هّللا  ۀیـشخب  کیـصُوا  و  مقـس ، حـیرط  ءالب و  ضرغو  توم  نیهر  کـّنإف  ایندـلا 
نطاوم كاّیإ و  و  هیف ، كدشر  بیـصت  یّتح  ّهنأتف  ایندلا  رمأ  نم  یـش ء  ضرع  اذ  إو  هب ، أدباف  ةرخآلا  رمأ  نم  یـش ء  ضرع  اذإ  و  لعفلاو ،

نعو ارمآ ، فورعملاـبو  اروجز ، ینخلا  نعو  ـالماع ، ٍّّینب  اـی  هّلل  نکو  هسیلج ، ّرغی  ءوسلا  نیرق  ّنإـف  ءوسلا ، هب  نونظملا  سلجملا  ۀـمهتلا و 
نوکت ّالئل  کلامعأب  هلیازو  کبلقب ، هضغبا  کنید و  نع  قسافلا  رادو  هحالـصل ، حـلاصلا  ّبحأ  و  هّللا ، یف  ناوخ  ـالا  خاو  اـیهان و  رکنملا 

یف دـصتقاو  کتـشیعم ، یف  ٍّّینب  ای  دـصتقاو  ملع ، الو  هل  لقع  ـال  نم  تاراـجم  تاراـمملا و  عدو  تاـقرطلا ، یف  سولجلاو  كاـّی  إو  هلثم ،
ّلک یلع  ارکاذ  هّلل  نکو  ملعت ، ریخلا  مّلعتو  منغت ، کسفنل  مّدقو  ملـست ، تمـصلا  مزلاو  هقیطت ، يّذلا  مئادلا  رمألاب  اهیف  کیلعو  کتدابع ،

ۀّنجو ندبلا  ةاکز  ّهنإف  موّصلاب  کیلعو  هلکأ ، لبق  هنم  قّدصت  یّتح  اماعط  ّنلکأت  الو  ریبکلا ، مهنم  رّقو  و  ریغـصلا ، کلهأ  نم  محراو  لاح ،
احـصن ٍّّینب  ای  کلآ  مل  ّین  إف  ءاعدـلا  نم  رثکأو  رکذـلا ، سلاجمب  کیلعو  كّودـع ، بنتجاو  کسیلج ، رذـحاو  کسفن ، دـهاجو  هلهأل .

نبا وهف  نیـسحلا  كوخأ  اّمأو  هل ، یّبح  ملعت  دـقو  کیبأ  نباو  کقیقـش  ّهن  إف  اریخ ، دّـمحم  کیخأب  کیـصُواو  کنیبو ، ینیب  قارف  اذـهو 
لزنی یّتح  ربصلا  ربصلاو  مکنع ، ةاغبلا  ةاغطلا  ّفکی  نأ  و  مکحلـصی ، نأ  لأسأ  هاّی  إو  مکیلع ، ۀفیلخلا  هّللاو  کلذب  ةاصولا  دیُرا  الو  کُّما ،
هنعل مجلم  نبا  برض  اّمل  لاق : ۀتابن  نب  غبصألا  نع  . » هحفص ي204 دلج 42  راونالاراحب  [ 28 «. ] میظعلا ٍّّیلعلا  هّللاب  ةّوق إ ّال  الو  رمـألا ، هّللا 
یلع اندـقف  انعم ، ۀـعامجو  ۀـلفغ  نب  دـیوسو  ثراحلا  انأ و  انباحـصأ  نم  رفن  اناودـع  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاـط یبأ  نب  ٍّّیلع  نینمؤملاریمأ  هّللا 
یلإ اوفرـصنا  مالّـسلا :) هیلع   ) نینمؤملاریمأ مکل  لوقی  لاـقف : مالّـسلا ) هیلع   ) ٍّّیلع نب  نسحلا  اـنیل  جرخف إ  اـنیکبف ، ءاـکبلا  انعمـسف  باـبلا ،

ال تلقف : اوفرـصنا ؟ مکل : لقأ  ملأ  لاقو : مالّـسلا ) هیلع   ) نسحلا جرخو  تیکبف ، هلزنم  نم  ءاـکبلا  ّدتـشاف  يریغ ، موقلا  فرـصناف  مکلزاـنم 
( مالّسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ يرأ  یّتح  فرصنأ  یلجر  ینلمحی  الو  یسفن  ینعباتی  ال  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  نبا  ای  هّللاو 

سأرلا بوصعم  دنتـسم  وه  اذ  إـف  مالّـسلا ) هیلع   ) نینمؤـملاریما یلع  تلخدـف  لـخدا ، یل : لاـقف  جرخ  نأ  ثبلی  ملف  لـخدو  تیکبف ، لاـق :
هّللاو اّهن  إف  غبصأ  ای  کبتال  یل : لاقف  تیکب ، هتلّبقف و  هیلع  تببکأف  ۀمامعلا  وأ  رفصأ  ههجو  يردأ  ام  ههجو  ّرفصاو  فزن  دق  ءارفص  ۀمامعب 

كادـف تلعج  نینمؤملاریمأ  اـی  كاـّیإ  ینادـقفل  یکبأ  اـّمن  إو  ۀـّنجلا ، یل  ریـصت إ  کـّنأ  هّللاو  ملعأ  ّینإ  كادـف  تلعج  هل : تلقف  ۀـّنجلا ،
ای معن  لاق : ادبأ ، اذه  یموی  دعب  اثیدح  کنم  عمسأ  كارأ ال  ّینإف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  نم  هتعمـس  ثیدحب  ینثّدح 

سانلا وعدت  ّمث  يربنم ، دعصت  ّمث  يدجسم  یتأت  یّتح  قلطنا  ٍّّیلع  ای  یل : لاقف  اموی  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) هّللا لوسر  یناعد  غبصأ 
ّنإ مکل : لوقی  وهو  مکیلإ ، هّللا  لوسر  لوسر  ّینإ  سانلا  اهّیا  لوقت : ّمث  ةریثک ، ةالـص  ٍّّیلع  یّلـصت  هیلع و  ینثت  یلاعت و  هّللا  دـمحتف  کیلإ 

، هرجأ اریجأ  ملظ  وأ  هیلاوم  ریغ  یلإ  یعّدا  وأ  هیبأ ، ریغ  یلإ  یمتنا  نم  یلع  یتـنعلو  نیلـسرملا  هئاـیبنأو  نیبّرقملا  هتکئـالم  ۀـنعل  هّللا و  ۀـنعل 
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هّللا و تدـمحف  يوحن ، اولبقأ  دجـسملا  یف  ناک  نم  شیرق و  ینتأر  اّملف  هربنم ، تدعـصو  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هدجـسم تیتأف 
وهو مکیلإ ، هّللا  لوسر  لوسر  ّینإ  ساّنلا  اهّیأ  تلق : ّمث  ةریثک  ةالـص  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  یلع  تیّلـصو  هیلع  تینثأ 

وأ هیلاوم  ریغ  یل  یعّدا إ  وأ  هیبأ  ریغ  یلإ  یمتنا  نم  یلإ  یتنعل  نیلـسرملا و  هئایبنأ  نیبّرقملا و  هتکئالم  ۀـنعل  هّللا و  ۀـنعل  ّنإ  الأ  مکل : لوقی 
، رّسفم ریغ  مالکب  تئج  کّنکلو  نسحلا  ابأ  ای  تغلبأ  دق  لاق : ّهن  إف  باّطخلا ، نب  رمع  ّالإ  موقلا  نم  دحأ  مّلکتی  ملف  لاق : هرجأ ، اریجأ  ملظ 

دعـصت یّتح  يدجـسم  یلإ  عجرا  لاـقف : ربخلا ، هتربخأـف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ٍّّیبنلا یلإ  تعجرف  هّللا ، لوسر  کـلذ  غّلبُا  تلقف :
إو الأ  مکوبأ ، انأ  ّینإ  الأ و  هریسفتو ، هلیوأت  اندنعو  ّالإ  ءیشب  مکئیجنل  اّنک  ام  ساّنلا  اهّیأ  لق : ّمث  ٍّّیلع  ّلصو  هیلع  نثأو  هّللا  دمحاف  يربنم ،

هّیلو رصن  يّذلا  هّللدمحلا  مالّسلا :) هیلع   ) نسحلا لاقف  . » يهحفص 287 دلج 42  راونالاراحب  [ 29 «. ] مکریجأ انأ  ّینإ  الأ و  مکالوم ، انأ  ّین 
هبجی و ملف  هنم ، هّللا  نکمأ  دق  كّودـعو  هّللا  ّودـع  اذـه  هابأ  ای  هل : لاق  هّلبقی و  هیبأ  یلع  مالّـسلا ) هیلع   ) نسحلا ّبکنا  ّمث  هّودـع ، لذـخ  و 

هیلع  ) نسحلا هل  لاقف  ّیبر  ۀکئالم  ای  یب  اوقفرا  لوقی : وهو  هینیع  مالّـسلا ) هیلع   ) حتف ّمث  ۀـعاس  دـقرف  همون ، نم  هظقوی  نأ  هرکف  امئان ، ناک 
رظن هینیع و  مالّسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریمأ حتفف  لاق : کیدی ، نیب  رـضح  دق  هنم و  هّللا  نکمأ  دق  مجلم  نبا  كّودعو  هّللا  ّودع  اذه  مالّـسلا :)
ارما تبکترا  امیظع و  تئج  دـقل  اذـه  ای  ۀـمحر : ۀـفأر و  توص و  راـسکناو  فعـضب  هل  لاـقف  هقنع ، یف  ّقلعم  هفیـس  فوتکم و  وه  هیلإ و 

تنـسحأ كریغ و  یلع  کترثآ  کیلع و  اقیفـش  نکأ  ملأ  ءازجلا ؟ اذـهب  ینتیزاج  یّتح  کـل  تنک  ماـمالا  سئبأ  امیـسج  اـبطخ  اـمیظع و 
یلتاق ال ّکنأ  ملعأ  تنک  دـق  یئاطع و  کتحنم  لیبسلا و  کل  تیّلخف  اذـکو  اذـک  کیف  یل  لاقی  نکی  ملأ  کئاطع ؟ یف إ  تدزو  کیلإ 

ٍّّیقـش ای  ینتلتقف  ةواقـشلا  کیلع  تبلغف  کّیغ ، نع  عجرت  نا  ّلعو  عکل  ای  کیلع  یلاعت  هّللا  نم  راهظتـسالا  کلذب  توجر  نکلو  ۀلاحم ؟
هیلع  ) تفتلا ّمث  تقدـص ، هل : لاق  رانلا ؟ یف  نم  ذـقنت  تنأفا  نینمؤملاریمأ  ای  لاقو : یلاعت  هّللا  هنعل  مجلم  نبا  انیع  تعمدـف  لاـق : ءایقـشألا ،

دق هینیع  یل  يرت إ  الأ  هیلع ، قفـشأو  هیلإ  نسحأ  و  همحرا ، كریـسأب و  يدلو  ای  قفرا  هل : لاقو  مالّـسلا ) هیلع   ) نسحلا هدلو  یل  إ  مالّـسلا )
کیف و انعجفأ  رجافلا و  نیعّللا  اذه  کلتق  دق  هابأ  ای  مالّسلا :) هیلع   ) نسحلا هل  لاقف  اعزف ، ابعر و  افوخ و  فجری  هبلق  و  هسأر ، ّمُا  یف  اتراط 

نم انتمیـش ال  نم  ۀقفـشلاو  ۀـمحرلاو  اوفعو ، امرک  ّالإ  انیلإ  بنذـلا  یلع  دادزنال  تیب  لهأ  نحن  ٍّّینب  ای  معن  هل : لاقف  هب ؟ قفّرلاب  انرمأت  تنأ 
هلتقت نأب  هنم  ّصتقاف  ّتم  انأ  إف ن  ادی ، هل  ّلغت  الو  امدق ، هل  دـّیقت  و ال  برـشت ، اّمم  هقـساو  هلکأت ، اّمم  ٍّّینب  ای  همعطأف  کیلع  یّقحب  هتمیش ،

مکاّی و إ  لوقی : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  كّدج  تعمـس  ّینإف  لجّرلاب  لّثمت  الو  راّنلاب ، هقرحت  ةدحاو و  ۀبرـض  هبرـضتو 
یلع دادزن  تیب ال  لـهأ  نحنف  توفع  إـف ن  هب ، لـعفأ  اـمب  ملعأ  اـنأ  و  هنع ، وفعلاـب  یلوأ  اـنأف  تشع  اـنأ  نإ  و  روقعلا ، بلکلاـب  ولو  ۀـلثملا 
یلو دراد  مارتحا  نمؤم  دسج  میئوگ  یم  باوج  رد  دندز  شتآ  ار  مجلم  نبا  ندب  ارچ  دیئوگب  دیاش  [ 30 «. ] امرک اوفع و  ّالإ  انیلإ  بنذملا 

ار وا  ربق  دوب  نکمم  جراوخ  دندرک  یم  نفد  ار  وا  ندب  رگا  درادـن و  مارتحا  تسا  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  لتاق  هک  يرفاک  دـسج 
دلج 43 راونالاراحب  [ 32 . ] يهحفص 297 دلج 42  راونالاراحب  [ 31 . ] دـشاب عازن  گنج و  جراوخ  ناناملـسم و  نیب  امئاد  دـننک و  مارتحا 

اّربکتم هتّیهل ، إب  امّظعتم  هتّیلزأ ، یف  اینادـحو  هتیلّوأ  یف  ناـک  يذـّلا  هّللدـمحلا  . » هحفص ي363 دـلج 43  راونالاراحب  [ 33 . ] يهحفص 362
و قتف ، هربخ  ملعبو  هتّیبوبر ، فطلب  فیطّللا  اّنبر  قلخ . اّمم  قبـس  ناک  لاـثمریغ  یلع  قلخ ، اـم  أـشنأو  عدـتبا ، اـم  أدـتبا  هتوربج ، هئاـیربکب و 

قلخ هتوعد ، نع  حارتسم  الو  هرمأل  ّدار  الو  همکحل ، بّقعم  ـالو  هعنـصل ، ّریغم  ـالو  هقلخل ، لّدـبمالف  قلخ ، اـم  عیمج  قلخ  هتردـق  ماـکحإب 
يری نوکی  نأ  ریغ  نم  هقلخل  یّلجتف  اـند ، یـش ء  ّلـک  نمو  ـالع ، یـش ء  ّلـک  قوف  هتّدـمل  عاـطقنا  ـالو  هکلمل ، لاوزـالو  قلخ ، اـم  عیمج 

نیرّـشبم نیّیبـنلا  مـهیف  ثـعبو  مـهیلع  ادیهـش  مـهیل  ثـعبو إ  هـقلخ ، نـع  رتتـساف  هّوـلع ، یف  امـسو  هروـنب ، بـجتحا  یلعـألا . رظنملاـبوهو 
. هورکنأ ام  دـعب  هتّیبوبرب  هوفرعیف  هولهج ، اـم  مّهبر  نع  داـبعلا  لـقعیلو  ۀـنّیب ، نع  ٍّّیح  نم  ییحی  و  ۀـنّیب ، نع  کـله  نم  کـلهیل  ، نیرذـنمو

هّللادنع و  ملس ،) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) هّللا لوسر  ءابآلا  ریخ  یف  انازع  بستحن  هدنعو  تیبلا ، لهأ  انیلع  ۀفالخلا  نسحأ  يّذلا  هّللدمحلاو 
نأ دارأ  مهرد ، ۀئامعبس )  ) ۀئامعبرأ ّالإ  ارانید  الو  امهرد  فّلخ  ام  هّللاو  برغلاو ،  قرّشلا  هب  بیـُصا  دقلو  نینمؤملاریمأ ، یف  انازع  بستحن 

هتیب و لهأ  نم  امامإ  رـشعانثا  هکلمی  رمألا  ّنأ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  يّدـج  یبیبح  ینثّدـح  دـقلو  امداخ ، هلهأل  عاـتبی 
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[36 . ] يهحفـص 363 دـلج 43  راونـالاراحب  [ 35 . ] يهحفـص 362 دـلج 43  راونـالاراحب  [ 34 «. ] مومـسم وأ  لوتقم  ّـالإ  اـّنم  اـم  هتوـفص ،
نیّذلا نیلقثلا  دـحاو  نورهاطلا  نوبیطلا  تیب  لها  نوبرقالا و  هلوسر  ةرتع  نوبلاغلا و  هّللا  بزح  نحن  . » يهحفص 259 دلج 43  راونالاراحب 

هریـسفت یف  انیلع  لوعملاف  هفلخ  نم  الو  هیدی  نیب  نم  لطابلا  هیتای  یـش ء ال  لک  لیـصفت  هیف  هّللا  باتک  یلات  هتّما و  یف  هّللا  لوسر  امهفلخ 
اهّیا ای  : » لجو زع  هّللا  لاق  هنورقم ، هلوسر  لجو و  زع  هّللا  ۀـعاطب  تناک  ذا  ۀـضورفم  انتعاط  ناف  انوعیطاف  هقئاقح  نقیتن  لب  هلیوأت  ینظتن  ـال 
یلا لوسرلا و  یلا  هودر  ولو  لوسرلاو ، هّللا  یلا  هوّدرف  یـش ء  یف  متعزانت  ناف  مکنم  رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هّللا و  اوعیطا  اونمآ  نیّذلا 

: مهل لاق  نیذلا  هئایلوال  اونوکتف  نیبم  ودع  مکل  هناف  ناطیـشلا  فاتهل  ءاغـصالا  مکرذحاو  مهنم » هنوطبنتـسی  نیذـلا  هماعل  مهنم  رمالا  یلوا 
نوقلتف نورتال » ام  يرا  ّینا  مکنم  يرب  ینا  لاق  هیبقع و  یلع  صکن  ناتئفلا  تءارت  اـملف  مکل  راـج  ّینا  ساـنلا و  نم  مویلا  مکل  بلاـغ  ـال  »

یف تبـسک  وا  لبق  نم  تنمآ  نکت  مل  ام )  ) اهنامیا اسفن  عفین  مث ال  اضرغ  ماهـسلل  امطح و  دمعلل  ارزج و  فویـسلا  یلا  ارزو و  حامرلا  یلا 
لاق يهحفص 55 . دلج 44  راونالاراحب  [ 39 . ] هحفص 64 دلج 44  راونالاراحب  [ 38 . ] يهحفص 40 دلج 44  راونالاراحب  [ 37 . ] اریخ اهنامیا 

لاملل ناک  نا  هفجت  ینغ و ال  اذ  ناک  اذا  یلوملا  دسحت  الف  ایفاو  تم  اذا  یعدت  امب  فواف  ۀمارک  کیلا  يدسا  دحا  ناو  سیق : ینب  یـشعا 
ربنملا دعصف  . » هحفص 47 دلج 44  راونالاراحب  [ 42 . ] هحفص 50 دلج 44  راونالاراحب  [ 41 . ] يهحفص 56 دلج 44  راونالاراحب  [ 40 . ] ایئان
قحلاب هلـسرا  هلوسر  هدبع و  ادّمحم  ّنا  دهـشا  دهاش و  هل  دهـش  امک  هّللا  ّالا  هلاال  نا  دهـشا  دماح و  هدمح  املک  هّللدـمحلا  لاقف : مهبطخف 
المتحم تحبصا  امو  هقلخل  هّللا  قلخ  حصنا  اناو  هنم  هّللادمحب و  تحبصا  دق  نوکا  ناوجرال  هّللاو  ّیناف  دعب  اّما  یحولا . یلع  هنمتئا  اریشب و 

اریخ مکل  رظان  ینا  الا و  هقرفلا  یف  نوبحت  امم  مکلریخ  ۀعامجلا  یف  نوهرکت  ام  نا  الا و  ۀلئاغ  الو  ءوسب  هلا  دـیرم  الو  هنیغـض  ملـسم  یلع 
[43 «. ] اـضرلاو ۀـبحملا  هـیف  اـمل  مکاـیا  یندــشرا و  مـکلو و  یل  هـلا  رفغ  ییار  یلع  اودرت  ـالو  يرما  اوفلاـختالف  مکــسفنال  مـکرظن  نـم 

وگتفگ نیا  رد  ترـضح  نآ  تاملک  ناـیم  زا  اـم  [ 45 . ] هحفص ي191 دلج 2  یبوقعی  خـیرات  [ 44 . ] هحفـص ي47 دـلج 44  راونالاراحب 
هحفص ي416 دلج 22  راونالاراحب  باتک  هب  دـهاوخب  ار  بلاطم  لّصفم  یـسک  رگا  میتشون  میدرک و  باختنا  ار  اهنآ  ياهزارف  زا  یـضعب 
ریثا و نبا  خیرات  [ 48 . ] يهحفص 307 دلج 16  راونالاراحب  [ 47 . ] يهحفص 298 و 305 و 316 دلج 43  راونالاراحب  [ 46 . ] دنک هعجارم 

دلج راونالاراحب  يهحفص 148 و  تسیک ) نسح  باتک   ) يهحفص 355 و نسح  ماما  حلص  [ 49 . ] نسح ماما  حلص  باتک  يربط و  خیرات 
هکلم و یف  ّدحوت  يّذلا  هّللدـمحلا  . » يهحفص 42 دلج 44  راونالاراحب  [ 51 . ] يهحفص 56 دلج 44  راونالاراحب  [ 50 . ] يهحفص 64  44

ءامد نقحو  مکلّوأ  كرـشلا  نم  جرخأ  مکنمؤم و  انب  مرکأ  يّذلا  هّللدـمحلاو  ءاشی  نّمع  هعزنی  ءاشی و  نم  کلملا  یتؤی  هتّیبوبر : یف  دّرفت 
هیلإ هضبق  نیح  ٍّّیلعب  ملعأ  ناک  ٍّّیلع  ّبر  ّن  ساّنلا إ  اهّیأ  مترفک ، وأ  مترکـش  نإ  ءالبلا ، نسحأ  اثیدـح  امیدـق و  مکدـنع  انؤالبف  مکرخآ ،

مکبحاص وهو  مکیلع  هّللا  هالعأ  یّتح  رومالا  هل  متبّلق  املاط  تاهیه  تاهیهف  هتقباس . لثم  اودجت  نلو  هلثمب  اودهعت  نل  لضفب  هّصتخا  دقلو 
ۀّما يرت  هّللا ال  میأو  هضغب  یلع  نیمولمب  متسلف  مکقیرب ، مکقرـشو  مکباقر  ّلذأ  اقلع و  مکاقـسو  اقنر  مکعّرج  اهتاوخأو ، ردب  یف  مکازغ 

مکتیغاوط مکتعاـطل  اوکلهت  یّتـح  اـهنع  اوّدـصت  نل  ۀـنتف  مکیلإ  هّللا  هّجو  دـقلو  ۀـّیما  ینب  یف  مهتداـقو  مهتداـس  تناـکام  اـضفخ  دّـمحم 
مکقراف دقل  ۀفوکلا  لهأ  ای  لاق : ّمث  مکملُح . فیحو  مکتبغر  ءوس  نم  رظتنی  امو  یـضم  ام  بستحأ  هّللادـنعف  مکنیطایـش ، یلإ  مکئاوضناو 
ۀمولملاب سیل  اهـسفنا  یلع  امثاج  اهرجانحب  اذخآ  لزی  مل  شیرق ، راّجف  یلع  لاکن  هّللا ، ءادعأ  یلع  بئاص  هّللا ، یمارم  نم  مهـس  سمألاب 

ال هعّبتاف ، هداقو  هباـجأف  هاـعد  همئازعو ، همیتاوخ  باـتکلا  یطعأ  هّللا ، ءادـعأ  برح  یف  ۀـقورفلاب  ـالو  هّللا  لاـمل  ۀقورّـسلاب  ـالو  هّللا  رما  یف 
ۀبطخ نم  تدرأ  اذام  داک  وأ  ّتبثتم  باصأ  داک و  وأ  لِجع  اطخأ  ۀـیواعم : لاـقف  هتمحرو . هیلع  هّللا  تاولـصف  مئـال ، ۀـمول  هّللا  یف  هذـخأت 
هدرک طرش  وا  اب  هک  تسا  یسوم  رضخ و  ترضح  نایرج  هب  هراشا  [ 53 . ] يهحفص 49 دلج 44  راونالاراحب  [ 52 («. ] مالّسلا هیلع   ) نسحلا

هب شطرش  هب  هّجوت  نودب  یسوم  ترـضح  يریگب و  داریا  نم  هب  دینیب  یم  وا  زا  هچ  ره  دیابن  یـشابرفسمه  نم  اب  یهاوخ  یم  رگا  هک  دوب 
ْنِم َِکبُذوُعَا  َو  مِهِروُُخن  یف  َِکب  ُأَرْدَا  ّینِا  َّمُهّللَا  : » جرف ياعد  [ 54 . ] دنک یم  يرود  وا  زا  رضخ  ترضح  دنک و  یم  ضارتعا  عوضوم  هس 

ّتنس لها  ءاملع  زا  یکی  [ 55 «. ] نیمِحا ّرلا  َمَحْرَا  ای  َِکتَُّوق  َو  َِکلوُح  ْنِم  ُْتئِش  ّینِا  َو  ُْتئِش  اِمب  مِِهنیفْکَاَف  ْمِْهیَلَع  َِکب  ُنیعَتْـسَا  َو  مِهِروُرُش 
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ابوبکر طیبـاتی است که در تایبـاد خراسان مـدفون است و قبر او مورد توّجه اهل سـنّت است. شخصـی از او پرسـید که ما شـنیده ایم
نب یلع  ار  وا  رگا  ناـمثع  لاـحب  ياو  تفگ : یتاـبیط  رکبوبا  تسا . هتـشک  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاـطیبا نب  یلع  ترـضح  ار  ناـفع  نب  ناـمثع 

، انرخآب مکرخآو  انلّوأب ، مکلّوا  يده  يذلا  هّللدمحلا  . » ات 84 هحفص ي73  دلج 44  راونالاراحب  [ 56 . ] دشاب هتشک  مالّسلا ) هیلع   ) بلاطیبا
ّهنإ ۀیواعمل : لاق  ّمث  ۀیواعم . ای  ادبأ  کبو  مکمهف  ینوریعأو  یتلاقم  یّنم  اوعمسا  لاق : ّمث  مّلسو  هلآو  ّیبنلا  دّمحم  اندّیـس  یلع  هّللا  یّلـصو 

ءوسو کنم ، اشحف  ینتببسو ، ینتمتش  نکلو  ینوّبس ، ءالؤه  امو  كریغ  ینّبس  الو  ینومتش  ءالؤه  امو  كریغ ، ینمتش  ام  قرزأ  ای  هّللا  رمعل 
! قرزأ ای  ءالؤهو  انا  تنک  ول  هّللاو  ّهن  إو  اثیدحو . امیدق  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) دّمحمل ةوادعو  انیلع ، ادسحو  اناودعو  ایغبو  يار ،

الو هب ، اومّلکت  ام  لثمب  اومّلکتی  نا  اوردق  ام  راصنالاو ، نورجاهملا  انلوحو  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  دجـسم  یف  نیرواثم 
، هب تقطن  لطابب  اوقّدـصت  الو  هومتملع ، اّقح  اومتکتالو  ٍّّیلع  نونواعملا  نومّیخملا  ألملا  اهّیأ  یّنم  اوعمـساف  هب ، ینولبقتـسا  امب  ینولبقتـسا 

تنأو امهیتلک  نیتلبقلا  یّلص  هومتمتش  يّذلا  لجّرلا  ّنأ  نوملعت  له  هّللاب ! مکدشنأ  کیف . ام  نود  ّالإ  کیف  لوقأالف  ۀیواعم  ای  کب  أدبأسو 
يرخالابو ، رفاک یلوالاب  ۀیواعم  ای  تنأو  حـتفلا ، ۀـعیبو  ناوضّرلا  ۀـعیب  امهیتلک  نیتعیبلا  عیابو  يّزعلاو ؟ تّاللا  دـبعت  ۀلالـض ، اعیمج  امهارت 

ۀیار هعمو  ردـب  موی  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  عم  مکیقل  ّهن  اّقح إ  لوقأ  اّمنأ  نوملعت  له  هّللاب ! مکدـشنأ  لاـق : ّمث  ثکاـن .
هیلع و هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  برح  يرتو  يّزعلا ، تّاللا و  دبعت  نیکرـشملا ، ۀیار  ۀیواعم  ای  کعمو  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ّیبنلا

نیکرـشملا ۀیار  ۀیواعم  ای  کعمو  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ّیبنلا ۀیار  هعمو  دـحا  موی  مکیقلو  ابجاو ، اضرف  نینمؤملاو  ملـس ) هلآ و 
ّقحیو هتّجح ، هّللا  جلفی  کلذ  ّلک  نیکرشملا ، ۀیار  ۀیواعم  ای  کعمو  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) ّیبنلا ۀیار  هعمو  بازحالا  موی  مکیقلو 

ّمث اـهّلک . نطاوملا  یف  ایـضار  هنع  يری  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  کـلذ  ّلـکو  هتیار  رـصنیو  هتثودـحا ، قّدـصیو  هتوعد 
هعمو باطخلا  نب  رمع  ثعب  ّمث  ریـضنلا  ینب  ۀظیرق و  ینب  رـصاح  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  ّنا  نوملعت  له  هّللاب  مکدـشنا 

هنّبجیو هباحصأ  نّبجی  وهو  عجرف  رمع  اّماو  احیرج ، لمحو  حرجف  ذاعم  نب  دعس  اّماف  راصنالا  ۀیار  هعم  ذاعم و  نب  دعـسو  نیرجاهملا ، ۀیار 
راّرف ریغ  راّرک  هلوسر  هّللا و  هّبحیو  هلوسر ، هّللا و  ّبحی  الجر  ادغ  ۀیاّرلا  ّنیطعال  ملس :) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  لاقف  ، هباحـصا

هاعدـف دـمّرلا ، دـیدش  دـمرأ  ذـئموی  ٍّّیلعو  راصنالاو ، نیرجاهملا  نم  امهریغ  رمع و  رکبوبا و  اهل  ضّرعتف  هیلع  هّللا  حـتفی  یّتح  عجریال  ّمث 
هلوط هّنمب و  هیلع )  ) هّللا حتف  یّتح  نثی  ملو  یـضمف  ۀـیاّرلا  هاطعأف  دـمّرلا  نم  أربف  هینیع  یف  لفتف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر 

(. ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هلوسرو هّللا  يداع  لجرو  هلوسرلو ، هّللا  حصن  لجر  نیب  يّوسی  لهف  هلوسر  هّللا و  ّودع  ۀّکمب  ذئموی  تنأو 
هللا یلص  هللا  لوسر  نأ  نوملعتأ  هللااب  مکدشنا  مث ) . ) بلقلا یف  سیل  امب  ملکتی  وهف  فئاخ ، ناسللا  نکلو  دعب  کبلق  ملسأ  ام  هللااب  مسقا  مث 
هللا لوسر  ای  ینفلخت  ال  لاقف : نوقفانملا  هیف  ملکت  ههرک و  ـال  کـلذ و  هطخـس  ـال  كوبت و  ةوزغ  یف  ۀـنیدملا  یلع  هفلختـسا  هلآ  هیلع و  و 
مث یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  یلهأ  یف  یتفیلخ  ییـصو و  تنا  هلا : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  طق . ةوزغ  یف  کنع  فلختأ  مل  یناف 
نم هللا و  عاطأ  دقف  ینعاطأ  نم  ینالوت و  دـقف  ایلع  یلوت  نم  هللا و  یلوت  دـقف  ینالوت  نم   » سانلا اهیأ  لاق : مث  مالـسلا  هیلع  یلع  دـیب  ذـخا 
یف لاق  هللا  لوسر  نأ  نوملعتأ  هللااب  مکدـشنا  لاق ) : مث  «. ) ینبحأ دـقف  ایلع  بحا  نم  هللا و  بحا  دـقف  ینبحا  نم  ینعاطا و  دـقف  ایلع  عاطأ 

اونمآو همکحمب ، اوملعا  همارح و  اومرح  و  هلـالح ، اولحأـف  هللا  باـتک  هدـعب  اولـضت  مل  اـم  مکیف  تکرت  دـق  ینا  ساـنلا  اـهیا  عادولا  ۀـجح 
الازی مل  امّهناو  مهاداع  نم  یلع  مهورـصناو  مهالاو  نم  اولاوو  یترتعو  یتیب  لهأ  اوّبحاو  باتکلا  نم  هّللا  لزنا  امب  اـّنمآ  اولوقو  ههباـشتمب ،

نم ّمهّللا  هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهّللا  لاقف : هدیب  هبذـتجاف  اّیلع  ربنملا  یلع  وهو  اعد  ّمث  ۀـمایقلا . موی  ضوحلا  ّیلع  ادری  یّتح  مکیف 
هّللا لوسر  ّنأ  نوملعتأ  هّللاب  مکدشنأ  راّنلا . نم  كرد  لفسأ  یف  هلعجاو  ادعصم  ءامّـسلا  یف  الو  ادعقم  ضرالا  یف  هل  لعجتالف  اّیلع  يداع 

مکدشنأ هلبإ . طسو  نم  ۀبیرغلا  مکدحا  دوذی  امک  هنع  دوذت  ۀمایقلا : موی  یـضوح  نع  دئاذلا  تنأ  هل : لاق  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  )
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص   ) هّللا لوسر  اکبف  هیف  یّفوت  يّذلا  هضرم  یف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  یلع  لخد  ّهنأ  نوملعتأ  هّللاب 

خوسر باطخلا و  لصفو  ایاضقلا  ملعو  ایانملا  ملع  هدـنع  ناک  ّنأ و  ملعأ  ّینأ  ینیکبی  لاقف : هّللا ؟ لوسراـی  کـیکبی  اـم  ٍّّیلع : لاـقف  ملس )
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یلع اونعل  کئلوا  ةّدع  نم  بیرق  طهر  یف  متنا  نونمؤم و  هب  مّهنا  هّللا  مهّأبن  ةرـشع  نوّمتی  مهملعنال  طهر  یف  ناک  نآرقلا و  لزنم  ملعلا و 
( ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) هّیبن ناسل  یلع  هّللا  ءانعل  مّکنا  مکیلع  دهشا  مکل و  دهـشاف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  ناسل 

مهباصا نیح  ۀمیزخ  ینبل  بتکتل  کیلا  ثعب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  ّنا  نوملعت  له  هّللاب  مکدشنا  و  تیبلا . لها  مکّلک 
لکأی وه  لوقی : لوسّرلا و  فرـصنی  کلذ  ّلک  تاّرم  ثالث  کیلا  لوسرلا  داعاف  لکأی  وه  لاـقف : لوسرلا  هیلا  فرـصناف  دـیلولا  نب  دـلاخ 

مکدـشنأ لاق : ّمث  ۀـمایقلا . موی  یلا  کلکأ  کتمهن و  یف  هّللاو  یهف  هنطب  عبـشت  ّمهّللا ال  ملـس :) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  لاـقف 
بازحالا موی  اذـهو  دـعاقلا  اذـه  كوخأ  هدوقی  رمحا و  لمج  یلع  کیباب  قوست  تنک  ۀـیواعم  ای  ّکنا  اّقح  لوقأ  اّمنا  نوملعت  لـه  هّللاـب 

اذـه كوخا  قئاـسلا و  قرزا  اـی  تنا  بکارلا و  كوبا  ناـکف  قئاـسلا  دـئاقلا و  بکارلا و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  نعلف 
نیح ّنهلّوا  نطاوم : ۀعبـس  یف  نایفـس  ابا  نعل  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  ّنا  نوملعت  له  هّللاب  مکدشنا  ّمث  دـئاقلا ؟ دـعاقلا 

. هنع ّلجوّزع  هّللا  هفرـص  ّمث  هب  شطبی  نا  ّمهو  هدـعوا  هّبـسف و  نایفـسوبا  هیف  عقوف  ماشلا  نم  ءاج  نایفـسوبا  ۀـنیدملا و  یلا  ۀّـکم  نم  جرخ 
هّللا لوسر  لاق  موی  دـحا  موی  ثلاثلاو  ملـس .) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  نم  اـهزرحیل  نایفـسوبا  اـهدرط  ثیح  ریعلا  موی  یناـثلاو 

نونمؤملاو هلوسر  هتکئالمو و  هّللا  هنعلف  يّزعلا  مکل  الو  يّزعلا  انل  نایفسوبا : لاقو  مکل  یلوم  الو  انالوم  هّللا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  )
اولانی مل  مهظیغب  ّلجو  زع  هّللا  مه  ّدرف  دوهیلاو  نافطغب  ۀنییع  ءاج  نزاوه و  شیرق و  عمجب  نایفـسوبا  ءاج  موی  نینح  موی  عبارلاو  نوعمجا .
کیبأ يأر  یلع  كرشم  ذئموی  ۀیواعم  ای  تنا  اراّفک و  هباحصا  نایفسابا و  یّمـسی  امهیتلک  یف  نیتروس  یف  هل  ّلجو  ّزع  هّللا  لوق  اذه  اریخ 

هلحم و غلبی  نا  افوکعم  يدهلا  لجوزع و  هللا  لوق  سماخلا  و  هنید . هیأر و  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  ذـئموی  یلع  ۀـکمب و 
موی سداـسلا  و  ۀـمایقلا . موی  یلا  هتیرذ  هتلمـش و  ۀـنعل  هللا  هنعلف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شیرق  اوکرـشم  كوـبا و  تنا و  تددـص 

همایقلا موی  یلا  هقاسلا  عابتالا و  هداقلا و  هللا  لوسر  نعلف  نافطغب  ردب  نبا  نصح  نب  ۀنییع  ءاج  شیرق و  عمجب  نایفسوبا  ءاج  موی  بازحالا 
و جان . بیجم و ال  نمؤم و ال  مهیف  سیلف  ةداقلا  اما  عابتالا و  نم  انمؤم  ۀـنعللا  بیـصت  ال  لاقف : نمؤم ؟ عاـبتالا  یف  اـما  هللا  لوسر  اـی  لـیقف 
یلاعت و كرابت و  هللا  نعلف  شیرق  رئاس  نم  ۀـسمخ  ۀـیما و  ینب  نم  مهنم  ۀعبـس  الجر  رـشع  انثا  هللا  لوسر  یلع  دـش  موی  ۀـینثلا  موی  عباسلا 

لوسر دجسم  یف  عیوب  نیح  نامثع  یلع  لخد  نایفـسابا  ّنا  نوملعت  له  هّللاب  مکدشنا  ّمث  هدئاق . هقئاس و  یبنلا و  ریغ  ۀینثلا  لح  نم  هلوسر 
يّذلاوف ۀّیما  ینب  نایتف  ۀفالخلا  اولوادـت  نایفـسوبا  لاقف  ال  لاقف : نیع ؟ نم  انیلع  له  یخا  نبا  ای  لاقف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا

یخا نبا  ای  لاقو : نامثع  عیوب  نیح  نیـسحلا  دـیب  ذـخا  نایفـسابا  ّنا  نوملعتأ  هّللاب  مکدـشنا  و  ران . الو  ۀـّنج  نم  ام  هدـیب  نایفـس  یبا  سفن 
انیدیأب و راص  هیلع  انولتاقت  متنک  يّذلا  روبقلا  لها  ای  هتوص : یلعأب  حاصف  هّرتجا  روبقلا  طّسوت  اذا  یّتح  جرخف  دقرغلا  عیقب  یلا  یعم  جرخا 

ۀنیدملا یلا  ّهدر  هدیب و  ذخا  ریـشب  نبا  نامعنلا  الولف  هکرت  هدیرتن و  ّمث  کهجو  حّبق  کتبیـش و  هّللا  حّبق  ٍّّیلع : نب  نیـسحلا  لاقف  میمر  متنا 
رعشب هیلإ  تثعبف  ملسی  نأ  ّمهی  ناک  نایفسابا  كابا  ّنا  ۀیواعم  ای  کتنعل  نم  و  ائیش . انیلع  ّدرت  نا  عیطتـست  لهف  ۀیواعم  ای  کل  اذهف  کلهل .

تّصبرتف نامثع  كّالو  هب و  تنخف  مأشلا  كّالو  باطخلا  نب  رمع  ّنا  اهنم  و  هّدصت . مالسالا و  نع  هاهنت  مهدنع  شیرق  یف  ّيورم  فورعم 
کنم و هب  یلوا  وه  رما  یلع  هملع  هلـضف و  هقباوس و  تفرع  دـقو  هیلعو  هّللا  تاولـص  اّیلع  تلتاق  ّکنا  کلذ  نم  مظعأ  ّمث  نونملا  بیر  هب 

لعف کهیومت  كدیک و  کعدخب و  هّللا  قلخ  نم  قلخ  ءامد  تقرا  ةوشع و  ساّنلا  تاطوا  لب  ۀّیند  الو  سانلا  دـنع  هّللا و  دـنع  كریغ  نم 
کل اذهف  داصرملاب . کل  هّللاو  بلقنم  ریخ  یلا  ّیلع  يوثم و  ّرش  یلا  ترص  هلجأ  باتکلا  غلب  اّملف  باقعلا  یـشخی  الو  داعملاب  نمؤیال  نم 
اقیقح نکت  ملف  نامثع  نب  ورمع  ای  تنا  اـّما  و  لـیوطتلا . هب  تهرک  دـقف  کـبویع  کـیواسم و  نم  هنع  تکـسمأ  اـم  ۀّـصاخ و  ۀـیواعم  اـی 

ترعـش ام  ۀلخنلا : اهل  تلاقف  کنع  لزنا  نا  دیرا  ّیناف  یکـسمتسا  ۀلخنلل : تلاق  ذا  ۀضوعبلا  لثم  کلثم  اّمناف  رومالا  هذه  عّبتت  نا  کقمحل 
. تلق يذـّلا  یف  کبیجمل  ّینا  کلذ و  ّیلع  ّقشیف  یل  يداعت  نا  نسحت  ّکنا  ترعـش  ام  هّللاو  ّینا  و  کلوزن ؟ ّیلع  ّقشی  فیکف  کعوقوب 

مکح یف  روجب  وا  مالسالا ؟ یف  ءالب  ءوسب  وا  ملس ؟) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  نم  هدعابت  وا  هبـسح ؟ یف  صقنبا  اّیلع  کّبـس  ّنا 
هّللا و ّناف  ردبب  ۀّیما  ینب  یکرـشم  یلتقب  امد  رـشع  ۀعـست  انیف  مکل  ّنا  کلوق  اّما  تبذک و  دـقف  اهنم  ةدـحاو  تلق  ناف  اینّدـلا ؟ یف  ۀـبغر  وا 
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نطوم یف  رشع  ۀعست  رشع و  ۀعست  ۀّیما  ینب  نم  لتقی  ّمث  رشع  ۀعـست  دعب  ۀثالث  رـشع و  ۀعـست  مشاه  ینب  نم  ّنلتقیل  يرمعل  مهلتق و  هلوسر 
نیثالث غزولا  دلو  غلب  اذا  لاق : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  ّنا  هّللا . ّالا  مهددـع  یـصحیال  ۀـّیما  ینب  نم  لتق  ام  يوس  دـحاو 

ۀـئامعبرا و اوغلب  اذاف  مهل  ۀـنعّللا و  مهیلع  تّقح  ارـشع  ۀـئامثالث و  اوغلب  اذاف  الغد  هباتک  الوخ و  هدابع  الود و  مهنیب  هّللا  لام  اوذـخا  ـالجر 
یّلص  ) هّللا لوسر  لاقف  مالکلا  رکذلا و  کلذ  یف  مه  صاعلا و  یبا  نب  مکحلا  لبقاف  ةرمت  كول  نم  عرسا  مهکاله  ناک  نیعبـس  ۀسمخ و 

کلمی نم  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  مهآر  نیح  کلذ  عمـسی و  غزولا  ّناف  مکتاوصا  اوضفخا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا 
مکل و دهـشاف  رهـش  فلا  نم  ریخ  ردقلا  ۀلیل  هباتک  یف  لجوزع  هّللا  لزناف  هیلع  قش  کلذ و  هأسف  مانملا  یف  ینعی  ۀّمالا  هذه  رما  مهنم  هدعب 

نیعّللا یناشلا ء  صاعلا  نب  ورمع  ای  تنا  اّما  و  هباتک . یف  لجوزع  هّللا  اهّلجا  یتلا  رهـش  فلا  ّالا  یلع  لتق  دـعب  مکناطلـس  اـم  مکیلع  دهـشا 
برح نب  نایفـسوبا  مهنم  شیرق  لاجر  کیف  تمکاحتف  كرتشم  شارف  یلع  تدلو  ّکنا  ۀیغبل و  کّما  كرما  لّوا  بلک  تنا  امناف  رتبالا 

نیب نم  کیلع  مهبلغف  هنبا  ّکنا  معزی  مهّلک  لئاو  نب  صاـعلاو  ةدـلک  نبا  ثراـحلا  نب  رـضنلاو  ثراـحلا  نب  ناـمثعو  ةریغملا  نب  دـیلولاو 
لجر ادّمحم  ّنا  لئاو : نب  صاعلا  لاق  دّـمحم و  یناش ء  انا  تلق : ابیطخ و  تمق  ّمث  ۀـیغب . مهمظعأ  ابـصنم و  مهثبخاو  ابـسح  مهَمالا  شیرق 
ۀیغبلا بلطل  سیق  دبع  یلا  یـشمت  کّما  تناکف  رتبألا » وه  کئناش  ّنا  : » یلاعت كرابت و  هّللا  لزناف  هرکذ  عطقنا  تام  دق  ولف  هل  دـلوال  رتبا 

ّمث ابیذکت . هل  مهّدشا  ةوادع و  هل  مهّدشا  هّودع  هّللا  لوسر  دهـشی  دهـشم  ّلک  یف  تنک  ّمث  مهتیدوا  نوطب  مهلاحر و  مهرود و  یف  مهیتأت 
یلا نیرجاهملا  رئاس  بلاطیبا و  نب  رفعج  مدب  ۀطاشالا  یف  ۀشبحلا  یلا  جراخلا  جرهملاو  یـشاجنلا  اوتا  نیذـّلا  ۀنیفّـسلا  باحـصا  یف  تنک 

اورفک نیذلا  ۀملک  لعجو  کتثودحا  بذکا  کیعس و  بّیخ  کتّینما و  لطبا  لفسالا و  كّدج  لعجو  کب  ءّیسلا  رکملا  قاحف  یشاجنلا 
هب ّصبرتت  نیطـسلف  یلا  تبره  ّمث  اران  هیلع  تبهلا  نیّدـلاو  ءایحلا  لیلق  ای  تناـف  ناـمثع  یف  کـلوق  اـّماو  اـیلعلا . یه  هّللا  ۀـملک  یلفـسلا و 

یلع کبتاعن  الو  انـضغب  یلع  کمولنانـسل  كریغ و  ایندب  ثیبخ  ای  کنید  هتعبف  ۀیواعم  یلع  کسفن  تسبح  هلتق  ربخ )  ) کتتا اّملفرئاوّدلا 
لوسر لاقف  رعش  نم  اتیب  نیعبسب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) هّللا لوسر  توجه  دقو  مالسالاو  ۀّیلهاجلا  یف  مشاه  ینبل  ّودع  تنا  انّبح و 

ّمث ۀـنعل . فلا )  ) تیب ّلکب  صاعلا  نب  ورمع  نعلاف  هلوقأ  نأ  یل  یغبنی  الو  رعـشلا  نسحا  ـال  ّینا  ّمهّللا  ملـس :) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا
ّلک ۀیناثلا  نع  یلوالا  کهنت  ملو  ۀیناثلا  کتلحر  هیلا  تلحر  ایادـهلا و  یـشاجنلا  یلا  تیدـها  کنید  یلع  كریغ  ایند  رثؤملا  رمع  ای  تنا 

. دیلولا نب  ةراّمع  کبحاص  یلع  تلحا  تلّمأ  توجر و  ام  كأطخا  اّملف  هباحصا  رفعج و  كاله  کلذب  دیرت  اریـسح  الولغم  عجرت  کلذ 
هّبـست فیک  ما  ردب  موی  هدیب  اربص  كابا  لتق  نینامث و  رمخلا  یف  كدلج  دقو  اّیلع  ضغبت  نا  کمولا  ام  هّللاوف  ۀبقع  نب  دـیلو  ای  تنا  اّما  و 

و نووتسیال » اقساف  ناک  نمک  انمؤم  ناک  نمفأ   » ّلجو ّزع  هّللا  لوقوه  اقساف و  كاّمـس  نآرقلا و  نم  تایآ  رـشع  یف  انمؤم  هّللا  هاّمـس  دقف 
نم جیلع  نبا  تنا  اّمنا  شیرق و  رکذ  تنا و  ام  و  نیمدان » متلعف  ام  یلع  اوحبصتف  ۀلاهجب  اموق  اوبیـصت  نا  اونّیبتف  أبنب  قساف  مکءاج  نا   » هلوق

بلاطیبا نب  ّیلعل  کلذ  اولوقی  نا  ۀـشئاع  ریبزلا و  ۀـحلط و  عاطتـسا  ام  هّللاوف  نامثع  انلتق  ّانا  کمعز  اّما  و  ناوکذ . هل : لاقی  ۀّیروفـص  لـها 
ۀعفر ءانـس و  اهـسفن  دنع  کلذب  تستکا  طیعم  یبا  نب  ۀبقعب  کتقـصلاف  ناوکذ  تکرت  ذا  كوبا  نم  کّما  تلأس  ولو  تنا ؟ هلوقت  فیکف 

دالیملا یف  ربکا  هّللاو  دـیلو  ای  تنا  ّمث  دـییعلل . مّالظب  هّللا  ام  ةرخالاو و  اینّدـلا  یف  يزخلا  راعلا و  نم  کّما  کیبألو و  کل  هّللا  ّدـعا  ام  عم 
ای کّما : کل  تلاق  دقل  هل و  یعّدـت  نم  یلا  کیبا ال  یلا  کبـسن  تنّیبل  کسفنب  تلغتـشا  ولو  اّیلع ؟ ّبست  فیکف  بسنلا  هل  یعّدـت  نّمم 

دنع ام  کبتاعاف و  لقاعالو  کبواجاف  فیـصحب  تنا  ام  هّللاوف  نایفـس  یبا  نب  ۀبتع  ای  تنا  اّما  و  ۀـبقع . نم  ثبخا  مألا و  هّللا  كوبا و  ّینب 
( مالّسلا هیلع   ) بلاطیبا نب  ّیلع  دبع  دبعلوفکب  تسل  يدنع  ّکنأل  کیلع  هب  راغأل  اّیلع  تببـس  ولو  تنک  ام  یـشخی و  ّرـش  الو  یجری  ریخ 

نآرقلا یف  هّللا  مهرکذ  نیذـّلا  کئابآ  ۀـّیرذ  تناف  داصرملاب  کیخا  کّما و  کیبأل و  کل و  ّلجوزع  هّللا  ّنکلو  کبتاعا  کیلع و  ّدراـف 
هتدجو يّذلا  تلتق  ّالهف  یلتقب  ياّیا  كدیعو  اّما  و  عوج .» نم  هلوق -  یلا  ۀینآ -  نیع  نم  یقست  ۀیماح -  اران  یلصت  ۀبصان -  ۀلماع  : » لاقف

کـسفن تلغـش  ول  کل  الیو  کل  سیل  ادـلو  کب  قصلا  یّتح  اهدـلو  یف  ککرـشو  اهجرف  یلع  کبلغ  دـق  کتلیلح و  عم  کشارف  یلع 
كرتشاو ةزرابم  كاخا  لتق  دقو  ایلع  ّبست  نا  کمولأ  الو  هب . یندعوت  لتقلا و  ینموست  ذا  اّیرح  کلذب  اریدج و  تنک  هنم  كرأث  بلطب 
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کّمع یفنو   ) میلـألا باذـعلا  اـمهقاذا  مـّنهج و  راـن  امهیدـیا  یلع  هـّللا )  ) امهالـصا یّتـح  كّدـج  لـتق  یف  بلطملادـبع  نـب  ةزمح  وـه و 
الو کیخا  ریظنب  تنا  ام  اسمتلمل و  اهیف  یل  ّناف  اهتوجر  نئل  هّللا  رمعلف  ۀفالخلا  یئاجر  اّما  و  ملس )) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) هّللا لوسررمأب 

رکمی مهرکمی و  سانلا و  عداخی  لهأب  هل  سیل  ام  بلط  نیملـسملا و  ءامد  ۀقارال  ابلط  ّدشا  هّللا و  یلع  ادّرمت  رثکا  كاخا  ّنأل  کیبا  ۀفیلخ 
ۀبعش نب  ةریغم  ای  تنا  اّماو  امولظم . لتق  الو  اموحرم  رّقح  ام  هّللاوف  شیرقل  شیرق  ّرـش  ناک  اّیلع  ّنا  کلوق : اّما  و  نیرکاملا . ریخ  هّللا  هّللا و 
عفدو کمجر  رّخاف  ءایقتالا  ةرربلا  لودعلا  کیلعدهشو  مجّرلا  کیلع  بجو  دقو  ینازلا  تناو  بذکم  هّیبنلو  ذبان  هباتکلو  ّودع  هّلل  ّکناف 
تنا و  يزخا . ةرخآلا  باذعل  ایندـلا و  ةایحلا  یف  يزخلا  میلألا و  باذـعلا  نم  کل  هّللا  ّدـعا  امل  کلذ  طیلاغألاب و  قدـصلاو  لطابلاب  ّقحلا 
هیلع هّللا  یّلص   ) هّللا لوسرل  کنم  الالذتسا  اهنطب  یف  ام  تقلا  اهتیمدا و  یّتح  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  تنب  ۀمطاف  تبرض 

ۀّنجلا لها  ءاسن  ةدّیس  تنا  ملـس :) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  اهل  لاق  دق  هتمرحل و  اکاهتنا  هرمأل و  کنم  ۀفلاخم  و  ملـس ) هلآ و  و 
هّللا یّلـص   ) هّللا لوسر  نم  ادعب  ما  هبـسح  نم  اصقنا  اّیلع  تببـس  ۀـثالثلا  ّيأبف  کیلع . هب  تقطن  ام  لاب  لعاج و  رانلا و  یلا  كریـصم  هّللاو 
اّیلع ّنا  معزتا  سانلا . کبذک  تبذک و  دقف  اهب  تلق  نا  اینّدلا  یف  ۀبغر  ما  مکح  یف  اروج  ما  مالـسالا  یف  ءالب  ءوس  ما  ملـس ) هلآ و  هیلع و 
یف کلذ  نم  تنا  ام  هّللاوف  امولظم  نامثع  لتق  اّیلع  ناک  نا  يرمعل  کـلذ و  یف  همئـال  نم  یقنا  یقتا و  هّللاو  ّیلعف  اـمولظم ؟ ناـمثع  لـتق 

سما یف  ناک  یّتح  مالسالا  تیمت  ۀیلهاجلا و  رما  ییحت  ایاغبلا و  عبّتت  كراد  فئاطلا  تلاز  امو  اتّیم  هل  تبّصعت  الو  اّیح  هترـصن  امف  یش ء 
کلملا یف  کباحصا  لوق  ةرامالا و  نأش  یف  کلوق  اّما  ۀیواعم و  یلا  ؤاع ك  ّداوهف  ۀّیما  ینب  مشاه و  ینب  یف  کضارتعا  اّما  و  ناک .) ام  )

هّللا کلم  وه  نایقلی و  ام  نایقلی  نالسرم  ناّیبن  مالّـسلا ) امهیلع   ) نوراه یـسوم و  ۀنـس و  ۀئامعبرا  رـصم  نوعرف  کلم  دقف  هومتکلم  يّذلا 
اوقـسفف اهیفرتم  انرما  ۀیرق  کلهن  نا  اندرا  اذاو  : » لاقو نیح » یلا  عاتم  مکل و  ۀنتف  هّلعل  يردا  ناو  : » ّلجو زع  هّللا  لاق  رجافلا و  ّربلا و  هیطعی 

تب ام  [ 59 . ] دیرادن یئالوم  امـش  تسا و  ام  يالوم  ادـخ  [ 58 . ] يهیآ 87 هدـئام  يهروس  [ 57 «. ] اریمدت مهانرّمدـف  لوقلا  اهیلع  ّقحف  اهیف 
[63 . ] يهیآ 18 هدجـس  يهروس  [ 62 . ] يهیآ 3 رثوک  يهروـس  [ 61 . ] يهیآ 25 حـتف  هروس  [ 60 . ] دـیرادن ار  يزع  امـش  میراد و  ار  يزع 

رون يهروس  [ 67 . ] يهیآ 26 رون  يهروس  [ 66 . ] هیآ ي16 ءارسا  يهروس  [ 65 . ] هیآ ي111 ءایبنا  يهروس  [ 64 . ] يهیآ 6 تارجح  يهروس 
[71 . ] يهیآ 173 نارمع  لآ  يهروـس  [ 70 . ] يهحفص 187 دلج 1  راونالاراحب  [ 69 . ] يهحفص 83 دلج 44  راونالاراحب  [ 68 . ] يهیآ 26

هحفص دلج 11  قحلا  قاقحا  [ 74 . ] يهحفص 114 دلج 11  قحلا  قاقحا  [ 73 . ] يهحفص 524 دلج 1  قئافلا  [ 72 . ] يهیآ 44 رفاغ  يهروس 
دـلج 11 قحلا  قاقحا  [ 76 (. ] هحفـص 125 دـلج 11  قحلا  قاـقحا  باـتک  . ) دـنا هتـشون  ّتنـس  لـها  بتک  رثکا  ار  ربخ  نیا  [ 75 . ] ي116

دلج قحلا  قاقحا  [ 79 . ] يهحفص 251 راربالا  عیبر  باتک  رد  يرـشخمز  [ 78 . ] يهحفـص 55 یقهیب  نساحم  باتک  [ 77 . ] يهحفص 146
[82 . ] هحفص ي220 دـلج 103  راونالاراحب  [ 81 . ] يهحفـص 77 هیریـشق  يهلاسر  باتک  زا  لـقن  قحلا  قاـقحا  [ 80 . ] يهحفـص 149  11

يهحفص دلج 71  يهحفص 3 و 4 و  دلج 65  راونالاراحب  يهحفص 66 و  دلج 11  راونالاراحب  [ 83 . ] يهحفص 141 دلج 76  راونالاراحب 
بوکرـس ار  نآ  دیاب  میئوگب  رگا  تسا  رت  يوق  اهنآ  یـسنج  يهزیرغ  دـنراد  يرتشیب  شمارآ  ملاس و  ندـب  نوچ  نینمؤم  اریز  [ 84 . ] 342

[85 . ] دننکب يرتدایز  جاودزا  دیاب  سپ  دننک  بوکرـس  ار  نآ  ات  دـهدب  اهنآ  هب  ار  هزیرغ  نیا  یلاعت  يادـخ  ارچ  ینعی  تسا  هناملاظ  دـننک 
دلج 12 راونالاراحب  [ 88 . ] يهیآ 78 دوه  يهروس  [ 87 . ] هحفص ي334 دلج 78  راونالاراحب  [ 86 . ] يهحفص 141 دلج 76  راونالاراحب 

اوملعی نا  اوؤاش  اذا  مالّسلا ) مهیلع   ) هّمئالا نا  باب  يهحفص 382  دلج 1  یفاک  لوصا  [ 90 . ] يهیآ 12 سی  يهروس  [ 89 . ] يهحفص 169
[94 . ] يهحفص 90 دلج 44  راونالاراحب  [ 93 . ] يهحفص 92 دلج 44  راونالاراحب  [ 92 . ] يهحفص 92 دـلج 44  راونالاراحب  [ 91 . ] اوملع

نیا هک  دنا  هتفگ  یـضعب  [ 96 . ] يهحفص 148 دـلج 44  يهحفص 37 و  دـلج 28  راونالاراحب  [ 95 . ] يهحفص 121 دلج 44  راونالاراحب 
[99 . ] يهحفـص 139 دـلج 44  راونـالاراحب  [ 98 . ] يهحفـص 151 دـلج 44  راونـالاراحب  [ 97 . ] تـسا هدوـب  مـکح » نـب  ناورم   » هطـساو
[102 . ] يهحفـص 138 دـلج 44  راونالاراحب  [ 101 . ] يهحفـص 154 دـلج 44  راونالاراحب  [ 100 . ] يهحفـص 145 دـلج 44  راونالاراحب 

يهحفص دلج 44  راونالاراحب  [ 103 . ] يدالیم لاس 670  سرام  اب 27  قباطم  یسمش  يرجه  لاس 49  نیدرورف  اب 10  تسا  هدوب  فداصم 
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. این اشـعار زیاد است کسانی که می خواهنـد آنها را بخواننـد به کتاب بحاراالنوار و  143. ]104[ بحاراالنوار جلد 44 صفحه ي160
ناسـخ التواریخ مراجعه کنند. ]105[ ناسـخ التواریخ جلد 2 صفحهي 176. ]106[ بحاراالنوار جلـد 78 صفحهي 111. ]107[ کشف

يهحفص 116. دـلج 78  راونالاراحب  [ 109 . ] يهحفـص 115 دـلج 78  راونالاراحب  [ 108 . ] هحفـص ي111 دـلج 78  راونـالاراحب  همغلا و 
[113 . ] يهحفـص 218 دـلج 1  راونالاراحب  [ 112 . ] هحفـص ي141 دـلج 1  راونالاراحب  [ 111 . ] هحفـص ي دـلج 78  راونالاراحب  [ 110]
[116 . ] يهحفـص 112 دـلج 78  راونالاراحب  [ 115 . ] يهحفـص 111 دـلج 78  راونالاراحب  [ 114 . ] هحفـص ي111 دـلج 78  راونالاراحب 
[119 . ] هحفـص ي341 دـلج 36  راونالاراحب  [ 118 . ] يهحفـص 259 دـلج 23  راونالاراحب  [ 117 . ] يهحفـص 259 دـلج 23  راونالاراحب 
[122 . ] يهحفـص 413 دـلج 66  راونـالاراحب  [ 121 . ] يهحفـص 325 دـلج 43  راونـالاراحب  [ 120 . ] يهحفـص 75 دـلج 43  راونالاراحب 
[125 . ] يهحفـص 401 دـلج 75  راونالاراحب  [ 124 . ] يهحفـص 113 دـلج 71  راونالاراحب  [ 123 . ] يهحفـص 183 دـلج 71  راونالاراحب 
[128 . ] يهحفـص 102 دـلج 78  راونالاراحب  [ 127 . ] يهحفـص 102 دـلج 78  راونالاراحب  [ 126 . ] يهحفـص 204 دـلج 92  راونالاراحب 
[131 . ] يهحفـص 102 دـلج 78  راونالاراحب  [ 130 . ] يهحفـص 102 دـلج 78  راونالاراحب  [ 129 . ] يهحفـص 102 دـلج 78  راونالاراحب 
[134 . ] يهحفـص 102 دـلج 78  راونالاراحب  [ 133 . ] يهحفـص 102 دـلج 78  راونالاراحب  [ 132 . ] يهحفـص 102 دـلج 78  راونالاراحب 
[137 . ] يهحفـص 102 دـلج 78  راونالاراحب  [ 136 . ] يهحفـص 102 دـلج 78  راونالاراحب  [ 135 . ] يهحفـص 102 دـلج 78  راونالاراحب 
[140 . ] يهحفـص 102 دـلج 78  راونالاراحب  [ 139 . ] يهحفـص 102 دـلج 78  راونالاراحب  [ 138 . ] هحفـص ي102 دـلج 78  راونالاراحب 
[143 . ] يهحفـص 243 دـلج 78  راونالاراحب  [ 142 . ] هحفـص ي111 دـلج 78  راونالاراحب  [ 141 . ] يهحفـص 102 دـلج 78  راونالاراحب 

يهحفص 111. دلج 78  راونالاراحب  [ 144 . ] هحفص ي111 دلج 78  راونالاراحب 
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