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مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  ناشخرد  هرهچ 

: هدنسیون

یلاخلخ ینابر  یلع 

: یپاچ رشان 

مالسلاهیلع نیسحلابتکم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 

www.noorfatemah.org



تسرهف
5تسرهف

ع)  ) یلع نب  نیسح  ناشخرد  25هرهچ 

باتک 25تاصخشم 

25همدقم

دیزی شور  26قالخا و 

باتک فیلات  28ببس 

تنس نآرق و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیصخش  تدالو و  لوا :  29شخب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دلوت  لوا :  29لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  29دلوت 

نادیهش 29هاش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  30دلوت 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدش  دازآ  30هتشرف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نابنج  هراوهگ  31لیئربج 

یحو لزانم  31رد 

یبیغ 32ددم 

لضفلا ما  32باوخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  جاودزا  مود :  33لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  موس :  35لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  35نادنزرف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  دعب  35يافلخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لسن  زا  36ناماما 

نآرق تایآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مراهچ :  36لصف 

ریهطت هیآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  36ماما 
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یعفاش 37ماما 

تسافش مالسلا  مهیلع  تیب  لها  37رکذ 

تسا بجاو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  38یتسود 

هلهابم هیآ  مالسلا و  هیلع  نیسح  39ماما 

دنک یم  تیاور  40هیواعم 

هماع ناگرزب  زا  رفن  ود  40نخس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناج  مالسلا  هیلع  40یلع 

یتا لها  هروس  مالسلا و  هیلع  نیسح  41ماما 

هنئمطم سفن  بحاص  مالسلا  هیلع  نیسح  42ماما 

ناجرم 42ولول و 

تسا بجاو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  43تعاطا 

رجف هروس  مالسلا و  هیلع  نیسح  43ماما 

تایاور رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مجنپ :  43لصف 

تایاور رد  مالسلا  هیلع  نیسح  43ماما 

دش مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يادف  44میهاربا 

مالسلاامهیلع نینسح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  44تبحم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  45بقانم 

دیشخب تنیز  مالسلاامهیلع  نینسح  دوجو  هب  ار  تشهب  ملاع  46دنوادخ 

تسا بجاو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  46یتسود 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یماش و  47درم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  قالخا  مشش :  48لصف 

راکاطخ مالغ  مالسلا و  هیلع  نیسح  48ماما 

ردارب هب  مارتحا  مالسلا و  هیلع  نیسح  48ماما 

رامیب تدایع  مالسلا و  هیلع  نیسح  48ماما 
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مالسلا مهیلع  نینسح  48قالخا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  49تواخس 

یم رضخ  رشب  مالسلا و  هیلع  نیسح  49ماما 

كرابم تشپ  رب  هنیپ  راثآ  49هدهاشم 

تفرعم رادقم  هب  49یکین 

لگ هخاش  50زینک و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هاگن  رد  50ملعم 

دیزومایب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  50تواخس 

ییانشآ 51راعش 

هنیفس نیلقث و  ثیدح  متفه :  51لصف 

نیلقث 51ثیدح 

مالسلاامهیلع راهطا  همئا  يارب  تلیضف  تشه  رب  لمتشم  ترتع  52ثیدح 

هنیفس 52ثیدح 

یهلا رون  چنپ  هب  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  52دادمتسا 

دوش هدناوخ  پچ  هب  تسار  52زا 

دنتاجن یتشک  مالسا  مهیلع  تیب  53لها 

مالسلا هیلع  حون  یتشک  رد  یهلا  رون  53جنپ 

 ! نم راک  ددم  يا  نم !  ادخ  فطل  54يا 

 ! دنناوخب مالسلا  مهیلع  تیب  لها  54نانمشد 

تسا تاجن  یتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  54ماما 

تداهش یبایزرا  مود :  55شخب 

هعیش نادنمشناد  رظن  لوا :  55لصف 

تسا رتالاب  همه  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  55تبیصم 

؟  تسیچ 55اروشاع 
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بآ ندیشون  زا  سپ  نیسح  ماما  لتاق  رب  نعل  56باوث 

تاناویح هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  56تفوطع 

تسا هدنز  هشیمه  مالسلا  هیلع  نیسح  56ماما 

وت رب  57نیرفآ 

تداهش زا  سپ  نانمشد  57یگزره 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ياقب  57زار 

دیریگب تربع  دیزی  58زا 

راوتسا وت  مایقز  نید  خاک  58يا 

تّنس لها  نادنمشناد  رظن  مود :  58لصف 

ناتسکاپ روشک  سسوم  حانج  یلع  دمحم  - 158

ننست لها  فورعم  هدنسیون  دنمشناد و  یلئالع  هللادبع  - 258

یندم دومحم  دمحم  خیش  نخس  - 358

تنس لها  هدنسیون  - 459

ناملسم ریغ  نادنمشناد  رظن  موس :  60لصف 

نیون دنه  راذگناینب  يدناگ  امتاهم  - 160

دیوب م .  ل .  - 260

ییاکیرمآ خروم  کینوریا  نتگنشاو  - 360

سمیج کیردرف  رس  - 460

نوارب دراودا  روسفرپ  - 560

روهشم خروم  نوبیگ  - 660

زنکید زلراچ  - 760

نییرام ویسم  -861

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يراکادف  ییاپورا و  ققحم  - 961

فزوج رتکد  رظن  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يدوجو  راثآ  - 1061
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تیمولظم  رد  یسیلگنا  مادام  راتفگ  - 1162

مالسلا هیلع  ماما  ملع  موس :  63شخب 

؟  تسیک ماما  لوا :  63لصف 

؟  تسیک 63ماما 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  نایب  رد  ماما  63فصو 

اه شناد  مامت  هب  ملاع  63ماما 

البرک هثداح  زا  64ربخ 

یبیغ ربخ  64دنچ 

بیغ رابخا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا  65لوسر 

رسای رامع  تداهش  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  65ربخ 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نابز  زا  رگج  دنه  باوخ  65ریبعت 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  یبیغ  66ياهربخ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  66ییوگبیغ 

دادغب 67حتف 

دعب لاسدصناپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نداد  67ربخ 

تساه شناد  مامت  هب  ملاع  مالسلا  هیلع  68یلع 

مالسلا هیلع  ماما  ملع  هرابرد  یثحب  مود :  68لصف 

68همدقم

ماما ملع  زا  لوا  68مسق 

ماما 68ملع 

ملع تابثا  68هار 

يداع ملع  ماما :  ملع  زا  مود  70مسق 

يداع 70ملع 

نآ فده  مالسلا و  هیلعادهشلا  دیس  71تضهن 
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دیزی تفالخ  هیواعم و  72تشذگرد 

دیزی اب  تعیب  مالسلا و  هیلع  72ماما 

تعیب زا  عانتما  72رثا 

یگدنز رب  گرم  72حیجرت 

دوخ هفیظو  هب  مالسلا  هیلع  ماما  فلتخم  ياه  73هراشا 

دوخ مایق  تدم  لالخ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شور  73فالتخا 

یئابطابط نیسح  74دمحم 

دیلقت عجرم  زا  یهقف  ياوتف  74کی 

ینیوکت 76تیالو 

ناربمایپ البرک و  هثداح  مراهچ :  76شخب 

نآ هیمست  هجو  البرک و  لئاضف  لوا :  76لصف 

البرک 76لئاضف 

البرک نیمز  77تلیضف 

قشع رهش  77ياهمان 

هاگن کی  79ردالبرک 

نارگمتس مشچ  79راخ 

همالس 79سلوب 

مالسلا مهیلع  ناماما  ناربمایپ و  البرک و  هثداح  مود :  80لصف 

دهد یم  ربخ  ار  تداهش  80دنوادخ 

البرک نیمز  زا  مالسلا  هیلع  مدآ  81روبع 

البرک مالسلا و  هیلع  حون  81یتشک 

البرک زا  مالسلا  هیلع  میهاربا  82روبع 

دندیماشاین بآ  مالسلا  هیلع  لیعامسا  ترضح  82نادنفسوگ 

البرک هب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  82ترفاسم 
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البرک مالسلا و  هیلع  نامیلس  83ترضح 

دشن جراخ  دجسم  زا  زور  هس  مالسلا  هیلع  ایرکز  83ترضح 

البرک زا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  83روبع 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  84ربخ 

دیلپ دیزی  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  84نعل 

لیئربج نابز  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  85ربخ 

 ! زیمآرارسا كاخ  يا  وت  زا  اتفگش  85هو ! 

قاشع 86هاگلتق 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  رب  یبعار  رتوبک  86نیرفن 

 ( يدمحم  ) یسراف ناملس  هاگدید  زا  86البرک 

دهد یم  ربخ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  سابع  86نبا 

دنک یم  روبع  البرک  نیمز  زا  مالسلا  هیلع  یلع  86ترضح 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لتاق  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نداد  87ربخ 

دهد یم  ربخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق  زا  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  87ماما 

بیغ ملع  مالسلا و  هیلع  نیسح  87ماما 

تسا هاگآ  دوخ  تشونرس  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  88ماما 

دنک یم  وگتفگ  دعس  رمع  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  88ماما 

ترضح نآ  ناریاز  لیاضفو  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترایز  لیاضف  موس :  88لصف 

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  ترایز  88لیاضف 

مالسلا هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  نارئاز  لیاضف  90رد 

راوز يارب  ناگتشرف  91ياعد 

راوز هزانج  عییشت  رد  هکئالم  91روضح 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  لئاضف  مراهچ :  92لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  92لئاضف 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  هرابرد  93یتایاور 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  94تمارک 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  هملس و  94ما 

رگید 95یهاگن 

راکهانگ نز  96ناتساد 

دهد یم  شزرا  زامن  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  97تبرت 

نایروح يارب  97تاغوس 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  97رطع 

تبرت اب  ربق  باذع  97راهچ 

زامن یلوبق  ثعاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  99تبرت 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يارب  هیرگ  100باوث 

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  يراوگوس  100باوث 

یمومع 101يراوگوس 

يرادازع 101يراوگوس و 

تسا نیسح  ماما  يادن  هب  نتفگ  کیبل  مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  102نتسیرگ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يارب  نامسآ  103هیرگ 

(358  ) درک هیرگ  نوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  زور  لهچ  104نامسآ 

دنک یم  هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  104باتفآ 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  104هیرگ 

مالسااهیلع ارهز  همطاف  ترضح  رتفد  رد  اهناوخ  هضور  105مان 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تازجعم  تعاجش و  زا  يا  هنومن  مجنپ :  106شخب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تعاجش  لوا :  106لصف 

هدیسر ثرا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  106تعاجش 

تسا نم  ردپ  ربنم  107نیا 
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نییاپ ایب  مدج  ربنم  زا  وگغورد  107يا 

دش لثم  برع  نایم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  107تعاجش 

نید یماح  هناگی  مالسلا  هیلع  نیسح  108ماما 

مولظم زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  108تیامح 

هیواعم هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  109نامرف 

هیواعم اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  109يوگتفگ 

هیواعم هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  110همان 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تازجعم  مود :  110لصف 

دش باجتسم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياعد   . 1110

تشهب غاب  هزجعم   . 2110

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ياعد  هب  هدرم  ندش  هدنز   . 3111

نابسا ندرک  هدنز   . 4111

تبانج زا  یهن   . 5112

بت رارف  هزجعم   . 6112

یئباص نز  ناتساد   . 7112

روگنا هزجعم   . 8112

تایاور نآرق و  رد  هنوعلم  هرجش  مشش :  112شخب 

112همدقم

نآرق رد  هیما  ینب  هنوعلم  هرجش  لوا :  113لصف 

نآرق رد  هیما  ینب  هنوعلم  113هرجش 

هیما ینب  113بسن 

نایفسوبا 113نادناخ 

راوخ رگج  114دنه 

ص)  ) ادخ لوسر  نابز  زا  هدش  نیرفن  هرجش  مود :  114لصف 
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ص)  ) ادخ لوسر  نابز  زا  هدش  نیرفن  114هرجش 

دشورف یم  ار  دوخ  نارتخد  115هیواعم 

راکتیانج رفاک و  دیزی  موس :  115لصف 

راکتیانج رفاک و  115دیزی 

راوخ بارش  115دیزی 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  اب  دیزی  116راتفر 

دنز یم  بوچ  ص )  ) هللا لوسر  هاگ  هسوب  هب  116دیزی 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ندرک  ناراب  116گنس 

نومیم اب  هقباسم  116دیزی و 

راوشاع مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  متفه :  117شخب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  للع  لوا :  117لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  117للع 

شنامز یگتفشآ  مالسلا و  هیلع  نیسح  117ماما 

هبیط هرجش  مالسلا و  هیلع  نیسح  118ماما 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تضهن  جیاتن  119راثآ و 

دهاوخ یم  تعیب  120دیزی 

دیلو اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  120يوگتفگ 

شدج ربق  مالسلا و  هیلع  نیسح  121ماما 

دیشکب ار  121هیواعم 

هرونم هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  جورخ  مود :  122لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ياه  122ترفاسم 

ناتسربط 122رفس 

همرکم هکم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دورو  موس :  124لصف 

هکم رد  124ماما 
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هکم رد  ماما  124تماقا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  هفوک  مدرم  ياه  124همان 

دش هتشون  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  همان  رازه  125هدزاود 

هفوک مدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  125خساپ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ریفس  مالسلا  هیلع  لیقع  نب  125ملسم 

مالسلا هیلع  لیقع  نب  ملسم  127تیصو 

مالسلا هیلع  لیقع  نب  ملسم  128هناتسآ 

قارع تمس  هب  همرکم  هکم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح  مراهچ :  130لصف 

قارع تمس  هب  همرکم  هکم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  130تکرح 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  یهلا  130مایپ 

ینیدلا ءاهب  131يدهم 

اونین 131ياوه 

دندش هراوآ  ناشیاه  هناخ  زا  قحان  132هب 

هکم زا  تکرح  132هبطخ 

البرک 133ناوراک 

؟  تشذگ هچ  هار  یط  134رد 

رح هاپس  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  135ینارنخس 

البرک هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دورو  مجنپ :  135لصف 

البرک هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  135دورو 

البرک هب  البرک  دیهش  135دورو 

دوش یم  البرک  دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  136ماما 

مارح 137ياههام 

دیواج 137تنطلس 

مارحلا 137مرحم 
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هعقاو خیرات  هعقاو  138ناونع 

قوشعم اب  قشع  ناطلس  139زار 

اروشاع عیاقو  رامش  زور  مشش :  139لصف 

مرحم لوا  139زور 

مرحم مود  139زور 

البرک يوس  هب  رکشل  مازعا  مرحم  موس  141زور 

مرحم مراهچ  143زور 

مرحم مجنپ  143زور 

مرحم مشش  144زور 

مرحم متفه  145زور 

(558  ) مرحم متشه  146زور 

اعوسات 150رصع 

اروشاع 150بش 

اروشاع بش  مالسلا و  هیلع  نیسح  151ماما 

مرحم هام  مهن  زور  153رخآ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لیدب  یب  نارای  تداهش  متفه :  154لصف 

دندش دیهش  لوا  هلمح  رد  هک  154ینارای 

رح هبوت  افو ،  اب  نارای  هیقب  157تداهش 

همحرلا هیلع  رح  ربق  158شبن 

ریضخ نب  ریرب  158تداهش 

همحرلا هیلع  یبلک  بهو  158تداهش 

يوادیص يدسا  يدزا  دلاخ  نب  ورمع  159تداهش 

هللا همحر  یفنح  هللادبع  نب  دیعس  160تداهش 

همحرلا هیلع  نیقلا  نب  ریهز  160تداهش 
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امهنع هللا  یضر  سابع  بذوش و  161تداهش 

هللا همحر  لمج  نب  لاله  نب  عفان  162تداهش 

هللاامهمحر نایرافغ  نمحرلادبع  هللادبع و  162تداهش 

هللا همحر  یمابش  دعسا  نب  هلظنح  162تداهش 

همحرلا هیلع  يدنکلا  یلدهبلا  اثعتشا  یبا  163تداهش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  باحصا  زا  یعمج  163تداهش 

هللا همحر  نوج  163تداهش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نذوم  قورسم ،  نب  جاجح  164تداهش 

هللا همحر  هتشک  ردپ  یناوج  164تداهش 

یکرت مالغ  164تداهش 

یجرزخ يراصنا  تبعک  نب  هلظرق  نب  ورمع  164تداهش 

عاطملا یبا  نب  ورمع  نب  دیوس  165تداهش 

اپکی 165دیهش 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  نادناخ  تداهش  متشه :  165لصف 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  نب  ربکا  165یلع 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  نب  ربکا  165یلع 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  166هینک 

یمشاه 166هم 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  تداهش  166هزرابم و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لاح  168نابز 

مالسلا هیلع  نسحلا  نب  168مساق 

مالسلا هیلع  نسحلا  نب  رکبوبا  169تداهش 

مالسلا هیلع  نسحلا  نب  دمحا  169تداهش 

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  ناردارب  170تداهش 

زا 261تسرهف هحفص 17 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هاگن کی  رد  مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  171ترضح 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  171ترضح 

حلاص 171دبع 

مالسلا هیلع  سابع  هدیرب  ياهتسد  مالسلا و  هیلع  ارهز  172همطاف 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  نیسح و  172ماما 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  نیدباعلا و  نیز  172ماما 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  قداص و  172ماما 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  هللا و  هیقب  172ترضح 

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  لیاضف  زا  تلیضف  173دنچ 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  ترضح  173تعاجش 

رادباقن 174ناوج 

مالسلا هیلع  لضفلاابا  سفن  اب  175داهج 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  ترضح  175تداهش 

مالسلا هیلع  نینبلا  ما  لاح  176نابز 

مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  نب  سابع  نب  177دمحم 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  دیهش  177دنزرف 

مالسلا هیلع  لیقع  نب  ملسم  نب  هللادبع  177تداهش 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  هللادبع  نب  دمحم  178تداهش 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  هللادبع  هب  نوع  178تداهش 

مالسلا هیلع  لیقع  نب  نمحرلادبع  178تداهش 

مالسلا هیلع  رغصا  یلع  178ترضح 

راوخ ریش  178كدوک 

راوخریش لفط  تداهش  179رد 

مالسلا هیلع  بابر  ترضح  لاح  180نابز 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لآ  زا  یلفط  180تداهش 

دیهش 181يولوچوک 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادیهش  رالاس  تداهش  متشه :  182شخب 

اروشاع زور  لوا :  182لصف 

اروشاع 182زور 

اروشاع زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  182هبطخ 

اروشاع زور  رد  اهودنه  نتفر  شتآ  183رد 

افش 184كاخ 

هدیدن یغاد  184ایوگ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  185تاجانم 

نادیهش رالاس  185هزرابم 

داتسیا تساخرب و  186سپ 

نامسآ 187باتفآ 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  هب  نیسح  ماما  187شرافس 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  187همان 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  عادو  مود :  188لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  188عادو 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  188يدنمتریغ 

هلاس هس  188رتخد 

لوسر غاب  189هویم 

تداهش زا  دعب  عیاقو  موس :  189لصف 

 ! دروخن بآ  ردپ  هنشت  بل  دای  189هب 

متروص هب  نزم  190یلیس 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  190بسا 
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يدسا درم  بیاجع  191ندید 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  یب  رکیپ  رانک  مالسلا  هیلع  191بنیز 

ترضح نآ  ناوریپ  يارب  یسرد  نادیهش  ياوشیپ  193تداهش 

البرک يادهش  دادعت  یماسا و  مراهچ :  194لصف 

اروشاع زور  رد  مشاه  ینب  يادهش  دادعت  رد  194لاوقا 

البرک يادهش  194یماسا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هباحص  زا  196يادهش 

دندوب البرک  رد  هک  ادهش  196ناردام 

دندرپس ناج  یگنشت  تشهد و  رثا  رد  لفط  196ود 

مالسلا هیلع  ماما  حورجم  196باحصا 

اروشاع هعقاو  زا  دعب  ثداوح  نایدیزی و  تایانج  مجنپ :  197لصف 

مالسلا هیلع  ناگدازآ  رورس  رکیپ  رب  ندنازات  197بسا 

لامج 197ثیدح 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نابیرغ  ماش  بش  زا  197يدای 

هفوک هب  ادهش  ياهرس  197نداتسرف 

ادخ مکح  رب  داجس  198ترضح 

نادیهش يراپس  198كاخ 

خیرات لوط  رد  ینیسح  هناتسآ  مشش :  199لصف 

هیما ینب  رصع  رد  ینیسح  199هناتسآ 

لوا 199ترامع 

مود 200ترامع 

موس 200ترامع 

مراهچ 200ترامع 

مجنپ 200ترامع 
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ینیسح هناتسآ  رد  يزوس  201شتآ 

نایریالج رصع  رد  ینیسح  201هناتسآ 

يوفص رصع  رد  ینیسح  202هناتسآ 

راشفا هاشردان  رصع  رد  ینیسح  202هناتسآ 

هیراجاق رصع  رد  ینیسح  202هناتسآ 

رضاح رصع  رد  ینیسح  203هناتسآ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رهطم  رس  متفه :  203لصف 

؟  دندرپس كاخ  هب  اجک  ار  رهطم  204رس 

مالسلا هیلع  نیسحلا  سار  205هناتسآ 

قشمد رد  نادیهش ،  رهطم  رس  متشه :  206لصف 

قشمد رد  نادیهش ،  رهطم  206رس 

ادهشلا سوور  207ماقم 

ادهشلا سوور  207هناتسآ 

تیب لها  نانمشد  مهن :  208شخب 

دنا هداز  مارح  مالسلا  هیلع  تیب  لها  نانمشد  لوا :  208لصف 

دنا هداز  مارح  مالسلا  هیلع  تیب  لها  208نانمشد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  هب  لکوتم  208تراسج 

یبیغ 208ياهریت 

دراد همهاو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  زا  209نوراه 

ناملاظ نانیشن  209مه 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لتاق  209باذع 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  210ینمشد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  210یهاوخداد 

هفوک رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  مهد :  210شخب 
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دنور یم  هفوک  فرط  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیب  لها  لوا :  211لصف 

دنور یم  هفوک  فرط  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیب  211لها 

صاصج ملسم  ربخ  رکذ  هفوک و  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  213دورو 

هفوک رد  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  213هبطخ 

هفوک رد  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  215هبطخ 

هفوک رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  یخیرات  216هبطخ 

یلاعت هللا  همحر  يدزا  فیفع  نب  هللادبع  217تداهش 

ماش ات  هفوک  زا  ارسا ،  ناوراک  اب  هارمه  مود :  218لصف 

ماش ات  هفوک  زا  ارسا ،  ناوراک  اب  218هارمه 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدرک  دازآ  219نیریش ، 

ماش رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مهدزای :  222شخب 

ماش هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  لوا :  222لصف 

نیعل رمش  هب  مالسلااهیلع  موثلک  ما  222هیصوت 

دور یم  ماش  هب  ناریسا  223ناوراک 

ماش رد  223ناریسا 

هنادرم 224تمه 

دندرک شوپ  هایس  ار  دیزی  خاک  تیب  لها  مود :  224لصف 

دندرک شوپ  هایس  ار  دیزی  خاک  تیب  224لها 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  225تاجاح 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  جنرتسد  اب  225نهاریپ 

دیزی 225رسمه 

درک اوسر  ار  دیزی  مالسلااهیلع  226بنیز 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  يارسا  نیشتآ  ياه  هبطخ  موس :  227لصف 

مالسلااهیلع يربک  بنیز  227هبطخ 
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مالسلااهیلع يربک  بنیز  هفیرش  هبطخ  228همجرت 

تفر درک و  نآرق  229ریسفت 

مالسلا هیلع  داجس  ترضح  229هبطخ 

فهک باحصا  هصق  زا  رت  231بیجع 

هرونم هنیدم  هب  ارسا  ناوراک  تشگزاب  مهدزاود :  232شخب 

ریشب هلیسو  هب  ترضح  نآ  نارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  ربخ  لوا :  232لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  232ربخ 

وا ییارس  هیثرم  هنیدم و  هب  ماش  زا  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  233تعجارم 

دیسر دحا  هوک  هنماد  هب  ات  موش  233ربخ 

ریشب اب  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  234تاقالم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رسمه  236بابر 

هبیط هنیدم  هب  مالسلااهیلع  بنیز  هردخم  ایلع  236دورو 

مالسلااهیلع يربک  بنیز  اب  نینبلا  ما  237تاقالم 

نادنمدرد 237بیبط 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق  رانک  مالسلااهیلع  238بنیز 

هنیدم رد  يرادازع  سلاجم  مود :  238لصف 

هنیدم رد  يرادازع  238سلاجم 

 ! دوش شوماخ  دیابن  239هنیدم 

هنیدم رادنامرف  239همان 

مالسلااهیلع يربک  بنیز  ترضح  دیعبت  روتسد  موس :  239لصف 

مالسلااهیلع يربک  بنیز  ترضح  دیعبت  239روتسد 

 ! دننزب شتآ  ار  ام  240رگا 

؟  منک باختنا  ار  240اجک 

رصم يوس  هب  240دیعبت 
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هاگدیعبت هب  ناوراک  241تکرح 

رصم هب  241دورو 

لد 241زوس 

مانمگ 242زابرس 

ام 242هفیظو 

یبهذم ناگدنیوگ  مالسلا و  هیلع  مولظم  ماما  نارادازع  اب  دنچ  ینخس  مراهچ :  243لصف 

مالسلا هیلع  مولظم  ماما  نارادازع  اب  دنچ  243ینخس 

یبهذم ناگدنیوگ  اب  243ینخس 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدنزومآ  راصق و  تاملک  مجنپ :  245لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدنزومآ  راصق و  245تاملک 

اهتشون 246یپ 

اهتشون 1 246یپ 

اهتشون 2 249یپ 

اهتشون 3 251یپ 

اهتشون 4 253یپ 

اهتشون 5 256یپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  259هرابرد 
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ع)  ) یلع نب  نیسح  ناشخرد  هرهچ 

باتک تاصخشم 

یلع فیلاــت  مالــسلاامهیلع / یلع  نبنیـــسح  ناــشخرد  هرهچ  روآدــیدپ :  ماــن  ناوــنع و  - 1325 یلع ، یلاــخلخینابر ، هسانـــشرس : 
.: 631 ص يرهاظ :  تاصخشم  . 1379 مالسلاهیلع ، نیسحلابتکم  مق : رشن :  تاصخشم  تساریو 2 .]  : ] تساریو تیعضو  یلاخلخینابر .

[ - 617 . ] ص همانباتک : تشادداـی :  ناتـسبات 1385 . متفه : پاچ  تشاددای :   0-4-91933-964 لایر :  22000 کـباش :  هنومن . روصم ،
 : هرگنک يدــنب  هدر  همانتــشذگرس . 61ق -- .  - 4 موـس ، ماـما  ع ،)  ) یلعنبنیـسح عوـضوم :  سیوـنریز . تروـص  هـب  نـینچمه  619 ؛

م9928-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/953 ییوید :  يدنب  هدر  BP41/4/ر2چ9 1379 

همدقم

تداهش نینوخ  هعقاو  نیعمجا .  مهئادعا  یلع  هللاۀنعل  و  نیرهاط ،  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  و  بر ،  هللا  دمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
گرزب تیـصخش  نآ  یلاع  تاماقم  رب  هوالع  تسا ،  خیرات  ثداوح  نیرت  مهم  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ادهـشلا  دیـس  ترـضح 
ناربمایپ متاخ  زا  هک  يرتاوتم  تاـیاور  نادیهـش و  رـالاس  نآ  خـماش  ماـقم  هراـبرد  اـیلوا  نانخـس و  ینوبر و  سدـقم  هاگـشیپ  رد  یناـهج 

زین تسا و  هدـش  دراو  مالـسا  شخب  تاـجن  ربـهر  تمظع  هراـبرد  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  هلآ و  هیلع و  هللادـبع  نب  دـمحم  ترـضح 
مایق تسا .  خیرات  هدش  هتخانـش  هرهچ  یتوکلم  ناسنا  نآ  هدرک و  یـسررب  ار  البرک  راختفا  رپ  هثداح  یمالـسا  ریغ  یمالـسا و  نادنمـشناد 
ياه همانرب  نآرق و  هجوتم  ار  ایند  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  میظع  ماما  نارگدادیب  ملظ  خاک  هدـننک  ناریو  ناگدازآ ،  ربهر  سدـقم 

لیم و هب  دـنناوتن  نامکاح  ات  درک  مایق  هللا  یلو  یلع  ترـضح  هشوگ  رگج  دومن  هیما  ینب  ملظ  هجوتم  مه  ار  ناناملـسم  مومع  هدومن و  نآ 
تموکح قح  مالـسا  طیحم  رد  دنتـسین  ینآرق  نیناوق  دنب  ياپ  هک  اهنآ  دنک  مالعا  ایند  هب  ات  دننک ،  يزاب  نآرق  تاررقم  اب  دوخ  دوخ  يار 

رد نامیا  يدازآ و  لدع و  شرتسگ  يارب  دیواج  گرزب و  نیـسح  هک  تسالبرک  نینوخ  دربن  یهلا ،  سدـقم  داهج  یلاع  هنومن  دـنرادن . 
نایناهج هب  درک و  راوتـسا  شکاپ  نوخ  راثن  اب  شدنمجرا  ياین  نییآ  تساخرب و  متـس  لطاب و  هزرابم  هب  و  درک ،  اپ  رب  تارف  هدـیتفت  رتسب 
شنیرفآ نامیا  تضهن  تیرح و  يرگداد و  دوب و  یتسرپ  قح  يادن  شنینط  رپ  دایرف  تخومآ و  داهج  راثیا و  يراکادـف و  نامیا و  سرد 

یناسنا لامک  يدرمدار و  يدرم و  يزاب و  كاپ  هماگنه  شیاروشاع  دوب و  قح  بتکم  شیالبرک  تمارک ،  يدازآ و  دوب و  فرش  بتکم 
ماما دروآ .  یگدـنیرفآ  یگدـنزاس و  دیـشوج و  هشیمه  دیـشکن و  هک  ینوخ  تسویپ و  یگنادواـج  هب  دیـشک و  رپ  تیدـبا  هب  هک  یماـیق 

تیناسنا زا  تیامح  هب  دوب ،  نآ  هینبم  تلع  هک  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  دعب  هتبلا  دوب ،  مالسا  هیقبم  تلع  مالسلا  هیلع  نیسح 
شزیخ ره  تخادرپ و  یناسنا  ینامسآ و  یلاع  بالقنا  نیرت  هنادواج  نیرت و  سدقم  نیرت و  یـسامح  نیرتروش و  رپ  داجیا  هب  یگدازآ  و 

حور دشخب و  یم  تایح  دنکفا و  یم  نینط  اه  ناسنا  شوگ  رد  وا  هلذـلا  انم  تاهیه  دایرف  زونه  هک  تفرگ  هیامرـس  هیام و  وا  زیخاتـسر  زا 
هیلع نیـسح  ماـما  زا  دـنه  رد  يدازآ  رد  نم  دـیوگ :  یم  يدـناگ  دزاـس  یم  تزع  دروآ و  یم  ناـمیا  دـنیرفآ و  یم  يدازآ  درورپ و  یم 

سرد ملاع  نادنمتریغ  هب  درک و  مایق  ترضح  ( 1  ) نسح زا  زومآ  تیرح  قح  لها  نیسح  زا  زوس  یگدنز  ياون  رد  متفرگ .  ماهلا  مالـسلا 
ات درک  مایق  وا  دروآ  رد  ياپ  زا  هشیمه  يارب  ار  یمالـسا  دض  تموکح  درک و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  هتفخ  تلم  تخومآ و  يرادـنید 
زا فارحنا  دـنیوگن  ات  درک  مایق  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  تسا .  زیاج  مالـسا  رد  يزاب  يراـمق  يراوخ و  بارـش  دـنیوگن  تلم 
اب دیزی  داد .  یم  ماجنا  ار  عیاجف  نیا  تقو  تموکح  هک  نیا  لیلد  هب  درادن  یلاکشا  یعامتجا  یگداوناخ و  طباور  رد  مالـسا  نوناق  ریـسم 
اب انلع  دناد  یم  یمالـسا  تکلمم  رادـمامز  هفیلخ و  ار  دوخ  هک  وا  تسا  هدرک  مرگرـس و  ار  دوخ  یـصاقر  طاول و  انز و  بارـش و  رامق و 

یلع نب  نیـسح  ماـما  زج  اـیآ  دـنک  یم  يزاـب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نـب  دـمحم  ترـضح  كاـپ  ياـه  فدـه  اـب  نآرق و  نـید و 
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ناگدنزاون اب  هشیمه  دیزی  دننام  يرادمامز  دروآ .  رد  ياپ  زا  ار  وا  دنک و  مرن  هجنپ  فوخم  ناطرس  نیا  اب  هک  تسه  یسک  مالسلاامهیلع 
 . درب یم  رس  هب  بارش و . . .  یم و  هلایپ  اه ،  هنیزوب  اه ،  گس  يراکش ،  ناغرم  ، 

دیزی شور  قالخا و 

شنامیدن نانز و  سلجم  زا  و  دراذگ ،  یم  ندز  رات  و  يراسکیم ،  رد  ار  شزور  بش و  هک  دوب  یبوخ  دب  ناوج  دـیزی  دـیوگ :  یم  داقع 
هقالع دـیوگ :  یم  وا  مه  ( 2  . ) دـنراذگ یم  روشک  روما  نایرج  زا  عـالطا  یب  راکـش  رد  ار  يا  هتفه  راکـش و  يارب  رگم  تساـخ  یمن  رب 

هب یگدیـسر  زا  ار  وا  راکـش  هب  وا  طرفم  لیم  دوب و  هدرک  بغار  نامیدن  نارعاش و  اب  ترـشاعم  يراسگیم و  هب  ار  وا  رعـش  هب  دیزی  دیدش 
هنیزوی دیزی  داد .  رارق  هنیزوب  زوی و  نابحاص  فیدر  مه  ار  وا  ناگنیزوب  اهزوی و  تیبرت  هب  وا  هجوت  تشاد  یم  زاب  تسایـس  کلم و  روما 
بارـش سلاـجم  رد  و  درک ،  یم  تنیز  هرقن  ـالط و  اـب  ار  نآ  دـناشوپ و  یم  وا  هب  ریرح  ساـبل  دـناوخ ،  یم  سیقوبا  ار  نآ  هک  تشاد  يا 

دیزی ( 3  . ) دربب اه  بسا  زا  ار  هقباسم  ات  دومن  یم  صیرحت  و  درک ،  یم  شراوس  یغالا  رب  یناود  بسا  تاقباسم  رد  تخاس و  یم  رضاح 
رفاک دیزی  تایانج  زا  یکی  تسا  مزال  ( 4  . ) درک یمن  يراددوخ  هانگ  يراسگیم و  زا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هنیدم  رد  یتح 

هب دنتشادرب ،  لمح  انز  زا  هک  ینانز  رامـش  دنداد  ماجنا  یگرزب  تایانج  هنیدم  رد  دیزی  نارگتراغ  میروایب ،  اج  نیا  رد  هنومن  ناونع  هب  ار 
رد يدازون  يراصن  زا  ینز  نآ  رد  هک  دش  يا  هناخ  دراو  دیزی  نازابرس  زا  یکی  دیـسر  رازه  هد  هب  رگید  تیاور  هب  رازه و  ینئادم  تیاور 
 : تفگ زابرس  دنا .  هدرب  تراغ  هب  هدوب  هچ  ره  دنا و  هدراذگن  یقاب  يزیچ  ادخ  هب  تفگ :  نز  تساوخ .  ار  هناخ  ثاثا  زابرـس  تشاد  لغب 
زا يراـصنا  هشبک  یبا  نبا  رـسپ  نیا  وـت ،  رب  ياو  تفگ :  نز  مشک .  یم  ار  كدوـک  نـیا  تدوـخ و  هـنرگ  یهدـب و  يزیچ  نـم  هـب  دـیاب 

يدزد منکن ،  انز  هک  مدرک  تعیب  متشاد  تکرش  هرجش  تعیب  رد  هک  متسه  ینانز  زا  نم  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا 
ناج رسپ  تفگ :  درک و  شکدوک  هب  ور  سپس  سرتب .  ادخ  زا  سپ  مدرک ،  افو  مدومن  هک  یتعیب  هب  مزاسن و  ناتهب  مشکن ،  دنزرف  منکن ، 
ناهد هب  ار  ردام  ناتسپ  هک  نانچمه  ار  لفط  ياپ  محر  یب  زابرـس  مداد .  یم  مهدب ،  درم  نیا  هب  وت  ياج  هب  هک  متـشاد  يزیچ  رگا  ادخ  هب 

هناخ زا  زونه  دنا  هدرک  لقن  ناراگن  خیرات  تخیر .  نیمز  يور  شرس  زغم  هک  دز  راوید  هب  یتخس  هب  ار  وا  نانچ  دیشک و  تفرگ و  تشاد 
هللا یلص  ادخ  لوسر  دجـسم  رد  ار  ناشنابـسا  هک  دیـسر  يدح  هب  ناشرفک  زواجت و  هلمجلاب  دش  هایـس  شیور  فصن  هک  دوب  هتفرن  نوریب 

دندش و بکترم  وا  تردق  راکتا  هب  دیزی و  نامرف  هب  ار  میارج  نیا  مامت  دندرک .  تراسج  رهطم  ربق  فیرـش و  ربنم  هب  دندرب و  هلآ  هیلع و 
دوب نیا  دیزی  ملاظم  زا  رگید  یکی  داد .  هزیاج  وا  هب  دومن و  ینادردق  درک ،  يراکمه  فرسم  اب  وا  نامرف  يارجا  يارب  هک  ناورم  زا  دیزی 

هک یـسک  نیتسخن  دندز .  رهم  نامالغ  دننام  اهنآ  ياه  ندرگ  و  دندیزی ،  كولمم  مالغ و  همه  هک  نیا  رب  تفرگ  تعیب  هنیدم  لها  زا  هک 
داد تعیب  داهنـشیپ  وا  هب  یتقو  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسمه  هملـس  ما  هداز  دنزرف  هعیبر  نب  هللادبع  دش  هدـناوخ  تعیب  يارب 

دیزی كولمم  هک  نیا  رب  دینک  تعیب  دیاب  تفگ :  فرسم  منک .  یم  تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنـس  ادخ و  باتک  رب  تفگ : 
تسا نیا  ( 5  . ) دندز ار  شندرگ  داد  نامرف  فرـسم  درک  يراددوخ  هللادبع  دنکب .  تساوخ  هچ  ره  امـش  نادنزرف  لاوما و  رد  هک  دیتسه 
تعیب وا  اب  هک  دنک  یم  لیمحت  اهنآ  هب  نییعت و  مدرم  يارب  نیملـسم  رادمامز  ناونع  هب  ار  وا  شردپ  هک  تسا  نیا  نایدیزی .  دـیزی و  نییآ 
تورث دندیکم ،  ار  ناناملسم  نوخ  دندرک ،  يزاس  نید  هیما  ینب  دراد ؟  يرگید  هار  مایق  زج  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  ایآ  دننک 
مالـسلا هیلع  یلع  زا  یـسک  رگا  دـننک و  صحفت  یمالـسا  دـالب  رد  دـهد  یم  روتـسد  هیواـعم  دـندوب ،  تـسرپ  تـب  هـیما  ینب  دـنتخودنا ، 

لها تبقنم  تمظع و  رد  یسک  رگا  دنک :  یم  مالعا  شرادناتسا  هب  نومضم  نیا  هب  يا  همانشخب  هیواعم  دنشکب .  ار  وا  دنک  یم  يرادفرط 
یم دراد و  یم  مازعا  قارع  يرادناتـسا  هب  ار  هیمـس  نب  دایز  دوب  دهاوخن  ناما  رد  سومان  لام و  ناج و  دـیوگب  یثیدـح  ادـخ  لوسر  تیب 
همه نامثع  نارادفرط  ام و  ناتسود  زا  یلو  نک ،  عطق  ار  شیاپ  تسد و  شکب و  يدید  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناتـسود  زا  سک  ره  دیوگ : 

 . منک تموکح  امش  رب  هک  نیا  يارب  اهنت  هکلب  مدیگنجن ،  امـش  اب  نید  هار  رد  نم  دیوگ :  یم  هیواعم  ( 6  . ) روآ لمع  هب  ار  شزاون  هنوگ 
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يرتش رب  نایفـسوبا  ( 8  . ) تفرگ مهاوخ  نوریب  نایمـشاه  تسد  زا  ار  تموکح  مناـمب  هدـنز  رگا  ادـخ  هب  دـنگوس  تفگ :  نایفـسوبا  ( 7)
(9  ) داتـسرف نعل  ار  هدننار  راد و  ولج  راوس و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنار  یم  دـیزی  دیـشک و  یم  ار  شراهم  هیواعم  دوب  راوس 
هب هنومن  يارب  تشاذگ  نید  رد  يرامش  یب  ياه  تعدب  دیزی  ردپ  تسا . )  نایفـسوبا  رگید  رـسپ  هیواعم  گرزب  ردارب  دیزی ،  زا  دوصقم  )
ادخ لوسر  هک  دـنتفگ  یم  وا  هب  نوچ  درک و  یم  لامعتـسا  ار  هرقن  الط و  فورظ  هیواعم  - 1 دوش :  یم  هراشا  ياه  تعدب  زا  دروم  دـنچ 
یلـص ادخ  لوسر  تفگ  هک  ءادردوبا  باوج  رد  هیواعم  - 2 درادـن .  یبـیع  نم  رظن  هب  تفگ :  یم  هدرک  مارح  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

مه نیملسم  هفیلخ  ار  دوخ  و  ( 10  ) دروخ یم  ابر  ثیبخ  هیواعم  درادـن  یبیع  نم  رظن  هب  تفگ :  درک  یم  یهن  يوبر  عیب  زا  هلآ  هیلع و  هللا 
ار اهنآ  مان  یـسک  مه  رگا  دندرم و  دـندرک و  تفالخ  یتدـم  کی  ره  نامثع  رمع و  رکبوبا و  تفگ :  هبعـش  نب  ةریغم  هب  - 3 دناوخ .  یم 
هب وا  مان  تبون  جـنپ  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمـشاه  لوسر  مان  ماـما  دـنیوگ  یم  ناـمثع  رمع و  رکبوبا و  هک  تسین  نآ  زا  شیب  دربب 
 . تسا رتهب  یگدنز  نیا  زا  گرم  تروص  نیا  رد  هللا و  لوسر  دمحم  نا  دهـشا  دـنیوگ :  یم  دـنلب  يادـص  اب  مدرم  دوش  یم  هدرب  تمظع 

دروآ و مالـسا  هکم  حتف  رد  هک  تسا  یناسک  زا  هیواعم  ( 12  . ) دناوخ مامت  دناوخب  رصق  هک  نیا  ضوع  ار  زامن  رفـس  رد  هیواعم  - 4 ( 11)
هچنآ دـیناگدش و  دازآ  امـش  ءاـقطلا ،  متنا  دوـمرف :  اـهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  هک  تسا  یناگدـش  دازآ  اـقلط و  هلمج  زا 

 : دیوگ یم  رمع  نب  هللادبع  هک  تسا  نیا  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  شندـش  ناملـسم  زا  دـعب  هیواعم  هرابرد 
هیواعم دندید  هک  دریم  یم  نم  تنـس  ریغ  رب  هک  دیآرد  امـش  رب  يدرم  نونکا  دومرف :  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  مدینش 

هللا یلص  ادخ  لوسر  هک  نیا  اب  درک  قحلم  نایفسوبا  شردپ  هب  رامخ  یلولس  میرم  وبا  تداهـش  هب  ار  هیبا  نب  دایز  هیواعم  ( 13  . ) دش دراو 
دندوب هدـش  یلپ  نانیا  هک  دوب  نآ  يوما  تموکح  تاـیانج  تارطخ و  زا  یکی  ( 14  . ) رجحلا رهاعلل  شارفلل و  دـلولا  هدومرف :  هلآ  هیلع و 

 ، میورب دجسم  رد  نآرق  غارس  هب  دشکن ،  ازارد  هب  نخس  ( 15  . ) مالسا طیحم  رد  مالسا  زا  هناگیب  ماظن  ننس  دیاقع و  راکفا و  دورو  يارب 
 ( اریثک انایغط  الا  مهدیزی  امف  مهفوخن  نارقلا و  یف  ۀنوعلملا  ةرجشلا  و   : ) دنک یم  یفرعم  نینچ  ار  هیما  ینب  لیئارـسا  ینب  هروس  هیآ 63  رد 

نارود ات  مالـسا  ربمغیپ  تافو  زا  سپ  ناملـسم  ناماس  هب  ات  عضو  نتفرگ  رظن  رد  اـب  ( 16  ) دنتسه هیما  ینب  نآرق  رد  هنوعلم  هرجـش  زا  دارم 
ماما ایآ  دوب ؟  زیاج  توکس  ینامز  عضو و  نینچ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  ایآ  دوب .  هدیـسر  نایغط  يزیربل و  دح  هب  داسف  هک  دیزی 

 ، دناشک یم  يدوبان  هب  ار  مالـسا  تشاد و  رارق  مالـسا  رکیپ  رب  فوخم  یناطرـس  نوچ  هک  گرزب  رطخ  نیا  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
موش هرهچ  دنکشب و  دوب  هدنکفا  هیاس  یمالسا  هعماج  رب  هک  ار  يرابگرم  توکس  یگتـشذگدوخ  زا  هداعلا و  قوف  يراکادف  کی  اب  دیابن 

خیرات یناشیپ  رب  یناشخرد  روطـس  دوخ  كاپ  نوخ  اـب  و  دزاـس ،  راکـشآ  هیما )  ینب   ) یتاـغیلبت ياـهدرپ  تشپ  زا  ار  یلهاـج  تضهن  نیا 
گرزب و تلاسر  درک و  ار  راک  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرآ ،  دشاب ؟  روش  رپ  دیواج و  يا  هسامح  هدـنیآ  يارب  هک  دراگنب  مالـسا 
 ، دیبوک مهرد  ار  يوما  بزح  یمالسا  دض  ياه  هئطوت  دومن ،  ضوع  ار  مالسا  خیرات  ریسم  و  داد ،  ماجنا  مالسا  ربارب  رد  ار  دوخ  یخیرات 
ارچ هک  میمهف  یم  اج  نیا  زا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  یقیقح  هرهچ  تسا  نیا  درک و  یثنخ  ار  اهنآ  هناملاظ  ياه  شـالت  نیرخآ  و 

ینادواج فده  وا و  دوبن ،  نامز  کی  نرق و  کی  رصع و  کی  هب  قلعتم  وا  دوش .  یمن  شومارف  زگره  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دای  مان و 
دیشون تداهش  تبرش  یقالخا  ياه  شزرا  يایحاو  اه  ناسنا  تاجن  هار  رد  مالسا  ادخ و  هار  رد  یگدازآ ،  تلادع و  قح و  هار  رد  وا  دوب 

هوکـش و رپ  لاس  ره  اه  هرطاـخ  نیا  تشادـگرزب  مسارم  ارچ  ( 17  ) زگره هن . . .  دوش ؟  یم  شومارف  هنهک و  هاـگ  چـیه  میهاـفم  نیا  اـیآ 
هثداـح یلو  تسا ؟  هدـنامن  يرثا  يربخ و  اـهنآ  ناراـی و  زا  يوما و  بزح  زا  زورما  ارچ  دوش ،  یم  رازگرب  هتـشذگ  لاـس  زا  رت  ناـجیهرپ 

نانامرهق گرزب و  ياـه  تیـصخش  مینیب  یم  مینزب ،  قرو  ار  خـیرات  تاحفـص  هک  یماـگنه  تسا ؟  هتفرگ  دوخ  هب  تیدـبا  گـنر  ـالبرک 
روز دوب ،  نارگید  قوقح  ندرک  لامیاپ  و  دوب ،  تموکح  ناشفده  نوچ  نانآ  هدنامن  اهنآ  زا  يرثا  دنا و  هتفر  دـنا و  هدـمآ  ناوارف  خـیرات 

هب رجنم  هک  یمایق  دوش  یمن  شومارف  ـالبرک  ناـنامرهق  ماـیق  ارچ  یلو  دـندوبن ،  لـئاق  یـشزرا  نارگید  يارب  دوخ  زج  دوب  هزینرـس  و  دوب ، 
یصخش عفانم  روحم  رب  راکیپ  نیا  هک  تسا  حضاو  رپ  دیدرگ  شتیب  لها  تراسا  شنارای و  نازیزع و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تداهش 
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صیاصخ دوب .  هدام  اـب  اـنعم  گـنج  یتیـصخش و  یب  اـب  تیـصخش  گـنج  ینید ،  یب  اـب  نید  گـنج  هکلب  دوبن  راوتـسا  يدرف  ضارغا  و 
یلع نب  نیسح  میظع  ماما  تسا .  ینادواج  شفده  دوخ و  هکلب  هدوبن  رصع  کی  يارب  راوگرزب  نآ  نینچمه  دراو و  ترضح  هک  یناوارف 
ماما زج  ایآ  دشن .  شومارف  درک و  تیامح  نآرق  زا  وا  تسا .  یقاب  تقیقح  دـش و  هتـشک  قح  هار  رد  درک ،  مایق  قح  يارب  مالـسلاامهیلع 
دیاب دـنک ؟  کیکفت  مه  زا  ار  لطاب  قح و  هشیمه  يارب  اـت  دتـسیاب  هناـملاظ  تموکح  لـباقم  رد  تسناوت  یم  یـسک  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
رگم دشاب .  یم  زوریپ  هک  تسا  قح  تسین ،  رادـیاپ  یلو  دـهد ،  یم  ینالوج  لطاب  دـش ،  رما  نیا  هب  هجوتم  دـیاب  دـش ،  رما  نیا  هب  هجوتم 

هدز و هزین  يالاب  ار  شرـس  دوب .  هدـش  بکترم  هللاابذایعلا -  ار -  یهاـنگ  هچ  دوب ؟  هدرک  هچ  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  یمظع  ماـما 
تریغ یب  ایح ،  یب  نید ،  یب  راوخنوخ ،  شایع ،  یناوج  مه  نآ  ردلق ،  کی  لباقم  رد  دوب  نآ  زج  دـندرب !  ناغمرا  هفحت و  هادزانز  يارب 

شسدقم فده  وا و  ار  دوخ  دش و  ییوگلا  یگدازآ  ياه  ناسنا  يارب  ات  درواین ،  دورف  رـس  دیزی  هب  ینعی  تکلمم  نآرق و  نید و  نئاخ  ، 
قحلا ال نا  نورت  الا  دیامرف :  یم  هک  ترـضح  نآ  قطنم  هفـسلف و  مالـسلا و  هیلع  ماما  ياه  سرد  زا  یکی  تسا  نیا  دنام .  رادـیاپ  هشیمه 
ام رب  الا  نیملاظلا  عم  ةایحلا  ةداعـس و  الا  توملا  يرا  يال  یناف  اقحم ،  هللا  ءاـقل  یف  نوملا  بغریل  هنع ،  یهاـنتی  ـال  لـطابلا  نا  هب و  لـمعی 
نم دنیزگرب ،  ار  ادخ  رادید  نوم  دیاب  دتـسیا ،  یمن  زاب  نآ  زا  یـسک  هک  ار  لطاب  و  دوش ،  یمن  لمع  نادب  هک  ار  قح  دنیب  یمن  ایآ  ( 18)
نایب نیا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  مناد .  یمن  یهانتمان  جـنر  یتخـس و  زج  ار  نارگمتـس  اب  یگدـنز  یبایماک و  تداعـس و  زج  ار  گرم  نونکا 
رظن زا  هک  یباـتک  دوـمرف .  مـالعا  همه  هب  راـتخم  دوـخ  تموـکح  نتخاـس  نک  هشیر  روـظنم  هـب  ار  ادـخ  هار  رد  ندـش ،  هتـشک  نیـشتآ ، 

رورـس باـتملاع و  هرهچ  سدـقم  تضهن  تمظع و  زا  يا  هشوـگ  نارک و  یب  ياـیرد  زا  تـسا  يا  هرطق  درذـگ  یم  مرتـحم  ناگدـنناوخ 
ابا مالـسلاامهیلع  ارهز  همطاف  نانموم و  ریما  دـنمورب  دـنزرف  نانمیرها  لاگنچ  زا  رـشب  دـنهد  تاجن  ناهج و  نایعیـش  موس  ماما  ناگدازآ ، 

رورـس نآ  نینوخ  مایق  يراکادـف و  یگنوگچ  هرابرد  بلاج  ياه  ثحب  قیاقح و  رگ  نایامن  هک  هادـف  نیملاـعلا  حاورا  نیـسحلا و  هللادـبع 
لوا شخب  تسا :  شخب  هدزاود  همدـقم و  کی  ياراد  باـتک  نیا  بلاـطم  تسا .  مالـسلاامهیلع  تیب  لـها  تاـیاور  نآرق و  رظن  زا  زیزع 
ملع موس  شخب  مالسلا .  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  یبایزرا  مود  شخب  تنـس .  نآرق و  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیـصخش  تدالو و 

نیسح ماما  تازجعم  تعاجش و  زا  هنومن  مجنپ  شخب  مالـسلاامهیلع .  ناماما  ناربمایپ و  البرک و  هثداح  مراهچ  شخب  مالـسلا .  هیلع  ماما 
تداهـش متـشه  شخب  اروشاع .  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  متفه  شخب  تاـیاور .  نآرق و  رد  هنوعلم  هرجـش  مشـش  شخب  مالـسلا .  هیلع 
مهدزای شخب  مالسلاامهیلع .  تیب  لها  مهد  شخب  مالسلاامهیلع .  تیب  لها  نانمشد  مهن  شخب  مالسلا .  هیلع  نیسح  ماما  نادیهش  رالاس 

 . هرونم هنیدم  هب  ارسا  ناوراک  تشگزاب  مهدزاود  شخب  ماش .  رد  مالسلاامهیلع  تیب  لها 

باتک فیلات  ببس 

یشعرم نیدلا  باهش  دیـس  یمظعلا  هللا  ۀیآ  يوس  زا  یـسمش  هام 1346  رذآ  قباـطم  هب  يرمق  لاس 1387  كرابملا  ناضمر  رد  هدنـسیون 
هیرق هب  ناضمر  كرابم  هام  لوا  ههد  رد  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  میرک و  نآرق  جیورت  غیلبت و  يارب  هرـس  سدق  یفجن 

نادناخ مالسلا و  مهیلع  موصعم  هدراهچ  لاح  حرش  موس  مود و  ههد  نید و  عورف  لوصا و  لوا  ههد  الومعم  دش .  مزاع   ( دنوامد  ) درالیج
رامیب ناضمر  هام  بش 16  مداد  یم  رکذـت  بسانت  هب  ار  زور  ای  بش  ره  عیاقو  انمـض  مداد و  یم  حرـش  نیعمتـسم  يارب  ار  ناراوگرزب  نآ 

مدش ضیرم  بش  نآ  يروط  مهد  حرش  مدرم  يارب  ار  ( 19  ) ردب گنج  يایاضق  دوب  انب  ناضمر  بش 17  تفای .  تدش  شزور  هک  مدش 
يارب یلاها  زا  يا  هدع  ناضمر  بش 17  دش .  دیماان  نم  يدوبهب  زا  جلاعم  کشزپ  هک  يروط  هب  منک  ادیپ  روضح  دجسم  رد  متسناوتن  هک 

متـشون ار  مدوخ  همان  تیـصو  بش  نامه  دتفیب ؟  شیارب  قافتا  نیا  تبرغ  رد  ناوج  يا  هبلط  دـیاب  ارچ  هک  دـندوب  تحاران  همه  تدایع و 
رگا هک  مدرک  رذن  ما و  هتفر  ایند  زا  ییادخ  لجا  هب  مدوخ  دنشاب  هتشادن  راک  یـسک  اب  مناگدنامزاب  تسین و  لووسم  یـسک  مدرم  رگا  هک 
لاح اب  مدرک و  هیرگ  دوبن و  بوخ  ملاح  بش  نآ  مسیونب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  یناگدـنز  رد  یباتک  ناوت  دـح  رد  متفاـی  اـفش 

ع)  ) یلع نب  نیسح  ناشخرد  زا 261هرهچ  هحفص 28 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یلع ترـضح  هضور  هک  مدید  دباوخ  رد  هدنب  میدش .  یم  دنلب  يرحـس  ندروخ  يارب  یتسیاب  یم  هک  دوب  يرحـس  زا  لبق  مدـیباوخ  هیرگ 
رادیب شرـسمه  اب  دوب ،  يدرمریپ  هک  لزنم  بحاص  دوب ،  هدش  لیدبت  يرادیب  هب  باوخ  زا  هضور  نیا  ایوگ  مدناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  ربکا 
رادیب يرحس  ندروخ  يارب  مارآ  ار  هدنب  درم  ریپ  هعفدکی  دندرک  یم  هیرگ  دنداد و  یم  شوگ  ار  هضور  هتـسشن  مرتسب  رانک  دندوب و  هدش 

ربنم رهظ  زامن  زا  سپ  تفای و  دوبهب  ملاح  رهظ  متفر  دجسم  هب  زامن  يارب  مدرک و  لیم  يرحس  رصتخم  مدش و  رادیب  لاح  نآ  رد  نم  درک 
جاودزا یسمش  لاس 1347  رد  مدـمآ و  مق  هب  ناضمر  هاـم  ناـیاپ  زا  سپ  مداد .  حیـضوت  مدرم  يارب  ار  ردـب  گـنج  ياـیاضق  متفر و  مه 

قباطم یسمش  لاس 1355  رد  دیماجنا ،  لوط  هب  لاس  زا   ( مالسلاامهیلع یلع  نب  نیسح  ناشخرد  هرهچ   ) هفیرـش باتک  هیام  ریمخ  مدرک و 
و میدرک ،  پاچ  عطق  هب  تبون  هس  رد  هخسن  رازه  نآ 15  زا  دعب  دش .  پاچ  هخسن  رازه  ود  رد  یعقر  عطق  هب  يرمق  لوالا 1397  عیبر   17

نوچ درک .  پاچ  نآ  زا  هخـسن  رازه  هس  یمالـسا )  ياه  هشیدنا  رـشن  نوناک   ) یـسمش اب 1369  قباـطم  يرمق  خـیرات 1410  رد  مه  اریخا 
اب شیاریو  دیدج و  پاچ  هب  مادقا  یمالـسا  ياه  هشیدـنا  رـشن  نوناک  هسـسوم  لوسم  زا  هزاجا  بسک  اب  تشاد ،  رایـسب  نایـضاقتم  باتک 

تیب لها  رظن  دنوادخ و  فطل  اب  کنیا  مییامن  یم  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ناتـسود  هب  میدقت  تافاضا  رظن و  دیدجت 
دروم زیچان  رثا  نیا  تسا  دـیما  میناسرب .  پاچ  هب  دـیدج  تافاضا  تاحالـصا و  اب  باتک  نیا  مشـش  پاچ  اـت  میدـش  قفوم  مالـسلا  مهیلع 

حالصالا الا  دیرا  نا   . ) دریگ رارق  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ینعی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مهن  دنزرف  تیانع  لوبق و 
ق یناثلا 1421 ه -  يدامج  متـسیب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مرح  مق -  ( 20  () بینا هیلا  تلکوت و  هیلع  هللااب  الا  یقیفوت  اـم  تعطتـسا و  اـم 

ینابر یلع  یـسمش  رویرهش 1379  قباطم 29  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  هدیهـش ،  هقیدـص  نیملاعلا  ءاسن  ةدیـس  دـلوت  زورلاس 
هلضف نم  هللا  مهیتا  امب  نیحرف  نوقزری .  مهبر  دنع  ءایحا  لب  اتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبسحت  میحرلا و ال  نمحرلا  هللا  مسب  یلاخلخ 

رجا عیضی  هللا ال  نا  لضف و  هللا و  نم  ۀمعنب  نورشبتسی  نونزحی .  مه  مهیلع و ال  فوخ  الا  مهفلخ  نم  مهباوقحلی  مل  نیذلاب  نورـشبتسی  و 
الف اناطلـس  هیلول  انلعج  دـقف  امولظم  لـتق  نم  و  یلاـعت :  هلوق  یف  ملـس  هیلع  هللادـعیبا  نع   . 167 هیآ 165 -  نارمع  لآ  هروـس  نینموـملا . 

 . ةرایزلا ص 62 لماک  مالس .  هیلع  نیسحلا  ودب  جرخی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لا  مئاق  کلذ  لاق :  اروصنم  ناک  هنا  لتقلا  یف  فرسی 

تنس نآرق و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیصخش  تدالو و  لوا :  شخب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دلوت  لوا :  لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دلوت 

 : نفد لحم  لاـس .   57 فیرـش :  رمع  لاس .  هد  تماما :  تدم  دـنا .  هتفگ  ترجه  مراهچ  لاس  یـضعب  و  ( 21  ) ترجه موس  لاس  دـلوت : 
موس رد  هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تدالو  هک  تسلا  روهـشم  باذعلا .  ۀنعلا و  هیلع  هیواعم  نب  دیزی  تفالخ :  قح  بضاغ  البرک . 

تدالو دیوگ :  یم  هللا  همحر  بوشآ  رهـش  نبا  دنا .  هتفگ  زین  روکذـم  هام  مجنپ  یـضعب  تسا  هدـش  عقاو  ترجه  مراهچ  لاس  نابعـش  هام 
مراهچ لاس  نابعش  هام  هبنشجنپ  اب  هبنش  زور  نآ  و  مالـسلا ،  هیلع  نسح  ماما  شردارب  تدالو  زا  زور  تسیب  هام و  هد  زا  سپ  ترـضح  نآ 
هدوبن هلـصاف  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شرادرب  مالـسلا و  هیلع  ترـضح  نآ  نیب  اـم  هک  تسا  هدـش  هتفگ  زین  و  تسا .  هدوب  ترجه 

ءالع نب  مساق  هب  مالـسلا  هیلع  رمـالا  بحاـص  ترـضح  عیقوت  رد  ( 22  . ) تسا هدوب  هام  شـش  ملح  تدـم  لـمح ،  تدـم  هزادـنا  هب  رگم 
زین ترجه  موس  لاس  لوالا  عیبر  هام  رخآ  یـضعب  هدش  هتـسناد  نابعـش  هام  موس  هبنـش  جنپ  زور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تدالو  ینادمه 

(23  . ) تسا روهشم  فالخ  هک  دنا  هتفگ 

نادیهش هاش 
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اهیلع ارهز  همطاف  ردام :  مالسلا .  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ردپ :  تسا .  هدمآ  باط  لیجنا  رد  ریبش و  تاروت  رد  مالسلا ،  هیلع  نیسح  مان : 
و دیشر ،  بقل :  یلع .  وبا  هللادبعوبا و  هینک :  اهیلع .  هللا  مالس  دلیوخ  تنب  هجیدخ  هدج :  هلآ .  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دج :  مالـسلا . 

ماـما رتشگنا  نیگن  شقن  دیعـس .  دیهـش و  طبـس ،  هللا ،  تاذ  یلع  لیلدـلا  هللا ،  تاـضرل  عباـتلا  كراـبملا ،  یکزلا ،  دیـسلا ،  بیط ،  یف ، 
هللا یبسح  تسا :  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاو  رد  باتک و  لجا  لکل  تسا :  هدمآ  همهملا  لوصف  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 

(24  ) هرما غلاب  هللا  نا  تسا :  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دلوت 

 ، دش دلوتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  هک  دنا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  نارگید  هللا و  ۀمحر  یـسربط  خـیش 
هب هدیچیپ  يدیفس  هماج  رد  ار  سدقم  دازون  نآ  تفگ :  ءامسا  روایب  ارم  دومرف :  سیمع  تنب  ءامـسا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

پچ شوگ  رد  ناذا و  وا  تسار  شوگ  رد  داد ،  رارق  نماد  رد  هتفرگ  ار  وا  ترضح  مدرب ،  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  رـضحم 
هلزنم وت  هب  ( 25  ) تبسن مالسلا  هیلع  یلع  نوچ  دیامرف :  یم  دناسر و  یم  مالس  گرزب  يادخ  تفگ :  دش و  لزان  لیئربج  تفگ .  هماقا  وا 
راذگ مان  نیسح  ار  وا  تسا  یبرع  تغل  نوچ  تسا و  ریبش  راذگ  مان  نوراه  کچوک  رسپ  مسا  هب  ار  وا  سپ  یسوم  هب  تبسن  تسا  نوراه 

ار وا  لتاق  نک  تنعل  ار  راگدرورپ  تسا  شیپ  رد  گرزب  یتیـصعم  ار  وت  دومرف :  تسیرگ و  داد و  هسوب  ار  وا  راوگرزب  ربمایپ  سپ  ( 26 . )
مدرب ترضح  نآ  دزن  هب  ار  وا  نوچ  روایب ،  ارم  دنزرف  دومرف :  مرکا  یبن  دش  متفه  زور  نوچ  وگم  همطاف  هب  ار  ربخ  نیا  ءامـسا  يا  دومرف  . 
يوم نزو  هب  هدیـشارت و  ار  شزیزع  دازون  رـس  داد و  هلباق  هب  ار  ینابرق  نار  کی  درک ،  هقیقع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يارب  يدنفـسوگ 
سپس وت  ندش  هتشک  نم  رب  تسا  نارگ  رایسب  هچ  هللادبعابا ،  يا  دومرف :  داد و  رارق  دوخ  نماد  رد  ار  وا  سپ  ( 27  ) داد هقدص  هرقن  شرس 

نابز رب  تدالو  نیتسخن  زور  رد  هک  تسا  يراتفگ  هچ  نیا  داـب ،  وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  تفگ :  ءامـسا  درک  یم  هیرگ  رایـسب  مرکا  یبن 
ینب زا  رگمتـس  یهورگ  هک  دوخ  دـنبلد  دـنزرف  نیا  رب  میوگ  یم  دومرف :  ترـضح  ینک ! ؟  یم  هیرگ  يدومرف و  زین  رما  يدرک و  يراـج 

دنوادخ هب  درک و  دهاوخ  نم  نید  رد  هنخر  هک  يدرم  ار  وا  تشک  دهاوخ  ارم ،  تعافـش  ناشیا  هب  دناسرن  ادخ  تشک  دـنهاوخ  ار  وا  هیما 
تـساوخ هچنآ  مدـنزرف  ود  نیا  قح  رد  وـت  زا  مهاوـخ  یم  ادـنوادخ  تفگ :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبـن  دـش .  دـهاوخ  رفاـک  گرزب 

هک ره  نک  تنعل  ار و  ناـشیا  دراد  یم  تسود  هک  ره  راد ،  تسود  ار و  ناـشیا  راد  تسود  وـت  ادـنوادخ ،  دوـخ  تیرذ  قـح  رد  مـیهاربا 
هدش هتفرگ  لاعتم  دـنوادخ  مان  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مان  ( 28  . ) دوش رپ  نیمز  نامـسآ و  هک  نادـنچ  یتنعل  دراد  نمـشد  ار  ناـشیا 
حبش جنپ  شرع  تسار  تمـس  رد  دیرفآ  ار  مدآ  ادخ  هک  یماگنه  تسا :  هدرک  تیاور  هیلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هریرهوبا 

نت جنپ  نانیا  دمآ :  خساپ  دننایک ؟  دنتسه  نم  تروص  تبیه و  رد  هک  حبش  جنپ  نیا  دیسرپ :  مدآ  دنتسه  عوکر  هدجس و  رد  هک  دید  رون 
یـسرک شرع و  منهج و  تشهب و  دوبن ،  ناشیا  يارب  رگا  ما و  هدرک  قتـشم  دوخ  ياه  مان  زا  اهنآ  يارب  مان  جنپ  هک  دنتـسه  وت  نادنزرف  زا 

تسا یلع  نیا  متسه و  یلاع  نم  و  تسا ،  دمحم  نیا  دومحم و  نم  سپ  مدیرفآ ،  یمن  ار  ناینج  نایمدآ و  ناگتشرف و  نیمز و  نامسآ و 
سک ره  هک  دـنگوس  متزع  هب  تسا ،  نیـسح  نیا  و  منـسحم ،  نم  و  تسا ،  نسح  نیا  مناسحا و  نم  تسا و  همطاـف  نیا  مرطاـف و  نم  و  ، 

هب و  مهد ،  یم  تاجن  ناشیا  هب  دنتـسه و  نم  ناگدیزگرب  ناشیا  منک  یم  شتآ  لخاد  ار  وا  دـشاب ،  هتـشاد  لد  رد  ناشیا  هنیک  زا  يا  هرذ 
تاجن یتشک  مییام  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سپ  دوش ،  لسوتم  نت  جنپ  نیا  هب  يراد  یتجاح  هاگره  منک ،  یم  كاله  ناشیا 

(29  . ) دوش كاله  ددرگرب  نآ  زا  سک  ره  دبای و  تاجن  دوش  قلعتم  نآ  هب  سک  ره  ، 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدش  دازآ  هتشرف 

دـش دلوتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  نارگید  هیولوق و  نبا  قودـص و  خـیش 
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مرکا ربمغیپ  كرابم  رـضحم  هب  دوخ  فرط  زا  دنوادخ و  فرط  زا  تینهت  يارب  کلم  رازه  اب  هک  درک  رما  لیئربج  هب  نیرفآ  ناهج  يادـخ 
وا دنوادخ  دوب  یهلا  شرع  نالماح  زا  هک  دـش  ور  هب  ور  يا  هتـشرف  اب  داتفا  يا  هریزج  زا  شیروبع  لیئربج  دوش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هریزج نآ  رد  ار  وا  هتـسکش و  مه  رد  ار  شلاـب  مه  ملاـع  دـنوادخ  دوب ،  هدرک  يدـنک  یهلا  ناـمرف  رد  وا  دوـب و  هتـشاد  ررقم  يرما  هب  ار 
ار وا  گرزب  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  درک  یم  تدابع  ار  ادخ  هک  دوب  لاس  دصتفه  تدم  هریزج  نآ  رد  هتشرف  نآ  دوب  هتخادنا 
هک دید  هتشرف  نآ  داد  هجنکش  هریزج  نآ  رد  ار  وا  ادخ  سپس  درک  رایتخا  ار  ایند  باذع  وا  تمایق ،  باذع  ایند و  باذع  نیبام  درک  ریخم 

يدنزرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هب  گرزب  يادـخ  تفگ :  دـیراد ؟  اجک  هدارا  هک  دیـسرپ  وا  زا  دـنیآ  یم  دورف  ناگتـشرف  اب  لیئربج 
ترـضح نآ  هک  دـیاش  ربب ،  دوخ  اب  زین  ارم  لیئربج  يا  تفگ :  سرطف  میوگب .  داب  كرابم  ار  وا  هک  هدرک  رما  ارم  تسا .  هدومرف  تمارک 

هضرع کیربت  درب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  دوخ  اب  ار  وا  لیئربج  درذگ  رد  نم  زا  گرزب  دنوادخ  ات  دنک  اعد  نم  يارب 
هب ار  دوخ  هک  وگب  سرطف  هب  لیئربج  يا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  دـیناسر .  ضرع  هب  ار  سرطف  لاـح  ( 30  ) حرش تشاد و 
هب دییور و  شیاه ،  لاب  ( 31  ، ) دیلام مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هقادنق  هب  ار  دوخ  سرطف  ددرگ  زاب  دوخ  لحم  هب  دلامب و  دولوم  نیا  هقادنق 

ماما فرط  زا  هک  تمعن  نیا  دـننک و  دیهـش  وت  تما  ار  دولوم  نیا  هک  دـشاب  دوز  انامه  هللا ،  لوسر  اـی  درک :  ضرع  درک و  زاورپ  نامـسآ 
نم دتسرفب  تاولص  وا  رب  هک  ره  مناسرب و  وا  هب  ار  شمالس  نم  دنک  مالس  وا  هب  سک  ره  نآ  ضوع  رد  دیسر  نم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

هک نآ  لاح  نم و  نوچ  تسیک  تفگ :  یم  تفر  یم  الاب  نامـسآ  هب  سرطف  نوچ  رگید  تایاور  قبط  ( 32  ) مناسر یم  وا  هب  ار  شتاولص 
 . متسه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  همطاف و  یلع و  نب  نیسح  هدرک  دازآ  نم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نابنج  هراوهگ  لیئربج 

رد مالسلا  اهیلع  همطاف  دش  یم  رایسب  هک  دنا  هدرک  تیاور  ینس  هعیـش و  قرط  زا  ربتعم  ثیداحا  رد  دیوگ :  یم  هللا  همحر  یـسلجم  همالع 
وا تفگ و  یم  نخس  وا  اب  دنابنج و  یم  ار  ترضح  نآ  هراوهگ  لیئربج  تسیرگ و  یم  هراوهگ  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوب و  باوخ 

ترضح نآ  اب  یسکو  دبنج ،  یم  ترضح  نآ  هراوهگ  هک  دید  یم  دش  یم  رادیب  باوخ  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  نوچ  درک  یم  تکاس  ار 
هـضرع هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـضحم  هب  اب  رما  نایرج  نوچ  دـید ،  یمن  ار  یـسک  مالـسلااهیلع  همطاف  یلو  دـیوگ ،  یم  نخس 

ریز یناشیپ و  زا  تسـشن  یم  ییاج  رد  اـت  بش  رد  ترـضح  نآ  نوچ  دـنا :  هدرک  تیاور  زین  تسا .  لـیئربج  وا  دومرف :  ترـضح  تشاد 
يور هب  مسق  سمشلا  ( 33  . ) دیسوب یم  رایسب  ار  اج  ود  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اریز  دیشخرد ،  یم  رون  ترـضح  نآ  يولگ 

يرهوج نیسح  يوربا  لاله  شهللا  مسب  تسا  نآرق  رد  هلمسب  یب  هک  هروس  نآ  نیسح  يوم  هرط  داوس  لیللا  نیسح و  وکین 

یحو لزانم  رد 

مدـق هتـسهآ  اج  نیا  دزومآ  یم  هناـخ  لـها  هب  ار  یتما  ماـظن  هشقن  هک  دـیآ  یم  يا  هکئـالم  همغن  يا  همدـص  يا  هراوهگ  نوماریپ  اـج  نیا 
ار یـسک  هراوهگ  اج  نیا  لیئربج  دیوگ  یم  ییالال  وا  يارب  لیئربج  هک  تسا  هراوهگ  رد  يا  هقادنق  اج  نیا  دینکن  ادـص  رـس و  دـیرادرب ، 

ياج هب  دنک و  یم  همزمز  دازون  كدوک  نیا  يارب  باوخ  يال  يال  لیئربج  هک  دیـشاب  هتـسهآ  دنابنج .  یم  ار  ایند  اهدـعب  هک  دـنابنج  یم 
یسراف يارعـش  نسح  نیـسح و  یلعل و  نبل  نم  ارهن  ۀنجلا  یف  نا  ( 34  . ) دهد یم  دیون  ار  وا  تشهب  ریـش  ياه  هرهب  هب  ردام  ناتـسپ  ریش ، 

بل هنشت  تایح  بآ  دوب  وت  ناهد  رد  تام  وت  یلجتز  ناهاش  همه  تافص  ءامـسا و  رهظم  تخر  يا  دنا :  هدرک  لابقتـسا  ار  تیب  نیا  نابز 
همغن وت  راوخ  مغ  رکاچ و  نایسدق  وت  راسخر  تسادیوه ز  نوخ  نسح  نیـسح و  یلعل و  نبل  نم  ارهن  ۀنجلا  یف  نا  تارف  هب  يراپـسب  ناج 
تمه اذبح  وت  هنادرم  ردق و  رب  ابحرم  نسح  نیسح و  یلعل و  نبل  نم  ارهن  ۀنجلا  یف  نا  وت  هرابرد  هدش  یفطل  هچ  نیا  وت  هراوهگز  دنناوخ 
نسح مالسلا  اهیلع  همطاف  نسح  نیسح و  یلعل و  نبل  نم  ارهن  ۀنجلا  یف  نا  وت  هناشاک  لزنم  البرک  وت  هناخ  ازع  هتـشگ  ناهج  ود  وت  هنازرف 
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شزاون رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تسا ،  نیمه  لـالح  صقر  درک ،  یم  صیقرت  تخادـنا و  یم  نییاـپ  ـالاب و  درک و  یم  شزاون  شدوخ  ار 
هیبش ( - 35  ) نسحلا اذ  لاوت  نماذ و ال  اـهلا  دـبعا  نسرلا و  قحلا  نع  علخا  نسح و  اـی  كاـبا  هبـشا  درک :  یم  همزمز  هنوگ  نیا  شکدوک 
ماما يارب  نک .  اهر  ار  زوت  هنیک  مدرم  اب  یتسود  شاب و  هدنب  ار  ننم  بحاص  دنوادخ  و  نک - .  اهر  ار  هقان  راسفا  نسح ،  يا  شاب  تردپ 

(36  ) یلع تردپ  هیبش  هن  یتسه  مردپ  هیبش  وت  یلعب -  اهیبش  تسل  یباب  هیبش  تنا  دناوخ :  یم  شا  هناردام  شزاون  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 

یبیغ ددم 

اب يزاب  عقوم  رد  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  شاب .  عاجش  تردپ  دننام  مرسپ ،  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف 
هب ار  ساسح  هتکن  راهچ  ساسح  هلمج  نیمه  رد  داد و  یم  یتسرپادـخ  قح و  زا  عافد  تعاجـش و  سرد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  شلافطا 

یتسود زوت  هنیک  دارفا  اب  نک ،  شتـسرپ  ار  ادخ  نک ،  عافد  قح  زا  شاب ،  تسرپادخ  عاجـش و  تردـپ  دـننام  درک :  یم  اقلا  ناکدوک  نآ 
ربمغیپ دنتفرگ  یم  یتشک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روضح  رد  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  دـیوگ :  یم  هریرهوبا  ( 37  . ) نکم

هیلع ار  وا  تسا  رتگرزب  نیـسح  زا  نسح  هک  نیا  اب  هللا ،  لوسر  ای  درک :  ضرع  همطاـف  نیرفآ  نیـسح ،  نیرفآ  دومرف :  یم  نسح  هب  ادـخ 
قیوشت ار  وا  لیئربج  تسا و  رادوخرب  یبیغ  تادـییات  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  نیا  شتلع  داد :  خـساپ  ینک ! ؟  یم  قیوشت  نسح 

هار اپ  تسد و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  مدید  دیوگ :  یم  رباج  ( . 38  ) منک یم  قیوشت  ار  نسح  نم  نیمه  يارب  دـنک .  یم 
رد ( . 39  ) دیتسه راوس  نیرتهب  امش  تسامش و  رتش  رتش  نیرتهب  دومرف :  یم  دندوب و  راوس  ترـضح  نآ  تشپ  رب  نیـسح  نسح و  دو  یم 

هدوب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نابنج  هراوهگ  لزان و  نیمز  هب  هک  مالسلا  هیلع  نیما  لیئربج  هب  دیـسر  باطخ  دنـسیون  یم  ربتعم  باتک  دنچ 
ناک نم  لک  نسح  نیسح و  یلعل و  نبل  نم  ارهن  ۀنجلا  یف  نا  تفگ :  یم  باوخ  رکذ  ضوع  ار  تیب  ود  نیا  درک و  یم  راختفا  وا  شاب و 

رب دوخ  هآ  نزم ز  شیر  لدب  مغ  شتآ  نزم  شیب  نیا  زا  هحیـص  نک  باوخ  دـیوگ :  رعاش  نوزحم  نزح  ریغ  نم  ۀـنجلا  لخدـی  مهل  ابحم 
يا هتخاس  ملع  هنادرم  دـق  يا  هتخاب  لزا  ار ز  ناج  هک  وت  نبل . . .  نم  ارهن  ۀـنجلا  یف  نا  نکـشم  مه  رد  همئاـق  ار  شرع  نزم  شین  اـم  لد 

زا رگم  يدرک  دای  الو  لها  رـصب  ءایـض  يا  نبل . . .  نم  ارهن  ۀنجلا  یف  نا  نلع  رـس و  هدـش  فوشکم  وت  هب  يا  هتخادـنا  مغ  هب  ار  یمملاع 
هک وت  ینحتمم  نکـش  فص  هشوت  نبل . . .  نم  ارهن  ۀنجلا  یف  نا  ندـبز  رـس  تدوش  یم  ادـج  هک  الـص  داد  رگم  بیغ  فتاه  الب  برک و 

رتارچ کـشا  زا  نماد  نبل . . .  نم  ارهن  ۀـنجلا  یف  نا  نکفم  هم  تا  هژم  زا  لیهـس  وت  ینفک  یب  وت  تسمق  دوش  یم  ینطو  زا  رود  هراوآ و 
رازلگ هزات  لگ  يا  نبل . . .  نم  ارهن  ۀنجلا  یف  نا  نمشد  شقلحب  ربت  دنز  هک  يراد  رغصا  يریـش  یبز  ای  يراد  ربکا  یلع  رهب  هیرگ  يراد 
تخر يا  نبل . . .  نم  ارهن  ۀـنجلا  یف  نا  لولم  وت  يازع  هب  اـتکی  تاذ  لوقع  وت  لاـمجز  ناریح  تاـم و  لوتب  ءارهز  سروـن  هچنغ  لوـسر 

نم ارهن  ۀنجلا  یف  نا  افق  زا  ار  ترـس  رمـش  درب  یم  الب  البرک و  رد  هک  باوخ  نک  باوخ  ادخ  تاذ  هنیآ  وت  صخـش  يده  ناتـسبش  عمش 
 . نبل نم  ارهن  ۀنجلا  یف  نا  وت  هراچیب  بنیز  رب  ياو  وت  هراپ  ادص  نت  يادف  ناج  وت  هراظن  یپ  مجنا  مشچ  وت  هراوهگ  هتخت  نامسآ  نبل . . . 

نبل نم  ارهن  ۀنجلا  یف  نا  ینیب  ربکا  یلع  غاد  هکلب  ینیب  روالد  سابع  غاد  ینیب  رغـصا  یلع  کشخ  بل  ینیب  رم  یب  دح و  یب  ییافج  وت  . . 
نم ارهن  ۀنجلا  یف  نا  رونت  هب  یهاگ  هراوهگب و  هگ  رون  هیآ  نک  ریـسفت  تسه  روهظ  هب  هللاانا  رـس  وت  رـس  روهظ  یلجت  هب  دشاب  هک  يا  . . . 

(40  . . . ) نبل

لضفلا ما  باوخ 

مدید باوخ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دلوت  زا  شیپ  دیوگ :  یم  تسا  بلطملادبع  نب  سابع  هجوز  ( 41  ) ثراح رتخد  هک  لـضفلا  ما 
یلـص ادخ  لوسر  زا  ار  باوخ  نیا  ریبعت  هداتفا  نم  نماد  هب  هدش و  ادج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ( 42  ) كرابم تشوگ  زا  يا  هراپ  هک 
مراپس یم  وت  هب  ار  وا  دیآ ،  یم  ایند  هب  نیسح  مان  هب  همطاف  زا  يدولوم  يا ،  هدید  یبوخ  باوخ  دومرف :  ترـضح  مدیـسرپ  هلآ  هیلع و  هللا 
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یلـص ربمایپ  تمدخ  ار  وا  دیوگ :  یم  لضفلا  ما  درپس .  ضفلا  ما  مان  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  یبن  راوگرزب  نآ  دـلوت  زا  سپ 
هیلع نیسح  ماما  متفرگ  ترضح  زا  ار  وا  نم  يا  هظحل  زا  سپ  دیسوب  رایـسب  داهن و  شیوخ  يوناز  رب  ار  وا  ترـضح  مدرب ،  هلآ  هیلع و  هللا 

نم تسین  ناسآ  يراک  نیسح  ندرزآ  یناد  یم  چیه  لضفلا ،  ما  يا  دومرف :  هدش  تحاران  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درک  هیرگ  مالـسلا 
دنک یم  هیرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـید  متـشگ ،  زاب  يا  هظحل  زا  سپ  مرواـیب  بآ  ترـضح  يارب  اـت  متـشاذگ  ار  نیـسح 

دناسر و یم  لتق  هب  ار  دنزرف  نیا  متما  هک  داد  ربخ  ارم  دمآ و  لیئربج  شیپ  يا  هظحل  دومرف :  دینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  هللا  لوسر  ای  مدیـسرپ 
ار وا  دوب  مالسلا  هیلع  نیسح  شرورپ  بظاوم  بلطملادبع  نب  سابع  رسمه  يربک  هببل  لضفلا  ما  ( 43  . ) دننک یم  دیهش  هنشت  بل  اب  ار  وا 
تخادـنا و یم  نییاپ  الاب و  داد و  یم  رپ  لاـب و  دوخ  رهم  شوغآ  رد  اـی  درک  یم  باوخ  هراوهگ  رد  ار  وا  همغن  نیا  اـب  درک و  یم  شزاون 

هذاعا هابشا ،  الب  درف  هاجلا ،  ریثک  نب  ای  هللا ،  لوسر  نب  ای  دورب :  باوخ  هب  دریگب و  مارآ  هک  دز  یم  كدوک  تشپ  هب  یهاگ  دناوخ و  یم 
- ) ؟  هللا لوسر  ای  تسا  هابتـشا  الب  درف  نیـسح   ) لیدب یب  ادرف  هاجلا -  هریثک  رـسپ  يا  ادخ ،  لوسر  رـسپ  يا  یهاودلا - ،  مما  نم  یهلا ، 

نخس دوخ  رتخد  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ( 44  . ) رادهگن دوخ  هانپ  رد  دننک  يریگ  فدـه  وا  يوس  هب  هک  الب  ریت  زا  ار  وا  نم  ادـخ 
دنک تـنعل  ادـخ  تـفگ :  تـفرگرب و  رد  ار  وا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ربماـیپ  دوـب  هـتفرگ  شوـغآ  رد  ار  مالــسلااهیلع  همطاـف  دـیوگ  یم 

هک نانآ  نم و  نایم  دنک  مکح  ادخ  دناوت ،  نایز  هب  هک  یناتـسدمه  دـنک  تنعل  ادـخ  ار ،  تنارگتراغ  دـنک  تنعل  ادـخ  ار ،  تناگدنـشک 
یب متـس و  رازآ و  نآ  مدـش  روآدای  ناج  رتخد  دومرف :  ییوگ ؟  یم  هچ  ناج  ردـپ  تفگ :  مالـسلااهیلع  همطاف  دـننک ،  وت  نایز  هب  يراـی 

وت شیوک  نارتخا  تسا ،  تیبصع  اب  نادـنم  تریغ  هتـسد  کی  نایم  نامز  نآ  رد  نم  نیـسح  دـس ،  یم  وا  هب  وت  نم و  زا  سپ  هک  ییاـفو 
كاخ تبرت  هنب و  ياج  هاگرکشل و  نم  نونکا  ایوگ  دنریگ  یم  یشیپ  رگیدگی  رب  ناج  هیده  يراکادف و  رد  دننامسآ ،  ناگراتـس  ییوگ 
تجاح بلطم  ایند  مدرم  زا  تسا  نیسح  زاب  دهدب  شهانپ  هک  سک  نآ  تسا  نیسح  زارمه  نموم و  رـشب  بلق  اب  ( 45  . ) منیب یم  ار  نانآ 

تسا نیسح  زاس  ببس  هک  نک  وا  زا  تساوخرد  ار  دوخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  جاودزا  مود :  لصف 

هب ردپ  دوب .  ناریا  رایرهش  درگدزی  رتخد  اهنآ  نایم  رد  تشاد  هارمه  ردقنارگ  یناریسا  و  دش ،  دراو  هنیدم  رهـش  هب  مالـسا  دنمزوریپ  هاپس 
یب هانپ  مالـسا  یلو  دندوب  هدراذگ  هانپ  یب  ار  رهاوخ  هدرب و  هانپ  نیچ  روشک  هب  شناردارب  دوب ،  هتفر  هدراذگ و  ار  رتخد  هتخیرگ و  ییوس 

 ، دراذگ مدـق  هنیدـم  نورد  هب  نازابرـس  هارمه  ریـسا  دازرهـش  درک .  مهارف  هانپ  یب  مناخ  هدازهاش  يارب  ار  هانپ  نیرت  گرزب  دوب و  نایهانپ 
هنیدم مدرم  دنیبب ،  ار  ناریا  هاشنهاش  رتخد  ات  دندیشک  یم  رس  ماب  زا  يا  هراپ  دندمآ  اشامت  هب  رهش  ناگزیـشود  دش ،  شخپ  هنیدم  رد  ربخ 

ینت اب  هفیلخ  دنک .  یم  راتفر  هنوگچ  وا  اب  رمع  دنک و  یم  هچ  مناخ  هدازرهـش  دننیبب  ات  دندش  هناور  دجـسم  يوس  هب  ریـسا  ناوراک  یپ  رد 
 : داد شرازگ  نینچ  ناوراک  تسرپرس  دیسر ،  دجسم  هب  ناوراک  هک  دوب  هتسشن  دجسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارای  زا  دنچ 
ار هدازرهش  دزاس .  مولعم  ار  شتشونرس  هفیلخ  ات  هدروآ  شا  هنیدم  هب  هک  دومرف  ار  ام  ناسارخ  حتاف  هدش  ریسا  هک  تسا  درگزی  رتخد  نیا 
 : تفگ دز و  يا  هلان  هاگان  هب  دوب ،  ساره  میب و  رد  هدنیآ  زا  دوب و  هدیـشک  ار  تراسا  رفـس  جـنر  هک  هدازرهـش  دـندیناشن .  رمع  کیدزن 
نآ رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دیوگ !  یم  دـب  ام  هب  هدازربگ  نیا  تفگ :  تشادـنپ  مانـشد  ار  وا  نخـس  هک  رمع  زم !  رهذاب  جوریب 
یم تفگ :  هدرک  همجرت  مومع  يارب  ار  هدازرهش  نخس  سپس  دنک  یم  نیرفن  شیوخ  ياین  هب  تسین  نینچ  هن  تفگ :  دوب  رضاح  سلجم 

هتخومآ یسک  هچ  دزن  تسناد و  یم  یسراف  نابز  اجک  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هدش ! ؟  رسا  شا  هداون  هک  داب  هایـس  زمره  زور  دیوگ 
 : دمآ نخس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  مه  زاب  دیناسرب  شورف  هب  ناریسا  رگید  دننام  ار  شناهارمه  رتخد و  نیا  دش :  رداص  هفیلخ  نامرف  دوب ! ؟ 
ره دیراذگاو ،  رتخد  دوخ  رظن  هب  مالـسلا :  هیلع  یلع  ترـضح  مینک ؟  راتفر  هنوگچ  رتخد  نیا  اب  دیـسرپ :  رمع  تسین .  هتـسیاش  راک  نیا 
یم يا  هرهچ  ره  هب  دروآ ،  رظن  رد  ار  نارـضاح  کـیاکی  درک و  یهاـگن  فارطا  هب  هدازرهـش  دـنیزگرب .  يرـسمه  يارب  ددنـسپب ،  ار  هک 
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يارذگ هاگن  دندید  هک  دنتسیرگن  یم  یعمج  هتسد  نارضاح  درک ،  یم  هاگن  ناکی  ناکی  ار  نارضاح  همه  تشذگ  یم  وا  زا  تسیرگن و 
نوچمه شیابیز  راسخر  دوب ،  هتـشذگن  شرمع  زا  راهب  هدجه  زا  شیب  هک  یناوج  درکن ،  رذگ  داتـسیاب و  یناوج  هرهچ  رب  ریـسا  هدازهاش 

ار سلجم  رس  اترس  یقیمع  توکـس  درک .  شومارف  ار  دوخ  هودنا  مغ و  داتـسیاب ،  ناوج  هرهچ  رب  هک  رتخد  هاگن  دیـشخرد  یم  دیـشروخ 
ار مبلق  شمارآ  متفای ،  ار  مناج  مارآ  هک  دیشیدنا  یم  دوخ  اب  تسیرگن و  یم  رـسپ  هب  رتخد  دنتـسیرگن و  یم  رتخد  هب  یگمه  تفرگ ،  ارف 
وا زا  نـم  رگا  یلو  دـننک ،  یم  يراگتـساوخ  ناـنز  زا  نادرم  دریذـپب ! ؟  ار  ریــسا  يرتـخد  رــسپ  نـیا  هـک  تـسا  نـکمم  اـیآ  مدرک  ادـیپ 

تسا و دـیما  هرهچ  شا  هرهچ  تفگ  دوـخ  اـب  تسیرگن ،  ناوـج  هرهچ  هـب  مـه  زاـب  درک ،  دـهاوخن  دـیماان  ارم  دـیما  مـنک ،  يراگتـساوخ 
 ، تفر ناوج  يوس  هب  تساخرب و  ياج  زا  داد و  یتردق  دوخ  هب  سپ  دراذـگ ،  دـهاوخن  ما  هنیـس  هب  در  تسد  دـیون ،  هراسخر  شراسخر 

هیلع نیـسح  ماما  رـس  يور  رب  ار  شفیرظ  دـیپس و  تسد  هک  دـندید  همه  دیـسر  ناوج  رانک  هب  هک  نامه  دوب ،  هاتوک  نازرل و  شیاه  ماگ 
نیـسح ماما  دیزگرب  ار  يا  هداز  ربمغیپ  دازرهـش  هک  دندید  نایچاشامت ،  تساخرب ،  نایـسلجم  زا  نیرفآ  تنـسحا و  يادص  داهن .  مالـسلا 

ماما راگدای  اهنت  هک  دروایب  يرسپ  نیسح  ماما  يارب  وناب  رهش  داد .  رارق  دوخ  رسمه  ار  يو  تفریذپ و  ار  ریسا  رتخد  ياضاقت  مالـسلا  هیلع 
هک دوب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  مراهچ ،  ماما  رسپ  نیا  دنام  ياج  هب  يو  زا  نیسح  ماما  لسن  دوب و  نیسح  ماما  هفیلخ  دوب ،  نیـسح 
 ، رمع یلو  دوب ،  هاتوک  دـنچ  ره  نیـسح  ماما  رمع  تخادرپ ،  نیـسح  ماما  اب  يراداـفو  هب  دوخ  هاـتوک  رمع  رد  وناـب  رهـش  تشاد  ماـن  یلع 

و تفگ ،  دوردـب  ار  ناهج  دوخ ،  تشاد  مدـقت  تیرـشب  ناهج  هب  یمود  نیـسح  مام  او  دازب ،  رـسپ  هک  ونابرهـش  دوب ،  رت  هاـتوک  وناـبرهش 
هب دنیبب ،  ار  شزیزع  رهوش  زادگناج  تبیـصم  هک  تشادن  تردق  دوب و  دورپ  زان  هدازرهـش  دیناشن  دوخ  كوس  رد  ار  دوخ  گرزب  رمـسه 

نارود هک  دهد  یمن  ناشن  خـیرات  دنیـشنب  شیوش  راظتنا  هب  هدرک  وراج  بآ و  ار  هناخ  ناهج ،  نآ  رد  ات  درک ،  رفـس  ناهج  نیا  زا  يدوز 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هک  يزور  نامه  تفای ،  نایاپ  قارف  دمآ و  رس  هب  راظتنا  يزور  تسا  یعطق  هچنآ  یلو  دیشک ،  لوط  ردقچ  راظتنا 
مالسلا هیلع  نیسح  اما  يارب  هک  تسا  الیل  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  رگید  رسمه  دیدرگ .  نادیهش  ياوشیپ  راهن و  رس  هب  ار  تداهش  رـسفا 

تفگ لوسر ،  يوخ  شوخ  لوسر ،  يور  شیور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  سک  نیرت  هیبش  ابیز ،  ریلد ،  دیشر ،  دروآ ،  يرسپ 
یم ـالیل  رـسپ  هرهچ  رب  تشاد  ار  ادـخ  لوسر  رادـید  يوزرآ  هک  یـسک  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يوـگ  تفگ و  شیوـگ  و 
یقث هرم  وبا  رتخد  الیل  دش .  دیهـش  ردپ  باکر  رد  البرک  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  گرزب  رـسپ  تسا و  یلع  رـسپ  نیا  تسیرگن . 
اهنت هن  هورع  دنتشاد  تنوکس  فئاط  رد  هک  دوب  فیقث  هریـشع  نارـس  برع و  ناگرزب  زا  الیل  ياین  هورع  دوعـسم .  نب  ةورع  هداون  تسا و 

دـش و بایفرـش  مالـسا ،  ربمغیپ  سدـقم  روضح  هب  هورع  تشاد  دـنمجرا  یتلزنم  دـنلب و  یماقم  برع  ناـیم  رد  هکلب  دوخ ،  موق  ناـیم  رد 
هب شتوعد  اب  دندمآ و  رد  یگزیتس  رد  زا  يو  اب  فیقثت ،  موق  دنک  توعد  مالسا  هب  ار  دوخ  موق  ات  تشگزاب  فئاط  هب  سپس  دروآ  مالسا 
هب هورع  يرآ  دندیناسر  شتداهش  هب  دوب  هتساخرب  زامن  يارب  هک  یهاگرحس  ماجنارس  دندرک و  تمواقم  وا  ربارب  رد  دنتـساخرب ،  ینمـشد 
دنچ ینامز  الیل ،  دش .  هتشک  ناتسود  تسد  هب  دوب ،  نینچ  زین  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نانمـشد  تسد  هب  هن  دش ،  هتـشک  ناتـسود  تسد 

تداهش غاد  رهوش و  زوسناج  تبیصم  تسناوتن  تسیزب و  نیسح  هیاس  ریز  رد  يراگزور  درب و  رـس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هناخ  رد 
اب برع  هدازگرزب  تسویپ و  ونابرهش  شرهاوخ  هب  اج  نآ  رد  تفاتش  رگید  ناهج  هب  تسب و  رب  تخر  ناهج  نیا  زا  يدوز  هب  دنیبب  ار  رسپ 

ماما يارب  افو  اب  يرسمه  زین  بابر  تسویپ .  اهنآدب  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  اما  ات  دنتسشن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  راظتنا  رد  مجع  هدازهاش 
زا سپ  بابر  دیناسر .  لزنم  هب  دیشک و  شود  رب  ار  دوخ  ماقمالاو  رهوش  تداهش  راب  دشن و  ادج  نیسح  ماما  زا  نیسپاو  مد  ات  دوب  نیـسح 
عع نیـسح  ماما  هب  هراب  رگد  شگرم  ات  درک ،  لمحت  ار  قارف  تخادرپ و  يرادافو  هب  نانچمه  تشادنرب و  افو  زا  تسد  زین  رهوش  تداهش 

و مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  دنمـشناد  رتخد  هنیکـس  ردام  تسا و  یبلک  سیقلاورما  تخد ،  بابر  تخاس .  فرطرب  ار  ییادج  دـیناسر و 
هب هک  یماگنه  دـش ،  هدرب  ماش  هب  دـش و  هتفرگ  تراسا  هب  بابر  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  تسا  وا  دیهـش  راوخریـش  كدوک  هللادـبع 
دـش کشخ  شناگدـید  رد  کشا  هک  تسیرگ  ردـق  نآ  داد و  لیکـشت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  ییازع  سلجم  تشگزاب ،  هنیدـم 
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کی زا  شیب  باـبر  مهاوخ .  یمن  يرهوش  موـق  ربـمغیپ  زا  سپ  تفگ :  درک و  در  ار  همه  دـندرک ،  يراگتـساوخ  يو  زا  شیرق  ناـگرزب 
امرـس امرگ و  زا  تفرن  فقـس  ریز  تسـشن  رهوش  كوس  هب  لاس  کی  تدم  مامت  رد  دنامن ،  هدـنز  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  سپ  لاس 

شرتخد بابر و  هرابرد  نیـسح  ماما  هک  تسا  لقن  داد .  ناج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مغ  رد  و  دـیدرگ ،  رامیب  روجنر و  ات  درکن  زیهرپ 
هب باتع  يدـنع  یمئالل  سیل  یلام و  لج  لذـبا  امهبحا و  بابرلا  ۀیکـسلا و  اهب  لحت  اراد  بح  ـال  یننا  يرمعل  دـیوگ :  یم  نینچ  هنیکس 
هر رد  ار  ملام  مراد و  یم  تسود  ار  ود  نیا  نم  دنک .  ینابزیم  ار  بابر  هنیکـس و  هک  مراد  یم  تسود  ار  يا  هناخ  هک  دـنگوس  دوخ  ناج 

 . دنک تمالم  ارم  درادن  قح  یسک  مهد و  یم  اهنآ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  موس :  لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف 

هیلع ربکا  یلع  - 1 رتخد :  راـهچ  سپ و  شـش  رت  حیحـص  لوق  هب و  رتخد و  هس  رـسپ و  شـش  یلوق  هب  رتـخد و  ود  رـسپ و  راـهچ  یلوق  هب 
نیز ماـما  هب  بـقلم  طـسوا  یلع  - 2 تشاد .  ةورع  تنب  مالـسلااهیلع  ـالیل  ترـضح  زا  دـش  دیهـش  ترـضح  نآ  اـب  ـالبرک  رد  هک  مالـسلا 

ریت البرک  رد  یگراوخ  ریش  رد  هک  مالسلا  هیلع  رغصا  یلع  - 3 دوب .  دلو  ما  شردام  یلوق  هب  دوب و  نانز  هاش  زا  هک  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا 
نآ تایح  رد  هیعاضق و  شردام  هک  رفعج  رفعج  - 5 تسین .  مولعم  شلاوحا  دمحم ،  - 4 تسا .  بابر  شردام  دش  دیهش  دمآ  شقلح  رب 
ما شردام  همطاف  - 8 سیقلا .  ورما  تنب  بابر  شردام  هنیکـس ،  - 7 دش .  دیهـش  البرک  رد  مه  نآ  هک  هللادـبع  - 6 درک .  تافو  ترضح 

هیلع نیسح  ماما  دنزرف  نیمهن  دوعوم  يدهم  ( 46  ) تسین مولعم  رگید  رتخد  کی  تسین و  مولعم  شرداـم  بنیز  - 9 تسا .  هدوب  قاحسا 
نار رب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما   ( دـناسر یم  یـسراف  ناملـس  هب  ار  دنـس  بوشآ  رهـش  نبا   ) نعیبات هباحـص و  رابخا  ساسا  رب  تسا  مالـسلا 
رسپ ماما  و  تاداس ،  ردپ  رسپ و  دیس ،  ییوت  دومرف :  یم  دیسوب و  یم  ار  وا  مالـسا  ربمغیپ  تشاد :  ياج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

هللا یلص  دمحم  لآ  مئاق  ناشیا  نیمهن  دنیآ ،  دوجو  هب  ناماما  رفن  هن  وت  بلص  زا  ییادخ .  ياه  تجح  ردپ  تجح و  ناماما و  ردپ  ماما و 
هن رفن و  هدزاود  دومرف :  دنرفن ؟  دنچ  ناماما  هللا  لوسر  ای  درک :  لاوس  ترـضح  زا  یـصخش  دـشاب  ياج  هب  تمایق  ات  هک  تسا  هلآ  هیلع و 

(47  . ) تسا نیسح  دنزرف  نیمهن  دوعوم  يدهم  دنتسه  نیسح  لسن  زا  ناشیا  زا  نت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  دعب  يافلخ 

يافلخ دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  لیئارـسا .  ینب  ةابقن  ددعب  ۀفیلخ  رـشع  انثا  هدعب  نوکی  هنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 
ینب زا  نم  زا  سپ  هفیلخ  هدزاود  همه  دوـمرف :  سپـس  دـندوب . )  نت  هدزاود  هک   ) لیئارـسا ینب  ياـبقن  رامـش  هب  دـنرفن  هدزاود  نم  زا  سپ 

 . دنا هدرک  لقن  يرایسب  رابخا  اه  نیا  ریغ  یبعش و  ینادمه و  یلع  دیس  ملسم و  دواد و  یبا  يذمرت و  نیخیش و  باب  نیا  رد  دنتسه  مشاه 
اهنآ نیتسخن  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  هک  ( 49  ) دندوب رفن  هدزاود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  رمبغیپ  يایصوا  هک  نادب  ( 48)

هک نآ  هلمج  زا  دنا ،  هدرک  نایب  یتابسانم  هدزاود ،  هب  همئا  ددع  يارب  املع  و  تسا ،  مالسلا  هیلع  نسحلا  نب  ۀجح  ترـضح  اهنآ  رخآ  و  ، 
زا یضعب  بلاط ،  یبا  نب  یلع  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دمحم  هللا ،  الا  هلا  فورح ال  اب  قباطم  ددع  نیا 

هدئام هروس  رد  هک  تسا  لیئارسا  ینب  يابقن  رامـش  اب  قباطم  ددع  نیا  نینچمه  تسا  رانلا  یف  مهودع  هنجلا ،  یف  مهبحم  انـسح ،  يامـسا 
تسا نیمـض  لیفک و  موق  بیقن  هدمآ :  نایبلا  عمجم  رد  و  ( 50  () ابیقن ینثا  مهنم  اثعب  لیئارـسا و  ینب  قاثیم  هللا  ذخا  دقل  و   : ) دـیامرف یم 
رامـش اب  تسا  قباطم  ددـع  نیا  نینچمه  تسا .  لیاضف  يانعم  هب  هک  بقانم  ةارملا و  باقن  تسا  لـیبق  نیا  زا  دفاکـش و  یم  ار  رارـسا  هک 

برضا نا  هموق  هیقتسا  اذا  یسوم  یلا  انیحوا  اطابسا و  امما  ةرشع  ینثا  مه  انعطق  و   : ) دیامرف یم  فارعا  هروس  رد  هک  لیئارسا  ینب  طابـسا 
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طابسا هک  تسا  نآ  حیحص  هدمآ :  نایبلا  عمجم  رد  ( 51  ( . ) مهبرشم سانلا  لک  ملع  مدق  انیع  ةرـشع  انتثا  هنم  تسجبناف  رجحلا  كاصعب 
بوقعی دالوا  نوچ  هقرف ،  هدزاود  هب  ار  بوقعی  دالوا  مدینادرگ  قرفتم  ینعی  لیعامـسا ،  دالوا ،  رد  تسا  لیابق  هلزنم  هب  قاحـسا  دالوا  رد 

تسا قباطم  ددع  نیا  هلمج  زا  دندش .  یتما  طبس و  اهنآ  زا  هقرف  ره  سپ  دوب ،  یبسن  دالوا و  اهنآ  زا  کی  ره  يارب  زا  دندوب و  رفن  هدزاود 
نک نیبیط  نیا  حاورا  هب  لسوت  نک  نید  نابیبط  زا  جالع  لاوس  ( 52  . ) زور بش و  تاعاس  ددع  اب  لاس و  ياه  هام  نامسآ و  ياه  جرب  اب 

هب یهلا  تیالو  هاش  هب  یهلا  یهلا  تیاده  جرب  دیـشروخ  هب  یهلا  يراتـساوخ  دص  زجع و  دـص  هب  وگ  یمه  يرازهب  روآ  رب  اعد  تسد  ود 
هاش هب  یهلا  ملع  روشک  هش  رقاـب  هب  یهلا  ملح  ندـعم  نآ  داجـس  هب  یهلا  نیعلا  ةرق  یفطـصم  ناـش  دـناوخ  یم  هک  نیطبـس  هب  یهلا  ارهز ، 
هاش یقن  قح  هب  یهلا  نیکیمت  کلم  ورـسخ  یقت  یقح  هب  نید  هدـئاق  اضر  هاش  هب  یهلا  مظاک  ياـسوم  مازعا  هب  یهلا  مظاـعا  ماـما  قداـص 
رب نامرح  هاچ  زا  راشخیب و  تسا  نیقی  لها  اوشیپ  هش  تسا  نید  رالاس  هک  يدهم  هب  یهلا  رکـشل  تشاد  کلم  زک  يرکـسع  نادب  رکـسع 

(53  ) مراسمرش نکم  رشحم  رازاب  هب  مرآ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لسن  زا  ناماما 

هللاو و باـتک  نیلقثلا  مکیف  فلخم  ینا  دومرف :  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  نخـس  ياـنعم  دندیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا 
يدهم و اهنآ  یمهن  هک  نیسح  نادنزرف  زا  رفن  هن  نیسح و  نسح و  نم و  دومرف :  ترـضح  دنتـسه ؟  یناسک  هچ  ترتع  تسیچ و  یترتع 
ات ددرگ ،  یمن  ادج  رتع  زا  زین  نآرق  دوش و  یمن  ادج  نآرق  زا  ترتع  میتسه ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترتع  دوب ،  دـهاوخ  مئاق 

ادخ لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دننک .  تاقالم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  رثوک  ضوح  بل  رب  تمایق  رد 
تمایق ات  زیچ  ود  نیا  تیب  لها  ترتع و  ادخ و  باتک  مراذگ :  یم  تما  امش  نایم  رد  ار  اهبنارگ  زیچ  ود  نم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نیـسح و نسح و  یلع و  دومرف :  دننایک ؟  وت  ترتع  هللا  لوسر  ای  درک :  ضرع  رباج  تشگنا  ود  نیا  دننام  ( 54  ) دش دنهاوخن  ادج  مه  زا 
مالـسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  دیوگ :  یم  هریثک  نب  نامحرلادـبع  دـنیآ .  یم  دوجو  هب  تمایق  ات  نیـسح  لسن  زا  هک  یناماما 

هراـبرد هیآ  نیا  دومرف :  تسیچ ؟  ( 55  ( ) اریهطت مک  رهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا   ) هیآ يانعم  مدرک :  ضرع 
وا زا  دعب  دیسر  تماما  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  دش  لزان  مالـسلااهیلع  همطاف  نسح و  نیـسح و  یلع و 
هللا باتک  یف  ضعبب  یلوا  مهـضعب  ماـحرالا  اولوا  و   : ) دیـسر هیآ  نیا  هب  تبون  هاـگنآ  دیـسر ،  تماـما  هب  نیـسح  نسح ،  زا  دـعب  نسح و 

هیواعم نب  دیزی  دنک :  یم  لقن  هدیزگ  خیرات  زا  بختنم  بحاص  تسا  رتشیب  اه  هراتـس  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادـنزرف  ددـع  ( 56 ()
ددع ملاع  راطقا  مامت  رد  لاح  نیا  اب  تشادن .  رتشیب  رسپ  کی  دوخ  تداهـش  تقو  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یلو  تشاد  رـسپ  هدراهچ 

(57  . ) تسا هدنامن  یقاب  یلسن  باذعلا  ۀنعللا و  هیلع  دیزی  نادنزرف  زا  تسا و  رتشیب  اهراتس  زا  ناشیا 

نآرق تایآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مراهچ :  لصف 

ریهطت هیآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

امـش زا  ار  شیالآ  سجر و  ره  هک  دـهاوخ  یم  نینچ  ادـخ  ( 58  ( ) اریهطت مک  رهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنا  )
هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  تلیضف  رد  (60  ) هعیش و  ( 59  ) ینس رظن  زا  هفیرش  هیآ  دنادرگ .  هزنم  كاپ و  بیع  ره  زا  امش  و  دربب ،  توبن  هداوناخ 
لزان هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نانز  هرابرد  هک  دنا  هتفگ  زین  يا  هدع  تسا .  هدـش  لزان  مالـسلا  مهیلع  نینـسح  همطاف و  یلع و  هلآ و  و 
تلالد هیآ  ردـص  قایـس  هب  ات  دـش  یم  رکذ  ثنوم  ریمـض  دـیاب  دوب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نانز  هراـبرد  هیآ  رگا  ( 61  ) تسا هدش 

هللا لوسر  لیئاکیم و  لیئربج و  تسا :  هدش  لزان  رفن  تفه  صوصخ  رد  نم  لزنم  رد  زین  ریهطت  هیآ  دـیوگ :  یم  هلمـس  ما  دـشاب .  هتـشاد 
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هللا لوسر  ای  مدرک ،  ضرع  مدوب ،  لزنم  رد  نم  دیوگ :  یم  سپس  مالسلا .  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
زا هک  دنک  یم  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  شدانـسا  هب  يذـمرت  عماج  ( 62 ( ؟  يربمایپ نانز  زا  وت  ریخ  دومرف :  ماوت ؟  تیب  لـها  زا  نم  اـیآ 
 . مالـسلاامهیلع نیـسح  نسح و  دومرف :  تسامـش ؟  هجوت  دروم  رتشیب  تیب  لها  کی  مادـک  مدیـسرپ :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هللا لوسر  زور  ره  هام  شـش  بیرق  دـش  لزان  ریهطت  هیآ  هک  یتقو  زا  دـنک :  یم  لقن  يذـمرت  عماج  زا  هحفـص 9 همهملا  لوصف  رد  یکلام 
هیآ لوزن  تقو  رد  ترـضح  دـناوخ .  یم  ار  ریهطت  هیآ  دـمآ و  یم  مالـسلااهیلع  همطاـف  هناـخ  رد  هب  زاـمن  ماـگنه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

 : تسا هدش  تیاور  لوصالا  عماج  ملـسم و  حیحـص  رد  ( 63  ) اریطت مهرهط  سجرلا و  مهنع  بهذاـف  یتیـصاخ  یتیب و  لـها  مهللا  دومرف : 
اریز مسق ،  ادخ  هب  هن  تفگ :  دیز  دنتیب ؟  لها  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نانز  ایآ  دیـسرپ :  مقرا  نب  ندیز  زا  هرمـس  نب  نیـصح 
یم ادج  یلک  هب  رهوش  زا  دوش و  یم  قحلم  دوخ  موق  هب  دور و  یم  شردپ  هناخ  هب  داد  شقالط  نوچ  تسا ،  دوخ  رهوش  اب  یتدم  نز  هک 
هیآ ( 64  . ) دنتسین ادج  وا  لها  زا  دنورب  اجک  ره  هب  هناخ و  ره  تسا و  مارح  ناشیارب  هقدص  هک  دنتسه  وا  ناشیوخ  وا  تیب  لها  هکلب  دوش 

هشیاع ( 65  . ) تسا هدـش  لزان  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف ،  یلع ،  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  راوگرزب  جـنپ  قح  رد  ریهطت 
هیفص زا  هعیش  نب  بعصم  زا  هشیاع  دنسم  زا  ملـسم  يراخب و  هیلع  قفتم  زا  تسا :  نینچ  مارملا  ۀیاغ  باتک  زا  ثیدح 22  دنک  یم  تیاور 
دوب هدیشوپ  هایس  يابع  دمآ و  نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  رکب  یبا  رتخد  هشیاع  زا  هیبش  رتخد 
هیلع نیـسح  ماما  نآ  زا  دـعب  درک ،  لخاد  ابع  ریز  رد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـش ،  لخاد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هک 

ار وا  دمآ  مالسلا  هیلع  یلع  مه  نآ  زا  دعب  درک ،  لخاد  زین  ار  وا  دمآ  مالـسلااهیلع  همطاف  نآ  زا  دعب  درک  ابع  لخاد  مه  ار  وا  دمآ  مالـسلا 
یم هملـس  ما  هشیاع و  عقـساو و  نب  ۀلثاو  کلام و  نب  سنا  يردخ و  دیعـسوبا  ( 66  . ) درک توالت  ار  ریهطت  هیآ  سپـس  درک ،  لـخاد  زین 

لوسر ( 67  . ) دراد صاصتخا  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ریهطت  هیآ  دـنیوگ : 
لها و  نامسآ ،  لها  رب  دنناما  ناگراتس  ( 68  ) یتمال ناما  یتیب  لها  ءامسلا و  له  ناما ال  موجنلا  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

 . نم تما  يارب  دنناما  نم  تیب 

یعفاش ماما 

تیب لآ  ای  تسا :  هدرک  صالخا  ضرع  نینچ  تیب  لها  هرابرد  دوخ  فورعم  راعشا  رد  تسا  تنس  لها  تسا  هناگ  راهچ  ناماما  زا  هک  وا 
تیب لها  يا  ( - 69  . ) هل ةالـص  ـال  مکیلع  لـصی  مل  نم  مکنا  رخفلا  میظع  نم  مکیفکی  هلزنا  نارقلا  یف  هللا  نم  ضرف  مـکبح  هللا  لوـسر 

هک سب  هک  نیا  ار  امش  گرزب  رخف  زا  تسا - .  هدروآ  دورف  ار  نآ  نآرق  رد  هک  دنوادخ  بناج  زا  تسا  يا  هضیرف  امش  یتسود  لوسر ، 
رحبا یف  مهبهاذم  مهب  بهذ  دـق  سانلا  تیار  امل  و  تسا .  لطاب  شزامن  دتـسرفن  دورد  امـش  رب  سک  ره  تسا و  زامن  ءزج  امـش  رب  دورد 
انرما دق  امک  مهوالو  وه  هللا و  لبح  تکـسما  لوسرلا و  متاخ  یفطملا  تیب  لها  مه  اجنلا و  نفـس  یف  هللا  مسا  یلع  تبکر  لهجلا  یغلا و 
راوس ادـخ  مان  هب  تسا ،  هتخادـنا  تلاهج  یهارمگ و  ياهایرد  رد  ار  اهنآ  ناـشاههار  هک  مدـید  ار  مدرم  نوچ  ( - 70  ) لبحلاب کسمتلاب 

مدز گنچ  تساهنآ  يالو  هک  ادـخ  نامـسیر  هب  و  دـنتاجن ،  یتشک  اهنآ  نالوسر - .  متاخ  یفطـصم  تیب  لها  انامه  مدـش  تاجن  یتشک 
 . مینزب گنچ  نامسیر  نیا  هب  هک  هدش  هداد  روتسد  ام  هب  هک  نانچمه 

تسافش مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رکذ 

رکبوبا يزور  هک  تسا  هدش  تیاور  یبعش  زا  ۀمرمحلا  قعاوص  رد  دنک .  یم  ظفح  یبیر  کش و  ره  زا  هسوسو و  ار  ناسنا  تیب  لها  رکذ 
سک ره  تفگ :  درک و  لابقتـسا  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  رکبوبا  دـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوـب  هتـسشن  یعمج  اـب  دوـخ  تفـالخ  ناـمز  رد 

ام زا  تلاح  تهج  زا  نیرت  لضاف  تبسن و  تهج  زا  ناشیا  نیرت  کیدزنو  هبترم  تهج  زا  نامدرم  نیرت  گرزب  يوس  هب  دنک  رظن  دهاوخب 
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هیلع قداص  رفعج  ماما  ( 71  . ) مالسلا هیلع  یضترم  یلع  ینعی  دش ،  علاط  هک  نآ  يوس  هب  دنک  رظن  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب 
دمآ تفر و  ام  لزنم  رد  ناگتشرف  ینامسآ ،  باتک  هدنروآ  توبن و  هرجـش  تیب و  لها  مییام  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  شردپ  زا  مالـسلا 

نسح و همطاف و  یلع و  يور  ییابع  ترـضح  هدـش ،  لزان  ریهطت  هیآ  یتقو  ( 72  . ) لامکو ملع  ندـعم  تمحر و  هناخ  مییام  دـننک و  یم 
يدیلپ ره  نادرگرود  اهنآ  زا  دننم ،  تیب  لها  اهنیا  اراگدرورپ ،  دومرف :  درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  تسد  دیشک و  مالسلا  مهیلع  نیسح 

 . ار کش  و 

تسا بجاو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یتسود 

زا يزار  رخف  دنتسه ،  تبحم  يالو  عوضوم  رد  یتیاور  يوار  دوخ  دنیآ  یم  هعیش  گنج  هب  تفالخ  ثحب  رد  هک  يزار  رخف  يرشخمز و 
بح یلع  تام  نم  الا و  ادیهش  تام  دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  يرـشخمز 

 . نامیالا لمکتـسم  انموم  تام  دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الا و  اتبات ،  تام  دمحم  لآ  یلع  تام  نم  الا و  هل ،  اروفغم  تام  دـمحم  لا 
دمحم لآ  یتسود  رب  سک  ره  تسا  هدیزرمآ  درم  دمحم  لآ  یتسود  رب  سک  ره  تسا ،  هدرم  دیهـش  درم  دـمحم  لآ  یتسود  رب  سک  ره 
تیاور لیذ  رد  يزار  رخف  يرـشخمز و  تسا .  هدرم  نامیا  لـماک  نموم و  درم  دـمحم  لآ  یتسود  رب  سک  ره  تسا  هدرم  راـک  هبوت  درم 

نم الا و  ارفاک ،  تام  دـمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نم  الا و  ( 73  : ) دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هتـشذگ ، 
لآ ینمشد  اب  سک  ره  تسا ،  هدرم  رفاک  دریمب  دمحم  لآ  ینمـشد  رب  یـسک  ره  ( 74  ) ۀنجلا ۀحئار  مشی  مل  دـمحم  لآ  ضعغب  یلع  تام 

هدرم دیهـش  دریمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیب  لـها  تبحم  هب  سک  ره  درک .  دـهاوخن  مامـشتسا  ار  تشهب  يوب  دریمب  دـمحم 
ادیهـش و تام  هتیب  لها  وو  هلوسر  قح  هبر و  قح  ۀـفرعم  یلع  وه  هشارف و  یلع  مکنم  تاـم  نم  هناـف  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  ( 75) تسا

شهاگباوخ رد  امـش  زا  سک  ره  ( ) 76  ) هفیـسل هتالـصا  ماقم  هینلا  تماق  هلمع و  حـلاص  نم  يون  ام  باوث  بجوتـسا  هللا و  یلع  هرجا  عقو 
شاداپ راوازس  تسادخ و  اب  ششاداپ  و  تسا ،  هدرم  دیهش  دشاب  اسانـش  وا  تیب  لها  شلوسر و  دوخ و  يادخ  قح  هب  هک  یلاح  رد  دریمب 

نم دیامرف  یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تسا .  ندیـشک  ریـشمش  نوچمه  هشیدنا  نای  وو  هتـشاد  هشیدنا  رد  هک  تسا  يا  هتـسیاش  لامعا 
مک رهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  هیآ  هک  مدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  رد  هملـس  ما  هناخ  رد 
وت لسن  زا  هک  یناماما  نیسح و  نسح و  تنادنازرف  وت و  هرابرد  هیآ  نیا  دومرف :  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  اده  لوسر  دش ،  لزان  اریهطت 

يوش یم  ماما  وت  نم  زا  سپ  دومرف :  دنـسر ؟  یم  تماما  هب  رفن  دنچ  وت  زا  دعب  هللا !  لوسر  ای  متفگ :  تسا .  هدش  لزان  دنیا  یم  دوجو  هب 
زا دعب  رفعج ،  شدنزرف  دمحم  زا  دعب  دمحم ،  شدنزرف  وا  زا  دعب  یلع ،  شدنزرف  نیسح ،  زا  دعب  نیسح ،  نسح  زا  دعب  نسح ،  وت  دعب  ، 

تجح شدنزرف  نسح  زا  دعب  نسح ،  شدنزرف  دمحم  زا  دعب  دمحم ،  شدنزرف  یلع  زا  دعب  یلع ،  شدنزرف  یسوم  زا  دعب  یسوم ،  رفعج 
 : دومرف دنتسیک ؟  اهنیا  مدیسرپ :  ادخ  زا  دوب .  هتشون  شرع  قاس  رب  بیترت  نیمه  هب  ناشیا  ياه  مان  دیسر .  دنهاوخ  تماما  هب  مالسلا  هیلع 

دنتسین تیب  لهازا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانز  ( 77  . ) دنتسه نوعلم  ناشنانمشد  دنموصعم و  كاپ و  دنتسه ،  وت  زا  سپ  ناماما 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نانز  هرابرد  هیآ  نیا  دـنا  هتفگ  هک  یناسک  دراد  تدابع  لآ  نت  جـنپ  رب  هعیـش  ینـس و  رظن  زا  ریهطت  هیآ 
چیه نانآ  ياه  هتفگ  دارفا و  نیا  هک  مینک  یم  نایب  الیذ  تساج و  یب  ناشیاه  هتفگ  دنا  هتفگ  هک  رفن  دـنچ  نیا  دنهابتـشا .  رد  هدـش  لزان 

يراشفاپ ردق  نآ  دنریهطت و  هیآ  لومـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نانز  اهنت  دیوگ :  یم  همرکع  درادن .  يرابتعا  شزرا و  هنوگ 
ریهطت هیآ  هک  درک  یم  دایرف  دنلب  يادص  اب  اهرازاب  رد  بصعتم  درم  نیا  دـنک  یم  نارکنم  اب  هلهابم  یگدامآ  راهظا  هک  دراد  اعدا  نیا  رد 

وا دراد ؟  نارگید  هیرظن  زب  يزایتما  هچ  همرکع  هیرظن  تفگ :  دیاب  خساپ  رد  تسا  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نانز  هرابرد  اهنت 
نینموملاریما تخس  رـس  نانمـشد  زا  همرکع  تسا .  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمـشد  زا  وا  نوچ  درک  هیکت  شراتفگ  رب  ناوتب  هک  تسین  یـسک 

رـصاعم راوگرزب  دیـس  تسا .  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  یـصخش  تاودع  زا  یـشان  وا  هیرظن  هک  دز  سدـح  ناوت  یم  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع 
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فـص رد  ار  مدرم  درک  یم  شـشوک  همرکع  دیوگ :  یم  مالـسلااهیلع  ءارهزلا  لیـضفت  یب  ءارغلا  ۀملکلا  باتک  رد  نیدـلا ،  فرـش  همالع 
تشاد يریگیپ  شالت  یعس و  تیالو ،  ماقم  زا  ندرک  رود  ترضح و  نآ  زا  مدرم  فارصنا  هار  رد  و  دناشک ،  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمـشد 
تسا رادروخرب  یقیقح  مالـسا  زا  هک  یعقاو  ناملـسم  دنرفاک و  نیملـسم  همه  هک  دوب  دقتعم  تسا و  جراوخ  زا  یمهم  هفیاط  هتـسدرس  وا 

جح کسانم  رد  هک  ار  نایجاح  هیلک  رگا  تفگ :  یم  هک  مدینـش  همرکع  زا  جح  مسوم  رد  دیوگ :  یم  نارمع  نب  دـلاخ  دـنجراوخ .  اهنت 
هللا یلـص  ربمغیپ  نانز  هرابرد  ار  ریهطت  هیآ  هک  یـسک  نیمود  ما .  هدیـسر  دوخ  يزورآ  ياهتنم  هب  منارذـگب  ریـشمش  مد  زا  دـنراد  روضح 
مه وا  تسا .  نینموملاریما  تخسرس  نانمـشد  زا  وا  دیوگ :  یم  نیدلا  فرـش  همالع  تسا .  نامیلـس  نب  لتاقم  هدومن ،  لیوات  هلآ  هیلع و 

تروص هب  ار  ادخ  تسا و  ههبـشم  زا  لتاقم  دـیدازب ،  ناهذا  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ملـسم  لیاضف  رودـقملا  یتح  تشاد  ناوارف  شـشوک 
یم قلخ  نوچ  مه  ار  راگدرورپ  هتفرگ و  شیپ  طارفا  هار  هیبشت  تابثا  رد  لتاقم  تسا :  هتفگ  يو  هرابرد  هفینحوبا  هدرک .  یم  هیبشت  مدرم 

سوماق رد  تسا .  ریبز  نب  ةورع  دنک  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناوناب  هب  لیوات  ار  ریهطت  هیآ  هک  تسا  یـسک  نیموس  درادنپ . 
رابجالاب مالسلا  هیلع  یلع  هک  ياه  گنج  رد  داد و  یم  مانمشد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  امسر  هورع  دسیون :  یم  هورع  لاح  حرـش  رد  لاجرلا 

یم هک  دوب  خاتسگ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  ارتفا  رد  ردق  نآ  تسناد و  یم  نیقتم  ماما  ار  یلصا  رصقم  دش  یم  هدیـشک  رازراک  هنحـص  هب 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  نم  تفگ :  وا  هب  هشیاع  هک  هورع  زا  يو  يرهز و  زا  هدرک و  تیاور  یفاکـسا  زا  دیدحلا  یبا  نبا  دیوگ : 
رد رفن  ود  نیا  تفگ :  نم  هب  هتـسهآ  راوگرزب  ود  نآ  هدـهاشم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  دـندش  بایفرـش  یلع  سابع و  مدوب  هلآ 

(78  . ) دنمالسا شور  زا  جراخ  گرم  ماگنه 

هلهابم هیآ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

لعجنف لهتبن  مث  مکسفنا  انسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و  مک و  انءانبا  انءانبا و  عدن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  کئاج  ام  دعب  نم  هیف  کجاح  نمف  )
هلداجم هباحم و  ماقم  رد  وت  اب  یعطق  لیلد  ندمآ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هرابرد  هک  یناسک  هب  ( 79  () نیبذاکلا یلع  هللا  ۀنعل 

هب اجتلا  اعد و  رد  هدرک و  نیرفن  رگیدـگی  قح  رد  ینعی   ) میزیخرب هلهابم  هب  مهاب  دوخ  ناـنز  نادـنزرف  اـب  امـش  اـم و  دـیایب  وگب :  دـنیآرب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نیرفن  هلهابم و  ناتـساد  میزاس .  راتفرگ  ادخ  باذع  نعل و  هب  ار  نارفاک  وگ و  غورد  ات   ( مینک یم  ادخ  هاگرد 

دندـمآ هنیدـم  هب  اج  نآ  نویناحور  زا  یعمج  دوب ،  اراصن  زکرم  عقوم  نآ  نمی و  روشک  رد  نارجن  ( 80  ) تسا فورعم  نارجنا  يراصن  اب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  قطنم  ربارب  رد  یتقو  دننک .  وگ  تفگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمنغیپ  اب  تیحیـسم  مالـسا و  تیناقح  هرابرد  ات 
مه امش  منک و  هلهابم  امش  اب  مناسک  نیرت  کیدزن  نیرتهب و  اب  مرضاح  دیناد  یم  قح  رب  ار  دوخ  مه  زاب  رگا  دومرف :  ربمغیپ  دندنام  زجاع 

یلع و هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نوچ  دنک  دوبان  دوب  لطاب  هک  ار  هتـسد  ره  نیرفن  ات  دـبیروایب  ار  دوخ  ناسک  نیرت  کیدزن  نیرتهب و 
هیزج دندشن و  هلهابم  هب  رضاح  دوش و  لزان  باذع  نانیا  نیرفن  اب  هک  دندیسرت  اراصن  دروآ ،  ار  مالسلا  مهیلع  نیـسح ،  نسح و  همطاف و 

ترضح نآ  تیناقح  رب  یعطق  هلدا  زا  یکی  نارجن  يراصن  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هلهابم  نایرج  دنتفر .  دنتفرگ و  هدهع  رب  ار 
نایز هب  دـص  رد  دـص  هلهابم  تشادـن ،  راـگدرورپ  بناـج  زا  دوخ  تلاـسر  هب  نیقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  رگا  اریز  تسا ، 

اب ات  دش  رومام  راگدرورپ  بناج  زا  یمارگ  لوسر  اما  دوب  هدیـشک  شیوخ  ياعدـم  رب  نالطب  طخ  دوخ  تسد  هب  دـش و  یم  مامت  شدوخ 
ياراصن هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـهد .  ماـجنا  ار  راـک  نیا  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و  ترـضح  تکرش 

رگا دتـسرف و  ورف  امـش  هب  ار  دوخ  تمحر  زا  يرود  تنعل و  گرزب و  يادخ  میوگ  یم  تسار  نم  رگا  دینک  هلهابم  نم  اب  دومرف :  نارجن 
دوخ لزانم  هب  نوچ  دـندومن ،  تقو  نییعت  دنتـشاذگ و  هلهابم  هب  رارق  سپـس  يداد ،  فاصنا  نونکا  دـنتفگ :  نم ،  رب  مشاب  وگ  غورد  نم 

اب ام  دیآ  هلهابم  دوخ  موق  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رگا  دنتفگ :  دندوب  ناشیا  ياسور  زا  نت  ود  هک  بقاع  دیـس و  دندومن ،  تعجارم 
دوخ صاخ  تیب  لها  اب  رگا  تسین و  ربمغیپ  هک  مینک ،  هلهابم  وا  اب  دیآ ،  دوخ  صاخ  تیب  لها  اب  رگا  تسین و  ربمغیپ  هک  مینک  هلهابم  وا 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  هب  دش  حبـص  نوچ  دشاب  وگ  تسار  هک  نآ  رگم  دیآ  یمن  دوخ  لها  اب  مینکن ،  هلهابم  وا  اب  دیآ ، 
باوج رد  دننایک ؟  نانیا  دیسرپ :  اراصن  دمآ  نوریب  هلهابم  يارب  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  قافتا  هب  ترـضح  دندمآ . 

تسا و مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  شرتخد  نیا  تسا و  مالـسلاامهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  وا  داماد  یـصو و  ومع و  رـسپ  درم  نآ  دـندینش : 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  دندش و  قرفتم  دـندید  نینچ  نوچ  اراصن  دنتـسه .  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  شدـنزرف  ود  نانیا 
هب ناشیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  میهد .  یم  وت  هب  يوش  یـضار  هچنآ  میداد و  افعتـسا  امـش  اب  هلهابم  زا  ام  دـندرک :  ضرع 
یم اراکـشآ  هیآ  تسا و  تلاسر  نادناخ  تلیـضف  يارب  هلهابم  هیآ  هک  دـش  هتـسناد  دـندومن .  تعجارم  اهنآ  و  ( 81  . ) دومرف حلـص  هیزج 

قیدـصت و ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دوـخ و  نارـسپ  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دـنک  یم  یفرعم  دـناسر و 
نسح ارهز ،  همطاف  هللا ،  یلو  یلع  هلآ ت  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تسا :  یهلا  كاپ  رون  جنپ  هب  صتخم  هلهابم  هیآ  تسا .  هدرک  یهاوگ 

(82  . ) مالسلا مهیلع  نیسح  و 

دنک یم  تیاور  هیواعم 

هک دوش  یم  عنام  ار  وت  زیچ  هچ  تفگ :  صاق  دعس و  هب  يزور  هک  دنا  هدرک  تیاور  نایفس  یبا  نب  هیواعم  زا  حیحص  دانسا  هب  تنـس  لها 
هب ربمغیپ  یتقو  هک  مراد  دای  هب  دوب  رتهب  یتمعن  ره  زا  نم  يارب  متشاد  نم  ار  زیچ  هس  رطاخ  هب  تفگ :  دعـس  ینک ؟  بس  ار  ( 83  ) بارتوبا
یم اج  هب  اه  هچب  نانز و  اب  ارم  امـش  هللا !  لوسر  اـی  تفگ :  یلع  دراذـگ  هنیدـم  رد  دوخ  ياـج  هب  ار  وا  تفر  یم  ( 84) اه گنج  زا  یکی 
نم زا  دعب  هک  نیا  زج  یشاب  یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  یهاوخ  یمن  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دیراذگ ؟ 

ار وا  مه  ربمغیپ  ادـخ و  هک  مهد  یم  یـسک  تسد  هب  ار  مالـسا  مچرپ  ادرف  دومرف :  ربـیخ  گـنج  زور  رد  هک  مدینـش  و  تسین ؟  يربـمغیپ 
دندروآ ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  یتـقو  دـیایب  یلع  دـییوگب  دومرف :  هاـگان  تسیک  وا  مینیبـب  هک  میدیـشک  ندرگ  اـم  درادـب  تسود 

 . درک حتف  وا  تسد  هب  ار  ربیخ  گنج  دنوادخ  داد و  شتسد  هب  مچرپ  دیلام و  وا  مشچ  هب  ناهد  بآ  یمک  ربمغیپ  درک  یم  درد  شـشمچ 
دناوخ و ار  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هلآ  هیلع و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دش  لزان  انءانبا ) . . .  عدن  اولاعت  لق   ) هیآ نوچ  و  ( 85)

 . دنتسه نم  تیب  لها  نانیا  راگدرورپ  دومرف : 

هماع ناگرزب  زا  رفن  ود  نخس 

دندمآ هنیدم  هب  نارجن  ياراصن  ناگرزب  ءاملع و  زا  يا  هتسد  دنا :  هتفگ  نینچ  رهاوجلا  ریسفت  رد  يراطنط  فاشک و  ریسفت  رد  يرـشخمز 
 . دش لزان  راگدرورپ  يوس  زا  هیآ  نیا  دندرک و  جاجتحا  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هرابرد  هیلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اب  و 

سپس مینک  هلهابم  سپس  مییامن و  توعد  ار  دوخ  نانز  نارـسپ و   ( امـش نم و  ینعی   ) دییایب دنا :  هدرک  انعم  نینچ  ار  عدن )   ) هملک ود  نیا 
درک و لغب  ار  نیـسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـندش ،  رـضاح  هاگدـعو  هب  اج  نآ  نارجن  ياراصن  هک  ادرف  دنـسیون :  یم  ود  ره 

ياراصن دندمآ  یم  منالسلااهیلع  همطاف  رس  تشپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رس  تشپ  مالسلااهیلع  همطاف  تفرگ و  ار  نسح  تسد 
ریهطت هیآ  دـسیون :  یم  ناـیرج  نیا  زا  دـعب  يرـشخمز  دـندش ،  یم  هیزج  تخادرپ  هب  یـضار  داـتفا  هرظنم  نیا  هب  ناشمـشچ  نوچ  نارجن 

(86  . ) تسا هدش  لزان  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هرابرد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناج  مالسلا  هیلع  یلع 

زا معا  مالسا  تما  دنک :  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  صاصتخا  رد  دیفم  خیـش  زا  مارملا  ۀیاغ  رد 
نسح و و  همطاف ،  یلع و  ربمغیپ  دوخ  زج  درک ،  هلهابم  نارجن  ياراصن  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  یتقو  دنراد  قافتا  دب  کین و 
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مه هک  یسک  ارهز و  همطاف  ترضح  ار  نامدوخ  نانز  نیسح  نسح و  ار  دوخ  نارسپ  لیوات  دوبن ،  ءاسک  رد  یـسک  مالـسلا  مهیلع  نیـسح 
هک هدومن  دییات  ار  نآ  مه  خیرات  دنا و  هدرک  قافتا  ثیدح  لها  نارسفم و  ( 87  . ) تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسام  ناج  نوچ 
 . دوبن يرگید  سک  مالسلا  امهیلع  نینسح  همطاف و  مالـسلا و  هیلع  یلع  زج  نارجن  ياراصن  اب  هلهابم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن 

درک و افتکا  دوب  انءاسن  قادـصم  هک  همطاف  هب  انءانبا و  قادـصم  هک  مالـسلاامهیلع  نینـسح  دوب و  اسفنا  قادـصم  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  هب 
(88  . ) دومن ارجا  ار  یهلا  روتسد 

یتا لها  هروس  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

هب عجار  كرادم  هدمع  تسا  هدش  لزان  مالسلا  مهیلع  تمـصع  تیب  لها  ناش  رد  یتا  له  هروس  رهدلا )  نم  نیح  ناسنالا  یلع  یتا  له  )
جهنم ص 470 ، )  ج 5 ،   ) نیلقثلاروـن ص 406 ، )  ج 5 ،   ) نایبلا عمتجم  مینک :  یم  نایب  ـالیذ  ار  یتا  لـه  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما 

 ، ج 3  ) بوشآ رهش  نبا  بقانم  ص 246 ، )  ج 10 ،   ) زراگ ریسفت  ص 183 ، )  ج 10 ،  حوتفلاوبا (  ریسفت  ص 91 ، ) ج 10 ،   ) نیقاصلا
ص  ) يزوج نبا  زبس  هرکذت  ص 449 ، )   ) ماصخلا ۀیافک  ص 39 )  ج 9 ،   ) راحب  ( ، 123 ص 110 -  ج 9 ،   ) قحلا قاقحا  ص 373 ، ) 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نادناخ  هرابرد  یتا  ریدـغلا  رد  ینیما  همالع  ص 275 ، )  ج 3 ،   ) دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش   ( ، 323
دیآ هتفگ  ناربلد  فصو  هک  دشاب  نآ  رتشوخ  تسا :  هتفگ  رعاش  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربمایپ  تیب  لها  زا  یکی  تسا  هدش  لزان 

دندـش رامیب  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  دـنا :  هتفگ  ناـشیا  ریغ  ساـبع و  نبا  دـهاجم و  تسا :  هدـمآ  تیاور  رد  نارگید  ثیدـح  رد 
یلع هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـنتفر  ود  نآ  تدایع  هب  نافورعم  هباحـص و  قافتا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناشدـج 

هیآ ات  دومن  رذـن  هب  لمع  درک و  رذـن  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  و  ( 89  ) ینک رذن  تدـنزرف  ود  نیا  قح  رد  تسا  بوخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع 
هزور زور  هس  دهد  افـش  ارم  نادنزرف  رگا  متـساوخ  ادخ  زا  هللا  لوسر  ای  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  ( 90  . ) دش لزان  رذـنلاب )  نوفوی  )

هک هضف  میدرک  ار  رذن  نیمه  مه  ام  دنتفگ :  مالسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  مدرک  ار  رذن  نیمه  زین  نم  تفگ :  مالـسلااهیلع  همطاف  مرادب 
ادخ لوسر  لگ  ون  ود  نیا  هک  نآ  زا  سپ  مرادـب .  هزور  زور  هس  هک  مدرک  رذـن  مه  نم  نتفگ  مه  دوب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  زینک 

لزنم رد  ( 91  . ) مینک افو  دوخ  رذـن  هب  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  الاح  همطاف  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنتفای  افـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
زا تفر و  يو  دزن  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ( 92  . ) تشاد اباج  نبا  نوعمش  مان  هب  يدوهی  يا  هیاسمه  ترـضح  دوبن  ییاذغ  مالـسلا  هیلع  یلع 

تسا مشپ  نیا  دزم  مه  وج  نیا  دنـسیرب و  ات  هد  نانز  هب  مشپ  نیا  درک :  ضرع  دروآ و  وج  عاص  هس  مشپ و  يرادقم  وا  تساوخ  ضرق  وا 
رفـس دش  اذغ  تقو  دومن .  هیهت  نان  صرق  جـنپ  درک و  درآ  ار  وج  زا  عاص  کی  مالـسلااهیلع  همطاف  تشگزاب .  ناخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 

مالسلا ( 93  ) منانیکـسم زا  ینیکـسم  تفگ :  و  دیبوک ،  ار  رد  یلئاس  هک  دندوب  هدربن  اذغ  هب  تسد  زونه  دنیامرف ،  لیم  اذغ  هک  دـندرتسگ 
اطع امـش  هب  تشهب  ياهاذـغ  زا  اناوت  ادـخ  هک  دـیهد  یماعط  ارم  ( 94  ) ناملـسم نانیکـسم  زا  تسه  ینیکـسم  دـمحم  تیب  لها  ای  مکیلع 

هب ار  شیوخ  نان  صرق  مالسلا  هیلع  یلع  سپس  دومن  مالسلااهیلع  همطاف  هب  ور  دنیش  ار  نیکسم  نآ  يادص  نوچ  مالسلا  هیلع  یلع  دیامرف 
زینک هضف  دـنداد  نیکـسم  هب  ار  دوخ  ناـن  تیعبت  هب  مه  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  درک  تقفاوم  زین  مالـسلااهیلع  همطاـف  داد  نیکـسم 

صرق جـنپ  زاب  دـندومن  سادـسد  ار  یعاص  رگید  زور  دـندرک .  راطفا  بآ  اب  ار  هزور  یگمه  دومن و  يوریپ  دوخ  يالوم  زا  مه  ترـضح 
ای مکیلع  مالسلا  درک :  ضرع  درک و  بابلا  قد  یمیتی  دندوب  هدرکن  اذغ  هب  عورش  زونه  زاب  دیدرگ ،  رضاح  اذغ  دش  راطفا  تقو  دنتخپب و 
ات دـیهد  نم  هب  یمامعط  دـنا ،  هدرک  هدیهـش  هبقع  زور  ار  مردـپ  نارجاهم ،  دالوا  زا  متـسه  یمیتی  نم  هلاسرلا ،  ندـعم  هوبنلا و  تیب  لـها 

اشنا ار  تایبا  نیا  دینش  ار  نخس  نیا  هدرم  ردپ  میتی  زا  نوچ  مالسلا  هیلع  ننیموملاریما  دهد  ماعط  تشهب  هدئام  زا  امـش  هب  لج  وزع  يادخ 
مرح دق  میحر  فقوم  لیخبلل  میحر و  وهف  مویلا  محری  نم  میلا  اذـب  هللا  انءاج  دـق  مینزلاب  سیل  یبنلا  تنب  میرکلا  دیـسلا  تنب  همطاف  درک : 
هچب دندرک  راطفا  بآ  اب  ار  يزور  دنداد و  ار  اذغ  مامت  زین  بش  نآ  میمحلا  دیدصلا و  هبارـش  میجحلا  یلا  رانلا  یف  لزنی  میئلا  یلع  دلخلا 
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زا زورما  هکلب  دیـسر  راـطفا  تقو  زاـب  نوچ  دـندرک  تسرد  ییاذـغ  ار  وـج  یقاـب  موـس  زور  دـندنام  هنـسرگ  زاـب  مالـسلا  هیلع  یلع  ياـه 
ریما دیهد !  یمن  مماعط  دیا و  هتفرگ  مریسا ،  امـش  ناریـسا  زا  متـسه  يریـسا  نم  تفگ :  دمآ و  یلئاس ،  دنهدب  تاجن  ار  دوخ  یگنـسرگ 

یگنـسرگ و زا  رطـضم  ریـسا  رد  رب  دـمآ  رکیپ  هتـسجخ  همطاـف  يا  دومرف :  درک و  مالـسلااهیلع  همطاـف  هب  ور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموـملا 
هب ریبش  رد  ار  ملع  رهش  هرهش  يا  دهد :  یم  باوج  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  سپـس  مالـسلااهیلع  همطاف  راوخ  مغ  راز و  نیمغ و  نالان  ییاونیب 

(95  ) رشحم زور  باوث  رحب  زا  راثیا  مدرک  همعمط  همه  نیا  زاب  رز  نوچ  تسدش  يدرز  ردنا  ناشیا  راسخر  یگنـسرگ  زا  ربش  تسا  هزور 
مالـسلا هیلع  یلع  نینموملا  ریما  مراهچ  زور  دندومن .  راطفا  ار  دوخ  هزور  یلاخ  بآ  اب  زاب  دندومرف و  تیانع  ریـسا  هب  ار  اذغ  مه  بش  نآ 

ضرع دمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رضحم  هب  تفرگ و  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح  رگید  تسد  هب  نسح و  تسد  کی  هب  تساخرب ، 
مالـسلاامهیلع نینـسح  شنازیزع  عضو  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـنزرل .  یم  فعـض  زا  ناـجرم  ولول و  راوـگرزب  ود  نیا  درک 

هاگ نآ  دنتفر  مالسلااهیلع  همطاف  هرجح  هب  همه  میورب  تسا  نم  هشوگ  رگج  هک  مالسلااهیلع  همطاف  هرجح  هب  همه  دش  تحاران  گنتلد و 
نینچ ار  عضو  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا .  هنـسرگ  مه  وا  تسا  هداتـسیا  تدابع  بارحم  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  دـندید 

هب دمآ و  مالـسلا  هیلع  لیئربج  گرزب  يادخ  فرط  زا  هلـصافالب  عوجلا  نم  نوتومی  دمحم  تیب  هللاای  هاثوغاو  درک :  ضرع  درک  هدـهاشم 
ناک اذـه  نا   - هلوق یلا  نوفاخی -  رذـنلاب و  نوفوی  و  ( ) 96  . ) دروآ ناغمرا  هب  تلاـسر  نادـناخ  يارب  هیدـه  ناونع  هب  يا  هیآ  دوخ  هارمه 

نآ هب  شاب  مرخ  داش و  ار  هروس  نیا  ریگب  دـمحم  ای  تشاد  هضرع  دـمآ  یهلا  کیپ  لـیئربج  ( 97  ( . ) اروهشم مکیعـس  ناک  ءازج و  مکل 
توالت هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رخآ  هب  ات  ار  یتا  له  هروس  تسا  هدومرف  تمارک  وت  تیب  لها  هب  ملاع  گرزب  دنوادخ  هک  یفطل 

(98  . ) دومرف

هنئمطم سفن  بحاص  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ترابع (99  ( ) هیضرم عیـضار  کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای   ) هیآ رد  هنئمطم  سفن  دسیون :  یم  ماقمق  رد  ازریم  داهرف  موحرم 
زا مه  دنوادخ  یـضار و  ادخ  ياضر  هب  وا  نارای  تسا و  هیـضرم  هیـضار و  نئمطم و  سفن  بحاص  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  تسا 
لآ ام  مسا  هک  یسک  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  دسیون :  یم  هداهشلا  رارـسا  رد  يدنبرد  همالع  ( 100  . ) دشاب دونشخ  اهنآ 

تدوم هیآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنادرگ .  یم  مارح  خزود  شتآ  رب  ار  وا  يور  دنوادخ  دنک ،  هیرگ  ام  تیمولظم  رب  دونشب و  ار  دمحم 
نبا هک  دنا  هدروآ  نارگید  شریسفت و  رد  یبلعث  دوخ و  دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  ( 101  () یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال  )

تبحم گرزب  يادـخ  هک  وت  ناشیوخ  نآ  دنتـسیک  هللا ،  لوسر  ای  دندیـسرپ :  باحـصا  دـش  لزان  هیآ  نوچ  تفگ :  هنع  هللا  یـضر  سابع 
یهلا رمـالا  بسح  ناـشیا  تبحم  تدوم و  نوچ  ( 102  ) ناشیا رـسپ  ود  همطاف و  یلع و  دومرف :  ترـضح  هدرک ؟  بجاو  اـم  رب  ار  ناـشیا 

ماما هبیط .  هسمخ  رب  دراد  تلالد  ینس  هعیـش و  فلتخم  دنـس  هب  روکذم  هیآ  دشاب  بجاو  زین  ناشیا  يرادرب  نامرف  تعاطا و  دشاب  بجاو 
هیآ نیا  گنج  نادیم  يوس  هب  ربکا  یلع  شزیزع  دنزرف  تکرح  عقوم  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلادبع  ابا  ءافطـصا  هیآ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 
میلع عیمـس  هللا  ضعب و  نم  اهـضعب  ۀـیرذ  نیملاـعلا  یلع  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  اـحون و  مدآ و  یفطـصا  هللا  نا   : ) دومرف یم  توـالت  ار 

ناربهر هک  دراد  ینمض  تلالد  هیآ  نیا  دنتسه  قیال  صلاخ و  هتسیاش و  نادرم  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هک  دراد  تلالد  هیآ  نیا  ( 103 ()
لآ ناربهر  هب  ادـخ  گرزب  نادرم  توبن  ضوع  رد  تیرـشب  ناهج  هک  دراد  ینمـض  تلالد  هیآ  نیا  دنتـسه  یهلا  بختنم  همئا ،  مالـسا و 
هیلع میهاربا  فدـه  بیقعت  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  نیا  هک  دراد  ینمـض  تلـالد  هیآ  نیا  دراد .  زاـین  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  میهاربا و 

(104  . ) دنتسه یتسرپ  هناگی  دیحوت و  قیقحت  اوقت و  تملاسم و  داجیا  مالسلا و 

ناجرم ولول و 
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قداص رفعج  ماما  زا  دیوگ :  یم  راطع  دیعـس  نب  ییحی  ( 105  () ناجرملا ولوللا و  امهنم  جرخی  نایغیبی  خزرب ال  امهنیب  ناـقتلی  رحبلا  جرم  )
ود همطاف  یلع  دنتسه و  نیسح  نسح و  ناجرم  ول و  ول  تسا :  هدومرف  نآرق  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دومرف :  مدینـش  هک  مالـسلا  هیلع 

(106  . ) دنراد يرترب  يرگید  رب  یکی  دنگرزب ،  يایرد 

تسا بجاو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تعاطا 

زا  ) نارادـنامرف لوسر و  ادـخ و  نامرف  نامیا ،  لها  يا  ( 107  ( . ) کمنم رمـالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونما  نیذـلا  اـهیا  اـی  )
ره زا  امـش  يارب   ( لوسر ادخ و  مکح  هب  عوجر   ) راک نیا  دیراد  نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  رگا  دـینک  تعاطا  ار  لوسر )  ادـخ و  فرط 

نیا دومرف :  ترـضح  دیـسرپ ،  هیآ  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  هللادبعوبا  زا  هریـصبوبا  دوب .  دهاوخ  رت  تبقاع  شوخ  رتهب و  دـینک  روصت  هچ 
رد نیتلا  هروس  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ( 108  . ) دـش لزان  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  بلاط و  یبا  نب  یلع  ناـش  رد  هیآ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نیت  تسا :  هدمآ  نیمالا )  دلبلا  اذه  نینیـس و  روط  نوتیزلاو  نیتلاو  میهاربا (  نب  یلع  زا  نیلقثلا  رون  ریـسفت 
ماما زا  لاصخ  رد  دنتسه .  مالـسلا  مهیلع  همئا  نیمالا  دلبلا  اذه  نیـسح و و  ماما  یبتجم و  نسح  ماما  نینیـس  روط  نینموملاریما و  نوتیز  و 

دومرف سپ  زیچ ،  راهچ  اهرهش  زا  درک  رایتخا  ار و  زیچ  راهچ  لگ  زا  درک  رایتخا  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  مظاک 
ماما زاب  ۀکم .  دلبلا  اذه  ۀفوک و  نینس  روط  سدقملا و  تیب  نوتیزلا  هنیدم و  نیتلا  و  نیمالا )  دلبلا  اذه  نینیـس و  روط  نوتیزلا و  نیتلا  و  : )
یلع ننیموملا  ریما   ( نینیس روط   ) مالسلاامهیلع و نیسح  نسح و  نوتیزلا )  نیتلا و  و   : ) تسا هدش  تیاور  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم 

تیاور مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا  ( 109  . ) تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نیمالا )  دـلبلا  اذـه   ) مالـسلا و هیلع  بلاط  یبا  نب 
یلص هللا  لوسر  نیقرشم  زا  دارم  تسا )  برغم  ود  قرـشم و  ود  هدنیرفآ  هک  ییادخ  نآ   ( ) نیبرغملا بر  نیقرـشملا و  بر   : ) تسا هدرک 

(110  . ) تسا مالسلاامهیلع  نسح  ماما  نسح و  ماما  نیبرغملا  مالسلا و  هیلع  یلع  نینموملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا 

رجف هروس  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

نسحلا و عفشلا  دنا .  هدرک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هروس  هب  ریبعت  نارسفم  مه  ار  هروس  نیا  رتولا ) . . .  عفـشلا و  رـشع و  لایل  رجفلا و  (و 
سابع نبا  زا  حلاص  وبا  یفطـصا  نیذـلا  هدابع  یلع  مالـس  هللادـمحلا و  ( 111  . ) مالـسلا هیلع  نینموملاریما  رتولا  مالـسلاامهیلع و  نیـسحلا 

مهدالوا نیـسحلا و  نسحلا و  ۀـمطاف و  بلاـط و  یبا  نب  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تیب  لـها  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور 
هروس نیا  هک  ره  هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  زا  بعک  نب  یبا  ( 112  . ) هقلخ نم  ةریخ  هللا و  ةوفـص  مه  ۀمایقلا  موی  یلا 

دناوخب ماـیا  رگید  رد  هک  ره  دور و  تشهب  هب  باـسح  یب  دریمب  اـهزور  نآ  رد  رگا  دوش و  هدـیزرمآ  دـناوخب  هجحلا  يذ  لوا  ههد  رد  ار 
بحتسم بجاو و  ياهزامن  رد  هک  ره  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  دقرف  نب  دواد  تمایق .  رد  ددرگ  يرون  وا  يارب 

تسا و یلع ع  نب  نیـسح  هروس  نیا  و  دوب ،  دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اب  شرـشح  تماـیق  زور  رد  دـناوخب ،  ار  رجف ،  هروس  ، 
(113  . ) دشاب تشهب  رد  وا  هجرد 

تایاور رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مجنپ :  لصف 

تایاور رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  ماما  درک :  هدافتسا  ناوت  یم  هدیسر  ینس  هعیش و  قیرط  زا  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  هک  يدایز  ایاور  یـسررب  اب 
رد ترضح  نآ  شیاتس  دیجمت و  رد  یتاملک  هدوب و  شراوگرزب  دج  هقالع  رهم و  دروم  هداعلا  قوف  یناسنا  تالامک  تافص و  نتـشاد  هب 
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زا ار  ترـضح  شیامرف  مه  نآرق  هتفگن و  فازگ  هب  ینخـس  هاگ  چـیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  اریز  هدومرف ،  نایب  يدایز  دراوم 
ار یـصخش  یهلا ،  درم  نینچ  کـی  رگاو  ( 114  ( ) یحوی یحو  ـالا  وه  نا  يوهلا  نع  قـطنی  اـم  و  هتـسناد ( :  رود  هب  سفن  ياوـه  يوریپ 
ینم و نیسح  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  ( 115  . ) تسا هتشاد  یگتـسیاش  تقایل و  تهج  ره  زا  هک  دوش  یم  مولعم  دنک  شیاتس 

درادب تسود  دنوادخ  منیـسح ،  زا  نم  تسا و  نم  زا  نیـسح  ( 116  ) طابسالا نم  طبس  نیسح  انیـسح ،  بحا  نم  هللا  بحا  نیـسح  نم  انا 
هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  هریرهوبا  زا  مزاح  یبا  تسا .  نم  ياهطبس  زا  یطبس  نیـسح  دراد و  تسود  ار  نیـسح  هک  ره 

هتشاد توادع  ضغب و  اهنآ  هب  سک  ره  تسا و  هتشاد  تسود  ارم  قیقحت  هب  سپ  درادب  تسود  ار  نیسح  نسح و  سک  ره  دومرف :  هلآ  و 
 : هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  ( 118  ) طابسالا نم  ناطبس  نیـسحلاو  نسحلا  ( 117  . ) تسا هتـشاد  تاودع  ضغب و  نم  اب  دـشاب ، 

نیـسح نـسح و  هـب  مالـسلا  هـیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  ( 120  ) اـمهنم ریخ  اــمهوبا  و  ( 119  ) ۀـنجلا لـها  بابـش  دیـس  نیـسحلا  نسحلا و 
اب هک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ  دیموصعم  هانگ  باکترا  زا  دیتشهب و  لها  ناناوج  گرزب  مدرم و  ياوشیپ  امـش  دومرف :  یم  مالـسلاامهیلع 

اشامت ار  نیـسح  درگنب  تشهب  ناناوج  ياقآ  هب  دراد  تسود  سک  ره  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 121  ) دنک ینمشد  امش 
 . دنک

دش مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يادف  میهاربا 

نیسح ترضح  نآ  مدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  دومرف :  هک  دناسر  یم  سابع  نبا  هب  ار  دنـس  بقانم  رد  بوشآ  رهـش  نبا 
لاح نیا  رد  دیسوب  یم  ار  میهاربا  هاگ  نیـسح و  یهاگ  ررکم  دوب  هداد  ياج  پچ  يوناز  رب  ار  میهاربا  تسار و  يوناز  رب  ار  مالـسلا  هیلع 

تراگدرورپ دمحم !  يا  تفگ :  دمآ و  دورف  نم  رب  ادخ  يوس  زا  یهلا  کیپ  دومرف :  دیـسر و  یحو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب 
یلـص مرکا  لوسر  نک .  يرگید  نآ  يادف  ار  یکی  تشاذگ ،  مهاوخن  وت  يارب  ار  میهاربا  نیـسح و  نم  دیامرف :  یم  دـناسر و  یم  مالس 

تسیرگ درک و  میهاربا  هب  مه  یهاگن  داتفا و  شا  هیرگ  درک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  یهاگن  دینـش  ار  تاملک  نیا  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا 
تسا و همطاف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ردام  اما  دوشن  نوزحم  يو  رب  نم  زج  یـسک  درذـگ  رد  نوچ  تسا و  یکزینک  میهاربا  ردام  دومرف :  . 

زین نم  دندرگ و  نوزحم  نم  يومع  رـسپ  نم و  رتخد  درذگرد ،  نوچ  تسا و  نم  نوخ  نم و  تشوگ  ومع و  رـسپ  هک  تسا  یلع  شردپ 
نیـسح يادـف  ار  وا  نم  میهاربا و  دوش  یم  ضوبقم  لـیئربج ،  يا  ناـه  ناـشیا  نزح  رب  ار  دوخ  نزح  مدرک  راـیتخا  مرجـال  موش ،  نوزحم 

يادف هک  موش  یسک  يادف  دومرف :  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تشذگرد  میهاربا  زور  هس  زا  سپ  دیوگ :  یم  سابع  نبا  مدرک 
(122  . ) ار میهاربا  مرسپ  مدرک  وا 

مالسلاامهیلع نینسح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تبحم 

هب تنساخرب و  ياج  زا  اهنآ  مارتحا  هب  ترضح  دندش  دراو  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  هک  دوب  هتسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
فرط هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دندیـسرن ،  دیـشک  لوط  دـنچ  یتاـظحل  دـندوب  فیعـض  نتفر  هار  رد  ناـکدوک  داتـسیا  راـظتنا 

زیزع نادـنزرف  دومرف :  یم  داتفا و  هار  هب  دومن و  راوس  شود  رب  ار  ود  ره  درک ،  زاب  شوغآ  دومن  لابقتـسا  نانآ  زا  تفر و  شیپ  ناکدوک 
نیـسح نـسح و  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ( 123  . ) دـیتسه یبوـخ  ناراوـس  هچ  امـش  تسا و  یبـکرم  بوـخ  هچ  امـش  بـکرم 

هد نم  درک :  ضرع  دوب  دوخ  نادـنزرف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تفوطع  رهم و  رظاـن  هک  سباـح  نب  عرقا  دیـسوب  ار  مالـسلاامهیلع 
بلق زا  ار  تقفـش  تمحر و  هشیر  دنوادخ  هک  درادن  یطبر  نم  هب  دومرف :  باوج  رد  ترـضح  ما .  هدیـسوبن  ار  اهنآ  زگره  مراد و  دنزرف 

ترضح نآ  هک  یعقوم  درازگ  یم  زامن  يا  هطقن  رد  نیملسم  زا  یعمج  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  رمبغیپ  يزور  ( 124  . ) تسا هدنک  وت 
داد و یم  تکرح  ار  دوخ  ياهاپ  و  دـش ،  یم  راوس  ربمغیپ  تشپ  هب  دوب ،  یلاسدرخ  كدوک  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تفر  یم  هدجـس  هب 
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یم نیمز  هب  دوخ  يولهپ  تفرگ و  یم  ار  وا  دراد  رب  هدجس  زا  رس  تساوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یتقو  درک ،  یم  یه  یه 
نیا رظان  يدوهی  رفن  کی  دـش  یم  راوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تشپ  هب  ررکم  لفط  زاـمن  ناـیاپ  اـت  رگید و  هدجـس  رد  زاـب  دراذـگ 

مرکا ربمغیپ  مینک !  یمن  نینچ  زگره  ام  هک  دـینک  یم  راتفر  يروط  ناکدوک  اـب  امـش  درک :  ضرع  ترـضح  هب  زاـمن  زا  سپ  دوب  ناـیرج 
رهم و دیدوب  نابرهم  فوطع و  دوخ  ناکدوک  هب  دیتشاد  یم  نامیا  ادخ  لوسر  ادخ و  هب  امش  رگا  دومرف :  باوج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
 . تفریذـپ ار  مالـسا  سدـقم  نییآ  هنامیمـص  داد و  رارق  ریثات  تحت  تخـس  ار  يدوهی  درم  ناکدوک  هب  تبـسن  ناـشلا  مظع  ربمغیپ  تبحم 

دنک تکرـش  تشاد  توعد  هک  یـسلجم  رد  ات  دـش  جراخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رـضحم  زا  يرماع  یلعی  مان  هب  يدرم  ( 125)
هارمه هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دیـشکن  یلوط  تسا  يزاب  لوغـشم  ناـکدوک  اـب  هک  دـید  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  لزنم  ولج 
فرط هب  دـش  ادـج  باحـصا  زا  درک و  زاب  ار  دوخ  ياه  تسد  دـید  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو  دـش  جراخ  لزنم  زا  دوخ  باحـصا 

زا نادنخ  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تخیرگ و  یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  نانک  هدنخ  كدوک  دریگب  رد  ار  وا  ات  تفر  دـنزرف 
ردقیلاع ربهر  دیسوب .  ار  وا  داهن و  شبل  رب  بل  دراذگ  وا  ندرگ  تشپ  رگید  تسد  كدوک و  هناچ  ریز  یتسد  تفرگ ،  ار  هچب  دوب  وا  یپ 

ناکدوک و ندرک  داش  هب  نادنزرف  تیبرت  هار  رد  ار  مدرم  هفیظو ،  يادا  رب  هوالع  ات  درک  راتفر  نینچ  شدـنزرف  اب  مدرم  روضح  رد  مالـسا 
ماما ( 127  . ) ادـعق وا  اماق  نا  ناماما  نیـسحلا  نسحلا و  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  ( 126  . ) دـیامرف هجوتم  رتشیب  نانآ  اب  يزاب 

نافلاخم ربارب  رد  مالسا  تفر  شیپ  يارب  ینعی  دنیشنب ،  یکی  دنک و  مایق  یکی  هچ  رگا  دنماما :  ود  ره  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و 
كرابم تشود  رب  ار  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  يزور  دیوگ :  یم  هریرهوبا  دنک .  توکس  مالـسا  نآرق و 
تـسود ار  كدوک  ود  نیا  هللا  لوسر  ای  درک :  ضرع  يدرم  ار  نیـسح  یهاگ  دیـسوب ،  یم  ار  نسح  یهاگ  هار  ناـیم  رد  دوب  هدومن  راوس 

نم اب  دنک  ینمـشد  نانآ  اب  سک  ره  هدرک و  یتسد  نم  اب  درادب  تسود  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  سک  ره  يرآ  دومرف :  يراد ؟ 
ناذا ز  ( 128  . ) دندوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  تسا .  هدرک  ینمـشد 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 129  ) هللا لوسر  انتاحیر  نیسحلا  نسحلا و  دومرف :  هک  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  مدینش  دیوگ :  یم 
رـصتخم اب  هنیمز  نیمه  رد  زین  رگید  ثیدح  دنچ  ایند .  رد  دنتـسه  نم  لگ  ود  اهنیا  تفگ :  دومرف و  هراشا  مالـسلاامهیلع  نینیـسح  هب  هلآ 

یتقو روایب  ار  نیـسح  نسح و  تفگ :  یم  مالـسلاامهیلع  همطاف  هب  یهاگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تسا :  هدش  تیاور  ( 130  ) توافت
ربمغیپ دـیوگ :  یم  هریرهوبا  ( 131  . ) دـییوب یم  لگ  دـننام  دینابـسچ و  یم  هنیـس  هب  ار  اهنآ  و  درب ،  یم  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  ار  نانآ 

هللا لوسر  لاق  ( 132  . ) دـیکم یم  ار  امرخ  هک  نانچ  دـیکم  یم  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  ناهد  هک  مدـید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ( 133  . ) متبراح نمل  برح  متلاس و  نمل  ملـس  اـنا  نیـسحلا :  نسح و  همطاـف و  یلعل و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نیمز يور  لضفا  اهنآ  ردام  ناشردپ و  زا  دعب  نم و  زا  دعب  دنتسه  نیمز  لها  نیرت  بوخ  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  ماما  دومرف :  هلآ 
دوخ وناز  يور  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدید  دـنک :  یم  لقن  هماسا  زا  يذـمرت  ( 134  . ) تسا

ار ود  نیا  دراد  تسود  سک  ره  ار و  ود  نیا  رادب  تسود  اراگدرورپ !  دنتسه .  مرتخد  نارسپ  نم و  نارـسپ  رفن  ود  نیا  دومرف :  هدناشن و 
(136  . ) تسا هتشادرب  امرخ  اب  ار  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  ماک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 135 . )

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  بقانم 

نج هحون  دیا  هدینش  امـش  هک  هدیـسر  نم  هب  متفگ :  وا  هب  يرط و  ینب  زا  يدرم  مدرک  تاقالم  نم  تفگ :  هک  باجح  یبا  زا  تسا  يورم 
حـسم ار :  رعـش  نیا  هحوـن  رد  تفگ  یم  هک  مدنیـش  یهد ؟  یمن  ربـخ  نآ  زا  ارم  متفگ :  دـندرک  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رب  هـک  ار 

كرابم یناشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دومن  یم  خسم  دودجلا  ریخ  هدـج  شیرق و  ایلع  نم  هاوبا  دودـخلا  یف  قیرب  هلف  هنیبج  لوسرلا 
ناگرزب زا  شردام  ردپ و  شکرابم  ياه  هنوگ  رد  دوب  تینارون  یگدنـشخرد و  ار  وا  سپ  نآ  ریغ  هسوب و  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
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اب ینمشد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  ینمشد  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ( 137  . ) دوب اهدج  نیرتهب  وا  دج  دـندوب و  شیرق 
نینـسح اـب  هرهاـط  هک  میدوب  هتـسشن  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نیلـسرملا  متاـخ  رـضحم  رد  دـیوگ :  یم  مقرا  نب  دـیز  تسا .  نم 

هدمآ نوریب  اهنآ  رس  تشپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  سپـس  دندومن  سدقم  هرجح  دصق  هدمآ  رد  هب  شیوخ  لزنم  زا  مالـسلاامهیلع 
اهنیا تبحم  هک  سک  نآ  ینـضغبا .  دقف  ءالوه  ضغبا  نم  ینبحا و  دقف  ءالوه  بحا  نم  هدومرف :  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هفینح نب  دـمحم  زا  دـیوگ :  شیبح  نب  رز  ( 138  . ) تسا هدومن  ینمـشد  نم  اب  دـنک ،  هنیک  نانیا  اـب  هک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  دراد  ار 

زا دوب ،  دهاوخن  ام  زا  دعب  سک  چـیه  رد  هدوبن و  ام  زا  شیپ  سک  چـیه  رد  هک  تسا  لصخ  شـش  نادـناخ  ام  رد  تفگ :  یم  هک  مدـینش 
ناناوج دیس  ود  نیسح  نسح و  ادهشلادیس و  ةزمح  ایـصوا و  دیـس  مالـسلا  هیلع  یلع  نالوسر و  دیـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تسام 
یسیع هک  نآ  تما  نیا  يدهم  و  دهاوخب ،  اج  ره  دنک ،  یم  زاورپ  تشهب  رد  هدش  تنیز  لاب  ود  اب  هک  بلاط  یبا  نب  رفعج  تشهب و  لها 

روک هک  یسک  تسا  نوعلم  تسا ،  نوعلم  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 139  . ) دناوخ یم  زامن  شرس  تشپ  میرم  نب 
(140  . ) نم تیب  لها  یتسود  تیالو و  مهف  زا  تسانیبان  و 

دیشخب تنیز  مالسلاامهیلع  نینسح  دوجو  هب  ار  تشهب  ملاع  دنوادخ 

هـشیاع دنا ،  هراوشوگ  ود  هلزنم  هب  شرع  يوس  ود  زا  ( 141  ) تمایق زور  رد  مالسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
ناراکزیهرپ نم  نانکاس  اریز  نک  تنیز  ارم  اراگدرورپ !  درک :  ضرع  تشهب  هک  دنک  یم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  زین 

نیا تسوا  هناوید  همه  ملاع  هک  تسیک  نیسح  نیا  ( 142  . ) نیسح نسح و  هب  ار  وت  مدرکن  تنیز  ایآ  هک  درک ،  یحو  وا  دنناراکوکین .  و 
ره تسوا  هناتسم  هولج  مرذگ  یم  اجک  ره  تسا  رگ  هولج  شخر  رون  مرگن  یم  اجک  ره  تسوا  هناورپ  همه  اه  ناج  هک  تسا  یعمـش  هچ 

نیسح ماما  ندب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تسوا  هناخ  رد  هک  تسا  يرس  هچ  هک  منادن  نم  دراد  شیالب  برک و  يوس  لیم  سک 
زا يداـیز  زا  یعمج  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  روضح  رد  يزور  دـیوگ :  یم  هریرهوبا  تسا !  هدرک  هیبـشت  مشچ  هب  ار  مالـسلا  هیلع 
هک مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  ءانثا  نیا  رد  میدوب  دوعـسم  نب  هللادـبع  هثراح و  نب  دـیز  سابع و  نب  لضف  رمع  رکبوبا و  هلمج  زا  هباـحص 
وا کچوک  ياه  تسد  سپس  دیـسوب  ار  شتروص  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  وا  داتفا  وا  رب  ربمغیپ  مشچ  ات  دش  دراو  رد  زا  دوب  هداتفا  هار  هزات 
زا مه  نیـسح  ایب و  الاب  نم  ناوناز  زا  مکچوک ،  هچب  يا  مکچوک ،  هچب  يا  ینعی  هعقب  نیع  قرت  ۀـقرح  ۀـقرح ،  دومرف :  وا  هب  تفرگ و  ار 

نیسح اب  ار  لمع  نیا  ربمایپ  زور  نآ  دمآ .  یم  نییاپ  هرابود  دیـسر و  یم  وا  هنیـس  يور  هب  ات  دمآ  الاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ناوناز 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دارم  زور  نآ  دنام .  یم  هشپ  مشچ  هب  نم  نیـسح  ندب  دومرف :  سپـس  درک  رارکت  رایـسب  مالـسلا  هیلع 

دنا هدید  کبشم  خاروس و  خاوس  ار  وا  مشچ  دنا  هدرک  رظن  هشپ  مشچ  هب  نوچ  پوکسرکیم  اب  زورما  ملع  یقرت  رثا  رد  اما  دیمهفن ،  یسک 
زا سپ  تشگ .  دهاوخ  کبشم  هشپ  مشچ  نوچ  نم  نیـسح  ندب  هک  هدوب  نآ  شدارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمعغیپ  هک  دنا  هدش  هجوتم  و 

ار وا  مه  وت  مراد ،  تسود  ار  نیسح  نم  ادنوادخ !  دومرف :  دیکم و  ار  وا  تشاذگ و  نیـسح  ناهد  رب  ار  دوخ  ناهد  ربمغیپ  تارکاذم  نیا 
(143  . ) رادب تسود 

تسا بجاو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتسود 

مشاب و رت  بوبحم  شناج  زا  يو  رظن  رد  نم  هک  یتقو  رگم  درادن  نامیا  ادخ  هب  يا  هدـنب  چـیه  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ندرک اعد  اعطق  دـیوگ :  یم  ص 391 ،  شریـسفت ج 7 ،  رد  يزار  رخف  دـشاب .  رت  بوبحم  شناـبوسنم  زا  مناـبوسنم  شترتع و  زا  مترتع 
مهللا دـیوگ :  یم  رازگزامن  تسا و  هتفرگ  رارق  دهـشت  همتاخ  زاـمن  رد  اـعد  نیا  تهج  نیمه  هب  تسا و  یگرزب  بصنم  دـمحم  لآ  يارب 

هدید هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  زج  یـسک  هرابرد  میظعت  هنوگ  نیا  و  دمحم .  لآ  دـمحم و  محرا  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لص 
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هیلع و هللا  یلـص  دمحم  تیب  لها  دیوگ :  یم  هک  اج  نآ  ات  تسا  بجاو  دمحم  لآ  تبحم  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  اهنیا  همه  تسا .  هدشن 
هیآ زا  دافتـسم  تراهط  - 3 ناشیا ،  رب  مالـس  - 2 دهـشت ،  رد  ناـشیا  رب  وا و  رب  تاولـص  - 1 دـنا :  هدـش  يواسم  بانج  نآ  اب  جـنپ  رد  هلآ 

مالک ناـشیا .  بح  موزل  - 5 ناشیا ،  هب  نداد  هقدـص  تمرح  - 4 ( 144  . . . ( ) تیبلا لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنا   : ) ریهطت
یلص ادخ  لوسر  ( 145  . ) تسا هدمآ  ریدغلا  رد  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  هدش  لقن  تنـس  لها  هناگراهچ  بهاذم  لاجر  زا  رایـسب  يزار  زخف 

تسا لقن  باطخ  نب  رمع  زا  ( 146  . ) درادب تسود  ارم  تیب  لها  نم  یتسود  هب  هک  نیا  ات  درادن  نامیا  یسک  چیه  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا 
متیب لها  اـب  نم  زا  دـعب  دومرف :  هک  دوب  نیا  درک  ملکت  Ș Ơ شتلحر ماـگنه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  يزیچ  نیرخآ  : 

خزود نیسح  يابحا  ياج  دوب  سودرف  نیـسح  يالاو  دجز  ونـش  هدژم  نیا  نیـسح  يانمت  رد  هشیمه  هدوب  يا  ( 147  . ) دینک يراتفرشوخ 
نیسح يادعا  ماقم  دشاب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یماش و  درم 

دیسرپ دش ،  بلج  شهجوت  دوب  هتسشن  يرانک  رد  هک  داتفا  يدرم  هب  شمشچ  دمآ  هنیدم  هب  رگید  دصقم  ای  جح  دصق  هب  یماش  یـصخش 
هک دـش  بجوم  دوـب  هدرک  خوـسر  شحور  رد  هک  یبـیجع  قـباوس  تسا  بلاـط  یبا  یب  یلع  نب  نیـسح  دـش :  هتفگ  تسیک ؟  درم  نیا  : 

تساوخ هچ  ره  هک  نیمه  دنک .  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  راثن  مانـشد  دناوت  یم  هچنآ  هللا  یلا  هبرق  دیآ و  شوج  هب  شمـشچ  کید 
تفوطع رهم و  زا  رپ  یهاگن  دنک  یتحاران  راهظا  دریگب و  مشخ  هک  نآ  نودب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  درک ،  زاب  ار  شلد  هدقع  تفگ و 

هب کمک  تمدخ و  عون  ره  يارب  ام  دومرف :  وا  هب  درک  تئارق  ضامغا  وفع و  قلخ و  نسح  رب  ینبم  هیآ  دـنچ  هک  نآ  زا  سپ  درک و  وا  هب 
یمن ار  نآ  همشچرس  مراد و  هقباس  وخ  قلخ و  نیا  با  نم  دومرف :  يرآ  داد :  خساپ  یماش ؟  لها  ایآ  دیسرپ :  وا  زا  هاگ  نآ  میا  هدامآ  وت 

یئاریذـپ وت  زا  دوخ  هناخ  رد  میرـضاح  میهد ،  کمک  میرـضاح ،  يراد  یجاـیتحا  رگا  یبیرغ ،  اـم  رهـش  رد  وت  دومرف :  نآ  زا  سپ  مناد 
درک یمن  نامگ  زگره  دوب و  ماما  زا  يدیدش  دروخرب  رظتنم  هک  یماش  درم  میهدب .  لوپ  وت  هب  میرضاح  میناشوپب ،  ار  وت  میرضاح  مینک ، 

هب نم  دـش و  یم  هتفاکـش  نیمز  تقو  نآ  رد  متـشاد  وزرآ  تفگ :  هک  دـش  بلقنم  نانچ  دوش ،  ور  هب  ور  یـضامغا  تشذـگ و  وچمه  اـب 
نیـسح زا  یـسک  نیمز  يور  همه  رد  نم  يارب  تعاس  نآ  اـت  مدرک  یمن  یخاتـسگ  هدیجنـسن  هتخانـشن و  نینچ  نیا  متفر و  یم  ورف  نیمز 

نامز رد  ماش  ( 148  . ) تسین رت  بوبحم  شردپ  وا و  زا  نم  دزن  یسک  یـسکع  رب  تعاس  نآ  زا  دوبن و  رت  ضوغبم  شردپ  مالـسلا و  هیلع 
تموکح لاس  ود  دیزی  دوب  نایفـس  یبا  دیزی  دنداد  وا  هب  مالـسا  رد  ار  ماش  تموکح  تراما و  هک  یـسک  نیتسخن  دـش  حـتف  رمع  تفالخ 

اب ناتسا  نیا  رد  مامت  لاس  تسیب  هیواعم  دش .  راذگاو  نایفس  یبا  نب  هیواعم  ردارب  هب  تمعنرپ  ناتـسا  نیا  تموکح  وا  زا  سپ  درم  درک و 
دنچ دـش  یمن  هداد  هزاجا  یـسک  هب  دـندش و  یم  بصن  لزع و  ماکح  دوز  هک  رمع  نامز  رد  یتح  درک .  تموکح  رادـتقا  ذوفن و  لاـمک 

ار دوخ  ياج  يردق  هب  وا  دشن  شمحازم  یـسک  دنام  تباث  شیوخ  رقم  رد  هیواعم  تدـشاب  هتـشاد  تسد  رد  ار  هطقن  کی  تموکح  لاس 
يوزرآ هب  دروآ  دوجو  هب  هک  ینینوخ  ياه  هنحـص  زا  دـعب  تموکح و  لاس  تسیب  زا  سپ  داتفا  تفالخ  لایخ  هب  اهدـعب  هک  هدرک  مکحم 

درک تموکح  زور  نآ  یمالسا  عیسو  روشک  ورملق  ياه  تمسق  رگید  ماش و  رب  نیملـسم  هفیلخ  ناونع  هب  رگید  لاس  تسیب  دیـسر و  دوخ 
هک ناهج  هب  نانچمه  دندش و  گرزب  نایوما  تسد  ریز  رد  دندوشگ  یمالسا  ناهج  هب  مشچ  هک  يزور  نیلوا  زا  ماش  مدرم  تاهج  نیا  هب 

رتدیدش و نایمشاه  اب  نایوما  تمومصخ  مالسا  روهظ  اب  مالـسا و  نارود  رد  دتنـشاد  تمومـصخ  نایمـشاه  اب  میدق  زا  نایوما  میناد ،  یم 
لآ ینمشد  دندرپس  لد  هب  هدینش و  ار  مالـسا  مان  هک  لوا  زا  ماش  مدرم  نیاربانب  درک .  ادیپ  زکرمت  مالـسلا  هیلع  یلع  لآ  رد  دش و  رت  يوق 

قلخ و نیا  هک  دوب  نیا  دندرمش  یم  نید  ناکرا  زا  ار  یلع  لآ  نیمشد  نایوما  ءوس  تاغیلبت  يور  دندرپس و  لد  هب  زین  ار  مالسلا  هیلع  یلع 
هدـهاشم ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوب  هتـسشن  هبعک  رانک  رد  رمع  هک  هدرک  لقن  هباصا  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  دوب .  روشم  اهنآ  يوخ 

(149  ) تسا نامسآ  نیمز و  لها  دزن  رد  مدرم  نیرتوبحم  نیا  تفگ :  درک و 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  قالخا  مشش :  لصف 

راکاطخ مالغ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

و  : ) تفگ مالغ  دـننزب  ار  وا  دومرف  دـیدرگ  تبوقع  بجوم  هک  درک  یتیانج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  ( 150  ) ناـمالغ زا  یکی 
مالغ زاب  مدیـشخب  ار  وت  دومرف  سانلا ، )  نع  نیفاعلا  و   ) نم اقآ  الوم و  يا  تفگ :  مالغ  زاب  دـننک  اهر  ار  وا  درک  رما  ظیغلا ، )  نیمظاکلا 
ربارب ود  مداد  یم  وت  هب  هچنآ  راـگدرورپ ،  ياـضر  يارب  مدرک  دازآ  ار  وت  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  ماـما  نینـسحملا . )  بحی  هللا  و   ، ) تفگ

(151  . ) مدرک ررقم  وت  يارب 

ردارب هب  مارتحا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

 . . . نم موق  تفگ :  یم  نآ  دنرتراوگرزب و  نم  موق  تفگ :  نیا  دنتـشاد  هلداجم  رگیدگی  اب  هیما  ینب  زا  يرگید  مشاه و  ینب  زا  یکی  ود 
ترـضح نآ  تفر  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دزن  سپـس  دنهدب  وا  هب  مهرد  رازه  هد  هفیاط  موق و  مدرم  زا  رفن  هد  دزن  کی  ره  دش  رارق 

يزیچ دوخ  رورـس  هیطع  رب  مرادن  تردـق  نم  دومرف :  نسح  تردارب  هب  يرآ  تفگ :  يا ؟  هدرک  هعجارم  یـسک  هب  نم  زا  شیپ  دیـسرپ : 
اب یمـشاه  درم  دوب و  هتفرگ  نت  هد  زا  هک  دـمآ  مهرد  رازه  دـص  اب  يوما  درم  داد  لئاس  نیا  هب  مهرد  رازه  هاـجنپ  دـص و  زین  وا  میازفیب و 
 ، دنادرگرب مه  یمـشاه  درک  در  شنابحاص  هب  ار  لوپ  دـش ،  نیگمـشخ  توافت  نیا  زا  يوما  دوب  هتفرگ  نت  ود  زا  هک  مهرد  رازه  دـصیس 
(152  . ) میناتس یمن  زاب  ار  دوخ  ياطع  ام  نکفیب ،  كاخ  رب  یهاوخ  رادرب و  یهاوخ  دومرف :  و  درکن ،  لوبق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اما 

رامیب تدایع  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

تفر يرامیب  تدایع  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يزور  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  بوشآ  رهـش  نبا  یـشک و 
هب مدش  یـضار  تفگ :  دوب .  یثیل  دادش  نب  هللادـبع  رامیب  نآ  درک و  تقرافم  وا  بت  دـش  لخاد  ترـضح  نوچ  تشاد  يدـیدش  بت  هک 
نآ رگم  هدرکن  قلخ  ار  زیچ  چیه  گرزب  يادخ  دومرف :  تزضح  دزیرگ  یم  امـش  زا  زین  بت  تسا ،  هداد  امـش  هب  وت  گرزب  يادخ  هچنآ 
ایآ دومرف :  ترـضح  کیبل  تفگ :  یم  هک  دـندیدن  ار  یـسک  دندینـش و  ییادـص  سپ  دـیامن  تعاـط  ار  اـم  هک  تسا  هدرک  رما  ار  وا  هک 

یشاب وا  هانگ  هرافک  هک  دشاب  راگهانگ  ای  دشاب  ام  نمشد  هک  یسک  هب  رگم  يوشن  کیدزن  هک  هدرکن  رما  ار  وت  مالسلا  هیلع  نینیموملاریما 
(153 ( ؟  يا هدمآ  نموم  نیا  کیدزن  ارچ  سپ  ، 

مالسلا مهیلع  نینسح  قالخا 

مالـسلاامهیلع نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  تسناد  یمن  ار  نتفرگ  وضو  حیحـص  هویـش  اـما  ( 154  . ) دوـب نتفرگ  وـضو  لوغـشم  يدرم  ریپ 
حیحـص يوضو  دیاب  تسا  بجاو  لهاج  داشرا  لئاسم و  میلعت  دوبن ،  دیدرت  ياج  دندید  ار  درمریپ  نتفرگ  وضو  دندوب  لفط  هک  یماگنه 
هشیمه يارب  دوش  یم  وا  شجنر  بجوم  هک  نیا  زا  هتشذگ  تسین  حیحص  وت  وضو  دوش .  هتفگ  وا  هب  امیقتـسم  رگا  اما  داد  ای  درمریپ  هب  ار 

يزابجل هدـند  يور  هرابکی  دـنکن و  یقلت  ریقحت  دوخ  يارب  ار  رکذـت  نیا  وا  هک  اـجک  زا  هوـالع  هب  تشاد  دـهاوخ  وضو  زا  یخلت  هرطاـخ 
تـسا رت  لماک  وت  يوضو  زا  نم  يوضو  تفگ :  یگی  نیا  دینـش  یم  درمریپ  دندیـشیدنا و  لفط  ود  نیا  دورن .  راب  ریز  تقو  جیه  دتفین و 
درمریپ دـنریگب و  وضو  درمریپ  روضح  رد  ود  ره  هک  دـندرک  قفاوت  سپـس  تسا .  رت  لماک  وت  يوضو  زا  نم  يوضو  تفگ :  یم  يرگید 

هک دـش  هجوتم  هزاـت  درمریپ  دـنتفرگ  درمریپ  مشچ  ولج  یلماـک  یحیحـص و  يوضو  رفن  ود  ره  دـندرک و  لـمع  رارق  قـبط  دـنک  تیمکح 
شوه و هبئاش و  یب  تبحم  ریثات  تحت  تخس  تفایرد و  ار  لفط  ود  یلصا  دوصقم  تسارف  هب  داد و  ماجنا  دیاب  هنوگچ  ار  حیحص  يوضو 
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هب امـش  مناد  یمن  ار  نتخاس  وضو  زونه  نادان  درمریپ  نم  تسا ،  لماک  حیحـص و  امـش  ود  ره  يوضو  تفگ :  تفرگ .  رارق  اهنآ  تلاـطف 
(155  . ) مرکشتم دیتخاس  هبتم  ارم  دیراد  دوخ  دج  تما  رب  هک  یتبحم  مکح 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تواخس 

زا کی  ره  هک  هدرک  نایب  دوب  هتشک  دنفسوگ  ناشیا  يارب  هک  ینز  هصق  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  مرک  رد  هللا  ۀمحر  هحلط  نب  نیدلا  لامک 
مارکا ار  نامهیم  ترـضح  نآ  هک  هدش  لقن  نینچمه  دنداد  رز  رانید  رازه  دنفـسوگ و  رازه  ار  وا  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما 

دـناشوپ و یم  ار  هنهرب  درک و  یمن  در  ار  لئاس  تخاون و  یم  ار  ریقف  درک و  یم  محر  هلـص  تیاعر  دومن و  یم  دوج  ار  بلاط  درک و  یم 
یم تناعا  ار  نادنمتجاح  نابرهم و  قفشم و  میتی  رب  دوب و  میحر  فعـض  رب  درک و  یم  اور  ار  راد  ماو  تجاح  درک و  یم  ریـس  ار  هنـسرگ 

سابل رایـسب و  لام  دمآ  هکم  هب  نوچ  هیواعم  درک .  یم  فرـص  ناجاتحم  رب  دوب -  كدـنا  هچرگ  دیـسر -  یم  يو  هب  لام  هچ  ره  دومن و 
(156  . ) داد سپ  زاب  ار  همه  تفریذپن و  ار  مادک  چیه  داتسرف  ترضح  نآ  يارب  رخاف  ياه 

یم رضخ  رشب  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

دسا ینب  زا  ار  هیرضاغ  اونین و  نیمز  دیسر  البرک  هب  یتقو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  هدرک  لقن  نیرحبلا  عمجم  زا  ءاطغلا  فشاک  همالع 
طرش نیا  لابق  رد  دننک و  یئاریذیذپ  اهنآ  زا  هدرک و  ییامنهار  شربق  هب  ار  شراوز  هک  درک  طرش  اهنآ  اب  دیرخ و  مهرد  رازه  تصـش  هب 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  هارمه  هک  دوش  یم  مولعم  ربـخ  نیا  زا  تشاذـگاو ،  اـهنآ  هب  تخادرپ  ار  شلوپ  هک  نآ  زا  سپ  هراـبود  ار  نیمز 
یمرضخ رشب  دمحم  هیضق  ات  تنطلـس  هاگتـسد  نیا  تمظع  رب  رگید  دهاش  دوب .  مهرد  رازه  تصـش  رب  غلاب  نآ  دازام  هک  دوب  لوپ  ردقچ 

رـشب دـمحم  هب  دـیدرگ  یم  اه  همیخ  رود  رب  گرم  هک  یبش  نامه  ای  راوشاـع  بش  هک  دـندرک  لـقن  هریغ  سوواـط و  نب  دیـس  هک  تسا ، 
ماما منامب  هدنز  نآ  زا  سپ  نم  دشاب و  ریسا  مرسپ  هک  مهاوخ  یمن  نم  داد :  باوج  دش : .  ریسا  ير  دح  رد  ترسپ  دنتفگ :  یم  یمرضخ 

یم روط  ره  يدازآ ،  الاح  وت  متشادرب و  وت  زا  ار  متعیب  نم  دنک  تمحر  ار  وت  ادخ  دومرف :  وا  هب  دینش و  ار  درم  نخس  مالسلا  هیلع  نیـسح 
نیا دومرف :  ترـضح  موشب ،  ادج  وت  زا  هاگ  ره  دنراذگن  هدنز  ارم  ناگدنرد  ناج  نسح  درک :  ضرع  شوکب .  ترـسپ  يدازآ  رد  یناوت 
رازه اهنآ  تمیق  هک  دورف  اطع  سابل  تسد  جـنپ  وا  هب  سپ  دـنک  فرـص  دوخ  يدازآ  رد  هک  هد  ترـسپ  هب  ار  ینمی  ياه  هدرب  اه و  ساـبل 
هریل دـص  نآ  تسد  کی  تمیق  هک  دوب  هچ  اه  سابل  نیا  سنج  تسین  مولعم  الط )  هریل  دـص   ) راـنید تسیود  تسد  ره  تمیق  دوب  راـنید 

(157 ( . ؟  درب یم  دوخ  اب  ار  اهنآ  هچ  يارب  و  دوب ،  ترضح  اب  سابل  عون  نیا  زا  ردقچ  دش و  یم 

كرابم تشپ  رب  هنیپ  راثآ  هدهاشم 

دندرک هدهاشم  هنیپ  راثآ  شکرابم  تشپ  رب  دیسر :  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نوچ  دیوگ :  یعازخ  نامحرلادبع  نب  بیعش 
یم شود  هب  اه  بش  مردـپ  هک  تسا  ییاذـغ  ياه  هسیک  رثا  اه  هنیپ  نیا  دومرف :  دندیـسرپ ،  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  زا  ار  شتلع 

 . دیناسر یم  ارقف  میتی و  ناکدوک  نانز و  هویب  هناخ  هب  دیشک و 

تفرعم رادقم  هب  یکین 

متسین نآ  يادا  هب  رداق  تسا و  نم  ندرگ  رد  يا  همذ  هللا  لوسر  نب  ای  درک :  ضرع  دمآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رضحم  هب  یبارعا ،  کی 
مرادـن غارـس  دـشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیب  لـها  زا  هک  یـسک  میاـمن و  لاوس  یمیرک  درم  زا  دـیاب  هک  متفگ  دوخ  هب  راـچان 

ود رگا  منک و  یم  اـطع  وت  هب  ار  لاـم  نآ  موس  کـی  یتـفگ  خـساپ  ار  یکی  رگا  منک  یم  وت  زا  لاوس  هس  نم  دوـمرف :  یبارعا  هب  ترـضح 
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 . درک مهاوخ  اطع  ار  لام  نآ  مامت  یتفگ  خـساپ  ار  هلاسم  هس  ره  رگا  و  دـش ،  یهاوخ  بحاص  ار  لام  نآ  موس  ود  یتفگ  باوج  ار  لاوس 
متـسه ینابایب  هک  یبارعا  نم  زا  دـیتسه  لیمکت  تاهج  همه  زا  هک  امـش  لـثم  هک  دوش  یم  روطچ  هللا ،  لوسر  نب  اـی  درک :  ضرع  یبارعا 

 . ۀفرملا ردقب  فورعملا  دومرف :  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  مدج  زا  (158  : ) دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دینک ؟  شسرپ 
 . هللااـب ـالا  ةوق  ـال  مریگ و  یم  يداـی  امـش  زا  منادـن  زگا  میوـگ و  یم  باوـج  منادـب  رگا  سرپـب  یهاوـخ  یم  هچ  ره  درک :  ضرع  یبارعا 
؟  دهد یم  تاجن  کلاهم  زا  ار  مدرم  زیچ  هچ  دومرف :  ترضح  یلاعت .  دنوادخ  هب  نامیا  تفگ :  تسیچ ؟  لامعا  لضفا  دومرف :  ترضح 
 : دومرف دـشاب  ملح  نآ  اب  هک  یملع  تفگ :  یبارعا  تسیچ ؟  رد  یمدآ  تنیز  دومرف :  راوگرزب .  يادـخ  هب  دامتعا  لکوت و  درک :  ضرع 
 : تفگ دشاب .  هتشادن  زین  ار  نیا  رگا  دومرف :  دشاب .  هارمه  يدرمناوج  تورم و  اب  هک  یلام  درک :  ضرع  دباین ؟  تسد  فرـش  نیدب  رگا 

دیآ و دورف  نامسآ  زا  يا  هقعاص  تفگ :  یبارع  دشاب .  هتـشادن  مه  ار  نیا  رگا  دومرف :  دشاب .  ییابیکـش  ربص و  نآ  اب  هک  یناشیرپ  رقف و 
هب یترشگنا  داد و  يو  هب  تشاد  خرس  رز  رانید  رازه  هک  يا  هسیک  دیدنخ و  ترـضح  درادن .  ار  نیا  زج  یگتـسیاش  وا  هک  دنازوسب  ار  وا 

ار رتشگنا  نیا  و  نک ،  يرب  ار  دوخ  همذ  اهرز  نیا  اب  دومرف :  یبارعا  هب  ترـضح  تشاد .  تمیق  مهرد  تسیود  نآ  نیگن  هک  درک  اطع  وا 
 ( . هتلاـسر لـعجی  ثیح  ملعا  هللا   : ) درک توـالت  ار  هکراـبم  هیآ  نیا  تـشادرب و  ار  اـهرز  نآ  یبارعا  ( 159  . ) نک فرـص  دوـخ  هقفن  رد 

(160)

لگ هخاش  زینک و 

دمآ راوگرزب  نآ  زینک  مدوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رـضحم  رد  يزور  تفگ :  سنا  هک  هدرک  تیاور  همغلا  فشک  زا  هر  یـسلجم  همالع 
وا تدروآ  یم  وت  يارب  لگ  هخاش  کی  متفگ  نم  ادخ  يارب  مدرک  دازآ  ار  وت  دومرف :  ترضح  تشاذگ  ترـضح  نآ  هخاش  کی  یلگ  و 
نآ زا  رتوکین  هب  دینک  تیحت  سپ  یتیحت ،  هب  ار  امـش  دننک  تیحت  نوچ  دیامرف :  یم  گرزب  يادخ  دومرف :  ترـضح  ینک ؟  یم  دازآ  ار 

(162  . ) منک دازآ  ار  وا  هک  دوب  نآ  نم  رتوکین  تیحت  و  ( 161)

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هاگن  رد  ملعم 

رب هوالع  ماما  دناوخ  ار  هروس  ردپ  روضح  رد  كدوک  یتقو  تخومآ .  دمح  هروس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنزرف  هب  یملـس  نامحرلادبع 
هدرک بجعت  اطع  همه  نیا  زا  یناسک  درک .  رد  زا  ارپ  ار  راگزومآ  ناهد  داد ،  لفط  ملعم  هب  یـسانشقح  هار  زا  هک  يا  هچراـپ  دـقن و  لوپ 

دنک یم  يربارب  ملعم  نیا  شزومآ  ياطع  اب  نم  یلام  شاداپ  اجک  دومرف :  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دندرک  لاوس  ترضح  زا  نآ  هرابرد 
راصنا زا  يدرم  نکم  زاین  راهظا  هورگ  هس  زا  یکی  هب  زج  تسا .  رت  هدنزرا  نم  یلام  ياطع  زا  دـمح  هروس  شزومآ  تمدـخ  ینعی  ( 163)

رادهگن و يروضح  ندرک  شهاوخ  زا  ار  تیوربآ  ردارب  يا  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تساوخ  ییجاح  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا 
نم زا  ینـالف  هللادـبعابا ،  يا  تشون :  درم  نآ  هللا .  ءاـش  نا  منک  لـمع  نآ  هب  دـنک  داـش  ار  وت  هجنآ  اریز  سیونب  يا  هماـن  رد  ار  تتجاـح 
يا هسیک  هتفر  لزنم  هب  دناوخ  ار  همان  مالـسلا  هیلع  ماما  نوچ  دهدب  یتلهم  دییامرفب  وا  هب  دریگب  دراد  رارـصا  دهاوخ و  یم  یفرـشا  دصناپ 

نک و هرادا  ار  دوخ  یگدنز  رگید  یفرـشا  دصناپ  اب  زادرپب و  ار  دوخ  ماو  یفرـشا  دـصناپ  اب  دومرف :  وا  هب  تشاد و  یفرـشا  رازه  هک  دروآ 
يوربآ دناد  یم  هک  راد ،  هداوناخ  و  دراد ،  مرش  دوخ  یگنادرم  زا  هک  تورم  بحاص  ای  راد ،  نید  نکم :  راهظا  سک  هس  زا  یکی  هب  زج 

(164  . ) دنک یم  ظفح  وت  تجاح  ندروآرب  اب  ار  نآ  یتخورف و  ار  تدوخ 

دیزومایب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  تواخس 

لاخدا ةالـصلا  دعب  لامعالا  لضفا  دومرف :  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیامرف  تسا  تسرد  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
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 . دـشابن نآ  رد  یهانگ  هچنآ  اب  تسا  نموم  لد  رد  دـیاش  ندرک  دراو  زامن ،  زا  سپ  راک  نیرتهب  هیف .  مثا  امب ال  نموملا  بلق  یف  رورـسلا 
يا یهد ؟  یم  ار  تیاذـغ  لاح  نینچ  رد  متفگ :  دـهد .  یم  یگـس  هب  ار  دوخ  كاروخ  مدـید  یمالغ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
سپ موشب  ادج  وا  زا  مهاوخ  یم  تسا  يدوهی  نم  بحاص  هک  نیا  يارب  میوج  یم  يداش  وا  يداش  هب  منیگمغ ،  نم  ادخ ،  لوسر  دـنزرف 

 . دینادرگرب ار  لام  مالغ و  يارب  ناتـسب  تمدـق و  يادـف  مالغ  تفگ :  يدوهی  دـمآ  رانید  تسیود  اب  شبحاص  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
هب ار  لام  مامتو  مدرک  دازآ  ار  مالغ  دومرف :  ترضح  مدیشخب .  مالغ  هب  مدرک و  لوبق  تفگ :  يدوهی  مدیـشخب  ار  لام  دومرف :  ترـضح 
هب ار  هناخ  نیا  مدروآ ،  مالسا  مه  نم  تفگ :  يدوهی  مدیشخب  مرهوش  هب  ار  ما  هیرهم  مدروآ و  مالسا  تفگ :  يدوهی  رسمه  مدیشخب .  وا 

(165  . ) مدیشخب وا 

ییانشآ راعش 

يزابرس يزارفارس و  ار  نادرم  دازآ  دوب  يزارفارس  يزابرسز  زومآایربک  تاذ  فاصوا  ادخ  نادرمز  زومآادخ  نادرمز  ار  یئایربک  تافص 
ار نآرق  سرد  ونشب  مالسا و  بتکم  رد  ایب  زومآ  انشآ  زا  ادخ  اب  ییانشآ  راعـش  زیخرب  ناگناگیب  هنتف  عفد  هب  اسآ  نیـسح  زومآالبرک  هاشز 

زومآ  ( اون  ) زا ار  بدا  نییآ  راب  نیتسخن  يرآ  نابز  رب  ار  ادخ  نادرم  ریش  مان  نوچ  زومآاف  ناسحا و  یگدازآ  تفطاع  تورم 

هنیفس نیلقث و  ثیدح  متفه :  لصف 

نیلقث ثیدح 

رتفی نل  (166  ) امهب متکسمت  نا  ام  اولضت  نل  یتیب  لها  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  هلآ ن  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق 
ینس و هدش و  تیاور  فلتخم  تارابع  ربتعم و  ياهدنس  هب  هک  تسا  یعطق  ملـسم و  ثیداحا  زا  نیلقث  ثیدح  ضوحلا .  یلع  ادری  یتحاق 

مدرم نایم  رد  تمایق  ات  نآرق  هک  ناـنچ  - 1 دوش :  یم  هدافتـسا  بلطم  دنچ  نآ  لاثما  ثیدـح و  نیا  زا  دـنراد  فارتعا  شتحـص  هب  هعیش 
ربهر ماما و  دوجو  زا  نیمز  ینامز  چـیه  ینعی  دـنام ،  دـنهاوخ  یقاـب  تماـیق  اـت  زین  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترتع  دـنام ،  یم  یقاـب 
نیمات ار  نیملسم  ینید  یملع و  تاجایتحا  مامت  راوگرزب  تناما  ود  نیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  رمبغیپ  - 2 دوش .  یمن  یلاخ  یقیقح 

لها نآرق و  - 3 تسا .  هتـسناد  ربتعم  ار  ناشلامعا  لاوقا و  هدرک ،  یفرعم  نیملـسم  هب  شناد  ملع و  عجرم  ناونع  هب  ار  شتیب  لـهاو  هدرک 
دیامن نوریب  نانآ  تیاده  داشرا و  زا  ار  شدوخ  دنک و  ضارعا  تیب  لها  مولع  درادن ،  قح  یناملـسم  چیه  دنوش و  ادج  مه  زا  دیابن  تیب 

همه - 5 تساـهنآ .  دزن  رد  قح  هشیمه  دـنوش و  یمن  هارمگ  دـنیوج  کـسمت  ناـنآ  لاوقا  هب  دـننک و  يوریپ  تیب  لـها  زا  رگا  مدرم  - 4 . 
 ، ددرگ یم  لیان  یقیقح  تداعـس  هب  دوش و  یمن  هارمگ  دـنک  يوریپ  اهنآ  زا  سک  ره  تسا  دوجوم  تیب  لـها  دزن  مدرم  ینید  تاـجاتیحا 

ربمغیپ دالوا  ناشیوخ و  مامت  ترتع  تیب و  لها  زا  دارم  هک  دوش  یم  مولعم  هنیرق  نیمه  اـب  دـنموصعم و  هابتـشا  اـطخ و  زا  تیب  لـها  ینعی 
تیحالـص ات  درادن  هار  ناشدوجو  رد  نایـصع  اطخ و  دنلماک و  نید  مولع  تهج  زا  هک  دنتـسه  يدارفا  هکلب  تسین ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

 ، دندش بوصنم  تماما  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  ( 167  ) شدنزرف هدزای  بلاط و  یبا  نب  یلع  زا  دنترابع  اهنآ  و  دنشاب .  هتشاد  يربهر 
 : متفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  دیوگ :  یم  سابع  نبا  هنومن :  باب  زا  تسا  هدش  ریسفت  انعم  نیمه  هب  زین  تیاور  رد  هک  نانچ 

یم رباج  ( 168  . ) مالـسلا مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دومرف :  دـننایک ؟  تسا  بجاو  اهنآ  نتـشاد  تسود  هک  امـش  ناـشیوخ 
هیلع یلع  بلـص  رد  ارم  هیرذ  یلو  هداد  رارق  شدوخ  بلـص  رد  ار  ربمغیپ  ره  هیرذ  ادخ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـیوگ : 

نیلقث هب  کسمت  بوجو  رب  ( 170  . ) تسا هدش  رکذ  ثیدح  ینـس 39  تایاور  رد  نیلقث  هب  کسمت  بوجو  رب  ( 169  . ) داد رارق  مالسلا 
(171  . ) تسا هدش  رکذ  ثیدح  هعیش 82  تایاور  رد 
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مالسلاامهیلع راهطا  همئا  يارب  تلیضف  تشه  رب  لمتشم  ترتع  ثیدح 

میهلع راهطا  همئا  يارب  گرزب  تلیضف  دنچ  رب  تلالد  تسین  دیدرت  نآ  تحص  رد  تسا و  رتاوتم  ینـس  هعیـش و  رظن  زا  هک  ترتع  ثیدح 
یلو دندنمزاین  اهنآ  دوجو  هب  مدرم  همه  - 2 دنتسه .  درم  نیرتهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  سپ  تمـصع  تیب  لها  - 1 دراد :  مالسلا 

زا اهنآ  - 5 دنتـسه .  نآرق  مولع  مامت  هب  ملاع  راهطا  همئا  - 4 دراد .  نانآ  تراهط  تمصع و  رب  تلالد  - 3 دنزاین .  یب  مدرم  همه  زا  نانآ 
هار يارب  - 7 تساهنآ .  رد  رصحنم  ییاوشیپ  تماما و  - 6 دنتسه .  ترضح  نآ  نیشناج  هفیلخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ادخ و  بناج 

(172  . ) دوب دهاوخن  یلاخ  نانآ  دوجو  زا  نیمز  زیخاتسر  زور  ات  - 8 تساوخ .  ددم  نانآ  زا  دز و  اهنآ  ناماد  هب  تسد  دیاب  اهنت  نتفای 

هنیفس ثیدح 

مکاح كردتسم  هب  هک  نانچ  دنا ،  هردوآ  ددعتم  فلتخم و  قرط  هب  دوخ  دیناسم  حاص و  رد  تنـس  لها  ناثدحم  رتشیب  زین  ار  ثیدح  نیا 
دخاـم دانـسا و  زا  یـشخب  هب  درک و  هعجارم  ناوت  یم  ص 216 )   ) یناـهبن نیعبرا  زا  لـقن  هب  یناربـط  طـساوا  هب  زین  و  ص 151 )  (ج 3 ، 
اهبکر نم  حون  هنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لها  لثم  نا  الا  هلآ ن  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  ثیدح ن  نتم  کنیا  و  تفای .  تسد  ثیدح 
دننام تما  امش  يارب  امـش و  نایم  رد  نم  تیب  لها  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 173  . ) يوه قرغ و  اهنع  فلخت  نمو  اـجن 

رد تیب  لها  ترتع و  دیدرگ .  كاله  تفرگ  هرانک  نآ  زا  سک  ره  درک و  ادیپ  تاجن  دـش ،  راوس  ار  نآ  سک  ره  هک  تسا  حون  یتشک 
یفرعم تما  يادخان  امنهر و  تاجن و  یتشک  نیملـسم و  هجرم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هدنامزاب  ود  زا  یکی  ناونع  هب  نآرق  فیدر 

بلاج یشرازگ  دننک .  ذخا  ار  دوخ  نید  ملاعم  اهنآ  زا  دنرمـشب و  ادتقم  اوشیپ و  ار  تیب  لها  تسا  بجاو  یمالـسا  تما  رب  سپ  دنا  هدش 
مالسلا امهیلع  نامیلس  ترضح  یبن  حون  یتشک  حول  هرابرد  يوروش  ناسانش  ناتساب  زا 

یهلا رون  چنپ  هب  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  دادمتسا 

يریگرگنـس و لوغـشم  سدقملا  تیب  يرتمولیک  دـنچ  رد  یـسیلگنا  نازابرـس  زا  يا  هدـع  هک  یماگنه  1916م )   ) لوا یناهج  گـنج  رد 
شطسو رد  عصرم و  اهبنارگ  تارهاوج  هب  يا  هیـشاح  هک  دندرک  ادیپ  يا  هرقن  حول  کی  هرتنوا  مان  هب  یکچوک  هدکهد  رد  دندوب ،  هلمح 

زا تسناوتن  دیـشوک  هچ  ره  دـندرب  لدـنیرگ  نیا  يارجیمدوخ  هدـنامرف  دزن  ار  نآ  نوچ  و  دوب .  هتفای  شراگن  ییالط  فورح  هب  یطوطخ 
هب ات  دـیدرگ  تسد  هب  تسد  حول  نیا  ماجنارـس  تسا .  یمیدـق  رایـسب  هناگیب و  نابز  هب  هتـشون  نیا  هک  تفایرد  یلو  دـمهفب ،  يزیچ  نآ 

نایاپ زا  سپ  دندرپس .  ایناتیرب  ناسانش  ناتساب  تسد  هب  ار  نآ  مه  ناشیا  دیسر و  نوتسدلگ  تنانوتفیل و  ایناتیرب  شترا  تسـسرپرس  تسد 
 ، ایناتیرب یناتـساب  ياه  نابز  دیتاسا  هک  دنداد  لیکـشت  يا  هتیمک  دـنتخادرپ و  یـسررب  قیقحت و  هب  روکذـم  حول  هرابرد  1918م )   ) گنج

هیوناژ 1920 م موسرد  قیقحت  یـسررب و  هام  دنچ  زا  سپ  دـندوب .  هتیمک  نآ  وضع  ییاپورا  ياهروشک  رگید  ناملآ و  هسنارف ،  اکیرمآ ، 
یناربع ظافلا  هب  هک  درادرب  رد  ار  مالسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  زا  ینانخـس  نامیلـس و  حول  مان  هب  تسا  یـسدقم  حول  نیا  هک  دش  مولعم 

(174  . ) میروآ یم  اج  نیا  رد  شا  همجرت  اب  ار  ظافلا  دوخ  نونکا  ام  هتفای و  شراگن  میدق 

دوش هدناوخ  پچ  هب  تسار  زا 

ياه نابز  دیتاسا  ناققحم و  هتفگ  قبط  هک  نانچ  هدـش  لوحتم  رایـسب  نآ  فورح  هتفای و  ینوگرگد  اه  نابز  ریاس  دـننام  مه  یناربع  نابز 
هب پچ  زا  نونکا  اـما  تسا :  هدوب  تروص  ندـب  پچ  هب  تسار  زا  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  ناـمز  رد  نآ  یجهت  فورح  یناتـساب ، 

دمحا هللا  ینایملـس :  حول  همجرت  کنیا  و  ( 175  . ) تسا تروص  نیدـب  تسار  هب  پچ  زا  نامز  نیا  رد  اـما  تسا :  تروص  نیدـب  تسار 
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ینعی لوتهاب !  ای  يامرف  ددـم  ارم  یلع !  ای  ینعی  یلیا !  ای  سر  مداـیرف  دـمحا !  يا  ینعی  اذـقم  دـمحا !  هاـی  نیـساح  لوته  اـب  نساـح  یلیا 
 ! نیـسح ای  ینعی  وفر  اب  نیـساح !  هاـی  ياـمرف  مرک  نسح !  يا  ینعی  عظم  وض  نساـح !  هاـی  ياـمرف  تمحرم  رظن  لوتب ،  يا  ینعی  یئـشاک 

یلیا مک  هللا  تذـب  دـنک .  یم  هثاغتـسا  راوگرزب  جـنپ  نیا  هب  نونکا  نایملـس  نیا  ینعی  اتفا  دالهلاز  بجئع  هوص  نامیلـس  وما  شخب  شوخ 
يرگید هب  بجعت  هدـید  اب  کـی  ره  دـنتفای  عـالطا  سدـقم  حول  هتـشون  نومـضم  رب  نوچ  هتیمک  ياـضعا  تسا .  هللا  تردـق  یلع  ینعی و 

نوچ اما  دوش .  يادهگن  ایناتیرب  یتنطلـس  هزوم  رد  حول  هک  دش  دارق ،  رظن  لدابت  زا  سپ  دندیزگ و  نادند  هب  تریح  تشگنا  دنتـسیرگن و 
نیا رگا  تسا :  نیا  شا  هصالخ  هک  تشون  هتیمک  هب  يا  هنامرحم  نامرف  دیسر ،  ( BISHOP lord  ) ناتسلگنا مظعا  فقسا  هب  ربخ  نیا 

تیحیسم هزانج  نایحیسم  دوخ  ماجنارس  دش و  دهاوخ  لزلزتم  تیحسم  ساسا  دریگ ،  رارق  مدرم  هاگدید  رد  دوش و  هتشاذگ  هزومرد  حول 
ناتـسلگنا ياـسیلک  هناـخ  زار  رد  ار  روکذـم  حول  هک  تسا  رتهب  ور  نیا  زا  درک  دـنهاوخ  نفد  یـشومارف  ربـق  رد  هدرک و  دـنلب  شود  رب  ار 

هب بیجع ،  یشیارگ  دنتشاد ،  یـشنیب  دندید و  ار  حول  نیا  هک  یناسک  ( 176  . ) دنیبن ار  نآ  یسک  رس  لها  فقثـسا و  زج  دوش و  هدراذگ 
ندروآ مالـسا  هب  هک  دش  ییاهوگ  تفگ و  حول  هرابرد  سمات  میلو و  مان  هب  ندنمـشناد  زا  رفن  ود  نایم  تقو  نامه  دندرک و  ادـیپ  مالـسا 

(177  . ) دش هدیمان  نیسح  لضف  سمات  و  نیسح ،  مرک  میلو ،  سپس  دیماجنا .  ود  ره 

دنتاجن یتشک  مالسا  مهیلع  تیب  لها 

زا تفرعم  شورس  نیا  دنکف  یم  شوه  شوگ  مد  هب  مد  بلط  یفطـصم  ترتع  رد  زا  تریـصب  رون  بلط  امز  اده  رون  ایب ،  قح  هار  کلاس 
وگب ار  لهج  هتـسخ  بلط  ادخان  نماد  نز  هنیفـس  نیا  رد  تسد  ادخ  ادخ  ام  ترتع و  تاجن  هنیفـس  تسه  بلط  هام  تاکرب  زا  ینک  بلط 

(178  . ) بلط اود  ام  رد  زا  وجب  افش  ام  رب  زا  وک  هب  وک  درگم  هزره 

مالسلا هیلع  حون  یتشک  رد  یهلا  رون  جنپ 

بوچ هتخت  هب  ناهگان  هک  دندوب  يواک  نیمز  لوغشم  یبای ،  ندعم  يارب  یسور  سانـش  ندعم  نادنمـشناد  زا  یهورگ  هیتوژ 1951 م  رد 
تـشذگ هک  هک  هتـشاد  دوجو  نیمز  ریز  رد  يرایـسب  ياه  بوچ  اج  نآ  هک  دش  مولعم  رتشیب  شواک  زا  سپ  دـندروخرب و  هدیـسوپ  ییاه 

اب هک  دوب  نیا  دشاب .  يا  هتفهن  زار  رب  لمتشم  يداع  ریغ  اه  بوچ  نیا  دیاب  هک  دنتفایرد  یمیالع  زا  هتخاس  هدیسوپ  هنهک و  ار  اهنآ  نامز ، 
هتخت نایم ،  نآ  رد  دندروآ و  رد  اج  نآ  زا  يرگید  ییاهیزیچ  هدیـسوپ و  ياه  بوچ  هتخت  يا  هجیتن  رد  دنتفاکـش و  ار  نیمز  لماک  تقد 
هتفای هار  اه  بوچ  مامت  هب  یگدیسوپ  یگنهک و  نامز  تشذگ  رثا  رب  اریز  تخادنا ،  تریح  هب  ار  همه  هک  دنتفای  لیطتسم  لکش  هب  یبوچ 

یـسررب يارب  سور  تلود  دوب .  هتـسب  شقن  نآ  رب  دنچ  یفورح  تشاد و  ضرع  جـنیا  هد  لوط و  ( 179  ) چـنیا هدراهچ  هتخت  نیا  زج  دوب 
دندوب یناتساب  ياه  نابز  ناداتسا  ناسانش و  ناتساب  نآ  ياضعا  هک  داد  لیکـشت  يا  هتیمک  هیروف 1953 م  رد 27  بوچ  هتخت  نیا  هرابرد 

 ، ونیخ ناهافیا  - 2 اه )  نابز  شخب   ) وکسم هاگـشناد  داتـسا  فون ،  یلوس  - 1 میروآ :  یم  اج  نیا  رد  ار  ناـنآ  ناونع  ماـن و  نونکا  اـم  و 
رد نابز  داتـسا  نتروگ  لومناـت  یـسانش 4 - یناتـساب  هرادا  سیئر  گترافول ،  نئاـثیم  انیاچر 3 - هدکـشناد  رد  یناتـساب  ياه  نابز  داتـسا 
 ، فوتلوک رجیم  نموکتز 7 - قیقحت  هرادا  مظان  دالوک ،  دمحا  میا  نینل 6 - هاشگناد  داتسا  سانش و  هقیتع  نکار  يد  ورفیک 5- هدگشناد 

فـشک هتیمک  يارب  بوچ  هتخت  نآ  رارـسا  شواک ،  قیقحت و  هام  تشه  زا  سپ  ماجنارـس  نیلاتـسا  هدکـشناد  تاقیقحت  رتفد  رظاـن  ( 180)
تسا هدرک  بصن  یتشک  رب  هتشون و  نآ  رب  یهاوخ  ددم  نیمت و  يارب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  حون  یتشک  زا  بوچ  هتخت  نیا  هک  دش  مولعم 

دوب و هتشاگن  نآ  رب  هتشاگن  نآ  رب  ( 181  ) یناماس نابز  هب  دنچ  یترابع  هک  تشاد  دوجو  ییامن  هجنپ  ریوصت  کی  بوچ  هتخت  طسو  رد  . 
مالـسلا هیلع  حون  ترـضح  نامز  رد  هکنانچ  ار  اه  هتـشون  ریوصت و  ات  میهد  یم  رارق  مرتحم  ناگدنناوخ  هاگدید  رد  ار  هتخت  نآ  نونکا  ام 
دندناوخ ار  روکذم  هتشون  تمحز  تقد و  رکف و  هام  تشه  زا  سپ  ققحت  هتیمک  دوش  یم  هدناوخ  پچ  هب  تسار  زا  دننک :  هدهاشم  هدوب 
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همجرت نینچ  یسیلگنا  هب  ار  روکذم  ظافلا   maks . f . n . mr ایناتیرب سانش  نابز  داتسا  سپس  ( 182  ) دندروآرد سور  فورح  هب  و 
O . Mygod My Helper . Keep My Hand : With Mercy Andwithyour Holybodies Mohamad درک : 
. Alia . Shabbir . Fatema . They All Are Biggests And Honou_ rables . Theworld Established

 . For Them . Help Me By Their Names

 ! نم راک  ددم  يا  نم !  ادخ  فطل  يا 

دوجو جنپ  نیا  ریگب ،  ارم  تسد  مالـسلا  مهیلع  همطاف  و  ریبش ،  ربش ،  ایلیا ،  دمحم ،  سدقم  تاوذ  لیفط و  هب  دوخ و  تمحرم  فطل و  هب 
ددم ارم  ناشمان  هطـساو  هب  اراگدرورپ  تسا .  هدـش  اپ  رب  نانآ  يارب  يایند  مامت  دنتـسه و  مارتحالا  بجاو  رت و  تمظع  اب  همه  زا  سدـقم 

(183  ) ییامن تیاده  تسار  هار  هب  ار  همه  یناوت  یم  وت  يامرف . 

 ! دنناوخب مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمشد 

 ( مالـسلا هیلع  مدآ  هب  باطخ   ) ار وت  نم  دـندوبن  اهنیا  رگا  نایرـس :  نابز  هب   ( لاس 1895 هب  ندـنل  پاچ  سیردا ص 514 و 515   ) باتک
مدآ هب  تسیچ ؟  اهنیا  مان  اراگدرورپ ،  مدرک  ضرع  ار  هام  هن  باتفآ و  هن  منهج و  هن  تشهب و  هن  نیمز و  هن  نامـسآ و  هن  مدـیرفآ و  یمن 

همطاف  ) هیلط یلع ، )   ) ایلیا و  دمحم ، )   ) اطیلقراپ  : ) هتشون كرابم  مان  جنپ  نیا  مدید  متسیرگن  نوچ  رگنب ،  ضرع  قاس  هب  دیسر :  باطخ 
نم هداتـسرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نم و  زج  ییادـخ  تسین  هک  دـینک  حـیبست  ارم  تاقولخم  سپ  نیـسح )   ) ریبش نسح ، )  ربش (  ( 
لها ناوریپ  تسا  هدرک  لمع  تنس  باتک و  تیب  لها  هب  ادتقا  اب  هعیـش  تسا  حون  یتشک  لثم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  لثم  ( 184  . ) تسا
ماما ادتقم و  ار  اهنآ  مالسا  هک  ار  یصاخشا  هدرکن و  ور  مالسا  زا  هناگیب  یـصخش  هب  هدرواین و  دوجو  هب  يراوید  مالـسا  دوخ و  نایم  تیب 

اهنآ و نایم  یلیاح  زرم و  هعیـش  مان  سپ  هداد  نامرف  تعیرـش  راذگ  ناینب  هک  دنا  هدرک  ور  یناسک  هب  هکلب  ( 185  . ) دنتخاسن ماما  هتخاسن 
نایم دـنرادرب  مالـسا  دوخ و  نایم  زا  ار  اهراوید  نیا  هک  تسا  مالـسا  قرف  رگید  هیلبنح و  هیعفاـش و  هیکلاـم  هفینح و  رب  یلو  تسین  مالـسا 

 ، دنزاسن لیاح  هلـصاف و  ار  يرعـشا  نسحلاوبا  لبنح و  نب  دمحا  یعفاش و  سیردا  نب  دمحم  سنا و  نب  کلام  هفینحوبا و  مالـسا  دوخ و 
نیا زا  یمالـسا  لوا  نرق  هس  دودح  شیب .  هن  دندوب  یمالـسا  ناملکتم  ناثدحم و  ناهیقف و  رگید  دننام  ناملکتم  ناثدحم و  ناهیقف و  نیا 
لاس هب  دلوتم  رد 164  لبنح  نب  دمحا  تشذـگرد و  دودح 335  دـلوتم و  يرجه  رد 270  يرعـشا  نسحلاوبا  اریز  دوبن  نایم  رد  بهاذم 

هب ادتقا  موزل  اما  تسا .  لاس 150  هب  افوتم  لاس 70 و  هب  دلوتم  هفینحوبا  هتفای و  تافو  رد 175  دلوتم و  لاس 95 رد  زین  تفای و  تافو   241
 . تسا هناگیب  مالسا  نتم  زا  هن  مالسا  زا  ینامز  هلـصاف  هن   ( عیـشت اب  تسا  يواسم   ) اهنآ ییادخان  تیالو و  تماما و  هب  فارتعا  تیب و  لها 
ره تفای و  تاجن  دـش  راوس  نآ  رد  سک  ره  هک  تسا  حون  یتشک  لثم  نم  تیب  لها  لـثم  دومرف :  ربمغیپ  دـیوگ :  یم  ساـبع  نبا  ( 186)

ص  ) یبقلا رئاخذ  هلمج  زا  همالع  بتک  زا  روبزم  ثیدح  لقن  زا  دعب  نازیملا  ریـسفت  بحاص  یئابطابط  همالع  دـش .  قرغ  دومن  فلخت  هک 
 ، راصبالا رون  ص 307 ، )  یطویس (  فیلات  ءافلخلا ،  خیرات   ( ص 150 و 84 هرهاق ،  پاچ   ، ) رجح نبا  فیلاـت  هقرحملا ،  قعاوصلا   ( 20
زا قیرط  تفه  هماع و  زا  قیرط  هدزای  هب  ار  روکذم  ثیدح   ( ص 237  ) مارملا ۀیاغ  دیوگ :  یم  ص 114 )  رصم ،  پاچ   ، ) یجنلبش فیلات 

هدش لقن  نومـضم  نیا  هب  ثیدـح  هن  هعیـش  قیرط  زا  تسا  هدـش  هتفگ  خـیرات  ياه  باتک  زا  یـضعب  رد  ( 187  . ) تسا هدرک  لقن  هصاـخ 
 . تسا

تسا تاجن  یتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

بعک نب  یبا  تیارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  يدـج  تیتا  لاـق  تسا :  يورم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  زجاـعملا  ۀـنیدم  رد 
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  دزن  هب  دمیامرف :  یم  ( 188  . ) ضرالا تاوامـسلا و  نیز  ای  کب  ابحرم  يدج  لاقف ،  هدنع ،  اسلاج 
یبنلا لاقف  تسا .  نیمز  اه و  نامسآ  تنیز  يا  ار  وت  داب  نیرفآ  دومرف :  دید  ارم  نوچ  تسا  هتـسشن  وا  دزن  رد  بعک  نب  یبا  مدید  متفر و 
همـسا ضرالا و  یف  وه  اـمم  مظعا  تاوامـسلا  یف  یلع  نب  نیـسحلا  نا  اـیبن  قخلاـب  ینثعب ،  يذـلا  و  بعک ،  یبا  اـی  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص 

 ، بعک نب  یبا  يا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ةاـجنلا .  ۀنیفـس  يدـهلا و  حابـصم  نیـسحلا  نا  شرعلا :  نیمی  نع  بوـتکم 
وا مسا  و  تسا ،  نیمز  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  اه  نامـسآ  رد  یلع  نب  نیـسح  دومرف ،  ثوعبم  یتسار  هب  ارم  هک  یـسک  نآ  هب  دنگوس 
دیآ لصا  قح و  هب  هارمگ  رشب  وا  تکرب  زا  ینعی  تسا  تاجن  یتشک  تیاده و  غارچ  نیسح  هک  تسا  هدش  هتشون  شرع  تسار  فرط  رد 

 . تسا ترخآ  ایند و  باذع  زا  یصالخ  تاجن  یتشک 

تداهش یبایزرا  مود :  شخب 

هعیش نادنمشناد  رظن  لوا :  لصف 

تسا رتالاب  همه  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبیصم 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  هب  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  یمشاه  لضف  نب  هللادبع  زا  دوخ  دانـسا  هب  عیارـشلا  للع  رد  هرـس  سدق  قودص  خیش 
هک نآ  لاح  و  تسا ،  بئاصم  گرزب  زور  تسا  مالسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  زور  اروشاع  زور  دش  هچ  هللا ،  لوسر  نب  ای  مدرک :  ضرع 

مالـسلا هیلع  نینموملاریما  هک  يزور  تفگ و  عادو  ار  ناهج  مالـسلااهیلع  همطاـف  هک  يزور  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تاـفو  زور 
رت گرزب  اهزور  نیا  بئاصم  هک  دـنک  یم  بجاو  تشگ  دیهـش  متـس  تبرـض  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هک  يزور  تفای و  تداهش 
رد هک  ءاسک  باحصا  هک  اریز  مایا ،  عیمج  زا  تسا  رت  گرزب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق  زور  تبیصم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما  دشاب ؟ 

دوج دنتـسه و  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع  دمحم و  اهنآ  دنـشابن و  نت  جنپ  زا  نوزف  دـنناگدیرفآ ،  نیرتهب  دـنوادخ  دزن 
دـندوب و داش  رگید  نت  راهچ  ياقب  هب  نامدرم  درک  عادو  ار  ناهج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  نوچ  دوب  ناشیا  دوجو  هب  طونم  ملاـع 

تداهش هب  مالسلا  هیلع  یلع  نوچ  دنتفای  یم  تیلست  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  دوجو  هب  نامدرم  تفر  ایند  زا  مالسلااهیلع  همطاف  نوچ 
نیسح لامج  هب  ناشمشچ  مدرم  مالـسلا  هیلع  نسح  تداهـش  زا  دعب  دندوب و  وا  ياج  هب  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  دیـسر ، 

نآ يراوگوس  رد  ار  مدرم  ات  دـنامن  یقاـب  ءاـسک  باحـصا  زا  یـسک  دـندناسر  لـتق  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  اـما  دوب  مالـسلا  هیلع 
نسح همطاف و  یلع و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دوب  نانچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  تداهش  یلو  دشاب  یکولس  ریس و  ترـضح 

ماـیا و نیرتـگرزب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  زور  تبیـصم  هک  تساـج  نـیا  دنـشاب  هدرک  دیهـش  ار  ناـگمه  مالـسلا  مـهیلع  نیـسح  و 
هیلع ءادهـشلادیس  ترـضح  تهج  هب  هک  تسا  یتاقافنا  ماـسقا  لـضفا  زا  ناوخ  هضور  هفیاـط  هب  لاوما  ( 189  . ) تسا بئاـصم  نیرتگزرب 

(190  . ) دنا هدومرف  هدعو  میظع  باوث  نآ  يارب  تسا و  بوغرم  حودمم و  مالسلا 

؟  تسیچ اروشاع 

ببـس هچ  هب  اراـگدرورپ !  درک :  ضرع  دوخ  تاـجانم  رد  هللا  میلک  یـسوم  هک  هدرک  تیاور  نیرحبلا  عجم  باـتک  رد  هللا  همحر  یحیرط 
هد نآ  درک :  ضرع  تلـصخ  هد  تهج  هب  دیـسر :  باطخ  ( 191 ( ؟  يداد تلیـضف  اه  تما  رگید  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تما 
 ، هعمج داهج ،  جـح ،  هزور ،  تاـکز ،  زاـمن ،  دیـسر :  ادـن  دـنک ؟  لـمع  نآ  هب  لیئارـسا  ینب  هک  منک  رما  نم  اـت  تسا  مادـک  تلـصخ . 
رب ندرک  یکابت  نتسیرگ و  دیسر :  ادن  تسیچ ؟  اروشاع  اراگدرورپ ،  درک :  ضرع  مالسلا  هیلع  یسوم  اروشاع .  ملع ،  نآرق ،  تعامج ، 

هیلع نیـسح  ماما  يارب  هودنا  ندیـشک و  هآ  باوث  مالـسلا .  هیلع  هللادـبعابا  ینعی  مولظم ،  نآ  تبیـصم  رب  يرادازع  هیثرم و  دـمحم و  طبس 
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تسا و حـیبست  دـشاب  نیگمغ  ام  تیمولظم  يارب  هک  یـسک  ندیـشک  هآ  هدومرف :  بلغت  نب  نابا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  مالـسلا 
 . دوش هتشون  الط  بآ  اب  ار  ثیدح  نیا  دیاب  دومرف :  هاگ  نآ  تسادخ  هار  رد  داهج  ام  رس  نتشاد  ناهنپ  تسا و  تدابع  ام  يارب  يو  هودنا 

بآ ندیشون  زا  سپ  نیسح  ماما  لتاق  رب  نعل  باوث 

تفرگ و ار  وا  هیرگ  دیـشونب  نوچ  تساوخ  بآ  مدوب ،  هللادـبع  یبا  دزن  تفگ :  یقر  دواد  زا  دوخ  دانـسا  هب  هیولوق  وبا  زا  لصتم  دنـس  هب 
دای هک  دشونن  بآ  يا  هدنب  چیه  ار ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتاق  دنک  تنعل  ادـخ  دواد ،  يا  دومرف :  هاگ  نآ  دـش .  رپ  کشا  زا  شنامـشچ 

دنک و وحم  ار  وا  هانگ  رازه  دص  دسیون و  هنسح  رازه  وا  يارب  یلاعت  يادخ  هک  نآ  رگم  دتسرف  وا  لتاق  رب  نعل  دنک و  مالسلا  هیلع  نیسح 
ماما دنادرگ .  لاحـشوخ  مرخ و  ار  وا  دـنوادخ  تسا و  هدرک  دازآ  هدـنب  رازه  دـص  هک  دـشاب  نانچ  درب و  الاب  ار  وا  ماقم  هجرد  رازه  دـص 

نامیا ياه  تمالع  زا  یکی  دسیون :  یم  هللا  همحر  يرتشوش  رفعج  خیش  دشون  یم  بآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دای  هب  مالسلا  هیلع  قداص 
هیلع قداص  ترضح  يارب  هکلب ،  تسین  یسک  همه  يارب  بلطم  نیا  تسا و  بآ  ندیشون  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ندروآ  دای  هب 

نیسح دمآ  مدای  هب  هک  نآ  رگم  مدیماشاین  درس  بآ  نم  مالسلا . )  هیلع  نیسحلا  ترکذ  الا و  ادراب  ءام  تبرش  ام  ینا  دومرف :  هک  مالـسلا 
تمدخ رد  هموعدب .  هانیع  تق  رورغا  ربعتـسا و  دق  هتیار  هبرـش  املف  ءاملا  یقـستسا  اذا  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  دـنع  تنک  مالـسلا .  هیلع 

شکرابم نامـشچ  ات  درک  هیرگ  ردق  نآ  مدید  دومرف  لیم  ار  نآ  هک  نیمه  دیماشآ ،  مدـیبلط و  بآ  مدوب ،  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
فلا هلئام  هل  هللا  بتک  الا  هلتاق  نیـسحلا و  رکذـف  ءاملا  برـش  دـبع  نم  امف  نیـسحلا ،  لتاق  نعل  دواد !  ای  یل :  لاق  مث  دـش .  کـشا  قرغ 

یگنشت داوفلا .  جلث  همایقلا  موی  هللا  هرشح  و  همسن ،  فلا  هئام  قتعا  امکف ،  هجرد ،  هلا  هئام  هل  عفر  و  هئیس ،  فلا  هئام  دنع  طح  و  هنـسح ، 
ماما مماشایب  بآ  نم  تقو  ره  دـیامرف :  یم  قداـص  ماـما  هک  نیا  يراـب  دـنوشن .  هجوتم  نامـشد  تساوخ  یم  یلو  هدوب  رایـسب  ترـضح 

یگنـشت دش .  البم  نآ  هب  البرک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اماما  هک  تسا  يدـیدش  یگنـشت  ببـس  هب  دـیآ  یم  مدای  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
شمـشچ یگنـشت  زا  هک  دوش  یم  هنـشت  نانچ  تفگ :  داد  ربخ  مدآ  ترـضح  هب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  هک  دوب  هدیـسر  يدـح  هب  ترـضح 
یگنتشت زا  تدش  نیا  تلاح و  نیا  هب  یلو  دوب  هدش  حورجم  یگنشت  زا  شنابز  هک  دوب  هدش  هنـشت  نانچ  ترـضح  دنیب .  یمن  ار  نامـسآ 

هب هانب  ای  هوب  ترضح  کیدزن  تارف  طش و  زا  يرهن  نوچ  دندیمهف ،  نانمشد  یلو  تسا  هنشت  ترضح  هک  دننادب  شنامشد  تساوخ  یمن 
هک دـندمیهف  درک  نآ  هب  یهاگن  ترـضح  تسا .  هدـید  یم  ار  طـش  ترـضح  هک  يروط  هب  هدوب  کـیدزن  ناـمز  نآ  رد  تارف  طـش  یلقن 

قداص ماما  ( 192  ) اشطع تومت  وا  هقوذت  هللا ال  ةایحلا و  هنوطب  ناک  تارفلا  یلا  رظنت  الا  نیسح :  ای  تفگ :  یملاظ  تسا ،  هنشت  ترـضح 
هیاس ریز  رد  یصخش  مدید  هکم  هار  رد  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  رفـسمه  نم  دیوگ :  یم  يوار  هدب  شبآ  دومرف :  مالـسلا  هیلع 

ینارصن هللا ،  لوسر  نب  ای  مدرک :  ضرع  متفر  مدش و  هدایپ  دیوگ  یم  شداب  هداتفا  یگنشت  زا  ادابم  ورب  دومرف :  ترـضح  هداتفا ،  تخرد 
بآ ناملـسم  هب  ناملـسم  سپ  دراد  باوث  ینارـصن  نیا  هب  نداد  بآ  دومرف :  ترـضح  هدب  شبآ  دومرف :  تسا  هداتفا  یگنـشت  زا  تسا و 

 . دشاب باذع  فیفخت  ولو  رفاک  هب  باذع  هانگ و  فیفخت  ولو  ملسم  هب  رفاک  داد ،  رجا  رفاک  هب  ملسم  دراد ،  رجا  دهدب 

تاناویح هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تفوطع 

تسا هنـشت  هبرگ  تسا  مولعم  دومرف :  درک  هاگن  بآ  هب  تشذگ و  هار  زا  يا  هبرگ  دوب ،  وضو  لوغـشم  هلآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
(193  . ) درک مامت  ار  وضو  هبرگ  بآ  هدنام  سپ  زا  ترضح  دروخ و  بآ  هبرگ  تشاذگ  هبرگ  دزن  ار  بآ  تشاذگ و  ار  وضو 

تسا هدنز  هشیمه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

رازه را  رتدب  ار  هیما  ینب  همه  دیزی و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نطاب  رد  اما  تشک  ار  شراصنا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  دیزی  رهاظ  رد  يرآ 
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 : مسرپ یم  وت  زا  تشک .  زور  ره  دبا و  ات  ار  شموق  وا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تشک و  زور  کی  ار  اهنآ  دیزی  تشک ،  نتـشک  هبترم 
ویسم یناملآ  قرشتسم  دنا و  هدرک  كرد  زین  یمالسا  ریغ  للم  یتح  ار  هفسلف  نیا  تسا  گرزب  نتـشک  مادک  رترب و  يزوریپ  هبلغ و  مادک 
هکلب تسین ،  برع  صوصخم  رگید  زورما  اما  دوب  برع  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ( 194  . ) تسا هدرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  زین  نییراـم 

هاشداپ هک  دـیزی  ماما  دراد .  یم  تسود  رتشیب  برع  زا  ار  وا  مجع  تسا و  لطاب  قح و  رایعم  اـه و  تلم  اـه و  تضهن  هحولرـس  وا  بتکم 
(195  . ) تسا هدرمش  گنن  دوخ  يارب  ار  شباستنا  هدرک و  درط  ار  وا  برغم  ات  قرشم  زا  برع  دوب ،  برع 

وت رب  نیرفآ 

قوش و رـس  زا  تا  یگنادرم  تمه  رب  وت و  رب  ناهج  کی  تسا  هتخورفا  یگدازآ  شکرـس  هلعـش  قشع  ربهر  يا  وت  دای  اه  هرطاخ  رد  زاـب 
راکیپ يدازآ و  مسر  بش  لحاس  زا  رحـس  غورف  وچ  دشخرد  یم  ناهج  خیرات  هحفـص  رد  ووت  راکیپ  شقن  تسا  هتخود  ناج  هدید  بلط 

وت نوخز  ات  دوب  وت  نینوخ  تضهن  هفطاع و  شبنج  دشخب  یتایح  مالسا  تلم  رب  هچنآ  دوب  وت  نییآ  هدنبات  هحفـص  اج  همه  ییوج  تقیقح 
نابرق ود  داتفه و  هک  وت  رب  نیرفآ  فرش  يدرم و  ییوج و  قح  هبعک  هر  رد  يداد  ياج  دوخ  یناسنا  هدیا  رـس  رب  دازآ  هدنب  زا  دوش  ناهج 

وت رب  نادواج  كاپ  يزابناج  هنادرم و  يراکادف  ناز  دورف  درواین  میلست  رـس  تناور  هک  قشع  یگدازآ و  ربهر  يا  وت  نابرق  هب  ناج  يداد 
 . دورد وت  يافو  قشع و  رب  و 

تداهش زا  سپ  نانمشد  یگزره 

ندب شنارای  ماما و  تداهش  زا  سپ  هک  تسا  یلـصف  راوشاع  سدقم  تضهن  ینیـسح و  مایق  نداتفا  شیپ  للع  لماوع و  نیرتمهم  زا  یکی 
دنتسناوت ات  نانمشد  دش  یفرعم  ایند  هب  مایق  نیا  ریگد  يوس  زا  البرک  نادیهش  ییوس و  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يارـسا  اب  دش و  همیمض 

دندرب تراغ  هب  ار  ناشیاه  سابل  دندرک  نایرع  ار  ادهـش  ياه  ندب  دـندرک  یگزره  راک  ندـش  مامت  مالـسلا و  هیلع  ماما  تداهـش  زا  سپ 
هدیکشخ ياه  بل  رب  دندرک  یتشرد  يدنت و  هدیدغاد  نارسا  اب  دنتشارفا  رب  اه  هزین  يالاب  ار  اهرـس  دندیبوک ،  اه  بسا  مس  ریز  ار  اه  ندب 

لها ناریـسا  اما  درک  تکرـش  اه  یگرزه  نیا  رد  دیزی  صخـش  تفای و  همادا  ماش  ات  دش و  عورـش  البرک  زا  اه  یگزره  نیا  دندز ،  بوچ 
دنتفگ و نمـشد  ییاوسر  شیوخ و  يزوریپ  زا  نخـس  دنتفر  اج  ره  هب  دنا  هدـیدن  یتبیـصم  چـیه  ایوگ  هک  نانچ  يراوگرزب  لامک  اب  تیب 

نمشد بایماک و  زارفارـس و  ار  دوخ  نانآ  دندید ،  یم  زورپپ  ار  نانمـشد  هتفر و  نایم  زا  هدروخ و  تسکـش  ار  اهنآ  مدرم  همه  هک  يزور 
(196  . ) دندرک یم  یفرعم  یخیرات  ياوسر  تخبدب و  ار  رورغم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ياقب  زار 

ناسنا نویلیم  هدص  تاساسحا  اه و  بلق  کلام  شا ،  هنامرهق  تداهش  هطساو  هب  ردقیلاع و  تیصخش  هطـساو  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
نزخم نیا  زا  دنناوتب  یبهذم -  نانارنخس  ینعی  دندش -  هدرامگ  یحور  یساسحا و  ردقنارگ  میظع و  نزخم  نیا  رب  هک  یناسک  رگا  تسا 

 . دوش یم  حالصا  ناهج  دننک ،  حیحص  يرادرب  هرهب  ینیسح  میظع  حور  اب  اه  حور  ندرک  گنر  مه  ندرک و  لکش  مه  تهج  رد  میظع 
قمع رد  رگید  يوـس  زا  دوـش و  یم  تیاـمح  قـطنم  هیحاـن  زا  تـسا و  یقطنم  یفرط  زا  شتـضهن  هـک  تـسا  نـیا  نیـسح  ماـما  ياـقب  زار 

دنا هداد  ار  اهروتسد  نیرت  هنامیکح  دنا ،  هدرک  هیصوت  تخس  نیسح  ماما  رب  هیرگ  هب  هک  راهطا  همئا  تسا  هتفای  هار  فطاوع  تاساسحا و 
رب هک  یهورگ  هکنآ  طرش  هب  منک  یم  رارکت  دنک  یم  دراو  مدرم  ناج  قامعا  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تضهن  هک  تساه  هیرگ  نیا 

(197  . ) دننک يرادرب  هرهب  هنوگچ  دننادب  دنا  هدش  هدرامگ  میظع  نزخم  نیا 
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دیریگب تربع  دیزی  زا 

نابحاص يارب  یتربع  هچ  ۀلبزم .  ۀیواعم  نب  دیزی  ربق  امظعم و  امرح  مالسلا  هیلع  نیسحلا  حیرض  نوک  نم  مظعا  راصبالا  یلوال  ةربع  يا  و 
بحاص ار  يرهاظ  تنطلس  زور  نآ  دیزی  تسا و  رت  لالج  اب  گرزب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  مرح  هک  نیا  زا  رتگرزب  تریـصب 

زا دنتـشذگ و  دوخ  زا  ادخ  ياضر  يارب  همه  شنادنرزف  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  تسا .  هلبزم  يو  ربق  هدنامن و  یقاب  وا  زا  يراثآ  یلو  دوب 
رد داد و  تکرب  راوگرزب  نآ  دالوا  هب  دـنوادخ  تحلـصم  دوب ،  ضیرم  نامز  نآ  رد  مه  وا  دـنام  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  اهنت  اهنآ 

(198  . ) دندش شخپ  ایند 

راوتسا وت  مایقز  نید  خاک  يا 

قح و نید  دنویپ  رهد  ناتریس  دب  شکرس  سفن  نایغط  دوب  هتـسکش  یهلا  نید  مسر  قح و  نییآ  دوب  هتـشگ  هریت  متـس  ملظ و  دود  دز  ایند 
شربمیپ ادخ و  مکح  هب  لمع  دش  كورتم  ناهن  دش  مالسا  هرهچ  تفر و  یم  نامسآ  هب  تلذم  رابغ  شکمشک  نیز  دوب  هتـسسگ  تلادع 

رد زونه  ناهج  رد  وا  هنادواج  گنهآ  نیبم  یهارمگ  هناخ  تخاس  هناریو  نید  زرم  نابهگن  تساخ  ياپ  هب  هگان  نامدرم  دـنربب  قح  نادرم 
دنلب تمچرپ  دوب  تانیاک  قرف  رب  رادـیاپ  هدـیدرگ  وت  دوجو  زا  مالـسا  راوتـسا  وت  مایقز  نید  خاـک  يا  نینط  دـنکفا  یمه  راـگزور  شوگ 

یفشک تجح  راگزور  تساپ  هب  هک  ات  هشیمه  یتسه 

تّنس لها  نادنمشناد  رظن  مود :  لصف 

ناتسکاپ روشک  سسوم  حانج  یلع  دمحم  - 1

هدیقع هب  دوش ،  یمن  ادیپ  ناهج  رد  داد  ناشن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  نآ  زا  رتهب  تماهـش  يراکادف و  تعاجـش و  زا  يا  هنومن  چیه 
 . دنریگب قشمرس  شبتکم  زا  دننک و  يوریپ  دومن  نابرق  قارع  نیمزرس  رد  ار  دوخ  هک  يدیهش  زا  دیاب  ناهج  ناناملسم  مامت  نم 

ننست لها  فورعم  هدنسیون  دنمشناد و  یلئالع  هللادبع  - 2

 ، تایح ندش و  هدنز  زور  یتشاد :  زور  کی  اهنت  نیـسح  يا  وت  یلو  گرم ،  زور  ندش و  هدنز  زور  دراد :  زور  ود  یگدنز  رد  سک  ره 
ات لیلد  نیمه  هب  يداهن .  شیوخ  سدـقم  نامرآ  گرزب و  فدـه  كاپ و  هدـیقع  رـس  رب  ار  دوخ  نیریـش  ناج  وت  يدرمن ،  زگره  وت  اریز 

(199  . ) يا هدنز  مه  وت  تسا  هدنز  ناهج  رد  مالسا  تقیقح و  قح و 

یندم دومحم  دمحم  خیش  نخس  - 3

هتسجرب هنومن و  دیهش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیوگ :  یم  ره  زا  هاگـشناد  تعیرـش  هدکـشناد  سیئر  داتـسا و  یندم  دومحم  دمحم  خیش 
ماما نآ  رسپ  توبن و  تخرد  خاش  هک  دید  ار  دوخ  تسا  هتسب  نآ  رب  ار  هار  وس  راهچ  زا  لطاب  هتـسکش و  رپ  لاب و  دید  ادخ  هار  نادهاجم 
نیا ندرب  ناـیم  زا  0 و  ودـنا نزح و  نیا  ندرک  فرطرب  هک  دـید  ار  دوـخ  تخادـنین .  ریز  هب  رـس  تلذ  میب و  زا  زگره  هک  تـسا  یلد  ریش 

اب ادخ  یتسه  دیادش  نیا  عفر  يارب  ربمغیپ ،  رـسپ  يا  وت  درک :  یم  ادن  ار  وا  شلد  قامعا  زا  ییادص  تسا  هدش  هتـساوخ  وا  زا  اه  یکیرات 
هورگ مدرم  و  حتفلاو )  هللا  رـصن  ءاج  اذا   ) دش لزان  هیآ  نیا  وا  رب  ات  تخاس  لطاب  ار  لطاب  رهاظ و  ار  قح  فرطرب و  ار  اه  یکیرات  وت  دـج 

 . تخاس دیحوت  لیلذ  ار  ناکرـشم  ياه  ندرگ  ات  تفرن  ماین  رد  هک  دوب  يا  هدنرب  ریـشمش  نامه  وت  ردـپ  دـندش  دراو  ادـخ  نید  رد  هورگ 
متـس یغب و  يدیلپ  زا  ار  نیمز  نک و  عفد  ار  ناراک  متـس  و  نک ،  تیایمح  ادخ  نید  زا  نک و  ناهج  تدج  ردپ و  دننام  هللادـبعابا  دزیخرب 
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همه نیا  یـسک  هچ  سپ  دنتـشگ .  رهاچیب  نانز  هویب  نامیتی و  لافطا و  ارقف و  ناوناب و  دنا و  هدـش  راوخ  وت  باحـصا  نادـناخ  زاس .  كاپ 
رگا دنک  یم  مایق  تما  تاجن  يارب  یسک  هچ  و  يزاسن ؟  فرطرب  وت  رگا  دزاس  یم  فرطرب  ار  متس  ملظ و  راشف و  یناشیرپ و  يراتفرگ و 
بش و  درک ،  یم  ادن  رثوم  يادن  نیا  هب  ار  وا  هک  دینش  یم  شلد  قامعا  زا  ار  اهادص  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ییوگ  ینکن ؟  مایق  وت 

وا هک  یناسک  هب  تشادن و  ادص  نیا  تباجا  ادن و  نیا  هب  خساپ  زج  يا  هراچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپ  دیزرو .  یم  رارصا  وا  هب  زور  و 
وا اریز  تشادـن ،  زاـب  ادـخ  هار  رد  داـهج  زا  ار  وا  نمـشد  تواـسق  تدـش و  درکن و  یتاـفتلا  دـندناسرت  یم  دنتـشاد و  یم  زاـب  ماـیق  زا  ار 

تفارـش شیارب  لاح  ود  ره  نوچ  روصنم ،  ای  دشاب  بولغم  رهاظ  هب  هک  تشاد  توافت :  شیارب  ردک و  مایق  ادخ  رما  هب  هک  دوب  يدـهاجم 
راتفرگ مدرم  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل  هب  نمشد  دش و  دیهش  قح  ادخ و  هار  رد  وا  سپ  ( 200  () نیینسحلا يدحا  الا  انب  نوصبرت  له   ) دوب

ئادهـشلا نیقیدـصلا و  نییبـنلا و  نـم  مـهیلع  هللا  مـعنا  نیذـلا  عـم   : ) دـش راگتـسر  شیادـخ  دزن  رد  تاـجرد  نـیرت  گرزب  هـب  وا  دـش و 
(201  () نیحلاصلاو

تنس لها  هدنسیون  - 4

مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  رـصع  اب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  رـصع  عاضوا  طیارـش و  هک  نآ  زا  سپ  تنـس  لها  ناگدنـسیون  زا  یکی 
دیزی اب  ماما  دوبن  نکمم  اریز  دوش ،  هتـشک  دـنچ  ره  دـنکن و  تعیب  دـیزی  اب  دوب  مزاع  ماـما  مییوگب  میناوت  یمن  اـم  دـیوگ :  یم  هداد  حرش 
هتفگ هک  تساج  نیا  زا  تفای  یم  تصرف  نید  رییغت  يارب  وا  دندرمـش و  یم  قح  هب  ماـما  ار  وا  مدرم  درک و  یم  تعیب  رگا  و  دـنک ،  تعیب 
هیلع نیسح  ینعی :  مالـسلا .  هیلع  نیـسحلا  لتقب  الا  هیما  ینب  هلود  ناکرا  تلزلزت  ام  هدلو و  هلهاو و  هسفنب  هدج  نید  يدف  نسحلا  نا  دنا : 
هیلع نیسح  ماما  نتشک  هب  رگم  دشن  لزلزتم  هتیما  ینب  تلود  ناکرا  درک و  شدج  نید  يادف  ار  شیوخ  دالوا  لها و  دوخ و  ناج  مالـسلا 

هب ار  لاس  دنچ  تصش و  دییاپن و  يرید  ترضح  نآ  تداهش  زا  سپ  هیما  ینب  تلود  دیوگ :  یم  رگید  ياج  رد  هدنـسیون  نیمه  مالـسلا . 
ماما یهاوخنوخ  درک و  كاله  ار  نانآ  ماجنارس  ات  تفرگ  اج  نانآ  تموکح  مادنا  رد  هک  دش  يا  هدنشک  درد  ماما  نتشک  دناسرن و  نایاپ 
یسک ایآ  ماما ،  ماقم  هظحالم  لوصا و  عاضوا و  حلاصم و  نیا  هب  هجوت  اب  دش .  یم  حتف  نآ  اب  مدرم  ياه  شوگ  اه و  لد  هک  دوب  يدایرف 
ارجا هک  ار  يا  همانرب  نیمه  ماما  هک  دراد  یلاکـشا  تماما  ماقم  زا  رظن  عطق  اب  یتح  ایآ  و  دـنک ؟  دـیدرت  مایق  نیا  ترورـض  رد  دـناوت  یم 
یظفل ثحب  میرامـشب ،  فدـه  ای  مییوگب  مایق  جـیاتن  ار  راثآ  دـیاوف و  هک  دـنک  یمن  توافت  دـهد .  ماجنا  راک  تبقاـع  ینیب  شیپ  اـب  درک 

 : مییوگب تسا  نکمم  تسا و  تداهش  هب  ماما  فیلکت  دبعت و  تمکح  راثآ ،  دیاوف و  نیا  هک :  مینک  ادا  رییغت  نیا  هب  تسا  نکمم  میرادن 
شندرگ تسب  دوجوملا  وه  اب  نامیپ  هک  ره  متیخومآ  نیسح  زا  نآرق  زمر  ( 202  . ) تسا تداهش  لوبق  مایق و  فده و  راثآ ،  دیاوف و  نیا 

دیوگ قشع  دوش  دابآ  وش  داش  دیوگ  لقع  تسین  هدنکفا  شرـس  ینوعرف  دزن  تسین  هدنب  ناملـسم  ار  هللا  يوس  ام  تسرد  دوبعم  ره  دیق  زا 
ناتـسبز يدازآ  رورـس  لوتب  روپ  ناقـشاع  ماما  نآ  تسا  تیرح  نابراس  ار  شا  هقان  تسا  تیرح  ناج  مارآ  ار  قشع  وش  دازآ  دوش ،  هدـنب 

نآ تما  نایم  رد  لمجلا  معن  نیلسرملا  متخ  شود  لمعلا  ریخ  دازرهش  نآ  رهب  رـسپ  دمآ  میظع  حبذ  ینعم  ردپ  هللا  مسب  ياب  هللا  هللا  لوسر 
رس نآ ،  تساوخ  تخیر  ماک  ردنا  رهز  ار  تیرح  تخیسگ  نآرق  زا  هتشر  تفالخ  نوچ  باتک  رد  هللا  وه  لق  فرح  وچمه  بانج  ناویک 
درک دادبتسا  عطق  تمایق  ات  تفر  دیراک و  اه  هناریو  رد  هلال  تفر  دیراب و  البرک  نیمز  رب  مرک  زا  ناراب  هلبق  باحس  نوچ  ممالا  ریخ  هولج 
دعت ـال  ارحـص  گـیر  نوچ  نانمـشد  رفـس  ناـماس  نینچ  اـب  يدرکن  دوخ  رگا  يدوب  تنطلـس  شیاعدـم  درک  داـجیا  نمچ  وا  نوخ  جوـم 

وا دصقم  سب  تسا و  نید  تزع  رهب  غیت  دوب  لیصفت  ار  لامج  نآ  حرش  دوب  لیعامسا  میهاربا و  رـس  ددع  مه  ( 203  ) نادزی هب  وا  ناتسود 
بابرا گر  زا  دیـشک  نوریب  ناـیم  زا  لا  نوچ  غیت  درک  رادـیب  ار  هدـیباوخ  تلم  درک  رارـسا  نیا  ریـسفت  وا  نوخ  سب  تسا و  نییآ  ظـفح 

داب رب  مه  هطانرغ  تلود  تفر  دادغب  رف  ماش و  تکوش  میتخودـنا  اه  هلعـش  وا  شتآز  میتخومآ  ارحـص  رد  هللا  الا  شقن  دیـشک  نوخ  لطاب 
(204  ) ناسر وا  رازم  رب  ار  ام  کشا  ناگداتفا  رود  کیپ  يا  ابص  يا  زونه  نامیا  وا  ریبکت  زا  هزات  زونه  نازرل  شا  همیخ  زا  ام  ات  تفر 
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ناملسم ریغ  نادنمشناد  رظن  موس :  لصف 

نیون دنه  راذگناینب  يدناگ  امتاهم  - 1

هب البرک  ناـنانامرهق  یگدـنز  خـیرات  رد  دوخ  راد  هنماد  تاـعلاطم  زا  هک  ار  يا  هجیتن  اـهنت  ما  هدرواـین  يا  هزاـت  بلط  دـنه  مدرم  يارب  نم 
یلع نب  نیـسح  هک  میاـمیپب  ار  یهار  ناـمه  دـیاب  میهد  تاـجن  ار  دـنه  میهاوـخب  رگا  مدرک و  میدـقت  دـنه  تلم  هـب  مدوـب  هردوآ  تـسد 

(205  . ) دومیپ مالسلاامهیلع 

دیوب م .  ل .  - 2

نیمه رثا  رد  دـنا و  هتـشاد  تسود  ار  یناور  تماهـش  بلق و  یگرزب  حور و  تمظع و  یلد و  رپ  تارج و  هشیمه  رـشب  دارفا  نورق  یط  رد 
مورـسم نم  نیـسح و  ماما  تمظع  دوب  نیا  تماهـش و  دوب  نیا  دوش  یمن  ملـست  داسف  ملظ و  يورین  هب  زگره  تلادع  يدازآ و  هک  تساه 

زا لاس  هک 1300  دـنچ  ره  ما ،  هدرک  تکرـش  دـنیوگ و  یم  انث  لد  ناج و  زا  ار  میظع  يراکادـف  نیا  هک  یناسک  اـب  يزور  نینچ  رد  هک 
(206  . ) تسا هتشذگ  نآ  خیرات 

ییاکیرمآ خروم  کینوریا  نتگنشاو  - 3

ییاوشیپ و تیلووسم  نکیل  دشخب ،  تاجن  دـیزی  هدارا  هب  ندـش  میلـست  اب  ار  دوخ  یگدـنز  هک  دوب  نکمم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب 
هب يراشف  یتحاران و  ره  لوبق  يارب  ار  دوخ  يدوز  هب  وا  دسانـشب  تفـالخ  ناونع  هب  ار  دـیزی  وا  هک  داد  یمن  هزاـجا  مالـسا  شخب  تضهن 

هدـیتفت ياه  گـیر  يور  رد  کـشخ و  نیمزرـس  نازوس  باـتفآ  ریز  رد  تخاـس  هداـمآ  هیما  ینب  لاـگنچ  زا  مالـسا  نتخاـس  اـهر  روظنم 
(207  . ) نیسح يا  نم ،  راوسهش  يا  تعاجش و  هنومن  يا  ناولهپ و  يا  تسا  ریذپانانف  نیسح  حور  ناتسبرع 

سمیج کیردرف  رس  - 4

دنریذپان و رییغت  هک  دراد  دوجو  تبحم  محرت و  تلادع و  يدبا  لوصا  ایند  رد  هک  تسا  نیا  رگید  دیهش  ناولهپ  ره  نیـسح و  ماما  سرد 
دنام دهاوخ  رادیاپ  یقاب و  ایند  رد  هشیمه  لوصا  نآ  دیامن  يراشفاپ  نآ  هار  رد  رشب  دنک و  تمواقم  يدب  هاگ  ره  هک  دناسر  یم  نینچمه 

(208 . )

نوارب دراودا  روسفرپ  - 5

یکاپ دنناوت  یمن  زین  ناناملسم  ریغ  یتح  ددرگن ؟  ملا  نزح و  اب  هتشغآ  دونـش  یم  نخـس  البرک  هرابرد  یتقو  هک  دوش  یم  ادیپ  یتیلقا  ایآ 
(209  . ) دننک راکنا  ار  تفرگ  ماجنا  نآ  ياول  تحت  رد  یمالسا  گنج  نیا  یحور 

روهشم خروم  نوبیگ  - 6

نوخ بلق  يرادـیب  بجوم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  گرم  روآ و  نزح  هنحـص  حرـش  فلتخم  ياه  نیمزرـس  رد  رـشب و  هدـنیآ  نورق  یط  رد 
 . دش دهاوخ  ناگدنناوخ  نیرتدرس 

زنکید زلراچ  - 7
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هارمه هب  شلافطا  نانز و  نارهاوخ و  ارچ  ممهف  یمن  نم  دوب  دوخ  ییایند  ياه  هتساوخ  هار  رد  گنج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  روظنم  رگا 
(210  . ) درک يراکادف  مالسا  رطاخ  هب  اهنت  وا  هک  دنک  یم  مکح  نینچ  لقع  سپ  دندوب ؟  وا 

نییرام ویسم  -8

تـشادن تسایر  تنطلـس و  دصق  ادبا  تفر و  هاگلتق  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  نیا  رب  لیلد  نیرتگزب  دیوگ :  یم  نییرام  ویـسم  نینچمه 
یم دوب  هدومن  لصاح  هیما  ینب  اب  تلتاقم  رد  ردارب  ردـپ و  دـهع  رد  هک  هبرجت  تسایـس و  ملع و  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  نیا 
ردپ زا  دعب  مالسلا  هیلع  نیسح  هکنآ  رگید  تسین .  نکمم  وا  اب  تمواقم  دیزی  رادتقا  همه  نآ  دوخ و  بابسا  يدوجوم  مدع  اب  هک  تسناد 
يارب نم  هک  تفگ  یم  دـنلب  زاوآ  هب  هدرپ  یب  درک  تکرح  هنیدـم  زا  هک  مه  یتعاس  نآ  زا  دومن و  یم  دوخ  ندـش  هتـشک  زا  ییوگ  شیپ 
تعیب وا  اب  لام  هاـج و  عمط  هب  سک  ره  هک  درک  یم  ناـیب  تجح  ماـمتا  ضحم  ار  نیمه  دوخ  ناـهارمه  عمج  هب  مور و  یم  ندـش  هتـشک 

 . مراد شیپ  رد  هاگلتق  هار  نم  دوب :  نیا  شنابز  درو  دنریگ و  ار  وا  یهارمه  كرت  هدرک 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يراکادف  ییاپورا و  ققحم  - 9

تسا هتسباو  هک  تفگ  دیاب  یماما  هدزاود  هعیـش  بهذم  رد  هعلاطم  يارب  دراد  دوجو  يزکرم  هسنارف  گروبـسارتسا  رد  میتفگ :  هک  نانچ 
دننک یم  راک  زکرم  نیا  رد  هک  ینادنمـشناد  زا  کی  چیه  تسا و  هنابطاود  زکرم  نآ  نادنمـشناد  ععلاطم  يارب  رت  گرزب  بهذـم  کی  هب 

هب قشع  لوا  تسا :  زیچ  ود  دـننک  هعلاطم  هعیـش  بهذـم  رد  هک  هدرک  راداو  ار  اـهنآ  هچنآ  دـننک  یمن  تفاـیرد  شاداـپ  اـی  دزم  یـسک  زا 
ره دنتسه و  یملع  ياهوتیتسنا  هب  هتـسباو  نادنمـشناد  ای  هاگـشناد  ناداتـسا  اهنآ  مه  هک  نیا  مود  یماما .  هدزاود  هعیـش  بهذم  رد  هعلاطم 
 ، هک هداد  ناشن   ( یلیرباگ وکـسیسنارف   ) زکرم نآ  نادنمـشناد  زا  یکی  دـنریگ .  یم  هجیتن  ناشراک  تفرـشیپ  يارب  دوخ  هعلاـطم  زا  مادـک 
زا دمآ و  دهاوخ  نآ  هلابند  دش و  هتفگ  اج  نیا  ات  هک  یحرـش  هب  يرجه  لاس 61  مرحم  مهد  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ندش  هتشک 

مالـسلا و هیلع  نیـسح  ندـش  هتـشک  یگنوگچ  ياـنبم  رب  هیوـب  لآ  تاـغیلبت  مظعا  تمـسق  هدوـب و  هعیـش  بهذـم  هعـسوت  یلـصا  یلماوـع 
رد مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ندش  هتشک  رثا  هب  عجار  مر  هاگشناد  داتسا  یلیرباگ  وکـسیسنارف  تسا .  هدوب  راوتـسا  ناتـسود  نادنواشیوخ و 

لاس 61 مرحم  مهد  زور  عیاقو  ساسا  رب  هعیـش  بهذم  هعـسوت  يارب  ار  دوخ  تاغیلبت  هیوب  لآ  ناطلـس  دـیوگ :  یم  هعیـش  بهذـم  هعـسوت 
(211  . ) دنوش لسوتم  روز  هب  هک  دندیدن  يوررض  هیش  بهذم  هعـسوت  يارب  اهنآ  هک  دوب  رثوم  نآ  تاغیلبت  نآ  دندوب و  هداد  رارق  يرجه 
هک یـسک  اـشوخ  تسا  يدازآ  یگدازآ و  رهظم  نیـسح  تسا  نیگنن  یگدـنز  زا  هب  خرـس  گرم  هک  تسا  نید  هاـش  لـتق  هفـسلف  گرزب 

یلاـع دـصقم  هک  نیبـب  تسا  نید  قطنم  تسا و  نیـسح  مارم  نیا  هک  ورب  ملظ  ریز  هب  ین  یـسک  هب  نک  ملظ  هن  تسا  نیئآ  مارم و  شنینچ 
نیا يوریپ  راثآ  هعیـش و  ناشن  دیآ  نوخ  يوب  هدازآ  مدرم  كاخز  تسا  نیکمت  هاج و  زع و  ببـس  نآ  كرد  هک  تسود  يا  دـب  هچ  يو 

(212  ) تسا

فزوج رتکد  رظن  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يدوجو  راثآ  - 10

باتک رد  هدرک و  همجرت  هسنارف  تغل  هب  رـشتنم  یبرع  باـتک  نیدـنچ  هک  1867 م )  م :   ) يوسنارف فورعم  قرـشتسم  فزوج  ونیر  رتکد 
زا مسارم  نیا  دیاوف  هب  هتشاگن و  ازع  ياه  تئیه  یناوخ  هضور  و  نولسملا )  مالسالا و   ) هدش همجرت  یبرع  هب  هک  ناناملسم  مالـسا و  دوخ 

ار هعیـش  بهذـم  ياـقب  تفرـشیپ و  هدرک و  هراـشا  دراد  هعیـش  هعماـج  رد  ناریا  هک  یتـیزکرم  لاـمک  تیبرت و  قـالخا و  تسایـس و  هبنج 
تکوش و تیعمج و  مسارم  نیا  ظفح  اب  هک  هدرک  راهظا  هتسناد و  ءادهـشلادیس  يراوگوس  هب  طوبرم  دنه  لثم  طاقن  ضعب  رد  صوصخب 

يرادازع يرازگرب  هار  رد  هعیـش  هک  يرایـسب  هوجو  فاقوا و  هب  هراشا  نمـض  سانـش  قرـش  نیا  دش .  دهاوخ  رتشیب  دـنیآ  رد  هعیـش  یقرت 
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هعیش هک  یفراصم  دننک و  یمن  لام  لذب  یند  هب  توعد  غیلبت و  هار  رد  هعیش  هزادنا  هب  رگید  بهاذم  دیوگ :  یم  دنک  یم  فرص  ینیـسح 
دشاب مه  طاقن  نیرترود  رد  هعیـش  رفن  کی  رگا  دننک و  یم  فرـصم  هار  نیا  رد  مالـسا  قرف  ریاس  هک  دشاب  یفراصم  ربارب  هس  دیاش  دراد 

یم غیلبت  توعد و  هب  تقیقح  رد  دـنک و  یم  ارجا  هریغ  ماـعطا و  ارقف و  هب  قاـفنا  هضور و  سلاـجم  لیکـشت  زا  ار  مسارم  نیا  يرفن  کـی 
فراعم مولع و  هب  ندرک  انـشآ  ماوع و  قـالخا  شرورپ  اـناوت و  ناگدـنیوگ  ظاـعو و  اـبطخ و  تیبرت  رد  هباـطخ  ظـعو و  ربنم و  دزادرپ ، 

دنرتانشآ و دوخ  بهذم  دیاقع و  هب  اه  هقرف  ریاس  زا  هعیش  ماوع  هک  یعون  هب  دوش  یم  حرطم  ربانم  رد  لئاسم  مامت  دراد .  یصاخ  تیعقوم 
هقرف و نیرتشیب  هعیش  تسین و  مهارف  يداصتقا  یتعنـص و  یملع و  یقرت  هنیمز  هیـش  دننام  يا  هعماج  چیه  رد  مینک  رظن  ملاع  راطقا  رد  رگا 

هعیش تسا .  رتشیب  تیعمج  تبسن  هب  هعیـش  نایم  رد  رگراک  دادعت  هکنانچ  تسا ،  رتشیب  دیدج  عیانـص  مولع و  بسک  يارب  اهنآ  یگدامآ 
هدش بجوم  يراوگوس  مسارم  يرازگرب  هب  اهنآ  مامتها  هدرک و  تفرشیپ  توعد  غیلبت و  يورین  اب  هکلب  هدربن  شیپ  ریشمش  اب  ار  دوخ  نید 
یم تکرـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يازع  رد  اهنآ  اب  زین  نایدا  ریاس  سوبحم و  دونه و  زا  ییاه  هورگ  هکلب  ناناملـسم و  موس  ود  اـبیرقت  هک 

هک مسارم  سلاجم و  نیا  اب  هعیـش  دوش  یم  رتشیب  قرف  ریاس  زا  هدنیآ  رد  هعیـش  تیعمج  مییوگب  تسا  نکمم  ساسا  نیا  رب  ( 213  . ) دننک
دیامن و غیلبت  نارگید  هب  ار  دوخ  بهذم  لوصا  دنک و  ذوفن  رگید  بهاذم  لها  للم و  رد  هتسناوت  دنیوج  یم  تکرـش  نآ  رد  مه  نارگید 
اه تئیه  هب  عجار  سپس  دننک .  یم  وزرآ  رایسب  لاوما  فرص  اب  حیسم  نید  تفرـشیپ  يارب  یبرغ  نارادمتـسایس  هک  تسا  يرثا  نامه  نیا 

رکذـتم داحتا  لالقتـسا و  تکوش و  یترایز  داحتا و  رد  ار  رئاعـش  نیا  ریثات  دراگن و  یم  یحرـش  نآ  دـیاوف  ازع و  تامالع  اـه و  مچرپ  و 
لیام تسا و  مولظم  رادفرط  دوخ و  ترطف  عبط  هب  سک  ره  هک  تسا  نیا  تسا  هعیـش  دیوم  هک  يرطف  یعیبط و  روما  زا  دیوگ :  یم  هدـش 

یم ار  شباحـصا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  لیـصفت  ناشیاهباتک  رد  هک  دنتـسه  ییاپورا  ناگدنـسیون  نیا  دنک  يرای  ار  مولظم 
دناوت یمن  زیچ  چیه  ترفن  اب  رگم  دنرب  یمن  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  يرگمتس  شباحصا و  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تیمولظم  دنـسیون و 

(214  . ) دوش هعیش  بهذم  تفرشیپ  عنام  دتسیاب و  رشب  ینادجو  كاردا  يرطف و  روما  نیا  ولج 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تیمولظم  رد  یسیلگنا  مادام  راتفگ  - 11

نیا نآ  هصالخ  هک  هدمآ   ( دیهـش هس   ) ناونع اب  یـسیلگنا  دنمـشناد  مناخ  زا  یلـصفم  رایـسب  هلاقم  هسنارف  مهدزون  نرق  فراعملا  ةریاد  رد 
تقبـس يوگ  نازابناج  ناراکادف و  ریاس  زا  هک  دندرک  يراکادـف  يزابناج و  قح  هملک  يالعا  يارب  تیرـشب  خـیرات  رد  رفن  هس  هک  تسا 

نیسح ترضح  موس -  ( 215  ) نطیسلف رد  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  ترـضح  مود -  نتآ .  رد  ینانوی  میکح  طارقـس  لوا -  دندوبر : 
تداهـش و یگنوگچ  تالاح و  خـیرات و  تسا :  هتـشون  هاـگ  نآ  ناناملـسم  ربمغیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هداز  دـنزرف  مالـسلا  هیلع 
هب تهج  نیمه  هب  تـسا ،  هدوـب  رت  مـهم  رت و  يوـق  یـسیع )  طارقـس و  ینعی   ) رفن ود  نآ  زا  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  يراکادـف  يزاـبناج و 
الاج مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یلو  دندش  رضاح  دوخ  ناج  هیدفت  هب  قح  هار  رد  اهنت  حیسم  ترضح  طارقس و  اریز  دش  بقلم  ءادهشلادیس 
نداد رس  زا  اهنآ  زا  کی  ره  نداد  تسد  زا  هک  شنازیزع  نیرتزیزع  دش و  عقاو  نمشد  هرـصاحم  رد  تیعمج  زا  رود  ینابایب  رد  درک  نطو 
تابثا رب  لیلد  نیرتگرزب  دومن  قح  هار  ینابرق  ار  اهنآ  همه  داتـسرف و  نمـشد  لباقم  دوخ  تسد  هب  هدرک  قح  يادـف  هدوب  رت  مهم  شدوخ 

بلط يارب  ار  يراوخریـش  هچب  درادـن ،  هقباس  یخیرات  چـیه  رد  هک  دوب  شا  هراوخ  ریـش  هچب  نداد  ینابرق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تیمولظم 
هیلع نیسح  تیمولظم  نمـشد  لمع  نیا  دنهد  رارق  افج  ریت ،  همعط  ار  وا  بآ  نداد  ضوع  اغد  موق  نآ  دروایب و   ( ردق تمـسق و  یب   ) بآ

يزابناج رثا  رد  درک  ناشملاع  ياوسر  دیچرب و  ار  هیما  ینب  ردتقم  نادناخ  تزع  طاسب  تیمولظم  يورین  نیمه  هب  درک و  تابثا  ار  مالـسلا 
نیسح راع  دوب  نتشگ  متـس  لها  عبات  ( 216  . ) تفرگ دوخ  هب  ینیون  تایح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  گرزب  نید  تیب  لـها  وا و  ياـه 

ببس نیز  داد  تسد  زا  افص  قدص و  هر  زا  ار  دوخ  ناج  نیسح  راکفا  دناشفا  ناهج  رد  تمه  رذب  نیـسح  راتفر  داد  ایند  هب  يدازآ  سرد 
راکیپ یگدنز  نیـسح  راثآ  تساجرب  دبا  ات  يرآ  يرآ  ادج  مه  زا  درک  شیوخ  نوخ  هب  ار  لطاب  قح و  نیـسح  رازاب  مرگ  دـشاب  رـشح  ات 
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دـشاب یم  زغن  مالک  نیا  شاب  هدازآ  لقا  ملاع ال  هب  نید  يرادـن  رگ  نیـسح  راـبرهگ  نیریـش و  راـتفگ  نیا  دـشاب  اـه  هشیدـنا  هر  رد  دـشاب 
(217  ) نیسح راتفگز 

مالسلا هیلع  ماما  ملع  موس :  شخب 

؟  تسیک ماما  لوا :  لصف 

؟  تسیک ماما 

ای یملع  کلـسم  ای  یـسایس  مارم  اب  یعامتجا  ریـسم  کی  رد  ار  ناشیا  يربهر  هداتفا ،  یتعامج  ولج  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  اوشیپ  ماما و 
مالـسا سدقم  نییآ  دوب .  دـهاوخ  هنیمز  عبات  قیـضو  تعـسو  رد  دراد  دوخ  هنیمز  رد  هک  یطابترا  هطـساو  هب  هتیبلا  دریگ و  هدـهع  رب  ینید 

رد دیفم و  يامنهار  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  يونعم  تایح  تهج  زا  دهد  یم  نامرف  هتفرگ ،  رظن  رد  تهج  زا  ار  رـشب  مومع  یناگدـنز 
تموکح يرادـمامز  یعامتجا و  یگدـنز  تهج  زا  هک  ناـنچ  دـننک  یم  هلخادـم  نآ  هرادا  يدرف و  یگدـنز  تهج  زا  زین  يروص  تاـیح 

زا دریگ :  رارق  هجوت  دروم  تسا  نکمم  تهج  هس  زا  مالـسا  رد  ینید  ییاوشیپ  تماما و  دـش  هدرمـش  هک  یتاهج  رباـنب  دـنک  یم  هلخادـم 
هدربمان تهج  هس  ره  هب  یمالـسا  هعماج  هک  نانچ  تسا  دتقم  هعیـش  يونعم .  تایح  داشرا  يربهر و  تهج  زا  یمالـسا و  تموکح  تهج 

هیحان و زا  دراد  هدهع  هب  تاهج  نآ  رد  ار  تعامج  ییاوشیپ  تسا و  هدربمان  تاهج  هرادا  يدصتم  هک  یسک  دراد  يرورـض  يدنـسم  زاین 
(218  . ) تسا هدومرف  نییعت  ادخ  رما  هب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هتبلا  دوش و  نییعت  دیاب  لوسر 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  نایب  رد  ماما  فصو 

اب دنک ،  یم  تدابع  هار  هب  دنک و  یم  عافد  ادخ  نید  زا  هماقا  ار  دودح  مارح ،  ار  شمارح  دـناد و  یم  لالح  ار  ادـخ  لالح  هک  تسا  ماما 
اه تسد  هدـید و  هک  تسا  یقفا  ردـنا  دریگارف و  ار  ناهج  شرون  هک  تسا  ینابات  دیـشروخ  ماـما  اـسر .  تجح  بوخ و  هنیب  تموکح و 

تاجن تیاده و  لیلد  کیرات و  بش  ياهرات  رد  تسا  امنهر  رتخا  هدـننک و  عولط  رون  هدـنزورف و  غارچ  هدـنبات و  هام  ماما  دنـسرن .  ندـب 
دوبان تسادـج  وا  زا  سک  رهو  هکلهم  رد  تسا  لیلد  تسا  هدـنهانپ  ره  هدـننک  مرگ  هپت و  رـس  رب  تسا  يا  هلعـش  ماما  تکاله .  زا  شخب 

ماما تس .  ناتسوب ا  رختـسا و  ناشوج و  يا  همـشچ  هراومه و  تسا  ینیمز  شخب و  هیاس  ینامـسآ  دنت و  یناراب  تسا و  يربا  ماما  تسا . 
نیمز رد  تسادخ  نیما  ماما  زوسلد .  ریغص و  دنزرف  يارب  يردام  نوچ  داز و  مه  تسا  يردارب  نابرهم و  تسا  يردپ  قیفر و  تسا  ینیما 

زا ماما  تسوا .  میرح  زا  هدـننک  عافد  ادـخ و  هب  هدـننک  توعد  شدالب و  رد  تسوا  هفیلخ  شناگدـنب و  رب  تسوا  تجح  شقلخ و  ناـیم 
يدوبان ناقفانم و  رب  مشخ  ناناملـسم و  تزع  نید و  ماظن  تسا ،  موسوم  يرابدرب  صوصخم و  ملع  هب  تساربم  بویع  زاو  كاپ  ناـهانگ 

(219  . ) تسا رافک 

اه شناد  مامت  هب  ملاع  ماما 

 : دومرف خـساپ  رد  ترـضح  تخانـش ؟  ناوت  یم  هنوگچ  ار  ماما  موش  تیادـف  مدیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  دـیوگ :  یم  ریـصبوبا 
مالـسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اریز  دنک ،  بصن  تماما  هب  مدرم  نایم  رد  ار  وا  ماما  ردپ  هک  نیا  تسخن 

خساپ ییاناوت  یـسرپب  وا  زا  یچ  ره  مود :  دنک .  یفرعم  مدرم  هب  ار  دوخ  زا  سپ  ماما  دیاب  یماما  ره  هک  نانچ  درک .  بوصنم  تماما  هب  ار 
 : مراهچ دشاب .  هاگآ  وت  ریغـصلا  یف  ام  زا  ینعی  دیوگب ، )  ار  وت  روظنم   ) دنک ادتبا  نخـس  هب  ماما  یـشاب و  تکاس  وت  موس :  دشاب .  هتـشاد 
 : متفگ مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  دـیوگب .  نخـس  نانآ  دوخ  نابز  اب  مدرم  زا  کـی  ره  اـب  مجنپ :  دـهد .  ربخ  هدـنیآ  ثداوح  زا  ار  مدرم 
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زا هک  نآ  زا  شیپ  نونکا  دومرف :  سپـس  دـناد  یم  مه  ار  هدـنرپ  ناـبز  يرآ ،  دومرف :  دـنک ؟  ملکت  یناـبز  ره  هب  دـیاب  ماـما  موش  تیادـف 
نابز هب  دوب و  ناسارخ  لها  هک  دمآ  ماما  دزن  يدرم  مدـید  هک  دیـشکن  یلوط  درک ،  مهاوخ  اطع  وت  هب  ار  نآ  تمالع  ینک  تکرح  تیاج 

تفگ و وت  اب  یسراف  نابز  هب  نم  تفگ :  یناسارخ  درم  نآ  دومرف :  یسراف  هب  ار  وا  خساپ  ترضح  تفگ  نخس  مالسلا  هیلع  ماما  اب  یبرع 
سپ میوگب  ار  وت  باوج  مناوتن  نم  رگا  هللا ،  ناحبس  دومرف :  ترضح  ینادن .  ار  یـسراف  نابز  الماک  امـش  دیاش  هک  نیا  يارب  مدرکن  وگ 

مدرم و همه  مـالک  هک  تسا  نآ  ماـما  دـمحموبا !  يا  ندوـمرف  نم  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ  تـشاد ! ؟  مهاوـخ  وـت  رب  یتلیـضف  هـچ 
ریصب یبا  نع  ( 220  . ) تسین ماما  دشابن  وا  دوجو  رد  اه  تلصخ  نیا  هک  یـسک  دشابن ،  یفخم  وا  رب  يرادناج  ره  تاناویح و  ناگدنرپ و 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  هقلخ .  یلع  هللا  ۀجحب  کلذ  سیلف  ریصی ،  ام  یلاو  هبیـصی  ام  ملعی  مامما ال  يا  مالـسلا :  هیلع  هللادبعوبا  لاق  لاق : 
(221  . ) تسین ماما  دشانب ،  هاگآ  دوخ  هدنیآ  ياهدمآ  شیپ  ثداوح و  زا  هک  نآ  دومرف : 

البرک هثداح  زا  ربخ 

رایسب تسا  هدش  طبض  هعیش  ینس و  بتک  رد  هدیسر و  ام  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هک  یبیغ  ياهربخ 
ههدرک و یقلت  دیدرت  یلد و  ود  اب  دنوادخ  هدیزگرب  دارفا  داهن  رد  ار  یهلا  ضیف  نیا  دوجو  هک  دنتسه  هدوب و  ناناملسم  زا  یضعب  تسا . 

یهلا هاگشیپ  رد  دندش و  مدان  دوخ  دیدرت  زا  هدرب  یپ  رما  عقاو  هب  یبیغ  ربخ  نتفای  ققحت  زا  سپ  اهنآ  زا  یضعب  هتـشذگ  رد  یلو  دننک  یم 
تسا هفص  باحصا  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  باحصا  زا  دندناوخ -  یم  زین  هبحص  ار  وا  هک  يدزا -  هفرغ  دندرک .  رافغتتسا 

یم هفرغ  دومرف  تکرب  ياـعد  شا  هراـبرد  دوب  هداد  ماـجنا  هک  يا  هلماـعم  هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  یـسک  وا 
نیمز هب  ترضح  نآ  هارمه  هب  یعمج  اب  يزور  هک  تهج  نیا  زا  دمآ  دیدپ  دیدرت  کش و  مالسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن  نم  لد  رد  دیوگ : 

اب ترـضح  میداتـسیا .  شفارطا  زین  ام  داتـسیا  يا  هطقن  رد  دـش و  فرحنم  هار  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  میدیـسر .  تارفلا )  یطاـش ء   ) ـالبرک
اج نیا  تساهنآ  نوخ  نتخیر  لحم  اج  نیا  تساـهنآ .  ناوراـک  زادـنا  زاـب  اـج  نیا  دومرف :  داد و  یم  ناـشن  ار  هطقن  درک و  هراـشا  تسد 

نیا ندینـش  زا  هفرغ  درادن  يروای  رای و  گرزب  دنوادخ  زج  نامـسآ  نیمز و  رد  هک  یمولظم  نآ  يادـف  مردـپ  تسا  اهنآ  نارتش  هاگباوخ 
سپ دیوگ :  یم  وا  دوش ك  یم  عقاو  دهد  یم  ربخ  ترضح  هچنآ  ایآ  تفگ :  یم  ياه  لد  رد  دش و  دیدرت  کش و  راچد  یبیغ  ياهربخ 
هیلع نینموملاریما  هک  ار  هچنآ  مامت  مدید  متفر  دوب  نادیهش  لتقم  هک  نیمزرس  نامه  هب  نم  دش  هتشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  نآ  زا 

هک يدیدرت  کش و  زا  هنحـص  نآ  هدهاشم  زا  سپ  تسا .  هتـشادن  ییاطخ  نیرتکچوک  دوخ  نانخـس  رد  هدش و  عقاو  دوب  هدومرف  مالـسلا 
نخـس یهلا  نامیپ  ساسا  رب  زج  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  متـسناد  مدرک و  شزرمآ  بلط  دـنوادخ  زا  دوب  هتفاـی  هار  ملد  هب  زور  نآ 

(222  . ) تسا هتفگن 

یبیغ ربخ  دنچ 

دشاب هدرک  اقلا  دوخ  رمع  رخآ  لاس  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ار  هبطخ  نیا  رگا  دش  هتشک  يرجه  لاس 39  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
هب مالسلا  هیلع  یلع  - 1 تسا :  ربخ  دنچ  هکلب  تسین  یبیغ  ربخ  کی  اهنت  ترضح  نآ  هتفگ  هک  نآ  بلاج  تسا  هداد  دعب  لاس  زا 29  ربخ 

هتشک زامن  لاح  رد  - 3 دتفا .  یم  قافتا  ناضمر  كرابم  هام  رد  ترضح  نآ  لتق  - 2 دوش .  یم  هتشک  هلکب  دور  یمن  ایند  زا  یعیبط  گرم 
ولهپ ای  هنیس  هب  هن  دیامن  یم  تباصا  رس  هب  حالس  - 5 دوب .  دهاوخ  حالس  اب  ترضح  نآ  لتق  هکلب  دوش ،  یمن  هتشک  مس  اب  - 4 دوش .  یم 

رببخ نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ددرگ .  یم  باضخ  شنوخ  هب  ترضح  نآ  نساحم  هک  تسا  دیدش  يردق  هب  يزیر  نوخ  - 6 . 
ترضح نآ  ریمـض  رد  يردق  هب  بلطم  یتح  درک .  نایب  تیعطاق  تحارـص و  لامک  رد  ناناملـسم  زا  يرایـسب  روضح  اب  ربنم  رد  ار  یبیغ 

رد يا  هثداح  نینچ  عوقو  زا  نداد  ربخ  دتفا .  یم  قافتا  هیـضق  نیاوت  هرابرد  هک  منیب  یم  ییوگ  دومرف :  هک  دوب  دـیدرت  لباق  ریغ  نشور و 
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یلص مرکا  رمبغیپ  هب  دنوادخ  تیشم  هب  هک  تسا  یبیغ  ملع  نیا  تسا  نکمم  ریغ  یهاگشناد  تالیـصحت  یملع ،  يراجم  زا  لبق  لاس   29
هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  نآ  بلاج  دیوگ  یم  نخس  نآ  ساسا  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هدش و  هضافا  هلآو  هیلع  هللا 

(223  . ) تسا هدرک  مالعا  راب  کی  زا  شیب  ار  هثداح  نیا  عوقو 

بیغ رابخا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

بیغ زا  يددعتم  دراوم  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  تسا  هدیسر  ینس  هعیـش و  قرط  زا  يرایـسب  تایاور 
زا نآ  نمـض  هدـناوخ و  یلـصفم  هبطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـش ،  یم  کیدزن  ناـضمر  هاـم  دـنا .  هداد  ربخ  هدـنیآ  عیاـقو  و 

یلع درک .  قیوشت  ناشفیاظو  يادا  هب  ار  مدرم  داد و  حیـضوت  ار  ننـس  ضئارف و  زا  یتمـسق  تفگ  نخـس  ناـضمر  هاـم  تیونعم  تمظع و 
؟  تسا رتهب  رترب و  همه  زا  ناضمر  هام  رد  یلمع  هچ  هللا ،  لوسر  ای  مدیسرپ :  متساخ و  اپ  هب  ربمغیپ  هبطخ  نمض  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع 
؟  دروآ تا  هیرگ  زیچ  هچ  هللا !  لوسر  ای  متفگ :  درک ،  هیرگ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  سپس  هانگ ،  زا  بانتجا  دومرف :  باوج  رد 

يرازگ و یم  زاـمن  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  منیب  یم  ییوگ  دوش  یم  دراو  وـت  رب  هاـم  نیا  رد  هک  تسا  یتبیـصم  يارب  نم  هیرگ  دوـمرف : 
نیا هللا !  لوسر  ای  نتفگ  مالسلا  هیلع  یلع  دوش  یم  باضخ  نوخ  هب  تبرض  نآ  زا  تشیر  هک  دنز  یم  ترس  هب  یتبرـض  مدرم  نیرت  یقش 

 . تنید تمالس  رد  یلب  دومرف :  دسر ؟  یم  نم  هب  نم  نید  تمالس  عقوم  رد  هثداح 

رسای رامع  تداهش  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ربخ 

ثداوح اب  دید و  رایـسب  تامدص  ناکرـشم  زا  دوخ  یگدنز  نارود  رد  وا  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  باحـصا  زا  رـسای  رامع 
مرکا ربمغیپ  دیسر  تداهش  هب  گنج  نامه  رد  دوب و  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  نازابرـس  زا  نیفـص  گنج  رد  يامع  دش  ور  هب  ور  یتخس 

ربخ هک  نآ  تسخن  دیـشوپ  لمع  هماـج  ربخ  ود  ره  زارد  ناـیلاس  تشذـگ  زا  سپ  هک  دوب  هداد  راـمع  هراـبرد  ربخ  ود  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هطـساو  یب  يدایز  مدرم  ار  ربخ  نیا  دوش و  یم  هتـشک  ملاظ  راکمتـس و  تیعمج  تسد  هب  رـسای  رامع  هداد 
لمج گنج  رد  تباث  نب  ۀمیزخ  دنراد .  رارق  نیفص  گنج  رد  لطاب  قح و  هورگ  دنتسناد  یم  دارفا  زا  یـضعب  هک  ییاج  ات  تیاکح  هلآو 

دش هتشک  رامع  ات  منک  یمن  گنج  تفگ  یم  درکن و  دیگنجن  دوب و  رضاح  زین  نیفص  گنج  رد  دزن  ریـشمش  هب  تسد  یلو  دوب ،  رـضاح 
یتیعمج رسای  رامع  هدنشک  دومرف :  هک  ما  هدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  دوخ  نم  اریز  دنـشک ،  یم  ار  وا  هورگ  مادک  منیبب  و 

درب و ریشمش  هب  تسد  متخانش  ار  هارمگ  هورگ  کنیا  تفگ :  همیزخ  دش  هتشک  هیواعم  رکـشل  تسد  هب  رامع  هک  نآ  زا  سپ  دنراکمتس . 
زا وا  مهـس  نیرخآ  دوب  هداد  رامع  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  مود  یبیغ  ربخ  دش .  هتـشک  ات  درک  هلمح  هیواعم  رکـشل  هب 

نیرخآ هدومرف :  نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تفگ :  دندروآ  ریـش  شیارب  تساوخ ،  بآ  نیفـص  زور  رد  رـسای  رامع  دوب  ایند 
تشاد و دوجو  یلاعت  يراب  ملع  رد  یبیغ  ربخ  ود  نیا  دش  هتشک  تفر و  گنج  نادیم  هب  سپس  تسا  ریش  یشون  یم  ایند  زا  هک  یندیشون 

(224  . ) درک هاگآ  نآ  زا  ار  مالسا  ربمغیپ  دنوادخ 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نابز  زا  رگج  دنه  باوخ  ریبعت 

 : تفگ هشیاع  هب  دمآ و  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هناخ  هب  یهاگحبـص  هیواعم  راوخ  رگج  دنه  تسا :  هدـمآ  زجاعملا  ۀـنیدم  رد 
مدـید باوـخ  رد  هد ،  یهگآ  ارم  سرپـب و  ار  نآ  ریبـعت  ناـسرب و  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــص  ادـخ  لوـسر  ضرع  هـب  مدـید ،  بـیجع  یباوـج 

ود رمق  نآ  زا  تفرگ و  ارف  دوخ  رون  رد  ار  ناهج  هک  دـش  دـیلوت  یهاـم  دیـشروخ  نآ  زا  دوب و  فرـشم  ناـهج  همه  رب  ناـبات  يدیـشروخ 
یناملظ ربا  نآ  زا  دش  دلوتم  یناملظ  یبش  نوچ  کیرات  یباحس  هاگ  نآ  تفرگ  ارف  ار  برغم  ات  قرشم  زا  اهنآ  رون  هک  دییاز  نشور  هراتس 
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نابات هراتـس  ود  نآ  نامرح  رد  نامدرم  دـیعلب  ار  ود  ره  ات  تفر  یم  یمه  هراتـس  ود  نآ  يوس  هب  مرن  مرن  هک  دـمآ  دوجو  هب  هایـس  يرام  ، 
ترـضح نآ  راسخر  گـنر و  تشاد  ضورعم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هب  ار  هشیاـع  دـندش  فسا  نزح و  نیرق  دنتـسیرگب و 

نسح و هراتـس ،  ود  تسا و  نم  رتـخد  همطاـف  هاـم ،  و  منم ،  نشور  باـتفآ  هشیاـع ،  يا  دومرف :  تسیرگب و  تخـس  تشگ و  نوـگرگد 
(225  . ) تسا دیزی  هایس  رام  و  تسا ،  هیواعم  هایس  ربا  دنا و  نیسح 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  یبیغ  ياهربخ 

نییعت نآورهن 4 - گـنج  جراوخ و  ناتـساد  - 3 یققث .  فسوی  نب  جاـجح  تموـکح  - 2 شگرم .  زا  سپ  هیواـعم  تنطلـس  زا  ربـخ  - 1
 ، نیثکان ناراذگ :  تعدب  نافرحنم و  نانکـش و  دـهع  اب  راکیپ  - 5 دنوش .  یم  هتخیوآ  راد  هب  ای  هتـشک ،  هک  شیوخ  باحـصا  زا  یناسک 

ریبعت ریبز و  نب  هللادبع  تشذگرس  - 7 دنیآ .  یم  هرصب  لها  اه  گنج  رد  ترصن  يارب  هفوک  زا  هک  یناسک  رامـش  - 6 نیقرام .  نیطساق ، 
لابند ار  یبلطایند  تناید ،  نامسیر  هب  ندز  گنچ  اب  دک و  یم  مادقا  هشیمه  دصقم  كرد  نودب  هک  رگ و  هلیح  راک و  بیرف  درم  هب  وا  زا 

هب ناسارخ  یلاها  زا  هک  یناسک  هب  حیرـصت  ناـسارخ و  زا  هایـس  ياـه  مچرپ  ندـش  ادـیپ  - 8 دوـش .  یم  هتخیوآ  راد  هـب  ماجنارـس  هدرک و 
یعادلاو رصانلا  نوچ  ناتسربط ،  رد  وا  لسن  زا  یناربهر  - 9 دنا .  قیزر  ینب  هب  فورعم  دنزیخ و  یم  اپ  هب  نایسابع  تموکح  زا  يرادفرط 

هتشک زا  ربخ  زین  تسا و  تنیز  راجحا  کیدزن  ندش  هتـشک  لحم  هک  نآ  راهظا  هنیدم و  رد  هیکز  سفن  ندش  هتـشک  - 10 ود .  نآ  ریغ  و 
نب لیعامسا  دنزرف  ناتساد  هب  حیرـصت  - 11 دروخ .  یم  تسکـش  هراـبود  دوـش و  یم  زوریپ  نآ ه  زا  سپ  هزمح  باـب  رد  وا  ردارب  ندـش 

تماما رد  تسا  هدمآ  تایاور  یـضعب  رد  هک  نآ  حیـضوت  ءادرلاب .  یجـسملا  ءادـبلاوذ و  هب  وا  زا  ریبعت  مالـسلاامهیلع و  دـمحم  نب  رفعج 
هیلع قداص  رفعج  ماما  لیعامـسا ،  گرم  ماـگنه  رد  زین  درک  رییغت  دیـسر  يو  هب  دوب  اـنب  قح  تیـشم  هب  هک  یتماـما  دـش و  ادـب  لیعامـسا 

 . تسا هدرم  لیعامسا  هک  دننک  نیقی  همه  ات  داد  ناشن  گرم  رتسب  رد  ار  وا  هعیـش  ناگرزب  زا  يرامـش  هب  دیـشک و  وا  يور  ییادر  مالـسلا 
ردپ هک  دوب  نآ  يارب  دایـصونب  هب  ترـضح  نآ  ربعت  دـننک  یم  جورخ  دایـصونب  نامیلید  زا  راتفگ :  نب  اب  هیوب  ینب  تنطلـس  هب  هراشا  - 12
رانک ار  افلخ  دـننک و  یم  فرـصت  ار  ءراوز  هیوب  ینب  هک  داد  ربخ  نینچمه  درک و  یم  یگدـنز  نآ  شورف  اب  درک و  یم  دیـص  هیام  ناشیا 

؟  دـشک یم  لوـط  تدـم  هچ  ناـنآ  تموـکح  دیـسرپ :  يدرم  تفگ  یم  نخـس  مالـسلا  هیلع  یلع  هراـبرد  هک  ماـگنه  نآ  رد  دـننز و  یم 
نبا درک .  دنهاوخ  لاغـشا  ار  تموکح  سابع  نب  هللادـبع  نادـنزرف  هک  نیا  زا  نداد  ربخ  - 13 شیب .  یمک  ای  لاس  دـص  دومرف :  ترـضح 
ياـپ شیپ  رد  هک  ییاـه  هدـیدپ  تسناد و  یم  ار  تماـیق  اـت  ثداوـح  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموـملاریما  هک  دـهد  یم  یهاوـگ  دـیدحلا  یبا 

 : دومرف هک  تسا  حیحص  نیاربانب  درک  حیرصت  وا  هک  دوب  نامه  دومن  یم  ینیب  شیپ  هچنآ  درک و  یم  كرد  دش  دهاوخ  نایامن  ناناملسم 
(226  . ) ینودقفت نا  لبق  ینولس 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  ییوگبیغ 

زا و  دندشن ،  ماع  لتق و  فجن  البرک و  هلح و  هفوک و  لها  لوغم ،  هنتف  رد  هک  نیا  تلع  دنمک :  یم  لقن  شردپ  زا  هللا  همحر  یلح  همالع 
زا هلح  یلاها  رتشیب  دوب  هدرکن  حتف  ار  رهش  زونه  دیسر و  دادغب  جراخ  هب  وکاله  یتقو  هک  دوب  نیا  دندنام  نوصم  وکاله  نازابرـس  موجه 
نب هیقف  سوواط و  نب  دیـس  مردپ و  هلمج  زا  دندنام  یقاب  رهـش  رد  يدادعت  دنتخیرگ و  حیاطب  هب  دـنتفگ و  كرت  ار  دوخ  ياه  هناخ  سرت 

کی هلیسو  هب  دنتشون و  همان  دننک  مالعا  يو  زا  ار  دوخ  تعاطا  احیرـص  دنـسیونب و  همان  وکاله  هب  دنتفرگ  میمـصت  رفن  هس  نیا  زعلا ،  یبا 
رگا دـییوگب  دنتـشون  همان  هک  یناسک  هب  تفگ :  درک و  رداص  ناشیا  مان  هب  ینامرف  همان  تفایرد  زا  سپ  وکـاله  دنداتـسرف  برع  ریغ  درف 

ار وکاله  ایپ  دندمآ و  هلح  هب  وکاله  ناگداتسرف  دییایب .  ام  دزن  تسا  قباطم  نات  هتشون  اب  امش  ياهلد  دیا و  هتـشون  بلق  میمـص  زا  ار  همان 
هب نم  رگا  تفگ :  رفن  ود  نآ  هب  مردپ  دش .  دهاوخ  هچ  راک  نایاپ  دنتـسناد  یمن  اریز  دنوب  كانمیب  وکاله  تاقالم  زا  نانیا  دـندرک  غالبا 
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دوب و هدشن  حتف  دادغب  زونه  عقوم  نآ  رد  درک  تکرح  وکاله  ناگداتسرف  تیعم  رد  يرآ  دنتفگ :  تسا ؟  یفاک  میایب  وکاله  دزن  ییاهنت 
روضح هب  مردپ  یتقو  دندوب  هتـشکن  ار  یـسابع  روطچ  تفگ :  وا  هب  تفای  راب  وکاله  روضح  هب  مردپ  یتقو  دوب  هتـشکن  ار  یـسابع  هفیلخ 

نم و راک  ینادـب  هک  نآ  زا  شیپ  يدـمآ  نم  تاقالم  هب  هنوگچ  دـیدرک و  مادـقا  نم  اب  هبتاکم  هب  روطچ  تفگ :  وا  هب  تفاـی  راـب  وکـاله 
رد مردپ  مییوگ ؟  یمن  كرت  ار  وا  ام  دماجنا و  یمن  حلص  هب  هفیلخ و  نم  راک  هک  يدرک  ادیپ  نانیمطا  اجک  زا  دشک ؟  یم  اجک  هب  هفیلخ 
ام هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  زا  هک  تسا  یتیاور  یـساسا  رب  امـش  روضح  هب  نم  ندـمآ  همان و  نتـشون  اـم  هب  مادـقا  تفگ :  خـساپ 
نآ رد  هک  تسا  یعیسو  نیمزرس  تسیچ ؟  ءاروز  یناد  یم  هچ  تسا :  هدومرف  ءاروز  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تسا .  هدیـسر 
ینب دـننک .  یم  تماقا  نآ  رد  نازودـنا  تورث  اسور و  دـننیزگ .  یم  نکـسم  نآ  رد  يرایـسب  مدرم  دوش  یم  يراذـگ  هیاپ  مکحم  ياهانب 
زکرم اج  نآ  تسا .  وهل  يزاب و  هناخ  ساـبع  ینب  يارب  ءاروز  دـنهد  یم  رارق  شیوخ  ياـه  تورث  هاـگیاج  دوخ و  رقم  ار  اـج  نآ  ساـبع 

زا یعمج  تسا و  نئاخ  ناـیاورنامرف  قساـف و  ناریما  راـکهانگ و  ناـیاوشیپ  ياـج  تساز .  تشهد  ياـه  سرت  نوناـک  ناراکمتـس و  متس 
هیرگ یمومع و  هودنا  روآ ،  مرش  نیگنن و  طیارـش  رد  دولآ و  هانگ  هریت و  طیحم  نیا  رد  دننک  یم  تمدخ  نانآ  هب  مور  سراف و  نادنزرف 
هقدح هک  دنتسه  یتلم  نانیا  دندرگ  یم  دنمورین  بناجا  موجه  راتفرگ  دوش و  یم  ءراوز  مدرم  ریگ  نماد  یتخبدب  رورش و  ینالوط و  ياه 

اهنآ یناشیپ  دنراد و  یناوج  يامیـس  تسا  نینهآ  هرز  ناشیاهـسابل  هدـش و  قوط  رپس  دـننام  نانآ  ياه  تروص  تسا  کچوک  ناشمـشچ 
درذگ یمن  يرهش  چیه  دراد و  یلاع  یتمه  دنمورین و  یتوطس  دنلب و  ییادص  وا  تسا  هدمآ  دوخ  یلصا  نیمزرـس  زا  هک  تس  ییاورنامرف 
یـسک يارب  گرزب  باذع  الب و  دزاس  یم  شنوگنرـس  هکنآ  رگم  دوش  یمن  هتـشارفارب  شلباقم  رد  یملع  چـیه  دـنک و  حـتف  هک  نآ  رگم 
تئارق زا  سپ  یلح  همالع  ردـپ  دوش .  شبیـصن  ییاهن  يزوریپ  ات  تسا  ورین  تردـق و  بحاص  نانچمه  وا  دزیخرب  شتفلاخم  هب  هک  تسا 

امـش يزوریپ  هب  میباـی و  یم  امـش  رد  ار  نآ  ماـمت  اـم  هدرک و  رکذ  عـهبطخ  رد  ار  یفاـصوا  مالـسلا  هیلع  یلع  تـفگ :  وکـاله  هـب  هـبطخ 
درک و یقلت  لوبق  نسح  یکاپ و  هب  ار  نایاقآ  رکف  هشیدنا و  وکاله  ما  هدمآ  امـش  روضح  هب  نم  متـشون و  همان  تهج  نیمه  هب  میراودیما 
درک و حتف  ار  دادغب  وکاله  هک  دیـشکن  یلوط  داد .  رارق  صوصخم  تیانع  ردوم  ار  هلح  مدرم  نآ  رد  تشون و  همالع  ردـپ  مان  هب  ینامرف 

نیا رد  رفن  نویلیم  ود  زا  زواجتم  هدرک  لقن  یناتـسب  فراعملا  ةرئاد  هک  يروط  هب  دـناسر ،  لتق  هب  ار  مصعتـسم )  یـسابع (  هفیلخ  نیرخآ 
یلح ياملع  هک  دـش  راکـشآ  ماجنارـس  ودـش  قیرح  همعط  يدایز  ياه  هناخ  تفر و  تراغ  هب  یناوارف  لاوما  دـندش  هتـشک  نینوخ  هثداح 

هب مادقا  حیحـص و  صیخـشت  دندوب  هداد  قیبطت  شنایرکـشل  وکاله و  اب  ار  نآ  یتسرد  هب  هدـیمهف و  یبوخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هبطخ 
 . درک يریگولج  نانآ  یعمج  هتسد  راتشک  زا  داد و  تاجن  یعطق  گرم  رطخ  زا  ار  البرک  فجن و  هفوک  هلح و  مدرم  ناج  نانآ  عقوم 

دادغب حتف 

رامعم و سدنهم و  نارازه  درک و  زاغآ  ار  رهش  نامتخاس  لاس 145 ق  رد  وا  درک  انب  یسابع )  يافلخ  زا  یقیناود (  روصنم  ار  دادغب  رهش 
 . تفریذپ نایاپ  رهش  نامتخاس  لاس 149 ق  رد  هدرامگ و  راک  هب  نآ  رد  ینف  رگاک  انب و 

دعب لاسدصناپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نداد  ربخ 

دادغب رهـش  يانب  نیب  عقاو  رد  داتفا و  قافتا  لاس 656 ق  هب  نانآ  تسد  هب  رهش  طوقس  دادغب و  رهـش  هب  شنایرکـشل  ناخ و  وکاله  موجه 
لاس رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا .  هدوب  هلـصاف  نرق  جنپ  زا  زواجتم  شنایرکـشل  وکاله و  تسد  هب  دادغب  حـتف  یقیناود و  روصنم  نامرف  هب 

مالسلا هیلع  ینیموملاریما  تفگ :  دیاب  دشاب  هدرک  اقلا  دوخ  رمع  رخآ  لاس  رد  هبطخ  نآ  مینک  ضرف  رگا  دیـسر و  تداهـش  هب  يرجه   39
ملق رگا  ددنویپ .  یم  عوقو  هب  دعب  لاس  هک 617  تسا  هداد  ربخ  ییاز  تشحو  هثداح  نینوخ و  هعجاف  زا  دوخ  نانخس  نمـض  لاس 39  رد 

شیپ وا  تسا  یبیغ  ربخ  نیدنچ  يواح  هترضح  نآ  مالک  دنیب  یم  دینک ،  هیزجت  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تقد  اب  دیریگب و  تسد  هب 
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رد دادغب  دهـش  تسا  هداد  ربخ  دش  دهاوخ  عقاو  البق  هک  يرگید  یبیغ  ياهربخ  زا  دهدب  ربخ  دادغب  طوقـس  وکاله و  موجه  زا  هک  نآ  زا 
رد يدایز  مدرم  دنهد  یم  رارق  دوخ  هاگتماقا  ار  نآ  سابع  ینب  ددرگ ،  یم  انب  نآ  رد  یمکحم  تارامع ،  دوش ،  یم  سیسات  ءاروز  نیمز 

هبطخ نیا  هصـالخ  ددرگ  یم  عیاـش  اـج  نآ  رد  یکاـپان  هاـنگ و  دـنوش و  یم  عمج  نآ  رد  نادـنمتورث  اـسور و  دـننک ،  یم  تنوکـس  نآ 
رب ناوت  یمن  یهاگشناد  مولع  لیصحت  هار  زا  دراد و  دوجو  يدهلا  ملع  رد  یبیغ  قیاقح  تیعقاو و  نیا  تسا .  یبیغ  رابخا  زا  يا  هعومجم 
يا هراپ  هب  ار  وا  دنک و  یم  هضافا  ار  شناد  نیا  دهاوخب  هک  یسک  ره  هب  دوخ  یصاصتخا  تیشم  اب  هک  تسا  دنوادخ  نیا  تفای  تسد  نآ 

(227  . ) دزاس یم  فقاو  یبیغ  رابخا  زا 

تساه شناد  مامت  هب  ملاع  مالسلا  هیلع  یلع 

 ، هللا لوسر  ای  دنتفگ :  باحـصا  دـش  لزان  ( 228  () نیبم ماما  یف  هانیـصحا  یـش ء  لک  و   ) هیآ هک  یتقو  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
همه ادخ  هک  تسا  یماما  نیا  دومرف :  هدش  مردـپ  هجوتم  هاگ  نآ  مادـک  چـیه  دومرف :  نآرق ؟  ای  لیجنا  ای  تسا  تاروت  نیبم  ماما  زا  دارم 

ایآ تسا  هدش  لقن  شزیزع  نادنزرف  مالسلا و  هیلع  یلع  هرابرد  یناوارف  بقانم  لیاضف و  هک  نیا  اب  ( 229  . ) تسا هداد  رارق  وا  رد  ار  مولع 
؟ !  دنتشادن ملع  مالسلا  مهیلع  همئا  هک  دنام  یم  یقاب  کش  ياج  نامیا  اب  فصنم و  ناسنا  يارب 

مالسلا هیلع  ماما  ملع  هرابرد  یثحب  مود :  لصف 

همدقم

رد تسا .  هداد  خساپ  یفاک  یلیالد  اب  ناشیا  هدش و  یلاوس  ماما  ملع  هرابرد  نازیملا  ریسفت  بحاص  یئابطابط  نیسح  دمحم  دیس  همالع  زا 
زا هک  یترفاسم  رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترـضح  ایآ  لاوس :  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دینک :  هظحالم  ار  باوج  لاوس و  نتم  اج  نیا 

قارع راپسهر  تداهش  دصق  هب  ترضح  نآ  ایآ  رگید  ترابع  هب  و  هن ؟  ای  دش  دهاوخ  دیهـش  هک  تسناد  یم  درک  یم  هفوک  يوس  هب  هکم 
ماما هیماما  هعیـش  هدیقع  هب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  باوج :  یمالـسا ؟  دص  رد  دـص  هنالداع  تموکح  کی  لیکـشت  دـصق  هب  ای  دـش 
هیلع ماـما  ملع  و  دـشاب ،  یم  هملک  تیـالو  بحاـص  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  نانیـشناج  زا  نیـشناج  نیموس  هعاـطلا و  ضرتفم 

 . تسا هار  ود  زا  مسق و  ود  دیآ  یم  رد  هیلقع  نیهارب  هیلقن و  هلدا  زا  هچنآ  قبط  عیاقو  ثداوح و  هیجراخ و  نایعا  هب  مالسلا 

ماما ملع  زا  لوا  مسق 

ماما ملع 

رارق سح  تحت  هک  اهنآ  زا  معا  تسا ،  فقاو  ادخ  نذا  هب  دنشاب ،  هتشاد  دوجو  یطیارش  هنوگ  ره  رد  یتسه ،  قیاقح  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
 : بلطم نیا  لیلد  هدنیآ ،  عیاقو  هتشذگ و  ثداوح  ینامسآ و  تادوجوم  دننام  دنشاب ،  یم  سح  هریاد  زا  نوریب  هک  اهنآ  و  دنراد ، 

ملع تابثا  هار 

اهنآ ریغ  راحب و  باتک  قودـص و  بتک  رئاصب و  یفاک و  باتک  دـننام  هعیـش  ثیدـح  عماوج  رد  هک  تسا  يا  هرتاوتم  تایاور  لـقن  هار  زا 
زیچ همه  هب  باستکا ،  هار  زا  هن  یهلا  تبهوم  هار  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  دیآ ،  یمن  رـصح  دح و  هب  هک  تایاور  نیا  بجوم  هب  هدـش .  طبض 
ملع هک  میراد  یتایآ  میرک  نآرق  رد  هتبلا  دناد .  یم  یهجوت  یندا  هب  ادـخ ،  نذا  هب  دـهاوخب  ار  هچ  ره  تسا و  هاگآ  زیچ  همه  زا  فقاو و 
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الف بیغلا  ملاع   ) همجرت هیآ  رد  هک  ییانثتـسا  یلو  دهد  یم  رارق  وا  سدقم  تحاس  رد  رـصحنم  یلاعتم و  يادـخ  تاذ  صوصخم  ار  بیغ 
نیا هب  لاـعتم  يادـخ  هب  بیغ  ملع  صاـصتخا  هک  دـهد  یم  ناـشن  دراد ،  دوجو  ( 230  () لوسر نم  یـضترا  نم  ـالا  دـحا  هبیغ  یلع  رهظی 

ییادخ میلعت  هب  هدیدنـسپ  ناربمغیپ  تسا  نکمم  یلو  دنادن ،  دنوادخ  زج  یـسک   ( تاذلاب  ) دوخ شیپ  زا  القتـسم و  ار  بیغ  هک  تسانعم 
ربمغیپ و هک  تسا  دراو  تایاور  نیا  زا  يرایسب  رد  هک  نانچ  دننادب  ار  نآ  ناربمغیپ  میلعت  هب  زین  رگید  ناگدیدنـسپ  تسا  نکمم  دننادب و 

بجوم هب  هک  تسا  ینیهارب  لقع  هار  زا  و  دراپـس .  یم  دوخ  زا  سپ  ماما  هب  ار  تماما  ملع  دوخ  یگدنز  تاظحل  نیرخآ  رد  یماما  ره  زین 
همه هب  لعفلاب ،  ییادخ و  تافص  ءامسا و  مات  رهظم  دوخ و  دهع  ناسنا  نیرت  لماک  دوخ  تینارون  ماقم  بسح  هب  مالسلا  هیلع  ماما  اه  نآ 

 . دوش یم  نشور  قیاقح  يو  يارب  دنک ،  هجوت  يوس  ره  هب  دوخ  يرصنع  دوجو  بسح  هب  تسانـشآ و  یـصخش  هعقاو  ره  هب  ملاع و  زیچ 
لحم هب  تسا  رتالاب  هلاقم  نیا  حطـس  زا  اهنآ  حطـس  فقوتم و  هدیچیپ  یلقع  لیاسم  هلـسلس  کی  هب  هک  نیا  هب  رظن  ار  نیهارب  نیا  ریرقت  ام 

درک هجوت  فطع  نآ  يوس  هب  دیاب  هک  يا  هتکن  درادـن .  فیلکت  اب  یطابترا  لمع و  رد  يریثات  ملع  نیا  میهد .  یم  هلاحا  اهنآ  صوصخم 
رییغت تسین و  فلخت  هنوگ ،  چـیه  لـباق  دـنک ،  یم  تاـبثا  ار  نآ  هک  یلقن  یلقع و  هلدا  بجوم  هب  یتـبهوم  ملع  هنوـگ  نیا  هک  تسا  نیا 
هچنآ زا  تسا  یهاـگآ  تسا و  هدـش  تبث  ظوفحم  حول  رد  هچنآ  هب  تسا  ملع  حالطـصا  هب  دور و  یمن  اـطخ  هب  ییوم  رـس  دریذـپ و  یمن 
تهج نآ  زا   ) ملع هنوگ  نیا  قلعتم  هب  یفیلکت  هنوگچیه  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  همزـال  و  هتفرگ .  قلعت  نآ  هب  يدـنوادخ  یمتح  ياـضق 

دنک یمن  ادـیپ  طابترا  وا  اـب  اـه  ناـسنا  زا  یبلطو  دـصق  نینچمه  دریگ و  یمن  قلعت  دـشاب )  یم  عوقولا  یمتح  تسا ،  هنوگ  نیا  قلعتم  هک 
یم هتـساوخ  كرت  ای  لعف  دـنا  فلکم  رایتخا  ود  ره  كرت  لعف  هک  هار  نیا  زا  دریگ و  یم  قلعت  لعف  هب  ناکما  هار  زا  هراومه  فیلکت  اریز 

هب ادـخ  تسا  حیحـص  الثم  دریگ .  رارق  فیلکت  دروم  تسا  لاحم  نآ  ندوب  یمتح  ياضق  قلعتم  عوقولا و  يرورـض  تهج  زا  ماـماو  دوش 
نالف دـیامرفب  تسا  لاـحم  یلو  نکب ،  تسا  وت  راـیتخا  رد  تسا و  نکمم  وت  يارب  نآ  كرت  لـعف و  هک  ار  يراـک  نـالف  دـیامرفب :  هدـنب 

رما نینچ  اریز  نکم ،  ای  نکب  درادن  درگرب  رب و  تفای و  دهاوخ  ققحت  هتبلا  نم ،  یمتح  ياضق  ینیوکت و  تیـشم  بجوم  هب  هک  ار  يراک 
فده دصقم و  دوخ  يارب  دنک ،  هدارا  دراد  ندشن  ندش و  ناکما  هک  ار  يرما  دناوت  یم  ناسنا  نینچمه  و  دشاب .  یم  رثا  یب  وغل و  یهن  و 

هب و ،   ( فلخت رییغت و  یب   ) نیقی روط  هب  هک  ار  يرما  دـناوت  یمن  زگره  یلو  دزادرپب ،  شـشوک  شالت و  نآ  نداد  ققحت  يارب  هداد ،  رارق 
دـصق مدع  دصق و  هدارا و  مدع  هدارا و  اریز  دـنک  بیقعت  هداد و  رارق  دوخ  دـصقم  ار  نآ  دـنک و  هدارا  تسا  یندـش  یمتح ،  ياضق  روط 

هک دنک  ادـیپ  ملع  یـسک  رگا  الثم  درادـن .  تسا  یندـش  هک  تهج  نآ  زا  تسا و  یندـش  لاح  ره  هب  هک  يرما  رد  يریثات  نیرتمک  ناسنا 
تـسا یملع   ) دش دـهاوخ  كاله  هتفر  نیـشام  ریز  امتح  دـشاب ،  رهـش  نابایخ  نالف  زا  ینیعم  هطقن  رد  نالف  زور  زا  نالف  تعاس  رـس  رگا 

رپ دنک و  یم  ظفح  ار  دوخ  ناج  هار  نیا  زا  دوش و  یمن  رـضاح  ضورفم  هطقن  رد  ضورفم  تقو  رد  دـناوت  یم  ات  هتبلا   ( دـیقم طورـشم و 
و درادن ،  فلخت  هنوگ  چیه  ملع  نیا  تفر و  دهاوخ  نیـشام  ریز  امتح  رهـش  نابایخ  زا  هطقن  نالف  رد  نالف  زور  زا  نتفرن  هک  تسا  نشور 

عفر يارب  رطخ ،  هب  ملع  دوجو  اب  صخـش  نیا  هک  تسا  یهیدـب   ( یمتح ياضق  هب  ملع   ) دریگب دـناوت  یمن  ار  رطخ  نیا  ولج  یـشالت  چـیه 
 : دش هتفگ  هک  تسا  نامه  نیا  دیـشخب و  دهاوخن  يا  هدیاف  درادن و  يدوس  هک  دـناد  یم  اریز  دز ،  دـهاوخن  یـشالت  چـیه  هب  تسد  رطخ 

دوخ يداع  یگدنز  رطخ  هب  ملع  دوجو  اب  صخـش  نیا  تسین .  روآ  فیلکت  درادن و  ناسنا  یملع  یگدـنز  رد  ریثات  یمتح  ياضق  هب  ملع 
رد اریز  تسین   ( هکلهتلا یلا  مکیدـیاب  اوقلت  ال   ) هکراـبم هروس  هیآ 192  لومـشم  دش و  دـهاوخ  رطخ  هب  یهتنم  هچ  رگا  دـهد  یم  همادا  ار 

رطخ زا  تاجن  يارب  دناوت  یم  ات  تسا  فلکم  هک  یلوا  ضورفم  صخـش  فالخرب  هتخادنا  هکلهت  هب  ار  دوخ  هک  نیا  هن  هدش  عقاو  هکلهت 
وا لامعا  رد  يرثا  مالسلا  هیلع  ماما  یتبهوم  ملع  نیا  - 1 هک :  دوش  یم  نشور  نایب  نیا  زا  دزادنین و  هکلهت  هب  ار  دوخ  دشیدنیب و  يا  هراچ 

رما و قلعتم  تسا  عوقولا  یمتح  یمتح و  ياضق  قلعتم  هک  تهج  نآ  زا  ضوفم  يرما  ره  الوصا  درادـن و  وا  هصاخ  فیلاـکت  اـب  یطاـبترا 
هک نانچ  تساـضق ،  هب  اـضر  دروم  لاـعتم ،  قح  هعطاـق  تیـشم  یمتح و  ياـضق  قلعتم  يرآ ،  دوش .  یمن  یناـسنا  دـصق  هدارا و  اـی  یهن 

دوبعم كرمال ال  ایملـست  ءاضقب ك و  اـضر  تفگ :  یم  نوخ  كاـخ و  ناـیم  رد  یگدـنز  تعاـس  نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 
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روصت یسک  تسا  نکمم  - 2 تیبلا .  لها  اناضر  هللااضر  دومرف :  دناوخ  هکم  زا  ندـمآ  نوریب  ماگنه  هک  يا  هبطخ  رد  نینچمه  كاوس و 
نالف تقو و  نالف  رد  صخـش  نالف  هک  هتـشاد  ملع  ماما  هک  دوش  ضرف  رگا  ـالثم  تسا  ربج  مزلـستم  رییغت  لـباق  ریغ  یعطق  ملع  هک  دـنک 

رد لـتق  كرت  هک  تسا  نیا  ضرف  نیا  همزـال  تسین  رییغت  لـباق  هجو  چـیه  هب  هثداـح  نیا  تشک و  دـهاوخ  ار  وا  ینیعم  طیارـش  اـب  ناـکم 
یفیلکت روبجم  صخـش  يارب  تیروبجم ،  ضرف  اب  دـشاب و  لـتق  هب  روبجم  لـتاق  ینعی  دـشاب ،  یمن  رودـقم  يو  يارب  هدوبن  لـتاق  راـیتخا 
يرایتخا لاعفا  هب  یهلا  ياضق  قلعت  تیمومع  هب  تسا ،  لاکشا  تقیقح  رد  لاکـشا  نیا  الوا :  اریز :  هیاپ  یب  تسا  يروصت  نیا  و  تسین . 

قلعتم نانسا  يراتیخا  لعف  هب  دناوت  یمن  يدنوادخ  ریدقت  دیوگ :  یم  اه  ینس  زا  هلزتعم  هفیاط  لاکشا  نیا  قبط  و  ماما )  ملع  هب  هن   ) ناسنا
هب هک  یلاح  رد  تسا  ءایـشا  هیقب  قلاخ  ادخ  دوخ  لاعفا و  قلاخ  ناسنا  هجیتن  رد  دشاب و  یم  شدوخ  لعف  راگدیرفآ  القتـسم  ناسنا  دوش و 

نودب ناهج  ثداوح  تادوجوم و  همه  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هرتاوتم  رابخا  نآرق و  حیرـص  صن 
تعـسو هطـساو  هب  هچ  رگا  تسا  یباـتفآ  نشور و  بلطم  زین  یلقع  ثحب  هار  زا  تسا .  همـسا  زع  يدـنوادخ  ردـق  اـضق و  قـلعتم  ءانثتـسا 

هک یتـسه  ناـهج  رد  هک  تسا  نیا  تفگ  دوش  یم  لاـمجا  روط  هب  هچنآ  میناـجنگب  رـصتخم  هلاـقم  نیا  رد  ار  نآ  میناوت  یمن  نآ  فارطا 
هدارا و هار  زا  یناسنا  يرایتخا  لاعفا  هب  يدنوادخ  تیـشم  دیآ و  یمن  دوجو  هب  يدنوادخ  نذا  تیـشم و  اب  زج  يزیچ  تسا  ادخ  شنیرفآ 

لعف تسا  یهیدب  هتبلا  دهد و  ماجنا  رایتخا  هدارا و  هار  زا  ار  يرایتخا  لعف  نالف  ناسنا  هک  هتساوخ  دنوادخ  الثم  تسا ،  هتفرگ  قلعت  رایتخا 
دنک یم  فلخت  شدارم  زا  دـنوادخ  هدارا  دـشابن  يرایتخا  رگا  اریز  تسا ،  يرایتخا  همه  نیا  اب  دوب و  دـهاوخ  ققحتلا  مزال  فصو  نیا  اب 

يرایتخا لعف  هب  ردـق  اضف و  قلعت  رد  رظن  فرـص  اب  اـیناث :  و  هیآ 29 . )  ریوکت ،  هروس   ( . ) نیملاعلا بر  هللا  ءاشی  نا  ـالا  نوواـست  اـم  (و 
نآ رد  ار  ناهج  هدنیآ  هتـشذگ و  ثداوح  همه  هک  هدومرف  قلخ  یظوفحم  حول  دنوادخ  هرتاوتم ،  تنـس و  باتک و  حیرـص  صن  هب  ناسنا 

تبث هک  مییوـگب  تسین  راد  هدـنخ  اـیآ  تسا  ملاـع  تسا  نآ  رد  هچنآ  هب  زین  دوـخ  درادـن و  هار  نآ  رد  يرییغت  هنوـگ  چـیه  هدرک و  تـبث 
ای اهنآ  زا  یخرب  هب  ماما  رگا  یلو  دـنک ،  یمن  يربج  ار  ناسنا  لاعفا  اهنآ  هب  دـنوادخ  یلبق  ملع  ظوفحم و  حول  رد  رییغت  لباق  ریغ  ثداوح 
هک ار  مالسلا  هیلع  ماما  لامعا  رهاوظ  هک  نیا  - 3 دوش ؟  یم  يربج  ماما  لتاق  لعف  هلمج  نم  ناسنا و  يرایتخا  لاعفا  دـناسر ،  ملع  همه  هب 
 : دوش هتفگ  هک  نیا  دننام  تفرگ  عقاو  هب  لهج  دهاش  یتبهوم و  ملع  نیا  نتـشادن  لیلد  دـیابن  تسا  يرهاظ  بابـسا  للع و  هب  قیبطت  لباق 
؟  تشون هفوک  لها  هب  همان  ياودیص  طسوت  ارچ  داتسرف ؟  هفوک  هب  دوخ  یگدنیامن  هب  ار  ملـسم  ارچ  تشاد  عقاو  هب  ملع  ءادهـشلادیس  رگا 

هکلهتلا یلا  مکیدیاب  اولقت  و ال  دـیامرف (  یم  ادـخ  هکنآ  لاح  تخادـنا و  تکاله  هب  ار  دوخ  ارچ  دـش ؟  هفوک  راپـسهر  هکم  زا  دوخ  ارچ 
ریاظن دراوم و  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا و  نشور  میداد  رکذـت  هک  يا  هتکن  نیا  زا  اه  شـسرپ  نیا  همه  خـساپ  ارچ ؟  ارچ و  ( 231 ()

چیه تسناد  یم  هک  یعقاو  رطخ  عفر  يارب  هدومرف و  لمع  دـیآ  یم  تسد  هب  نئارق  دـهاوش و  زا  تداـع و  يراـجم  زا  هک  یمولع  هب  اـهنآ 
دوخ مالک  رد  لاعتم  يادخ  هک  نانچ  تسین ،  ریذپرییغت  یمتح و  اضق  درادـن و  يدوس  شالت  هک  تسناد  یم  اریز  هدرکن ،  یمادـقا  هنوگ 
دندش یمن  هتـشک  دندرم و  یمن  دندوب  ام  شیپ  هدـش  هتـشک  نارای  رگا  دـندوب  هتفگ  دـحا  گنج  رد  هک  نآ  ربارب  رد  نارمع  لآ  هروس  رد 
دیدوب زین  ناـتیاه  هناـخ  رد  رگا  وگب :  ( 232  ( . ) مهعجاـضم یلا  لـتقلا  مهیلع  بتک  نیذـلا  زیربـل  مکتویب  یف  متنک  ول  لـق   : ) دـیامرف یم 

 . دندمآ یم  نوریب  دوخ  ياههاگباوخ  يوس  هب  هدش  هتشون  لتق  ناشیارب  هک  یناسک 

يداع ملع  ماما :  ملع  زا  مود  مسق 

يداع ملع 

رـشب و دارفا  ریاس  دـننامه  تسا  يرـشب  وا )  كاپ  ترتع  زا   ) مالـسلا هیلع  ماما  ننیچمه  میرک و  نآرق  صن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
هیلع ماما  داد .  رارق  يداع  ملع  ساسا  رب  رایتخا و  يارجم  رد  رـشب  دارفا  ریاس  لامعا  دـننام  دـهد  یم  ماجنا  یگدـنز  ریـسم  رد  هک  یلامعا 
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درک هدارا  دنیب  یم  مادقا  هتسیاش  ار  هچنآ  هداد و  صیخشت  يداع  ملع  يور  زا  ار  اهراک  ررض  عفن و  رش و  ریخ و  نارگید  دننام  زین  مالسلا 
فدـه هب  دـشاب و  یم  قفاوم  یجراخ و  لاوحا  عاضوا و  لماوع و  للع و  هک  ییاج  رد  دزادرپ ،  یم  شـشوک  شـالت و  هب  نآ  ماـجنا  رد  ، 
تایئزج هب  ادخ  نذا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  و  درو .  یمن  شیپ  زا  دننکن  تدعاسم  طیارش  بابـسا و  هک  ییاج  رد  دنک و  یم  تباصا 

هیلع ماما  تشذـگ .  هک  نانچ  درادـن -  يو  هیرایتخا  لاـمعا  نیا  رد  يریثاـت  تسا ،  فقاو  دـش  دـهاوخ  هدـش و  هک  ناـنچ  ثداوح ،  همه 
زا هک  ییاوشیپ  یتسرپرـس و  قبط  دـشاب و  یم  فظوم  فلکم و  ینید  تاررقم  فیلاکت  هب  ادـخ و  هدـنب  یناسنا  دارفا  ریاـس  دـننام  مالـسلا 

نید و نتـشادهگن  اپرـس  قح و  هملک  يایحا  رد  ار  شـشوک  شالت و  نیرخآ  دهد و  ماجنا  دیاب  یناسنا  يداع  نیزاوم  اب  دراد  ادخ  بناج 
 . دیامنب نییآ 

نآ فده  مالسلا و  هیلعادهشلا  دیس  تضهن 

نیرت و هریت  دـش .  نشور  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  مادـقا  میمـصت و  هب  تبـسن  ناوت  یم  زور  نآ  یمومع  عضو  رد  یلامجا  ریـس  کی  اـب 
 . دوب هیواعم  هلاس  تسیب  تموکح  هرود  هتـشذگ  ناشنایعیـش  تلاسر و  هداوناخ  هب  مالـسا  خـیرات  نایرج  رد  هک  يراگزور  نیرت  کـیرات 

يورین همه  دـش  یمالـسا  رواهنپ  طرـش  دـیق و  یب  ياورنامرف  دروآ و  تسد  هب  دوب  گنرین  ره  اب  ار  مالـسا  تفالخ  هک  نآ  زا  سپ  هیواعم 
دوبان ار  نانآ  هک  نیا  رد  اهنت ،  هن  دومن  یم  تلاسر  تیب  لها  نتخاس  دوبان  دوخ و  ییاورناـمرف  تیوقت  میکحت و  فرـص  ار  دوخ  فرگش 

مارتحا و دروم  هک  ار  ربمغیپ  هباحص  زا  یتعامج  دنک .  وحم  مدرم  دای  زا  ار  نانآ  ناشن  مدرم و  نابز  زا  ار  نانآ  مان  تساوخ  یم  هلکب  دنک 
رد وا  روتـسد  هب  تخادنا و  راک  هب  تیب  لها  ررـض  هباحـص و  عفن  هب  ثیداحا  نتخاس  اب  هارمه و  دوخ  اب  دوب  هرا  ره  زا  دندوب  مدرم  دامتعا 

يدایا هلیـسو  هب  دش .  یم  نعل  بس و  ینید -  هضیرف  کی  دننام  مالـسلا -  هیلع  نینموملاریما  هب  یمالـسا  دالب  رـساترس  رد  یمالـسا  ربانم 
شا یگدنز  هب  درک  یم  غارـس  تیب  لها  ناتـسود  زا  اج  ره  ناشیا  لاثما  ةاطرا و  نب  رـسب  بدـنج و  نب  ةرمـس  هیما و  نب  دایز  دـننام  دوخ 
نینچ رد  درک .  یم  هدافتـسا  ییاناوت  دح  نیرخآ  ات  دـیدهت ،  زا  بیغرت ،  زا  عیمطت ،  ا ز  روز ،  زا  رز و  زا  اه  هار  نیا  رد  داد و  یم  همتاخ 

یتسود زا  هک  یناسک  دننک و  ترفن  مالـسلا  میهلع  یلع  لآ  یلع و  مان  ندرب  زا  مدرم  هماع  هک  دـشک  یم  اج  نیا  هب  راک  اعبط  هک  یطیحم 
یم اج  نیا  زا  ار  رما  عقاو  دننک .  عطق  تیب  لها  اب  ار  دوخ  هطبار  هنوگ  ره  دوخ  ضرع  لام و  ناج و  سرت  زا  دنراد  لد  رد  یگر  تیب  لها 

رـصاعم ریخا )  هام  دنچ  زج   ) تدم نیا  همه  رد  هک  دیـشک  لوط  لاس  هد  ابیرقت  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  تماما  هک  دروآ  تسد  هب  ناوت 
ثیدح کی  یتح  یمالسا  هقف  مامت  رد  دوب  Ơ يد ماکحا  فراعم و  نیبم  تقو و  ماما  هک  ترـضح  نآ  زا  تدـم  نیا  لوط  رد  دوب  هیواعم 

زا هک  یتیاور  هن  تسا  مدرم  لابقا  هعجارم و  دـهاش  هک  دنـشاب  هدرک  لقن  ترـضح  نآ  زا  مدرم  هک  تسا  یتیاور  روظنم   ) تسا هدـشن  لقن 
مهیلع تیب  لها  هناخ  برد  زور ،  نآ  هک  دوش  یم  مولعم  اـج  نیا  زا  و  دـشاب . )  هدیـسر  يدـعب  همئا  دـننام  ترـضح  نآ  نادـناخ  لـخاد 

دوب هتفرگ  ارف  ار  یمالسا  طیحم  هک  نوزفا  زور  راشف  قانتخا و  تسا .  هدوب  هدیسر  رفص  دح  هب  مدرم  لابقا  و  هدش ،  هتـسب  یلک  هب  مالـسلا 
زا هیواعم  الوا  اریز  تشادن ،  مه  يا  هدیاف  نیرتمک  دادن و  ار  هیواعم  هیلع  مایق  اب  گنج  همادا  هزاجا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هب 
هللا یلـص  ربمغیپ  رابک  هباحـص  زا  یکی  ار  دوخ  هیواعم  ایناث :  و  درک .  یمن  یهارمه  يو  اـب  یـسک  تعیب  دوجو  اـب  دوب و  هتفرگ  تعیب  يو 

ناونع هب  ار  نینموملا  لاخ  مان  دوب و  هدناسانش  مدرم  هب  نیدشار  يافلخ  زا  رفن  هس  تسار  تسد  دامتعا و  دروم  یحو و  بتاک  هلآ  هیلع و 
هب ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تسناوت  یم  یناسآ  هب  شدوخ  هب  صوصخم  گنرین  اب  اثلاث :  و  دوب .  هتشاذگ  دوخ  رب  سدقم  یبقل 

رادازع دـنک و  اپرب  شیارب  زین  ازع  سلجم  دـشکب و  ماقتنا  يو  نیلتاق  زا  دزیخرب و  يو  یهاوخنوخ  هب  دـعب  دـشکب و  شدوخ  ناسک  تسد 
شدوخ یـصخش  هناخ  لخاد  رد  یتح  یتینما  نیرتمک  هک  دوب  هدـیناشک  ییاج  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  یگدـنز  عضو  هیواعم  دوش . 

دیهش هدرک  موسم  شدوخ  رسمه  تسد  هب  ار  ترـضح  نآ  دریگ  تعیب  مدرم  زا  دیزی  يارب  تساوخ  یم  هک  یتقو  زین  هرخالاب  و  تشادن ، 
هچب یتح  دوخ  ناسک  دوخ و  درک و  مایق  دـیزی  هیلع  گنرد  یب  هیواعم  تشذـگرد  زا  سپ  هک  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  نامه  تخاـس . 
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رد اریز  دشن ،  رداق  زین  يراکادـف  نیا  هب  دوب -  هیواعم  رـصاعم  هک  دوخ -  تماما  تدـم  همه  رد  درک  ادـف  هار  نیا  رد  ار  دوخ  هراوخ  ریش 
دوب نیا  تشادـن .  يرثا  نیرتمک  وا  تداهـش  مایق و  دوب  هدـش  هتفرگ  يو  زا  هک  یتعیب  هیواعم و  بناج  هب  قح  اـتروص  ياـه  گـنرین  ربارب 
تیب لها  هتسب ،  یلک  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هناخ  برد  دروآ و  دوجو  هب  یمالسا  طیحم  رد  هیواعم  هک  يراوگان  عضو  هصالخ 

 . تخادنا تیصاخ  رثا و  هنوگ  ره  زا  ار 

دیزی تفالخ  هیواعم و  تشذگرد 

یثوروم يدادبتـسا  تنطلـس  هب  ار  یمالـسا  تفالخ  هک  دوب  نیا  تخاـس  دراو  نیملـسم  مالـسا و  رکیپ  هب  هک  يو  يراـک  تبرـض  نیرخآ 
رهاـظت ریوزت و  روط  هب  یتـح   ) ینید تیـصخش  هنوگ  چـیه  دـیزی  هک  یلاـح  رد  دـیناشن  دوخ  ياـج  هب  ار  دـیزی  دوخ  رـسپ  دومن و  لیدـبت 

ینید تاررقم  هب  یمارتحاو  دینارذگ  یم  یناصقر  نومیم  يزاب و  دهاش  يراسگ و  هداب  زاون و  زاس و  اب  انلع  ار  دوخ  تقو  همه  تشادن و  (
ار البرک  نادیهـش  ياهرـس  تیب و  لها  ناریـسا  هک  یتقو  هک  نانچ  تشادن  نییآ  نید و  هب  يداقتعا  اهنیا  همه  زا  هتـشذگ  تشاذگ و  یمن 

دقف لقن  الوا  لق  تلقف  بارغلا  بعن  تفگ :  دیـسر  شـشوگ  هب  یغالک  گـناب  هدـمآ  نوریب  اـهنآ  ياـشامت  هب  دـندرک و  یم  قشمد  دراو 
دندروآ روضح  هب  ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  سدقم  رس  تیب و  لها  ناریـسا  هک  یماگنه  نینچمه  و  ( 233  ) ینوید لوسرلا  نم  تیضتقا 
تیسایس همادا  اب  ماوت  هک  دیزی  يراد  مامز  لزن  یحو  الو  ءاج  ربخ  الف  کللملاب  مشاه  تبعل  دوب :  تیب  نیا  اهنآ  زا  یکی  هک  دورس  یتایبا 

یم هک   ) ناشنایعیش ناناملسم و  اب  ار  تلاسر  تیب  لها  هطبار  عضو  هلمج  نم  درک و  یم  نشور  ار  ننیملـسم  مالـسا و  فیلکت  دوب  هیواعم 
تیعطق يارب  لماع  نیرترثوم  هلیسو و  هناگی  یطیارش  نینچ  رد  تخاس .  یم  مولعم  سب )  دوش و  هدرپس  قلطم  یـشومارف  تسد  هب  تسیاب 

هفیلخ و ار  وا  دـنک و  تعیب  دـیزی  اب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  هک  دوب  نیا  تقیقح  قح و  ناینب  نتخیر  مهرد  تیب و  لـها  طوقـس  نتفاـی 
 . دسانشب ادخ  لوسر  هعاطلا  ضرتفم  نیشناج 

دیزی اب  تعیب  مالسلا و  هیلع  ماما 

لاـمیاپ رد  يرثوم  مدـق  نینچ  دـنک و  تعیب  دـیزی  اـب  تسناوت  یمن  تشاد  هک  یعقاو  يربهر  ییاوشپ و  هب  رظن  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دـیس 
 . تساوخ یمن  يو  زا  نیا  زج  ادخ  تشادن و  تعیب  زا  عانتما  زج  یفیلکت  درادرب و  نییآ  نید و  نتخاس 

تعیب زا  عانتما  رثا 

یم تعیب  دوخ  یتسه  مامت  اـب  تقو  ریذـپان  تمواـقم  كاـنلوه و  تردـق  اریز  تشاد ،  راوگاـن  خـلت و  يرثا  تعیب  زا  عاـنتما  فرط  نآ  زا 
رد عانتما  تروص  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  ندـش  هتـشک  يور  نیا  زا  دوبن و  عناـق  رگید  زیچ  چـیه  هب  و  رـسای )  تساوخ  یم  تعیب   ) تساوخ
زا عانتما  رب  یعطق  میمصت  نیمسلم  مالسا و  تحلصم  تیاعر  رب  رظن  مالسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  دوب .  عانتما  کفنیال  همزال  یعطق و  تعیب 

و دوب .  ندش  هدشک  تعیب و  زا  عانتما  زین  يو  ییادخ  فیلکت  داد و  حیجرت  یگدنز  رب  ار  گرم  اباحم  یب  تفرگ و  ندـش  هتـشک  تعیب و 
ار وت  دهاوخ  یم  ادـخ  دومرف :  وا  هب  باوخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  دراو  تایاور  یخرب  رد  هچنآ  يانعم  تسا  نیا 

لاح ره  هب  دنیبب و  هتشک  ارم  دهاوخ  یم  ادخ  دومرف :  دندرک  یم  شعنم  تضهن  زا  هک  یناسک  زا  یضعب  هب  ترضح  نآ  زین  دنیبب و  هتشک 
 . درادن لعف  هدارا و  رد  يریثات  ادخ  ینیوکت  تیشم  میدرک  نایب  اقباس  هکنانچ  اریز  ینیوکت ،  تیشم  هن  تسا  تیشم  دارم 

یگدنز رب  گرم  حیجرت 
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نایرج داد و  حیجرت  یگدـنز  رب  ار  گرم  تفرگ و  ندـش  هتـشک  هجیتن  رد  تعیب و  زا  عانتما  رب  میمـصت  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  يرآ 
ار تیب  لـها  تیناـقح  تیمولظم و  ترـضح  شارخلد  عضو  نآ  اـب  يو  تداهـش  اریز  دـیناسر ،  توبث  هب  ار  نآ  رظن  تباـصا  زین  ثداوـح 

ماما نامز  رد  هک  يا  هناخ  نامه  نآ  زا  سپ  تفای و  همادا  اه  يزیرنوخ  اه و  تضهن  لاـس  هدزاود  اـت  تداهـش  زا  سپ  تخاـس و  لجـسم 
لها نایعیـش  رامآ  هب  زور  هب  زور  نآ  زا  سپ  دنتخیر و  یم  هناخ  نامه  رد  هب  لیـس  دـننام  فانکا  فارطا و  زا  هعیـش  دـمآ  دوجو  هب  مجنپ 

تیمولظم اب  ماوت  تیناقح  نآ  راوتـسا  هیاپ  و  تخادرپ ،  ولالت  شبات و  هب  ناهج  رانک  هشوگ و  ره  رد  ناـشتینارون  تیناـقح و  دوزفا و  تیب 
هب مدرم  لابقا  تلاسر و  نادناخ  عضو  هسیاقم  الح  دوب .  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  نادیم  نیا  زاتـشیپ  دشاب و  یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
رت قمیع  رت و  هزات  لاس  هب  لاس  دمآ و  شیپ  نرق  هدراهچ  تدم  رد  يو  تداهش  زا  سپ  هک  یعـضو  اب  ترـضح  نآ  تایح  نامز  رد  نانآ 

نیمه هب  هراشا  دومرف  داـشنا   ( تاـیاور زا  یـضعب  هب  اـنب   ) ترـضح نآ  هک  یتیب  دـنک و  یم  یباـتفآ  ار  ترـضح  نآ  رظن  تباـصا  دوش  یم 
نیـسح رگا  هک  دوب  هدرک  تیـصو  ادیکا  دیزی  هب  هیواعم  هک  دوب  رظن  نیمه  هب  انیرخآ و  هلود  انایانم و  نکل  نبج و  انبط  نا  ام  و  تسانعم : 

صالخا هار  زا  هن  هیواعم  دوشن  يو  ضرتعم  هنوگ  چیه  دنک و  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  وا  دنک  يراددوخ  يو  اب  تعیب  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب 
دوش هتشک  دیزی  تسد  هب  رگا  تسین و  هدننک  تعیب  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  هتـسناد  یم  هکلب  درک  یم  ار  تیـصو  نیا  تبحم  و 
غیلبت هلیسو  نیرتهب  مالسلا  مهیلع  تیب  یلها  يارب  كانرطخ و  يوما  تنطلـس  يارب  نیا  ددنریگ و  یم  دوخ  هب  تیمولظم  كرام  تیب  لها 

 . تسا تفرشیپ  و 

دوخ هفیظو  هب  مالسلا  هیلع  ماما  فلتخم  ياه  هراشا 

هیما و ینب  ریذپان  تمواقم  نارکیب و  تردق  هب  همه  زا  رتهب  دوب و  انشآ  دوب  تعیب  زا  عانتما  هک  ییادخ  هفیظو  هب  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 
رد ار  تداهـش  ییادخ  هفیظو  ماجنا  تسوا و  ندش  هتـشک  تعیب ،  زا  يراددوخ  کفنیال  مزال  هک  تسناد  یم  دوب و  هدرب  یپ  دیزی  هیحور 

تـساوخ یم  تعیب  يو  زا  هک  هنیدم  مکاح  سلجم  رد  دومرف .  یم  فشک  نوگانوگ  تاریبعت  اب  فلتخم  تاماقم  رد  انعم  نیا  زا  و  دراد . 
لقن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شدج  زا  تفر  یم  نوریب  هنیدم  زا  هنابش  هک  یماگنه  دنک .  یمن  تعیب  دیزی  لثم  اب  نم  لثم  دومرف : 
هکم زا  تکرح  ماـگنه  هک  يا  هبطخ  رد  يوش .  هتـشک  هک  فیلکت )  ناونع  هب  ینعی   ) هتـساوخ ادـخ  هدومرف  يو  هب  باوـخ  رد  هک  دوـمرف 

رد دومرف .  رارکت  ار  بلطم  نامه  دنزاس ،  فرصنم  قارع  يوس  هب  تکرح  زا  ار  ترضح  نآ  دنتساوخ  یم  هک  یناسک  خساپ  رد  دناوخ و 
دهاوخ هتشک  اعطق  هنرگ  دوش و  فرصنم  هفوک  هب  نتفر  زا  ترضح  نآ  هک  تشاد  دارصا  هار  رد  هک  بارعا  ياه  تیصخش  زا  یکی  خساپ 
یخرب تشک .  دنهاوخ  ارم  مشاب  اج  ره  مورب و  اج  ره  دنتسین و  رادرب  تسد  نم  زا  نانیا  یلو  تسین ،  هدیشوپ  نم  رب  يار  نیا  دومرف :  دش 

اهنآ ایاضق  لیلحت  هبرجت و  زور و  لاوحا  عاضوا و  هظحالم  یلو  تسین  فعض  زا  یلاخ  دنس  تهج  زا  ای  دراد  ضراعم  هچ  رگا  تایاور  زا 
 . دنک یم  دییات  الماک  ار 

دوخ مایق  تدم  لالخ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شور  فالتخا 

زا ادخ  هک  تسین  نیا  دوب  هتساوخ  ار  وا  تداهش  ادخ  دوب و  تداهش  دوخ  مایق  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  دصقم  مییوگ  یم  هک  نیا  زا  دارم  هتبلا 
دیشکب ارم  دییایب  هک  دهد  عالطا  دیزی  ناسک  هب  هتـشاذگ  تسد  يور  تسد  هاگ  نآ  دیامن  يراددوخ  دیزی  تعیب  زا  هک  دوب  هتـساوخ  يو 
تفالخ هلیع  هک  دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هفیظو  هکلب  دراذـگب  نآ  يور  مایق  مان  دـهد و  ماـجنا  ار  دوخ  هفیظو  راد  هدـنخ  قیرط  نیدـب  و 

هک تساج  نیا  زا  دناسر .  نایاپ  هب  نکمم  ره  هار  زا  دش  دهاوخ  یهتنم  تداهـش  هب  هک  ار  دوخ  عانتما  وا  اب  تعیب  زا  هدرک  مایق  دـیزی  موش 
راشف تحت  هک  راک  زاغآ  رد  هدوب  فلتخم  لاوحا  عاـضوا و  فـالتخا  بسح  هب  ماـیق  تدـم  لـالخ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  شور  مینیب  یم 
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لاح رد  هکم  رد  یهام  دنچ  دش و  هدنهانپ  دوب  ینید  نمام  ادخ و  مرح  هک  هکم  هب  هدرک  تکرح  هنیدم  زا  هنابش  تفرگ  رارق  هنیدم  مکاح 
مسوم رد  یمازعا  یهورگ  طسوت  دش  هتفرگ  میمـصت  ات  دوب  تفالخ  یهاگآ  نیرومام  يرـس  تبقارم  تحت  هکم  رد  دینراذگ .  یگدنهانپ 

اهدص و رد  هدش  زاب  ترضح  نآ  يوس  هب  قارع  بناج  زا  همان  لیس  رگید  فرط  زا  دوش و  هداتسرف  ماش  هب  دوش  هتفرگ  ای  دوش  هتشک  جح 
یضعب هک  نانچ   ) تجح مامتا  ناونع  هب  احیرص  هک  همان  نیرخآ  رد  دندرک و  توعد  قارع  هب  ار  وا  هداد  ترـصن  يرای و  هدعو  همان  رازه 

نب ملـسم  تجح  مامتا  ناونع  هب  لوا  تفرگ ،  نینوخ  مایق  تکرح و  هب  میمـصت  ترـضح  نآ  دیـسر ،  فوک  لها  زا  هتـشون )  نیخروم  زا 
 . دیـسر ترـضح  نآ  هب  مایق  هب  تبـسن  عاضوا  ندوب  دعاسم  رب  ینبم  ملـسم  همان  يدنچ  زا  سپ  داتـسرف و  دوخ  هدـنیامن  ناونع  هب  ار  لیقع 

تمرح ظفح  يو و  نتفرگ  دای  نتـشک  روظنم  هب  ماش  يرـس  نیرومام  دورو  ینعی  هدـش ،  هتفگ  هک  لماع  ود  هظحالم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
شور دیـسر ،  یناه  ملـسم و  عیجف  لتق  ربخ  هک  هار  يانثا  رد  سپـس  دش .  راپـسهر  هفوک  يوس  هب  مایق  يارب  قارع  ندوب  ایهم  ادخ و  هناخ 

دوخ نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  هک  ار  یناسک  اهنت  تخادرپ و  دوخ  تعامج  هیفـصت  هب  هدومرف  لیدبت  یعافد  مایق  هب  ار  یمجاهت  گنج  مایق و 
 . دش دوخ  حرصم  راپسهر  هتشادهگن  دندوبن  رادرب  تسد  يو  يرای  زا 

یئابطابط نیسح  دمحم 

ةریس انتنس  انتریس و  هدنزرا  باتک  رد  ریدغلا  یسفن  رایـسب  باتک  بحاص  ینیما  رـصاعم  دیقف  همالع  هیلع  هللا  ۀمحر  ینیما  همالع  زا  ینخس 
تخاشن زین  رهد  رد  ام  میتخاشن و  هک  ام  دـیامرف :  یم  تیب  لها  بح  هرابرد  ینایب  زا  سپ  دوش  یم  لقن  شا  همجرت  هک  تسا  ینخـس  انیبن 

لماوع زا  تسا ،  هدومرف  اـطع  شربمغیپ  نادـناخ  هب  دـنوادخ  هک  ار  یبهاوم  همه  هتفاـی و  هطاـحا  تاـهج  نیا  همه  هب  دـناوتب  هک  ار  یـسک 
هک ار  یتبحم  دـناوتب  ات  دـبایب  ار  نآ  رادـقم  شزرا و  دـنک و  كرد  دـناوتب  تماما  تفالخ و  نووش  همه  تیـالو  لوصا  یماـمت  یتسود و 

لباق تسا  ربمغیپ  كاپ  نادـناخ  صوصخم  دـش و  هتفگ  هک  یتاـهج  نیا  زا  کـی  چـیه  نوچ  و  دـشاب .  هتـشاد  تسا  ناـسک  نینچ  راوازس 
تـسا هدشن  نایب  شتیـصوصخ  رادقم و  تسا و  هدشن  هتفگ  دـیاش  دـیاب و  هک  روط  نآ  هک  تسه  تاهج  نیا  دـننام  اه  هد  تسین و  كرد 

دح زا  هک  تسا  نآ  میتـفگ -  هک  ناـنچ  ولغ -  اریز  درادـن ،  یموهفم  اـنعم و  الـصا  هک  تسین  شیب  يا  هواـی  فرح  ناـنآ  تبحم  رد  لوق 
مینک كرد  ار  نانآ  هزادنا  دح و  میناوت  یم  ام  اجک  دشاب  سایق  دح و  نتخانـش  زا  سپ  تسیاب  یم  هلاحم  دـح ال  زا  زواجت  دوش و  زواجت 
هچنآ نیا ،  رب  هوالع  هیآ 150 . )  ماعنا ،  هروس   ( . ) اذه مرح  هللا  نا  نودهشی  نیذلا  مک  ءادهش  مله  لق   ) مینک زواجت  هکنآ  رب  دسر  هچ  ات 
رگید مرکت و  لـصفت و  تمحر و  وـفع و  ملح و  بضغ و  اـضر و  فرـصت و  تردـق و  هدارا و  ملع و  زا  مییوـگب  هرهاـط  ترتـع  هراـبرد 
بجاو تافص  نکمم و  تافـص  نایم  دوب و  دهاوخ  ناکما  دح  رـس  ات  یگمه  دنک  هغلابم  هچ  ره  هدنیوگ  دسرب و  هک  هزادنا  ره  هب  لیاضف 

قلطم یتاذ  تفص  نیام  دومن  هسیاقم  ناوت  اجک  تسا  یفنتم  یلصا  زا  اهنآ  نایم  تیخنس  درادن و  دوجو  یلکش  مه  تهابـش و  هنوگ  چیه 
نامز تسد  رد  دـنباپ و  تیفیک  رازه  هب  هچنآ  اب  دریگ و  یمن  ارف  ار  وا  نامز  چـیه  درادـن و  تیفیک  چـیه  هک  هچنآ  ناـیم  ضرع  تفـص  و 

نیا اب  ربتعم  ثداح  تاذ  يدبا و  یلزا  تاذ  نایم  تسا  يرگید  زا  شا  یتسه  هک  یعبت  دوجو  یلالقتـسا و  لیـصا  دوخ  نایم  تسا  راتفرگ 
(234  . ) تسین روصتم  زگره  يولغ  كرش و  هنوگ  چیه  تسا  نکمم  تافص  همزال  هک  اه  قرف  همه 

دیلقت عجرم  زا  یهقف  ياوتف  کی 

نانچ تسا :  هدمآ  دنا ،  هدومن  فیلات  ار  نآ  یناجنز  هک  يرهف  دمحا  دیس  جاح  ياقآ  بانج  داتسا  ترضح  هک  نادیهـش  رالاس  باتک  رد 
روشک رد  هدش  هتخانشان  دارفا  ضعب  زا  یباهو  عدتبم  مارم  هب  توعد  يدرگ و  ینس  ياه  همزمز  اریخا  میدرک  هراشا  ثحب  نیا  لوا  رد  هک 

هوای نیا  ناهد  هب  مکحت  ياه  تشم  یساسا  بلاطم  نتشون  اب  عیشت  روشک  نادنمشناد  املع و  هتبلا  تسا  هدش  دنلب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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ةداع نا  تخادرپ .  دـنهاوخ  تیالو  سدـقم  یمرح  زا  عاـفد  هفیظو  هب  شیپ  زا  شیب  دـنک  ادـیپ  همادا  ییوگ  هواـی  زگا  دـنا و  هدز  ناـیارس 
نیا زا  هک  دلقم  ینس  هعیش و  هقبط  زا  تراهط  تمصع و  نادناخ  هب  دنم  هقالع  نیدتم و  دارفا  یلو  ةرضاح  اهل  لعنلا  امنا  انودع و  برقعلا 

عجارم زا  یکی  هب  الـضف  زا  یعمج  هعلیـسو  هب  دوخ  یعرـش  فیلکت  نییعت  يارب  دندوب  تحاران  تخـس  تیب  لها  رب  هنادرخبان  ياه  تناها 
رد تبث  يارب  رظن  راـهظا  نودـب  باوج  لاوس و  نیع  هک  دنتـشاد  موقرم  ار  دوخ  هیرظن  اوتف و  ناـشیا  دـندومن و  هعجارم  هعیـش  ردـق  یلاـع 
اب هتاکرب .  تماد  ینالیملا  يداه  دـمحم  دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  باطتـسم  ترـضح  كراـبم  رـضحم  ددرگ :  یم  جرد  خـیرات 

دراد و بهذم  لوصا  نید و  لوصا  هب  هدیقع  هک  یـسک  - 1 دییامرف :  موقرم  باوج  احیرص  لیذ  تالاوس  هب  میراد  اعدتـسا  مارتحا  لامک 
هعاطلا صرتفم  ناماما  نیموصعم و  يافلخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  يایصوا  زا  رفن  هدزاود  هک  تسا  دقتعم  تماما  هب  تبسن  طقف 
یصقن ایآ  دنراد  هتشاد و  رشب  عمج  رب  یعیرـشت  تیالو  دشاب و  یم  تازجعم  تامارک و  ياراد  دنوادخ  فرط  زا  هضرا و  یف  هللا  ججح  و 

دنراد هنییوکتت  هیلک  تیالو  ملاع  راگدرورپ  فرط  زا  ایصوا  ایبنا و  ایآ  - 2 ربخ ؟  ای  دسر  یم  رکابم  رظن  هب  يو  عیشت  نامیا و  مالسا و  رد 
هنینیوکت هیلک  تیالو  ینعم  هک  نآ  یعدتسم  دییامرف و  نایب  ار  نآ  لیلد  تسا  ینمتم  دنشاب  اراد  ار  یماقم  نینچ  هک  یتروص  رد  ریخ ؟  ای 

؟  دنتسه ملاع  ییاغ  تلع  ای  دنـشاب  یم  تادوجوم  یلعاف  تلع  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ایآ  تانمکم  داجیا  رد  - 3 دییامرف .  حیضوت  ار 
تاروما رد  تسا  فرصت  قح  نتشاد  هب  یعیرـشت  تیالو  - 1 باوج :  یلالوا 1390 ق  يدامج  دهشم 26  بالط  الـضف و  زا  رفن  هن  اضما 

و کلذ ،  ریغ  درادـن و  یلوتم  هک  یفاقوا  يارب  یلوتم  بصن  ماتیا و  روما  هرادا  يارب  میق  بصن و  رب  هیقف  تیالو  دـننام  اـهنآ  هرادا  مدرم و 
هک تسا  تبسانم  نیمه  هب  و  دنلیاق ،  ناشناگزرب  قح  رد  اه  ینـس  هک  نانچ  دنیوگ  ار  يراذگ  نوناق  عیدصت  قح  یعیرـشت  تیالو  یهاگ 

يارجم زا  تسا  ترابع  نآ  زا  یتمسق  کی  هینیوکت ،  تیالو  - 2 دنا .  هدرک  عیرشت  ار  اهنآ  ریغ  یحـض و  هلفان  زامن و  رد  فتکت  ناشیارب 
هیلک تیـالو  زا  تسا  تراـبع  رگید  مسق  دـنا و  هتـشاد  مالـسلا  مهیلع  ایـصوا  اـیبنا و  مومع  هک  هلمجلا  یف  تاـنئاک  هب  تبـسن  ندوـب  ضیف 

مالـسلا مهیلع  راـهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  قح  رد  هک  ناـکما  ملاـع  عیمج  هب  تبـسن  تسا  ندوب  ضیف  يارجم  هک  هینیوکت 
دنا هدومرفن  فازج  غورد و  تسا و  هدیسر  ام  هب  رتاوت  دح  زا  شیب  هک  تیالو  نابحاص  دوخ  هتفگ  زا  تسا  ترابع  نآ  لیلد  هدش و  تباث 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هربتعم  ثیداحا  بتک  هب  هک  سک  ره  رب  لیلد  نیا  دـشاب و  یم  قدـصم  قداص و  ناراوگرزب  نآ  اریز 

ماقم نیا  راکنا  تساروکذم و  دوخ  ياج  رد  هک  در  لباق  ریغ  هیلقع  هلدا  رب  هوالع  تسا  نشور  دنیامن  هعجارم  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئاو 
هطساو هدش  هدیرفآ  اهنآ  دوجو  يارب  ملاع  دنشاب و  یم  ملاع  ییاغ  تلع  هچنانچ  ناراوگرزب  نیا  - 3 يرفعج .  بهذم  رظن  زا  تسا  صقن 

دوجولا هب  ام  لعاف  احالطصا  نیا  دسر و  یم  نارگید  هب  ادخ  نذا  هب  هدرک و  رورم  نانآ  زا  دوجو  ضیف  هک  دنـشاب  یم  زین  ضیف  يارجم  و 
تسین و يا  هدننیرفآ  لاعتم  يادخ  زج  هک  دشاب  یم  هدنهد  دوجو  هدـننیرفآ و  یـضعب  هک  تسا  دوجولا  هنم  ام  لعاف  زا  ریغ  دـنیوگ و  یم 
هب ام  هک  ماسجا  يامن  وشن  هب  تبسن  تسا  باتفآ  ندوب  هطـساو  يارب  لاثم  تهج  هب  و  تسا .  راگدرورپ  سدقم  تاذ  هب  رـصحنم  شنیرفآ 

لاعتم يادخ  هب  رصحنم  هک  نداد  وجو  و  ندیرفآ ،  رد  لصاحلا  سب .  تسادخ و  هدنهد  دوجو  شنیرفآ و  تسا و  هلحرم  نیا  رد  دوجولا 
راهطا همئا  سب و  تسادخ و  زا  اثنتسا  نودب  زیچ  ره  تیدوجوم  درادن و  يزیچ  دوخ  زا  یـسک  اریز  درادن ،  تکرـش  سک  چیه  دشاب  یم 

تهج نیمه  هب  ناشماقم  تعفر و  برق و  لامک  دنـشاب و  یم  ضیف  هطـساو  ادـخ  هدارا  نذا و  هب  ناشتینارون  مافم  بسح  هب  مالـسلا  مهیلع 
بلطم ود  همتاخ  رد  دـنراد .  هطـساو  هب  زاین  دادعتـسا  نیا  نتـشادن  تهج  هب  نارگید  دـنریگ و  یم  ضیف  هطـساو  دالب  ناشدوخ  هک  تسا 

ام فقت  و ال   : ) دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  دوش ،  دنم  هدیقع  دهد و  شوگ  یتاموهوم  ره  هب  یتسیابن  ناسنا  هک  نیا  الوا :  دوش :  یم  هتفگ 
نسح رگیدمه  اب  ناناملسم  ایناث ،  هیآ 36 . )  ءارسا ،  هروس   ( . ) الوسم هنع  ناک  کئلوا  لک  داوفلاو  رـصلا  عمـسلا و  نا  ملع  هب  کل  سیل 

هک دنهدب  تیمها  هملک  تدحو  هب  دنشاب و  هتشادن  یناسفن  ضرغ  دنزیهرپب و  سوه  اوه و  زا  دونش  تفگ و  رد  دنشاب و  هتـشاد  ترـشاعم 
ینآرق روتـسد  اب  یـستیابن  سپ  هیآ 103 )  نارمع ،  لآ  هروس   () اوقرفت ـال  اـعیمج و  هللا  لـبحب  اومـصتعا  و   : ) دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ 

كرابم رهم  لحم  ینالیملا  ینیسحلا  يداه  دمحم  دیس  یلاعت .  هناحبس و  هنم  دییاتلا  دومن و  تفلاخم 
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ینیوکت تیالو 

تاماقم مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  دنـشاب  هتـشادن  يونعم  ماقم  هک  تسین  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  يارب  تموکح  تیـالو و  تاـبثا  همزـال 
دای نآ  زا  مالسلا  مهیلع  همئا  ناسل  رد  یهاگ  هک  تسا  یهلا  یلک  تفالخ  ماقم  نآ  تسا و  تموکح  هفیظو  زا  ادج  هک  تسه  مه  يونعم 

تاماقم هب  یـسک  هک  تسام  بهذـم  تایرورـض  زا  هصالخ  رما  یلو  ربارب  رد  تارذ  عیمج  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  یتفالخ  تسا :  هدـش 
قبط مالسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  الوصا  لسرم  یبن  برقم و  کلم  یتح  دسر ،  یمن  مالـسلا  مهیلع  همئا  يونعم 

دنراد یتاماقم  و  دـنا ،  هتـشاد  زایتما  مدرم  هیقب  زا  تنیط  هفطن و  داقعنا  رد  و  شرع ،  للـض  رد  دـنا  هدوب  يراونا  ملاع  نیا  زا  شیپ  تایاور 
هتخوس مدش  یم  رت  کیدزن  یمک  هاگ  ره  تقرتح  همئا ال  توند  ول  دـنک :  یم  ضرع  لیئربج  جارعم ،  تایاور  رد  هک  نانچ  هللاءاشام  یلا 

ار نآ  برقم  هتـشرف  هن  هک  میراد  یتالاح  ادخ  اب  ام  لسرم .  یبن  برقم و ال  کللم  عسی  تالاح ال  هللا  عم  انل  نا  هک :  شیامرف  نیا  اب  مدوب 
هکنآ زا  لـبق  دـنراد  یتاـماقم  نینچ  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  تساـم  بهذـم  لوصا  ءزج  نیا  لـسرم .  ربماـیپ  هن  دـشاب و  هتـشاد  دـناوت  یم 

نیا اب  تسه  مه  مالـسلااهیلع و  ارهز  ترـضح  يارب  ياونعم  تاماقم  نیا  تایاور ،  بسح  هب  هک  نانچ  دـشاب  ناـیم  رد  تموکح  عوضوم 
ترـضح مییوگ  یم  یتقو  ور  نیا  زا  تسا  تموکح  هفیظو  ياوس  تاماقم  نیا  هفیلخ .  هن  یـضاق و  هن  تسا و  مکاـح  هن  ترـضح  نآ  هک 

یـسک رگا  نینچمه  درادـن  يونعم  يرترب  ام  رب  ای  تسامـش  نم و  لثم  هک  تسین  نیا  شا  همزال  تسین  هفیلخ  یـضاق و  مالـسلااهیلع  ارهز 
تیالو و ماقم  هک  نیا  زا  رتـالاب  هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هراـبرد  ینخـس  مهـسفنا  نم  نینموملاـب  یلوا  یبنلا  هک  دـش  لـیاق 

كاچ وت  قارفز  اج  ره  اهناج  رب  شتآ  ملاع  رد  وت  داـی  يا  اـهناسنا  فارـشا  يا  دزاـن  یم  وت  هب  مدآ  ( 235  . ) دراد ار  ناـنموم  رب  تموکح 
نهک هدـیدرگ  اه  تیاکح  رایـسب  اه  ناتـسب  هب  هلال  ره  نیگنر  دـش  وت  نوخ  زا  تنابحم  کشا  اب  باریـس  نید  نشلگ  يا  اه  نابیرگ  تسا 

رد اه  ناج  ازج  زور  ات  دزوس  نوچ  وت  دای  زک  دـناد  ادـخ  يداد و  ناناج  هر  هب  ناج  کی  اه  نارود  هب  تسا  هزات  وت  ثیدـح  زوسناج  ماما 
وت هب  مدآ  قح  ياضر  هار  رد  يداد  ناج  وت  هک  ناس  نآ  اه  ناونع  وت  نوخ  اب  رتفد  ره  هب  تبث  دـش  تسا  تبث  نوخ  هب  وت  ماـن  يدازآ  رتفد 

(236  . ) اه ناملسم  هراومه  تمزع  زا  رختفم  يا  هنادرم  تمه  اب  یمالسا  ینابرق  اه  ناسنا  فرشا  يا  دزان  یم 

ناربمایپ البرک و  هثداح  مراهچ :  شخب 

نآ هیمست  هجو  البرک و  لئاضف  لوا :  لصف 

البرک لئاضف 

یلص دمحم  لآ  مایق  ات  هک  یکاخ  نآ  ینعی  البرک  داد .  ناشن  هشیمه  يارب  لطاب  ربارب  رد  ار  قح  تردق  هک  یکاپ  كاخ  نآ  ینعی  البرک 
یبا لآ  تفالخ  طاسب  زور  فصن  رد  هک  ینابایب  نآ  ینعی  ـالبرک  تسا .  دـنلب  نآ  زا  هلذـلا  اـنم  تاـهیه  قح و  لـها  يادـن  هلآ  هیلع و  هللا 

 . تسور خرس  افص و  اب  باداش و  تیرـشب  ملاع  نادرم  دار  نوخ  هب  هشیمه  هک  يزبسرـس  ناتـسب  نآ  ینعی  البرک  دیچیپ .  مه  هب  ار  نایفس 
هک هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  ةرایزلا  لماک  زا  راحب  رد  رای  يوک  رـس  هب  درمیب  هک  نآ  رایـشوه  رب  تسا  مادک  هدنز  ( 237)
مرح ار  وا  دـنک و  قـلخ  ار  هبعک  نیمز  هک  نآ  زا  شیپ  لاـس  رازه  داد 24  رارق  دوخ  كرابم  نما و  مرح  ار  ـالبرک  نیمز  دـنوادخ  دومرف : 
ياـه غاـب  زا  یغاـب  نیرترب  نآ  رب  دوش  یم  هداـهن  دوش و  یم  دـنلب  شا  ینراون  تبرت  ار  نیمز  نیا  دوـش  یم  تماـیق  زور  نوـچ  دـهد  رارق 

هک ناـنچ  یتشهب  ياـه  غاـب  نیب  دـهد  یم  ییانـشور  سدـقم  نیمز  نآ  و  نیلـسرم ،  ناربماـیپ و  رگم  نآ  رد  دوش  یمن  نکاـس  هک  یتشهب 
انا دنز :  یم  دایرف  ار و  تشهب  لها  ياه  مشچ  دنک  یم  هریخ  شرون  هک  نیمز  لها  يارب  زا  اه  هراتس  نیب  رد  يا  هراتس  دهد  یم  ییانشور 
يا هکرابم  هعقب  البرک  نیمز  نیا  ۀنجلا .  لها  بابش  دیـس  مالـسلا و  هیلع  ةادهـشلا  دیـس  تنمـضت  یتلا  ۀکرابملا  ۀبیطلا  ۀسدقملا  هللا  ضرا 
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(238  . ) هدومرف دای  دیجم  نآرق  رد  دنوادخ  هک  تسا 

البرک نیمز  تلیضف 

دیـس و مدرک :  ضرع  ار  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  مدید  باوخ  رد  تفگ :  هدومرف  لقن  یناهبهب  دیحو  همالع  زا  هبیط  هملک  رد 
-1 دراد . ؟  ار  وا  زا  ندرک  لاوس  تارج  هتشرف  مادک  دومرف  امـش ؟  راوج  رد  دشاب  هدش  نفد  هک  یـسک  زا  دننک  یم  لاوس  ایآ  نم  يالوم 

نیمز مادک  تفگ :  درک و  رخف  هبعک  نیمز  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  ةرایزلا  لماک  زا  راحب  رد 
مرح نم  دنیآ و  یم  نم  يوس  هب  رود  کیدزن و  ياه  هار  زا  مدرم  تسا و  هدش  عقاو  نم  تشپ  رد  ادخ  هناخ  هک  نآ  لاح  تسا و  نم  لثم 

ما هداد  البرک  نیمز  هب  هک  یتلیضف  اب  وت  تلیضف  تبـسن  ریگب ،  مارآ  نک و  سب  درکوا :  رب  یحو  دنوادخ  سپ  متـسه ؟  یهلا  نما  لحم  و 
دوجو نآ  دوب  یمن  رگا  مدرک و  یمن  یتلیـضف  وت  هب  نم  البرک  نیمز  دوبن  رگا  درادرب  ایرد  بآ  زا  ایرد و  بآ  رد  هک  تسا  ینزوس  نوچ 

عضاوتم و شاب و  رقتسم  ریگب و  مارآ  سپ  ینک  یم  رخف  نآ  هب  هک  يا  هناخ  نآ  مدرک  یمن  قلخ  نم  دراد ،  رب  رد  البرک  نیمز  هک  یفیرش 
هک تسا  یبآ  نیمز و  نیتسخن  تارف  بآ  البرک و  ( 239  . ) مرب یم  منهج  شتآ  هب  ار  وت  وت و  رب  منک  یم  بضغ  الاو  شاب ،  راوخ  لیلذ و 
نآ سپ  ار  وت  تسا  هداد  لیضفت  ادخ  هک  يزیچ  نآ  هب  امن  ملکت  نیمز  نآ  هب  دنوادخ  دومرف  سپ  دینادرگ  كاپ  سدقم و  ار  نآ  دنوادخ 
نم كاخ  رد  افـش  مکرابم و  سدـقم  هک  ادـخ  نیمز  منم  یـضعب  رب  یـضعب  دـندومن  رخافت  اه  بآ  اه و  نیمز  هک  ینامز  رد  نتفگ  نیمز 

رب تسین  ندرک  رخف  مضرغ  تسا و  هداد  نم  هب  ار  تفارـش  نیا  هک  یـسک  ربارب  رد  ملیلذ  عضاـخ و  هکلب  تسین  ندرک  رخف  ضرغ  تسا . 
تلیـضف و دوـمن  داـیز  ار و  نیمز  نآ  تشاد  یمارگ  لاـعتم  يادـخ  سپ  ادـخ .  يارب  زا  تسا  رکـش  هکلب  تسا  نم  زا  رت  تـسپ  هـک  نـیا 

ابیز هچ  رعاـش  ( 240  ) ادـخ يارب  زا  درک  هک  يرکـش  عضاوت و  ببـس  هب  وا  باحـصا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  ببـس  هب  ار  نآ  تمارک 
گرم ماگنه  وتز  ام  يانمت  هک  تسا  سب  نیمه  بر  ای  ینک  اوسر  يدبا  تلجخ  هب  ار  ام  ینکفا  هدرپ  ام  هدرکز  رگا  بر  ای  تسا :  هدورس 

رب ندوب  ادـخ  هناخ  تفارـش  هب  هکم  نیمز  هک  یماگنه  دراد و  تفارـش  هکم  نیمز  رب  البرک  نیمز  تشذـگ  هک  نانچ  ینک  ـالبرک  اـم  نفد 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  اریز  تسا ،  ملـسم  نیا  تسا و  البرک  كاخ  رطاخ  هب  وت  تیلـضفا  هک  شاب  مارآ  دـش :  باطخ  دـیلاب ،  یم  دوخ 

نیـسح ماما  نفدم  هک  البرک  نیمز  سپ  درک  یمن  ادخ  هناخ  جح  یـسک  دوب  یمن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رگا  دـش و  مالـسا  هیقبم  تلع 
زا شیپ  لاس  رازه  البرک 24  نیمز  هک  هدش  لقن  ررکم  رابخا  رد  دراد  تیلضفا  تسا  هبعک  هناخ  لحم  هک  هکم  نیمز  رب  تسا  مالـسلا  هیلع 

البرک نیمز  زا  ار  نالوسر  همه  ادخ -  تمحر  هتشرف  لیئربج -  دندش و  هاگآ  ناربمایپ  مامت  عیاقو  نیا  زا  دوب و  یهلا  نما  مرح  هکم  نیمز 
شهب رد  تمایق  زور  تسا و  تشهب  زا  يا  هعطق  البرک  نیمز  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  زا  تخاس .  هاگآ  نآ  عیاقو  و 

هیلع قداـص  رفعج  ماـما  زا  بیذـهت  رد  تسا .  رونم  تشهب  ياـه  نیمز  نیب  رد  ناـشخرد  دیـشروخ  دـننام  نیمز  هعطق  نآ  دـنراذگ و  یم 
 . تسا البرک  هکراـبم  هعقب  تسا و  تارف  هدومرف  رکذ  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  نمیـالا  دـیاولا  یطاـش  دومرف :  هک  دـنک  یم  تیاور  مالـسلا 

(241)

قشع رهش  ياهمان 

ترهـش رد  یناـکم  چـیه  مسا  هک  يا  هملک  ـالبرک ،  - 1 دـسر :  یم  مسا  تسیب  زا  شیب  هب  هک  هدـش  هدـیمان  يداـیز  ياـهمان  اـب  ـالبرک ، 
هـشیر دـندقتعم  یـضعب  فلا :  تسا ؟ !  هدـشن  هتفگ  هک  اهفرح  هچ  نیرفآ  لامک  هملک  نیا  ریـسفت  رد  دـسر و  یمن  شیاـپ ،  هب  تسادـقو 

یلاح یب  زا  دنهاوخب  هک  ینامز  اهبرع  و  اهمداگ .  ندش  تسس  ای  نتشادرب ،  ماگ  یتسس  هب  ینعی  هلبرک  دش و  هتفرگ  هلبرک  هملک  زا  البرک 
تـشاد یم  رب  ماگ  یتسـس  هب  هک  لاح  رد  دمآ  ینالف  ینعی  البرکم  یـشمی  داج  دـمیوگ  یم  دـننک  تیاکح  یـسک  نتفر  هار  تلاسک  اب  و 

شیاهماگ داد و  یم  تسد  شیارب  یصاخ  ساسحا  دیسر  یم  اجنآ  هب  هک  یسک  ره  هک  تسا  هدوب  نانچ  البرک  نیمزرس  ییوگ  وت  ( 242)
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ياهناتـساد زین  لتاقم  بتک  رد  دزاب .  یم  ار  دوخ  دگنل و  یم  دسر  یم  البرک  سدقم  تحاس  هب  ات  ملق ،  تیمک  هک  نانچ  دـش  یم  تسس 
تما هب  دـش و  یم  نمیگمغ  كانهودـنا و  رایتخا  یب  داتفا  یم  البرک  هب  شرذـگ  هک  هتـشذگ  ناربمایپ  زا  کـی  ره  هک  هدـش  لـقن  يداـیز 

هدش و هتفرگ  لابرک  هملک  زا  البرک  ب :  داد .  دهاوخ  خر  رابمغ  رایسب  گرزب و  سب  يا  هثداح  نیمزرس  نیا  رد  هک  داد  یم  ربخ  شیوخ 
كاخ و زا  ار  نآ  مدرک و  باـبرغ  ار  مدـنگ  ینعی  ۀـطنحلا ،  تلبرک  دوش :  یم  هتفگ  ندرک ،  كاـپ  زیمت و  ندرک و  لاـبرغ  ینعی  لاـبرک 

ناهایگ ای  تخرد  نودب  گنـس و  گیر و  زا  یلاخ  دوب  ینیمز  هک  دـنا  هتفگ  البرک  نیا  رطاخ  هب  زین  البرک  هب  مدـینادرگ .  كاپ  كاشاخ 
البرک تسیامـسم !  اب  مسا  هک  یتسار  ( 243  . ) دـشاب هدرک  هدامآ  هتـشک  يارب  هدرک و  كاپ  ار  نآ  يزرواشک  هکنیا  لـثم  محازم ،  زره و 

ادـج یبوخ  هب  نیغورد  ناناوخ  زجر  زا  ار  نادـیم  نادرم  فعـض و  زا  ار  فیرـش  خـیرات  لوط  رد  هشیمه و  هک  لابرغ  خـیرات  لابرغ  ینعی 
 . تسالبرک رد  هنیآ  میتریغ ،  یب  همه  ام  رویغ  قشع  مرحم  نمجنا ،  نیا  رد  تسیک  دیوگ :  یم  يولهد  لدـیب  هک  نانچ  دـنک  یم  هدرک و 
زا هدوب و  یسراف  لصا  رد  هملک  نیا  د :  ( 244  . ) ناگیادخ هناخ  ادـخ و  مرح  ینعی  تسا  هتفای  بیکرت  البا  برک و  هژاو  ود  زا  البرک  ج : 

لباب روک  لصا  رد  ه :  ( 245  . ) شیاین شرامن و  هاگیاج  یترابع  هب  دنمشزرا  ینامـسآ و  راک  ینعی  تسا  هدش  هتفرگ  الاب  راک و  هملک  ود 
مرکا لسور  شدج  مالـسلاامهیلع و  یلع  شردپ  ءادهـشلادیس و  ترـضح  دوخ  طسوت  و  ( 246  ) لباب رهـش  ياتـسور  رد  ینعی  تسا  هدوب 
نیمه زین  هعیش  يارعـش  ءابدا و  ( 247  . ) تسا هدـش  ریـسفت  ءالتبا  ناحتما و  ـالب و  درد و  ینعی  ءـالب  برکو و  ـالبرک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

الب برک  راد  ای  البرک  دننک :  یم  دای  نینچ  البرک  زا  يریمح  لیعامسا  دیس  یعیش  نادیهـش  رالاس  هنومن  ناونع  هب  دنا  هدیزگرب  ار  ریـسفت 
لآ كدـنع  یقل  اـم  دـالب  اـبرک و  تلز  ـال  ـالبرک !  دـیوگ :  یم  نینچ  یـضر  فیرـش  دیـس  موحرم  یعیـش ،  دنمـشیدنا  گرزب  و  ( 248)
یم داـی  هب  ار  ـالب  هودـنا و  زا  یهوبنا  هشیمه  وت  ـالبرک  يا  ( 249  ) يرج عمد  نم  لاس و  مد  نم  اوعرـص  اـمل  کـبرت  یلع  مک  یفطـصملا 

هک اهنوخ  هچ  دندش  هتشک  هک  یماگنه  دیـسر .  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  كاپ  لآ  هب  وت  كاخ  رد  هک  هچنآ  ببـس  هب  يروآ 
رد ـالبرک  تسا و  هدوـب  تـیمها  زئاـح  اـهمان  رگید  زا  شیب  ریاـح  ـالبرک ،  زا  سپ  ریاـح :  - 2 دـش .  يراـج  هک  اهکـشا  هچ  دـش و  هتخیر 
رد دـشاب  یم  نآ  دودـح  ماکحا و  رئاح و  صوصخ  رد  هک  ار  یـصاخ  لئاسم  ءاهقف  دوش و  یم  ناونع  مان  نیمه  اـب  رتشیب  یهقف  ياـهباتک 
یم ناریح  اجنآ  رلد  بآ  هک  ییاج  ینعی  رئاح  ایریح  تسا ،  ریاح  ناـمه  ففخم  ریح ،  - 3 دننک .  یم  یـسررب  ثحب و  ناونع  نیمه  لیذ 
اجنآ رد  زین  شرونا  دسج  تسا و  هدش  عقاو  سدـقم  ناکم  نیمه  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگلتق  لادوگ  دـچیپ و  یم  رود  هب  دـنام و 

دندرک یم  نوفدـم  اجنآ  رد  ار  دوخ  ناگدرم  نایحیـسم  هک  دوب  یناتـسروگ  مان  مالـسا  زا  شیپ  لـصا و  رد  سیواون ،  - 4 تسا .  نوفدم 
هدرب راک  هب  ار  هملک  نیا  شفورعم  ياه  هبطخ  زا  یکی  نمض  رد  مالسلا  هیلع  نیح  ماما  هللادبعابا  ترضح  نادیهش  ياوشیپ  هک  نیا  بلاج 

تمایق هک  تفر ،  یم  تیدبا  يوس  هب  ور  عقاو  رد  هفوک و  يوس  هب  رهاظ  رد  دوب و  هدش  جراخ  شدج  میرح  زا  شترضح  هک  هاگنآ  تسا 
دیواج هشیمه  ياه  هسامح  هماگنه  ات  دوب  هدرک  تکرح  هنیدم  زا  هک  یماگنه  دشخب و  هنادواج  تونق  ار  قشع  مایق  دنک و  اپ  رب  ار  خیرات 
قایتشا یفالـسا  یلا  ینهلوا  ام  و  ةاتفلا ،  دـیج  یلع  ةدـالقلا  طـخم  مدآ  دـلو  یلع  توملا  طـخ  دومرف :  نینچ  دـنیرفایب ،  ار  شراگدـنام  و 

(250  . . . ) ءـالبرک و سیوا و  ونلا  نیب  تاوفلا ،  نالـسغ  اـهعطقت ،  یلاـصواب ،  یناـک  هیق ،  ـال  اـنا  عرـصم  یل  ریخ  فسوی و  یلا  بوقعی 
ناک رتخد  ندرگ  رد  دنب ،  ندرگ  هک  دنام  یم  یـشقن  هب  تفاطل  رد  هک  يراتـشون  تسا ؟  هدش  هتـشون  ابیز  هچ  مدآ  نادـنزرف  يارب  گرم 

فسوی شرسپ  رادید  هب  بوقعی  هک  مقاتشم  ردقنامه  فلس  رادید  هب  تداهش و  شخب  ناج  ماج  ندیشک  رـس  يارب  نم  دشک و  یم  ناوج 
ياـهگرگ اـهیدوز  نیمه  هب  هک  منیب  یم  تفاتـش ،  مهاوخ  شرادـید  هب  نم  هک  تسا  هدـیزگرب  یهاـگلتق  نم  يارب  یهلا ،  ریدـقت  تسد  ، 

-6 تارف .  رانک  تارفلا ،  فط  - 5 دننک . . .  یم  ادج  مه  زا  ار  مندب  ياضعا  دنب  دنب  هتخادنا  هرـصاحم  رد  ارم  البرک  سیواون و  هنـسرگ 
رارق هناخدور  بل  رد  ای  دنـشاب  ایرد  فرـشم  هک  ياهنیمز  هب  فط  تسا و  ینعم  کی  هب  ابیرقت  مسا  هس  ره  نیا  تارفلا ،  یطاش  - 7 فط . 
فط دنوب  هتفرگ  شیوخ  رانک  رد  ار  البرک  هدوب و  نآ  رد  هک  يا  همـشچ  دنچ  رطاخ  هب  ار  البرک  نیمزرـس  دوش  یم  قالطا  دنـشاب  هتـشاد 

 . تسالبرک یمیدق  فورعم و  ياهمـسا  زا  اونین ،  - 8 ( 251  . ) مقلع رهن  لمجلا و  نیع  همیهر ،  هیناطقطق ،  دننام :  ياه  همـشچ  دـنا  هتفگ 
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 . ارومع - 15 لباب .  رقع  - 14 لتاقم .  ینب  رصق  - 13 هیرام .  - 12 هیرضاغ .  ءافولا 11 - لحم  - 10 ءالتبالا .  عضوم  ای  ءـالبلا ،  عضوم  - 9
نیسحلا هنیدم  - 19 ( 252  . ) دوش یم  هدناوخ  هثاثش  مدرم  فرع  رد  هک  ائافش ،  - 18 اه .  هحون  اه و  هلان  ینعی  حئاون ،  - 17 اروفص .  - 16

لقن اهباتک  رد  هک  ییاهمـسا  رگید  253)و   ) هکرام هعقب  - 21 مالسلا .  هیلع  نیسحلا  دهـشم  - 20 مالسلا .  هیلع  نیسح  رهش  مالـسلا ،  هیلع 
 ، اه قیاقش  دهشم  تداهش ،  رهـش  قشع ،  خلـسم  ناقـشاع ،  هاگنابرق  قشع ،  شرع  اهـسامح ،  دابآ  تریح  دوش  یم  ار  البرک  و  دنا ،  هدش 

 . دناوخ اه و . . .  هلالآ  هبعک 

هاگن کی  ردالبرک 

نیا رد  یخیرات  كرادـم  هک  اج  نآ  زا  یلو  دـسر ،  یم  نایلباب  نارود  هب  هدوب و  یمیدـق  رایـسب  البرک ،  یخیرات  هنـشیپ  هک  نیا  دوجو  اـب 
رد يرمق  يرجه  لاس 13  ات  قارع  داد .  تسد  هب  مالسا  زا  شیپ  البرک  خیرات  زا  ناوت  یمن  ار  یقیقد  تخانش  تسا ،  كدنا  زیچان و  باب 

لیخ طـسوت  ـالبرک  نمـض  رد  قارع و  روـشک  ماـمت  جـیردت ،  هب  يرجه  لاـس 16  ناـمه  زا  هکنیا  اـت  دوب ،  ناریا  نارادـمامز  هطلـس  ریز 
روهشم فورعم و  داتفا ،  قافتا  يرجه  لاس 14  رد  هک  هیسداق  گنج  نایم  نآ  زا  تشگ  دازآ  دش و  هدوشگ  ناملـسم  نازابرـس  ناشورخ 

زکرم اه و  هسامح  دـهم  زاس و  خـیرات  ثداوح  یـسب  رتسب  نیـشن و  هعیـش  يروشک  هشیمه  مالـسا ،  خـیرات  لوط  رد  قارع  ( 254  . ) تسا
زا تسا  يرهـش  هک  ار  ( 255  ) هفوک هدز و  قرو  ار  البرک  باـتک  هک  تسا  یفاـک  اـهنت  تسا ،  هدوب  نینوخ  گرزب و  سب  ییاـه  بـالقنا 

كالفا و هب  رـس  كاخ ،  همان  نوخ  نیا  دید  دیهاوخ  یم  هک  تسا  تقو  نآ  تتـسشن ،  اشامت  هب  خیرات  هنییآ  رد  البرک ،  ناتـسا  ياهرهش 
هتـسب رون  تونق  ار  خـیرات  تمایق  شیوخ  زابنوخ ،  مایق  رد  کی  ره  هک  ییاه  هلالآ  دراد  اه  هلـالآ  شیور  زا  تیاور  دـشک و  یم  توکلم 

مغر یلع  زین  زورما  دـنا .  هدـیناهر  ریوزت  رز و  روز و  یگدـنب  دـنب  زا  ار  رـشب  روج و  لـهج و  زا  ار  ناـهج  یکیراـت و  زا  ار  خـیرات  دـنا و 
ناـشخرد رایـسب  ناراـگزور  نوچ  تسا و  نادرم  رویغ  ناـگدازآ و  مرگ  نوناـک  ـالبرک ،  ثعب  فیثـک  بزح  ناراوخ و  ناـهج  تساوـخ 

ام دور و  یم  شراجفنا  راظتنا  هظحل  ره  ناشفـشتآ  هوک  نوچ  دراد و  ساپ  تکرح  اب  لاح و  رپ  ار  اـه  هساـمح  میرح  هک  دور  یم  شیوخ 
رد رتمولیک  هلصاف 105  اب  البرک  رضاح ،  لاح  رد  میشاب .  نایئالبرک  نوناک  زا  رگید  يرون  راجفنا  دهاش  هک  میا  هدنز  دیما  نیا  هب  نایعیش 

 . دوش یم  هدناوخ  البرک  ناتسا  مان  هب  یناتسا  زکرم  هدش و  عقاو  دادغب  یبرغ  بونج 

نارگمتس مشچ  راخ 

نارادم روز  نارگمتس و  مشچ  راخ  هشیمه  شیوخ  يارجام  رپ  خیرات  لوط  رد  نادیهش  دیواج  هشیمه  دهشم  نیا  ینیسح ،  سدقم  ناتسآ 
مالـسلا هیلع  نادیهـش  رالاس  رارحالا  وبا  وا  دای  ماـن و  دـنک :  یم  هدرک و  مارح  یتفـص  نوعرف  شنم و  دـیزی  ره  مشچ  رب  ار  باوخ  هدوب و 

ادیهـش نیـسحلا  رکذـی  املک  ینابل :  فورعم  نارعاش  زا  یکی  لوق  هب  ناگ  دیدمتـس  ناـمورحم و  ناـج  رد  ار  یبلط  تداهـش  ماـیق و  حور 
اراوت الیتق  تمی  مل  اذاف  دبتسم  ملظ  لک  تمیلف  اراعشلا  نیسحلا  نع  انلقن  دق  يدیح  ملظلا  ۀلو  نودانیف  رارحالا  بنی  رهدلا  بکوم 

همالس سلوب 

یم ار  ینادرم ،  دازآ  راگزور  خرس  دای  نیا  راس ،  هیاس  رد  دوش  یم  دای  خیرات  دهاش  دیهش و  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  هاگ  ره 
ره هک  میا  هتفرگ  دای  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  ار  نیرفآ  روعـش  راعـش  نیا  ام  دشابن و  متـس  تلود  دیاب  دـنهد :  یم  رد  ادـن  هک  دـناورپ 

نیسح ماما  نیرثاثلوبا  هرطاخ  دای و  نارگمتـس  تهج ،  نیمه  هب  تسرد  دوش .  هدودز  خیرات  هنحـص  زا  ای  دریمب و  دیاب  ای  رگمتـس  دبتـسم 
دـبنگ و زا  رتشیب  هک  ار  هسامح  دیـشروخ  شبات  دـنناد و  یم  رطخ  نیرت  گرزب  هکلب  گرزب  رطخ  شیوخ  يارب  ار  ـالبرک  مالـسلا و  هیلع 
هسامح و هراوهگ  قح  هب  هک  سدقم  ناکم  نآ  اب  هشیمه  دنبات و  یمن  رب  دبات  یم  خیرات  رب  ینیسح  سدقم  رهطم و  ناتـسآ  ياه  هتـسدلگ 
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هک يا  هنایشان  هناحوبذم و  تامادقا  هب  کنیا  دنراد و  موادم  گنج  هزیتس و  رس  دوش  یم  هدیمان  نادیهش  دهشم  مایق و  تداهـش و  هسردم 
تفرگ و ماجنا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتوکلم  هاگراب  يدق و  ناتـسآ  نیا  يدوبان  وحم و  رد  خیرات  نارگمتـس  يوس  زا  خیرات  لوط  رد 
رد هشیمه  ار  خـیرات  تازجعم  نیا  هک  دـشاب  مینک ،  یم  راو  تسرهف  راذـگ و  یتاراـشا  هدـیماجنا  نایدـیزی  نارگمتـس و  تسکـش  هب  همه 

ماما لتاق  رسدوخ و  نارگمتـس  زا  یکی  هک  وا  میقتـسم  روتـسد  هب  یقیناود  روصنم  رـصع  رد  لوا :  تراسج  میـشاب :  هتـشاد  شیوخ  رطاخ 
هیلع رفعج  نب  یسوم  ماما  ترضح  لتاق  یسابع و  روج  يافلخ  زا  یکی  دیشرلا  نوراه  رصع  رد  مود :  تراسج  دوب .  مالـسلا  هیلع  قداص 

لکوتم تسد  هب  موس :  تراسج  دـندرک .  ناریو  بیرخت و  یلک  روط  هب  ار  ینیـسح  رهطم  رئاح  داد  روتـسد  لاس 193 ق  رد  هک  مالسلا ، 
 . دـندرک ناریو  ار  نآ  ساسا  زا  هکنانچ  دـش  تراسج  ینیـسح  میرح  هب  و 236 و 237 و 247 ق  ياـهلاس 233  رد  بیترت  هب  هک  نوعلم 

هندرگ دزد  تسد  هـب  لاس 269 ص  رد  مجنپ :  تراـسج  لاس 273 ق .  هب  یـسابع  رـصع  هفیلخ  قفوم  دـهع  رد  مراهچ :  تراسج  ( 256)
شتآ رثا  رد  رهطم  مرح  لاس 407 ق  رد  مشش :  تراسج  دوب .  یشحو  نادزد  زا  هتسد  کی  سیئر  هک  يدسا  دمم  نب  ۀبـض  مان  هب  يریگ 
هتشاد مالسلا  مهیلع  لآ  زا  يدایز  هنیک  هک  یسابع  يافلخ  زا  رگید  یکی  هللااب  رداقلا  روتسد  هب  يوق  لامتحا  هب  هک  دیدرگ  بیرخت  يزوس 
تسد هب  مالسلا ،  هیلع  نادیهش  دیس  كاپ  مرح  تانییزت  تمیق و  نارگ  يایشا  هنازخ و  هک  دوب  لاس 529 ق  رد  متفه :  تراسج  داد .  خر 

رد عشعمـشم  لآ  ماکح  تسد  هب  سدـقم  مرح  تراغ  متـشه :  تراسج  دـش .  تراغ  یـسابع  ياـفلخ  زا  رگید  یکی  دـش  رتسملا  كاـپان 
هب دیناسر و  تداهش  هب  ار  نایعیش  زا  نت  رازه  تسیب  دودح  رد  هک  یشارخلد  هدنهد  ناکت  هعجاف  زواجت و  مهن :  تراسج  خیرات 858 ق . 
لاس رد  دوعـس ،  نب  زیزعلادـبع  ياهدـنامرف  هب  اهیباهو  تسد  هب  گرزب  تراسج  نیا  دـش  هدـیمان  مود  يالبرک  یناـث و  يراوشاـع  ناونع 
میرح هتـسدلگ  نیرتدنمهوکـش  اـب  نیرت و  گرزب  ندرک  دوباـن  بیرخت و  مهد :  تراـسج  داـتفا .  قاـفتا  مخ  ریدـغ  دـیع  رد  1216 ق و 

هاگترایز رد  دوجوم  ياه  هرانم  هیلک  زا  هک  دوب  لالج  هوکـش و  اب  نانچ  هتـسدلگ  نیا  لاس 1354 ق .  رد  دبعلا  ةرانم  هب  فورعم  ینیـسح 
هب رود  رایسب  طاقن  زا  ار  يا  هدنیب  ره  مشچ  یـصاخ  تبیه  تلالج و  اب  هک  دوب  نرق  شـش  زا  شیب  دوب و  هوکـشاب  رت و  گرزب  قارع  ياه 

(257  . ) دش ناریو  ساسا  زا  یهاو  يا  هناهب  هب  روکذم  لاس  هب  هک  نیا  ات  درک  یم  هریخ  دوخ 

مالسلا مهیلع  ناماما  ناربمایپ و  البرک و  هثداح  مود :  لصف 

دهد یم  ربخ  ار  تداهش  دنوادخ 

زا یکی  هب  سپ  میدـش  بلاـغ  ناـشیا  رب  میتـفر و  مور  ناـنکاس  گـنج  هب  یلاـس  هک  تسا  هدرک  لـقن  دوـخ  خـیاشم  زا  میلـس  ینب  گرزب 
هک یهورگ  ایآ  باسحلا  موی  هدج  هعافش  انیـسح  تلتق  هما  اوج  رتا  تسا :  هتـشون  نآ  راوید  رب  تیب  نیا  میدید  میتفر و  اج  نآ  ياهاسیلک 
هچ مدیسرپ  اهنآ  زا  سپ  دنراد !  دیما  ازج  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شدج  تعافش  هب  دنتشک ،  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هک هدش  تیاور  رافـص  نب  هللادبع  زا  توقای  باتک  رد  امـش .  ربمایپ  تثعب  زا  شیپ  لاس  دصیـس  دنتفگ :  دـنا ؟  هتـشون  اج  رد  ار  نیا  تقو 
ام يارب  ریپ  نآ  میدومن  مارکا  ار  وا  دوب  اناد  يریپ  ناریـسا  ناـیم  رد  میدومن  ریـسا  ار  ناـشیا  زا  يرایـسب  میدرک و  گـنج  اراـصن  اـب  یلاـس 

هاگان دندنک ،  یلادوگ  مور  دالب  رد  اراصن  هورگ  هلآو ،  هیلع  هللا  یلص  یبرع  دمحم  ندش  ثوعبم  زا  شیپ  لاس  دصیـس  هک  درک  تیاکح 
خیش باسحلا  موی  هدج  ۀعافش  انیسح  تلتق  ۀبـصع  اوجرتا  دوب :  هدش  هتـشون  نآ  رد  هک  ثیـش  ترـضح  نادنزرف  نابز  هب  دش  ادیپ  یگنس 
مدوب هبعک  فاوط  لوغـشم  جح  مسوم  مایا  رد  یلاس  تسا :  هدرک  تیاور  شمعا  نامیلـس  زا  دوخ  دنـس  هب  نازحالا  ریثم  رد  امن  نبا  رفعج 

مدیـسرپ درم  نآ  يدیماان  ببـس  زا  سپ  يزرمآ  یمن  ارم  هک  مناد  یم  هچ  رگا  زرمایب ،  رم ا  ادنوادخ  دیوگ :  یم  هک  مدید  ار  يدرم  هاگان 
ار كرابم  رس  نآ  هک  یماگنه  دندوب ،  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  كرابم  رـس  هب  لکوم  هک  متـسه  رفن  لهچ  نآ  زا  یکی  نم  تفگ : 
ار ترضح  نآ  كرابم  رس  میدمآ و  دورف  اج  نآ  رد  دوب  اراصن  رید  لوا  لزنم  میتفر  نوریب  البرک  زا  نوچ  دندرب ،  ماش  هب  دیلپ  دیزی  يارب 
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راوید هب  نوخ  اب  يرطس  ینهآ  ملق  اب  دش و  ادیپ  راوید  زا  یتسد  هک  مدید  هاگان  میمدش  لوغـشم  ندروخ  هب  میدرک و  بصن  يدنلب  هزین  رب 
 ، دریگب ار  تسد  نآ  هک  تساخرب  ام  ناقیفر  زا  یکی  میدیسرت  رایسب  ام  سپ  باحسلا  موی  هدج  ۀعافش  زانیـسح  تلتق  ۀما  اوجرتا  تشون : 
هبر نم  مدآ  یقلتف   ) تفای تاجن  شتیب  لهاو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  هب  مارتحا  اب  رـشبلاوبا  مدآ  ( 258  . ) دش بیاغ  تسد  اما 

يارب دش  وا  هبوت  نتفریذپ  ببـس  هک  تخومایب  ار  تیاملک  شیوخ  راگدرورپ  زا  مدآ  ( 259  ( . ) میحرلا باوتلا  وه  هنا  هیلع  باتف  تاـملک 
بجوم دـش و  اقلا  مالـسلا  هیلع  مدآ  رب  هک  یتاملک  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  تسا .  ریذـپ  هبوت  ناـبرهم  يادـخ  هک  نیا 

ادخ مدآ  هلرفغ .  هیلع و  باتف  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  قحب  هلاس  دومرف :  ترـضح  دش  لاوس  دیدرگ ،  شا  هبوت  شریذپ 
رـس وا  زا  هک  یهانگ  تفریذپ و  ار  وا  هبوت  ادخ  سپ  دناوخ ،  مالـسلا  ةالـصلا و  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  قح  هب  ار 

دمحم و هللا  دیـسیونب  نم  نیتداهـش  رهب  زا  منطو  میامن  لجا  دحل  جنک  رد  مندب  دتفا  گرم  گنچ  هب  هک  يزور  ( 260  . ) دوشخب دوب  هدز 
منفک رب  یلع 

البرک نیمز  زا  مالسلا  هیلع  مدآ  روبع 

عقاو يا  هثداح  هک  نآ  زا  شیپ  داتفا  البرک  نیمز  هب  شروبع  ات  تشگ  وا  لابند  دیدن  ار  اوح  درک و  طویه  نیمز  رب  مالسلا  هیلع  مدآ  نوچ 
سپ دش .  يراج  نآ  زا  نوخ  دیزغل  شیاپ  دیسر  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتقم  هب  نوچ  و  تفرگ ،  یگنت  شا  هنیـس  دش ،  كانمغ  دوش ، 
مامت نم  هک  اریز  درک  یهاوخ  رفیک  ارم  کنیا  ما و  هدش  رگید  هانگ  بکترم  نم ،  راگدرورپ  يا  تفگ :  هدرک و  دنلب  نامسآ  يوم  هب  رس 
دنزرف یلو  يا  هدشن  بکترم  هزات  یهانگ  مدآ  يا  داتـسرف :  یحو  دنوادخ  دجـسم  دشن  ور  هبور  يا  هثداح  نینچ  ای  مدرک و  یط  ار  نیمز 

 ، اراگدرورپ درک :  ضرع  مدآ  دش .  هتخیر  يو  تقفاوم  هب  وت  نوخ  کنیا  دوش  یم  هتشک  ملظ  هب  نیمزرس  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  وت 
يو لتاق  درک :  ضرع  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  نم  ربمایپ  هادز  دنزرف  نکیل  تسین و  ربمایپ  هک  دیس  باطخ  تسا ؟  ربمغیپ  نیسح 
نک نعل  ار  دیزی  تفگ :  منک ؟  هچ  تفگ :  درک و  ور  لیئربج  هب  مدآ  تسا  نیمز  اه و  نامسآ  لها  نوعلم  هک  دیزی  دیسر :  ادن  تسیک ؟ 

(261  . ) تفای ار  اوح  دیسر و  تافرع  هوک  هب  ات  تشادرب  یمدق  دنچ  درک و  تنعل  ار  دیزی  هبترم  راهچ  مدآ  سپ 

البرک مالسلا و  هیلع  حون  یتشک 

نیمز نآ  هب  نوچ  دیسر ،  البرک  نیمز  هب  ات  تشگ  ار  نیمز  يور  همه  بآ  يور  رب  تسـشن و  یتشک  رب  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  نوچ 
هاگرد هب  اعد  تسد  دیـسرت  یتشک  ندش  قرغ  زا  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  سپ  دـنکفا  بادرگ  هب  ار  وا  یتشک  نیمزرـس  نآ  دیـسر  الب 

رد دومن  خر  ننم  رب  نیمز  نیا  رد  هک  یبارطضا  سرت  متشگ ،  ار  نیمز  يور  همه  اراگدرورپ  درک :  ضرع  تشادرب و  ادخ  لالج  تزع و 
هیلع نیـسح  حون ،  ای  دومن :  ضرع  دمآ و  دورف  لج  زع و  دنوادخ  بناج  زا  مالـسلا  هیلع  لیئربج  تعاس  نامه  دوب .  هدادـن  خر  اج  چـیه 
لتاق دیسرپ  حون  ترضح  دوش  یم  هتشک  نمزرس  نیا  رد  ایصوا  یمارگ  دنزرف  ناربمایپ و  متاخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  طبـس  مالـسلا 
سپ دـننک  یم  تنعل  وا  رب  نیمز  تفه  لـها  نامـسآ و  تفه  لـها  هک  تسا  یـسک  وا  لـتاق  درک :  ضرع  لـیئربج  تسیک ؟  راوگرزب  نآ 

 . تشذگ الب  نیمزرـس  نآ  زا  تفای و  تاجن  هلکهم  نآ  زا  یتشک  سپ  درک  تنعل  رادرک  دـب  هداز  مارح  نآ  رب  هبترم  راهچ  حون  ترـضح 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  تارف  ریسفت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بیاصم  رب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ندش  علطم  ( 262)

رظن موجن  ملع  هب  دومن و  باـسح  میهاربا  ترـضح  دومرف :  موـموجنلا )  یف  ةرظن  رظنف   ) هیآ ریـسفت  رد  ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم  تیاور 
يارب متسه  شوخان  نم  دومرف :  دهد  یم  خر  البرک  نیمز  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مالـسلا  هیلع  ماما  بیاصم  رب  دیدرگ  علطم  دومرف : 

(263  . ) دش دهاوخ  دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رب  هک  یتبیصم 

ع)  ) یلع نب  نیسح  ناشخرد  زا 261هرهچ  هحفص 81 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


البرک زا  مالسلا  هیلع  میهاربا  روبع 

رب بسا  تشپ  زا  بانج  نآ  درک .  مر  شبسا  تشذگب  البرک  يارحص  هب  هراوس  یتقو  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هک  تسا  هدش  تیاور 
هدز رس  یهانگ  هچ  نم  زا  اراگدورپ  تفگ :  داشگب و  رافغتسا  هب  نابز  سپ  دش  يراج  نآ  زا  نوخ  تسکـشب و  شرـس  داتفا و  نیمز  يور 
متاخ طبس  لحم  نیا  رد  دوش  یم  هتـشک  نکلو  تشگن  رداص  وت  زا  یهانگ  میهاربا !  يا  تفگ :  دش و  لزان  مالـسلا  هیلع  لیئربج  تسا ؟ 

نوعلم وا  لتاق  تفگ :  تسیک ؟  وا  لتاق  لیئربج ،  يا  دومرف :  دش  هتخیر  وا  نوخ  تقفاوم  هب  وت  نوخ  سپ  ایـصوالا ،  متاخ  رـسپ  ایبنالا و 
بسا درک و  رایسب  نعل  ار  دیلپ  دیزی  تشادرب و  تسد  مالسلا  هیلع  میهاربا  سپ  دیلپ  نآ  حول  رب  دش  يراج  ملق  نیمز و  اه و  نامـسآ  لها 

 : تفگ یتفگ ؟  نیمآ  هک  دش  مولعم  هچ  وت  رب  دومرف :  درک و  باطخ  وا  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  تفگ :  نیمآ  حیصف  نابز  هب  ترضح  نآ 
نم يراسمرـش  تلجخ و  يداـتفارد  نم  تشپ  زا  وت  نوچ  يوـش و  یم  راوـس  نم  تشپ  رب  وـت  هک  مدرک  یم  رخف  هشیمه  نم  میهاربا ،  يا 

طـسوت لحم  دیاش  هک  دیوگ  یم  صیاصخ  رد  هللا  همحر  يرتشوش  موحرم  دنک .  تنعل  ار  وا  دنوادخ  دوب  دـیزی  زا  نیا  ببـس  دـش و  دایز 
بانج نآ  لتقم  رد  ینعی  دوخ  بسا  زا  دشاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  طوقـس  لحم  نامه  بسا  زا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 

ترضح مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتاق  رب  تنعل  هک  یـسک  يوا  ( 264  . ) ار طوقـس  ود  نیا  قرف  نک  هظحـالم  سپ  دـشاب  هداـتفا  نیمز  هب 
ترـضح نآ  زا  سپ  دـننک .  تنعل  ار  وا  هتـسویپ  هک  تفرگ  ناشیا  زا  نامیپ  دـهع و  ار  دوخ  نادـنزرف  درک  رما  دوب و  مالـسلا  هیلع  میهاربا 

دومن رما  ار  لیئارسا  ینب  درک و  تنعل  ار  وا  مالسلا  هیلع  دواد  سپس  درک ،  رما  نآ  هب  ار  دوخ  تما  درک و  تنعل  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
هیلع نیـسح  نالتاق  رب  دننک  تنعل  هک  ار  لیئارـسا  ینب  تفگ  یم  رایـسب  درک و  تنعل  عع  یـسیع  ترـضح  سپـس  ار  دیزی  دـننک  تنعل  هک 
دیهش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  هک  تسا  نانچ  دوش  يدهش  وا  اب  هک  یسک  دینک  داهج  وا  تمدخ  رد  دنتفایرد  ار  وا  نامز  رگا  مالـسلا 

(265  . ) تسا هدش 

دندیماشاین بآ  مالسلا  هیلع  لیعامسا  ترضح  نادنفسوگ 

لیعامسا ترضح  تمدخ  هب  اهنآ  نابش  يزور  دندیرچ .  یم  تارف  رانک  رد  مالسلا  هیلع  لیعامسا  ترـضح  نادنفـسوگ  هک  تسا  تیاور 
نیا ببـس  زا  ادخ  اب  تاجانم  رد  ترـضح  سپ  دنماشآ  یمن  بآ  رهن  نیا  زا  نادنفـسوگ  هک  تسا  زور  دنچ  تفگ :  دـمآ و  مالـسلا  هیلع 

 : تفگ دش و  لزان  مالسلا  هیلع  لیعامسا  ترضح  تمدخ  دنوادخ  فرط  زا  مالسلا  هیلع  لیئربج  ترضح  تعاس  نامه  درک  لاوس  تلاح 
زا ارچ  دیسرپ :  نادنفسوگ  زا  ترـضح  نآ  سپ  داد .  دنهاوخ  ار  تخـساپ  اهنآ  سرپب ،  نادنفـسوگ  زا  ار  تلاح  نیا  ببـس  لیعامـسا  يا 

دمحم یمارگ  طبس  هک  نیسح -  وت  دنزرف  هک  هدیسر  ربخ  ام  هب  دنداد :  خساپ  حیصف  نابز  هب  نادنفسوگ  دیشون ؟  یمن  بآ  هناخدور  نیا 
يارب هودـنا  نزح و  تهج  هب  میماشآ  یمن  بآ  نیا  زا  ام  سپ  دـش  دـهاوخ  هتـشک  هنـشت  بل  اب  نیمز  نیا  رد  تسا -  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ادنوادخ دومرف :  مالسلا  هیلع  لیعامسا  ترـضح  سپ  دننک .  یم  تنعل  ار  وا  اه  نیمز  اه و  نامـسآ  لها  هک  یـسک  راوگزب .  نآ  یگنـشت 
(266  . ) مالسلا هیلع  نیسح  لتاق  رب  نک  تنعل 

البرک هب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ترفاسم 

اب رگید  راب  اهنت و  راب  کی  تسا ،  هتفر  البرک  هب  هرابود  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  دیوگ :  یم  ینالوط  يربخ  لیذ  رد  ینابایخ  موحرم 
البرک نیمز  هب  نوچ  تفر  یم  نون  نب  عشوی  اب  مالـسلاامهیلع  یـسوم  ترـضح  دـیوگ :  یم  یحیرط  هک  نانچ  نون  نب  عشوی  دوخ  یـصو 

 ، نم يادخ  يا  درک :  ضرع  سپ  دش  يراج  شیاپ  زا  نوخ  تفر و  ورف  يو  ياپ  رب  يراخ  دـش و  هراپ  ترـضح  نآ  نیلعن  دـنب  دندیـسر 
هیلع نیـسح  ماما  نوخ  عضوم  نیا  رد  هک  داتـسرف  یحو  وا  هب  گرزب  يادخ  مدش ؟  راتفرگ  رفیک  نیدـب  هک  دـش  رداص  نم  زا  یهانگ  هچ 
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هدازدنزرف وا  دمآ :  باطخ  تسیک ؟  نیـسح  ایادخ ،  درک :  ضرع  دـش .  يراج  يو  نوخ  تقفاوم  هب  وت  نوخ  دوش و  یم  هتخیر  مالـسلا 
مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  سپ  تسا .  دیزی  شلتاق  دیـسر :  ادن  تسیک ؟  وا  لتاق  درک :  ضرع  یـضترم .  یلع  رـسپ  یفطـصم و  دمحم 

(267  . ) تفگ نیمآ  نون  نب  عشوی  درک و  نیرفن  نعل و  دیزی  رب  تشادرب و  تسد 

البرک مالسلا و  هیلع  نامیلس  ترضح 

راب هس  ار  وا  شرف ،  داب  دـسرب  نیمز  هب  شرازگ  يزور  درک .  یم  ریـس  اوه  رد  تسـشن و  یم  دوخ  شرف  رب  مالـسلا  هیلع  دواد  نب  ناـمیلس 
ارچ تفگ :  داب  هب  نامیلس  درک .  لوزن  البرک  نیمزرس  هب  دش ،  تکاس  داب  نیمز  هب  ندمآ  رد  زا  دیـسرت  نایلـس  دینادرگرب و  درک و  هناور 

دمحم طبس  تفگ :  تسیک ؟  نیـسح  تفگ :  نامیلـس  دوش  یم  هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نیمزرـس  نیا  رد  تفگ :  داب  يدش ؟  تکاس 
ار شرف  دیزرو و  داب  هتفگ ،  نیمآ  شیاعد  هب  سنا  نعل  تفگ :  دشاب ؟  هک  شلتاق  تفگ :  رارک .  یلع  رسپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  راتخم 
هب یـشاب ،  شوخ  رگا  بیبش  رـسپ  يا  دومرف :  ناـشیا  هک  دـنک  یم  لـقن  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  زا  بیبـش  نب  ناـیر  تشادرب . 

(268  . ) مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ناگدنشک  هب  نک  نعل  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  یتشهب  ياهرصق  تنوکس 

دشن جراخ  دجسم  زا  زور  هس  مالسلا  هیلع  ایرکز  ترضح 

زا ارم  هد  ربخ  تفگ :  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روضح  هب  ندش  بایفرـش  تیاکح  رد  يرعـشا  هللادبع  نب  دعـس  زا  لیوط  ثیدـح  رد 
ار نآ  تیاکح  درک و  هاگآ  نآ  زا  ار  ایرکز  دوخ  هدنب  دنوادخ  هک  تسا  یبیغ  ياهربخ  زا  فورح  نیا  دومرف :  ترضح  صعیهک .  لیوات 

دورف لیئربج  دزومآ  يو  هب  ار  نت  جنپ  مان  تساوخ  دـنوادخ  زا  ایرکز  هک  تسا  نانچ  نآ  دومرف و  نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يارب 
شهودـنا درب  یم  ار  مالـسلا  مهیلع  نسح  همطاـف و  یلع و  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ماـن  هاـگ  ره  اـیرکز  تخوماـیب و  ار  وا  دـمآ و 

یم رامش  هب  شـسفن  تفرگ و  یم  ار  وا  يولگ  هیرگ  درب  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مان  هاگره  تشگ و  یم  لیاز  شمغ  دش و  یم  فرطرب 
دای هاگ  ره  مبای و  یم  تیلـست  هودـنا  زا  مرب  یم  ار  اهنآ  زا  سک  راهچ  ماـن  یتقو  هک  تسا  نوچ  نم !  راـگدرورپ  يا  تفگ :  يزور  داـتفا 

فاک سپ  صعیهک  دومرف :  داد و  ربخ  ار  وا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دـیآ ؟  یم  نوریب  ما  هلان  دوش و  یم  نازیر  مکـشا  منک  یم  نیـسح 
داص و تسا و  نیسح  شطع  نیع  دنک و  یم  متس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  هک  تسا  دیزی  ای  تسا و  ترتع  تکاله  اه  تسالبرک و  مان 

دوخ رضحم  هب  ندش  لخاد  زا  ار  مدرم  تشگن و  ادج  دوخ  دجـسم  زا  زور  هس  دینـشب ،  نیا  يایرکز  نوچ  ترـضح  نآ  ییابیکـش  ربص و 
التبم يو  دنزرف  تبیـصم  هب  ار  دوخ  قلخ  نیرتهب  ایآ  ادنوادخ !  هک  دیوگ :  یم  اثر  ار  وا  و  ( 269  . ) تخادرپ هلان  هیرگ و  هب  دومرف و  عنم 

رد ار  نآ  هودنا  یناشوپ و  یم  يراوگوس  سابل  ار  مالسلاامهیلع  همطاف  یلع و  ایآ  يروآ ؟  یم  دورف  وا  هناخ  رب  ییالب  نینچ  ایآ  ینک  یم 
نوـچ دوـش و  نشور  يو  هب  نم  مشچ  میریپ  رد  هک  نـک  يزور  يدـنزرف  ارم  نـم ،  يادـخ  يا  تـفگ :  هاـگ  نآ  يروآ ؟  یم  اـهنآ  لزنم 

هب ار  بیبح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  نانچ  زاـس  مکانهودـنا  وا  گرم  هب  هاـگنآ  وا  یتسود  هب  ارم  نک  نوتفم  يدرک ،  يزور 
نیسح لمح  هک  نانچ  دوب  هام  شـش  ییحی  لمح  درک و  التبم  ار  وا  دیـشخب و  يو  هب  ار  ییحی  دنوادخ  سپ  یتخاس  كانهودنا  شدنزرف 

(270  . ) دوب نینچ  مالسلا  هیلع 

البرک زا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  روبع 

ناشیا هار  رس  رب  ینارغ  ریش  هاگان  داتفا  البرک  هب  شرذگ  نییراوح  اب  تحایس  مایا  رد  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور 
هب ریش  مینک ؟  روبع  ام  هک  يراذگ  یمن  هتفرگ و  ام  رب  هار  رـس  ارچ  دومرف :  تفر و  شیپ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  تسب  ناشیارب  ار  هار  دمآ و 

مالسلا هیلع  یسیع  دینک .  نعل  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هدنـشک  ار  دیزی  هک  نیا  رگم  دیرذگرد  امـش  مراذگ  یمن  تفگ :  حیـصف  نابز 
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 . تسا یلو  یلع  رسپ  یما و  ربمغیپ  هداز  دنزرف  یلولا ،  یلع  نبا  یمالا و  یبنلا  دمحم  طبس  تفگ :  ریش  تسا ؟  یسک  هچ  نیسح  دومرف : 
تساهارحص ناگدنرد  ناگرگ و  اه و  نابایب  شوحو  نوعلم  يو  لتاق  تفگ :  ریش  تسیک ؟  وا  لتاق  دومرف :  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح 

دنتفگ نیمآ  نییراوح  و  دیزی ،  رب  درک  نیرفن  نعل و  تشادرب و  تسد  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  سپ  اروشاع ،  زور  رد  صوصخ  هب  ، 
(271  . ) دنتفر دوخ  دصقم  هب  ناشیا  دش و  رود  هار  زا  ریش  و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  ربخ 

هک ینامز  دمآ  مالسلا  هیلع  نیسح  دوش ،  لخاد  یسک  راذگن  دومرف :  دوب ،  هملس  ما  لزنم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح 
یلص رمایپ  هنیس  يالاب  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  دید  دش  دراو  شدج  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دریگب ،  ار  وا  ولج  تسناوتن  هملـس  ما  دوب  لفط 

 ، هملس ما  يا  دومرف :  ترضح  دیسرپ ؟  ار  ترضح  هیرگ  ببس  هملس  ما  دنک  یم  هیرگ  لوسر  ترضح  تسا و  هتفرگ  رارق  هلآ  هیلع و  هللا 
تسا هدروآ  میارب  لیئربج  هک  دشاب  وت  دزن  رد  مهدب  وت  هب  مه  ار  تبرت  نیا  ( 272  ، ) دوش یم  هتشک  وت  نیسح  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج 

(273  . ) دوش یم  هتشک  نم  نیسح  تقو  نآ  دش  نوخ  هک  ینامز  راذگب ،  يا  هشیش  رد 

دیلپ دیزی  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نعل 

نوعجار هیلا  انا  هللا و  انا  دومرف :  داتـسیا و  يرذـگهر  رد  تفر و  يرفـس  هب  ربمغیپ  تشذـگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تدالو  زا  لاـس  ود 
ربخ ارم  تسا ،  لیئربج  کنیا  دومرف :  دش ،  لاوس  لاح  نیا  تلع  زا  دش ،  ریزارـس  ترـضح  ناگدید  زا  کشا  و   ( هیآ 152 هرقب ،  هروس  )

نیمزرس نآ  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  رسپ  نیـسح ،  نم  دنزرف  هک  دنیوگ  شیالبرک  هدش و  عقاو  تارف  طش  رانک  رد  هک  ینیمز  زا  دهد  یم 
هک ار  ییاـج  ییوگ  دـنک و  تنعل  شیادـخ  دزی ،  ماـن  هب  يدرم  دومرف :  دـشک ؟  یم  ار  وا  هک  هللا  لوسر  اـی  دـش :  ضرع  دوش  یم  هتـشک 

یتلاح اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپـس  منیب .  یم  دوش  یم  نفد  نآ  رد  هک  یلحم  دـهد و  یم  ناج  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ندناوخ زا  نوچ  دندوب .  ترـضح  نآ  لباقم  رد  زین  نیـسح  نسح و  داد و  دنپ  ار  مدرم  دش و  ربنم  رب  تشگزاب و  رفـس  نیا  زا  كانهودنا 

تشادرب و نامسآ  يوس  هب  رس  مالسلا و  هیلع  نیسح  رـس  رب  پچ  تسد  داهن و  مالـسلا  هیلع  نسح  رـس  رب  شتـسار  تسد  دش  غراف  هبطخ 
هداوناخ نم و  نادنزرف  هدیزگرب  نم و  نادناخ  درف  نیرت  كاپ  ود  نیا  تسا و  وت  هدنب  وت و  ربمغیپ  دمحم  انامه  اراگدرورپ !  درک :  ضرع 

راب دش  دهاوخ  راوخ  هتشک و  مرـسپ  نیا  هک  داد  ربخ  ارم  لیئربج  مراذگ  یم  ياج  هب  متما  نایم  رد  ار  ود  نیا  دوخ  زا  سپ  هک  دنتـسه  نم 
تک رب  دنک  یم  راوخ  ار  وا  هک  نآ  شا و  هدنشک  رب  اهلا  راب  هدب  رارق  نادیهش  نارورس  زا  ار  وا  امرف و  كرابم  وا  رب  ار  يزابناج  نیا  اهلا ، 

رب ایآ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنتسیرگ  ياه  ياهو  دندیشکرب  لد  زا  هلان  هرابکی  دندوب  دجـسم  رد  هک  یمدرم  نکن  اطع 
هاتوک هبطخ  و  ( 274  ) تشگزاب خرس  يا  هرهچ  هتخورفا و  یگنر  اب  ترضح  نآ  سپس  دینک ؟  یمن  يرای  ار  وا  دینک و  یم  هیرگ  منیـسح 

نایم رد  سیفن  راگدای  ود  هک  انامه  مدرم ،  يا  دومرف :  سپس  تخیر ،  ورف  تدش  هب  ترضح  نآ  هدید  ود  ره  زا  کشا  دناوخ و  يرگید 
نم لد  هویم  هدش و  هتخیمآ  نم  لگ  بآ و  اب  هک  نانآ  نم ،  نادناخ  ینعی  نم ،  ترتع  تسادخ و  باتک  ود  نآ  متـشاذگ و  ياج  هب  امش 
نانآ اب  تاقالم  راظتنا  رد  نم  هک  ناـه  دـنوش  دراو  نم  رب  ضوح  راـنک  رد  اـت  دـنوشن  ادـج  زگره  مهدزاود  نیا  دـنا و  نم  هشوگ  رگج  و 

 : هدومرف رما  نم  هب  نم  راگدرورپ  تسا  هداد  نامرف  هب  نم  راگردورپ  هچنآ  زج  هب  مهاوخ  یمن  امـش  زا  چـیه  ود  نیا  هراـبرد  نم  متـسه و 
دینک یم  تاقالم  ارم  ضوح  رانک  رد  هک  تمایق  يادرف  دیـشاب  بقارم  موش ،  راتـساوخ  امـش  زا  ار  دوخ  ناـکیدزن  ناـشیوخ و  یتسود  نم 

یمچرپ یلوا  مچرپ  دمآ ،  دهاوخ  نم  دزن  مچرپ  هس  تمایق  زور  هک  ناه  دیشاب .  هتشاد  اور  متس  نانآ  هب  هتشاد و  نمشد  ارم  نادناخ  ادابم 
زا ارم  مان  دننایک ؟  اهامـش  میوگ :  یم  سپ  دنتـسیا ،  یم  نم  دزن  رد  دوب و  دنهاوخ  تشحو  هب  نآ  زا  ناگتـشرف  هک  کیرات  هایـس و  تسا 
 : دنیوگ هاگ  نآ  متـسه ،  مجع  برع و  ربمغبپ  دمحا و  نم  مان  میوگ :  نانآ  هب  نم  میتسه  برع  زا  ناتـسرپ  ادخ  ام  دنیوگ :  و  دنربب ،  دای 
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باتک اما  دنیوگ :  دیدرک ؟  راتفر  هنوگچ  نم  راگدرورپ  باتک  نم و  ترتع  اب  نم  زا  سپ  میوگ :  نانآ  هب  میتسه  وت  تما  زا  ام  دمحا ،  ای 
منادرگب نآ  زا  نآ  يور  نم  ماگنه  نآ  میزادـنارب ،  نیمز  هحفـص  زا  ار  ناش  یگمه  هک  میدیـشوک  ترتع  اما  و  میدومن ،  شعیاض  هک  ار 

ریز هک  نانآ  هب  دوش  دراو  نم  رب  یلوا  زا  رت  هایـس  يرگید  مچرپ  سپـس  دـندرگ .  یم  زاـب  نم  دزن  زا  هایـس  يور  اـب  هتخوس و  لد  هنـشت و 
اما دنیوگ :  دیدوب ؟  هنوگچ  مترتع  مراگدرورپ و  باتک  ینعی  کچوک  گرزب و  نم  ياهبنارگ  راگدای  ود  اب  نم  زا  سپ  میوگ :  دنمچرپ 
رود نم  زا  میوگ :  میدرک .  هراپ  هراپ  متسناوت  هک  اج  نآ  ات  میدومن و  راوخ  ار  کچوک  راگدای  اما  و  میدرک ،  فلاخم  ار  گرزب  راگدای 

مچرپ ریز  دارفا  تروص  رون  هک  دیآ  یم  نم  دزن  يرگید  مچرپ  سپـس  دنوش .  ود  نم  زا  هایـس  يور  اب  هتخوس و  رگج  هنـشت و  سپ  دیوش 
مییام میتسه و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  زا  راکزیهرپ و  تسرپاتکی و  مدرم  ام  دنیوگ :  دننایک ؟  امـش  میوگ  نانآ  هب  دشخرد ،  یم 
دمحم شیوخ  ربمغیپ  نادناخ  رادتـسود  میتسناد و  مارح  ار  شمارح  لالح و  ار  شلالح  میتشادرب ،  ار  قح  باتک  هک  قح  لها  هدـنامیقاب 

نانآ باکر  رد  میدومن و  هدافتسا  زین  نانآ  يرای  يارب  میتشاد  نتشیوخ  يرای  دروم  رد  هک  یتاناکما  همه  زا  میدوب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هک دیدوب  نینچ  نیا  ایند  رد  امـش  هک  یتسار  میامـش و  ربمغیپ  نم  هک  ار  امـش  داب  هدژم  میوگ :  نانآ  هب  نم  سپ  میدیگنج  ناشنانمـشد  اب 
رد هشیمه  يارب  دنوش و  تشهب  لخاد  سپس  دنورب و  نم  دزن  زا  نادنخ  باریس و  منک و  باریس  دوخ  ضوح  زا  ار  نانآ  سپـس  دیدوتس ، 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـنک  یم  لـقن  باب 60 )   ) هدوملا عیبانی  رد  یفنح  یلخب  نامیلـس  خیـش  ( 275  . ) دننامب دـیواج  نآ 

 ، دـشاب رـضاح  زور  نآ  امـش  زا  سک  ره  سپ  البرک ،  نیمز  رد  دوش  یم  هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نم  رـسپ  نیا  هک  یتسرد  هب  دومرف : 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نامرف  هب  تفر و  البرک  يوس  هب  ثراح  نب  سنا  تسا ،  هتشون  هاگنآ  ار .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنک  يرای 

قلخز هللاراث  نیسح  نادیهش  هاش  نوخ  هب  هللا  الا  هلا  الا  نید  هعلق  تساپ  هب  ( 276  . ) مالسلا هیلع  نسحلا  هللادبعابا  اب  دش  هتشک  درک و  لمع 
نماد رد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هللا  ییوت و  سب  هدنز  ولگ  هدیرب  يا  هک  ملاع  رد  تسادص  نیا  وت  هنـشت 

دنهاوخ ار  وا  وت  زا  سپ  تما  تفگ :  لیئربج  يرآ  دومرف :  ترـضح  تسا ؟  وت  رـسپ  نیا  تفگ :  دـمآ و  لـیئربج  هک  دوب ،  هدـناشن  دوخ 
نآ يرآ .  دومرف :  مهدب  ناشن  وت  هب  دوش  یم  هتشک  نآ  رد  هک  ینیمز  یهاوخب ،  رگا  تفگ :  لیئربج  دش ،  نایرگ  ترـضح  نآ  تشک ؟ 

(277  . ) داد ناشن  ترضح  نآ  هب  البرک  نیمزرس  كاخ  زا  یتشم  لیئربج  هاگ 

لیئربج نابز  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  ربخ 

 : درک ضرع  دش و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  نیما  لیئربج  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  ترـضح  زا  یفاک  رد 
ار وا  ینادان  لهج و  يور  زا  وت  تما  دروایب و  يرـسپ  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  نیا  هب  دهد  یم  تراشب  ار  وت  دـناسر و  یم  مالـس  دـنوادخ 

دنهاوخ دیهـش  ار  وا  ار  متما  هک  يدولوم  هب  داب ،  مالـس  ملاع  دنوادخ  هب  نم  زا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تشک  دـنهاوخ 
شاداپ هک  دناسر  یم  مالـس  تدنوادخ  تفگ :  دومرف و  لوزن  هراب  رگید  تشگزاب و  نامـسآ  هب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  مرادن .  يزاین  درک 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  تشاذگ  مهاوخ  شدالوا  وا و  كاپ  هیرذ  رد  ار  تماما  تیالو و  تیاصو و  دـسر ،  یم  وت  دولوم  رب  هک  یمتـس  نیا 
زا هچنآ  هدژم  هتفر  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دزن  سپ  مدونـشخ .  تسا  هتـساوخ  ناهج  راگدرورپ  هک  يزیچ  نآ  هب  دومرف :  هلآ  هیلع و 

ترضح مرادن .  يزاین  دوش  دیهش  دیاب  هک  يدرف  نینچ  هب  درک :  ضرع  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  تفگ :  زاب  دوب  هدینـش  دنوادخ  بناج 
ترضح سپ  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دالوا  رد  بحاص  تیالو و  تماما و  هک  دیوگ  یم  هدش و  لزان  لیئربج  هک  دومرف  نایب  رگید  راب 

(278  . ) دومن راهظا  ردپ  هب  ار  شیوخ  ياضر  مالسلا  اهیلعارهز 

 ! زیمآرارسا كاخ  يا  وت  زا  اتفگش  هو ! 

رد متـشگزاب ،  اج  نآ  زا  هک  یماـگنه  میدرک ،  رازراـک  بلاـط  یبا  نب  یلع  باـکر  رد  نیفـص  گـنج  رد  دـیوگ :  یم  ملـسم  نب  همثره 
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زامن بیقعت  رد  ییوگ  دـییوب ،  تشادرب و  یفک  اج  نآ  كاخ  ار  ترـضح  میدـناوخ  اج  نآ  رد  حبـص  زامن  هدـش و  هدایپ  ـالبرک  نیمزرس 
یب دـنزیخ و  یم  رب  هورگ  هورگ  زیخاتـسر  رد  وت  زا  زیمآرارـسا !  كاـخ  يا  وت  زا  اتفگـش  هو !  تفگ :  سپـس  دـییوب ،  ار  نادیهـش  كاـخ 

 . دش دنهاوخ  تشهب  لخاد  باسح 

قاشع هاگلتق 

زا تسا  یهاگلتق  یناراوس !  زا  تسا  یهاگباوخ  دومرف :  درک و  رذـگ  البرک  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما 
هیلع رقاب  دـمحم  ماما  دنـسر .  یمن  نانآ  هب  ناگدـنیآ  دـنرادن و  یـشیپ  نانآ  زا  ناگتـشذگ  هک  تسا  ینادیهـش  يوک  يوک ،  نیا  قاشع ! 

زا رپ  شنامـشچ  درک  رذـگ  نیمزرـس  نآ  هب  هک  یماگنه  تشذـگ ،  البرک  هب  دوخ  ناراـی  زا  نت  ود  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  دومرف :  مالـسلا 
نیمز هب  نانآ  نوخ  هاـگیاج ،  نیا  رد  تسا  ناـنآ  هنب  يارب  يزادـنا  راـب  نیا  تساـهنآ ،  ناراوس  زا  یهاـگباوخ  نیا  تفگ :  دـش و  کـشا 

(279  . ) تخیر دهاوخ  ابحا  نوخ  وت  زارف  رد  هک  یکاخ  هزیکاپ  وت  هب  اشوخ  دوش  یم  هتخیر 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  رب  یبعار  رتوبک  نیرفن 

مدوب هتسشن  هللادبع  یبا  ترـضح  هناخ  رد  تفگ :  دقرف  نب  دواد  زا  شدانـسا  هب  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  زا  هیولوق  نبا  زا  لصتم  دنـس  هب 
 : متفگ دیوگ ؟  یم  هچ  غرم  نیا  یناد  یم  دواد ،  يا  دومرف :  تسیرگن و  نم  يوس  هب  ترضح  نآ  دنک ،  یم  همهمه  مدید  یبعار  رتوبک 

(280  . ) دیراد هاگن  اهنیا  زا  دوخ  ياه  هناخ  رد  سپ  دنک ،  یم  نیرفن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  رب  دومرف :  ادخ  هب  هن 

 ( يدمحم  ) یسراف ناملس  هاگدید  زا  البرک 

ناملـس هک  تسا  یتقو  ارهاظ   ) دـمآ قارع -  ینعی  ام -  راـید  هب  یـسراف  ناملـس  هک  یماـگنه  دـیوگ :  یم  (281  ) يزارف هبجن  نب  بیـسم 
ناردارب هاگلتق  نیا  تفگ :  اج  نآ  رد  دش و  راپسهر  البرک  يوس  هب  سپس  میتفر  وا  ناگدننک  لابقتـسا  هرمز  رد   ( دوب یئادم  یلاو  یـسراف 

دـیناباوخ و دـنهاوخ  دـبا  يارب  نآ  رد  ار  دوخ  نارتش  تسا  نانآ  ناراوس  هاگباوخ  نیا  تسا و  نانآ  هنب  نداهن  نیمز  ياـج  نیا  تسا ،  نم 
 . دوش یم  هتشک  ناگدنامزاب  نیرتهب  نیمز  نیا  رد  دوش  یم  هتشک  ناربمغیپ  نیرتهب  رسپ  نیمز  نیا  رد  تسا  نانآ  نوخ  شزیر  لحم  نیا 

دهد یم  ربخ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  سابع  نبا 

هداوناخ ام  دیوگ :  یم  سابع  نبا  ( 282  . ) فطلاب لتقی  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نا  نورفاوتم  مه  تیبلا و  لها  کشن  انک  ام  سابع :  نبا  لاق 
یلو ( 283  . ) دش دهاوخ  دیهـش  البرک  رد  نیـسح  هک  میتسناد  یم  رایـسب  نانیمطا  اب  میتشادن و  یلکـش  چـیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

دنربخ و یب  ادخ  زا  نید  یب  دونع و  جوجل و  دارفا  نانیا  دننک  یم  جـیورت  هعماج  رد  ار  تیباهو  مارم  تیناحور ،  سابل  رد  يا  هدـع  اریخا 
دنا و هدرم  رفاک  دنریمب ،  لاح  نامه  هب  دنراد و  لد  رد  ار  دمحم  لآ  نمـشد  هک  نانآ  دـنراد  ینمـشد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  اب 

انل بصانلا  نا  بکلا و  نم  سجنا  اقلخ  قلخی  مل  یلاعت  كرابت و  هللا  ناف  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تسا .  مارح  ناـشیارب  تشهب 
(284  . ) تسا رت  سجن  نآ  زا  تیب  لها  ام  بصان  و  دیرفاین ،  گس  زا  رت  سجن  ار  یقلخ  دنوادخ  هنم .  سجن  تیب ال  لها 

دنک یم  روبع  البرک  نیمز  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

نوچ مدوب  هارمه  تفر  یم  نیفص  هب  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  یلع  اب  دنک  یم  تیاور  راجن  هللادبع  یبا  زا  شیوخ  دنس  هب  لبنح  نب  دمحا 
؟  تسیچ ناتروظنم  نانموم ،  ریما  يا  مدیسرپ :  تارف .  رهن  رانک  رد  نیـسح  يا  شاب  رباص  درک :  ادن  میدیـسر  البرک ) اونین (  نیمزرـس  هب 
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یم نینچ  ارچ  هللا ،  لوسر  ای  متفگ :  دیرگ ،  یم  هیرگ  راهب  ربا  نوچ  مدید  مدش ،  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رب  يزور  دومرف : 
ریس نب  دمحم  ( 285  . ) دوش یم  هتشک  تارف  رانک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  مدنزرف  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  وت  زا  شیپ  دومرف :  دییرگ ؟ 
شا یناوج  مایا  رد  ار  دعس  رمع  یهاگ  ترضح  نآ  دش  رهاظ  باب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  زا  يا  هزجعم  هک  هدرک  لقن  نب 

وت منهج و  تشهب و  نیب  اـم  يوش  ددرم  هک  يزور  رد  دوب  یهاوخ  هنوگچ  دعـس ،  نباـی  وـت  رب  ياو  دوـب :  هدوـمرف  وا  هب  هدرک و  تاـقالم 
(286  . ) ینک رایتخا  ار  منهج 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لتاق  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نداد  ربخ 

هیلع یلع  باحصا  زا  هک  هتابن  نب  غبصا  زا  دنسم  ص 112 )  ج 1 ،   ، ) زجاعملا هندیم  رد  ینارحب  مشاه  دیس  یلاما و  رد  هللا  همحر  قودص 
ینولاست هللاوف ال  ینودقفت ،  نا  لبق  یفولـس  دومرف :  دوخ  هبطخ  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  يزور  هک  دـنا  هدرک  تیاور  هدوب -  مالـسلا 

یمن دنگوس  ادـخ  هب  دـیباین ،  ارم  هکنآ  زا  شیپ  دـیهاوخ  یم  هچ  ره  نم  زا  دیـسرپب  مکتابن .  الا  نوکی  یـش ء  نع  یـضم و ال  یـش ء  نع 
تساخرب و رمع  ردپ  صاقو  یبا  نب  دعس  اهنآ .  هب  مهد  یم  ریخ  ار  امـش  هکنآ  رگم  دوش  یم  دعب  هچنآ  زا  هتـشذگ و  هچنآ  نم  زا  دیـسرپ 

وم راـت  دـنچ  نم  شیر  رـس و  رب  هک  ارم  هد  ربخ  ناـنمومریما ،  يا  ةرعـش ؟  نم  یتیحل  یـسار و  یف  مک  ینربخا  نینموملا !  ریما  اـی  تفگ : 
نم زا  ار  لاوـس  نیا  وـت  هک  داد  ربـخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  نم  لـیلخ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  تسه ؟ 

کتیب یف  نا  و  دـنک .  یم  اوغا  ار  وت  هک  تسا  ناطیـش  نآ  نب  رد  هک  نآ  رگم  تسین  ییوـم  وـت  شیر  رـس و  رد  هک  نادـب  دوـمن  یهاوـخ 
(287  . ) دشک یم  ار  نیسح  دنزرف  هک  تسا  يا  هلاسوگ  وت  هناخ  رد  مناد  یم  ار  زیچ  همه  نم  ینادب  هک  نیا  يارب  ینبا .  نیحسلا  اللخسل 

دهد یم  ربخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق  زا  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

هک دوب  هتسشن  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  يزور  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ترـضح  زا  رمع  نب  لضفم  زا  یـسوط  یلاما  رد 
 ، هللادبعابا ای  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماا  درک  هیرگ  داتفا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  شمشچ  نوچ  دش  لخاد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

متـس داـیز  یلیخ  نم  رب  دومرف :  یبتجم  ماـما  اـما  موش ،  مدرم  نیا  زا  وت  ترـضح  رب  منیب  یم  هچنآ  زا  تفگ :  تسیچ ؟  امـش  هیرگ  ببس 
دوخ هک  دننک  تردابم  وت  لتق  هب  رفن  رازه  یـس  هک  دشانب  وت  زور  نوچ  يزور  چیه  هللادبعابا  ای  دیهـش  دنناشونب و  نم  هب  يرهز  هک  دوشن 

هب ار  وت  ياه  همیخ  دنربب و  ریسا  ار  وت  مرح  لها  نارتخد و  دنرادن ،  ار  وت  تمرح  دنزیرب و  وت  نوخ  ات  دنرامـش  وت  دج  تما  ناملـسم و  ار 
شوـح یتـح و  هدـیرفآ  ره  دراـبب و  رتسکاـخ  هب  نوـخ و  نامـسآ  دـیآ و  دورف  هیما  ینب  رب  دـنوادخ  تنعل  بضغ و  هاـگنآ  دـنربب  تراـغ 

(288  . ) دنیرگب وت  رب  اه  نابایب  ناگدنرد 

بیغ ملع  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

نب رمع  درک و  دنهاوخ  عامتجا  نم  لتق  رب  هیما  ینب  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  دیوگ :  یم  هفیذح 
نب ای  مدرک :  ضرع  نم  سپ  دومرف .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  ار  بلطم  نیا  دوب  دهاوخ  ناشهاپـس  هدنامرف  دـعس 

نانخس مدش و  بایفرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  سپ  هن  دومرف :  هداد ؟  ربخ  امـش  هب  ار  عوضوم  نیا  ربمغیپ  ایآ  هللا  لوسر 
رمع هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسا .  نم  ملع  نیـسح  ملع  نیـسح و  ملع  نم  ملع  دومرف :  مدناسر  ضرع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

 . تشک ار  وا  راـتخم  هک  دوب  هدیـسرن  نآ  هب  زونه  اریز  دـش ،  نینچ  دروخ و  یهاوخن  داـیز  قارع  مدـنگ  زا  نم  زا  دـعب  دوـمرف :  دعـس  نب 
دوش یم  دیزی  لامعا  یتشز  يدادیب  زا  دید  نید  هار  رد  دش  هتشک  ار  ام  داد  تربع  سرد  نید  هاگشناد  داتـسا  نیـسح  اروشاع  زور  ( 289)

نید هاگنابرق  رشح  ات  دیدرگ  البرک  دومن  نابرق  دوخ  نابرق و  نت  ود  داتفه  هداد  نید  هام  تملظ  ربا  ریز  هب  ناهنپ 

ع)  ) یلع نب  نیسح  ناشخرد  زا 261هرهچ  هحفص 87 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تسا هاگآ  دوخ  تشونرس  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

جح مسوم  رد  ارچ  تفگ :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ریبز  نبا  هللادبع  هک  دنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  زا  دوراجلا  یبا 
رت بوبحم  تارف  رانک  رد  نم  ندش  نفد  انامه  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يور ؟  یم  قارع  يوس  هب  ینک و  یم  كرت  ار  ادخ  هناخ 

یلع نب  نیسح  زا  مدینـش  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  دیعـس  یبا  زا  هیولوق  نبا  (290  . ) موش هدرپـس  كاـخ  هب  هبعک  ولج  رد  هک  نآ  زا  تسا 
مه وت  هک  تفگ ،  نم  هب  ریبز  نبا  دومرف :  دـش  مامت  نانآ  ياهوگ  تفگ و  دـندرک و  تولخ  ریبز  هللادـبع  اب  هک  نآ  زا  سپ  مالـسلاامهیلع 

هتـشک زا  نم  زن  دشاب ،  مک  هلـصاف  مه  ردق  ره  جراخ  رد  مندش  هتـشک  متفگ :  خساپ  رد  نم  شاب  هدنهانپ  اج  نیا  رد  مرح  نارتوبک  دـننام 
(291  . ) تسا رت  بوبحم  مرح  رد  مندش  هتشک  زا  نم  دزن  البرک  رد  مندش  هتشک  متفگ :  كوا  هب  زین  و  تسا ،  رت  بوبحم  مرح  رد  ندش 

دنک یم  وگتفگ  دعس  رمع  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

لتاق اذه  تفگ :  یم  رایتخا  یب  داتفا  یم  وا  هب  شهاگن  سک  ره  دش  یم  دراو  دجسم  هب  البرک  هعقاو  زا  شیپ  دعس  رمع  هک  تسا  روهـشم 
یلع نب  نیسح  تمدخ  هب  يزور  هک  نآ  ات  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هدنـشک  نولعم  يا  ینعی :  مالـسلا : )  هیلع  یلع  نب  نیـسح 

هک اهنآ  دومرف :  هدرک و  مسبت  ترضح  نآ  دش .  مهاوخ  امـش  لتاق  نم  هک  دننک  یم  نامگ  ناهیفـس  نیا  درک  ضرع  دمآ و  مالـسلا  هیلع 
 ، دعس رمع  يا  نادب  نیقی  هب  وت  اما  دوش  یم  يراج  ناشیا  نابز  رب  هک  تسا  یقح  هملک  دنتـسین ،  هیفـس  دنروآ  یم  نابز  هب  ار  نخـس  نیا 
دش نامه  هیـضق  یحابـص .  دنچ  زج  نم  زا  دعب  دنام  یهاوخن  هدنز  درک و  یهاوخن  ریـس  قارع  مدنگ  زا  ار  مکـش  راب  کی  نم  زا  سپ  هک 
هب يرجز  هب  ار  دعـس  رمع  صوصخ  هب  ار  ناملاظ  نیا  زا  کی  ره  دش و  ادـیپ  راتخم  یتصرف  كدـنا  هب  دوب  هداد  ربخ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک 

ینب هفیاط  زا  ار  مالسلاامهیلع  ایرکز  نب  ییحی  هعقاو  ماقتنا  گرزب  يادخ  هک  یهجو  نامه  هب  دوبن و  نکمم  نآ  زا  دعب  هک  داتـسرف  منهج 
دشکن ناملسم  چیه  بل  هنشت  ترگج  ربکا  یلع  غادز  تخوس  ناس  هلال  ترس  دندیرب  هنـشت  بل  هک  دیهـش  يا  ( 292) دوب هتفرگ  لیئارسا 

تنج وناب  يا  وگب  ترذگ  دتفا  رگا  ارهز  تبرت  رس  هب  ابص  داب  يا  ربب  ار  نابل  هنشت  همان  ترس  دندیرب  هنـشت  بل  هک  يدرک  هچ  وت  ار  رفاک 
یب هنشت و  بل  همه  تنارتخد  باریس  رثوک  همـشچ  زا  يا  هدوسآ  لد  وت  ترمق  سمـش و  نت  نیب  نوخ  هجل  رد  هفرغ  رآ  رب  هفرغ  زا  يرس 

دـنزیرب و ار  ملد  نوخ  اـت  دـننک  یمن  اـهر  ارم  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دـنک  یم  لـقن  يربـط  تسرپرس 
 . دـشاب رت  تسپ  اهزیچ  نیرتدـیلپ  زا  یتح  هک  دزاس  نوبز  راوخ و  هک  دـنک  یم  طلـسم  اهنآ  رب  ار  یـسک  ناشتیانج  نیا  رطاخ  هب  دـنوادخ 

(293)

ترضح نآ  ناریاز  لیاضفو  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترایز  لیاضف  موس :  لصف 

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  ترایز  لیاضف 

هک مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترایز  هب  ار  ام  نایعیش  دینک  رما  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  حیحص  دنـس  هب 
ترضح نآ  ترایز  ار و  ندیرد  هدنرد  ندش و  هتخوس  ندش و  قرغ  ندمآ و  دورف  هناخ  دنک  یم  عفد  ترضح  نآ  ترایز  هک  یتسرد  هب 
مالسلا هیلع  قداص  ترضح  زا  قثوم  دنـس  هب  ادخ  بناج  زا  تماما  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  دیامن  رارقا  هک  یـسک  ره  رب  تسا  ضرف 
نیرتهب تشهب و  لها  ناناوج  نیرتهب  وا  هک  تراـیز  كرت  هب  ار  ترـضح  نآ  دـینک  یم  اـفج  ار و  نیـسح  دـینک  تراـیز  هک  تسا  يورم 

ار یلاس  هچ  رگا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  دینک  ترایز  هک  تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب  تسا  نادیهـش  ناناوج 
هب تسین  یضوع  ار  وا  وا ،  قح  ندرکن  راکنا  ترضح و  نآ  قح  ییاسانش  اب  ترضح  نآ  دزن  دورب  هک  ره  هک  یتسرد  هب  دشاب  هبترم  کی 
هب تسا  هدـینادرگ  لکوم  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  کیدزن  یجرف  وا  هب  ادـخ  دـهد  یم  خارف و  يزور  دوش  یم  هداد  يزور  تشهب و  ریغ 
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نآ ترایز  ار  هک  ره  دننک  یم  تعیاشم  و  دننک ،  یم  ترـضح  نآ  رب  هیرگ  یگمه  هک  ار  کلم  رازه  راهچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق 
شزرمآ بلط  اب  دنوش  یم  رضاح  وا  هزانج  هب  دریمب  رگا  دننک و  یم  تدایع  ار  وا  دوش  رامیب  رگا  ددرگرب و  دوخ  لها  هب  ات  دنک  ترـضح 

هک درک  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هب  یـصخش  هک  تسا  لوقنم  رگید  ربتعم  دنـس  هب  وا .  رب  ندرک  محرت  وا و  يارب  زا 
؟  دـشاب ترایز  هب  رداق  وا  ار و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ترایز  دـنک  كرت  هک  یـسک  قح  رد  ییامرف  یم  هچ  موش ،  وت  يادـف 
ره تسا  عفان  وا  يارب  هک  ار  يرما  تسا  هدرمش  کبس  تسا و  هدش  ام  قاع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  قاع  وا  میوگ  یم  دومرف : 

يارب ار  يزور  ترضح  نآ  ترایز  دیامنب و  وا  يایند  تامهم  تیافک  ددرگ و  لفکتم  ار  وا  جئاوح  ادخ  ار  ترـضح  نآ  دنک  ترایز  هک 
هک نآ  لاح  دوخ و  لها  يوس  هب  ددرگ  یم  رب  دزرمآ و  یم  ار  وا  هلاس  هاجنپ  هانگ  دهد و  ضوع  دنک  جرخ  هچنآ  دـنک و  یم  بلج  هدـنب 

دنهد و لسغ  ار  وا  دنوش  لزان  هکئالم  دریمب  رفـس  نآ  رد  رگا  دوش و  وحم  وا  لمع  همان  زا  هک  نآ  رگم  دشابن ،  وا  رب  ییاطخ  هانگ و  چیه 
لزان هک  يرد  وا  يارب  دوش  هدوشگ  دنامب  ملاس  رگا  و  تشهب ،  میـسن  وا  يارب  دشو  لخاد  هک  تشهب  يوس  هب  يرد  وا  يارب  دوش  هدوشگ 
نوـچ دـنک و  هریخذ  وا  يارب  دـهدب و  مهرد  رازه  هد  تسا  هدرک  جرخ  وا  هـک  یمهرد  ره  ضوـع  هـب  یلاـعت  قـح  وا و  يزور  رد  زا  دـش 

هک تسا  لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  دـیناسر و  وت  هب  زورما  هک  درک  هریخذ  وت  يارب  ار  ضوع  نیا  ادـخ  هک  وا  هب  دـنیوگ  دوش  روشحم 
ربتعم ثیدـح  رد  نانز و  نادرم و  رب  تسا  بجاو  ترایز  هک  ار  نیـسح  ماـما  ترـضح  نک  تراـیز  هک  دومرف  هدیعـس  ما  هب  ترـضح  نآ 

هنیآ ره  دشاب  هدرکن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  دوخ و  رمع  مامت  رد  دنک  جـح  امـش  زا  یکی  رگا  هک  دومرف  هک  تسا  لوقنم  رگید 
دنوادخ بناج  زا  تسا  هضیرف  مالسلا  هیلع  نیسح  قح  هک  اریز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  قوقح  زا  یقح  دوب  دهاوخ  هدرک  كرت 
یمشخ يارب  ار و  رما  ناشیا  ندومن  تباجا  وت  ربمغیپ  ندینادرگ  داش  يارب  ام و  هلـص  رد  وت  ياه  باوث  دیما  ام و  یکین  رد  تسا  بجاو  و 
ناشیا نک  ظفح  يدونشخ و  هب  ام  بناج  زا  ار  ناشیا  هد  تافاکم  سپ  تسا ،  وت  يدونشخ  ناشیا  دارم  دنا و  هدرک  لخاد  نانمـشد  رب  هک 

نک عفد  شاب و  ناشیا  قیفر  وکین و  تفالخ  هب  دنا  هتـشاذگ  دوخ  نطو  رد  هک  ناشیا  دالوا  لها و  رد  شاب  ناشیا  هفیلخ  زور  بش و  رد  ار 
دیما هچنآ  زا  هدایز  ناشیا  هب  هدـب  ار و  سنا  نج و  نیطایـش و  رـش  ار و  تقلخ  زا  دـیدش  فیعـض و  ره  ار و  دـناعم  رابج  ره  رـش  ناشیا  زا 

ام نانمـشد  دنوادخ ،  دوخ .  ناشیوخ  یلاها و  نادنزرف و  رب  ار  ام  ناشیا  ندرک  رایتخا  رد  دوخ و  ياه  نطو  زا  ندش  رود  رد  وت  زا  دنراد 
فلاخم يور  زا  ندـمآ  نوریب  ندرک و  مزع  ار  ناشیا  دـشن  عنام  نیا  سپ  اـم ،  تراـیز  هب  ار  ناـشیا  ندـمآ  نوریب  ناـشیا  رب  دـندرک  بیع 

ربق رب  دنلام  یم  دـننادرگ و  یم  هک  ار  ناشیا  ياه  هنوگ  نک  محر  و  تسا ،  هدـینادرگ  ریغتم  باتفآ  هک  ار  اهور  نآ  نک  محر  سپ  ناشیا 
هدرک عزج  هک  ار  اه  لد  نآ  نک  محر  ام و  رب  محرت  زا  دـش  يراج  ناشیا  هیرگ  هک  ار  اه  هدـید  نآ  نک  محر  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما 

اه ندب  نآ  ار و  اه  ناج  زا  ادنوادخ  دنا .  هدرک  دنلب  ام  تبیصم  رد  هک  ار  اه  ناغف  نآ  نک  محر  و  ام ،  تبیـصم  يارب  زا  دنا  هتخوس  دنا و 
رد درک و  یم  اعد  وحن  نیا  هب  ترـضح  نآ  هتـسویپ  یگنـشت و  زور  رد  رثوک  ضوح  زا  ار  ناشیا  ینادرگ  باریـس  اـت  مراپـس  یم  وت  هب  ار 

متشاد نامگ  تخانـش  یمن  ار  ادخ  هک  دیدرک  یم  یـسک  قح  رد  رگا  مدینـش  امـش  زا  نم  هک  اعد  نآ  متفگ :  دش  غراف  نوچ  سپ  هدجس 
هچ دومرف :  ترـضح  مدوب .  هدرکن  جـح  مدوب و  هدرک  ترـضح  نآ  تراـیز  هک  مدرک  وزرآ  هک  هللاو  زگره  دـسرن  وا  هب  منهج  شتآ  هک 
هک متسناد ،  یمن  موش  وت  يادف  متفگ :  نکم  ترایز  كرت  هیواعم  يا  ترایز  زا  ار  وت  تسا  عنام  هچ  ترضح ،  نآ  هب  وت  یکیدزن  رایـسب 
هک دنیاهنآ  زا  شیب  نامـسآ  رد  دننک  یم  اعد  ترـضح  نآ  ناگدننک  ترایز  يارب  هک  اهنیا  هیواعم  يا  هک  دومرف  دراد  تلیـضف  ردـق  نیا 
دنک ترایز  كرت  فوخ  يارب  زا  هک  ره  هک  يدحا  زا  فوخ  يارب  زا  ار  ترـضح  نآ  ترایز  نکم  كرت  نیمز  رب  ناشیارب  دننک  یم  اعد 
یمن تسود  ایآ  مدش  یم  نوفدم  اجنآ  رد  هک  ترـضح  نآ  ربق  دزن  مدنام  یم  ردق  نآ  شاک  هک  دنک  یم  وزرآ  هک  درب  ترـسح  ردق  نآ 

اب تمایق  رد  هکئالم  هک  یـشاب  اهنآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناشیارب  دننک  یم  اعد  هک  اهنآ  نایم  رد  ار  وت  دنیبب  ادخ  هک  يراد 
؟  دنک یم  هحلاصم  ناشیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تمایق  رد  هک  یشاب  اهنآ  زا  یهاوخ  یمن  ایآ  دننک ؟  یم  هحفاصم  ناشیا 

یسک باب  رد  ییامرف  یم  هچ  هک  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تمدخ  هب  مدرک  ضرع  هک  هاررز  زا  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 
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هب دنشاب و  ناسرت  همه  هک  تمایق  زور  رد  دنادرگ  یم  نمیا  ار  وا  ادخ  دومرف :  سرت ؟  اب  دنک  ترایز  ار  نیـسح  ماما  ترـضح  تردپ  هک 
دنس هب  و  تسا .  وت  يزوریف  يراگتـسر و  زور  نیا  هک  شابم  كانهودنا  سرتم و  دنیوگ  دنهد و  تراشب  ار  وا  هکئالم و  دنیآ  وا  لابقتـسا 

ناسرت ملد  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  مور  یم  تفگ :  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  ریکب  نبا  هک  تسا  لوقنم  ربتعم 
دنیبب ار  وت  ادخ  هک  يراد  یمن  تسود  ریکب ،  رسپ  يا  هک  دومرف ،  وا  نایرکـشل  عاتبا و  هفیلخ و  سرت  زا  مدرگ ،  یم  رب  ات  تسا  ناساره  و 
شرع هیاس  رد  تمایق  رد  ار  وا  یلاعت  قح  دـشاب  ناسرت  فیاخ و  ام  فوخ  يارب  زا  هک  یـسک  هک  یناد  یمن  رگم  یناسرت ،  ام  يارب  زا  هک 

زور ياه  سرت  زا  دـینادرگ  نمیا  یلاعت  قح  ار  وا  دـیوگ و  نخـس  وا  اب  شرع  ریز  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دـهد و  اج  دوخ 
هک تسا  لوقنم  يوق  تیاور  هب  و  دننادرگ .  لیاز  ار  شـسرت  دنهد و  تراشب  ار  وا  هکئالم  دـسرت  رگا  دـسرتن و  وا  دنـسرت و  مدرم  تمایق 

سرت اب  مور  یم  یلب  تفگ :  نیسح ؟  ماما  ربق  ترایز  هب  يور  یم  ایآ  هک  دومرف  ملسم  نب  دمحم  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح 
ادخ دنادرگ  نمیا  دسرتب ،  هترضح  نآ  ترایز  رد  هک  ره  تسا و  سرت  ردق  هب  باوث  تسا  رتراوشد  رت و  تخـس  دنچ  ره  دومرف :  میب .  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ار  وا  دننک  ترایز  هکئالم و  وا  رب  دننک  مالـس  ناهانگ و  شزرمآ  اب  ترایز  زا  ددرگرب  تمایق و  زور  رد  ار  وا 

(294  . ) دسرن وا  هب  يدب  یلضف و  ادخ و  زا  یتمعن  اب  ددرگرب  وا و  يارب  زا  دنک  اعد 

مالسلا هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  نارئاز  لیاضف  رد 

ماما ترـضح  زا  هک  نانچ  ترایز ،  هب  نتفر  تلاح  رد  مکی :  تسا :  تلیـضف  هدزناش  نآ  تالاح و  بسح  هب  تسا  ریاز  يارب  هک  یلیاضف 
دـصق یـسک  نوچ  سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  رب  دـنلکوم  هک  تسا  یناگتـشرف  ار  دـنوادخ  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج 

رد دـننک و  وحم  ار  ناهانگ  نآ  همه  تشادرب  ماگ  کی  نوچ  سپ  دـهد ،  یم  ناشیا  هب  ار  وا  ناـهانگ  دـنوادخ  دـیامن  مولظم  نآ  تراـیز 
زا دعب  نوچ  دوب و  بجاو  وا  رب  تشهب  هک  نیا  ات  نینچمه  مراهچ و  موس و  ماگ  رد  نینچمه  و  دنیامن ،  فعاضم  ار  وا  نانـسح  مود  مدـق 

ار وا  دـنک  ادـن  تشهب و  رد  دوب  یهاوخ  نم  قیفر  هک  ار  وت  داب  تراشب  ادـخ ،  نامهم  يا  هک :  ایبنا  متاخ  ار  وا  دـهد  ادـن  دـنک  لسغ  تین 
لاـح رد  مود :  ( 295  . ) دـیامن تعجارم  ات  دنـشاب  وا  پچ  تسار و  رد  و  دوش ،  ار  امـش  تاـجاح  هک  منماـض  نم  هک :  مالـسلا  هیلع  یلع 

بابسا ندرک  ایهم  رد  دیامن  فرص  يزیچ  هاگره  موس :  ( 296  . ) تساه نامسآ  لها  یلاحشوخ  ببس  نآ  هک  ترایز  بابـسا  ندرکایهم 
تیاور رد  وش و  عفد  وا  زا  اهالب  و  دننک ،  در  وا  هب  ار  وا  فاعـضا  و  دنهد ،  وا  هب  تانـسح  دـحا  هوک  ردـق  هب  یمهرد  ره  هب  سپ  ترایز ، 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ياعد  ادخ و  ياضر  و  هبترم ،  هد  ات  رازه  رازه و  و  رازه ،  دنهد  وا  هب  مهرد  ره  هب  هک  تسا  هدمآ  نانس  نبا 
تعیاشم هب  تهج  شش  زا  کلم  دصـشش  دمآ  نوریب  شلزنم  زا  نوچ  مراهچ :  ( 297  . ) تسا رتهب  وا  يارب  زا  يدـه  همئا  نینموملاریما و 

دوش هتشون  شیارب  هنسح  رازه  یماگ  ره  هب  و  ( 299  ) دنک اعد  شقح  رد  دراذگ  مدق  هچ  ره  رب  دـتفا  هار  هب  نوچ  مجنپ :  ( 298  . ) دنیآ وا 
هب سپ  دـشاب  راوس  رگا  و  ( 301  . ) تسامـش يارب  زا  تشهب  هک  امـش  لاح  هب  شوخ  دسر  ادن  ددرگ  برطـضم  یتشک  رد  رگا  و  ( 300 ، )
دنک مامت  ار  شاهانگ  دـبات  وا  رب  باتفآ  هاگ  ره  مشـش :  ( 302  . ) دوش یم  هتـشون  شیارب  زا  هنـسح  رازه  دراد  رب  شبوکرم  هک  یماـگ  ره 

تـسا هدش  تیاور  ریبک  رازم  رد  سپ  دـنک ،  قرع  تکرح  ای  امرگ  تدـش  زا  هاگ  ره  متفه :  ( 303  . ) دـنازوس یم  ار  مزیه  شتآ  هکنانچ 
تارف بآ  نوچ  متشه :  تمایق .  زور  ات  دننک  یم  رافغتسا  ترضح  نآ  راوز  يارب  زا  هک  دوش  یم  قلخ  کلم  رازه  داتفه  یقرع  ره  هب  هک 

در دوب  دیهاوخ  یم  قیفر  هک  ار  امـش  داب  تراشب  هک :  ایبنا  متاخ  ار  ناشیا  دنک  ادن  و  ناشیا ،  ناهانگ  دزیرب  ترایز ،  تهج  هب  دـنک  لسغ 
 : مهن تشذگ .  هکنانچ  ترخآ  ایند و  رد  متـسه  امـش  زا  الب  عفر  جیاوح  ياضق  نماض  نم  دـیوگ :  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  و  تشهب ، 
هک داهج  دص  و  هلوبقم ،  هرمع  دص  و  لوبقم ،  جح  دص  دراذگب  ای  دراد  رب  هک  یمدق  ره  هب  شیارب  زا  ادخ  لسغ  زا  دعب  دـتفا  هار  هب  نوچ 

فنص دنچ  دسر  البرک  کیدزن  نوچ  مهد :  ( 304  . ) دشاب هدرک  وا  نانمشد  نیرتدب  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمعغیپ  يور  شیپ  رد 
هک دندش  رومام  اروشاع و  زور  رد  دندمآ  رورس  نآ  يرای  هب  هک  دنا  هتشرف  رازه  راهچ  هلمج  نآ  زا  هک  دنیآ ،  وا  لابقتسا  هب  ناگتـشرف  زا 
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(305  . ) هتشرف رازه  داتفه  هلمج  نآ  زا  و  دننامب ،  نیمز  نامه  رد 

راوز يارب  ناگتشرف  ياعد 

ترفغم بلط  وا  يارب  هک  دهاوخ  شدج  ردپ و  زا  دنک و  اعد  شقح  رد  سپ  دـنک  رظن  وا  هب  بانجنآ  دـنک  ترایز  ار  ترـضح  مهدزای : 
 ، تشذگ هک  نانچ  تادابع ،  عیمج  باوث  شیارب  زا  دوش  هتشون  و  نیلـسرم ،  ایبنا و  همه  دننک و  اعد  شیارب  هکئالم  سپ  ( 306  . ) دنیامن

دیس ایبنا و  متاخ  دنزرف  مالسلا  هیلع  نیـسح  ربق  اریز  تسا  نیا  هک  شرع  رون  زا  دننز  شتروص  رب  يرهم ،  هکئالم و  وا  اب  دننک  هحفاصم  و 
و لیئربج ،  اصوصخ  هکئالم  زا  فنـص  دنچ  ار  وا  دـننک  تعباتم  دـیامن  تعجارم  شنطو  هب  دـهاوخ  یم  نوچ  مهدزاود :  ( 307  . ) ءادهش

تیب لها  وا و  هب  دـنیآ و  وا  دزن  هب  کلم  ود  صوصخلاب  و  تشذـگ ،  هک  رازه  داتفه  و  کلم ،  رازه  راهچ  نامه  و  لیفارـسا ،  لـیئاکیم و 
اشوخ هک :  دنک  ادن  يدانم  دروخ ،  دهاوخن  ار  وت  دید و  یهاوخن  مشچ  هب  ار  شتآ  هک  مسق  ادخ  هب  یتسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

رب هکئالم  نآ  لاس ،  ود  ای  لاس  کی  یلا  ترایز  زا  دعب  دـیامن  تافو  هاگره  مهدزیـس :  ( 308  . ) تسا وت  يارب  زا  تشهب  هک  وت  لاـح  هب 
يا سپ  ( 310  . ) ربق لوا  بش  رد  ای  توم  لاح  رد  دنک  ترایز  ار  وا  ( 309  ، ) دنیامن ترفغم  بلط  شیارب  زا  و  دنوش ،  رضاح  شا  هزانج 

ههجاوم امش  اب  هک  دمآ ،  دهاوخن  ترایز  هب  یـسک  و  دش ،  دیهاوخ  التبم  نآ  تشحو  هب  و  دوب ،  دیهاوخ  اهنت  بیرغ و  ربق  رد  هک  یناسک 
ینک ترایز  هاگ  ره  سپ  لگ ،  كاخ و  عارز  ود  هلصاف  هب  داتـسیا و  دهاوخ  امـش  ربق  کیدزن  دیایب ،  ترایز  هب  یـسک  رگا  هکلب  دیامن ، 
رگید ایآ  سپ  درک ،  دهاوخ  مالس  وت  رب  و  ههجاوم ،  قیرط  هب  دیآ و  وت  ترایز  هب  لاح  نآ  رد  بانج  نآ  هتبلا  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

ترایز هب  ررکم  مه  وا  دشاب  هدایز  وا  هب  تقوش  و  یشاب ،  هدرک  ترایز  رتشیب  دنچ  ره  و  دنام ؟  دهاوخ  یقاب  وت  يارب  زا  یفوخ  تشحو و 
 . دوب دهاوخ  وت  سونام  دمآ و  دهاوخ  وت 

راوز هزانج  عییشت  رد  هکئالم  روضح 

نفک و دنوش و  یم  رضاح  وا  هزانج  عییشت  رد  هکئالم  دریمب ،  هار  نیب  رد  رئاز  هاگره  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مهدراهچ : 
یم هداشگ  ربق  نیمز  و  دـننک ،  یم  شرف  وا  ریز  رد  تشهب  ناحیر  زا  دـنارزگ و  یم  زاـمن  وا  رب  دـنروآ و  یم  وا  يارب  زا  تشهب  زا  طونح 
زور ات  دوش  یم  لخاد  وا  رب  نآ  ناحیر  حور و  زا  هک  دنیاشگ ،  یم  شربق  يوس  هب  تشهب  زا  يرد  و  لیم ،  هس  ردق  هب  تمـس  ره  زا  دوش 

ره ضوع  رد  برـض  ای  سبح  زا  دـسر  یتیذا  وا  هب  هار  نیب  رد  هاگره  هدـش :  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مهدزناـپ :  ( 311  . ) تمایق
هب دـننزب  ار  وا  سبح  زا  دـعب  رگا  درک :  ضرع  يوار  دیـسر ،  دـهاوخ  وا  هب  تمایق  رد  یحرف  دـسر ،  وا  هب  یمغ  ای  دوش  سبح  هک  يزور 

رازه دوش  هداد  وا  هب  هنـسح  رازه  رازه  يدرد  ره  ضوع  هب  دـنهد و  وا  هب  يروح  کی  یندز  ره  ضوع  هب  دومرف :  تراـیز ؟  دـصق  تهج 
هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  تبحـص  مه  مه  تمایق  رد  هک  دشاب  یناسک  زا  و  دبای ،  عیفرت  هجرد  رازه  رازه  و  ددرگ ،  وحم  وا  زا  هانگ  رازه 
هاوخب و یهاوخ  یم  هک  تجاح  ره  دـنیوگ :  وا  هب  دـنیامن و  هحفاصم  وا  اـب  شرع  نـالماح  دـنوش و  غراـف  باـسح  زا  مدرم  اـت  دـشاب  هلآ 

میح زا  یتبرـش  هب  سپ  يا ،  هتـشرف  دزن  دـنربب و  دـتنریگب و  ار  وا  يو  زاب  باوج  لاوس و  نودـب  باسح و  ماـقم  هب  دـنروایب  ار  وا  براـض 
هب يدرک  ایهم  دوخ  يارب  زا  ار  هچنآ  شچب  دـنیوگ  وا  هب  دـنهد ،  ماقم  شتآ  ياـه  هوک  رب  ار  وا  دـنهد و  وا  هب  نیلـسغ  زا  یتبرـش  منهج و 

دوخ هدننز  نیبب  دنیوگب :  و  دنروآ ،  منهج  رد  دزن  هب  ار  بورضم  نآ  سپ  يدرک .  تیذا  يدز و  ار  لوسر  ادخ و  نامهم  هک  دوخ  تسد 
 . ار ادخ  دمح  دـیوگ :  یم  دیـسر ؟  دوخ  صاصق  هب  تسا و  هتفای  افـش  تا  هنیـس  ایآ  تسا  یهلا  باذـع  زا  تسا  هدیـسر  وا  هب  هچنآ  ار و 

و دوش ،  هدـیزرمآ  شناهانگ  عیمج  دوش  هتخیر  شدوخ  زا  هک  يا  هرطق  نیلوا  هدـش :  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  مهدزناـش :  ( 312)
وا بلق  و  رافک ،  تنیط  زا  تسا  هدوب  طولخم  وا  اب  هچنآ  زا  ایبنا ،  تنیط  دننام  دوش  كاپ  ربارب  رد  ات  دنیوش  یم  ار  وا  هیلصا  تنیط  هکئالم 

و هلیذر ،  تافص  یصاعم و  عیمج  زا  هزیکاپ ،  كاپ و  دیامن  تاقالم  ار  ادخ  و  دوش ،  ولمم  نامیا  زا  و  ددرگ ،  حرـشنم  هکنیا  ات  دنیوشب  ار 
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نفک و و  دننک ،  زامن  وا  رب  توملا  کلم  لیئربج و  هکئالم و  و  شناردارب ،  زا  رفن  رازه  و  شتیب ،  لها  قح  رد  دنیامن  لوبق  ار  وا  تعافش 
و دنیاشگ ،  وا  يوس  هب  تشهب  زا  يرد  و  دننک ،  نشور  شربق  رد  اه  غارچ  و  دـنیامن ،  عیـسو  ار  وا  ربق  و  دـنروایب ،  تشهب  زا  ار  وا  طونح 
وا روص  هخفن  ات  دشاب  ادخ  يایلوا  اب  سپ  دنرب  الاب  سدق  ریظح  هب  ار  وا  زور  هدجیه  زا  دـعب  دـنروایب و  وا  يارب  تشهب  زا  اه  هفخن  هکئالم 

نینموملاریما دشاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دنک  هحفاصم  وا  اب  هک  یسک  لوا  سپ  دیآ ،  نوریب  ربق  زا  مود  هخفن  زا  دعب  و  دبایرد ،  ار 
(313  . ) دهدب دهاوخب  هک  ره  هب  و  دماشایب ،  بآ  سپ  دنرادب ،  ضوح  رب  ار  وا  سپ  شاب  ام  اب  دنیوگب :  و  دنهد ،  شتراشب  ایصوا و  و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  لئاضف  مراهچ :  لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  لئاضف 

تبرت هک  دینک ،  نآ  هب  كربت  هک  دیرادم  رب  يزیچ  نم  تبرت  زا  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  زا  ربتعم  دنـس  هب 
ماما ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  ام .  ناتـسود  نایعیـش و  يارب  تسا  هدینادرگ  افـش  ادخ  ار  نآ  هک  نیـسح  مدج  تبرت  رگم  تسا  مارح  ام 
هیلع نیـسح  ربـق  تنیط  رگم  دنـشاب  هتـشک  ادـخ  ریغ  ماـن  هب  هک  يروناـج  نوخ و  هتیم و  دـننام  تسا  مارح  یلگ  ره  هک  تسا  لوقنم  اـضر 

قح و هک  نانموم  زا  يرامیب  رگا  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد  و  تسا .  درد  ره  يافـش  زا  هک  مالـسلا 
وا ياود  هنیآ  ره  تشگنا  رس  ردق  هب  ترضح  نآ  ربق  نیط  زا  دریگب  دناد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تماما  تیالو و  تمرح و 
ربق كاخ  زا  یـصخش  هک  درک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  هک  تسا  روفعی  یبا  نبا  زا  قثوم  دنـس  هب  و  دوب .  دـهاوخ 

داقتعا درآرب و  هک  ره  هللاو  هن  دومرف :  و  دوش ،  یمن  عفتنم  دراد و  یم  رب  يرگید  دوش و  یم  عفتن  دراد و  یم  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هیلع رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  باحـصا  زا  یکی  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و  دوش .  یم  عفتنم  هتبلا  دشخب  یمن  وا  هب  هک  دشاب  هتـشاد 
همدخ نایجاح و  هب  هک  متساوخن  نم  دزودب و  نآ  هب  ار  هبعک  هماج  هک  مهدب  هکم  رد  هک  داد  نم  هب  نامـسیر  يردق  ینز  تفگ :  مالـسلا 

رقاب دمحم  ماما  تمدخ  مدمآ ،  هنیدـم  هب  نوچ  دـنوش  یم  فرـصتم  دوخ  هک  متـسناد  یم  متخانـش و  یم  ار  ناشیا  اریز  مهدـب  هبعک  هناخ 
نک طولخم  ناراب  بآ  اب  ریگب و  ار  نیسح  ماما  تبرت  زا  يردق  رخب و  نارفعز  لسع و  هدب و  ار  نآ  هک  دومرف  مدرک ،  ضرع  مالسلا  هیلع 

مالسلا هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دننک .  اوادم  نآ  اب  ار  دوخ  نارامیب  هک  هدب  نایعیـش  هب  زیرب و  نآ  رد  ار  نارفعز  لسع و  و 
یتلع ار  هک  ره  هک  دومرف  رگید  ثیدـح  رد  و  گرزب .  ياود  تسا  نآ  و  تسا ،  درد  ره  يافـش  نیـسح  ماـما  ربق  كاـخ  هک  تسا  لوقنم 

هب و  دشاب .  گرم  تلع  هک  نآ  رگم  ضرم  زا  دشخب ،  یم  افش  ار  وا  یلاعت  قح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  كاخ  هب  دنک  اوادم  دسرب و 
یکاخ زا  نایم  رد  مدوشگ  نوچ  داتسرف  یعاتم  هتسب  ناسارخ  زا  نم  يارب  مالسلا  هیلعاضر  اما  ترضح  تفگ :  هک  یـصخش  زا  ربتعم  دنس 

ریغ هماج و  زا  ترـضح  نآ  زگره  تسا ،  نیـسح  ماما  ربق  كاخ  نیا  تفگ :  تسیچ ؟  كاـخ  نیا  دیـسرپ  دوب  هدروآ  هک  درم  نآ  زا  دوب 
ادخ تیشم  نذا و  هب  اهالب  زا  تسا  نامرد  نیا  دیوگ :  یم  دراذگ و  یم  شنایم  رد  ار  كاخ  نیا  رگم  دتـسرف  یمن  ییاج  هب  يزیچ  هماج 
یم ناما  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  تبرت  اب  ار  دوخ  نادنزرف  ماک  دیرادرب  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  . 
دزن مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ربق  اخ  زا  مریگ  یم  هک  درک  ضرع  ترضح  نآ  هب  صخش  هک  تسا  لوقنم  حیحص  دنس  و  اهالب .  زا  دشخب 

يافش تسا  نوفدم  نآ  رد  نیـسح  هک  يریاح  كاخ  رد  دومرف :  رگید  ثیدح  رد  و  تسا .  بوخ  دومرف :  نآ  تکرب  يارب  دشاب  یم  نم 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  دزن  هک  تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  تیاور  هب  و  تسا .  فوخ  میب و  درد و  ره  زا  ینمیا  درد و  ره 

کی ردق  هب  ترضح  نآ  رس  يالاب  زا  متفر و  نم  تفگ :  يوار  گرم .  رگم  ضرم  درد و  ره  زا  دشخب  یم  افش  هک  تسه  یخرس  كاخ 
نارامیب هب  مدرک و  جوزمم  اهاود  اب  و  مدروآ ،  هفوک  هب  ار  نآ  سپ  یمهرد ،  ردق  هب  تخیر  یخرس  ترضح  نآ  رس  يالاب  زا  مدنگ  عارذ 

وا رب  زامن  نم  دریمب  دروخب و  هک  ره  كوخ و  تشوگ  دننام  تسا  مارح  یلگ  ره  دومرف :  رگید  ثیدـح  رد  دـنتفای .  یم  افـش  مداد و  یم 
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وا يارب  زا  دروخب ،  شهاوخ  تذل و  يور  زا  یسک  رگا  تسا و  درد  ره  يافش  نآ  رد  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  لگ  رگم  منک  یمن 
هیلع نیـسح  ربق  كاخ  هک  دومرف  رگید  ربتعم  تیاور  رد  يدوخن  لثم  تسا  لالح  نآ  زا  یکدنا  هک  دومرف  رگید  ثیدـح  رد  تسین .  افش 

تسد ود  ره  هک  تسا  رادقم  نآ  عاب  دومرف :  تسا  عاب  داتفه  رگید  ربتعم  تیاور  رد  تشادرب  ناوت  یم  عرذ  داتفه  ات  ربق  دزن  زا  ار  مالسلا 
نیـسح ماما  ربق  لگ  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  و  دوش .  یم  عارذ  راهچ  ردـق  هب  ابیرقت  دـنیاشگب و  ار 

رگید ثیدـح  رد  دوش .  یم  لصاح  بلطم  نآ  دـنرادرب  هک  بلطم  ره  يارب  زا  تسا و  فوخ  ره  زا  ینمیا  درد و  ره  يافـش  مالـسلا  هیلع 
ایآ دشاب ،  هتسکش  وا  زا  يوضع  هک  یسک  يارب  دنراد  یم  رب  هک  ینمرا  لگ  زا  دندیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  تسا  لوقنم 

ربتعم ثیدح  رد  تسا و  رتهب  نآ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  كاخ  تسا و  نینرقلاوذربق  كاخ  زا  دومرف :  نآ ؟  نتشادرب  تسا  لالح 
دنریگ یم  هک  ار  باحـصا  منیب  یم  هک  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هب  مدرک  ضرع  تفگ :  هک  یلاـمث  هزمح  وبا  زا  تسا  لوقنم  رگید 
یکاخ زا  درک  ناوت  یم  افش  بلط  دومرف :  تسه ؟  افـش  نآ  رد  ایآ  دننک ،  یم  نآ  زا  افـش  بلط  ار و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  كاخ 

هیلع نیسح  ماما  نینموملاریما و  ربق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  ربق  كاخ  زا  نینچ  مه  لیم و  راهچ  ات  ربق  نایم  زا  دنرادرب  هک 
یمن يربارب  نآ  اب  زیچ  چیه  یـسرت و  نآ  زا  هچ  ره  عفد  يارب  تسا  يرپس  تسا و  درد  ره  يافـش  نآ  هک  كاخ  نآ  زا  ریگب  سپ  مالـسلا 
رگید ياهاج  اه و  فرظ  رد  هک  تسا  نآ  دنک  یم  دساف  ار  نآ  هک  يزیچ  اعد و  زا  ریغ  هب  دننک و  یم  بلط  افش  زا  هک  ییاهزیچ  زا  دننک 

هب هجلاعم  هاگ  ره  تسافـش ،  وا  يارب  هک  دشاب  هتـشاد  نیقی  هک  ره  ناشیا  نیقی  تسا  مک  دننک  یم  نآ  هب  هجلاعم  هک  اهنآ  دـنراذگ و  یم 
نآ هک  نارفاک  ناینج و  نیطایش و  ار  تبرت  زا  دننادرگ  یم  دساف  دش و  دهاوخن  رگید  ياود  هب  جاتحم  دوب و  دهاوخ  یفاک  ار  وا  دنکب  نآ 

نادنزرف دنرب  یم  دسح  سپ  نج ،  نارفاک  نیطایش و  اما  دننک و  یم  وب  ار  نآ  تبرت  زا  درذگ  یم  هک  يزیچ  ره  هب  دنلام و  یم  دوخ  رب  ار 
یم ایهم  رگم  دیآ  یمن  نوریب  ریاح  زا  یتبرت  چـیه  دوش و  یم  فرطرب  شـشوخ  يوب  یکین و  رثکا  هک  دـنلام  یم  نآ  رب  ار  دوخ  ار و  مدآ 

تسد رد  تبرت  نآ  درک و  دناوت  یمن  هرامش  ادخ  زا  ریغ  هب  ار  ناشیا  ددع  هک  ردق  نآ  تبرت  نآ  يارب  زا  نج  نارفاک  نیطایـش و  زا  دنوش 
دنامب اهنیا  زا  ملاس  تبرت  رگاو  دـنوش ،  ریاح  لخاد  هک  ار  ناشیا  دـنراذگ  یمن  هکئالم  دـنلام و  یم  نآ  رب  دوخ  ناشیا  تسا و  شبحاـص 
رایـسب نآ  رب  ادخ  مان  نک و  ناهنپ  يرادرب ،  ار  تبرت  نوچ  سپ  دبای  یم  افـش  تعاس  نآ  رد  هتبلا  دنیامن  هجلاعم  نآ  هب  هک  ار  يرامیب  ره 

یم نایاپراهچ  هرب  وت  رد  ار  نآ  یضعب  یتح  دنرامـش ،  یم  کبـس  ار  نآ  دنراد  یم  رب  ار  تبرت  هک  اهنآ  زا  یـضعب  هک  ما  هدینـش  ناوخب . 
یـسک نآ  زا  دبای  افـش  هنوگچ  سپ  اه ،  لاوج  اه و  نیجرخ  زا  دوش  هدیلام  رایـسب  نآ  رب  تسد  هک  ییاهزیچ  ماعط و  فرظ  رد  ای  دنزادنا 

لمع تسا  نآ  رد  شحالـص  هک  ار  يزیچ  درامـش  یم  کبـس  تسین و  نیقی  نآ  رد  هک  یلد  نکیل  دراد و  تمرح  ار  نآ  هنوـگ  نـیا  هـک 
(314  . ) دنک یم  دساف  ار  دوخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  هرابرد  یتایاور 

هک مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دمحم  ماما  زا  تفگ :  هک  هدـش  تیاور  ملـسم  نب  دـمحم  زا  یـسوط  خیـش  یلاما  رد  - 1
 . وا ربق  دزن  ار  اعد  تباجا  وا و  تبرت  رد  ار  افش  وا و  هیرذ  رد  ار  تماما  داد  رارق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  ضوع  رد  ادخ  دومرف : 

دوب ضیرم  تشاد و  بت  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  يرفعج  مشاه  یبا  زا  هرایزلا  لماک  رد  - 2 ( 315)
زا هک  دننک  یم  تساوخرد  ناگتشرف  زا  نیعلا  روح  - 3 تسرفب .  البرک  هب  نم  يافش  يارب  ار  ام  ناتـسود  زا  یکی  مشاه ،  ابا  ای  دومرف :  ، 
ات دننک  تیم  طونح  هب  طولخم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تبرت  هک  تسا  بحـستم  - 4 ( 316  . ) دنرب نامـسآ  هب  ناغمرا  هیده و  یتبرت  البرک 
ربق دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا  تشهب  زا  یغاب  البرک  نیمز  - 5 ( 317  . ) دوش نمیا  باذع  زا  نآ  تکرب  هب 

زا هک  نآ  رگم  لسرم  يربمغیپ  برقم و  یکلم  تسین  تشهب و  ياه  غاـب  نیرتهب  زا  تسا  یغاـب  عارذ  تسیب  رد  عارذ  تسیب  ءادهـشلادیس 
هطوحم یمامت  ار  رئاح  اهقف  رتشیب  یلو  دننک .  یم  لوزن  یجوف  دنور و  یم  الاب  یجوف  هشیمه  دنک و  ترایز  ار  نیمز  نیا  ات  هتـساوخ  ادخ 
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هیلع رمالا  بحاص  ترـضح  تمدخ  هب  يریمح  هک  تسا  هدـش  لقن  حیحـص  دنـس  هب  - 6 ( 318  . ) دنناد یم  دـنا  هدـیرخ  ترـضح  هک  يا 
دنتـشون باوج  رد  تشاذگ ؟  ناوت  یم  ربق  رد  تیم  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  كاخ  هک  درک  لاوس  تشون و  يا  هضیرع  مالـسلا 

رد ترـضح  تشون ؟  ناوت  یم  نآ  اب  ار  نفک  هک  دیـسرپ  يا  همان  رد  زین  و  درک .  طولخم  شطونح  اب  تشاذگ و  دـیاب  ربق  رد  تیم  اب  هک 
اب ار  دوخ  نادـنزرف  ماک  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  - 7 ( 319  . ) تسا زیاـج  بوخ و  هک  دنتـشون  باوج 

تسا بحتسم  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تبرت  دئاوف  هلمج  زا  ( 320  . ) اهالب زا  دشخب  یم  ناما  هک  دیرادرب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیرت 
ار یحیبست  دنادرگب  هک  ره  هک  تسا  يورم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  - 8 ( 321  . ) نتشون نآ  اب  ار  نفک  نتشاذگ و  ربق  رد  تیم  اب 
وا يارب  هنسح  رازه  شش  ربکا ،  هللا  هللا و  الا  هللادمحلا و ال  هللا و  ناحبس  دیوگب :  هناد  ره  ای  دشاب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  زا  هک 

تبرت صاوخ  هلمج  زا  - 9 هجرد .  ( 322) رازه شـش  وا  يارب  درب  یم  الاب  ادخ  هانگ و  رازه  شـش  وا  زا  دوش  یم  وحم  دوش و  یم  هتـشون 
رگا دوش و  یم  هتشون  شیارب  هنسح  لهچ  دنادرگ ،  یم  صخش  هک  يا  هناد  ره  هب  دنزاسب ،  حیبست  نآ  زا  نوچ  هک  تسا  نآ  ترضح  نآ 

رد دنسیون و  یم  وا  يارب  هنسح  تسیب  دنادرگب  هک  هناد  ره  هب  دنک  شومارف  ار  ندرک  رکذ  دشاب و  هتـشاد  تسد  رد  تسرد  ار  نآ  یـسک 
رد دـنرب و  یم  تشهب  هب  ار  وا  باـسح  یب  تسا و  غراـف  تماـیق  زور  باـسح  زا  دوش  نوفدـم  كاـخ  نآ  رد  هک  یـصخش  تسا  ثیدـح 

لوقنم ربتعم  دنـس  هب  - 10 ( 323  . ) دـنرب یم  تشهب  هب  هتـشادرب  تماـیق  زور  دـشاب  نآ  رد  هک  ره  اـب  ار  نیمز  نآ  هک  تسا  رگید  ثیدـح 
نایم رد  مدرک  زاب  ار  هتسب  نوچ  داتسرف ،  ناسارخ  زا  یعاتم  هتسب  نم  يارب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تفگ :  هک  یـصخش  زا  تسا 
ییاج هب  ار  يزیچ  ترـضح  نآ  زگره  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  كاخ  تفگ :  تسیچ ؟  كاخ  نیا  مدیـسرپ :  دوب  یکاخ  نآ 

(324  . ) ادخ تیشم  نذا و  هب  تسا  ناما  اهالب  زا  نیا  دیامرف :  یم  دراذگ و  یم  شنایم  رد  ار  كاخ  نیا  هک  نآ  رگم  دتسرف  یمن 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  تمارک 

مالـسا ياملع  زا  هک  درک  تساوخرد  ناطلـس  زا  هدـمآ و  ناریا  تختیاپ  هب  گنرف  هاـشداپ  فرط  زا  يریفـس  نیطالـس ،  زا  یکی  ناـمز  رد 
زجاع رگا  سپ  ار .  وا  ههبـش  دـیامن  لیاز  ار و  وا  رذـع  دـنک  عطق  و  دـیامن ،  مزلم  ار  مصخ  هک  مناهاوخ  نامزلا  رخآ  ربمایپ  توبن  رب  یلیلد 

هتـسجرب نادنمـشناد  هلمج  زا  ریفـس  نیا  دیتسین  قح  رب  امـش  هک  دینادب  سپ  دش ،  رتاوت  هب  رـصحنم  ناشلیلد  یلیلد و  نینچ  هماقا  زا  دندش 
لاوحا زا  تسناد و  یم  هناـگی  مولع  نیا  رد  ار  دوخ  هکلب  هتـشاد  یفاو  هرهب  هریغ  باـسح و  تئیه و  موـجن و  لـثم  هبیرغ  موـلع  زا  هدوـب و 

هک داد  روتسد  يزور  ناطلـس  داد  یم  ربخ  هدش  دراو  اهنآ  رب  هک  یثداوح  دندرک و  یم  ناشلزنم  رد  هک  ار  ییاهراک  سلجم  رد  نارـضاح 
هدرک ریفس  هب  ور  دشاب ،  یفاص  یفاو و  باتک  بحاص  یناشاک  ضیف  نسحم  الم  ینابر  فراع  ایوگ  هک  اهنآ  زا  یکی  دندش  رـضاح  املع 

هنوگچ امـش  تفگ :  دـش و  بضغ  رد  ریفـس  هداتـسرف  راک  نیا  يارب  ار  یلهاج  وت  نوچ  هک  تسا  لـقع  یب  امـش  ناطلـس  ردـقچ  دومرف : 
نم تسد  رد  دوـمرف :  تـفرگ و  تـسد  رد  ار  شزاـمن  رهم  دوـمن و  شبیج  رد  تـسد  ملاـع  نآ  سپ  دـییوگ :  یم  نـینچ  هدرکن  ناـحتما 
قح هب  تفگ :  ینارـصن  ریفـس  یلهاـج !  متفگ  دومرف :  ملاـع  نآ  دـیچیپ  دوخ  هب  ون  دـش  درز  شگنر  درک ،  يداـیز  رکف  ریفـس  تسیچ ؟ 

 : دومرف ملاع  نآ  هدیـسر ؟  امـش  تسد  هب  هلیـسو  هچ  هب  هک  تسا  نیا  رد  مرکف  یلو  يراد ؟  تسد  رد  هچ  مناد  یم  هک  شردام  حیـسم و 
حیحص متفگ  هچنآ  مرادن و  یهابتشا  تسا و  تسرد  نم  باسح  تفگ :  ریفس  نک  باسح  تسرد  یشاب ،  هدرک  باسح  رد  هابتـشا  دیاش 

ربخ ام  ربمایپ  تسالبرک و  تبرت  نیا  دومرف :  درک و  زاب  ار  شتـسد  ملاع  نآ  تسا  هدیـسر  امـش  تسد  هب  هنوگچ  هک  مرکف  رد  یلو  تسا 
يراد نیقی  هک  نیااب  تسا  یقاب  ام  ربمایپ  هب  ندروآ  نامیا  يارب  یکـش  ایآ  دومرف :  ملاع  نآ  سپ  تسا  تشهب  زا  يا  هعطق  البرک  هک  هداد 

(325  . ) دش ناملسم  تفگ و  ار  نیتداهش  سپ  ییوگ  یم  تسار  تفگ :  ریفس  تسا ؟  حیحص  تباسح  هک 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  هملس و  ما 
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 : درک ضرع  دش و  فرشم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  هب  هملس  ما  دنک  تکرح  هنیدم  زا  تساوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  ینامز 
یلـص مرکا  لوسر  تدج  زا  نم  نوچ  قارع  يوس  هب  هنیدم  زا  نتفر  نوریب  رد  نکم  كانهودنا  ارم  یمارگ ،  دنزرف  يا  نم  هدـید  رون  يا 

یم هتشک  افج  ملظ و  غیت  هب  دنیوگ  یم  البرک  ار  نآ  هک  ینیمز  رد  قارع  رد  نیسح  نم  دنبلد  دنزرف  دومرف :  یم  هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا 
یم لمع  ادـخ  هدومرف  هب  مرادـن و  نتفر  زج  يا  هراچ  دـش و  مهاوخ  دیهـش  هک  مناد  یم  زین  نم  ردامیا ،  دومرف :  ترـضح  ( 326  . ) دوش
یم دش و  مهاوخ  نوفدم  هعقب  مادک  رد  تشک و  دهاوخ  ارم  یـسک  هچ  دـش و  مهاوخ  هتـشک  زور  هچ  رد  مناد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  منک 
نم ناشیوخ  نم و  تیب  لها  زا  نم  اب  یسک  هک  مناد  یم  دش و  مهاوخ  هتـشک  نم  اب  نم  ناشیوخ  نم و  تیب  لها  زا  نم  اب  یـسک  هک  مناد 

اب ترـضح  نآ  سپ  دش  مهاوخ  نوفدم  هتـشک و  نآ  رد  هک  ار  دوخ  ياج  مهدـب  ناشن  ردام  يا  یهاوخ  رگا  دـش و  دـهاوخ  هتـشک  نم  اب 
ترـضح هک  نآ  اـت  دـش  دـنلب  ـالبرک  نیمز  تسپ و  اـه  نیمز  ترـضح  نآ  زاـجعا  هب  درک و  هراـشا  ـالبرک  يوس  هب  دوـخ  كراـبم  تسد 

هملـس ما  ناغف  هلان و  سپ  ( 327  . ) دومن هملـس  ما  هب  ار  دوخ  باحـصا  زا  کی  ره  دوخ و  نفد  ياـج  تداهـش و  لـحم  دوخ و  هاگرکـشل 
دیهش متس  ملظ و  هب  نم  هک  هدش  ردقم  نینچ  یمارگ ،  ردام  يا  دومرف :  ترـضح  دندش .  هلان  مه  وا  اب  راوید  رد و  هک  يدح  هب  تساخرب 

راید هب  راید  رهـش و  هب  رهـش  دننک و  ریگتـسد  ریـسا و  ارم  لافطا  نانز و  تیب و  لها  دنوش و  یم  دیهـش  نم  اب  مناشیوخ  نادنزرف و  موش و 
حرش نم  يارب  ار  امظع  تبیصم  نیا  وت  راوگرزب  دج  مدنبلد ،  دنزرف  يا  تفگ :  هملس  ما  دنباین  يروای  دننک  هثاغتـسا  دنچ  ره  دننادرگب و 
زارد تسد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپ  ( 328  . ) ما هتـشاذگ  يا  هشیـش  رد  ار  نآ  نم  تسا و  هدرک  اطع  نم  هب  ار  وت  نفدم  تبرت  هداد و 

نآ دزن  رد  راذـگب و  هشیـش  رد  زین  ار  كاخ  نیا  نانموم ،  ردام  يا  دومرف :  داد و  هملـس  ما  هب  تشادرب و  ار  البرک  كاـخ  زا  یفک  درک و 
ما ( 329  . ) دوش یم  دیهـش  يارحـص  نآ  رد  نم  هک  نادب  دندش  نوخ  ود  ره  يدید  هاگ  ره  رادهگن ،  هدرپس  وت  هب  ار  نآ  مدـج  هک  هشیش 

دوب هدیباوخ  هلویلق  باوخ  تهج  هب  اروشاع  زور  ات  دومن  یم  هشیش  ود  نآ  تبظاوم  یمه  البرک  فرط  هب  ءادهشلادیس  نتفر  زا  سپ  هملس 
درک هلان  دیلام و  تروص  هب  ار  نوخ  دشوج  یم  اهنآ  زا  نوخ  دید  تفر ،  اه  هشیش  رس  رب  دش و  رادیب  باوخ  زا  نارزل  ناسرت و  هاگان  هب  ، 

هب رـس  یکدنا  هلولیق  باوخ  يارب  زورما  مدوب  هدیدن  باوخ  رد  ار  وا  هتفر  ایند  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  يزور  زا  دومرف :  و 
تسا یتلاح  هچ  نیا  هللا  لوسر  ای  مدرک :  ضرع  مدیدب ،  وم  هدیلوژ  هدولآ و  درگ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگان  هب  مداهن  نیلاب 

هک تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  ( 330  . ) دنتشک ارم  نیسح  هملس ،  ما  يا  دومرف :  مرگن ؟  یم  امش  رد  هک 
اب تسا  راذگ  البرک  هب  هک  ار  نآ  ( 331  . ) اهالب زا  دشخب  یم  ناما  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  اب  ار  دوخ  نادنزرف  مالک  دیراد  رب  : 

یکی نوخ  هک  یناکم  عضوم و  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  ار  تبرت  لیئربج  هک  نیمه  دنیوگ  تسا  راک  هچ  شخزود  شتآ 
هیلع نیـسح  يوب  نیا  تفگ :  درک و  وب  ار  وا  دنا ،  یکی  مادک  هک  دوب  هدرکن  حیرـصت  وا  مان  هب  دوش و  یم  هتخیر  نآ  رد  شدـنزرف  ود  زا 

رادربخ یلیل  ندرم  زا  دش  وچ  راکفا  لد  نونجم  هک  متس  دینش  ( 332  . ) یتفگ تسار  تفگ :  لیئربج  تسیرگ .  تسا و  نم  دنزرف  مالسلا 
زا یلیل  تبرت  غارس  هداهن  نیکشم  همامع  رس  هب  هداتسیا  دید  یکدوک  اجنآ  رد  ناباتش  یلیل  تبرت  يوس  هب  ناغفا  هآ و  اب  دز  كاچ  نابیرگ 

نابایب نیا  رد  ورب  يدومن  یم  انمت  نیا  یک  نم  يدوب ز  قشع  رگ  ار  وت  نونجم  يا  هک  تفگ  ودب  تفـشآ و  رب  كدوک  نآ  سپ  تسج  وا 
(333  . ) تساجنآ رد  یلیل  تبرت  ناد  نیقی  تساخرب  قشع  يوب  هک  یکاخ  ره  نک ز  وب  رادرب و  یفک  یکاخ  ره  نک ز  وجتسج 

رگید یهاگن 

تروص نیا  هب  تهابـش  یب  هک  تسا  هدروآ  بابخ  نب  لاله  لسرم  یثیدـح   ( ص 215  ) ردلا مظن  باتک  رد  يدنرز  نیدـلا  لامج  ظفاح 
هب دندمآ و  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  سپ  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دزن  لیئربج  دیوگ :  بابخ  نب  لاله  تسین ،  متام 

دشاب اهنع  هللا  یضر  هملس  ما  زا  دارم  دیاش   : ) دومرف نانآ  ردام  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دندیرپ ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  شود 
هب دنک )  یم  تیاور  هملـس  ما  زا  يو  هفینح و  نب  دمحم  شردپ  زا  وا  دنک و  یم  تیاور  هفینح  دـمحم  نب  نسح  زا  لاله  هک  نآ  هنیرق  هب 
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یمن مرگرـس  لوغـشم و  ار  نانیا  ایآ  دومرف :  ناشردام  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  یلـصا ،  ردام  هاوخ  دشاب و  ردام  نیا  هاوخ  لاح  ره 
دنتـسجرب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تشپ  رب  دـندمآ و  دـندرب و  رد  رد  ام  تسد  زا  ار  دوخ  اهنآ  یلو  تفرگرب  ار  اهنآ  ردام  سپ  ینک ، 

ود نآ  هک  یلاح  رد  مرادن  تسود  هنوگچ  تفگ :  لیئربج  داهن .  دوخ  رانک  رد  تفرگرب و  ار  اهنآ  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سپ 
سپ ار . )  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ینعی   ) دنشک یم  ار  ترسپ  نیا  وت  تما  هک  شاب  هاگآ  تفگ :  لیئربج  سپ  دنتـسه  ایند  رد  نم  هناحیر 

یم هتـشک  تبرت  نیا  يور  رب  وا  هک  شاب  هاگآ  تفگ :  دروآ و  ار  یتبرت  تفرگ و  ارف  ار  اهنآ  هزرل  ات  دز  مه  هب  ار  دوخ  ياه  لاـب  لـیئربج 
يرجه لاس 61  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  نیمه  دـیوگ :  بابخ  نب  لاله  البرک .  تفگ :  تسیچ ؟  تبرت  نیا  مسا  تفگ :  ربمغیپ  دوش 

داژن زا  هک  ار  لحم  نایموب  زا  رفن  کی  دیناسر  حبص  هب  دندرک  هرصاحم  ار  وا  هک  ناکم  نامه  رد  ار  بش  دش و  دراو  بیصم  نیمزرـس  رد 
هیلع نیـسح  ماما  ( 334  . ) ـالبرک تفگ :  وا  تسیچ ؟  نیمزرـس  نیا  مسا  تفگ :  وا  هب  نیـسح  دـندروآ  مالـسلا  هـیلع  ماـما  دزن  دوـب  یظبن 

هب ار  اهراب  دومرف :  دوخ  باحـصا  هب  تسالب ،  هودـنا و  برک و  نیمزرـس  تفگ :  تسار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تفگ :  مالـسلا 
نوخ نتخیر  لحم  دنناباوخ ،  یم  ار  اهرتش  ناراوس  تسا  موق  خانم  اج  نیا  لهورف ،  یگمیخ  يا  الا  دـیرآ  دورف  ار  اه  همیخ  دـیهن ،  نیمز 

(335  . ) تسا نانآ 

راکهانگ نز  ناتساد 

بیجع هیـضق  نیا  رایـسب  تخادـنا و  نوریب  ار  وا  ربق  دـندرک  نفد  ار  وا  نوچ  درک ،  تافو  ینز  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ناـمز  رد 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هب  تمدخ  نز  نآ  ردام  راچان  دـنازوس  یم  دـش  یم  دـیلوت  انز  زا  هچنآ  زا  درک و  یم  انز  نز  نآ  اریز  داتفا  قافتا 

ار مالسلا  هیلع  نیسح  تبرت  زا  يردق  هتشاد  یم  بذعم  ار  ادخ  قلخ  نز  نیا  دومرف :  ترـضح  دیناسر  ترـضح  ضرع  هب  ار  نایرج  هدمآ 
هیلع نیـسح  ماما  تبرت  هب  يدرم  تراسج  ( 336  . ) دـش مارآ  نیمز  دنتـشاذگ  نز  نآ  ربق  رد  كاپ  كاخ  نآ  زا  نوچ  دـینک و  نفد  وا  اـب 

ارم ینارصن  بیبط  انحوی  تفگ :  زیزعلادبع  نب  یسوم  هک  هدرک  لقن  ربتعم  دنس  هب  همحرلا  هیلع  یـسوط  خیـش  نیعل  نآ  تکاله  مالـسلا و 
؟  هریبه نبا  رـصق  هیحان  رد  دـنور  یم  وا  ترایز  هب  مدرم  هک  یـسک  نآ  تسیک  وگب  هک  تنید  ربمغیپ و  قح  هب  تفگ :  درک و  تاـقالم و 

لاوس نیا  ارچ  هک  وگب  نم  هب  تفگ :  تسام .  ربمغیپ  رتخد  رسپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  وا  هن  متفگ :  تسامـش ؟  ربمغیپ  باحـصا  زا  ایآ 
تـشادرب ارم  متفر  وا  دزن  هب  نوچ  دیبلط  ارم  یبش  دیـشر  مداخ  روپاش  تسا :  نیا  نآ  مراد و  یبیجع  ربخ  باب  نیا  رد  تفگ :  يدرک ؟  ار 

شیور شیپ  رد  هداتفا و  باوختخر  رد  شوه  یب  یسیع  نب  یـسوم  هک  مدید  دوب  هفیلخ  ناشیوخ  زا  هک  درب  یـسیع  نب  یـسوم  هناخ  هب  و 
صوصخم مداـخ  زا  روپاـش  دوب .  هدـیبلط  هفوک  زا  ماـیا  نآ  رد  ار  وا  دیـشرلا  نوراـه  دوب و  هتخیر  نآ  رد  شیاـشحا  عیمج  هک  دوب  یتـشت 

اب دوب و  هتسشن  یلاحشوخ  تحص و  تیاهن  رد  نیا  زا  شیپ  تعاس  کی  نتفگ  منیب ؟  یم  وا  رد  هک  تسا  تلاح  هچ  نیا  دیـسرپ :  یـسوم 
هدیاف مدرک  هجلاعم  هچ  ره  هب  متشاد و  يدیدش  يرامیب  نم  تفگ :  دوب و  رضاح  مشاه  ینب  زا  یصخش  درک و  یم  تبحـص  دوخ  نامیدن 

نب یـسوم  سپ  متفای  تیفاع  مدرک و  نینچ  نم  نک ،  اودم  رادرب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  زا  تفگ  نم  بتاک  هک  نآ  ات  تشادن 
يور زا  تفرگ و  یسوم  دندروآ  تبرت  نآ  زا  يردق  مداتـسرف  سپ  یلب .  متفگ :  تسا ؟  هدنام  وت  شیپ  تبرت  نآ  زا  چیه  تفگ :  یـسیع 
اهنیا ددندروآ  تشت  نوچ  دیروایب ،  تشت  تفگ :  دش و  دـنلب  شرانلا  رانلا ،  دایرف  درک  نینچ  نوچ  درک  لخاد  دوخ  دـعقم  رد  فاختـسا 

ایآ هک  نک  هظحالم  ایب  هک  تفگ  نم  هب  روپاش  دش  لدبم  متام  هب  سلجم  دندش و  هدنکارپ  نامیدن  سپ  دش  ادج  وا  زا  تسا  تشت  رد  هک 
هداـتفا تشت  رد  همه  شلد  شـش و  زرپـسا و  رگج و  هک  مدـید  مدرک  رظن  تشت  رد  نوچ  درک ؟  یناوـت  یم  درم  نیا  جـالع  رد  يا  هراـچ 

درک یم  هدنز  ار  هدرم  هک  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  ترضح  زج  درک  دناوت  یمن  ار  نیا  هراچ  سک  چیه  متفگ :  مدرک و  بجعت  رایسب 
رحـس ات  مدـنام  ناشیا  دزن  بش  نم  دوش  یم  یهتنم  اجک  هب  شلاح  هک  دوش  مولعم  ات  شاب  اج  نیا  اـما  ییوگ ،  یم  تسار  تفگ :  روپاـش 

هیلع نیـسح  ماما  ترـضح  دـمآ و  یم  یتدـم  تینارـصن  نیا  اب  اـنحوی  تفگ :  يوار  ( 337  . ) دـش لصاو  منهج  هب  یـسیع  نب  یـسوم  هک 

ع)  ) یلع نب  نیسح  ناشخرد  زا 261هرهچ  هحفص 96 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هدرک تیاور  ملسم  نب  دمحم  زا  دوخ  دنس  هب  یسوط  خیـش  دش .  وکین  شمالـسا  دش و  ناملـسم  نآ  زا  دعب  درک و  یم  ترایز  ار  مالـسلا 
ماما ندـش  هتـشک  ضوع  رد  نایملاع  دـنوادخ  دـندومرف :  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاـب و  دـمحم  ماـما  زا  هک  تسا 

ره يارب  زا  ار  ترـضح  نآ  تبرت  داد و  رارق  ترـضح  نآ  نادـنزرف  رد  تماـما  دوـمرف :  ررقم  تـمارک و  زیچ  دـنچ  مالـسلا  هـیلع  نیـسح 
تقو ات  دوخ  ياه  هناخ  زا  نتفر  نوریب  تقو  زا  نارئاز  ياهزور  دوش و  باجستم  راوگرزب  نآ  دزن  رد  ناگدننک  اعد  دومن و  افش  یشوخان 

(338  . ) دش دهاوخن  بوسحم  ناشیا ،  رمع  زا  نتشگرب 

دهد یم  شزرا  زامن  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تبرت 

راب هللا 33  دمحلا  راب  ربکا 33  هللا  راب   34  ) دنداد ناشیا  هب  ار  فورعم  تاحیبست  روتسد  شراوگرزب  ردپ  هک  یتقو  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف 
همطاف راک  نیا  تخاس .  حیبست  دوخ  يارب  دیهـش  تبرت  زا  تفر و  بلطملادـبع  نب  ةزمح  بانج  شراوگرزب  يومع  ربق  رـس  هللا )  ناحبس 

هب دـنمزاین  رامـشب  ار  دوخ  مهاوخ  یم  هک  ادـخ  تدابع  يارب  نم  تسا ،  مرتحم  وا  ربق  دیهـش و  كاخ  دراد ؟  اـنعم  هچ  مالـسلااهیلع  ارهز 
یلو تسا ،  هتشادرب  درادرب ،  مدآ  یکاخ  ره  زا  و  كاخ ،  ای  بوچ  ای  دشاب  گنس  زا  حیبست  ياه  هناد  هک  دنک  یم  قرف  هچ  متـسه  حیبست 

تـسادق نتخانـش  تیمـسر  هب  یعوـن  تسا  تداهـش  دیهـش و  هب  مارتـحا و  یعوـن  نیا  مراد و  یم  رب  نادیهـش  تبرت  كاـخ  زا  ار  نیا  نم 
نیسح ماما  تداهش  زا  دعب  هکنآ  ات  تسا  ءادهشلادیس  تسادق  تخانش  تیمسر  هب  یعون  تسا ،  تداهـش  زا  دعب  هک  نآ  ات  تسا  تداهش 

مالسلاامهیلع نب  نیسح  شراوگرزب  ردارب  هون  هب  هدش و  هتفرگ  مالسلا  هیلع  هزمح  بناج  زا  ءادهشلا  دیـس  بقل  دوخ  هب  دوخ  مالـسلا  هیلع 
یم هک  ام  دنک .  یم  هیهت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كاخ  زا  دیوجب  كربت  دیهـش  كاخ  زا  دهاوخب  یـسک  رگید  نآ  زا  سپ  دـش و  هداد 
یم رب  یگنـس  اـی  كاـخ  دوخ  اـب  میناد  یمن  زیاـج  ار  یندیـشوپ  یندروخ و  قلطم  رب  شرف و  رب  هدجـس  یفرط  زا  میناوخب و  زاـمن  میهاوخ 

تبرت رب  دینک  هدجـس  دومرف :  ماما  دشاب .  نادیهـش  تبرت  زا  كاخ  هک  رتهب  درک  هدجـس  كاخ  رب  دیاب  هک  الاح  دـنا ،  هتفگ  یلو  میراد ، 
ینعی دنک ،  یم  هراپ  ار  هناگتفه  ياه  باجح  دیا ،  هدرک  هدجس  سدقم  تبرت  نآ  رب  هک  يزامن  رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مدج 

(339  . ) دهد یم  شزرا  وت  زامن  هب  وا  تبرت  كاخ  نکب ،  كرد  ار  دیهش  شزرا 

نایروح يارب  تاغوس 

 . دنبلط یم  هیده  ادهشلا  دیس  كاخ  زا  تبرت  حیبست  وا  زا  دنک  یم  طوبه  نیمز  هب  ناگتشرف  زا  یکی  دنیبب  یتقو  نیعلاروح  هدمآ  ربخ  رد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  رطع 

دش و لزان  ایرد  هب  سپس  داد و  ترضح  نآ  هب  ار  ءادهشلا  دیس  تداهـش  ربخ  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  يا  هتـشرف 
هماج اهایرد  لها  يا  حوبذـم .  لوسرلا  خرف  ناف  نزحلا ،  باوثا  وسبلا  راحبلا  لـها  اـی  تفگ :  دز و  هیحـص  درک و  نهپ  اـیرد  رب  ار  شلاـب 
رگم دنامن  هتـشرف  نامـسآ  رد  درک و  جورع  تشادرب و  شلاب  رب  ار  سدقم  تبرت  دعب  دش .  دـهاوخ  دیهـش  ربمغیپ  رـسپ  هک  دیـشوپب  نزح 
دننام نآ  کلـسملاک و  حوفی  وهو  درک  نعل  راوگرزب  نآ  ناگتـشک  رب  دنام و  وا  رد  سدقم  تبرت  نآ  زا  يرثا  دیئوب و  ار  تبرت  نآ  هکنآ 

(340  . ) دهد یم  یشوخ  يوب  کشم 

تبرت اب  ربق  باذع  راهچ 

تسا زیاج  ایآ  تشون :  فیرـشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) تجح ترـضح  هب  يریمح  رفعج  نب  هللادبع  هک  هدمآ  یـسوط  خیـش  تبیغ  رد 
ماـما ترـضح  زا  و  هللا .  ءاـش  نا  دـننک  یم  طولخم  تیم  طوـنح  اـب  دـنراذگ ،  یم  یلب  دوـمرف :  هن ؟  اـی  دـنارذگب  تبرت  تیم ا ز  ربـق  رد 
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هیلع نیـسح  ماما  كاخ  زا  یتبرت  شیور  لباقم  دـنک  نفد  ار  تیم  هاگ  ره  ار  امـش  زا  یکی  تسا  عنام  هچ  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعاـضر 
تبرت و نداهن  ربق  رد  تیم  اب  تسا  بحتـسم  دیوگ :  رئازلا  ۀفحت  رد  همحرلا  هیلع  یـسلجم  همالع  دراذگم .  شرـس  ریز  دراذگ و  مالـسلا 

دشاب ربق  رد  هدرم  اب  هاگ  ره  هک  تسا  نآ  یکی  سدقم  تبرت  صئاصخ  زا  دیوگ :  هینیسحلا  ثئاصخ  رد  يرتشوش  نتشون .  نآ  اب  ار  نفک 
یم لاوس  هدش  نفد  امش  راوج  رد  هک  یسک  زا  ایآ  دیسرپ :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  باوخ  رد  یناهبهب  ياقآ  تسا  ناما  ربق  رد  وا  يارب 

بیرخت زا  دعب  هدرک ،  لقن  یئانشا  نسح  نب  دمحم  زا  جرفلاوبا  ( 341  . ) دسرپب وا  زا  هک  دنک  یم  تارج  ار  هتـشرف  مادک  دومرف :  دننک ؟ 
تکرح ماما  تراـیز  يارب  يراـطع  درم  اـب  میتخادـنا و  رطخ  رد  ار  دوخ  هللا  ۀـنعل  یـسابع  لـکوتم  تسد  هب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ربق 

ربق هب  ار  دوخ  میتشذـگ و  دـندوب  باوخ  هک  هاگـساپ  ود  زا  بش  همین  میدیـسر  هیرـضاغ  هب  ات  میتفر  یم  ار  اه  بش  ناهنپ و  اهزور  میدرک 
نوچ اه  تشخ  ياج  میدیـسر ،  دندوب  هدنزاوس  دوب و  ربق  رود  هک  یقودنـص  هب  ات  میدرک ،  یم  يوجو  تسج  تشادن ،  یناشن  مدـیناسر 

 : متفگ شورف  رطع  قیفر  هب  نم  میدوب  هدرکن  وب  شدننام  هک  میدومن  مامـشتسا  نآ  زا  یـشوخ  يوب  میدرک ،  ترایز  دوب  هتفر  ورف  قدنخ 
هناـشن اـج  دـنچ  نآ  درگ  میتـفر و  میدرک و  عادو  ربـق  اـب  ما .  هدـییوبن  ار  نآ  يرطع  چـیه  زا  ادـخ  هب  تفگ :  تسا ؟  يرطع  هـچ  نـک  وـب 

زاـب لوا  تروص  هب  ار  ناـنآ  میدروآ و  ار  اـه  هناـشن  نآ  هتفر  ربـق  رـس  هعیـش  تاداـس و  زا  یعمج  اـب  دـش  هتـشک  لـکوتم  نوچ  میتشاذـگ 
وبـشوخ وت  هب  ار  كاخ  ادخ  هک  یهاوگ  باتکلا .  کب  حضواو  بارتلا  کل  هللا  بیط  دقل  دهـشا  دش .  نشور  ترایز  قدص  میدینادرگ ، 

رد هسمر  هللا  بیط  یمق  هیولوق  نب  رفعج  تبرت  اب  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  يافشتسا  ( 342  . ) درک نشور  وت  ببس  هب  ار  باتک  درک و 
داتسرف میارب  دوخ  مالغ  اب  یتبرش  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  مدش  رامیب  متفر و  هنیدم  هب  تفگ :  ملـسم  نب  دمحم  دیوگ :  ةرایزلا  لماک 

مدـید مدروخ  متفرگ و  نوچ  یماشایب  اـت  مورن  هدومرف  نم  هب  ترـضح  هک  روخب  ار  نیا  تفگ :  دروآ  مـالغ  نوچ  دوب  نآ  رب  یلامتـسد  و 
بجعت نم  ورب .  ترـضح  تمدـخ  يدـیماشآ  نوچ  تفگ :  مـالغ  داد ،  یم  کـشم  يوب  یمعط و  شوخ  تیاـهن  رد  دوـب  يدرـس  تبرش 

 ، مدـش اـهر  يدـنب  زا  اـیوگ  تفرگ ،  رارق  مفوج  رد  تبرـش  نآ  نوچ  یلو  متـسیاباپ ،  رب  مناوـت  یمن  متـسین و  تکرح  هب  رداـق  هک  مدرک 
مدرک و مالس  مدش و  لخاد  نانک  هیرگ  لخداف ،  مسجلا  حص  دومرف :  ترضح  متسج .  تصخر  هدمآ  ترضح  نآ  هناخ  رد  هب  متـساخرب 

تمدـخ زا  هار  يرود  میرگ و  یم  دوخ  تبرغ  رب  هموش  تنابرق  متفگ :  ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  دومرف :  مدیـسوب  ار  شکراـبم  رـس  تسد و 
نینچ ار  ام  تدوم  لها  نایعیش و  دنوادخ  وت  تردق  یمک  اما  دومرف :  مرگنب  امش  هب  هتـسویپ  هک  امـش  تمزالم  ندنامرد و  یناوتان  امش و 

تیاور دوخ  مارک  خـیاشم  زا  همحرلا  هیلع  یـسوط  خیـش  مدـش  ملاس  مدـیماشآ و  ار  بآ  ( 343  . ) درک فطعنم  ناـشیا  يوـس  هب  ار  ـالب  و 
هماج اهنآ  زا  یکی  هک  دندوب  درم  ود  نم  رانک  رد  مدناوخ  یم  زامن  هنیدم  عماج  دجسم  رد  نم  دیوگ :  یم  يدزار  دمحم  هک  تسا  هدومن 

متشاد یضرم  نم  تسا و  درد  ره  زا  ییافش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  رد  هک  تفگ :  يرگید  هب  اهنآ  زا  یکی  تشاد و  نت  رب  دیفس 
لها زا  دوب  یلاز  ریپ  ام  دزن  مدش و  دیماان  دوخ  زا  دش و  یلوتـسم  نم  رب  كاله  فوخ  هکنآ  ات  متفاین  تیفاع  مدرک  اوادـم  هک  اود  ره  هب  و 

وت یهاوخ  یم  منیب ،  یم  یتدایز  رد  زور  ره  ار  وت  رد  تفگ :  وا  تشاد  ار  تدش  تیاهن  مضرم  هک  یتقو  رد  دمآ  یم  ام  دزن  هب  هک  هفوک 
نوچ دروآ  نم  دزن  هب  درک و  یحدق  رد  یبآ  سپ  يزیچ ،  نینچ  هب  مجاتحم  یـسب  متفگ :  یتفای .  تاجن  ضرم  نیا  زا  هک  منک  هجلاعم  ار 
هللااب متفگ :  تشاد  مان  هملـس  وا  دمآ و  نم  دزن  نز  نآ  هام  دنچ  زا  دعب  متـشادن .  يرازآ  زگره  ایوگ  هک  مدش  ملاس  مدـیماشآ  ار  بآ  نآ 

حیبـست نیا  متفگ :  مدرک  اوادـم  ار  وت  مراد  تسد  رد  هک  حـیبست  زا  هناد  کـی  اـب  تفگ :  يداد ؟  نم  هب  هک  دوـب  ياود  هچ  نآ  هملـس  يا 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ربق  كاخ  هب  اوادم  ارم  هیـضفار ،  يا  متفگ  وا  هب  نم  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  كاخ  تفگ :  تسیچ ؟ 
هدـیناسر مه  هب  تدـش  نانچ  درک و  دوع  نم  رازآ  تعاس  نامه  رد  تفر و  نوریب  نم  شیپ  زا  دـش و  كانمـشخ  نز  نآ  سپ  ینک ؟  یم 

عجرم زا  راوگرزب  دیتاسا  زا  یکی  وا  ندش  هعیش  تبرت و  هلیـسو  هب  زاجح  فیرـش  يافـش  ( 344  . ) مراد دوخ  رب  كـاله  فوخ  هک  تسا 
نامز رد  تشاد  تنـس  لها  بهذم  دوب و  ینـسح  تاداس  زا  هک  هکم  فیرـش  دنک :  یم  لقن  یفجن  یـشعرم  راوگرزب  همالع  هعیـش  دـیقف 

توعد ار  ناگرزب  ناملاع و  زا  یعمج  وا  مارتحا  هب  مه  ریبک  ریما  دـش و  ریبک  ریما  نامهم  وا  درک  رفـس  ناریا  هب  هیراـجاق  هاـش  نیدلارـصان 
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هچنانچ تسا  موسرم  برع  نیب  رد  هک :  دروآ  رذع  وا  درک  هرفس  رس  رب  روضح  هب  توعد  ار  فیرش  ریبک  ریما  هک  اذغ  فرص  ماگنه  درک 
نالا زین  نم  دریگب  هدهع  هب  ار  وا  تجاح  ندروآرب  نابزیم  هک  نیا  ات  دنک  یم  عانتما  اذغ  فرص  زا  دشاب  هتشاد  نابزیم  زا  یشهاوخ  نامهم 

ییاهاذغ نینچ  میارب  مناوتب  هک  مهاوخ  یم  يزپشآ  امـش  زا  تفگ :  وا  دیراد ؟  یـشهاوخ  هچ  تفگ :  ریبک  ریما  مراد !  یـشهاوخ  امـش  زا 
هعیش نم  تفگ :  دش و  رثاتم  رایـسب  وا  داد  ربخ  ار  هیـضق  دوب ،  وا  زپشآ  هک  يزینک  هب  اذغ  فرـص  زا  سپ  تفریذپ و  ریبک  ریما  دنک .  هیهت 

زا سپ  درب .  زاجح  هب  دوخ  اب  ار  وا  فیرـش  دوب و  هتـشذگ  راک  زا  راک  یلو  منک ؟  یگدنز  تنـس  لها  نی  رد  مناوت  یم  هنوگچ  متـسه و 
يدوس یلو  دروآ ،  ور  لسوت  اعد و  هب  وا  دندوب  ناوتان  نآ  هجلاعم  زا  ناکـشزپ  هک  دش  التبم  يدـیدش  درد  مشچ  هب  هکم  فیرـش  یتدـم 
نیـسح ماما  تبرت  يردق  وا  تشاذگ  نایم  رد  وا  اب  ار  هیـضق  یتقو  دنک  یلاوس  زین  یناریا  زپشآ  زا  دیـسر  شرطاخ  هب  دش  انیبان  ات  دیـشخبن 

هانپ ادخ  هب  تفگ  يدرک ؟  يرگوداج  وت  ایآ  دیـسرپ :  فیرـش  دش .  انیب  شناگدید  نآ  زا  سپ  دیلام و  فیرـش  ناگدید  رب  مالـسلا  هیلع 
هعیـش وناب  نآ  درک و  يدایز  رارـصا  فیرـش  ینادـب .  تسین  مزال  رذـگب ،  بلطم  نیا  زا  تفگ :  دوب ؟  يزیچ  هچ  سپ  دیـسرپ :  مرب .  یم 

وت هب  یتیذا  نم  بناج  زا  و  یناما ،  رد  وت  تفگ  فیرـش  میوگب .  تیارب  ار  بلطم  تقیقح  ات  مناما  رد  هک  هدـب  لوق  نم  هب  تفگ :  یناریا 
مه نیاو  مینک ،  یم  افشتسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  هب  مینیب ،  یم  راچان  ار  دوخ  هک  یماگنه  نایعیش  ام  تفگ :  وا  دیـسر .  دهاوخن 
اهنآ زا  داد و  ربخ  زین  شیوخ  ناـکیدزن  هب  درک و  راـیتخا  عیـشت  هیـضق  نیا  زا  سپ  فیرـش ،  ـالبرک .  نیمز  زا  دوب  یمارگ  زیزع  نآ  تبرت 

 . دنیآ رد  هعیش  بهذم  هب  هک  درک  تساوخرد 

زامن یلوبق  ثعاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت 

متی نیـسحلا  دـبرت  یلع  دوجـسلا  تسا :  ربخ  رد  هچنانچ  تسا  ندـناوخ  زامن  تبرت  رهم  يور  دوش  یم  زامن  یلوبق  ثعاب  هک  ییاهزیچ  زا 
رگید ربخ  رد  دـش .  مامتان  هچ  رگا  دـنک و  یم  لیمکت  مامت و  ار  زامن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تبرت  رب  هدجـس  ۀـصقان .  تناک  نا  ةالـصلا و 

بجحلا قرخی  نسحلا  ۀـبرت  یلع  دوجـسلا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدـش ،  لقن  مالـسلا  اهیلع  ءارهزلا  ملظت  راـحب و  رد  هک  تسا 
لوبق هجرد  هب  ینعی  تسا  نامسآ  تفه  دارم  دنک  یم  هراپ  ار  هناگ  تفه  ياه  باجح  مالسلا  هیلع  نیسح  تبرت  رب  هدجـس  ( 345  . ) هبسلا
سپ تسا  دوخن  لثم  نآ  ردق  درادرب و  ناتـشگنا  فاوط  هب  ار  تبرت  دراد  رب  هک  دهاوخ  امـش  زا  یکی  هاگ  ره  هک  هدش  تیاور  دسر .  یم 

هیبا و هدج و  قحب  اهیف و  يوث  اهب و  لح  نم  هذه  قحب  مهلا  دـیوگب :  دـلامب و  ندـب  ریاس  رب  دراذـگب و  هدـید  ود  ره  ربو  ار  ار  نآ  دـسوبب 
فاخا و امم  ازرح  هفا و  لک  نم  ةاجن  لک و  نم  اءرب  ءاد و  لک  نم  ءافـش  اهتلعج  ـالا  هب  نیفاـحلا  هکئـالملا  قحب  هدـلو  نم  همئـالا  هیخا و 
شردام و شردپ و  شدج و  قحب  نآ  رد  هدـیزگ  تماقا  هدـش و  دراو  نآ  رد  هک  ره  قحب  تبرت و  نیا  قحب  يادـخ  اعد :  همجرت  رذـحا . 
ره زا  تاجن  يرامیب و  ره  زا  يدوبهب  درد و  ره  نامرد  ار  نآ  ینادرگب  هک  دنیوا  درگ  هک  یناگتشرف  قحب  شدالوا و  زا  ناماما  شردارب و 
نآ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  ندرک  رهم  هک  هدش  تیاور  دیامن و  لامعتـسا  ار  نآ  سپ  مسارهب .  مراد و  میب  هچ  ره  زا  زرح  تفآ و 
هللا مسب  وگب :  یناروخب  یسک  هب  ای  يروخب  ار  تبرت  هاگ  ره  هک  هدش  تیاور  زین  یناوخب و  ردقلا  ۀلیل  یف  هانلزنا  انا  هروس  نآ  رب  هک  تسا 

ایادـخ ادـخ ،  تاذـب  ادـخ و  مان  هب  ریدـق .  یـش ء  لک  یلع  کنا  ءاد ،  لک  نم  ءافـش  و  اعفان ،  املع  و  اعـساو ،  اقزر  هلعجا  مهللا  هللااـب ،  و 
رد دـش  هدیـشخب  البرک  رابغ  هب  ( 346  . ) ییاـناوت زیچ  ره  رب  وـت  هک  یتسردـب  درد  ره  ناـمرد  دـنمدوس و  شناد  عـساو و  يزور  شادرگب 

تکرب زا  دـیاش  دـینک  نفد  فجن  رد  ارم  درک  تیـصو  گرم  تقو  تشاد  يداـیز  لاوما  درک و  یط  يدـب  هب  ار  دوخ  رمع  یقـساف  دادـغب 
 ، دندش فجن  هجوتم  هتـشادرب  ار  وا  نیفکت  و  لیـسغت ،  زا  دعب  هدومن  لمع  وا  تیـصو  هب  شناشیوخ  دیامرف  وفع  ارم  یلاعتقح  ریما  بانج 
رد ار  یقساف  حبص  ادرف  دومرف :  دیبلط و  ار  همدخ  هدمآ   ( ربق  ) قودنص رس  رب  مالسلا  هیلع  ریما  بانج  دندید  باوخ  رد  بش  يولع  همدخ 

تسا و راکدب  راکنانز و  اریز  دـننک ،  نفد  فجن  نیمز  رد  وا  دـیراذگن  دـیوش و  عنام  امـش  دـیاب  دروآ ،  دـنهاوخ  اج  هناخ  نیا  هب  توبات 
هتـسشن راظتنا  هب  دـندمآ  هدزاورد  هب  دوب  قباطم  دـنتفگ ،  همه  هب  ار 4 باوخ  هدـش و  عمج  همدـخ  حبـص  تسا .  نوریب  رامـش  زا  شهانگ 
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دنتفر فجن  هب  اجنآ  زا  دش  زور  نوچ  دندروخرب  البرک  هب  هدرک و  مگ  ار  فجن  هار  تعامج  نآ  اضق  زا  دنتشگرب  رکفتم  هدیدن  ار  یـسک 
تزع اب  مدرک  عنم  دورو  زا  لبق  بش  هک  یتوبات  نآ  دیور و  نوریب  همه  دش  حبص  نوچ  دومرف  ترـضح  دندید  باوخ  رد  همدخ  زاب  بش 

رما ود  نیا  رد  هک  دندیـسرپ :  ار  رما  ود  یفانم  تلع  ناشیا  دینک .  نفد  اج  نیرتهب  رد  ار  وا  دعب  دیراذگب  نم  هضور  رد  یتعاس  دـیروایب و 
وا توبات  لخاد  ار  البرک  كاخ  داب  دندیسر و  منیسح  البرک  نیمز  هب  هدرک  مگ  هار  تعامج  نآ  هتـشذگ  بش  دومرف :  تسا ؟  يرـس  هچ 

هدولآ درگ  هزانج  یتعاس  زا  دعب  هتفر  زاوشیپ  حبص  همدخ  هتـشذگ .  وا  ناهانگ  زا  یلاعت  قح  نیـسح  ممولظم  دنزرف  رطاخ  يارب  زا  درک و 
رهق شتآ  زا  تاـجن  یهاوخ  رگا  ( 347  . ) دـندرک نایب  تعامج  نآ  يارب  ار  هعقاو  تروص  دـندرک و  لمع  ترـضح  رما  هب  دـندروآ و  ار 

ار اونین  هاش  هدرک  ترایز  قوش  زا  هک  شتآ  هب  دزوس  یمن  ار  البرک  بیرغ  نک  ترایز 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يارب  هیرگ  باوث 

ناوخ رعـش  ینعی  دـشنم  هرامع  یبا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هک  تسا  يورم  یلاـما  لاـمعالا و  باوث  تاراـیزلا و  لـماک  رد  - 1
تبیـصم رد  دناوخب  هک  ره  و  تسوا ،  نآ  زا  تشهب  دنایرگب ،  ار  رفن  هاجنپ  دناوخب و  يرعـش  یلع  نب  نیـسح  تبیـصم  رد  هک  ره  دومرف : 

مالسلا و هیلع  نیسح  تبیـصم  رد  دناوخب  هک  ره  و  تسوا ،  نآ  زا  تشهب  زاب  دنایرگب ،  ار  رفن  یـس  تیب و  کی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
تشهب ار  رفن  یکی  دنایرگب ،  سپ  يرعش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تبیـصم  رد  دناوخب  هک  ره  و  تسوا ،  يارب  تشهب  دنایرگب ،  ار  رفن  تسیب 
نتسیرگ ( 348  . ) تسوا نآ  زا  تشهب  دروآ ،  رد  هیرگ  هب  ار  دوخ  سپ  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  تبیـصم  رد  دناوخب  هک  ره  و  تسوا ،  يارب 

زا هک  تسا  یبلق  تبحم  نآ  ببـس  اما  تسا ،  مشچ  راک  اضعا و  حراوج و  لاعفا  زا  هچرگا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  یبا  ترـضح  رب 
کـشا ندمآ  نوریب  يارب  دوش  ببـس  دیآ و  رد  شزوس  هب  بلق  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  بوبحم  نآ  رب  میمظع  بئاصم  نآ  دورو  روصت 

هب ادـیا .  دربـت  ـال  نینموملا  بولق  یف  ةرارح  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لـتقل  نا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تسا  ناگدـید  زا 
هب هیولوق  نبا  ( 349  . ) وشن درس  زگره  هک  تسا  نانموم  ياه  لد  رد  یترارح  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  ترضح  تداهـش  يارب  هک  یتسرد 
نآ هک  دش  هدرب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  یلع  نب  نیسح  مان  هب  يزور  چیه  رد  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  دشنم  هرامع  یبا  زا  شدانـسا 

کشا شزیر  ببس  مالسلا  هیلع  نیسح  نموم .  لک  ةربع  نیسحلا  تفگ :  یم  ترـضح  نآ  بش و  ات  دوش  هدید  نادنخ  ترـضح  نآ  زور 
(350  . ) تسا ینموم  ره 

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  يراوگوس  باوث 

نم دومرف :  دش و  دراو  ام  رب  هدیرپ  یگنر  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنا  هدرک  تیاور  لبج  نب  ذاعم  زا  هباحص  زا  يدایز  هدع 
ادـخ باتک  هب  متفر  ایند  نیا  زا  هک  یماگنه  دـینک و  متعاطا  متـسه  امـش  نایم  رد  هک  مادام  دـنا  هداد  نم  هب  ار  نیرخآ  نیلوا و  مدـمحم ، 
هتفرگ یهلا  ياضق  دبایرد ،  ار  امـش  ترـسم  یتحار و  اب  گرم  هجیتن  رد  ات  دینادب  مارح  ار  شمارح  لالح و  ار  شلالح  دییوج ،  کسمت 
رگید نالوسر  دنتفر ،  یم  ینالوسر  هاگ  ره  دروآ  یم  ور  امـش  هب  روجید  بش  ياه  هراپ  نوچ  ییاه  هنتف  نم  زا  دعب  هک  هتـشگ  لمتـشم  و 
توبن هک  یسک  دنک  تمحر  دنوادخ  دمآ  رد  تنطلـس  تروص  هب  دش و  نوگرگد  توبن  یعقاو  هرهچ  هک  اج  نآ  ات  دندش  یم  نیزگیاج 

یماگنه ترضح  نآ  دیوگ :  یم  ذاعم  رامشب .  رادهگن و  ذاعم !  يا  دیآ  رب  نآ  هدهع  زا  تمالس  قدص و  هب  دنک و  تفایرد  یتسرد  هب  ار 
ربخ دومرف :  دش و  کشا  زا  رپ  شنامـشچ  هاگنآ  دـهدن  رارق  تکرب  دـیزی  رد  دـنوادخ  دـیزی ،  دومرف :  دیـسر  یمجنپ  هب  ندرمـش  رد  هک 

هب دـنگوس  تسیک  شلتاق  هک  دـنداد  ربخ  نم  هب  هدروآ و  میارب  ار  وا  هاـگتلق  تبرت  دـنداد و  نم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تداـهش 
نیب دنوادخ  دننکن  يرگولج  شندش  هتـشک  زا  اهنآ  دوش و  یم  هتـشک  اهنآ  نیب  رد  نیـسح  هک  یمدرم  تسوا  تسد  هب  مناج  هک  ییادـخ 

هآ و دومرف :  هاگنآ  دزاس  یم  قرفت  راچرد  ار  نانآ  دـنادرگ و  یم  طلـسم  اهنآ  رب  ار  ناشرارـشا  دـنکفا  یم  فـالتخا  ناـشبولق  اـه و  هنیس 
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یم ور  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  ياه  هناد  رد  هب  تسرپ  توهـش  شایع  یباصتنا  هفیلخ  بناج  زا  هک  یتبیـصم  هچ  دـمحم  لآ  رب  سوسفا 
هناخ زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  يزور  هک  هدرک  تیاور  دایز  یبا  نب  دـیز  ( 351  . ) دشک یم  ار  شنادنزرف  نم و  دـنزرف  دروآ ، 

ارم وا  هیرگ  هک  یناد  یمن  اـیآ  دومرف :  دـیرگ  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دینـش  تفر و  مالـسلااهیلع  همطاـف  هناـخ  فرط  هب  هشیاـع 
(352  . ) دنک یم  تحاران 

یمومع يراوگوس 

رابغ وم و  ناشیرپ  هتـشرف  رازه  لهچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  فارطا  رد  دنک :  یم  تیاور  بقانملا  باتک  رد   ( یطـساو  ) یلزاغم نبا  هیقف 
طبس رب  يراز  هودنا و  هک  دوش  یم  تباث  اهنیا  زا  تسا  هدمآ  هتـشرف  رازه  داتفه  ینوغاز  رکبوبا  لقن  رد  دنیرگ و  یم  وا  رب  تمایق  ات  دولآ 
دوش رازگرب  زیخاتـسر  زور  رد  نیـسح  یمومع  يازع  هک  یماگنه  ات  دش  دـهاوخ  هدیـشک  تمایق  ات  هنماد ا ش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

 . ددرگ یم  اپ  هب  رشحم  هنحص  رد  تاقولخم  مامت  تکرش  اب  هک  ییازع  دراد ،  همادا  اه  کشا  شراب 

يرادازع يراوگوس و 

هتخیمآ رهم  هب  رـشب  تشرـس  نوچ  دزیخ ،  یم  رب  تبحم  رهم و  زا  تسا و  رـشب  یعیبـط  هتفر ،  تسد  زا  دـیقف  يارب  يرادازع  يراوگوس و 
 ، بوبحم زیزع و  یناسنا  نتفر  تسد  زا  دوب  دهاوخن  ییازع  یگوس و  دشابن ،  راک  رد  يرهم  رگا  تسین  رشب  درادن ،  رهم  هک  يرشب  تسا 

هتفر تسد  زا  ناسنا  رگا  هژیو  هب  دریگ ،  یم  هشیر  تیمورحم  ساسحا  زا  رتشیب  نازیزع  گرم  رب  هدنز  کشا  دوب ،  دهاوخ  ناگدـنز  نایز 
ار يرشب  لماکت  دراد و  یتایح  گنر  رهم  زا  هتشذگ  یناسنا  نیسح  يازع  دشاب ،  هدرک  يزابناج  ادخ  هار  رد  دشاب ،  دیهش  دشاب ،  گرزب 
یناـگمه و ار  نادیهـش  ياوـشیپ  تداهـش  ناوناـب  يوناـب  تراـسا  تسا .  تداهـش  نتـشاد  هگن  هدـنز  دیهـش  يازع  تشاد  دـهاوخ  یپ  رد 

دوبن نادیهـش  ياوشیپ  يراوگوس  رگا  دـنک .  یم  ینادواج  یناد و  همه  ار  تراسا  تداهـش و  ترـضحنآ ،  رب  يراوگوس  درک ،  ینادواج 
نیسح و ناکاین  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ياه  يامنهار  زا  رـشب  تخانـش و  یمن  ار  نیـسح  هار  تخانـش ،  یمن  ار  نیـسح  زورما  یـسک 
ار دیزی  هار  تخانـش  یمن  ار  دیزی  زورما  یـسک  دوبن ،  نادیهـش  ياوشیپ  يراوگوس  رگا  دوب !  مورحم  تشادن و  يا  هرهب  نیـسح  نادنزرف 

ناکم همه  اه و  نامز  همه  رد  تسا  يرشب  عامتجا  ربهر  دیهش  دش ،  یمن  نیمات  يرشب  تداعس  تخانـش ،  یمن  ار  نایدیزی  تخانـش  یمن 
هعماج دیهش ،  يارب  يرادازع  يراوگوس و  دنک  يربهر  دناوت  یمن  هتخانشان  دیهش  دشاب ،  اسانش  دیهش  هک  تسا  یتقو  دیهـش  يربهر  اه . 

 . دـنک یم  يربـهر  دیهـش  هار  يوـس  هـب  ار  لد  دزیخ و  یم  رب  لد  زا  دیهـش  رب  کـشا  دزاـس  یم  سانـش  دیهـش  ار  درف  سانـش ،  دیهـش  ار 
ناملاظ ملظ  هدـنز  ياه  يدنـس  تاه  کـشا  اـه و  هلاـن  دزیگنا  یم  رب  رگمتـس  ملاـظ و  يوس  هب  ار  یعیبط  ترفن  دیهـش ،  يارب  يراوگوس 
هناملاظ ياه  تردق  هک  ار  یقیاقح  دیهش ،  رب  کشا  دنزاس  یم  اوسر  ار  يرگدادیب  ملاظ و  ياه  تموکح  هک  ییایوگ  ياهدنس  دنتسه ، 

تسا و هعماج  ملعم  دیهـش  دراد .  یلک  ریثات  مدرم  شزومآ  عاـمتجا و  شرورپ  رد  دیهـش ،  رب  يراوگوس  دزاـس .  یم  شاـف  دـندرک  ناـهن 
تسا رشب  يامنهر  يرشب  هفطاع  تسا  نایناهج  يارب  دیهش  نانخس  يوگدنلب  دنک و  یم  نایب  ار  وا  تامیلعت  اه و  سرد  وا ،  رب  يراوگوس 

یم تخبدب  یقش و  ار  رشب  دش  امنهر  رش  يوس  هب  رگا  دزاس و  یم  تبخشوخ  دنمتداعس و  ار  رـشب  ددرگ  امنهر  ریخ  يوس  هب  رگا  هفطاع 
نایز ناشگرم  تسا و  دوس  رشب ،  يارب  ناشتایح  هک  دنتـسه  یناگدنز  دنک  یم  یهار  ریخ  يوس  هب  ار  هفطاع  دیهـش  رب  يراوگوس  دنک و 

ناراکمتـس و دننام  شخب ،  نایز  ناشتایح  تسا و  دوس  رـشب  يارب  ناشتامم  هک  دنتـسه  یناگدنز  رـشب  نارازگتمدخ  ناراکوکین و  دـننام 
دنمدوس رشب  يارب  زین  شتداهش  دوب و  دنمدوس  رشب  يارب  شتایح  نوچ  دراد ،  رارق  ناراکوکین  زا  يرتالاب  حطس  رد  نیسح  يرشب  ناردلق 

کشا تداهش .  تشادگرزب  يارب  تسا  یهار  دیهش  يارب  يراوگوس  تسا و  رشب  تداعس  نیمات  بجوم  تداهش  تشادگرزب  سپ  تسا 
يدازآ تـسا  زگینا  هفطاـع  کـشا  دزیر  یم  رهم  کـشا  دزیر و  یم  کـشا  رهم  دزیخ ،  یم  رب  کــشا  زا  رهم  و  دریگ ،  یم  هـشیر  رهم  زا 
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ماما هار  هب  هک  یمرجم  دزاـس .  یم  هناور  نیـسح  هار  يوس  هب  و  دـناهر ،  یم  یحور  ياـه  هدـقع  تراـسا  زا  ار  رـشب  دـشخب و  یم  یحور 
هب تسا  یتوعد  کشا  دوش  یم  اسراپ  دنزب  مالسلا  هیلع  نیسح  ناماد  هب  تسد  هک  يدیلپ  و  ددرگ ،  یم  مرحم  دورب ،  مالسلا  هیلع  نیـسح 
لد هدـننک  توعد  تسا ،  لد  اب  توعد  کشا  توعد  تسین ،  ملق  اب  تسا ،  نایز  اـب  کـشا  توعد  مالـسلا .  هیلع  نیـسح  ماـما  هار  يوس 
دنچ ار  ریثات  وعدـم  یعاد و  داحتا  تسا  رارقرب  داحتا  ود  نآ  ناـیم  تسا و  یکی  کـشا  رد  وعدـم ،  یعاد و  لد .  هدـنوش  توعد  تسا و 

ار توعد  کشا ،  ریذپ  توعد  دنتسین ،  ات  ود  و  دنتسه ،  یکی  ود  ره  تسین  ود  نآ  نایم  رد  یگناگیب  یگناگ و  ود  نوچ  دنک ،  یم  ربارب 
يزاس ناسنا  تسین .  زاس  ناسنا  درادـن ،  يدازآ  رز ،  اب  توعد  روز ،  اـب  توعد  رز ،  راـتفرگ  هن  تسا و  روز  ریـسا  هن  دریذـپ  یم  يدازآ 
يدازآ ریذـپ ،  توعد  و  دـشابن ،  راک  رد  یـسرت  یعمط و  هک  تسا  یتقو  ندـش  ناسنا  دـشابن  هارمه  رز  روز و  اـب  هک  تسا  یتقو  توعد 

 . دنیرفآ یم  ناسنا  دهد و  یم  هجیتن  توعد  هک  تسا  تقو  نیا  دنک  تشپ  توعد  هب  دناوتب  دنک و  ور  توعد  هب  دناوتب  دشاب  هتـشاد  لمع 
ارچ دوب ؟  هک  شلتاق  دوب ؟  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دروآ .  یم  یپ  رد  یپ  ياه  شـسرپ  و  دـنیزگ ،  یم  رب  ار  يواکجنک ،  سح  کشا ، 
هیلع نیسح  ماما  لتاق  تاصخشم  زا  دنـسرپ و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تاصخـشم  زا  دوب ؟  هچ  شـضار  تساوخ ؟  یم  هچ  دش ؟  هتـشک 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يارب  هک  ینادیهش  دنک .  یم  رایـشه  ار  لفاغ  لد  دزاس و  یم  نشور  ار  هریت  لد  اه ،  شـسرپ  نیا  خساپ  مالـسلا . 
یلد درادـن ،  رهم  هک  یلد  تسا  نادـنمدرد  يوراد  هتخوس و  ياه  لد  مهرم  هیرگ  دزیخ  یم  رب  رهم  زا  تسا و  لد  ناـبز  هیرگ  دنتـسیرگ 

تـسا یمدرم  هناشن  اه و  ناسنا  هژیو  هیرگ  دزیر .  یم  کشا  دزوس و  یم  دزرو ،  یم  رهم  هک  یلد  درادن ،  هدید  کشا  درادن ،  دزوس  هک 
 ، دنرودب یمدرم  زا  دـنرادن ،  کشا  هک  ییاپود  ناروناج  دریگ ،  یم  هشیر  تیناسنا  زا  هیرگ  دـنزیر ،  یمن  کشا  دـنیرگ ،  یمن  ناروناج 

ناگدیدمتـس رب  مولظم ،  رب  هیرگ  تسا .  شیب  شا  هیرگ  تسا  شیپ  یمدرم  رد  هک  نآ  دنرادن ،  یناسنا  تریـس  دـنراد و  یناسنا  تروص 
ماگ نیتسخن  هراچیب  رب  هیرگ  تسوا  اب  يدردمه  بیرغ ،  رب  هیرگ  تسا  دیهش  يرای  هب  توعد  دیهـش ،  رب  هیرگ  مولظم ،  هب  تسا  یکمک 

رب هیرگ  تسا  ناسنا  نیرترب  تسا  ناگدازآ  ربهر  تسا ،  نادیهـش  ياوشیپ  تسا  نامولظم  رورـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسوا .  هراچ 
هیلع نیسح  يرای  کمک و  تسا ،  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  توعد  هب  خساپ  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  هار  ندومیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

 . دبلط یم  يرای  دنک ،  یم  توعد  تسا  هدنز  مالسلا  هیلع  نیسح  تسا  مالسلا 

تسا نیسح  ماما  يادن  هب  نتفگ  کیبل  مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  نتسیرگ 

هیلع نیسح  دنتـساوخ .  دربن  هزاجاو  دنتخیر  کشا  دندش و  بایفرـش  تداهـش  زور  اتود ،  ردپ و  زا  دندوب و  یکی  ردام  زا  کلام  فیس و 
يادخ دنتفگ :  ددرگ .  نشور  ناتناگدید  هک  درذگن  یتعاس  هک  مراد  دیما  دییرگ ؟  یم  یسک  هچ  زا  نم ،  ناگداز  ردارب  دیسرپ :  مالسلا 
بیرغ هدرک و  هطاحا  وس  ره  زا  نمشد  ار  تترـضح  منیب  یم  هک  ارچ  مییرگ ،  یم  وت  رب  و  مییرگ ،  یمن  دوخرب  دنک ،  یم  وت  يادف  ار  رام 
يادخ دومرف :  مالسلا  هیلع  نیـسح  مینک .  هعافد  وت  زا  هدرک و  وت  يادف  هک  میرادن  ناج  کی  زا  شیب  ام  و  درادن ،  يروای  رای و  يا  هدنام 

هتـسیاش هک  یـشاداپ  دـهدب  ار  شاداـپ  نیرتـهب  دـیراد ،  یم  رب  ماـگ  نم  هار  رد  هک  امـش  نتـشذگ  ناـج  زا  نیدـب  امـش ،  ساـسحا  نیدـب 
یم رب  هاگ  دندنک ،  یمن  لد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  یلو  دندرک  ور  نمـشد  يوس  هب  کلام  فیـس و  دش  رداص  هزاجا  دـشاب  ناراکزیهرپ 

تمحر داب ،  امش  رب  مالس  داد :  یم  خساپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ادخ !  لوسر  رسپ  يا  وت  رب  مالس  دنتفگ :  یم  هدرک  نیسح  هب  ور  دنتـشگ و 
هدنکآ وا  رهم  زا  ناشیاه  لد  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  ردارب  ود  ياپ  ات  رـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  قشع  داب  امـش  رب  یهلا  تاکرب  داب  امـش  رب  قح 
يرگد رب  مادک  ره  دنتخات  دیزی  هاپس  رب  دوب  نیسح  مه  اهنآ  نابیتشپ  دوب  نیـسح  اهنآ  ياوشیپ  دنتفر  یم  نیـسح  يوس  هب  نیـسح  زا  دوب ، 

ات دندیـشوک  هنادرم  دندرک و  دربن  هناریلد  دندرک  يزابناج  دنک .  تیامح  ردارب  زا  هک  تسناد  یم  دـنم  هفیظو  ار  دوخ  تسج و  یم  شیپ 
 ! يرسپ هچو  يردام !  هچ  هو  دندوب ،  هدروخ  ریش  ناتـسپ  کی  زا  یلو  دندوب ،  هدازومع  ود  کلام ،  فیـس و  دندیـشون .  تداهـش  تبرش 
هس بیبش ،  دوخ ،  تسود  اب  ناردارب  دندرک  دنمتداعس  ار  ردام  هک  ینادنزرف  درک ،  دنمتداعس  ار  دوخ  دنزرف  هک  يردام  یکاپ !  ریـش  هچ 
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دنتـشاد ناـهن  دـیزی  ناـناب  هدـید  زا  ار  دوخ  دنتفاتـش ،  تداهـش  يوک  يوـس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يراـی  هب  دـندش  نوریب  هفوـک  زا  ینت 
 ، تشاد وکین  یقباوس  دوب و  ریلد  نادرم  زا  بیبش  دنتفرگ .  رارق  وا  نازابرس  هرمز  رد  دنناسر و  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  ار  دوخ  ات  دندیشوک 

يرای هب  کنیا  دوب ،  هدرک  يزابناج  هدز  ریشمش  هتشاد ،  تکرش  ناورهن  و  نیفص ،  لمج  مالسلا  هیلع  نیـسح  ردپ  هناگ  هس  ياهداهج  رد 
هنادرم نایدیزی ،  هلمح  نیتسخن  زا  عافد  رد  بیبش  دنک .  دیدجت  ار  ینادواج  تایح  دریگ و  رس  زا  یناگدنز  ات  هتفاتش  مالسلا  هیلع  نیـسح 

دیدن ار  مالسلا  هیلع  نیسح  یبیرغ  ییاهنت و  کلام ،  فیس و  شیوخ  يافواب  رای  ود  نوچمه  دیـسر و  تداهـش  هب  دداد و  ناج  ات  دیگنج 
ار مالسلا  هیلع  نیسح  هک  هدیسرن  لماکت  یقرت و  زا  هیاپ  نادب  رشب  تسا  بیرغ  مه  زونه  دوب  بیرغ  زاغآ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دنچ  ره 

ناهج هک  دوش  رپ  ناینیـسح  زا  دتدرگ و  یهت  نایدیزی  زا  يرـشب  عامتجا  هک  تسا  یتقو  رـشب  تداعـس  دـنک  نوریب  یبیرغ  یـسک و  یب  زا 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  شا  هدیدغاد  ردام  هک  دریگ ،  یم  تروص  ینامز  یمومع  يراوگوس  ( 353  . ) دش دهاوخ  ناتسلگ 

سابل دوش  یم  رـشحم  دراو  همطاف  مرتخد  یتقو  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوش .  رـشحم  دراو  نینوخ  ياه  هماج  اـب  هلآ  و 
هب نک  يرواد  مدـنزرف  لتاق  نم و  نیب  رابج ،  يا  دـنک :  یم  ضرع  دـنز و  یم  گـنچ  شرع  يا  هیاـپ  هب  سپـس  تسوا ،  اـب  نینوخ  ياـه 
رب يوسلا  طارـصلا  دوخ  باتک  رد  یندم  یناخیـش  دومحم  دیـس  ار  ثیدح  نیا  دنک .  یم  يرواد  مرتخد  عفن  هب  هک  دنگوس  هبعک  يادـخ 
درت نا  دبال  دوب :  هتشون  نآ  رب  هک  دنتفای  ار  یگنس  تسا :  نینچ  نامیلـس  هتفگ  تسا  هدروآ  هاوگ  یلاله  راسی  نب  نایملـس  راتفگ  تحص 

مالسلااهیلع همطاف  ترضح  ریزگان  خفنی  ۀمایقلا  موی  یف  روصلاو  هوامصخ  هواعفـش  نمل  لیو  خطلم  نیـسحلا  مدب  اهـصمیق  مطاف و  ۀمایقلا 
یعدـم نانمـشد  ناشناعیفـش  هک  یناـسک  نآ  رب  ياو  تسا  هتـشغآ  نیـسح  نوخ  هب  شنهاریپ  هک  یلاـح  رد  دوـش  یم  تماـیق  هصرع  دراو 

تـسا نیا  هب  هراشا  رگید  ياه  تما  برع و  تما  دزن  لوتقم ،  سابل  نوخ و  يرادهگن  دش .  دـهاوخ  هدـیمد  تمامیق  رد  روص  تساهنآ و 
 . دبای یم  لماک  مایتلا  یهاوخنوخ  زا  دعب  حورجم  لد  تسا  هدشن  یهاوخ  نوخ  صاصق  زونه  هک 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يارب  نامسآ  هیرگ 

دلو ود  ره  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  لتاق  و  ( 355  ) ایرکز نب  ییحی  لتاق  دومرف :  هک  ( 354  ) دش تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا 
رد دوب و  دهاوخ  یقاب  تمایق  ات  مولظم و  مالسلا  هیلع  ربمایپ  ییحی  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  رگم  دشن  خرـس  نامـسآ  دندوب و  انزلا 

ایرکز و نب  ییحی  یلع  ـالا  دـحا  یلع  ءامـسلا  تکب  اـم  دومرف :  هک  هدـش  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  راربـالا  ۀـفحت  باـتک 
نامسآ هیرگ  یلع و  نب  نیـسح  ایرکز و  نب  ییحی  رب  رگم  درکن ،  هیرگ  یـسک  رب  نامـسآ  زگره  اهواکب .  اهترمح  و  یلع ،  نبا  نیـسحلا 

هب دروم  دـنچ  رد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هدوـمرف  تسا  مزـال  اـج  نیا  رد  تسا . .  نآ  یخرس 
دنا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  داجس  دیس  زا  ناثدحم  زا  يا  هدع  میهد .  حیضوت  يرادقم  هتشاد  تهابش  مالسلا  هیلع  ربمایپ  ییحی  ترضح 

ییحی دومن  دای  هک  نآ  رگم  اجنآ  زا  میدرکن  چوک  یلزنم و  رد  میدماین  دومرف :  سپ  مالسلا  هیلع  نیسح  مردپ  اب  میدش  نوریب  دومرف :  هک 
دوب ناهج  نیا  یتسپ  زا  هک  دومرف  يزور  ار و  ایرکز  نب  ییحی  ترـضح  رـس  هک  دوب  ناهج  نیا  یتسپ  زا  هک  دومرف  يزور  ار و  اـیرکز  نب 
هیلع نیـسح  ماما  رکذ  رارکت  هک  تسین  دیعب  لیئارـسا  ینب  زا  يراکانز  نز  يارب  دنداتـسرف  هیدـه  ار  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  رـس  هک 
هجو تشه  رکذ  هب  ام  تسا و  رایسب  هدوب  مولظم  ود  نیا  نایم  هک  یتهابش  هجو  اما  دشاب  انعم  نیمه  هب  هراشا  مالـسلا  هیلع  ییحی  مالـسلا و 

هک تسا  دراو  ناوارف  تایاور  رد  هک  نانچ  هدوبن  اهنآ  هیمـست  زا  شیپ  موصعم  ود  ره  هک  نیا  رب  یماـنمه  هک  نآ  لوا :  مینک :  یم  هدنـسب 
هک نانچ  هدوب  هام  شش  ود  ره  لمح  تدم  مود :  هتشادن .  مولظم  ود  نیا  زا  شیپ  یسک  ار  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  ترضح  ییحی و  مان 

نانچ دمآ ،  ود  ره  لاوحا  يراجم  حرش  تیالو و  هب  ینامسآ  یحو  رابخا و  ود  ره  تدالو  زا  لبق  هکنآ  موس  تسا .  دراو  تیاور  دنچ  رد 
فاقحا هروس   ( ) اهرک هتعضو  اهرک و  هما  هتلمح  و   ) هیآ ریسفت  رد  تسا و  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  تدالو  باب  رد  احورشم  هک 

تکب امف   ) هیآ ریـسفت  رد  نیقیرف  تایاور  رد  هک  ود  ره  رب  نامـسآ  نتـسیرگ  مراهچ :  دـنا .  هدرک  لقن  نارـسفم  ناثدـحم و  هیآ 46 . )  ، 
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ود ره  لتاق  هکنآ  مجنپ ،  احابـص . . .  نیعبرا  اـمهیلع  ءامـسلا  تکب  هدرک :  تیاور  يدـنوار  بطق  تسا .  دراو   ( ضرـالا ءامـسلا و  مهلیع 
رگم دشکن  ار  ناربمایپ  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ترـضح  زا  هکلب  هدش  دراو  تیاور  نیدـنچ  باب  نیا  رد  هدوب و  انزلادـلو 

تیاور دنچ  رد  هک  نانچ  دندرب  هیدـه  ناگادزانز  ناراکانز و  نانز  يارب  دـنداهن و  الط  تشط  رد  ار  ود  ره  رـس  هکنآ  مشـش :  انز .  دالوا 
دوش یهلا  بضغ  ببس  ات  دسرن  نیمز  هب  وا  نوخ  هک  دندیرب  تشط  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  رـس  هک  توافت  نیا  اب  تسا  هدمآ 

رس ملکت  متفه ،  دندرکن .  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  زا  ار  تیاعر  زین  دح  نیا  رد  هللا )  مهنعل   ) هیما ینب  عابتا  هفوک و  هرافک  نکل 
 . تشذگ دوخ  ياج  رد  هک  نانچ  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  رهطم  رس  ملکت  تسا و  یمق  ریسفت  رد  هک  نانچ  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح 
زا تسا .  بقانم  ربخ  رد  هک  نانچ  نت  رازه  داتفه  ندـش  هتـشک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ییحی و  ترـضح  يارب  یهلا  ماـقتنا  متـشه ، 

نیا رد  هدش  عقاو  قباس  ياه  تما  رد  هچنآ  هک  دراو  ثیداحا  رس  دوش  یم  مولعم  مالسلاامهیلع  ییحی  ترضح  اب  ءادهشلادیس  لاح  قیبطت 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  يارب  هک  یمـشچ  رگم  یتحاران ،  تدش و  هب  دننک  یم  هیرگ  تمایق  زور  اه  مشچ  مامت  ( 356  . ) دوش عقاو  تما 

(357  . ) تسا نادنخ  داش و  تمایق  زور  مشچ  نآ  سپ  دشاب  هدرک  هیرگ 

(358  ) درک هیرگ  نوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  زور  لهچ  نامسآ 

زا دش  لاوس  درک  هیرگ  زور  لهچ  نامسآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ندش  هتـشک  زا  سپ  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
رد ( 359  . ) دوب خرـس  هک  یلاح  رد  درک  یم  بورغ  دوب و  خرـس  هک  یلاح  رد  درک  یم  عولط  باـتفآ  دومرف :  نامـسآ ؟  هیرگ  تاـمالع 

ییوگ ار  اهراوید  تشذگ ،  هام  هس  ای  ود  دش ،  دیهش  مالسلا  هیلع  نیسح  نوچ  هک  هدش  لقن  ناوکذ  نب  لاله  زا  يزوج  نب  طبـس  ةرکذت 
ام ياه  هماج  رد  نآ  هناشن  هک  دیراب  ام  رب  ناراب  میتفر ،  يرفـس  هب  تفگ :  باتفآ و  بورغ  ات  حبـص  زامن  ماگنه  زا  مدید  یم  هدولآ  نوخ 

هیلع نیـسح  ماما  لتق  ماگنه  هک  هدیـسر  ام  هب  تفگ :  هک  دـنک  یم  تیاور  يرهز  زا  يرولا  مالعا  رد  یـسربط  ( 360  . ) دنامب نوخ  دننام 
نامسآ مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  ندش  هتـشک  نامز  ( 361  . ) دوب هزات  نوخ  نآ  ریز  هکنآ  زج  دنتشاد  یمن  رب  ار  یگنـس  چیه  مالـسلا 
نامسآ دش  هتشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو  ( 362  . ) دوب هتفرگ  دوخ  هب  نوـخ  ازع و  گـنر  اـم  رظن  رد  زیچ  همه  دـیراب و  یم  نوـخ 

 ، ایرکز نب  ییحی  زا  دـعب  تسا :  هتفگ  نیریـس  نبا  ( 363  . ) دوب هدش  خرس  امامت  نامـسآ  هحفـص  هک  دوب  نآ  نامـسآ  هیرگ  درک و  هیرگ 
(364  . ) نیسح ماما  يارب  رگم  درکن و  هیرگ  يدحا  رب  نامسآ 

دنک یم  هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  باتفآ 

زامن هاگ  ره  زور  تفه  اـت  (365  ) تاقوا نآ  رد  دـندرک  دیهـش  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نوچ  هک  هدرک  تیاور  ثراح  نب  یـسیع 
 : تفگ وا  تسا .  خرس  فاحل  یخرس  تدش  زا  ییوگ  دوب  هدیبات  اه  هناخ  ياهراوید  رب  هک  باتفآ  رب  يدرک  یم  رظن  میدرازگ  یم  رـصع 
رد دوب و  هدمآ  تسد  هب  الط  يا  هعطق  ار  نیعل  رمش  هک  دوب  هدینش  نابحم  زا  یکی  زا  وا  هک  مدینـش  یئاطلا  رمع  نب  ییحی  نب  ایرکز  زا  هک 

نوریب رتسکاخ  درب  هروک  هب  وا  نوچ  دزاـسب  رویز  هک  داد  رگرز  هب  وا  داد و  دوخ  رتخد  هب  ار  نآ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  لاوما  ناـیم 
(366  . ) دروآ

مالسلا هیلع  داجس  ماما  هیرگ 

درک و هیرگ  دوخ  راوگرزب  ردپ  رب  لاس  لهچ  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 
رـضاح راوگرزب  نآ  رب  ماعط  بآ و  راطفا  ماگنه  ترـضح  نآ  مالغ  تشاد و  مایق  تدابع  هب  اه  بش  تشاد و  هزور  اهزور  تدـم  نیا  رد 
لوسر نبا  لتق  دومرف :  یم  هلان  هیرگ و  اب  ترـضح  نآ  نم ،  يالوم  يا  امرفب  لیم  درک :  یم  ضرع  داهن و  یم  بانج  نآ  دزن  درک و  یم 
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هنسرگ مکش  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  رسپ  هک  نآ  لاح  مروخب و  ماعط  بآ و  هنوگچ  اناشطع .  هللا  لوسر  نبا  لتق  اعئاج ،  هللا 
هـشیمه تشاد و  یم  طولخم  جوزمم و  هدید  بآ  اب  ار  بآ  ماعط و  هکنآ  ات  دومرف  یم  ررکم  ار  تالمج  نیا  دندرک .  دیهـش  هنـشت  بل  و 

هب مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  يزور  تفگ :  هک  هدـش  تیاور  ترـضح  نامالغ  زا  یکی  زا  درک  تاقالم  ار  دوخ  يادـخ  ات  دوب  لاـح  نیا  هب 
هب رس  يراومهان  گنس  يور  رب  هک  مدید  مدیـسر  ترـضح  نآ  هب  یتقو  متفر  نوریب  بانج  نآ  رـس  تشپ  زا  زین  نم  درب ،  فیرـشت  ارحص 
هلا ال  دناوخ :  هدجس  رد  ار  تالیلهت  نیا  هبترم  رازه  هک  مدرمـش  و  دینادرگ ،  یم  دوخ  هنیـس  رد  هک  ار  وا  هیرگ  مدینـش  هتـشاذگ و  هدجس 

شکرابم شیر  تروص و  مدید  تشادرب  هدجس  زا  رس  هاگ  نآ  اقیدصت .  انامیا و  هللا  الا  هلا  ال  اقرو ،  ادبعت  هللا  الا  هلا  ال  اقح ،  اقح  الا ا هللا 
؟  ددرگ مک  امـش  هیرگ  دوش و  مام  امـش ،  هودنا  هک  هدـشن  نآ  تقو  نم ،  ياقآ  دیـس و  يا  مدرک :  ضرع  هتفرگ  ورف  شناگدـید  بآ  ار 
زا یکی  گرزب  يادخ  تشاد و  رـسپ  هدزاود  دوب و  هداز  ربمایپ  ربمایپ و  ( 367  ) مالسلا هیلع  میهاربا  قاحـسا  نب  بوقعی  وت  رب  ياو  دومرف : 

يرایسب زا  ششمچ  دیدرگ و  هدیمخ  شتشپ  دش و  دیفس  شرس  يوم  رسپ ،  نآ  قرافم  هودنا  نزح و  زا  درک  بیاغ  وا  رظن  زا  ار  شنارسپ 
رـس هتـشک و  تیب  لها  زا  نت  هدـفه  اب  ار  مردارب  ردـپ و  دوخ  مشچ  اب  نم  یلو  دوب  هدـنز  ایند  رد  يو  رـسپ  هک  نآ  لاح  دـش و  انیبان  هیرگ 

مدرم زا  شراوگرزب  ردپ  لتق  زا  دعب  ترـضح  نآ  هک  هدش  تیاور  دوش .  مک  ما  هیرگ  دسر و  رخآ  هب  نم  نزح و  روطچ  سپ  مدید  هدیرب 
مالـسلا و هیلع  ننیموملاریما  شدج  ترایز  هب  هاگ  دومرف و  لزنم  لاس  دـنچ  دـنیوگ  رداچ  هایـس  هک  يا  هناخ  رد  هیداب  رد  تفرگ و  هرانک 

نیسح ماما  تداهـش  زا  سپ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 368  . ) دش یمن  علطم  یسک  تفر و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شردپ 
نآ نیدباعلا  نیز  ماما  مدج  دیسر و  دایز  هللادیبع  رس  ات  دندیشکن  همرس  دندیلامن و  نغور  دندرکن و  باضخ  مشاه  ینب  نانز  مالسلا  هیلع 

نوچ هک  سک  ره  دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( 369  . ) درک یم  رتار  شنـساحم  وا  کشا  هک  تسیرگ  یم  نانچ 
دنچ ره  دزرمایب ،  ار  شناهانگ  دنوادخ  دـشاب ،  یـسگم  لاب  هزادـنا  هچ  رگا  ددرگ ،  کشا  زا  رپ  شناگدـید  دوش و  وا  دزن  رد  ام  زا  يدای 
هیلع مظاک  ماما  دمآ  یم  مرحم  هام  یتقو  تسیرگ ،  لاس  لهچ  شراوگزب  ردپ  رب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ( 370  . ) دشاب ایرد  فک  دننام 

دنداد ار  یناوخ  هضور  نم  ( 371  . ) دوب نزح  تبیصم و  زور  ترضح  نآ  رب  هک  اروشاع  زور  ات  دید  یمن  داش  نادنخ و  یسک  ار  مالـسلا 
هـسلج مدید  باوخ  رد  میدیباوخ ،  و  میتسب ،  ار  اهرد  دـش ،  متخ  بش  میتشاد ،  یناوخ  هضور  سلجم  دـنا :  هدرک  لقن  هللادـسا  دیـس  اقآ 

میدـنبب و ار  اهرد  میهاوخ  یم  هدـش  مامت  هضور  اقآ  مدرک :  ضرع  شتمدـخ  تسا  هداتـسیا  ییاقآ  یلو  دـنا  هتفر  مدرم  هدـش  مامت  هضور 
امـش مدیـسرپ  مهدب ،  ار  امـش  دزم  یهاوخ  یم  دومرف :  نیـسح .  ماما  يارب  متفگ :  دـیدناوخ ؟  هضور  هک  يارب  دومرف :  مینک ،  تحارتسا 
نیا دومرف :  درک و  تمحرم  ابیز  ریجنز  کی  اب  داکی . . .  نا  ددـع و  کی  درک و  شکراـبم  بیج  رد  تسد  دومرفن  یباوج  دـیتسه ؟  یک 

هـضور ییاریذپ  تمحز  هک  تلایع  دومرف :  تسیک ؟  دوصقم  متفگ :  ارهز .  زینک  يارب  نیا  تفگ :  داد و  يرگید  زیچ  دـعب  تدوخ  يارب 
هچ يارب  امـش  دومرف :  دـیدرکن ؟  یفرعم  ار  ناـتدوخ  مدرک :  ضرع  دوـمرف :  فـطل  رگید  زیچ  ود  مه  اـه  هچب  يارب  دوـب و  راد  هدـهع  ار 
نا رطعم و  قاتا ،  مدید  مدش  رادیب  يداش  زا  متـسه  ناشردـپ  نم  دومرف :  نیـسح  ماما  يارب  مدرک :  ضرع  دـیدناوخ ؟  یم  هضور  یـسک 

مرـسپ مه  راـب  کـی  میدرک  هدافتـسا  اـه  هچب  يراـمیب  یتحاراـن و  رد  مه  اـهزرح  نآ  زا  میراد  ار  شریجنز  زونه  هک  تسا  اـج  نآ  داـکی 
(372  . ) دنام ملاس  اهزرح  تکرب  زا  درک ،  فداصت 

مالسااهیلع ارهز  همطاف  ترضح  رتفد  رد  اهناوخ  هضور  مان 

يدـهتجم یـضترم  دیـس  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  بتکم  یماـح  هنازرف  ملاـع 
نیرکاذ زا  هماقم  هللا  یلعا  یناتـسیس  يدهتجم  میهاربا  دیـس  جاح  ياقآ  موحرم  نیثدـحملا  هقث  مراوگرزب  يومع  دـندرک :  لقن  یناتـسیس 

کی رد  موحرم  نآ  دوب  مالسلاامهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  يوضر  سدق  ناتـسآ  کیـشک  رـس  یننچمه  ربنم و  لها  یمیدق و 
ترضح رـضحم  هب  دشاب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  رابرد  نارازگتمدخ  نیرکاذ و  همه  يارب  یتربع  سرد  دیاب  هک  مهم  يایور 
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دننک یم  لاوس  ترضح  نآ  زا  دنیب  یم  هدوشگ  راوگزب  نآ  تمدخ  رد  ار  يرتفد  دندش و  فرشم  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  يربک  هقیدص 
رتفد نیا  رد  نیـسح  مدنزرف  ياه  ناوخ  هضور  مان  دـنیامرف :  یم  ناشیا  خـساپ  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  تسیچ ؟  رتفد  نیا  : 

رد هک  بیلوپ  رادـقم  نینچمه  هدـش و  تبث  رتفد  نآ  رد  ناناوخ  هیثرم  زا  يا  هدـع  مان  دـنیب  یم  دـننک ،  یم  هاگن  ناشیا  تسا .  هدـش  تبث 
مان موحرم  نآ  تسا .  هدـمآ  رتفد  نآ  رد  اقیقد  دوش  یم  هداد  نانآ  هب  هضور  ندـناوخ  تهج  هب  لاـس  نآ  رفـص  مرحم و  هاـم  ود  سلاـجم 

زا هدـش و  رادـیب  باوخ  زا  ناموت !  یـس  هدـش :  هتـشون  ناشیا  مان  لباقم  رد  هک  دـنوش  یم  هجوتم  دـنیب و  یم  رتفد  نآ  رد  زین  ار  ناشدوخ 
يارب یلو  هدوب  يدایز  غلبم  سلجم  کی  يارب  نامز  نآ  رد  هچرگ  ناموت  یـس  اریز  دنوش ،  یم  بجعتم  تخـس  دـندوب  هدـید  هک  ییایور 

تردق هدش و  رامیب  ناشیا  هک  دوب  هدنام  مرحم  هام  هب  زور  دنچ  لاس  نآ  رد  اقافتا  تسا .  هدوب  رواب  لباق  ریغ  دایز  سلاجم  يارب  هام و  ود 
هام ود  تدم  رد  دوش  یم  مامت  رفـص  مرحم و  هام  ات  دبای  یم  همادا  نانچ  مه  ناشیا  يرامیب  دنهد و  یم  تسد  زا  ار  لزنم  زا  ندـش  جراخ 
یم ناشیا  هب  ار  یتکاپ  هناخبحاص  سلجم  زا  دعب  دننک و  یم  تکرـش  دوخ  سلاجم  زا  یکی  رد  هدش و  کبـس  ناشیا  لاح  زور  کی  طقف 

ردـقچ هک  دوش  یم  نشور  دوش و  یم  حـضاو  ناـشیا  ياـیور  ندوـب  قداـص  نآ  زا  سپ  تسا .  هدوـب  لوـپ  ناـموت  یـس  نآ  رد  هک  دـهد 
رد همانرب  مظن و  اب  اهنآ  همه  هنوگچ  و  دـنراد !  تیانع  ناناوخ  هیثرم  هب  نینچمه  هضور و  سلاـجم  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح 

دروم و  دوش ،  یم  اپرب  تدارا  صالخا و  اب  هک  يا  هضور  سلاجم  یناوخ و  هضور  تیمها  ندش  نشور  يارب  تسا .  ترـضح  نآ  لرتنک 
نم ام  دنیامرف :  یم  یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دینک :  هجوت  تیاور  نیا  هب  تسا  مالسلاامهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  صاخ  هجوت 

يارب هک  تسین  سک  چـیه  ( 373) انقح يدا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لصو  هیلع و  اهدعـسا  همطاف و  لصو  دـقو  الا  هیکبی  كاـب 
هیلع نیسح  ماما  يارب  هیرگ  رب  ار  وا  دسر و  یم  مالـسلا  هیلع  همطاف  ترـضح  هب  وا  هیرگ  هک  نآ  رگم  دنک  هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

يرگید تیاور  رد  دنک .  یم  ادا  هراب )  نیا  رد   ) ار ام  قح  و  دسر ،  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  وا  دـنک ،  یم  کمک  مالـسلا 
هابا لاسی  هل و  رفغتسیف  هیکبی  نم  یلا  رظنیل  هنا  دنیامرف . . . :  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  تیمها  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ماما ( 374  . ) هئیطخ بنذ و  لک  نم  هل  رفغتسیل  هنا  تنزح و  امم  رثکا  تحرفل  کل  هللا  دعا  ام  تملع  ول  یکابلا  اهیا  لوقی :  هل و  رافغتسالا 

یم مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ترضح  زا  دنک و  یم  رافغتسا  وا  يارب  هاگنآ  دنرگن ،  یم  دیرگب  ناشیا  رب  هک  یسک  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح 
وت يارب  ار  يزیچ  هچ  دنوادخ  هک  یتسناد  یم  رگا  دـنیامرف :  یم  هدـننک  هیرگ  هب  و  دـننک .  شزرمآ  بلط  وا  يارب  مه  ناشیا  هک  دـنهاوخ 
ره زا  دنک و  یم  شزرمآ  بلط  وا  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يدش و  یم  رورـسم  يدـش  نیگمغ  هک  يرادـقم  زا  رتشیب  هدومن  هدامآ 

هدافتـسا تیاور  زا  دیفـس  دنک  یم  هنگ  هایـس  هماندص  دیهـش  ورـسخ  نآ  مغ  رد  کشا  هرطق  کی  تسا .  هداد  ماجنا  هک  ییاطخ  یهانگ و 
دیاب دننک ،  یم  ادیپ  روضح  سلاجم  نآ  رد  هک  یناسک  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رظنم  رد  هضور  سلاجم  هک  تسا  نیا  دوش  یم 

هک تسا  نیا  رگید  مهم  رایـسب  هتکن  دننک .  تیاعر  الماک  ار  بدا  مارتحا و  دنتـسه و  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  رظنم  رد  دـننادب 
دنوادخ زا  دـننک و  اعد  ترـضح  نآ  نوخ  مقتنم  روهظ  يارب  هیرگ  يرادازع و  زا  سپ  دـیاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  ناگدـننک  هیرگ 

هللا تاولـص  نامز  ماما  ياعد  تیانع و  دروم  ماگنه  نیا  رد  ات  دـیامن  لیجعت  هادـف  انحاورا  هللا  هیقب  ترـضح  جرف  لیجعت  رد  هک  دـنهاوخب 
دعب یل  وعدی  نموم  لکل  وعدال  ینا  دندومرف :  هادف  انحاورا  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  ترـضح  هقداص  يایور  کی  رد  دنوش .  عقاو  زین  هیلع 

دای زا  دـعب  يراوگوس  سلاجم  رد  هک  ینامیا  اب  درف  ره  يارب  منک  یم  اـعد  اـمتح  نم  ( 375  ) ءازعلا سلاجم  یف  ادهـشلادیس  بئاصم  رکذ 
 . دیامن اعد  نم  يارب  ادهشلادیس  بیاصم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تازجعم  تعاجش و  زا  يا  هنومن  مجنپ :  شخب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تعاجش  لوا :  لصف 

هدیسر ثرا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تعاجش 
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 - دروآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نسح و  دوخ  دنزرف  ود  مالـسلا  هیلع  همطاف  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 
هد ثاریم  اهنآ  هب  دوخ  زا  يزیچ  دنتسه ،  وت  دنزرف  ود  نیا  هللا ،  لوسر  ای  درک :  ضرع  و  دومرف -  تلحر  ترضح  نآ  هک  يرامیب  نآ  رد 

(376  . ) تعاجش ششخب و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مداد و  يراوگرزب  تبیهار و  نسح  دومرف :  ترضح  . 

تسا نم  ردپ  ربنم  نیا 

نینـسح تـفر .  ربـنم  يـالاب  هـعمج  زاـمن  هـبطخ  يارب  هـعمج  زور  دوـبر ،  ار  تفـالخ  رکبوـبا  هـک  یماـگنه  دوـمرف :  مالــسلا  هـیلع  یلع 
ار یگشیمه  تسایس  رکبوبا   . ) تسا نم  ردپ  ربنم  نیا  دومرف :  تفر و  ربنم  ولج  مالسلا  هیلع  نیسح  دندوب ،  زامن  هدامآ  مه  مالـسلاامهیلع 

دراو مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ناـمز  نیا  رد  نم ،  ردـپ  هن  تسا  وت  ردـپ  ربنم  نیا  ییوگ ،  یم  تسار  تفگ :  تسیرگ و  تسب )  راـک  هب 
نادند دزیر و  یم  نادند  یگلاس  تفه  رد  رـسپ  رکبوبا ،  دومرف :  دـندناسر .  شکرابم  ضرع  هب  ار  نایرج  دیـسرپ ،  ار  هیرگ  تلع  دـش و 

هچ ره  نآ  زا  دعب  دـسر ،  یم  نایاپ  هب  شلقع  دـشر  یگلاس  تشه  تسیب و  رد  ددرگ و  یم  لیمکت  یگلاس  هدزاود  ات  تفه  زا  هیلوا  ياه 
(377  . ) تسا شیامزآ  هبرجت و  دریگ  ارف 

نییاپ ایب  مدج  ربنم  زا  وگغورد  يا 

هیلع نیـسح  ماما  درک .  یم  مـالعا  ناـنموم  ییاوشیپ  يارب  ار  دوخ  یگتـسیاش  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربنم  رب  رمع  يزور 
داتسیا و ربنم  ربارب  رد  دمآ  دینش ،  ار  رمع  ياه  هتفگ  نوچ  دش .  دجـسم  دراو  تشذگ  یم  لاس  هد  شکرابم  نس  زا  هک  یلاح  رد  مالـسلا 

یلص هللا  لوسر  ( 378  ) مدج ربنم  زا  وگغورد  يا  دومرف :  تعاجش  لامک  اب  هاگ  نآ  تشگ ،  ترـضح  نآ  هجوتم  تیعمج  هوبنا  نامـشچ 
هیلع و هللا  یلـص  دمحم  شدج  ردپ و  لیاضف  زا  درک و  جاجتحا  رمع  اب  هنحـص  نیا  رد  تسین .  وت  ردـپ  ربنم  نیا  ایب ،  نییاپ  هلآ  هیلع و  هللا 
هب ار  ناورم  همامع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ( 379  . ) دنتـسیرگ قوذ  قوش و  زا  مدرم  همه  هک  دومرف  داریا  یتانایب  شا  یمارگ  رداـم  هلآ و 

راختفا رگا  تفگ :  مالسلا  هیلع  یلع  نبا  نیـسح  هب  مکح  نب  ناورم  هک  تسا  هدرک  تیاور  بئاس  دمحم  زا  جاجتحا  رد  دیچیپ .  شندرگ 
نآ درـشفب و  تفرگب و  ار  وا  يولگ  تساخرب ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دینک ؟  یم  رخف  ام  رب  زیچ  هچ  هب  دشابن  مالـسلاامهیلع  همطاف  هب  امش 

(380  . ) دش شوه  یب  ات  دیچیپ  وا  ندرگ  هب  ار  ناورم  همامع  دوب و  دنمورین  رایسب  ترضح 

دش لثم  برع  نایم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تعاجش 

زا ترضح  نآ  اب  دیسر و  سک  رازه  دص  هب  فلاخم  رکشل  ددع  تسا  روطـسم  سوواط  نبا  لتقم  هیوباب و  نبا  لتقم  رد  هک  یتیاور  هب  انب 
دیسرن و مه  هب  یبارطـضا  شلد  رد  یلالم و  شرطاخ  رد  نیا  دوجو  اب  دندوبن و  شیب  نت  زا 72  روهشم  لوق  هب  زا 82 و  هناگیب  شیوخ و 

یغیت دشاب و  هدرک  لمج  نیفـص و  رد  ردفـص  ردـیح  شردـپ  رگم  هک  درک  یگنج  ادـعا  اب  دومن و  یم  ربص  ادـعا  ترثک  راصنا و  تلق  اب 
مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  ترضح  تعاجش  مدرم  هک  يدح  هب  ات  دشاب  هدومرف  راک  دحا  ردب و  رد  مالسلا  هیلع  یلع  رگم  هک  هدومرف  راک 

رب رداق  ترـضح  نآ  ناگتـشک  ددع  هک  تسا  روکذم  یتیاور  لتقم  رد  هچ  دش ،  لثم  برع  نایم  رد  ار  وا  تعاجـش  دندرک و  شومارف  ار 
هیلع قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  هک  نآ  ات  تسناد  یمن  یسک  ار  نآ  رس  تشک و  یمن  دندمآ و  یم  شغیت  مد  هب  دوب و  یم  اهنیا  نتشک 
تهج نیمه  هب  ار  ناشیا  دنتسه  نایعیش  عیمج  نانآ  بلص  رد  هک  تسناد  یم  مدج  نوچ  دومرف :  دوب ؟  هچ  نیا  رس  هک  دندیـسرپ  مالـسلا 

درک ششوک  نیاربانب  دسر ،  یمن  هبترم  نآ  هب  تداهش  نودب  هک  دوب  یگرزب  هبترم  ادخ  دزن  ار  ترضح  نآ  هک  نآ  لصاح  تشک .  یمن 
دندش و راتفرگ  یتبوقع  يالب و  هب  دندوب  هدش  رـضاح  البرک  رد  هک  يدارفا  زا  هک  هدمآ  رابخا  رد  دیناسر .  گرزب  هبترم  نادـب  ار  دوخ  ات 
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هدولآ رابغ  وم و  هدیلوژ  هکئالم  رازه  راهچ  ( 381  . ) دندش لصاو  منهج  هب  رت  مامت  هچ  ره  ییاوسر  هب  دـندیدرگ و  نارگید  تربع  لحم 
هللا یلص  ادخ  لوسر  يارب  ردب  گنج  رد  هک  ار  يا  هتـشرف  رازه  راهچ  نآ  اناوت  يادخ  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  رانک 
دبای رفظ  دوخ  نانمشد  رب  هک  نیا  نیب  درک  ریخم  ار  ترضح  نآ  داتسرف و  ورف  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  دوب ،  هداتـسرف  هلآ  هیلع و 

نآ دنـشاب .  شربق  دزن  هک  داد  روتـسد  ناگتـشرف  هب  درک و  باختنا  ار  ادـخ  تاقالم  ترـضح  نآ  یلو  دـنک .  تاـقالم  ار  ادـخ  هک  نیا  و 
نیسح ماما  هک  هدش  تیاور  تسا .  مالسلا  هیلع  نیـسح  نادنزرف  زا  هک  دنتـسه  یمئاق  نآ  مایق  رظتنم  هدولآ و  رابغ  وم و  هدیلوژ  ناگتـشرف 

کی رفن  کی  ادـتبا  درک .  یم  توعد  هزرابم  يارب  ار  ناـنآ  داتـسرف و  منهج  هب  دوخ  تسد  هب  ار  وجگنج  اروشاع 1800  زور  مالسلا  هیلع 
يارب دـندمآ .  وا  گنج  هب  رفن  دـص  رفن  دـص  راب  نیموس  يارب  رفن ،  هد  رفن  هد  نآ  زا  دـعب  دـندمآ .  یم  ترـضح  نآ  اـب  گـنج  يارب  رفن 

(382  . ) دندرک هطاحا  فرط  راهچ  زا  ار  ترضح  دندرک و  عامتجا  ترضح  نآ  رود  هب  رکشل  همه  راب  نیرخآ 

نید یماح  هناگی  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

 ، دوب يوما  هرجـش  هرمث  داسف و  هراصع  هک  ار  دـیزی  شا  هیامورف  دـنزرف  تموکح  ياـه  هیاـپ  دوخ  هلاـس  تسیب  تفـالخ  لوط  رد  هیواـعم 
رب ربمایپ  مالـسا  اب  هکلب  تشادـن ،  ینید  تیبرت  اهنت  هن  هک  دـمآ  راک  يور  يدرم  هیواـعم  تشذـگ  رد  زا  سپ  تخاـس .  راوتـسا  مکحم و 

تلاسر ققحم  دـیاب  هک  یتموکح  دوب .  تفلاخم  ادـیدش  بازحا  دـحا و  ردـب و  ياه  گـنج  تیلهاـج و  نارود  ياـه  يزوت  هنیک  ساـسا 
اراکشآ هک  داتفا  يدیلپ  درم  تسد  هب  دشاب  یمالسا  هعماج  حور  مسجت  ناناملسم و  يارآ  راکفا و  هدنیامن  دودح  نیناوق و  يرجم  مالـسا 

 . تسناد یمن  یب  يرادـنپ  ار  همه  نایفـسوبا  دوخ  دـج  ناس  هب  درک و  یم  راکنا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یحو  تلاسر و  عوضوم 
عاضوا دنتساوخ  یم  هک  عجترم  رـصانع  ذوفن  یمالـسا و  تموکح  ياه  هزوح  رد  داسف  راشتنا  اب  و  لاوحا ،  عاضوا و  نینچ  رد  ایآ  ( 383)

نید یماح  هناگی  يدازآ و  لبمس  يراکزیهرپ و  اوقت و  هنومن  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  دننادرگزاب ،  تیلهاج  نارود  هب  ار 
 . دراذـگب هحـص  وا  دـیلپ  تایونم  ياه و  يراک  متـس  تاـیانج و  رب  دـهدب و  يدرم  نینچ  هب  تعیب  تسد  تسناوت  یم  دوب  ربماـیپ  رواـی  و 
هک تساوخ  ترضح  زا  دناوخ و  وا  يارب  ار  دیزی  همان  درک و  توعد  يرادناتسا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هنیدم  رادناتـسا  دیلو  هک  یماگنه 
ام ( 384  ) متخ انب  هللا و  حـتف  انب  هکئـالملا ،  فلتخم  هلاـسرلا و  ندـعم  هوبنلا و  تیب  لـها  اـنا  تفگ :  خـساپ  رد  يو  دـنک ،  تعیب  دـیزی  اـب 
 ، راکهزب قساـف و  تسا  يدرم  دـیزی  میتسه و . . .  ادـخ  تمحر  لوزن  لـحم  ناگتـشرف و  تفر  دـمآ و  زکرم  تلاـسر و  توبن و  نادـناخ 

هیلع ماما  هنوگ  نیدـب  دـنک .  یمن  تعیب  یـسک  نینچ  اب  ناشخرد  قباوس  نیا  اب  نم  لثم  قسف ،  هب  رجاتم  ناهانگ و  یب  لتاق  راوخ ،  بارش 
تاـیونم يور  زا  هدرپ  داد و  ناـشن  ناـهج  ناناملـسم  هب  ار  تموـکح  نیا  فیثـک  تیهاـم  دوـخ ،  هدـنزاس  تفـالخ و  تـضهن  اـب  مالـسلا 

ییاه تضهن  یمالسا  راطقا  مامترد  هک  تشذگن  يزیچ  دومن .  جیـسب  نایوما  هیلع  ار  مدرم  تاساسحا  ماجنارـس  تشادرب و  نآ  كانرطخ 
رجح نوچ  نیملسم  زا  یناوارف  یمان  عاجـش و  نادرم  هیواعم  نامز  رد  ( 385  . ) دـش نایوما  تموکح  لماک  يدوبان  هب  رجنم  هک  داد  يور 

یتامدـقم دـیهمت  اب  هیواعم  اهنیا  همه  رب  هوالع  دنتـشک .  مالـسلا  هیلع  یلع  يـالو  تیب و  لـها  بح  مرج  هب  ار  يرجه  دیـشر  يدـع و  نب 
دزاس یم  دیهش  مومسم و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ناهج  نایعیش  مود  ماما  ینعی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربکا  طبـس  نیگنن ، 

(386 . )

مولظم زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیامح 

نب هللادبع  شرسمه  بنیرا و  ناتساد  رد  ناوت  یم  ار  ناگدید  متـس  زا  تیامح  مولظم و  زا  عافد  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هقالع  تدش 
توهش لیاسو  عون  همه  هک  نیا  اب  يدهع  تیالو  نامز  رد  دیزی  میوش :  یم  رکذتم  اج  نیا  رد  ار  شا  هدرـشف  لامجا و  هک  تفایرد  مالس 

رهوش يوناب  هب  ار  شا  هزره  كاپان و  مشچ  تشاد ،  رایتخا  رد  هصاقر و . . .  نازینک  ماقم ،  لوپ ،  لیبق  زا  ییاور  ماک  ییوج و  ماـک  ینار 
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هلیح اب  دـهد ،  ناـشن  يا  هدـنبوک  لـمعلا  سکع  نیگنن  تشز و  راـتفر  ربارب  رد  هک  نیا  ياـج  هب  هیواـعم  شردـپ  دوب .  هتخود  یفیفع  راد 
هدولآ هانگ  رتسب  هب  هتخاس  ادج  رهوش  هناخ  زا  ار  ناملـسم  نمادـکاپ  نز  ات  تخاس  مهارف  یتامدـقم  يراکبیرف ،  يزادرپ و  غورد  يرگ و 

رب شقن  ار  هیواعم  موش  هشقن  داتسیا و  تشز  میمـصت  نیا  ربارب  رد  دش .  ربخ  اب  هیـضق  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دناشکب .  دیزی  شرـسپ 
زا ار  دـیزی  زواجت  يدـعت و  تسد  دـنادرگزاب و  مالـس  نب  هللادـبع  شرهوش  هب  ار  نز  مالـسا  نیناوق  زا  یکی  زا  هدافتـسا  اب  تخاـس و  بآ 

سیماون ظفح  هب  ار  دوخ  يدنم  هقالع  تخاس و  نایامن  ار  نایمشاه  تریغ  تمه و  راک  نیا  اب  دومن و  عطق  يا  هزیکاپ  ناملـسم و  هداوناخ 
رد هشیمه  يارب  هیما ،  ینب  يرگمتس  تئاند و  مالسلا و  هیلع  یلع  لآ  رخافم  رد  هک  دش  یناتساد  راتفر  نیا  تشاد و  زاربا  ناملـسم  هعماج 

(387  . ) دنام راگدای  هب  خیرات 

هیواعم هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نامرف 

ندروآرب زا  هیواعم  تساوخ .  یتجاح  نوعلم  هیواـعم  زا  ( 389  ) یبارعا يزور  دـنک :  یم  لقن  ( 388  ) بقانم زا  هللا  همحر  یـسلجم  همالع 
اب هدومن و  ضارعا  یبارعا  باوج  زا  هیواعم  دوش .  یم  دراو  سلجم  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اقافتا  داد .  ناشن  هحماسم  وا  تجاح 
اب دـش و  سلجم  دراو  هک  دوب  هک  صخـش  نیا  هک  دیـسرپ  سلجم  نارـضاح  یـضعب  زا  یبارعا  دوش .  یم  تبحـص  لوغـشم  ادهـشلا  دـیس 

هضرع مالسلا  هیلع  ماما  هب  یبارعا  دوب .  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  درم  نیا  دش :  هتفگ  یبارعا  باوج  رد  تسا ؟  تبحص  لوغشم  هیواعم 
هب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دروآرب .  ارم  تجاح  هک  دییامرف  رما  هیواعم  هب  نم  تجاح  ياضق  هرابرد  هللا  لوسر  رتخد  دـنزرف  يا  تشاد : 

تبـسانم نیمه  هب  زین  یبارعا  دومن .  هدروآرب  ار  یبارعا  تجاـح  ترـضح  روتـسد  هب  هیواـعم  روآرب .  ار  درم  نیا  تجاـح  دومرف :  هیواـعم 
نا لوتبلا و  هرهطملا  نطب  نم  ادوجو و  اـمرک  یفطـصم  نبا  وه  لوسرلا  نبا  هزه  نا  یلا  یل  دـجی  ملف  یمـشیعلا  تیتا  دورـس :  ار  يراعـشا 

ینعی  ) دـسر یتعفنم  نم  هب  نآ  زا  هکلب  مدـمآ ،  يدـساف  کشخ  تخرد  يوس  هب  لوصحملا  یلع  عیبرلا  لضف  اـمک  مکیلع  الـضف  مشاـهل 
کش یب  هک  ادخ  لوسر  یمارگ  دنزرف  ار  کشخ  تخرد  داد  تکرح  هک  نیا  ات  دیناسرن  نم  هب  یتعفنم  درکن و  یتواخس  سپ  هیواعم . ) 

هرهطم نطب  زا  تسا و  داوج  میرک و  مرک و  تواخس و  ثیح  زا  تسا  هدیزگرب  هدیدنسپ و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  ربمایپ  دنزرف 
تـسه یتدایز  تبقنم و  تلیـضف و  ردق و  زا  دیتسه  دیما  لسن  هک  امـش  رب  ار  مشاه  ینب  هورگ  هیواعم  يا  هک  یتسرد  هب  تسارذـع .  لوتب 

هب هیواعم  نازخ .  لصف  رب  رمث و  یب  فلع و  یب  یلاخ و  کـشخ  نیمز  رب  تسا  يرتشیب  تلیـضف  ار  راـهب  لـصف  رازلگ و  نیمز  هک  ناـنچ 
كاپ یبارعا  ییوگ ؟  یم  انث  حدـم و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  وت  اما  مدروآرب ،  ار  وت  تجاح  مدومن و  اطع  ار  وت  نم  درک :  باطخ  یبارعا 

هب ارم  تجاح  يدروآرب  راوگرزب و  نآ  لام  قح و  زا  نم  يارب  يدومن  اـطع  هیواـعم !  يا  تفگ :  نوعلم  هیواـعم  هب  تریـس  وکین  تنیط و 
(390  . ) یشاب انث  حدم و  راوازس  ات  تسین  نایم  رد  یقح  چیه  ار  وت  ینعی  وا ،  هتفگ 

هیواعم اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يوگتفگ 

نب نیـسح  تفر و  جح  هب  لاس  نآ  رد  تشک و  ار  وا  باحـصا  يدع و  نب  رجح  هیواعم  یتقو  تفگ :  هک  هدـش  لقن  ناسیک  نب  حـلاص  زا 
وا و نارادـفرط  شباحـصا و  رجحاب و  میدرک  هچنآ  يدینـش  هللادـبع ،  ابا  ( 391  ) يا تـفگ :  سپ  و  درک ،  تاـقالم  ار  مالـسلا  هـیلع  یلع 
 . ار اهنآ  میدرک  نفک  میدـناوخ و  زامن  اهنآ  رب  میتشک و  ار  اهنآ  تفگ :  يدرک ؟  هچ  اهنآ  اب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماـما  تردـپ .  ناـیعیش 
ام رگا  یلو  تساهنآ )  مالـسا  رب  لیلد  اهنآ  رب  ندناوخ  زامن  ینعی   ) دندرک موکحم  ار  وت  اهنآ  دومرف :  دـیدنخ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

هیلع ماما  دنتسین ) ناملسم  اهنآ  ینعی   ) مینک یمن  نفد  ار  اهنآ  میناوخ و  یمن  زامن  اهنآ  رب  مینک و  یمن  نفکار  اهنآ  ار  امش  نایعیش  میـشکب 
دوخ شیپ  وت  ییامن ،  یم  مادقا  ام  ییوج  بیع  صقن و  رد  ینک و  یم  ییوگدب  مالسلا  هیلع  یلع  هب  تبسن  هک  ما  هدینـش  دومرف :  مالـسلا 

هدـمآ کـچوک  ترظن  هب  یلیخ  سپ  دوبن ،  رت  گرزب  ترظن  رد  تدوـخ  بیع  رگا  هن ؟  اـی  يراد  قـح  راـک  نیا  رد  اـیآ  نیبـب  نک ،  رکف 
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ریت تدوخ  فدـه  هناشن و  ریغ  هب  دـنبن و  هر  تدوخ  ریغ  هیواعم ،  يا .  هتـسناد  ملاظ  ار  اـم  و  يا )  هدـید  کـچوک  ار  تدوخ  بیع  ینعی  )
مه ار  وت  ریش  هدوب و  قفانم  هشیمه  هتشادن و  هقباس  مالـسا  رد  هک  ار  يدرم  يدرک  تعاطا  ام  لباقم  رد  وت  نکم .  ینمـشد  ام  اب  تسرفن و 

(392  ( . ) تسا صاعورمع  ترضح ،  دوصقم   ) نک راذگاو  وا  هب  نک و  رکف  تدوخ  يارب  سپ  دهاوخ .  یمن 

هیواعم هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  همان 

ناناملسم يرادمامز  هب  ار  تزاب  گس  راوخ و  بورشم  رسپ  سپس  تشون . . . :  هیواعم  هب  يزیمآ  خیبوت  همان  یط  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
وت يدومنن ،  تیاعر  ادخ  نید  رد  یهاوخریخ  تحیـصن و  طرـش  يدرک ،  تخبدب  ار  تلم  يدرک ،  تنایخ  شیوخ  تناما  رد  یتشامگ ، 

رابتعا تسا ،  رادرکدب  راکهنگ و  قفانم و  راوخبارش ،  يرامگ ،  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تما  رـس  رب  ار  راسگیم  یکرـسپ  هنوگچ 
هدـنورپ دور و  یم  تسد  زا  رافغتـسا  تصرف  هک  هاگنآ  يدوز  هب  درپس  يو  هب  ار  یتلم  رایتخا  ناوت  یم  روطچ  درادـن ،  مهرد  کی  تناما 

(393  . ) تفای یهاوخ  اج  نآ  رد  ار  دوخ  دنسپان  ياه  هدرک  دشک و  یم  لمع  رفیک  راید  هب  ار  وت  دوش  یم  موتخم  لامعا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تازجعم  مود :  لصف 

دش باجتسم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياعد   . 1

نز نآ  درک .  یم  فاوط  هکم  رد  ینز  تسا :  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـسوط  خیـش  زا  یـسلجم  همـالع 
تـسناوتن درک  یعـس  هچ  ره  درم  نآ  تشاذـگ .  مرحماـن  نز  نآ  تسد  يور  ار  دوخ  تسد  يدرم  دروآ  نوریب  نیتـسآ  زا  ار  دوخ  تسد 

یلاو نوچ  دیـسر ،  هکم  یلاو  هب  ربخ  دـندرک .  یم  اـشامت  ار  ود  نآ  همه  دـندرک و  فاوط  عطق  مدرم  هک  نیا  اـت  دـنک .  ادـج  ار  شتـسد 
 . تسا هدرک  راتفر  مالـسا  فالخ  هک  نیا  يارب  دوش ،  عطق  دیاب  نئاخ  درم  نآ  تسد  هک  دنداد  اوتف  اهقف  مامت  دیبلط .  ار  اهقف  دش  رـضاح 

فیرشت بشما  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یلب  دنتفگ :  تسه ؟  اج  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نادنزرف  زا  یـسک  ایآ  تفگ :  یلاو 
ار هرظنم  نیا  ترـضح  تسا !  هدمآ  ناشیا  رـس  رب  ییالب  هچ  دییامرف  هجوت  تشاد :  هضرع  دیبلط و  ار  ترـضح  یلاو  سپ  دنا .  هدـش  امرف 
زا هتفرگ  ار  درم  نآ  تسد  دمآ و  اهنآ  يوس  هب  اعد  زا  سپ  درک .  اعد  یتعاس  تشادرب و  اعد  هب  تسد  دینادرگ و  هبعک  يوس  هب  ور  هدید 

هدرک هک  يراـک  نیا  هب  ار  وا  منک  باـقع  اـیآ  ادـخ ،  لوسر  رـسپ  يا  تشاد :  هضرع  یلاو  ناـیرج  نیا  زا  سپ  درک .  ادـج  نز  نآ  تسد 
یلو تسا .  هدوب  ناشملع  تافاکم  مدرم  نایم  ندش  حضتفم  نامه  هک  هدوب  نیا  ترضح  ضرغ  دیاش  ( 394  ) هن دندومرف :  رتضح  تسا ؟ 

ناملـسم ربگ  رب  ياو  دـنرکنم !  ار  تامارک  هنوگ  نیا  هدرک  تیباهو  جـیورت  تیناحور  ساـبل  رد  لاـحلا  لوهجم  يا  هدـع  اریخا  هنافـساتم 
یپ زا  دور  اهنت  وچ  بارحم  هب  دزد  كاپ  نید  نیا  رب  دومنب  هرخـسم  كاب  سرت و  یب  لد  نید و  يوعد  ياج  دومحم  ربنم  رب  هتخاس  يامن 

(395  ) دنک رتوبک  دیص  مرح  هب  مه  دنک  ربکا  جح  هچ  رگا  هبرگ  دور  الصم  لیدنق و 

تشهب غاب  هزجعم   . 2

يدایز تیعمج  ترضح  نآ  تمدخ  رد  دش و  نوریب  مارحلا  هللا  تیب  ترایز  دصق  هب  هبیط  هنیدم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه 
زا تسا  یغاب  نابایب  نیا  رد  دومرف :  بانج  نآ  مراد .  لیم  یلیخ  رانا  هب  درک :  ضرع  ترضح  نآ  هب  دش و  ضیرم  هلفاق  زا  يدرم  دندوب ، 

هدـهاشم یغاب  دـنتفر  هلفاق  لها  دوبن .  یغاـب  نیا  زا  لـبق  نیمزرـس  نآ  رد  نک .  لواـنت  یهاوخ  یم  هچره  ورب و  رگید ،  ياـه  هویم  راـنا و 
رد رگید  هزجعم   ) دش دـیدپان  اهرظن  زا  دـندمآ  نوریب  غاب  زا  نوچ  و  دروخ .  تساوخ  يا  هویم  ره  زا  سک  ره  دـندش و  نآ  لخاد  هدرک ، 

دینک حبذ  ار  وا  دومرف  دمآ ، ) کیدزن  وهآ   ) دومن هراشا  وا  هب  ترضح  دش  ادیپ  ییوهآ  لاح  نامه  رد  دز ) رـس  ترـضح  نآ  زا  تقو  نآ 
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اعد ترضح  نآ  دنداهن .  شتـسوپ  رد  ار  اه  ناوختـسا  دندروخ و  ار  نآ  تشوگ  دندرک و  حبذ  ار  ناویح  نآ  دینکـشن  ار  نآ  ناوختـسا  و 
هب دندیماشآ و  دندیشود و  نآ  زا  همه  دیـشودب .  نآ  زا  دیـشاب  لیام  وهآ  ریـش  هب  مادک  ره  دومرف  باحـصا  هب  سپ  دش  هدنز  وهآ  درک و 
 . هدـب ریـش  ار  اهنآ  ورب  دنـشک  یم  ار  تراظتنا  تسا و  لفط  دـنچ  ار  وت  دومرف  وهآ  هب  دـعب  درک .  تیافک  ار  همه  ترـضح  ياـعد  تکرب 

(396)

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ياعد  هب  هدرم  ندش  هدنز   . 3

ترـضح تسیرگ .  یم  وا  دـش و  لخاد  ترـضح  نآ  رب  یناوج  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  میالوم  دزن  دـیوگ :  لـیوط  ما  ياـیحی 
نم هب  هدراذـگاو و  دایز  یتورث  درم و  تعاـس  نیا  رد  مرداـم  اـنامه  هللا ،  لوسر  نباـی  درک :  ضرع  ناوج  دـنایرگ  یم  ار  وت  هچ  دومرف : 

؟  تفگ هچ  وـت  هب  گرم  ماـگنه  دوـمرف :  ترـضح  دوـب ) هتـشادزاب  لاـم  نآ  زا  ار  وا  و   ) منک نفد  ار  وا  اـجک  مناد  یمن  هدرکن و  یتیـصو 
 . دیامرف هراشا  ادخ  لوسر  رتخد  دـنزرف  هچنآ  هب  رگم  رواین  اج  هب  یهد  ماجنا  نم  يارب  يراک  یتساوخ  نوچ  تفگ :  نم  هب  درک :  ضرع 
ربخ یهاوخ  یم  هچنآ  هب  ار  وت  دـنک و  هدـنز  ار  وت  ردام  دـنوادخ  يراد  تسود  ایآ  دومرف :  ترـضح  ییامرف ؟  یم  هچ  میالوم  يا  نونکا 

لزنم هب  ات  دندش  هناور  نانآ  اب  مه  مدرم  دش و  هناور  ناوج  نآ  اب  تساخرب و  ترـضح  تسا ،  کین  رایـسب  هچ  تفگ :  ناوج  نآ  دـهد ؟ 
نذاب هللا  هما  ای  یموق  دومرف :  دعب  مدیمهفن .  هک  دناوخ  ییاهاعد  هب  ار  لجوزع  يادخ  داتسیا و  وا  ردام  رس  رب  ترضح  دندیـسر .  وا  ردام 

نآ هاگان  نک .  تیـصو  یهاوخ  هچنآ  ترـسپ  هب  زیخرب و  یلاعت  يادخ  نذا  هب  ادخ  زینک  يا  نیدـیرت .  امب  کنبا  یلا  یـصوا  یلاعت و  هللا 
نوریب ار  نآ  مداهن ،  اج  نالف  رد  دوب  يدایز  لام  نم  دزن  انامه  هللا ،  لوسر  نباـی  کـیلع  مالـسلا  تفگ :  داد و  تداهـش  تساـخرب و  نز 

رگا تسامـش و  تسود  یناد  یم  رگا  هدـب  مرـسپ  نیمه  هب  ار  رگید  موس  کـیث  دـینکب و  دـیهاوخ  هچ  ره  امـش  يارب  نآ  موـس  ود  روآ و 
ترضح درم و  هرابود  نز  نآ  درادب .  نمـشد  ار  تیب  لها  امـش  هک  یـسک  رب  تسا  مارح  نم  لام  اریز  امرف ،  شعنم  نآ  زا  تسا  فلاخم 

 . دینک نفد  دیهد و  لسغ  ار  وا  دومرف : 

نابسا ندرک  هدنز   . 4

رد درک و  تاـقالم  وا  اـب  يولع  بتکم  ناوریپ  زا  یکی  يزور  تسناد .  یم  هفیلخ  ار  وا  هک  هیواـعم  ناتـسود  زا  لـصوم  لـها  دوـب  یبـیبط 
ماما هک  دینامهف  وا  هب  تجح  تاما  میالع  نونکا  دـشاب و  قالخا  مراکم  لیاضف و  ياراد  دـیاب  ماما  هک  دـینامهف  وا  هب  تجح  مامتا  نمض 

لمارا و ماتیا و  وا  ناسحا  ناوخ  زا  و  تسا ،  دوجوم  یلع  نب  نیـسح  رد  تماما  میالع  نونکا  دشاب و  قالخا  مراکم  لیاضف و  ياراد  دیاب 
رد اقافتا  دز ،  کحم  ار  سک  نیا  راتفگ  دـیاب  یم  تفگ :  دوخ  اـب  اـما  دـش ،  رثوم  بیبط  نآ  لد  رد  ار  وا  نانخـس  دـنرو ،  هرهب  نیکاـسم 
 ، هتفای یتلاح  نانچ  مرداـم  تفگ :  داتـسرف و  بیبط  دزن  ار  شرـسپ  دـش .  ضیرم  نز  نآ  تشاد و  یمیتی  هک  دوب  ینز  هویب  وا  یگیاـسمه 

نالف تسا  یبسا  رگج  تردام  ضرم  جالع  تفگ :  تسا ،  مالسلا  هیلع  نیـسح  نابحم  زا  دید  رـسپ  نآ  هدیقع  زا  راسفتـسا  زا  سپ  بیبط 
وا تساوخ  نامالغ  زا  دمآ و  نیسح  ماما  تمدخ  بیبط  نآ  بلطب  نیسح  تماما  زا  داد :  خساپ  منک ؟  مهارف  اجک  زا  تفگ :  میتی  گنر . 

شردام هک  یمیتی  يارب  دنتفگ :  دنا ؟  هتشک  ار  اهنیا  هچ  يارب  هن  دیـسرپ  دید  هتـشک  ار  اهنآ  نوچ  درگنب .  ار  اه  بسا  ات  دنربب  هلیوط  هب  ار 
ترـضح دش .  نایعیـش  زا  داتفا و  راوگرزب  نآ  ياه  مدق  هب  دندروآ  ار  وا  نوچ  دـسرب .  ترـضح  تمدـخ  درک  اضاقت  بیبط  دوش  هجلاعم 

يرداق وت  یهلا  دومن :  اعد  میامنب و  رتالاب  يرما  وت  هب  ات  ایب  تسا ،  لهـس  اهنیا  دومرف :  ترـضح  درک .  ناـیب  ار  ناـیرج  وا  دیـسرپ ؟  تلع 
تردق هب  نابـسا  نادرگ  هدـنز  ار  اهنیا  مردارب  ردام و  ردـپ و  دـج و  تمرح  هب  تسا  یتلزنم  برق و  وت  دزن  ار  ام  رگا  ینک ،  هدـنز  ار  اهنیا 

(397  . ) دندش هدنز  يراب 
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تبانج زا  یهن   . 5

زا لبق  درک و  ترـشابم  شرـسمه  اب  هار  نیب  رد  دمآ و  هنیدم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمزالم  دصق  هب  یبرع  دومرف :  نیدجاسلا  رخف 
لاح نیا  اب  ینک  یمن  مرش  برعلا  یخا  ای  دومرف :  داتفا  وا  هب  ترضح  رظن  نوچ  دوب ،  ناحتما  شروظنم  دمآ ،  ترـضح  نآ  تمدخ  لسغ 
بنج اجنیا  نونکا  يدومن  ترـشابم  عضوم  نالف  رد  هار ،  رد  ترـسمه  اب  دومرف  یلاح ؟  هچ  درک :  ضرع  ییآ ؟  یم  دوخ  نامز  ماما  دزن 
هیصو هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نبا  کنا  دهشا  لصاح ،  میاعدم  دش و  مولعم  مضرغ  هللا ،  لوسر  نبای  درک :  ضرع  يا ؟  هداتسیا 

 . دیسرپ ترضح  نآ  زا  ار  دوخ  لکشم  لئاسم  خساپ  تشگرب و  لسغ  زا  دعب  هتفر و  نوریب  سلجم  زا  و 

بت رارف  هزجعم   . 6

تخـس دش و  ضیرم  یـشبحا  يداهلا  نب  دادش  نب  هللادبع  هک  دومن  ثیدح  ارم  دهم  نآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگ :  نیعا  نب  هرارز 
نوریب هللادبع  زا  بت  دـش ،  دراو  هناخ  رد  زا  هک  یماگنه  تفر .  وا  تدایع  هب  تسنادـب  نیا  نوچ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  درک ،  بت 

هللاو دومرف :  ترـضح  تسا .  نازیرگ  امـش  زا  بت  انامه  هدومرف  اطع  ار  امـش  دنوادخ  هک  تلزنم  نآ  زا  مرکاش  داش و  درک :  ضرع  دش ، 
ضرع هللادبع  دومن .  رما  ام  تعاطا  هب  ار  وا  هک  نیا  رگم  دیرفاین  ار  يزیچ  دنوادخ  دنگوس  ادخ  هب  انل  هعاطلاب  هرما  دق  الا  ائیـش  هللا  قلخ  ام 

 . کیبل دیوگ :  یمه  هک  مدیدن  ار  یسک  مدینش و  ییادص  ماگنه  نیا  رد  درک : 

یئباص نز  ناتساد   . 7

هزجعم مالسا  دیدجت  زور  اروشاع  باتک  رد  یلاعلا  هلظ  ماد  يزاریـش  ینیـسح  دمحم  دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  هنازرف  هیقف  ملاع و 
هلمج زا  ما ،  هدینش  یناوارف  تاثحابم  اه  یبئاص  اب  البرک  رد  دیامرف :  یم  ناشیا  دنک ،  یم  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  زا  ار  يا 

یم هدوب  اپ  رب  اهنآ  یگیاسمه  رد  هک  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  سلاجم  زا  یکی  هب  اروشاع  بش  یبئاص  نز  کی  تسا .  ناتـساد  نیا  اهنآ 
 ، دیوگن یسک  يارب  ار  رما  نیا  دهاوخ  یم  لزنم  بحاص  زا  دنک و  یم  تساوخرد  كربت  ناونع  هب  جنرب  يرادقم  دوخ  رتخد  يارب  دور و 
یم وا  ندش  هتـشک  هب  انایحا  دـش  یم  اشفا  رما  نیا  رگا  دـمآ و  یم  باسح  هب  مرج  هدوب و  دـنیاشوخان  رایـسب  راک  نیا  اه  یبئاص  دزن  نوچ 
هیلع ادهـشلادیس  سلجم  تکرب  هب  دیوگ :  یم  سلجم  بحاص  هب  نادنخ  هرهچ  زاب و  يور  اب  لاس  کی  تشذگ  زا  دعب  تسا .  هدـیماجنا 

هداوناخ نآ  مامت  هلیسو  نیا  هب  میتشاذگ و  نیسح  ار  شمان  هک  هدش  تیانع  وا  هب  يدنزرف  هتشگ و  هلماح  لاس  زا 13  دعب  مرتخد  مالسلا ، 
(398  . ) دنوش یم  فرشم  مالسا  نید  هب 

روگنا هزجعم   . 8

یلع شدنزرف  میدوب ،  هتـسشن  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  سدقم  رـضحم  رد  دجـسم  رد  دیوگ :  دمحم  نب  هللادبع  زجاعملا  هنیدم  رد 
نوریب زوم  روگنا و  دز و  دجسم  نوتس  رب  ار  شکرابم  تسد  ترضح  نآ  دیبلط .  روگنا  مسوم  ریغ  رد  شراوگرزب  ردپ  زا  دمآ و  رد  ربکا 

(399  . ) دوب دهاوخ  نیا  زا  رتشیب  شناتسود  يارب  تسا  دنوادخ  دزن  هچنآ  رثکا ،  هئایلوال  هللا  دنع  ام  دومرف :  دروآ و 

تایاور نآرق و  رد  هنوعلم  هرجش  مشش :  شخب 

همدقم

نطوم لک  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  کیبن  ناسل  کناسل و  یلع  نیعللا  نبا  نیعللا  دابکالا  هلکآ  نبا  هیما و  ونب  هب  تکربت  موی  اذه  نا  مهللا 
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موی اذه  نیدبالا و  دبا  هنعللا  کنم  مهیلع  هیواعم  نب  دیزی  هیواعم و  نایفسابا و  نعلا  مهللا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  کیبن  هیف  فقو  فقوم  و 
زا يزارف   . . . ) میلـالا باذـعلا  کـنم و  نعللا  مهیلع  فعاـضف  مهللا  هیلع ،  هللا  تاولـص  نیـسحلا  مهتلقب  ناورم  لآ  داـیز و  لآ  هب  تحرف 

( اروشاع ترایز 

نآرق رد  هیما  ینب  هنوعلم  هرجش  لوا :  لصف 

نآرق رد  هیما  ینب  هنوعلم  هرجش 

امومع نارسفم  ( 400  ) اریبک انایغط  الا  مه  دیزی  امف  مهفوخن  نآرقلا و  یف  هنوعلملا  هرجـشلا  سانلل و  هنتفالا  كانیرا  یتلا  ایورلا  انلعج  ام  و 
تخس ترضح  دنور .  یم  الاب  وا  ربنم  رب  اه  نومیم  دید  باوخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دنا :  هتشون  هفیرش  هیآ  نیا  ریسفت  رد 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربنم  زا  دننک و  یم  هبلغ  مشاه  ینب  رب  هیما  ینب  تفگ :  دومن و  ریبعت  ار  باوخ  دش و  لزان  لیئربج  دش .  رثاتم 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  بل  رب  هدنخ  یـسک  رگید  خیرات  نیا  زا  هک  هدش  تیاور  دنتـسه  هنوعلم  هرجـش  اهنآ  دنور ،  یم  الاب  هلآ 
دوب هام  رازه  هک  تسا  هیما  ینب  تلود  رهـش  فلا  زا  دوصقم  تسا .  ردق  هروس  هدش ،  لزان  هیما  ینب  مذ  رد  هک  یتایآ  زا  زین  ( 401  . ) دیدن
نانچ تسا  رتشیب  هیما  ینب  تسایر  هام  رازه  يویند  ریخ  زا  ردق  بش  کی  يورخا  ریخ  دـندوب و  مورحم  ردـقلا  هلیل  باوث  تاکرب و  زا  و  ، 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دننک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  زا  هباغلا  دسا  رد  ریثا  نبا  ریبک و  ریـسفت  رد  يزار  رخف  هک 
هنیزوب نوچ  شربنم  رب  دـننک  یم  زیخ  تسج و  هک  هدـش  تیاور  دـیوگ :  یم  زین  دـنراذگ و  یم  شربنم  رب  ياـپ  هیما  ینب  هک  دـید  باوخ 
باسح دـیوگ :  یم  تسا  ثیدـح  يوار  هک  مساق  رهـش .  فلا  نم  ریخ  هانلزنا . . .  انا  داتـسرف :  ار  تاـیآ  نیا  یلاـعت  يادـخ  سپ  ناـگ . 

هک ینامز  ات  هیما  ینب  تنطلس  تدم  عمج  دیوگ :  یم  بهذلا  جورم  رد  يدوعـسم  ( 402  . ) تسا هام  رازه  هیما  ینب  کلم  میدـید  میدرک 
هـشیمه هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دایز .  مک و  نودـب  دوب  لماک  هام  رازه  دـش ،  لقتنم  ساـبعلا  ینب  هب  تفـالخ  دـندش و  ضرقنم 

 : تسا هدوـمرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زین  و  قـیلطلا .  نب  قـیلطلا  نیعللا ،  نب  نیعللا  دوـمرف :  یم  درک و  یم  نـعل  ار  نایفـسوبا 
(403  . ) دیشکب ار  وا  دیدید  نم  ربنم  رب  ار  هیواعم  هاگره 

هیما ینب  بسن 

دبع دوب ،  یمور  يا  هدنب  هیما  هک  تسا  نیا  هدش  هتفگ  شیرق  هب  هیما  ینب  تبسن  در  رد  هک  هچنآ  تسا .  رایسب  نخـس  هیما و  ینب  بسن  رد 
هیواعم هب  شیاه  همان  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  مالک  دناوخ و  دوخ  رسپ  ار  وا  تیلهاج  رد  برع  مسر  هب  دیرخ و  ار  وا  سمش 

هب قیطللاک  ریرـصلا  قیلطلاک و ال  رجاهملا  بلاط و ال  یباک  نایفـسوبا  ـال  و  بلطملا ،  دـبعک  برحـال  مشاـهک و  هیما  سیل  دومرف :  موقرم 
تسا یسک  قیصل  و  دشاب ،  بسنلا  حیحص  هک  دنیوگار  یسک  ریرص  هغالبلا  جهن  حرش  رد  يرصم  هدبع  دمحم  دننام  نادنمشناد  حیرـصت 

دوب و فورعم  انز  اشحف و  هب  دش و  یم  نانز  ضرعتم  هک  دوب  یماندب  درم  هیما  دنـشاب .  هدنابـسچ  هلیبق  لیماف و  هب  ار  وا  دشاب و  هناگیب  هک 
يدوهی نز  اب  اج  نآ  رد  دـنام و  لاس  هد  اج  نآ  رد  تفر و  ماـش  هب  دـش ،  موکحم  هکم  كرت  نطو و  يـالج  لاـس  هد  هب  هک  تسا  یـسک 

و دـیمان ،  ناوکذ  ار  وا  و  درک ،  قحلم  دوخ  هب  ار  وا  هیما  دروآ و  يرـسپ  دوب  يدوهی  هک  شرهوش  شارف  رد  نز  نآ  درک .  انز  يرادرهوش 
 ، هبقع نب  دیلو  ردپ  هبقع  دج  طیعم و  یبا  ردپ  ناوکذ  نیا  و  داد .  وا  هب  شدوخ  یگدـنز  رد  ار  شدوخ  نز  داهن و  ورمع  یبا  ار  شا  هینک 

(404  . ) تسا نامثع  يردام  ردارب 

نایفسوبا نادناخ 
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ناشن تمواقم  و  هدرک ،  تفلاخم  هناجوجل  و  هدـیزرو ،  دانع  یتسرپادـخ  دـیحوت و  هب  مالـسا  توعد  لباقم  رد  هک  یناسک  مامت  ناـیم  رد 
ردب و گنج  رد  درک و  شالت  مالسا  باتفآ  راونا  ندرک  شوماخ  يارب  دوب ،  رتشیب  نارگید  زا  شرارصا  دانع و  داسف و  نایفـسوبا  دنداد ، 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دنتسناوت  هچنآ  شنارسپ  شنز و  شدوخ و  نایفـسوبا  دوب .  رفک  هاپـس  میعز  رکـشل و  رادرـس  قدنخ  دحا و 

هیلع یلع  دنتـشاد .  تکرـش  ورمع  هلظنح و  هیواعم ،  شنادنزرف  زا  نت  هس  ردـب  گنج  رد  دـندومن .  ینابیتشپ  رفکو  كرـش  زا  دـندرزآ و 
هدرک مرو  شیاهاپ  دیـسر  هکم  هب  یتقو  هک  درک  رارف  ناـنچ  نآ  و  تخیرگ ،  هیواـعم  و  درک ،  ریـسا  ار  ورمع  و  تشک ،  ار  هلظنح  مالـسلا 

مهاوخ نوریب  نایمـشاه  تسد  زا  ار  تموکح  منامب  هدنز  رگا  ادخ  هب  تفگ :  نایفـسوبا  ( 405  ) درک یم  هجلاعم  ار  دوخ  هام  ود  اـت  دوب و 
هیما ینب  تسد  رد  يوگ  نوچ  ار  تفالخ  تشاد :  راهظا  هدـش  دراو  وا  رب  نایفـسوبا  دیـسر ،  تفالخ  هب  نامثع  هک  یماگنه  ( 406  . ) درک

نایفسوبا دیوگ :  يرشخم  ز  ( 407  . ) ممهف یمن  یمنهج  تشهب و  نم  و  تسین ،  يرگید  زیچ  تنطلس  زج  تلاسر  تفالخ و  هک  ناخرچب 
رظن هب  ار  ناوج  نیا  دنه  دوب .  رادروخرب  یناوج  توارط  زا  دوب  نایفـسوبا  ریجا  رودزم و  هک  حابـص  لکـشدب و  تماق و  هاتوک  دوب  يدرم 
نیا تشگ .  رارقرب  یناهنپ  طباور  ناشنایم  رد  دناوخ و  شیوخ  يوس  هب  ار  وا  دـنک و  يراددوخ  تسناوتن  تبقاع  درک ،  یم  هاگن  رادـیرخ 

زا تقیقح  رد  مه  نایفـسوبا  رگید  دنزرف  هبتع  هیواعم ،  رب  هوالع  دندقتعم  ناخروم  زا  يا  هراپ  هک  تفرگ  الاب  يدـح  رد  عورـشمان  طباور 
رد داهن و  نابایب  هب  رـس  ور  نیا  زا  دوبن ،  دونـشخ  شیوخ  لزنم  رد  لفط  نیا  ندروآ  اـیند  هب  زا  دـنه  دـنا :  هتفگ  زین  و  تسا .  هدوب  حاـبص 

 . دروآ ایند  هب  ار  هبتع  دوخ ،  كدوک  ییاهنت 

راوخ رگج  دنه 

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يومع  ادهشلا  دیس  هزمح  رگج  اریز  ( 408  . ) تسا فورعم  راوخ  رگج  دنه  هب  خیرات  رد  هیواعم  ردام 
شرهوش دـننام  زین  نز  نیا  تخیوآ .  ندرگ  هب  دیـشک و  هتـشر  هب  ار  رگج  تاعطق  دـیوج و  نادـند  هب  ترـضح  نآ  اب  ینمـشد  رطاـخ  هب 

زرط اب  دنه  رکفت  زرط  هک  نآ  هصالخ  دوب .  رتدیدش  يو  ینمشد  هکلب  دوب ،  نمشد  تخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  اب  نایفسوبا 
وا ینمشد  رازآ و  هک  تسا  نایفسوبا  هیواعم  ردپ  دوب .  هباشم  الماک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  تبسن  نایفس  یبا  هنامـصخ  رکفت 

شیرق و رافک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نانمـشد  يربهر  يو  تسا .  سیلبا  رفک  زا  رتراکـشآ  تثعب  زاغآ  زا  مالـسا  ياوشیپ  هب 
ربارب رد  دیـشک و  یم  شود  هب  ار  رفک  مچرپ  هشیمه  دمآ و  یم  رامـش  هب  شنانمـشد  نیرت  تخـس  زا  تشاد و  هدهع  رب  ار  هکم  ناکرـشم 

تخاس و تلاسر  ماقم  هیلع  اه  گنرین  اه و  ماد  هکم  رد  دومن .  یم  ینابیتشپ  يرادبناج و  یتسرپ  تب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
یلص ربمغیپ  یهلا  تلاسر  اب  دیامن و  عافد  یقالخا  لیاذر  یتسرپ و  تب  زا  ات  تخادرپ  ترضح  نآ  هیلع  اه  ینمـشد  اه و  گنج  هنیدم  رد 

وا سک  هس  وا و  زا  هک  يدینشن  رگم  دنه  رسپ  ناتـساد  ( 409  . ) دنک هزرابم  دوب  ترـضح  نآ  فدـه  هک  یقالخا  لیاضف  هلآ و  هیلع و  هللا 
تنعل وت  موق  نینچ  رب  دیربب  ربمیپ  دنزرف  رس  وا  رسپ  داتسب  ربمیپ  داماد  قح  قحان  هب  وا  تسکشب  ربمیپ  نادند  ود  وا  ردپ  دیسر  هچ  ربمیپ  هب 

لآ دـمحم و  قح  ملاـظ  لوا  نعلا  مهللا  ( 411  ) دـیکمب ربمیپ  مع  رگج  وا  رداـم  ( 410  ) دـیزی لآ  یلع  ادـیزی و  هللا  نعل  داب  تمرـش  ینکن 
 . اعیمج مهنعلا  مهللا  هلتق ،  یلع  تعبات  تعیاب و  تعیاش و  نیسحلا و  تدهاج  یتلا  هباصعلا  نعلا  مهللا  کلذ ،  یلع  هل  عبات  رخآ  دمحم و 

)ص اروشاع ترایز  زا  يزارف  . . )

ص)  ) ادخ لوسر  نابز  زا  هدش  نیرفن  هرجش  مود :  لصف 

ص)  ) ادخ لوسر  نابز  زا  هدش  نیرفن  هرجش 

هیواعم یتقو  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 412  ) هولتقاف يربنم  یلع  هیواعم  متیار  اذا  هلآ :  هیلع و  هللا و  یلـص  هللا  لوسر  لاـق 
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تشگزاب و سابع  نبا  داتـسرف .  هیواعم  راضحا  يارب  ار  ساـبع  نبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دیـشکب  ار  وا  دـیدید ،  نم  ربنمرب  ار 
ریس تقو  چیه  هیواعم  نآ  زا  سپ  دنکن .  ریـس  ار  وا  مکـش  ادخ  ( 413  ) هنطب هللا  عبـشا  ال  دومرف :  ترـضح  اروخ .  یم  اذغ  تشاد :  هضرع 

هیواعم مراد  یم  رب  تسد  ندروخ  زا  یگتـسخ  تهج  زا  هکلب  يریـس ،  يارب  مراد  یمن  رب  اذغ  زا  تسد  نم  تفگ :  یم  هیواعم  دش .  یمن 
 . دوش هعجارم  ریدغلا  مهد  دلج  هب  هیواعم  رتشیب  ییاسانش  يارب  (414  . ) درک یم  تموکح  مالسا  مسا  هب  دروخ و  یم  بارش 

دشورف یم  ار  دوخ  نارتخد  هیواعم 

زا يرکـشل  یهدـنامرف  هب  ار  کـی  ره  اـت  داتـسرف  رجبا  نب  راـجح  سیق و  نب  ثعـشا  ثیرح و  نـب  ورمع  دزن  ار  دوـخ  ناـسوساج  هیواـعم 
هیلع نسح  ماما  دنهد .  هدعو  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نتشک  شاداپ  هب  مهرد  رازهدص  هیواعم  نارتخد  زا  يرتخد  نتفرگ  ماش و  ياهرکشل 

راوگرزب نآ  يوـس  هب  يریت  زاـمن  لاـح  رد  يزور  درک .  یمن  رود  دوـخ  زا  ار  نآ  مه  زاـمن  لاـح  رد  دیـشوپ و  هرز  دـش و  هاـگآ  مالـسلا 
 . دندز ترضح  نآ  رب  يرجنخ  ندناوخ  زامن  لاح  رد  زین  و  درکن .  يریثات  تشاد  رب  رد  هرز  نوچ  دنتخادنا و 

راکتیانج رفاک و  دیزی  موس :  لصف 

راکتیانج رفاک و  دیزی 

ربمغیپ نادناخ  مشاه و  ینب  اب  ینمشد  هینک و  وا  دوب .  یمور  نوجرس  شا  هناخرس  ملعم  نیشنارحص و  نوسیم )   ) شردام هیواعم ،  شردپ 
و رداـم ،  زا  ار  یلهاـج  یفارخ  ياهرادـنپ  و  یطارفا )  يدـیقال  يدازآ و   ) ینیـشنارحص هـیحور  ردـپ و  زا  ار  هباـشم  لـئاسم  زا  يرایـسب  و 
رد اما  درک ،  تموکح  ( 415  ) لاس هس  اهنت  وا  يرآ  تفرگ .  شا  یمور  یحیسم و  ملعم  زا  ار  ناناملسم  مالـسا و  اب  ینمـشد  يراسگیم و 
مود لاس  رد  درک .  ریـسا  ار  شنانز  دـیرب و  رـس  ار  شنازیزع  ناکدوک و  دومن و  دیهـش  ار  شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  لوا  لاـس 

زا رفن  رازه  راهچ  وا  درک .  تیثیح  هلازا  ار  هرکاب  رتخد  رازه  زا  شیب  دومن  حاـبم  دوخ  نایرکـشل  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هنیدـم 
لاس رد  دـندوب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا  زا  راصنا و  رجاهم و  دـصتفه  اهنآ  نایم  رد  هک  تشک  هعقاو  نیا  رد  ار  هنیدـم  لها 

دب شا و  هدیقع  داسف  ظاحل  زا  دیزی  تایانج  هرابرد  ( 416  ) دومن ناراب  گنس  ار  اجنآ  تسب و  قینجنم  نیملسم )  هلبق   ) هبعک هناخ  هب  موس 
 ، دینک هعجارم  هریس  خیرات و  بتک  یمامت  هب  دنقفتم ،  همه  ادخ  نید  ندرمش  زیچان  ریقحت و  يو و  ياه  يزیر  نوخ  يرگمتس و  یتنیط و 

 . تسا هدرک  دای  يدب  هب  وا  زا  هک  نآ  رگم  هدربن  وا  زا  یمان  سک  چیه 

راوخ بارش  دیزی 

هب تشاد ،  رارق  وا  تسار  فرط  دایز  نبا  هک  یلاح  رد  دوب  هتـسشن  بارـش  سلجم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لـتق  زا  دـعب  دـیزی  يزور 
بارش دیزی  ( 417  . ) راد میدقت  دایز  نبا  هب  ماج  نامه  دننام  سپس  دزاس ،  هئشن  ار  مناوختسا  زغم  هک  هد  نم  هب  یبارش  ماج  تفگ :  یقاس 

نآ تسشب .  كاپ  ار  نیسح  ماما  رس  تفرگرب و  بالگ  بآ و  دیزی  نز  تخیر  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رـس  هب  ار  بارـش  يدایز  دروخ و 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  ات  داد  روتسد  دیزی  سپ  دنک .  یم  یهاوخ  رذع  ترضح  نآ  زا  هک  دید  باوخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  همطاف  بش 

نیعل دیزی  دزن  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم  رـس  نوچ  ( 418  . ) دنتخیوایب دندرب و  رهش  ياه  هزاورد  هب  ار  وا  باحـصا  تیب و  لها  و 
روبنط و هلواحم و  ناگس و  اب  يزاب  زامن و  كرت  رمخ و  برـش  دیزی  راک  ( 419  . ) داهن مالسلا  هیلع  ماما  رـس  رب  ياپ  كاپان  نآ  دنداهنب ، 

تسا هماع  ناگدنسیون  زا  هک  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نسحلا و  باتک  فلوم  ( 420  . ) تسا هدوب  نارتخد  نارهاوخ و  ناردام و  یطو  يان و 
زا کـی  چـیه  تیاـضر  دروم  دوب ،  هدرک  اـپرب  دـیزی  هک  تموـکح  عوـن  نیا  کـش  یب  دـسیون :  یم  دـیزی  هریـس  زا  یلاـمجا  رکذ  زا  دـعب 
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نیا اب  هزرابم  هبراحم و  اریز  دوب ،  روذـعم  يرـصنع  نینچ  هب  تبـسن  دوخ  مایق  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هتبلا  تسا و  هدوبن  ناناملـسم 
(421  . ) تسا هدوب  بجاو  اعرش  دنسپان  تشز و  قالخا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  اب  دیزی  راتفر 

رب ياپ  كاپان  نآ  دنداهنب  نیعل  دیزی  دزن  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  نوچ  تفگ :  یمزراوخ  مالـسالا  نکر  هک  هدمآ  هیواح  هلاسر  رد 
دیزی يا  نکن  ار  راک  نیا  مفلا  کلذ  لبقی  هللا  لوسر  تیار  یناف  دیزیای ،  کلذ  لعفت  ال  تفگ :  دوب ،  رضاح  مقرا  نب  دیز  داهن .  ماما  رس 

رس روضح  رد  نیعل  نآ  تسا :  هدمآ  هیواح  رد  نینچمه  دز  یم  هسوب  ناهد  نیا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدید  هک  یتسرد  هب  ، 
ماب زا  درک و  یم  صقر  ماب  رب  يزور  نآ  زا  دعب  دش .  تسم  نیعل  نآ  دنتفگ  املع  و  دیماشایب ،  تساوخب و  بارش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
دیص هب  رکشل  اب  هک  دنیوگ  یعمج  دوب .  هتخادنا  ندرگ  رد  یمور  بیلـص  درمب و  تسم  شردپ  هک  نانچ  دیـسر  خزود  هب  تسم  داتفیب و 

هرادـب هب و  انفـسخف  درب .  ورف  ار  وا  اـت  درک  نیمز  هب  باـطخ  یلاـعت  قح  تفر و  وهآ  نآ  لاـبند  هب  مه  وا  سپ  دـمآ  وا  دزن  ییوهآ  تفر . 
هیآ 28) صصقلا ،  هروس  ( ) 422  ) ضرالا

دنز یم  بوچ  ص )  ) هللا لوسر  هاگ  هسوب  هب  دیزی 

اب دیزی  دنا ،  هدروآ  دیزی  سلجم  هب  الط  تشط  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  رـس  هک  ینامز  دسیون :  یم  هللا  همحر  قودص  خـیش 
تفگ دوب  رضاح  اج  نآ  رد  هک  یسک  يراد !  یبوخ  ياه  نادند  بل  بجع  نیـسح ،  تفگ :  یم  درک و  یم  هراشا  نآ  هب  نارزیخ  بوچ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نابل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  مدید  نم  هک  یلاح  رد  ار  نارزیخ  بوچ  ییامن  یم  هراشا  روطچ  دیزی  يا  : 
(423  . ) دیسوب یم  ار 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ندرک  ناراب  گنس 

اب ار  وا  دندادن .  ملاجنا  دارفا  نیرتدب  اب  یتلم  چیه  رد  دندرک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  هک  ییاه  متـس  دیوگ :  یم  ینوریب  ناحیروبا 
مدرم زا  یهورگ  دندیسر .  رصم  هب  اه  بسا  نیا  زا  یضعب  دنتخات .  شندب  رب  بسا  سپس  دندروآرد و  اپ  زا  ناراب  گنس  هزین و  ریشمش و 

نآ زا  دعب  هک  دش  یتنـس  رـصم  مدرم  نایم  رد  لمع  نیا  دندرک و  بصن  دوخ  ياه  هناخ  رد  رب  كربت  يارب  دـندنک و  ار  اه  بسا  نیا  لعن 
هک نیا  ات  داتفین  شـشوج  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوخ  هک  هدش  تیاور  ( 424  . ) درک یم  بصن  لعن  دوخ  هناـخ  رد  يـالاب  سک  ره 

ماما يارب  نم  تفگ :  راتخم  تشک .  ار  رفن  رازه  داتفه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوخ  ماقتنا  هب  درک و  جورخ  یفقث  هدـیبع  یبا  نب  راتخم 
ترـضح نآ  زا  هک  ار  ینخان  نآ  ناربج  متـشک  یم  ار  نیمز  لها  عیمج  رگا  مسق  ادخ  هب  متـشک ،  ار  رفن  رازه  داتفه  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

(425  . ) ددرگ یمن  دش  یم  هتفرگ 

نومیم اب  هقباسم  دیزی و 

وا هب  دوخ  بارش  هساک  يدایز  زا  تشاذگ و  یم  دوخ  رانک  رد  هشیمه  ار  نومیم  نیا  دوب .  هدیمان  سیقوبا  ار  نآ  هک  دوب  ینومیم  ار  دیزی 
رخ هدرگ  رب  ار  نومیم  نیا  تسا .  هدش  خـسم  هانگ  رثا  رد  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  نادرم  ریپ  زا  یکی  نومیم  نیا  تفگ  یم  دـیناشون و  یم 
زور کی  داتـسرف .  یم  هقباسم  یناود و  بسا  هب  اه  بسا  هارمه  درک و  یم  راوس  دوب  هدـش  تیبرت  یناود  بسا  هقباسم  تهج  هک  يا  هدام 
درم نومیم  نیا  یتقو  هک  نآ  رتروآ  تفگـش  دورـس  ناویح  نآ  قیوشت  رد  يرعـش  دـش و  داـش  دـیزی  داـتفا ،  شیپ  هقباـسم  رد  نومیم  نیا 

(426  . ) دنیامن يرادازع  شیارب  ماش  مدرم  دننک و  نفد  نفک و  ار  نومیم  رادرم  داد  روتسد  دش و  هدرسفا  تخس  يوما  هاشداپ  بانج 
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راوشاع مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  متفه :  شخب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  للع  لوا :  لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  للع 

هک دوبن  نیا  اهنت  مایق  هجیتن  تخومآ .  يراکادف  سرد  رشب  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  نینوخ  كاپ و  بالقنا  مایق و  تسا  یهیدب 
نب زا  ار  نانمیرها  هشیر  دـنک و  كاپ  عامتجا  نماد  زا  ار  نیگنن  ياه  هکل  دوخ  تدـهاجم  اـب  تساوخ  یم  وا  هکلب  دـنک ،  دوباـن  ار  دـیزی 

ساسا رب  يا  هعماج  دروآ و  دوجو  هب  يا  هزات  طیحم  دزومایب و  نایناهج  هب  تعاجـش  سرد  دـنک و  ناریو  ار  نارگمتـس  خاـک  دزادـنارب و 
ریظن یب  ناشخرد و  تیعقوم  هک  دش  نآ  ترـضح  ياسرف  تقاط  تامحز  هجیتن  اذل  دـنک .  يراذـگ  هیاپ  فاصنا  لدـع و  قطنم و  لقع و 
لیبس یف  اولتق  نیذلا  نبسحت  و ال  هفیرـش :  هیآ  قادصم  هب  هکلب  تسا ،  هدرم  تفگ  دوش  یمن  ار  نآرق  راکادف  نیا  اعقاو  ددرگ .  شبیـصن 

هب ار  اهنآ  درادرب و  هیما  ینب  راک  زا  هدرپ  هک  دوب  نیا  يارب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ماـیق  ( 427  ) نوقزری مهبر  دـنع  ءایحا  لب  اـتاوما  هللا 
تیب لها  ربمغیپ و  نادناخ  يوس  هب  ار  هعماج  فطاوع  دنک و  جیسب  نانآ  هیلع  ار  مدرم  ینید  تاساسحا  مه  دنک و  یفرعم  یمالسا  عماوج 

 . دنزاس فوقوم  ار  ناذا  دننام  مالسا  ریاعش  دنوش و  اه  لد  کلام  دننک و  ینارمکح  مدرم  بولق  رب  هیما  ینب  ات  دیامن  بلج  مالـسلا  مهیلع 
(428)

شنامز یگتفشآ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

يا هدع  تفرگ و  رارق  ناتسرپایند  ياه  شهاوخ  شوختسد  یمالسا  تموکح  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تلحر  زا  دعب 
هدز رانک  ار  مرکا  ربمغیپ  یعقاو  نیشناج  یصو و  هدرک و  عامتجا  هدعاس  ینب  هفیقس  رد  تما  يارب  تسرپرس  نییعت  يزوس و  لد  ناونع  هب 

تموکح نامز  رد  دنیامن .  هیجوت  دوخ  عفن  هب  دننک و  نوگرگد  ار  مالسا  ماکحا  دنتسناوت  نآ  هیاس  رد  و  دنداد ،  رییغت  ار  تفالخ  ریسم  و 
 : شدوخ هتفگ  هب  رمع  تموکح  نامز  رد  زین  و  دندرکن .  مالـسا  یعطق  نیزاوم  هب  ییانتعا  دـش و  هتفرگ  ربمغیپ  رتخد  ملـسم  قح  رکبوبا ، 
هک دوب  لالح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  هعتم )   ) زیچ ود  امهمرحا  انا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نمز  یف  ناـتللحم  ناـتعتم 

نامثع نینچمه  درک  خسن  ار  مالسا  ملـسم  مکح  ود  مالعا و  مارح  ار  یعرـش  نیبم  لالح  منک . . .  یم  مارح  ار  اهنآ  دوخ ) داهتجا  هب   ) نم
یفرط زا  داد و  یم  هجنکـش  رازآ و  يا  هناـهب  ره  هب  ار  تسرپ  قـح  نادرم  نینموـملاریما و  ناتـسود  تـفرگ ،  تـسد  هـب  ار  تموـکح  هـک 
لویت رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هریس  فالخ  رب  ار  نیملسم  لاملا  تیب  دومن و  یمالـسا  تموکح  دراو  ار  هیما  ینب  فیثک  نادناخ 

هب هدـش و  شریگ  شیاهراک  هجیتن  تقیقح  رد  هدـمآ و  هوتـس  هب  متـس  ملظ و  همه  نآ  لمحت  زا  یمالـسا  تما  هک  نآ  اـت  داد ،  رارق  اـهنآ 
مامت رارصا  اب  نیملسم  عاضوا  نتفرگ  ناماس  رس و  يارب  هدمآ  ناج  هب  یناماس  ورس  یب  زا  هک  یمالـسا  تما  داد .  همتاخ  شنیگنن  یگدنز 

نآ هک  دوب  هدش  هدناشک  فارحنا  هب  نانچنآ  مدرم  راکفا  ریـسم  هناگ  هس  يافلخ  نامز  رد  اما  دـندرک ،  تعیب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  اب 
دادعتـس و مدرم  ییوگ  دـنادرگ .  زاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ریـسم  تسار و  هار  هب  ار  اهنآ  تسناوتن  تقایل  ریبدـت و  مامت  اب  ترـضح 

تسد هب  هک  نیا  ات  درادن ،  ار  یمالـسا  تما  تماعز  تیحالـص  هیواعم  هک  دنامهفب  مدرم  هب  تسناوتن  دندوب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  رکف 
ندش هتشک  زا  سپ  دیسر .  تداهش  هب  تشادن  یهاوخ  تلادع  یبلط و  قح  زج  یمرج  هک  ę رد ح و  تدابع ،  بارحم  رد  قلخ  نیرتدب 
يرت هتفـشآ  عضو  اب  تشاد  ار  نیملـسم  يربهر  تیحالـص  تهج  ره  زا  هک  شدـنمورب  دـنزرف  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ترـضح ،  نآ 
رـسپ هجیتن  رد  دندرک و  حلـص  هب  راداو  ار  وا  هیواعم  عیمطت  اب  دندوب  هدرک  تعیب  وا  اب  هک  یناسک  زا  يا  هدـع  هک  نانچ  دـیدرگ ،  ور  هبور 

هدیدان ار  يدهع  تیالو  هب  دیزی  ندرکن  باختنا  هلمج  زا  حلـص  طیارـش  تردق ،  لامعا  اب  و  درک ،  هضبق  ار  یمالـسا  تموکح  نایفـسوبا 
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نآ ات  دمآ  رب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  نتشک  ماقم  رد  هیما  ینب  نادناخ  رد  تنطلـس  تموکح و  تردق و  ندنام  یقاب  يارب  هکلب  هتفرگ 
يدهعیلو دنک .  لیمحت  یمالسا  هعماج  هب  ار  دیزی  دوخ  یمـشچ  رون  ربمغیپ  دنزرف  ندرک  مومـسم  اب  دهد و  رارق  دوخ  دهعیلو  ار  دیزی  هک 

تـسا حضاو  رپ  اریز  تشادن ،  قفاوت  مه  یعامتجا  تاررقم  نیناوق و  اب  هکلب  دوب  نیملـسم  مالـسا و  یلع  حـلاصم  فالخ  رب  اهنت  هن  دـیزی 
طاطحنا بجوم  هکلب  دنک ،  یمن  يربهر  ار  نیملـسم  هعماج  اهنت  هن  مالـسا  ماکحا  زا  هناگیب  هزره و  رمخلا  مئاد  زاب  گس  زاب  رامق  یناوج 

نیسح ماما  نوچ  ییاه  تیصخش  تفلاخم  و  دوش ،  ماجنا  دیاب  تسا  هیواعم  هتساوخ  دوب  هچ  ره  دش .  دهاوخ  نیملسم  مالـسا و  طوقـس  و 
تروص نآ  زا  هیواعم  نامز  رد  هک  تفالخ  ماقم  ثراو  دـیزی  ماجنارـس  تشادـن و  زاب  هار  زا  ار  وا  قح  نادرم  زا  یناـگرزب  مالـسلا و  هیلع 
تیبرت تثارو و  لماوع  بجوم  هب  دیدرگ .  هدوب  هدمآرد  مور  ناروتارپما  رابرد  تروص  هب  هدش و  جراخ  یلک  روط  هب  شیالآ  یب  هداس و 

تیحیـسم هقباس  هک  نوسیم  نوچ  مه  يردام  نماد  رد  هدرب و  ثرا  هب  هیما  لآ  نایفـسوبا و  زا  ار  یتسپ  تواقـش و  هک  یگداوناخ  عضو  و 
یگزره یشایع و  لیاسو  هنوگ  همه  ندوب  مهارف  اب  زین  هدرک و  خوسر  وا  بلق  رد  مالسا  هب  تبسن  یضغب  هجیتن ،  رد  هدش و  تیبرت  هتـشاد 

شقازترا هک  تخرد  مرک  نوچمه  دوب و  هتفرگ  تسد  هب  ار  تموکح  مامز  یسوهلاوب  یکاپان و  تلاذر و  زا  يا  هموثرج  هیواعم  رابرد  رد 
رب نیملـسم  هفیلخ  ناوـنع  هب  و  دراد ،  یگتـسب  مالـسا  هب  شتیـصخش  ناوـنع و  مه  دـیزی  دناکـشخ ،  یم  ار  تخرد  اـما  تسا ،  تخرد  زا 

هیلع یلع  نب  نیـسح  تساج  نیا  تسا .  نآرق  ماکحا  يدوباـن  مالـسا و  وحم  ددـص  رد  اـما  دـنک ،  یم  تموکح  یمالـسا  تما  تاردـقم 
رـضاح دنک ،  عافد  نیملـسم  مالـسا و  میرح  زا  تسیاب  یم  یهلا  هفیظو  کی  مکح  هب  تسا و  تناید  هزوح  ظفاح  تقیقح  رد  هک  مالـسلا 

اب تعیب  هب  ار  وا  یهاوخریخ  تحیـصن و  ناونع  هب  هک  ناورم  خـساپ  رد  دـهدب و  وا  هب  تعیب  تسد  دـنک و  اـضما  ار  وا  تفـالخ  دوش  یمن 
دـشاب نیملـسم  رما  رادمامز  دیزی  هک  تسا  نینچ  رگا  دیزی  لثم  عارب  همالا  تیلب  دق  ذا  مالـسلا  مالـسالا  یلع  دیوگ :  یم  دناوخ  یم  دـیزی 

(429  ) دناوخ شا  هحتاف  هشیمه  يارب  درک و  عادو  مالسا  اب  دیاب 

هبیط هرجش  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

مهارف يرهاظ  هبلغ  هلیسو  هک  تسناد  یم  ترـضح  نآ  دوخ  یلو  دوب ،  هللا  الا  هلاال  هبیط  هرجـش  ظفح  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق 
ماما هک  ارچ  دوب .  ساسا  ییاهن و  هجیتن  کی  يارب  دنزرف  نز و  هارمه  هب  نت  راهچ  داتشه و  اب  ترـضح  نآ  تکرح  ور  نیا  زا  دوش .  یمن 
نوخ اب  ار  نآ  هدرک و  سرغ  رگج  نوخ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  اـیبنالا  متاـخ  شراوگرزب  دـج  هک  ار  هللا  ـالا  هلا  ـال  هبیط  هرجـش  دـید  یم 

 ، دیامن يرادـهگن  نآ  زا  هک  درپس  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نوچ  ینابغاب  تسد  هب  هدومن و  يرایبآ  نینح  دـحا و  ردـب و  يادـهش 
هرجـش يرایبآ  زا  وا  تسد  ندومن  هاتوک  شتآ و  لتق و  ریـشمش و  هب  دـیدهت  يدـعت و  ملظ و  اب  اناد  نابغاب  ندومن  جراخ  هطـساو  هب  یلو 

لماک تیوقت  هن  یلو  دش ،  یم  یتیوقت  یلصا  نابغاب  هجوت  هب  یهاگ  هک  نآ  ولو  تفر .  یم  يدوبان  هب  ور  توبن  دیحوت و  غاب  ناینب  هبیط ، 
نب نامثع  موس  هفیلخ  تفالخ  نامز  زا  داتفا .  هیما )  ینب  ینعی   ) جوجل دونع  لوهج  نابغاب  تسد  هب  یلک  هب  غاب  مامز  هک  نآ  اـت  یتقیقح ، 

سلجم هب  دـنتفرگ  ار  شتـسد  دوب ،  هدـش  انیبان  عقوم  نآ  رد  هک  نیعل  نایفـسوبا  دـندش .  روما  رادـمامز  دـش و  زاـب  هیما  ینب  تسد  ناـفع 
 ، هیما ینب  يا  تسین .  راک  رد  یخزود  تشهب و  اریز  دیهد ،  تسد  هب  تسد  ار  تفالخ  نایاپ  یب  تلود  تفگ :  دنلب  يادص  اب  دـندروآ ، 
نآ هب  هشیمه  هک  تساه  تب  دارم   ) نآ هب  مروخ  یم  مسق  هک  يزیچ  نآ  هب  دنگوس  دیروآ .  گنچ  هب  يوگ  دـننام  ار  تفالخ  دیـشوکب و 
هب دوخ  دالوا  هب  ات  دیشاب  نآ  نابهگن  مه  امـش  ما ،  هدوب  امـش  يارب  یهاشداپ  تنطلـس و  وچمه  قیاش  بلاط و  هتـسویپ  دندروخ ) یم  مسق 

ددرک و هاتوک  غاب  رد  فرصت  زا  یلک  هب  ار  یقیقح  يونعم و  نابغاب  تسد  دندومن و  دودسم  ار  اه  هار  مامت  اوسر  موق  نآ  دیناسرب .  ثرا 
هلاال هبیط  هرجـش  دوب  کیدزن  دیلپ  دیزی  تفالخ  هرود  رد  ات  دراذگ  فعـض  هب  ور  هبیط  هرجـش  مک  مک  دـندش .  تایح  بآ  روهظ  زا  عنام 

فرط ره  زا  دیمهف  یتقو  یملاع  نابغاب  ره  تسا  یهیدـب  ددرگ .  وحم  نید  تقیقح  دورب و  نایم  زا  ادـخ  مان  دوش و  کشخ  یلک  هب  هللاالا 
هک مه  عقوم  نآ  رد  تفر .  دـهاوخ  نایم  زا  شغاب  تارمث  یلک  هب  الا  و  دـیآرب ،  جالع  ماقم  رد  دـیاب  يروف  هدرک ،  يور  شغاب  هب  تافآ 
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دانع و جاجل و  هک  دـش  هجوتم  دـش ،  هدرپس  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  ترـضح  نید  ملاع  نابغاب  هب  تلاسر  دـیحوت و  غاب  یناـبغاب 
زا ار  هللا  هلاال ز ال  هبیط  هرجـش  دنراد  دصق  هکلب  دوش .  کشخ  دیحوت  تخرد  تسا  کیدزن  هک  هدـیناسر  ییاج  هب  ار  راک  هیما  ینب  داحلا 
هب هللا  الا  هلاال  هبیط  هرجـش  تیوقت  تلاسر و  غاب  يراـیبآ  يارب  طـقف  طـقف و  تشارفارب .  یگنادرم  تماـق  دـنزادنیب .  رود  دـننکرب و  هشیر 

جایتحا درادن و  يرثا  یلومعم  ياه  بآ  رگید  هدرک و  رثا  تخرد  هشیر  هب  یبآ  یب  تسناد  یم  یبوخ  هب  یلو  درک ،  تکرح  البرک  يوس 
مزال يوق  تیوقت  هدش  توق  یب  یلک  هب  یتخرد  دندید  دنمشناد  نابغاب  یتقو  تسا  مسر  يزرواشک  رد  هک  نانچ  دنراد .  يوق  تیوقت  هب 

رد نوخ  تشوگ و  تسوپ و  اب  حبذ و  تخرد  نآ  رانک  ار  يراد  ناج  دوجوم  ای  يدنفـسوگ  ینعی  دـننک ،  یم  جالع  ینابرق  اب  ار  وا  دراد 
(430  . ) دریگب تردق  توق و  ون  زا  تخرد  ات  دننک  یم  نفد  تخرد  ياپ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تضهن  جیاتن  راثآ و 

ناگدـنیآ و يارب  تسا  یتربع  سرد  تسین و  یندـش  ماـمت  نآ  ياـیازم  دومن ،  اـپ  رب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  هک  یتضهن  جـیاتن  راـثآ و 
دوخ ناج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیلسرملادیس  تعیرـش  يایحا  رد  نید و  هار  رد  هک  اهنآ  رب  ناگتـشذگ ،  ناج  زا  رب  تسا  یتضهن  قشمرس 

نادنمقالع دای  هب  نامز  رورم  اب  ار  هیما  ینب  ياه  متـس  ملظ و  هک  دننآ  رکف  رد  و  دنهد .  یم  ینابرق  ار  دوخ  ياه  سفن  دـننک و  یم  راثن  ار 
هنهک و نامز  تشذگ  اب  دنا ،  هدرک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نادـناخ  قح  رد  هثیبخ  هرجـش  نآ  هک  یتایانج  دـنروایب و  نآرق  مالـسا و 
هچ ییرورپ  ییایح و  یب  مامت  اب  هیمیت  نبا  هک  دش  هراشا  هتشذگ  رد  هک  نانچ  دنیامن ،  راکنا  دنناوتن  نارود  ناراکتیانج  ددرگن و  شومارف 

دننیمک رد  نامز  ره  رد  اه  هیمیت  نبا  دیامن .  راکنا  هتساوخ  تسا  باتفآ  لثم  هک  ار  يراک  روطچ  هدروآ و  ملق  هب  يا  هناراکتیانج  تاملک 
اهزور یماـمت  رد  هعیـش  اذـل  دـنهدب .  رارق  ناـشدوخ  بیذاـکا  فدـه  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  نارادـفرط  دـنهاوخ  یم  نارود  ره  رد  و 

يرادازع متام و  هماقا  ترایز و  هب  رهاظت  رد  هک  ترضح  نآ  نیعبرا  زور  تساهنآ  زا  تسا و  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  راوگوس 
نوچ دنا ،  هدرمش  نامیا  میالع  زا  ار  نیعبرا  ترایز  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  تساج  نیا  زا  دننکب و  دیابن  هدرکن و  یهاتوک 

 . دزروـن یهاـتوک  ترـضح  نآ  فدـه  رد  تکرـش  زا  دوـش و  شوـمارف  ینیـسح  تـضهن  راـثآ  دراذـگن  هـک  تـسا  یـسک  یعقاو  نموـم 
رد دنتشون  همان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  دندمآ و  شبنج  هب  قارع  ( 432  ) نایعیش دش ،  دیهش  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  نوچ  (431)
اور نآ  نتـسکش  هک  تسا  يدـقع  نامیپ و  ( 433  ) هیواعم ام و  نایم  دومرف :  درک و  عاـنتما  وا  اـما  ترـضح .  نآ  اـب  تعیب  هیواـعم و  علخ 
هب قـشمد  رد  يرجه  لاس 60  بجر  هام  همین  رد  هیواعم  تسیرگن .  دـیاب  راک  نیا  رد  دریمب  هیواـعم  نوچ  دیآرـس و  نآ  تدـم  اـت  دـشابن 

هیواعم نفک  تفر و  ربنم  هب  هیواعم  گرم  زا  سپ  سیق  نب  كاحض  ( 434  . ) دوب ناروح  رد  شردپ  گرم  تقو  دیزی  دش .  لصاو  منهج 
درب و نیب  زا  وا  هلیسو  هب  ار  اه  هنتف  دنوادخ  دوب .  برع  هانپ  هیواعم  تفگ :  درک و  شیاتس  تفگ و  ساپـس  ار  يادخ  تفرگ ،  تسد  هب  ار 

ناهج نیا  زا  هیواعم  کـنیا  (435  . ) دوشگ وا  تسد  هب  ار  اهرهـش  داد و  ییاورناـمرف  ناگدـنب  ار  وا  دوـب .  یگرزب  یناـبیتشپ  برع  يارب  وا 
ددرگ و رضاح  تمایق  رد  خزرب  زا  سپ  ات  میراذگاو  شلامعا  هب  ار  وا  مینک و  روگ  رد  میچیپب و  نآ  رد  ار  وا  هک  تسوا  نفک  نیا  تفر و 

ریغـصلا باب  هربقم  رد  ار  وا  درازگ و  زامن  يو  رب  كاحـض  سپـس  دیایب .  دنک  عییـشت  ار  وا  دراد  لیم  سکره  دـنیبب .  ار  شیاهراک  هجیتن 
رـضاح تفالخ  رـصق  رد  رتدوز  هچ  ره  هک  درک  دیکات  داد و  عالطا  دیزی  هب  ار  نایرج  صوصخم  کیپ  طسوت  هلـصافالب  و  دـندرک ،  نفد 
كاحض دیناسر  قشمد  هب  ار  دوخ  زور  هس  زا  دعب  دش و  نوریب  ناروح  زا  عالطا  زا  سپ  دیزی  ( 436  . ) دریگ تعیب  اددجم  مدرم  زا  دوش و 

زامن شردـپ  ربق  رب  وا  درب و  شردـپ  ربق  يالاب  ار  وا  كاحـض  دندیـسر  رگیدـمه  هب  هک  نآ  زا  سپ  دـندرک .  لابقتـسا  يو  زا  یهورگ  اـب 
 ، دوب ادـخ  ناگدـنب  زا  یکی  هیواـعم  مدرم ،  يا  تفگ :  تفرگ و  رارق  ربـنم  رب  عماـج  دجـسم  رد  دـش و  رهـش  لـخاد  نآ  زا  سپ  درازگ و 

رادرک لامعا و  زا  نم  دوب .  رت  نییاپ  شنیقباس  زا  رتهب و  نیشناج  زا  هیواعم  دناوخارف .  دوخ  يوس  هب  سپس  درک و  ناسحا  يو  رب  دنوادخ 
رگا هتـشذگ و  رد  يو  زا  دوخ  تمحر  اب  درذگرد  يو  زا  راگدرورپ  رگا  تسا .  رتاناد  نآ  رارـسا  هب  دنوادخ  اریز  میوگ ،  یمن  نخـس  وا 
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رظن رد  نونکا  نم  ما .  هتـسشن  تفالخ  ماقم  هب  يو  زا  دعب  کنیا  نم  هدش ،  بکترم  يو  هک  تسا  یناهانگ  ببـس  هب  دـنک ،  تبوقع  ار  وا 
مردپ تفریذپ .  مهاوخن  يرذع  وا  زا  دنک  زواجت  شدح  زا  دهاوخب  یـسک  رگا  نکیلو  مشاب  یـسک  بیقعت  رد  منک و  داجیا  هثداح  مرادن 

 . داتـسرف مهاوخن  ییایرد  گنج  هب  ار  امـش  درک و  مهاوخن  ارجا  ار  همانرب  نیا  نم  نکیلو  تشاد  یماو  گنج  هب  ایرد  رد  ار  امـش  هیواـعم 
نم نکیلو  تخادرپ  یم  تمسق  هس  رد  ار  امش  قوقح  مردپ  درک .  مهاوخن  ار  راک  نیا  نم  درک و  یم  گنج  نایمور  اب  ناتـسبات  رد  مردپ 
رازآ تیذا و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نادـنزرف  ات  دـهدب  شنید  یب  نازابرـس  هب  دایز  قوقح  دـیاب  وا  يرآ ،  ( 437  ) منک یم  تخادرپ  اـجکی 

نآ ات  تفگن  تیلست  ار  وا  دادن و  یخـساپ  دیزی  هب  نارـضاح  زا  سک  چیه  درک  میـسقت  نتفرگ  تعیب  يارب  يدایز  ياه  لوپ  دیزی  دنیامن . 
زا یکی  دندمآ .  نخـس  هب  مدرم  سپـس  و  تفگ :  دیزی  تیلـست  رد  تیب  دـنچ  دـش و  رـضاح  سلجم  رد  یلولـس  ماهم  نب  هللادـبع  هک  هاگ 
زیچ همه  هب  کـنیا  يداد  تسد  زا  ار  ردـپ  نیرتـهب  رگا  وت  دـیزی !  يا  تفگ :  درک و  مالـس  يو  رب  نینموملا  ریما  ناوـنع  هب  فـیقث  نادرم 
وت دـننام  سک  چـیه  هتبلا  شاـب .  رازگـساپس  درک  وت  بیـصن  هک  یگرزب  ياـطع  نیا  اـب  ار  دـنوادخ  نک و  ربص  تبیـصم  رد  يا .  هدیـسر 

دندروآ و ور  وا  فرط  هب  مدرم  ماگنه  نیا  رد  تسا .  هدیـسرن  یگرزب  بصنم  هب  وت  دننام  سک  چیه  هک  روط  نامه  تسین ،  هدز  تبیـصم 
 ، دیربب دوخ  اب  ار  ام  دیراد  لیم  اجره  دـندروآرب :  دایرف  دـندوب  هدرک  عامتجا  دجـسم  رد  هک  ماش  مدرم  دـنتفگ .  تینهت  تیلـست و  ار  يو 

لوپ درک و  يرازگساپس  نانآ  زا  دیزی  تسا .  هدامآ  نونکا  مه  میدرب  راک  هب  نیفص  رد  قارع  لها  اب  گنج  رد  هک  ار  ییاهریـشمش  نامه 
(438  . ) درک میسقت  اه  نآ  نیب  يدایز  ياه 

دهاوخ یم  تعیب  دیزی 

نیا هب  يا  همان  دوب ،  هنیدم  مکاح  هیواعم  فرط  زا  هک  نایفس  یبا  نب  هبتع  نب  دیلو  هب  دش ،  ردپ  نیشناج  دوخ  ردپ  زا  دعب  هیواعم  نب  دیزی 
 ، ریگب تعیب  نم  يارب  رکب  یبا  نب  نمحرلادبع  ریبز و  نب  هللادبع  ورمع  نب  هللادـبع  نیـسحلا و  هللادـبع  وبا  زا  دـیلو !  يا  تشون :  نومـضم 
وا اب  هیـضق  نیا  رد  دیبلط و  ار  ناورم  دیلو  دسر .  دیلو  هب  همان  تسرفب .  نم  يارب  نزب و  ار  اهنآ  ندرگ  دندومن  یچیپرـس  نم  تعیب  زا  رگا 

تعیب مادک  ره  ریگب و  تعیب  دیزی  يارب  هتساوخ و  ار  نانآ  دنا  هدشن  رادربخ  هیواعم  گرم  زا  نانآ  ات  تفگ  ناورم  ( 439  . ) درک تروشم 
دندوب عمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هاگمارآ  رانک  رد  تقو  نآ  رد  نانآ  داتـسرف .  رومام  بش  همین  دیلو  ناسرب .  لتق  هب  دندرکن 

شتوعد دـیلو  تسا و  هدـش  كاله  هیواعم  دومرف :  ریبز  نبا  هب  دوب  هاگآ  بیغ  ملع  قیرط  هب  ناـیرج  زا  نوچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ، 
هنوراو مه  شربنم  هداد و  يور  يزوس  شتآ  هیواـعم  هناـخ  رد  مدـید  باوخ  رد  نم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تسا .  تعیب  يارب 

شیپ تفگ :  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  هب  يو  دنک ،  تاقالم  دیلو  اب  دراد  میمصت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دیمهف  ریبز  نبا  تسا .  هدش 
 . دناسرب همدص  وا  هب  دناوت  یمن  دیلو  هک  دنامهف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اما  دروآرد ،  ياپ  زا  ار  امش  ناهگان  وا  تسا  نکمم  ورن ،  دیلو 

دیلو اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يوگتفگ 

لزنم فرط  هب  نآ  زا  دعب  و  دنـشوپب ،  یگنج  حالـس  دومرف  نانآ  هب  دیبلط و  ار  مشاه  ینب  نایلاوم و  زا  رفن  یـس  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیس 
هیلع نیـسح  ماما  ( 440  . ) دـنوش دراو  دندینـش  ماما  زا  ییادـص  رگا  دـننامب ،  لزنم  نوریب  هک  داد  روتـسد  ناـنآ  هب  دـندومن  تکرح  دـیلو 

ترضح داد .  ترضح  هب  ار  هیواعم  گرم  ربخ  دیلو  تسشن  مالسلا  هیلع  ماما  تسا .  دیلو  دزن  مه  ناورم  دید  دش .  لخاد  اهنآ  رب  مالـسلا 
 : تفگ دیلو  دش .  لدبو  در  نانآ  نایم  ینانخـس  دناوخ و  ار  دیزی  همان  دـیلو  نوعجار .  هیلا  انا  هللاانا و  دومرف :  عاجرتسا  هملک  مالـسلا  هیلع 
ار مدرم  هک  یماگنه  دنک .  یمن  تعیب  یناهنپر  نم د  دننام  یسک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما  دینک .  تعیب  دیزی  اب  دیاب  تشذگرد ،  هیواعم 

تفگن مالسلا  هیلع  ماما  ( 441  . ) تفرگ مهاوخ  ار  دوخ  میمـصت  تقو  نآ  رد  نک .  توعد  اهنآ  اب  مه  ار  اـم  يدرک  توعد  رما  نیا  يارب 
هفطن اعطق  دنهد ،  یم  اوران  ياه  تبسن  ماما  هب  هک  مومسم  ياه  ملق  نآ  دنکـشب  تفگ .  مهاوخ  ار  دوخ  میمـصت  دومرف :  منک ،  یم  تعیب 
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تعیب نوکا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رگا  تفگ :  دمآ و  شیپ  ناورم  ماگنه  نیا  رد  درکن .  افتکا  تانایب  نیمه  هب  دـیلو  تسا .  بارخ  ناشاه 
ماما نزب .  ندرگ  ار  وا  درک  عانتما  رگا  و  دـنک ،  تعیب  ات  نک  سبح  ار  وا  نونکا  ینک .  یمن  ادـیپ  تسد  وا  هب  رگید  دور ،  نوریب  دـنکن و 
یلع نب  نیسحلا  لاق  يدش .  تیـصعم  بکترم  یتفگ و  غورد  وا ،  ای  یـشک  یم  ارم  وت  ( 442  ) ءاقرز رسپ  يا  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیـسح 

ملع و زکرم  توبن و  لها  مییاـم  ( 443  . . . ) متخ انب  هللا و  حـتف  انب  هکئالملا  فلتخم  هلاسرلا و  ندـعم  هوبنلا و  تیب  لها  اـنا  مالـسلا :  هیلع 
دسر و یم  نایاپ  هب  ام  اب  مه  تماما  دیدرگ و  حتف  ام  تسد  هب  تفالخ  دنهن .  یم  مدق  ام  لزنم  رب  هکئالم  دیحوت .  مچرپ  هدـنراد  لامک و 
 . دـنک یمن  تعیب  تسا  لوغـشم  یـصاعم  عاونا  هب  هک  وا  اب  یـسک  نم  لثم  قحان  هب  مدرم  هدنـشک  راوخبارـش و  قساف و  تسا  يدرم  دـیزی 

نادیم هب  دراد  یم  رب  مدق  ادخ  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـش .  عورـش  سلجم  نیمه  زا  ادـخ  هار  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  داهج 
(444  . ) دور یم  اه  هزین  يالاب  شرس  دور و  یم  نینوخ 

شدج ربق  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

هیلع ادهـشلادیس  نارای  زا  یهورگ  ماگنه ،  نیا  رد  دش .  دنلب  سلجم  زا  دایرف  دمآ و  بضغ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نانخـس  زا  دـیلو 
دنتـسکش و ار  نوعلم  دیلو  هناخ  رد  مالـسلا  امهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  نیـسح  ماما  رادـملع  مشاه  ینب  رمق  یهدـنامرف  هب  مالـسلا 

دیلو هب  ناورم  ( 445  . ) دندرک جراخ  لزنم  زا  روز  اب  ار  وا  دنتفرگرب و  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  دندرب و  هلمح  نانآ  رب  نارغ  ریـش  دننامه 
رگا هک  يدرک  داهنـشیپ  ناورم ،  يا  تفگ :  دیلو  دید .  یهاوخن  ار  وا  رگید  دنگوس  دـنوادخ  هب  يدرکن ،  هجوت  نم  نخـس  هب  وت  تفگ : 

هب ار  دوخ  یـسک  رگا  دـنگوس ،  ادـخ  هب  مشکب ؟  ار  وا  نم  درکن  تعیب  نیـسح  رگا  داد ،  مهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  نید  مهد  ماجنا  ار  نآ 
وا درک و  دهاوخن  تمحر  رظن  يو  هب  زگره  دنوادخ  و  دش ،  دهاوخ  کبـس  نازیم  هفک  رد  شلامعا  تمایق  زور  دنک  هدولآ  نیـسح  نوخ 
رد يرون  درک و  ترایز  ار  شدج  ربق  هنابش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ( 446  . ) ددرگ یم  یکاندرد  باذع  راتفرگ  دومن و  دهاوخن  كاپ  ار 
وت طبـس  نم  هللا ،  لوسر  ای  متـسه ،  همطاف  رتخد  دنزرف  نم  درک :  هضرع  شدج  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـش .  عطاس  ربق  زا  بش  نیا 
ات نم  تیاکـش  تسا  نیا  ندرکن  يرادهگن  نم  زا  دنتـشاذگ و  اهنت  ارم  تما  هک  شاب  هاوگ  کنیا  یتشاذگ .  تما  نایم  رد  ارم  هک  متـسه 
اب ار  دوخ  تاقوا  هراومه  درب و  رـس  هب  شدـج  ربق  رانک  رد  حبـص  ات  بش  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  منک .  تاقالم  ار  وت  هک  هاگنآ 

 . دینارذگ دوجس  عوکر و 

دیشکب ار  هیواعم 

رد هک  دندرک  نامگ  دندیدن و  هنیدم  رد  ار  ترضح  دیلو  ناگداتسرف  دنروایب .  ربخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  هک  داتـسرف  يدارفا  دیلو 
تاقالم ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناورم  حبـص  ماگنه  دشن .  ریگرد  يو  اب  هک  درک  يرازگـساپس  ار  يادخ  دـیلو  تسا .  هنیدـم  جراخ 

عاجرتسا هملک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دینک !  تعیب  دیزی  اب  هک  تسا  نیا  رد  نید  ایند و  ریخ  تفگ :  ناورم  دومن .  تحیصن  ار  وا  درک و 
يالتبم مالـسا  تلم  زورما  دناوخ .  ار  مالـسا  هحتاف  دیاب  منک  تعیب  دـیزی  اب  نم  رگا  نوعجار  هیلاانا  انا هللا و  دومرف :  درک و  يراج  نابز  رب 

مدج زا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دیزی  لثم  عارب  همالا  تیلب  دق  ذا  مالـسلا  مالـسالا  یلع  و  دنا .  هدش  دیزی  دـننام  يربهر  کی 
هیواـعم متیار  اذا  تسا :  هدومرف  زین  و  ( 447  . ) نایفـس یبا  لآ  یلع  همرحم  هفالخلا  دومرف :  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

ادخ لوسر  ربنم  يالاب  ار  وا  هنیدم  لها  دیناسرب  لتق  هب  ار  وا  تسا ،  هتفر  نم  ربنم  يالاب  هیواعم  دـیدید  هاگره  ( 448  . ) هولتقاف يربنم  یلع 
مالـسلا و هیلع  نیـسح  ماما  يوگ  تفگ و  دنا .  هدش  قساف  دیزی  هب  التبم  کنیا  دندومن .  توکـس  دندرک و  هدـهاشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ربق  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  عادو  دش .  ادج  ترـضح  زا  بضغ  اب  ناورم  و  دیماجنا ،  لوط  هب  ناورم 

تسوت و ربمغیپ  ربق  نیا  ادنوادخ ،  دومرف :  دناوخ و  زامن  تعکر  دنچ  دمآ .  شدج  ربق  رانک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  مود ،  بش 
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يادـخ يا  تشاد :  هضرع  دومن و  ینالوط  زاـین  زار و  دـنوادخ  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  بش  نآ  رد  متـسه .  تربمغیپ  رتخد  دـنزرف  مه  نم 
ردـقم نم  يارب  تسا  تلوسر  وت و  تیاـضر  دروم  هچنآ  مهاوخ  یم  وت  زا  هدـیمرآ ،  ربق  نیا  رد  هک  یـسک  نآ  ربق و  نیا  قح  هب  گرزب ، 
تداهش زا  شدج  هک  دید  باوخ  رد  درب .  شباوخ  تشاذگ و  ربق  يالابار  شرس  حبص  کیدزن  ( 449  . ) تسیرگ ترضح  سپس  ینک . 

 ، وت ردارب  ردام و  ردپ و  ناج ،  نیسح  دومرف :  نیسح و  داد و  ربخ  اروشاع  زور  رد  ترضح  ندش  هنـشت  زا  داد و  ربخ  ینیـسح  يالبرک  و 
لقن زا  سپ  درک .  لقن  تیب  لها  يارب  ار  شیوخ  باوخ  دش و  رادیب  باوخ  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنتـسه .  وت  تاقالم  قاتـشم  همه 

ءاش دق  هللا  ناف  قارعلا  یلا  جرخا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنتخادرپ .  يراز  هیرگ و  هب  دـش و  دایز  اهنآ  نزح  باوخ  نیا 
(450  ) الیتق كاری  نا 

هرونم هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  جورخ  مود :  لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ياه  ترفاسم 

هب يا  هراشا  میتسناد  مزـال  مینک  رکذ  همرکم  هکم  يوس  هب  هرونم  هنیدـم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  ترفاـسم  هکنیا  زا  لـبق 
هباحـص تروشم  اب  ناـمثع  هک  يرجه  لاس 26  رد  دـسیون :  یم  نودـلخ  نبا  میـشاب .  هتـشاد  ترـضح  نآ  رفـس  نیا  زا  لـبق  ياـهترفاسم 

هب هک  دـندوب  هاپـس  نآ  رد  هریغ  ریبز و  نب  هللادـبع  ساـبع و  نبا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  نـسح و  ماـما  داتـسرف ،  اـقیرفآ  هـب  يرکـشل 
 . دنتفر اقیرفآ  هب  سلبارط  قیرط  زا  اهنآ  تسویپ  اهنآ  هب  هقرب  رد  مه  عفان  نب  هبتع  دنتفر .  اقیرفآ  هب  حرس  یبا  نب  هللادبع  یهدنامرف 

ناتسربط رفس 

باحصا زا  درک و  هلمح  ناتسربط  هب  هفوک  لماع  صاع  نب  دعـس  يرجه  لاس 30  رد  دنـسیون :  یم  نودلخ  نبا  يربط و  ریرج  نب  دمحم 
نب هفیذح  رمع و  نب  هللادبع  ریبز و  نب  هللادبع  سابع و  نب  هللادبع  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
هیلع نیسح  ماما  دنتشگرب .  هدرک  حلص  دنتفر و  رزخ  يایرد  رانک  و  ناگرگ )   ) ناجرج و  ناغماد )   ) سموق رد  هک  دندوب .  وا  هارمه  نامی 

 . البرک هب  رفس  نآ  زا  سپ  هیواعم و  نامز  رد  رگید  ردپ ،  تفالخ  مایا  رد  یکی  هدرک ،  رفس  سکع  هب  هفوک و  هب  هنیدم  زا  راب  هس  مالسلا 
ترضح نآ  تفر .  ماش  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دندرک و  هلمح  هینطنطسق  هب  نیملسم  يرجه  لاس 49  رد  دسیون :  یم  ریثک  نبا  ( 451)

اب مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يوگتفگ  دـندرب .  فیرـشت  مارحلا  تیب  هب  هرونم  هنیدـم  زا  جـح  کسانم  ماـجنا  تهج  هداـیپ  ياـپ  اـب  هبترم   25
 . دوـش جراـخ  هنیدـم  زا  دراد  دـصق  ترـضح  هک  دـش  هاـگآ  هللا  همحر  هیفنح  نب  دـمحم  هیفنح .  دـمحم  هیرظن  هیفنح و  دـمحم  شرادرب 

متـسین یـسک  نم  يرت و  بوبحم  نم  دزن  سک  همه  زا  ینم و  دزن  قلخ  نیرتزیزع  وت  ردارب ،  يا  تفگ :  دش و  ترـضح  تمدخ  بایفرش 
هداد فرـش  نم  رب  ار  وت  گرزب  يادخ  نک .  يراددوخ  یناوت  یم  هک  يدح  نآ  ات  دیزی  تعیب  زا  منک ،  غیرد  وت  زا  ار  دوخ  تحیـصن  هک 

ورب و هکم  هب  تفگ :  هیفنح  نب  دمحم  منک ؟  رفس  اجک  هب  سپ  ردارب  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  داد .  رارق  تشهب  لها  تاداس  زا  و 
میحر ياه  لد  دنا و  وت  دج  ردپ و  نایعیـش  رهـش  نآ  لها  هک  وش  نمی  دالب  هجوتم  دندومن  ییافو  یب  وت  اب  هکم  لها  نامب و  اج  نامه  رد 

ات ( 452  ) ربب هانپ  يرهش  هب  يرهش  زا  ای  وش  ياه  نابایب  اه و  هوک  فرط  هب  دندومن ،  ییافو  یب  مه  اه  نآ  رگا  دنراد .  میمـص  ياه  مزع  و 
ام و نیب  ام  دـنوادخ  يدرک ،  ینابرهم  نم  هرابرد  ردارب !  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما  دوش .  یم  یهتنم  اجک  هب  مدرم  راـک  تبقاـع  ینیبب 

مولظم ماما  نآ  و  ( 453  ) تسیرگ رایسب  درک و  عطق  ار  نخس  هیفنح  نب  دمحم  تایاور ،  یـضعب  ساسا  رب  دیامرف .  مکح  قساف  هورگ  نیا 
نب دیزی  اب  مشاب  هتـشادن  مه  یتلزنم  هانپ و  چیه  ایند  رد  رگا  ادخ  هب  دـنگوس  ردارب ،  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  درک .  هیرگ  مه 

دنوادخ دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هیفنح  دمحم  هب  تیصو  درپس .  مهاوخ  ناج  دوخ  هدیا  فده و  هار  رد  منک و  یمن  تعیب  هیواعم 
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ایهم رفس  نیا  يارب  ار  دوخ  متـسه و  هکم  مزاع  کنیا  نم  ( 454  . ) یتفگ هک  یباوص  نانخـس  اه و  تحیـصن  نیا  اب  دهد  ریخ  يازج  وت  هب 
یم تکرح  دوصقم  کی  يارب  همه  ام  دننک .  یم  یهارمه  ارم  رفـس  نیا  رد  نایعیـش  زا  یهورگ  مردارب و  نادنزرف  نارهاوخ و  ما .  هدومن 

نمحرلا هللا  مسب  درک :  تیصو  نینچ  نیا  وا  هب  سپس  یشاب .  علطم  اج  نیا  لاوحا  عاضوا و  زا  ات  یـشاب  هنیدم  رد  یناوت  یم  وت  اما  مینک ، 
يدوبعم چیه  دهد  یم  یهاوگ  نیـسح  هک  هیفنح  نبا  هب  فورعم  دـمحم  شردارب  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  درک  تیـصو  میحرلا . 

زا تسا  هدروآ  ار  قح  نید  تسوا و  هداتـسرف  هدنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نآ  تسین و  یکیرـش  زاین و  ار  وا  هک  هناگی  يادـخ  زج 
 . دنروبق رد  هک  ار  یناسک  دنازیگنا  یم  رب  دنوادخ  تسین  نآ  رد  یکش  تسا ،  یندمآ  تمایق  و  تسا .  قح  خزود  تشهب و  قح و  بناج 

یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مدج  نید  حالـصا  يارب  مدـش  جراخ  هکلب  ملظ ،  داسف و  يارب  هن  ربک و  راهظا  حـیرفت و  يارب  مدرکن  جورخ  نم 
ارم سک  ره  سپ  ( 455  . ) منک راتفر  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبانب  یلع  مردپ  دـج و  تریـس  هب  منک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهاوخ 

نیرتهب وا  و  دنک ،  مکح  قح  هب  موق  نیا  نم و  نایم  ادخ  ات  منک  یم  ربص  دنک  در  ارم  سکره  قح و  هب  تسا  رتراوزس  دنوادخ  دنک  لوبق 
ار هتشون  هاگ  نآ  ( 456  . ) بینا هیلا  تلکوت و  هیلع  هللااب ،  الا  یقیفوت  اـم  و  ردارب .  يا  وت  هب  تسا  نم  تیـصو  نیا  تسا .  ناگدـننک  مکح 

ینب نانز  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يوگتفگ  ( 457  . ) تفر نوریب  هنیدـم  زا  بش  فصن  داد و  دـمحم  شردارب  هب  درک و  رهم  دـیچیپب و 
ینب نانز  دور و  نوریب  هنیدم  زا  دومن  هدارا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ  هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  مشاه 

هنیدم هب  نتفر  زا  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هکلب  دندومن ،  هیرگ  هلان و  دندمآ ،  ترضح  نآ  رضحم  هب  دنتفای ،  عالطا  ترـضح  جورخ  زا  مشاه 
ینب نانز  دینکن :  دنلب  ار  دوخ  هلان  هک  داد  دنگوس  ادخ  هب  ار  اهنآ  ترضح  دومن .  تکاس  هیرگ  زا  ار  اهنآ  ترـضح  هک  نیا  ات  دنراد .  زاب 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  يزور  دننام  ام  يارب  زورما  میراذگب ؟  زور  هچ  يارب  ار  يراز  هیرگ و  ام  سپ  دنتـشاد  هضرع  مشاه 
گرم ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  مهد  یم  مسق  ار  وت  و  دنتفر ،  ایند  زا  مالـسلا  امهیلع  هیقر  موثلک و  ما  بنیز و  نسح و  همطاف و  یلع و  هلآ و 

هلان مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياه  همع  زا  یکی  دـنا .  هتفرگ  رارق  اهربق  رد  هک  یناکین  لد  هویم  يا  داب  وت  يادـف  هب  ام  ناـج  یهدـن .  رارق 
شیرق نم  اباقر  لذا  مشاـه  لآ  نم  فطلا  لـیتق  نا  و  ( 458  : ) تفگ یم  هک  مدینـش  یفتاـه  زا  لاـحلا  نم ،  هدـید  رون  يا  تفگ :  درک و 

هک تسا  يراک  دراد و  یگتـسب  ادخ  ردق  اضق و  هب  وا  راک  هک  دنامهف  وا  هب  داد و  يرادـلد  ار  دوخ  همع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تلذـف 
هک هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نارگید  قودص و  خیش  ربتعم  دنس  هب  نویعلا  الج  رد  هر )   ) یسلجم همالع  دریذپ .  ماجنا  دیاب 

ياهبـسا رب  تسد  رد  هزین  هبراحم و  ياه  تمالع  اب  ناگتـشرف  زا  رایـسب  ياه  جوف  دـمآ ،  نوریب  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  نوچ 
يادخ دوخ ،  ردارب  ردپ و  دج و  زا  دعب  قیالخ  عیمج  رب  ادخ  تجح  يا  دنتفگ :  دندرک و  مالس  دندمآ و  ترضح  نآ  هار  رـس  رب  یتشهب 

نآ رد  امـش  نم و  هاگ  هدعو  دومرف :  ترـضح  تسا .  هداتـسرف  وت  يرای  هب  ار  ام  نونکا  درک ،  يرای  ام  اب  هعفد  دنچ  رد  ار  وت  دج  گرزب 
ناگتشرف دییآ .  نم  دزن  مدیـسر  هفیرـش  هعقب  نآ  هب  نوچ  تسالبرک .  نآ  و  تسا .  هدومرف  ررقم  نم  يارب  گرزب  يادخ  هک  دشاب  ییاج 

ررض عفد  میاوت و  هارمه  ام  یسرت  یم  ینمـشد  زا  رگا  مینک و  تعاطا  ار  وت  ام  هک  امرفب  یهاوخ  هک  یمکح  ره  ادخ ،  تجح  يا  دنتفگ : 
نیا زا  سپ  مسرب .  دوخ  تداهـش  لحم  هب  ات  دـنناسرب  دـنناوت  یمن  نم  هب  يررـض  نانیا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ترـضح  مییاـمن .  یم  وت  زا 

نایعیش و زا  ام  راوگرزب !  دیس و  يا  دنتفگ :  دندمآ  ترـضح  نآ  رـضحم  هب  یتقو  هدش  رهاظ  ناملـسم  ناینج  زا  يرامـش  یب  جاوفا  هعقاو 
وت نانمـشد  مامت  ییامرفب  هزاجا  رگاو  مینک ،  تعاطا  ار  وت  ام  ات  امرفب  ام  هب  دوخ  نانمـشد  نارای و  باب  رد  یهاوخ  هچ  نآ  مییوت ،  نارای 

هدـناوخن ار  هیآ  نیا  رگم  دومرف :  درک و  اعد  اهنآ  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  یـشاب .  دوخ  ياج  رد  وت  مینک و  كاله  تعاـس  نیمه  رد  ار 
بتک نیذـلا  زربـل  مکتویب  یف  متنک  ول  لـق  تسا :  هدومرف  زین  و  ( 459  ) هدیـشم جورب  یف  متنک  ول  توملا و  مککردـی  اونوکت  امنیا  دـیا : 

هک اهنآ  دـندمآ  یم  نوریب  هتبلا  ناتدوخ  ياه  هناخ  رد  دـیدوب  یم  رگا  هک  وگب  ناقفانم  هب  دـمحم  يا  ( 460  ) مهعجاضم یلا  لتقلا  مهیلع 
هچ هب  نیگنن  قلخ  نیا  منامب  دوخ  ياج  رد  نم  رگا  ناشیا .  تحارتسا  ندش و  هتشک  لحم  فرط  هب  دوب  هدش  هتـشون  ندش  هتـشک  ناشیارب 

هدـیزگرب ضرالا  وحد  زور  رد  نم  يارب  ار  نیمز  نآ  گرزب  يادـخ  دوش ؟  نکاس  ـالبرک  رد  نم  ربق  رد  یـسک  هچ  و  دـنوش ،  شیاـمزآ 
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نم زور  نآ  رخآ  رد  هک  اروشاع  زور  رد  دـییآ  نم  دزن  ترخآ .  ایند و  رد  دـشاب  اهنآ  هاگ  ناما  اـت  تسا  هداد  رارق  نایعیـش  هاـنپ  و  تسا ، 
 ، تسا بجاو  وت  رما  تعاطا  هک  دوب  نآ  هن  رگا  ادخ ،  بیبح  يا  دنتفگ :  ناینج  سپ  دنربب .  دیلپ  دیزی  يارب  ارم  رـس  دش و  مهاوخ  دـیهش 
هک دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف :  ترـضح  دنـسرب .  وت  هب  هک  نآ  زا  لبق  ار  وت  نانمـشد  مامت  میتشک  یم  هنیآ  ره  تسین ،  زیاج  وت  تفلاـخم  و 

هیلع نیسح  ماما  هک  ینامز  ( 461  . ) منک مامت  قلخ  رب  ار  ادخ  تجح  مهاوخ  یم  نکیلو  تسامـش .  تردـق  زا  هدایز  ناشیا  رب  ام  تردـق 
افئاخ اهنم  جرخف  درک :  توالت  ار  تسا  نوعرف  مالسلا و  هیلع  نارمع  نب  یسوم  ناتساد  رگنایامن  هک  هیآ  نیا  دش  جراخ  هنیدم  زا  مالـسلا 

يرهاظ کمک  دور  یم  هک  یهار  نیا  رد  ترضح  هک  نیا  هب  هراشا  هیآ  نیا  ندناوخ  زاب  ( 462  ) نیملاظلا موقلا  نم  ینجن  بر  لاق  بقرتی 
هیلع نیـسح  ماما  جورخ  ( 463  . ) دور یم  هفوک  يوس  هب  يدیماان  سای و  تلاح  هب  ترـضح  تشادـن .  یـسوم  ترـضح  هک  نانچ  درادـن 

 . تسا هدوب  هبیط  هنیدم  زا  يرجه  لاس 60  بجر  مالسلا 27 

همرکم هکم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دورو  موس :  لصف 

هکم رد  ماما 

نادـنزرف و درک و  تکرح  هکم  فرط  هب  هدـنام  بجر  رخآ  هـب  زور  ود  ( 464  ) هبنش کی  بش  هنیدم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  جورخ 
دـش هکم  دراو  نابعـش  هام  موس  هعمج  بش  و  درب ،  هارمه  دوخ  اب  ار  هیفنح -  نب  دمحم  زج  دوخ -  تیب  لها  نارهاوخ و  ناگداز و  ردارب 

(467  ) لیبسلا ءاوس  ینیدهی  نا  یبر  یسع  لاق  نیدم  اقلت  هجوت  امل  و  ( 466  : ) دناوخ ار  هفیرش  هیآ  نیا  و  ( 465)

هکم رد  ماما  تماقا 

زامن هبعک  کیدزن  دوب و  هکم  رد  مه  ریبز  نبا  دـندمآ و  یم  وا  دزن  هتـسویپ  دـندوب  هکم  رد  هک  رگید  دـالب  مدرم  نارازگ و  هرمع  مدرم و 
هب رابکی  زور  ره  هکلب  اهزور  رثکا  رد  تفر .  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  مه  وا  مدرم  ریاس  نایم  رد  و  درک ،  یم  فاوط  درازگ و  یم 
ات تسناد  یم  هک  نیا  يارب  دش ،  یم  مامت  نارگ  ریبز  نبا  يارب  هکم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوجو  اما  تفر .  یم  ترـضح  تمدـخ 

(468  . ) درک دهاوخن  تعیب  وا  اب  زاجح  لها  زا  یسک  تسا ،  هکم  رد  ترضح  نآ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  هفوک  مدرم  ياه  همان 

هب ود  ره  هک  نیا  ریبز و  نبا  ربخ  تسا .  هدرک  عانتما  دیزی  تعیب  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  دندینش  دنتفگ و  یم  رایسب  نخـس  دیزی  هرابرد 
هیلع نیـسح  دش و  كاله  هیواعم  كاله  دندش و  عمج  یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  لزنم  رد  هفوک  نایعیـش  دندینـش .  مه  ار  دنا  هتفر  هکم 
داهج وا  نمشد  اب  دینک و  یم  يرای  ار  وا  دیناوت  یم  رگا  دیتسه ،  وا  ردپ  هعیش  وا و  هعیش  امـش  تفر  هکم  هب  دز و  زابرـس  تعیب  زا  مالـسلا 

 ، دیسیونب دنتفگ :  همه  دیهدن .  بیرف  ار  وا  دییامن ،  یتسس  ناتراک  رد  دیـسرت  یم  رگا  و  دیهد ،  یهگآ  ار  وا  و  دیـسیونب ،  وا  هب  دییامن ، 
هعافر هبجن و  نب  بیسم  درص و  نب  نامیلس  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يوس  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ( 469  . ) دنتشون همان  اهنآ  و 

نبا ای  دنداد .  شرازگ  ار  هیواعم  تکاله  مکیلع .  مالـس  هفوک .  لها  ناناملـسم  نانموم و  زا  يو  نایعیـش  رهاظم و  نب  بیبح  دادـش و  نب 
تلذ و تیاهن  رد  هرامالا  رـصق  رد  هفوک  مکاح  ریـشب  نب  نامعن  نک .  هجوت  اـم  يوس  هب  میرادـن ،  اوشیپ  ماـما و  تقو  نیا  رد  هللا ،  لوسر 

هفوک ار  وا  ییآ  یم  ام  يوس  هب  وت  هک  دـسر  ام  هب  ربخ  رگا  میناد .  یمن  ریما  ار  وا  ام  اـما  هتـسناد ،  تعاـمج  ریما  ار  دوخ  هتـسشن  یتخبدـب 
ماما رـضحم  هب  لاو  نب  هللادبع  ینادمه و  عمـسم  نب  هللادـبع  طسوت  ار  همان  نآ  سپ  مالـسلاو .  دوش .  قحلم  ماش  لها  هبات  مینک  یم  نوریب 

(470  . ) دندناسر میظع  ماما  تمدخ  هب  ار  اه  همان  دنتفر و  هکم  هب  هلجع  باتش و  هب  مه  اهنآ  دنداتسرف و  مالسلا  هیلع  نیسح 
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دش هتشون  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  همان  رازه  هدزاود 

هتسد يدارفنا و  هفوک  مدرم  دیسر .  یم  ناشیا  هب  یپایپ  هفوک  لها  ياه  همان  تشاد ،  تماقا  هکم  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه 
نامعن اب  نانآ  هک  دندش  رکذتم  دوخ  ياه  همان  رد  هفوک  لها  دوش ،  امرف  فیرـشت  هفوک  هب  هک  دندرک  یم  توعد  ترـضح  نآ  زا  یعمج 

همان ( 471  . ) دنور یمن  نوریب  زامن  يارب  وا  اب  دیع  رد  دننک و  یمن  تکرـش  تعامج  هعمج و  رد  دـنرادن و  یطابترا  هفوک  یلاو  ریـشب  نب 
نیا همه  رد  دیدرگ .  غلاب  رازه  هدزاود  هب  اه  همان  عومجم  دیـسر و  ترـضح  نآ  هب  همان  دصـشش  زور  کی  رد  یتح  دش و  دایز  رایـسب  اه 

وا و  دندرک ،  یم  توعد  ار  ترـضح  نآ  اه  همان  نیا  نوچ  داد ،  یمن  ار  اه  همان  خـساپ  وا  و  دـندرک ،  یم  توعد  ار  ترـضح  نآ  اه  همان 
 ، یعبر نب  ثبـش  زا  دیـسر ،  باـنج  نآ  يارب  هک  هماـن  نیرخآ  تسناد .  یم  ار  هفوک  مدرم  ییاـفو  یب  نوچ  داد ،  یمن  ار  اـه  هماـن  خـساپ 

ياه هماـن  رد  تعیمج  نیا  دوب .  ( 472  ) یمیت ورمع  نب  دـمحم  و  جاجح ،  نب  ورمع  سیق ،  نب  هرزع  ثراح ،  نب  دـیزی  رجبا ،  نب  زاـجح 
يا نک ،  باتش  رتشیب  هچره  ام  يوس  هب  دوخ  ندمآرد  دنرادن ،  یشک  هب  وت  زج  دنتسه ،  وت  راظتنا  رد  هفوک  مدرم  هک  دندوب ،  هتشون  دوخ 
لیم هاگره  تسا ،  هدـیدرگ  گرب  رپ  اه  تخرد  زبسرـس و  اه  تشد  هدیـسر و  اه  هویم  مرخ و  زبس و  اه  غاـب  کـنیا  ادـخ ،  لوسر  دـنزرف 

(473  . ) دنتسه هدامآ  گنج  يارب  ایهم  نایرکشل  اج  نیا  رد  امرف و  هجنر  مدق  يراد 

هفوک مدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  خساپ 

نآ و  دندروآ ،  ار  امش  ياه  همان  دیعس  یناه و  دعب ،  اما  ( 474  : ) نانموم ناناملسم و  هورگ  هب  یلع  نب  نیسح  زا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ایب ام  يوس  میرادن ،  یناما  هک  تسا  نیا  امش  همه  راتفگ  دیدوب .  هدرک  نایب  هک  ار  هچنآ  همه  متسناد  دندوب و  امش  ناگداتسرف  نیرخآ  اه 
هب تسا  نم  هقث  نم  نادناخ  رد  هک  میومع  رـسپ  ردارب و  ار  لیقع  نب  ملـسم  نم  دنک .  عمج  قح  تیاده  رب  ار  ام  وت  ببـس  هب  ادخ  دیاش  ، 

لها نادـنمدرخ و  يار  هک  تشون  نم  يارب  رگا  سپ  دـسیونب .  نم  يارب  ار  امـش  يار  لاـح و  هک  مدرک  رما  ار  وا  مداتـسرف و  امـش  يوـس 
 . هللا ءاشنا  میآ  یم  امـش  دزن  يدوز  هب  مدـناوخ ،  امـش  ياه  همان  رد  دـنتفگ و  ناگداتـسرف  هک  تسا  ناـنچ  امـش  تروشم  يار و  لـضف و 

دـشاب و داقنم  ار  قح  نید  دراد و  ياـپ  رب  داد  لدـع و  دـنک و  مکح  ادـخ  باـتک  هب  هک  نآ  رگم  تسین  ماـما  هک  مدوخ  ناـج  هب  دـنگوس 
(475  . ) مالسلا و  دنک .  ادخ  ياضر  رب  سبح  ار  نتشیوخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ریفس  مالسلا  هیلع  لیقع  نب  ملسم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دنتسب .  ار  رفس  راب  دنتسرفب  هفوک  هب  نانیمطا  لیصحت  يارب  ار  یـسک  هک  نآ  زا  شیپ  یلو  دش ،  رفـس  هدامآ  هلفاق 
 ، دیسر هنیدم  هب  هک  یماگنه  داتفا .  هار  هب  هکم  زا  رفـس  مزع  هب  ملـسم  دیزگرب .  ار  لیقع  نب  ملـسم  دوخ  يومع  رـسپ  گرزب  هفیظو  يارب 

تدـش زا  ود  نآ  زا  یکی  هک  يروـط  هب  دروآ  يور  اـهنآ  رب  تخـس  یگنـشت  دـندرب .  ناـبایب  زا  ار  ملـسم  ود  نآ  تفرگ .  اـمنهار  نـت  ود 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هب  دش و  رطاخ  ناشیرپ  هتفرگ و  دمآ  شیپ  نیا  زا  ملـسم  دندرمب ) ود  ره  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب   ) درمب یگنـسرگ 

نیرخآ اب  دـندرمب .  ود  ره  هک  يروط  هب  دـش  هریچ  ناشیا  رب  یگنـشت  دـندرک  مگ  ار  هار  هتفرگ  امنهار  ود  مدـمآ و  هنیدـم  هب  نم  تشون : 
لاف هبار  دمآ  شیپ  نیا  نم  ثیبخ ،  كاغم  رد  عقاو  قیضم  مان  هب  تسا  ییاج  رد  بآ  نیا  مدناسر .  بآ  هب  ار  دوخ  دوب ،  هدنام  هک  یقمر 

 . باتـشب هفوک  يوس  هب  رتدوز  هچ  ره  دوب :  نیا  ماما  خساپ  دیتسرفب .  ار  يرگید  دیریذپب و  ارم  يافعتـسا  دینادب  حالـص  رگا  متفرگ ،  دـب 
دمآ و هب  وا  دزن  نایعیش  دش .  دراو  نایعیش  زا  یکی  هناخ  هب  اج  نآ  رد  دیسر .  هفوک  هب  ات  داد ،  همادا  دوخ  ریـس  هب  و  درک ،  تعاطا  ملـسم 
يرای و هدعو  دنتـسیرگ و  یم  اهنآ  دـناوخ ،  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  همان  ملـسم  دـندمآ ،  یم  هک  يا  هتـسد  ره  دـنتخادرپ ،  دـش 
رت مامت  هچ  ره  یباتـش  اب  داتـسرف و  يدصاق  رتدوز  هچ  ره  ملـسم  دندرک .  تعیب  يو  اب  نت  رازه  هدزاود  هک  نآ  ات  دـنداد ،  یم  یناشفناج 
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 . دوب يراصنا  ریـشب  نب  نامعن  هفوک  ریما  دش ،  هفوک  دراو  ملـسم  هک  یتقو  ( 476  . ) دـناسرب دوب  رظتنم  هکم  رد  هک  نیـسح  هب  ار  هدژم  نیا 
دیزی دنیآدرگ .  نیسح  مچرپ  ریز  نت  نارازه  ات  تفرگ  هدیدان  ار  ملسم  هدراذگاو و  دوخ  هب  ار  هعیـش  ارچ  هک  تفرگ ،  مشخ  يو  رب  دیزی 

 . دشکب دریگب و  ار  لیقع  نب  ملـسم  تشون :  وا  هب  درک و  نییعت  ار  هرـصب  یلاو  دایز  نب  هللادیبع  وا  ياج  هب  درک و  لزع  ار  نامعن  يروف  هب 
 ، دشکب ار  وا  عقوم  هب  ات  دومن  ینادنز  هدرک  ریگتسد  ار  يدارم  هورع  نب  یناه  زاغآ  رد  دایز  نبا  دش  هفوک  دراو  یناطیش  هشقن  اب  دایز  نبا 
هات هریشع  ای  دندروآ :  رب  دایرف  دندرک و  زاغآ  نویش  دارم  هریشع  زا  ینانز  دش ،  رشتنم  ربخ  نیا  ات  دوب .  هدش  لقتنم  وا  هناخ  هب  ملـسم  اریز 
زا نت  رازه  راهچ  درک .  مالعا  هدوب  هدرک  نییعت  هک  ار  يراعـش  دمآ و  ناچیه  هب  مشخ  زا  ملـسم  ندید  غاد  زا  يا  ندـش و  هراچیب  يا  و   ؟

رایـسب تقو  نیا  رد  هفوک  لها  راتفر  دـهد .  تاجن  ار  یناه  روز  اب  ات  داد ،  تکرح  ار  اهنآ  ملـسم  دـندش .  عمج  ملـسم  درگ  هب  هفوک  لها 
یم ناشنادنزرف  غارـس  هب  هفوک  لها  نانز  هک  دننک  یم  لقن  نییبلاطلا  لتاقم  رد  یناهفـصا  جرفلاوبا  خیرات و  رد  يربط  تسا .  روآ  تریح 
یم نینچ  ناش  ناردارب  نادنزرف و  هب  دندمآ و  یم  نادرم  تسین  یجایتحا  وت  هب  دنتـسه ،  نارگد  درگ ،  زاب  دنزرف  دـنتفگ :  یم  دـندمآ و 

ات دنتشگ  یم  زاب  و  دندش ،  یم  هدنکارپ  ملـسم  رود  زا  یپ  رد  یپ  مدرم  درگرب  درک  یهاوخ  هچ  گنج  اب  دیآ  یم  ماش  هاپـس  ادرف  دنتفگ : 
زا مالـسلا  هیلع  ملـسم  ترـضح  دنامن .  شهارمه  یـسک  دروآ  ياج  هب  ار  برغم  زامن  ناشیا  اب  ملـسم  هک  نت  یـس  زج  هب  دیـسر  ارف  بش 

تشذگ هک  اج  نآ  زا  دنامن .  وا  اب  یسک  نت  هد  زج  هک  دوب  هدیـسرن  اجنادب  زونه  تشگ .  هناور  هدنک  هلحم  يوس  هب  دش و  نوریب  دجـسم 
 . دور یم  اجک  هب  تسناد  یمن  تشگ و  یم  نادرگرـس  هفوک  ياه  هچوک  رد  دوبن  ملـسم  اب  هفوک  لها  زا  یناـسنا  چـیه  رگید  دـنام ،  اـهنت 

هدرک تکرـش  دایز  نبا  رب  جورخ  رد  مدرم  اب  هک  دوب  دوخ  دنزرف  رظتنم  هداتـسیا  رد  رب  هک  داتفا  هعوط  مان  هب  یلاز  هز  ریپ  هناخ  هب  شراذگ 
وا زا  درب و  نظ  ءوس  يو  هب  نزریپ  دشن ،  در  داتسیاب و  اج  نامه  رد  سپس  دیشونب .  ملسم  دروآ و  بآ  نز  ریپ  تساوخ .  بآ  ملسم  دوب . 
ادخ هب  ادخ ،  هدنب  يا  تفگ :  ودب  ملسم  ات  دومن ،  رارکت  راب  هس  ار  نخس  نیا  و  دنکن .  فقوت  اج  نآ  دورب و  شا  هناخ  هب  هک  درک  اضاقت 
هناخ هنوگچ  ادخ ،  هدنب  يا  دیسرپ :  نزریپ  مهد .  شاداپ  ار  وت  نیا  زا  سپ  دیاش  ینک  یکین  یناوت  یم  ایآ  مرادن .  هناخ  رهـش  نیا  رد  هک 
هبار ملسم  نز  ریپ  دنتشاذگ .  روای  یب  اهنت و  ارم  دنتفگ و  غورد  نم  هب  مدرم  نیا  متسه ،  لیقع  نب  ملسم  نم  داد :  باوج  ملـسم  يرادن ؟ 
زونه تفگن .  یـسک  هب  شرـسپ  زج  هب  تشاد و  هدیـشوپ  ار  زار  نیا  نزریپ  دروخن  ماش  ملـسم  یلو  درک ،  هداـمآ  شیارب  ماـش  درب ،  هناـخ 

درم داتفه  ای  تصـش  هک  دایز  نبا  نایرکـشل  اب  دوب  اهنت  هکی و  هک  نآ  اب  و  دش ،  هرـصاحم  ملـسم  داد .  ربخ  شرـسپ  هک  دوب  هدـشن  حـبص 
ملسم ناج  هب  رو  هلعش  هدز و  شتآ  ار  اه  ین  دنیآ ،  یمن  رب  ملـسم  هدهع  زا  دندید  هک  یماگنه  تخادرپ .  گنج  هب  هناریلد  دندوب  حلـسم 

رد وت  تفگ :  يو  هب  ثعشا  نب  دمحم  تفاکش .  یم  ار  نمشد  فص  دز و  یم  ریشمش  درک و  یم  دربن  لاح  نیمه  اب  ملسم  دنتخادنا .  یم 
تمـسقا دناوخ :  یم  زجر  تسین و  يا  هراچ  ندش  هتـشک  نتـشک و  زج  تفگ :  تفریذپن و  ملـسم  هدم  نتـشک  هب  ار  تدوخ  یتسه ،  ناما 

یم شوخان  يزیچ  ار  گرم  دنچ  ره  ارکن -  ائیـش  توملا  تیار  نا  موشن و  هتـشک  یگدازآ  هب  زج  هک  ما  هدروخ  دنگوس  ارح -  الا  لتقاال 
نم هب  هک  تسا  نآ  میب  ارغا - .  وا  بذـکا  نا  فاخا  دـش  دـهاوخ  ور  هبور  يراوگان  اب  يزور  یـسک  ره  ارـش -  یقالی  اموی  رما  لک  مناد 
وت ناگدازومع  هیما )  ینب   ) مدرم نیا  دروخ ،  یهاوخن  بیرف  يونـش و  یمن  غرود  وت  تفگ :  ثعـشا  نبا  دنبیرفب .  ارم  ای  دـنیوگ و  غورد 

 . درک هیکت  يراوید  هب  دوب  هدش  دولآ  نوخ  رـس  ات  ياپ  حورجم و  هک  مالـسلا  هیلع  ملـسم  وت .  ناگدننز  هن  و  وت ،  ناگدنـشک  هن  دنتـسه ، 
شا هحلسا  هاگنآ  دندرک ،  راوس  نآ  رب  ار  ملـسم  دندروآ و  يرتسا  دندرک .  یم  دیکات  دییات و  ار  ناما  دندش و  عمج  وا  درگ  هب  هفوک  لها 

دندرب و رـصق  ماب  رب  ار  وا  داد  نامرف  دایز  نبا  دندروآ .  دایز  نبا  دزن  ار  ملـسم  دش .  نامگدب  اهنآ  ناما  هب  راک  نیا  زا  ملـسم  دـنتفرگ ،  ار 
ار یناه  شقیفر  دنتخادنیب و  دندوب  هدـش  عمج  رـصق  نوریب  هک  یمدرم  نایم  رد  ماب  يالاب  زا  ار  شنت  دـندرک و  ادـج  شرکیپ  زا  ار  شرس 

تکار یناه  هک  دنک  یم  لقن  هدید  مشچ  هب  ملـسم  تداهـش  زا  سپ  ار  یناه  ندش  هتـشک  هک  یـسک  زا  يربط  دـنتخیوآ .  راد  هب  رازاب  رد 
 ، تساجک جحذم  نم  هریشع  تفگ :  یم  یناه  دندرب .  دنتخورف  یم  دنفسوگ  هک  ییاج  رد  رازاب  نایم  هب  دندروآ و  نوریب  نادنز  زا  هتسب 

يرای ار  وا  یـسک  دید  هک  یماگنه  مراد .  یـسرتسد  جحذم  هب  نم  ایآ  تساجک ؟  جـحذم  تسا .  هدـنامن  نم  يارب  یجحذـم  زورما  یلو 
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زا نآ  اب  هک  دوش  یمن  ادیپ  یناوختـسا  ای  یگنـس  ای  يدراک  ای  ییاصع  ایآ  تفگ :  هدروآ  نوریب  دنب  زا  دیـشک و  ار  دوخ  تسد  دـنک  یمن 
ار ترس  ات  ریگب  ار  تندرگ  دش :  هتفگ  وا  هب  دنتسب .  مکحم  ار  شیاه  تسد  دنتخیر و  شرـس  رب  ناهگان  تفگ :  يوار  منک ؟  عافد  ناج 
ار وا  دز و  ریشمش  يرگید  دشن .  رگراک  دز و  ریـشمش  وا  هب  دایز  نبا  نامالغ  زا  یکی  دشن .  یـضار  یتواخـس  نینچ  هب  یناه  دننک .  ادج 
هک يروالد  نیبب  رگنب ،  لیقع  رـسپ  یناه و  هب  رازاـب  رد  تسیچ ،  گرم  یناد  یمن  رگا  دـندرک .  یم  اـشامت  هداتـسیا  هفوک  لـها  تشک و 

ار يرکیپ  دـنتخادنا ،  نییاپ  هب  الاب  زا  ار  شنت  شدنتـشک ،  هک  نآ  زا  سپ  هک  يرگید  روالد  و  هدرک ،  هکت  هکت  ار  شا  هراـسخر  ریـشمش 
ناتردارب یهاوخنوخ  اهامش  رگا  تسا .  ناور  يوس  ره  زا  هک  ینیب  یم  ار  نوخ  يوج  هدرک و  نوگرگد  ار  نآ  گنر  گرم  هک  ینیب  یم 

ملسم ناشهار  لیلد  همان  هکم  رد  تیب  لها  داد و  یم  خر  هفوک  رد  ثداوح  نیا  دنا .  هدش  میلست  يزیشب  هب  هک  دیتسه  ینایپسور  دینکن  ار 
هدش عمج  وا  رود  مدرم  و  تسا ،  هتفرگ  تعیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  هفوک  لها  زا  هک  دندوب  هدـش  هاگآ  وا  مایپ  زا  دـندناوخ و  یم  ار 
يوس هب  هدمآ  نوریب  هکم  زا  شناسک  اب  هک  تشاد  دصق  درک و  تکرح  مالسلا  هیلع  نیسح  دنتسه .  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ندمآ  رظتنم 

دوخ ناج  زا  هک  یتقو  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ملسم  ینابز  رگید  مایپ  دسرب .  دیهش  ملـسم  زا  ینابز  رگید  مایپ  هک  نآ  زا  شیپ  دباتـشب .  قارع 
شیارب يدمآ  شیپ  نینچ  رگا  دهاوخب ،  یتساوخ  یم  وت  هچنآ  هکره  تفگ :  وا  هب  یـسک  دـیدرگ .  کشا  زا  رپ  شنامـشچ  دـش ،  دـیمون 

نم هیرگ  یلو  منک .  یمن  يرگ  هحون  ندـش  هتـشک  يارب  میرگ و  یمن  مدوخ  يارب  مسق  ادـخ  هب  تفگ :  ملـسم  دـیرگ .  یمن  دـهد ،  خر 
دمحم هب  يور  ملسم  سپس  مالسلا .  هیلع  نیسح  تیب  لها  نیسح و  يارب  منک  یم  هیرگ  دنیآ .  یم  نم  يوس  هب  هک  تسا  نم  ناسک  يارب 

هاگن هدنز  زا  وت  هک  منیب  یم  نینچ  ادـخ ،  هدـنب  يا  تفگ :  نینچ  هدرک  دوب ) هداد  ناما  ملـسم  هب  دایز  نبا  بناج  زا  هک  نامه   ) ثعـشا نب 
نامگ نوچ  دناسرب ،  وا  هب  ار  مایپ  نیا  نم  نابز  زا  هک  یتسرفب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يوس  هب  ار  یـسک  یناوت  یم  ایآ  یناوتان .  نم  نتـشاد 

مایپ تسا .  نیا  يارب  ینیب  یم  نم  رد  هک  یباتیب  نیا  دوشب و  ناور  ادرف  ای  دشاب و  ناور  امـش  يوس  هب  هکم  زا  شتیب  لها  وا و  هک  منک  یم 
ریـسا نایفوک  تسد  هب  هک  یماگنه  لیقع  رـسپ  دـیوگب :  نیـسح  هب  دورب و  یکی  هک  هدوب  نینچ  دـنیوگ  یم  ناخروم  هک  يروط  هب  ملـسم 

دوخ تیب  لها  اب  تفگ :  وا  دش و  دیهاوخ  هتـشک  اریز  دییایب ،  راید  نیا  هب  امـش  هک  تسناد  یمن  حالـص  وا  داتـسرف .  وت  دزن  ارم  دوب  هدش 
یم وزرآ  ندش  هتشک  ای  گرم  اب  ار  اهنآ  زا  ییادج  هک  دنتسه  تردپ  نارای  نامه  نانیا  دنزن ،  لوگ  ار  امش  نایفوک  نانخـس  دیدرگ ،  زاب 
درک دای  دنگوس  ملـسم  يارب  ثعـشا  رـسپ  درادن  يار  دش  هتفگ  غورد  وا  هب  هک  یـسک  مه و  نم  هب  دنتفگ و  غورد  وت  هب  هفوک  لها  درک . 

ردقچ تشگ .  هناور  درک و  افتکا  نیتسخن  مایپ  نامه  هب  هکلب  دشن ،  رظتنم  مالسلا  هیلع  نیـسح  یلو  دیتسرفب  نیـسح  يارب  ار  مایپ  نیا  هک 
نا ینندص  ری  ایانملا  و  دروآ :  نابز  رب  دـیآ  یم  نوریب  هنیدـم  زا  هک  یعقوم  غرفم  نبا  هتفگ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  يرعـشتسا  تسار 

(477  ) مورب رانک  اهنآ  سرتسد  زا  ادابم  دننم  نیمک  رد  رابگرم  تارطخ  ادیحا 

مالسلا هیلع  لیقع  نب  ملسم  تیصو 

رب هک  دروآ  رب  گناب  نامزالم  زا  یکی  درکن .  مالـس  دـش  سلجم  دراو  نوچ  ترـضح  نآ  دـندرک .  توعد  دایز  نبا  سلجم  هب  ار  ملـسم 
ارم رگا  تفگ :  رگید  تیاور  هب  تسین  ریما  نم  رب  وا  هک  ادـخ  رب  دـنگوس  وـش !  تکاـس  وـت ،  رب  ياو  دوـمرف :  ترـضح  نک .  مالـس  ریما 
دایز نبا  دش .  دهاوخ  رایـسب  وا  رب  نم  مالـس  نیا  زا  دـعب  تشک  دـهاوخن  ارم  رگا  دراد و  اضتقا  هچ  وا  رب  نم  ندرک  مالـس  تشک  دـهاوخ 
دوخ یصو  ار  نارضاح  زا  یکی  ات  راذگب  تشک  یهاوخارم  نوچ  دومرف :  ملسم  سپ  تشک .  مهاوخ  ار  وت  ینکن ،  ای  ینکب  مالس  تفگ : 
دعـس نب  رمع  هب  ور  سلجم  لها  نایم  رد  ملـسم  سپ  ینک  تیـصو  ات  مداد  تلهم  تفگ :  دـنک .  لمع  نم  ياـه  تیـصو  هب  اـت  مهد  رارق 
شوخ يارب  نوعلم  نآ  يریذپب .  ارم  تیصو  مهاوخ  یم  مراد و  یتجاح  وت  هب  نم  تسا .  یشیوخ  تبارق و  وت  نم و  نایم  تفگ :  هدرک و 

دایز نبا  زا  نوچ  دعس  رمع  تیـصو .  نیا  لوبق  نک  ملـسم  تمه ز  یب  يا  تفگ :  هللادیبع  دادن .  ملـسم  نخـس  هب  شوگ  دایز  نبا  يدمآ 
دصتفه رهـش  نیا  رد  نم  الوا ،  هک :  تسا  نآ  نم  ياه  تیـصو  تفگ :  ملـسم  دب .  رـصق  رانک  هب  تفرگ  ار  ملـسم  تسد  تفای ،  روتـسد 
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 ، موس نک .  نفد  ریگب و  دایز  نبا  زا  ارم  ندب  دنتشک  ارم  نوچ  مود ،  نک .  ادا  ارم  ضرق  شورفب و  ارم  هزر  ریـشمش و  مراد ،  ضرق  مهرد 
نامگ دنترضح و  نآ  اب  هفوک  مدرم  هک  ما  هتشون  نم  هک  نوچ  دیاین  هفوک  يوس  هب  هک  سیونب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هب  هک  نآ 

 . درک لقن  دایز  نبا  يارب  ار  ملـسم  ياـه  تیـصو  ماـمت  دعـس  رمع  سپ  دـیآ .  یم  هفوک  يوس  هب  ترـضح  نآ  ببـس  نیا  هب  هک  منک  یم 
نآ وا  تیصو  باوج  اما  يدرک .  اشفا  نم  دزن  ار  وا  زار  هک  يدرک  تنایخ  وت  رمع !  يا  هک  تسا  نآ  شلصاح  هک  تفگ  یمالک  هللادیبع 
هب درک .  میهاوخن  هقیاضم  وا  ندـب  نفد  رد  میتشک  ار  وا  نوچ  اما  نک .  نانچ  تسا  هتفگ  هچره  تسین ،  يراک  وا  لاـم  اـب  ار  اـم  هک  تسا 
هب مناد  یمن  ندرک  نفد  راوازـس  ار  وا  نوچ  مریذـپ ،  یمن  ار  وت  تعافـش  ملـسم ،  دـسج  باب  رد  اـما  تفگ :  داـیز  نبا  جرفلاوبا ،  تیاور 
هب ور  دایز  نبا  سپ  درک .  میهاوخن  وا  هدارا  ام  دیامنن  ام  هدارا  وا  رگا  نیـسح  اما  دوب .  یعاس  نم  كاله  رد  یغاط و  نم  اب  هک  نآ  تهج 

رایسب نانخس  داد و  ار  وا  خساپ  بلق  توق  لامک  اب  مه  ملسم  درک .  باطخ  ترـضح  نآ  هب  زیمآ  تراسج  تاملک  ضعب  هب  درک و  ملـسم 
سپ تفگ .  مالسلا  هیلع  لیقع  نیسح و  ماما  یلع و  نینموملاریما  وا و  هب  ازـسان  انزلا  دلو  دایز  نبا  رمالا  رخآ  ات  دش  لدب  در و  اهنآ  نیب  ام 

 . نزب ندرگ  ار  وا  ربب و  رصق  ماب  هب  ار  ملسم  هک  درک  رما  ار  وا  سپ  دوب .  هدز  نوعلم  نیا  رس  رب  یتبرـض  ملـسم  دیبلط و  ار  نارمح  نب  رکب 
نآ نخس  نیا  زا  بانج  نآ  دارم  يدرک .  یمن  نم  لتق  هب  مکح  دوب  یتبارق  یشیوخ و  وت  نم و  نایم  رد  رگا  مسق ،  ادخ  هب  تفگ :  ملـسم 

نیعل نارمح  نب  رکب  سپ  دـنرادن .  شیرق  زا  يداژن  بسن و  چـیه  دـنناگدازانز و  هیبا  نب  داـیز  شردـپ  هللادـیبع و  هک  دـناهاگایب  هک  دوـب 
حـیبست و لیلهت و  ریبکت و  انث و  دـمح و  هب  هلا  هاگرد  برقم  نآ  نابز  هار  يانثا  رد  درب و  رـصق  ماب  رب  تفرگ و  ار  رایخا  هلالـس  نآ  تسد 

نایم نک  مکح  وت  اهلا !  راب  هک :  تشاد  یم  هضرع  درک و  یم  تاجانم  گرزب  يادخ  اب  دوب و  يراج  ادـخ  لوسر  رب  تاولـص  رافغتـسا و 
ییاج رد  ار  مولظم  نآ  نارمح  نب  رکب  سپ  دنتـشادرب .  ام  يرای  زا  تسد  دنتفگ و  غورد  دـنداد و  بیرف  ار  ام  هک  یهورگ  نیا  نایم  ام و 

ار شفیرـش  ندب  سپ  داتفا .  نیمز  هب  نینزان  رـس  نآ  درک و  ادج  نت  زا  ار  شکرابم  رـس  درب و  دوب  نارگـشفک  رب  فرـشم  هک  رـصق  ماب  زا 
 : تفگ تسیچ ؟  وت  لاح  رییغت  ببس  دیسرپ :  نوعلم  نآ  تفاتش .  هللادیبع  دزن  نازرل  ناسرت و  دوخ  دنکفا و  ریز  هب  رـصق  ماب  زا  رـس  لابند 

لوه و وا  زا  نادنچ  نم  دیزگ و  یم  نادند  هب  ار  شیوخ  تشگنا  دوب و  هداتسیا  نم  ربارب  رد  مدید  ار  یبیهم  هایس  درم  ملـسم  لتق  تقو  رد 
وت رب  تشحو  ینک  راـک  تداـع  تفـالخ  هب  یتـساوخ  یم  نوـچ  تفگ :  یقـش  نآ  مدوـب .  هدیـسرتن  نینچ  لاـح  هب  اـت  هک  متـشادرب  سرت 

رکیپ زا  رس  شدنتفرگ  نادنز  ار ز  یناه  دندروایب  نامیا  مزب  عمـش  شوماخ  دش  وچ  هتـسب .  تروص  وت  رظن  رد  یلایخ  هدیدرگ و  یلوتـسم 
وا يارب  نارگید  ثعـشا و  نب  دـمحم  دـنچ  ره  دـیبلط و  نتـشک  يارب  ار  یناه  داـیز  نبا  سپ  يدوب  يرادـنامهم  هک  نآ  مرج  هب  يدوز  هب 

ندرگ دندروآ  یم  رد  ارش  عیب و  ار  نادنفسوگ  هک  یناکم  رد  دندرب و  رازاب  هب  ار  یناه  داد  نامرف  سپ  دیـشخبن .  يدوس  دندرک  تعافش 
هاجحذم ای  مویلا ،  یل  جحذم  هاجحذما و ال  و  هک :  تشاد  یم  رب  دایرف  وا  دندروآ و  نوریب  هرامالا  راد  زا  هتسب  فتک  ار  یناه  سپ  دننز . 
يراددوخ نآ  لقن  زا  دوشن  مالک  لوط  هک  نیا  يارب  تشاد ،  نانیا  لتق  رد  تکرش  مه  یضاق  حیرش  ( 478  . ) جحذم نیا  جحذم و  نیا  و 

ناضمر و هام  همین  رد  دـش و  هکم  دراو  نابعـش  هام  موس  زور  دـش و  راپـسهر  هنیدـم  زا  هک  نآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  میدرک . 
زور ینم  هکم و  دـنزرف  ادـخ و  لوسر  دـنزرف  هک  درک  یمن  روصت  سک  چـیه  دـنام و  هکم  رد  هجح  يذ  متـشه  ات  هدـعقلا و  يذ  لاوش و 

هب دوخ  مارحا  زا  دـهدن و  ماجنا  ار  جـح  لاـمعا  دور و  نوریب  هکم  زا  دـندوش  یم  مرحم  جـح  يادا  يارب  مدرم  هزاـت  هک  هجح  يذ  متـشه 
رد هب  مارحا  زا  داد و  ماجنا  ار  هورم  افـص و  نیب  یعـس  هناخ و  فاوط  دـنک .  تکرح  تفرگ  میمـصت  ماما  اـما  دـمآ .  نوریب  هرمع  تروص 
 . دش یمن  لصاح  ندش  هتـشک  عون  نیا  هب  يو  روظنم  دنـشکب .  لفاغ  ای  دننک ،  ریگتـسد  هکم  مرح  رد  ار  وا  هک  دوب  نآ  فوخ  هچ  دمآ ، 

هرهب وا  تداهش  زا  هشیمه  يارب  مالسا  هک  دشاب  یتروص  هب  دوش  یم  هتـشک  رگا  ات  تفر  هکم  زا  هکلب  دوشن ،  هتـشک  ات  تفرن  هکم  زا  ماما 
(479  . ) دوشب دنم 

مالسلا هیلع  لیقع  نب  ملسم  هناتسآ 
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نیلوا تعیب و  ذخا  تهج  هفوک  رهش  هب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  یبا  ریفس  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  لیقع  نب  ملـسم  ترـضح  نفدم 
لصتم هناتسآ  نیا  دیسر .  تداهـش  هب  هجحلا 60 ق  يذ  ای 9 هبنشراهچ 8  زور  رد  هفوک ،  رهش  رد  هک  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  مایق  دیهش 

نب ملـسم  ندیـسر  تداهـش  هب  زا  سپ  هک  ناخروم  نیب  تسا  یلماک  رظن  قاـفتا  یقرـش .  بونج  هیواز  رد  هفوک  فورعم  دجـسم  هب  تسا 
لیقع نب  ملسم  ترضح  رهطم  رکیپ  هجحلا 60 ق  يذ  متشه  زور  رد  جحذم  هلیبق  دایز ،  نبا  تقفاوم  اب  یجحذم ،  هورع  نب  یناه  لیقع و 

راد خاک  رانک  رد  ار  اهنآ  فیرـش  رکیپ  نفد  روتـسد  تهج  نیدب  دایز  نبا  دـنا .  هدرپس  كاخ  هب  هرامالا  راد  رانک  رد  ار  هورع  نب  یناه  و 
و ددرگ ،  تبقارم  کیدزن  زا  اهنآ  دـقرم  ترایز  تهج  نایعیـش  تفر  دـمآ و  دـشاب و  رظن  ریز  رد  الماک  نانآ  ربق  هک  دومن  رداص  هراـمالا 

تسا هدوب  رت  عفترم  دجسم  حطس  زا  هرامالا  راد  خاک  تسا ،  یکاح  دجسم  رد  دوجوم  راثآ  مه  زورما  ات  هدمآ و  همیدق  نوتم  رد  هکنانچ 
رد دـسیون :  یم  نینچ  شا  همان  رفـس  رد  م 779 ق )   ) هطوـطب نبا  دراد .  حیرـصت  نیا  هب  لاس 580 ق  هب  شیوخ  همانرفـس  رد  ریبج  نبا  و 

دعس هک  هفوک  هرامالا  رصق  زا  اما  هدش . .  عقاو  لیقع  نب  ملسم  هربقم  دنور  یم  اجنآ  هب  هلپ  اب  هک  يا  هناخ  الاب  لخاد  عماج ،  یهرش  تهج 
راتخم ات  دوب  ناب  هیاس  فقـس و  نودب  ارهاظ  نانچمه  ربق  ود  نیا  تسا  هدنامن  اجرب  يزیچ  نآ  ياه  هیاپ  زج  نونکا  درک  انب  ار  نآ  صاق  و 

ار نآ  مان  تشگ و  سیسات  دبنگ  ياراد  یمرح  کی  ره  يارب  دومن و  رداص  ار  هناتسآ  يانب  روتـسد  لاس 65 ق  نابعش  رد  یفقث  هدیبع  نب 
لاس هب  هلودلادضع و  رـصع  رد  دش .  فشک  رمرم  گنـس  حول  ود  نآ  ریخا  ياه  لاس  تاریمعت  رد  هک  هدومن  کح  رمرم  گنـس  يور  رب 

هناهام قوقح  هدومن  لحم  نآ  رد  تنوکس  هب  قیوشت  ار  مدرم  دنتخاس و  ییاه  هناخ  هناتـسآ  رانک  رد  دیدرگ و  تمرم  هناتـسآ  نیا  368 ق 
ریمعت هناتسآ  نیا  دندروآ ،  تسد  هب  يدازآ  نایعیش  هک  وکالوه  نامز  رد  لاس 656 ق  رد  سپس  دندرک .  يراج  هناتسآ  نانکاس  يارب  زا 

هناتسآ و نیا  هنکـس  رثکا  تشگ و  یم  بوسحم  نایعیـش  مهم  زکارم  زا  یکی  هناتـسآ  نیا  دوب و  يزار  دومحم  نب  دمحم  نآ  یلوتم  دش و 
یم يروبجلا  ناملـس  لماک  تسا .  تبث  لـیقع  نب  ملـسم  ترـضح  هناتـسآ  راوید  رب  هک  ناـنچ  دـندوب ،  هیوب  لآ  هیرذ  زا  هناتـسآ  ناـیلوتم 

حیرـض شیوخ  هنیزه  هب  لاس 681 ق )  رد   ) ینیوج دمحم  دنزرف  نیدـلا  سمـش  يو  ردارب  ینیوج و  دـمحم  دـنزرف  کلم  اطع  دـسیون : 
زا سپ  دوب .  يزار  دومحم  دنزرف  دمحم  اب  هناتسآ  تیلوت  رصع  نآ  رد  دندومن و  بصن  لیقع  نب  ملسم  ترضح  فیرـش  ربق  رب  دنتخاس و 

البرک و هسدقم  تابتع  رد  یتاریمعت  رد 767 ق  تلود  نیا  ردتقم  نیطالس  زا  یکی  سیوا  نایریالج ،  تلود  سیسات  ندیسر و  تردق  هب 
هناتـسآ نیا  رد  یـساسا  تاریمعت  مه  لاـس 1055 ق  رد  داد .  ماـجنا  یتاحالـصا  تاـمیمرت و  مه  هناتـسآ  نیا  رد  دروآ و  لـمع  هب  فجن 

لیقع نب  ملـسم  ترـضح  رابنا  رد  العف  هک  تشگ  ادـها  ناخ  اقآ  ما  هلیلج  يوناب  طـسوت  فیرـش  ربق  تهج  حیرـض  دـش و  ماـجنا  هکراـبم 
اب ربارب   ) لیقع نبا  ملـسم  دـش  دیهـش  تسا :  هلمج  نیا  نمـضتم  هک  هدـش  هدورـس  يا  هعطق  رد  نآ  ماجنا  خـیرات  ددرگ و  یم  يرادـهاگن 

رمرم گنـس  هعطق  رب  هک  دـش  یـساسا  ریمعت  ناخ  نیـسحلادبع  نب  دـمحم  ظفاح  باون  طسوت  هناتـسآ  نیا  لاــس 1233 ق  رد  1055 ق ) 
ار روکذم  گنـس  ریخا  ياه  لاس  تاریمعت  عقوم  رد  دوب ،  هدـیدرگ  بصن  هناتـسآ  لخاد  رد  هدـش و  کح  روکذـم  تاریمعت  انب و  خـیرات 

لاس رد  سپس  دوش ،  یم  يرادهاگن  ملسم  ترـضح  هناتـسآ  رابنا  رد  العف  گنـس  نیا  دید .  بیـسآ  نآ  زا  یتمـسق  اذل  دندرک ،  اج  هباج 
هتشاد لاسرا  ناتسودنه  زا  يوقن  لآ  یلع  رادلد  دیـس  دنزرف  نیـسح  دیـس  هک  یلاوما  طسوت  رهاوج  بحاص  نسح  دمحم  خیـش  1263 ق 

نب ملسم  دقرم  نارئاز  تهج  هناتـسآ  نیا  ندوب  کچوک  ریخا  ياه  لاس  رد  دروآ .  لمع  هب  هکرابم  هناتـسآ  نیا  رد  یـساسا  تاریمعت  دوب 
یم هجاوم  قارع  تموکح  تفلاخم  اب  داد  یم  رییغت  ار  یناتـساب  راثآ  هک  تهج  نیا  هب  نآ  هعـسوت  یفرط  زا  دوب و  سوسحم  ـالماک  لـیقع 

هعـسوت و تساوخرد  تشاد ،  لاس 1384 ق  رد  همات  تماعز  هک  میکح  هللا  تیآ  زا  هناتـسآ  نیا  یلوتم  نایعیـش و  زا  یعمج  اذـل  تشگ ، 
دنزرف داشر  دمحم  جاح  درک و  تقفاوم  تساوخرد  نیا  اب  میکح  هللا  تیآ  دندومن .  ار  نآ  دبنگ  ندرک  دودنارز  یـساسا و  يانب  دـیدجت 

رانید رازه  رب 180  غلاب  نآ  هنیزه  دندومن و  دیدج  نامتخاس  هب  عورـش  لاس 1385 ق  رد  درک و  لبقت  ار  نآ  هنیزه  یفجن  هزرم  لآ  رـصان 
یبونج قاور  هک  تسا  قاور  ياراد  فرط  هس  زا  عبرم و  رتم  تحاسم 106  هب  شوگ  راهچ  مرح  ياراد  هناتسآ  نیا  کنیا  دیدرگ و  یقارع 

هتشگ سیسات  یگرزب  دبنگ  فیرش  ربق  يور  رب  گرزب و  ناویا  کی  مرح  لباقم  رد  ددرگ و  یم  لصتم  یفقث  هدیبع  یبا  نب  راتخم  ربق  هب 
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هللا تیآ  زا  یناهبهب  یعیفر  نیسح  دمحم  جاح  سپـس  تسا .  رتم  فیرش 29  نحص  زا  رتم و  هناتـسآ 18  مرح  ماب  يالاب  زا  نآ  عافترا  هک 
لاس 1391 ق رد  هناتسآ  دبنگ  يراکالط  دومرف و  تباجا  میکح  هللا  تیآ  ددرگ و  راذگاو  يو  هب  دبنگ  يراکالط  هک  دومن  اضاقت  میکح 

دندوب نآ  مامتا  لوغشم  ناهفصا  رد  یناهفصا  نادنمرنه  هک  داد  ار  يا  هرقن  حیرض  نتخاس  روتسد  میکح  هللا  تیآ  هاگنآ  دیـسر .  نایاپ  هب 
دقرم رب  العف  دـیناسر و  مامتا  هب  ار  نآ  میکح  فسوی  دیـس  هللا  تیآ  يو  دـنزرف  تفگ و  کیبل  ار  قح  يادـن  هنس 1390 ق  رد  ناشیا  هک 

نایعیش ياه  هاگترایز  مهم و  زکارم  زا  یکی  هناتسآ  نیا  تسا .  بصن  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  یبا  مایق  دیهـش  نیلوا  مالـسا و  رادرس 
(480  . ) تسا رادروخرب  یصاخ  لالج  هوکش و  زا  هزورما  هک  تسا  ناهج 

قارع تمس  هب  همرکم  هکم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح  مراهچ :  لصف 

قارع تمس  هب  همرکم  هکم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح 

رد هک  ینایجاح  نت  رازه  تسیود  ات  دـصکی  زا  بکرم  یهوبنا  زا  تساـپ .  هب  وهاـیه  هلغلغ و  مارحلا  دجـسم  هکم و  رد  تسا .  هیورت  زور 
نما و يوک  نآ  هب  دوخ  یـشاوح  اب  نویـسایس  تساـپرب .  يا  هلول  تسا و  ینم  بناـج  هب  ناـنآ  تکرح  زور  هیبلت و  مارحا و  هوبنا  زور  نآ 
 ، دنشابن تکاس  دیاش  دنا  هدمآ  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  هک  مغ  ناوراک  ياضعا  دنراد .  رظن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راتفر  هب  هدمآ و  ناما 

هداوناخ مرح و  یلاوم و  نت  بلاط و 8  یبا  لآ  زا  نت   19 تسا ،  هدش  لیکشت  تیـصخش  لاجر و  يا  هدع  زا  ینیـسح  ناوراک  همه  نوچ 
نارایـشه هک  يزور  نینچ  رد  ناگتـسب  ناشیوخ و  زا  ییادج  عقوم  رد  هژیوب  وهایهرپ  ناوراک  نیا  تکرح  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
دوراجلا یبا  ( 481  . ) تسا راوشد  رایـسب  يزور  نینچ  رد  اهنیا  ییادج  تسا .  ییاه  لیماف  کی  ره  يارب  دندمآ و  هکم  هب  زور  نآ  ناهج 

قارع يوس  هب  هدرک  كرت  ار  ادخ  هناخ  جح  مسوم  رد  ارچ  درک :  ضرع  ترـضح  هب  ریبز  نبا  دنک :  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
هدرپس كاخ  هب  هبعک  ولج  رد  هک  نآ  زا  تسا  رت  بوبحم  تارف  رانک  رد  مندـش  نفد  انامه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يور ؟  یم 
جراخ اج  نیا  زا  هک  تسا  رتهب  دومرف :  اذل  دنزیر  یم  ار  شنوخ  دشاب  مه  ادخ  مرح  رد  رگا  دـید  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ( 482  . ) موش

ار وا  رما  دیاب  هدرک ،  رما  نم  هب  مدج  دومرف :  ترـضح  دندش .  ترـضح  نتفر  عنام  دندمآ و  ریبز  نب  هللادـیبع  سابع و  نب  هللادـبع  موشب . 
دشابن لاتق  لتق و  هک  دینک  حلص  لالض  لها  اب  امش  تفگ :  دمآ و  رمع  نب  هللادبع  دعب  هانیسحاو  تفگ :  سابع  نبا  مورب .  منک و  تعاطا 

ار ربمغیپ  داتفه  باتفآ  بورغ  ات  رجف  عولط  زا  لیئارـسا  ینب  یناد ؟  یم  ار  ایرکز  نب  ییحی  نایرج  ایآ  نمحرلادبع ،  ابا  يا  دومرف :  سپ  . 
ماقتنا اهنآ  زا  ادخ  دعب  دنا .  هدرکن  يراک  چـیه  هک  نیا  لثم  دـندش  لوغـشم  تراجت  هب  دنتـسشن و  رازاب  رد  دـنتفر  زاب  دـندناسر و  لتق  هب 
هیورتلا موی  هب  نوریب  دندرک  مرح  زا  ار  مرح  ( 483  . ) دنتـسه افو  یب  دننک و  یمن  کمک  اهنیا  نمحرلادبعابا ،  يا  يزیهرپب  سپ  تفرگ . 
دنهانپ ار  ملاع  هک  یناسک  نوماه  تشد  ردنا  هتشگرس  همه  نوریب  دندرک  مرح  زا  ار  مرح  دنتسشن  لمحم  نآ  ردنا  نیتاوخ  دنتـسبب  لمحم 

يدع حامرط  تفج  نوچ  تشگ  رتشا  گنز  اب  يدح  دوب  يدع  حامرط  تسد  ربا  دوجیذ  يوناب  هقان  راهم  لد  هبعک  زا  دـندز  هگ  رخ  نورب 
نیمز يور  هدنامرف  نیسح  تسا  نینموملا  ریما  تخد  نیهم  هتسسگ  اه  قیالع  دیق  زا  لد  هتسشن  لمحم  رد  هک  وناب  نیمه  تفگ  رتش  نآ  اب 

(484  ) نایرع ياهرتشاز  نم  میوگ  هچ  دمآ  شدرگ  رد  کلف  يدنچ  زا  سپ  ییامن  شراز  لد  رازآ  مه  ییامن  شرازآ  هک  نآ  ادابم  تسا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  یهلا  مایپ 

هزاوآ نیا  هلمج  الامجا  یلو  تسین ،  لهس  شسرپ  نیا  خساپ  دید ؟  یم  هچ  دینش و  یم  هچ  دوب  هکم  رد  هک  هام  راهچ  مالسلا  هیلع  نیسح 
رـشب و هعماـج  مظن  يارب  یهلا  ناـمرف  یپاـیپ  داد و  یم  سپ  ملاـع  هب  تمکح  زا  ولمم  بل  ود  هب  تفرگ و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ار  اـه 

مه ار  تایح  بح  تایح و  دـید و  یمن  یپایپ  ياه  نامرف  نیا  يارجا  زا  یعنام  دیـسر و  یم  وا  هب  یناسنا  هعماج  رد  یهلا  همانماظن  يارجا 
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ار رمع  دـید  یم  اعدـم  نیا  دـیوم  ار  رـشب  رمع  يریذـپ  نایاپ  هکلب  تسناد ،  یمن  عنام  نآ  همتاـخ  رـشب و  رمع  عضو  هب  یگدیـسر  زا  دـعب 
وا زین  رارسا  نیا  دوزفا ،  یم  نیشیپ  رارسا  نآ  رب  دینش  یم  رشب  زیمآ  تفگش  تقلخ  زا  تایح و  توم و  زا  هک  يرارـسا  درک و  یم  همجرت 

لیعامسا میهاربا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  شفالـسا ،  هب  ندیـسر  هار  رد  ار  وا  دومن .  یم  توعد  يراکادف  هب  درک و  یم  قیوشت  ار 
تاـیح توم و  زمر  رـشب و  دوجو  رارـسا  هک  نیرخآ  هژیوب  هزاوآ  نیا  همجرت  يارب  درک .  یم  ادـیپ  مالـسلا  مهیلع  هزمح  رفعج و  یلع و  و 

نآ رد  نیمز  نامـسآ و  هیحان  زا  دیـسر و  یم  هک  یپایپ  ياه  نامرف  نآ  دناوخ .  ار  توملا . . .  طخ  هدنهد  ناکت  نیـشتآ و  هباطخ  تسا ، 
و درک .  ارجا  المع  تخیر ،  یم  هدنونـش  شوگ  هب  هتخیمآ  مه  هب  تهج  شـش  زا  دـیزو و  یم  شخب  تایح  میـسن  دـننام  ییاوتـسا  هقطنم 

يوزرآ ندش  هتـشک  تسود  هر  رد  عمـش  درگ  هناورپ  وچ  رای  رود  میدرگ  ( 485  . ) درک چوک  نادادـماب  دـناوخ و  ار  هبطخ  نآ  ارجا  يارب 
زا تسام  يوزرآ  قشع  شتآ  رد  نتخوس  نوچ  عمش  درگ  هناورپ  وچ  رای  رود  میدرگ  تسام  يولگ  نوخ  هب  هنشت  هچ  رگا  نمـشد  تسام 

نیا سپ  میوش  یک  شومارف  میا و  هتـشگ  شوماخ  تسام  يودـع  یکاخ  نت  نیا  لصو  هار  رد  میا  هدیـسر  ناناج  هب  میا و  هتـشذگ  ناـج 
هک اج  ره  تسام  يور  هب  ور  ادـخ  میور  فرط  ره  زک  تسین  راـی  رود  زج  هب  هبعک  فاوط  ار  اـم  تساـم  يوگ  تفگ و  اـج  همه  هک  ردـق 
هک نوچ  تسین  مغ  قلخ  نابز  ملاظ  مدرم  دـنا  هتـسب  رگ  تساـم  يوک  كاـخ  زا  شلگ  اـم  نوخ  شبآ ز  خرـس  ناوغرا  نیمز  يور  تسه 

تسام يوک  هب  اهلد  بلاغ 

ینیدلا ءاهب  يدهم 

یتقو تفگ .  یم  باحصا  هب  ار  نارای  دوخ و  تداهش  ربخ  ررکم  دوب .  مزاع  قارع  هب  هکم  زا  هکم و  هب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هللا ءاقل  یف  نموملا  بغریل  هنع ،  یهانتی  لطابلا ال  ناو  هب  لمعی  قحلا ال  نا  نورت  الا  دومرف :  نایب  ار  هبطخ  نیا  دندیـسر  مسحوذ  لزنم  هب 
نآ زا  هک  ار  لطاب  و  دوش ،  یمن  لمع  نادب  هک  ار  قح  دـینیب  یمن  ایآ  امرب  الا  نیملاظلا  عم  هایحلا  هداعـس و  الا  توملا  يرا  یناف ال  اقحم ، 

 . مینیب یمن  یگدنز  تداهش و  زج  ار  گرم  نم  هچ  دنیزگرب ،  ار  ادخ  رادید  نموم  دیاب  دوش .  یمن  یهن  ياریذپ  دتسیا و  یمن  زاب  یـسک 
نیا اب  مالسلا  هیلع  ماما  ( 486  . ) مناد یمن  یهانتمان  جنر  یتخس و  زج  ار  نارگمتس  اب  یگدنز  یبایماک و  تداعس و  زج  ار  گرم  نونکا  و 

اب زج  دننیب  یم  ناشیا  دومرف .  مالعا  همه  هب  ار  يراتخم  دوخ  تموکح  نتخاس  نک  هشیر  روظنم  هب  ار  ادخ  هار  رد  تداهش  نیـشتآ ،  نایب 
 . دور یمن  نیب  زا  هملاظ  تموکح  شیوخ ،  ندش  هتشک 

اونین ياوه 

تشپ هورم  تسد  تسـش  یکـشا  هب  شدج  هبعک  میرح  زا  نیـسح  دراد  البرک  ناوراک  اب  لد  يور  نیـسح  دراد  اونین  ياوه  رگید  نایعیش 
راید هار  ور  شیپ  نیـسح  دراد  انم  يوک  تمرح  اه  نیا  زا  شیب  میظع  حـبذ  ود  داتفه و  البرک  رد  درب  یم  نیـسح  دراد  افـص  اما  داـهن  رس 
دناد یمن  سک  باتـش  اـب  لزنم  هب  لزنم  دور  اـه  لـمحم  هک  سب  نیـسح  دراد  اـفق  رد  مه  یملاـع  هآ  کـشا و  تـسین  شا  یفاـک  یتـسین 
مرح لها  ندرب  نیـسح  دراد  ایروب  زا  نفک  هک  یئاج  هب  ات  دـنرب  شجارات  هب  لگ  نوچ  مرح  جابید  تخر و  نیـسح  دراد  ازع  اـی  یـسورع 

رس هک  نشور  رحس  نوچ  یلو  شراسخر  عمش  ناگناورپ  نارورس  نیـسح  دراد  اور  یک  اه  یتمرح  یب  نیا  هنر  بیغ و  رـس  دوب و  روتـسد 
دنکرـس اب  ار  دهع  يافو  وا  نیـسح  دراد  ادخ  اب  يدهع  هک  دوخ  دیامن  یم  قارع  يامیپ  هار  هداهن  لد  هار  هب  رـس  نیـسح  دراد  ادـج  نت  زا 

دراد ات  ود  لکـشم  دـنک  رـس  نیمادـک  اب  افو  یب  شناتـسود  ناما و  یب  شنانمـشد  نیـسح  دراد  افو  یب  ناـیفوک  زا  لد  هب  نوخ  یلو  ادوس 
دنک یم  تمسق  هنشت  نانمشد  اب  دوخ  بآ  نیسح  دراد  امن  تروص  یکی  ام  زا  نامز  ره  تسالبرک  تشونرـس  اب  یلع  لآ  تریـس  نیـسح 

زا دعب  نیسح  دراد  ایح  یب  موق  هچ  اب  نیب  يرواد  تیب  لها  يور  هب  ددنب  یم  بآ  مه  شنمشد  نیـسح  دراد  اجک  ات  نیب  یگدازآ  تزع و 
ناکیپ مخز  ره  لد  هب  تسا و  قشع  زاس  نیـسح  دراد  اه  هدرپ  نیگنر  هچ  نک  اشامت  لد  نوخ  تسکـشا و  اـه  هدرپ  اـه و  هنحـص  شا  نیا 
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نیـسح دراد  انـشآ  هاگن  رجنخ  بل  اب  زونه  مدید  دش  هناگیب  همه  زک  رخآ  تسد  نیـسح  دراد  اون  روش و  زا  رپ  ملاع  نک  شوگ  يا  همخز 
مـشچ هب  نیـشنب  ایب  وگ  نینوخ  کشا  نیـسح  دراد  اعد  مدـید  بل  هب  مه  نیرفن  ياج  يادـخ  زا  دـهاوخ  هچ  اـت  مدرک  شوگ  دـیوگ  رمش 

نیسح دراد  ایر  یب  يازع  هشوگ  نیردناک  رایرهش 

دندش هراوآ  ناشیاه  هناخ  زا  قحان  هب 

تسایر و دصق  هب  ترضح  نآ  هک  تسا  لماک  لیلد  دوخ  ریغص  لافطا  تالایع و  اب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  ابا  یعمج  هتـسد  تکرح 
ردـپ دوـخ و  ناتـسود  زا  همه  هک  تفر  یم  نمی  تمـس  هب  اـنعطق  تشاد  يدـصق  نینچ  رگا  هدـماین و  مـصخ  رب  هـبلغ  يرهاـظ و  تفـالخ 

 . دومن یم  عورـش  ار  دوخ  هلمح  لماک  تازیهجت  اب  هاگ  نآ  هداد  رارق  راک  زکرم  ار  اـج  نآ  دـندوب .  تدارا  رد  مدـق  تباـث  شراوگرزب و 
یلصا دصقم  فده و  زا  هک  نآ  هچ  دندینش ،  سای  باوج  دندومن و  ترضح  نآ  هب  ار  داهنشیپ  نیا  ناردارب  ناتـسود و  ماوقا و  هک  نانچ 

هب رافک ) ملظ  هب   ) هک ینانموم  نآ  ( 488  . . ) هللا انبر  ول  وقی  نا  الا  قح  ریغب  مه  راید  نم  اوجرخا  نیذلا  ( 487  . ) دنتشادن ربخ  ترضح  نآ 
و دنتـشادن ،  يرگید  مرج  ییوگ  قح  زج  تساتکی ،  يادـخ  ام  راگدرورپ  دـنتفگ :  یم  هک  نآ  زج  دـندش و  هراوآ  ناشیاه  هناخ  زا  قحان 

زامن نآ  رد  هک  يدجاسم  اهرید و  اه و  هعموص  انامه  دنکن  رگید  یضعب  هب  ار  مدرم  زا  یـضعب  رـش  عفد  دهدن و  گنج  تصخر  ادخ  رگا 
ار ادخ  هک  درک  دـهاوخ  يرای  ار  وا  ادـخ  هتبلا  دـنک  يرای  ار  ادـخ  سکره  و  دـش .  یم  ناریو  بارخ و  همه  دوش  یم  رایـسب  ادـخ  رکذ  و 

لزان رفعج  هزمح و  مالـسلا و  هیلع  یلع  ناش  رد  هیآ  نیا  تسا :  هدـش  هتفگ  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  تسا .  ییاـناوت  رادـتقا و  ياـهتنم 
و ( 489  . ) دندرک جراخ  تهج  نودب  دوخ  ناکم  زا  ار  یلع  نب  نیـسح  هک  دیدرگ  يراج  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رد  و  تسا .  هدش 

(490  . ) مالسلا مهیلع  دمحم  لآ  یف  ترج  نیرجاهملا و  یف  تلزن  مالسلا :  هیلع  رفعج  وبا  لاق 

هکم زا  تکرح  هبطخ 

یلا ینهلوا  ام  هاتفلا و  دـیج  یلع  هدالقلا  طخم  مدآ  دـلو  یلع  توملا  طخ  هلوسر ،  یلع  هللا  یلـص  هللااب و  الا  هوق  هللا و ال  ءاشام  دـمحلا هللا 
البرک سیواونلا و  نیب  تاولفلا  نالـسع  اهعطقتت  یلاصواب  یناـک  هیقـال ،  اـنا  عرـصم  یل  ریخ  و  فسوی ،  یلا  بوقعی  قاـیتشا  یف  یفالـسا 

رجا انیفوی  هئالب و  یلع  ربصن  تیبلا  لها  اـناضر  هللا  یـضر  ملقلاـب ،  طـخ  موی  نع  صیحم  ـال  ابغـس ،  هیرجا  اـفوج و  اـشارکا  ینم  نـالمیف 
انیف ـالذاب  ناـک  نم  هدـعو ،  مهب  زجنی  هنیع و  مهب  رقت  سدـقلا  هریظح  یف  هل  هعوـمجم  یه  هتمحل و  هللا  لوـسر  نع  ذـشت  نـل  نیرباـصلا ، 
نآ زا  تیشم  و  تسا ،  يادخ  رم  ساپـس  ( 491  . ) یلاعت هللا  ءاش  نا  احبـصم  لحار  یناف  انعم  لح  ریلف  هسفن  هللا  ءاـقل  یلع  اـنطوم  هتجهم و 

هزیشود هنیس  ندرگ و  رب  دنب  ندرگ  دننام  تسا  ییابیز  طخ  مدآ  نادنزرف  رب  گرم  تسین .  وا  هلیـسو  هب  وا و  هب  زج  یتردق  چیه  تسوا و 
نآ تاقالم  هب  هک  هدش  هدیزگرب  یهاگلتق  نم  يارب  فسوی .  هب  بوقعی  قایتشا  نوچ  متسه ،  دوخ  هتشذگ  ناکاین  هلاو  نم  ردقچ  ناوج . 
ياه مکـش  دـننک و  یم  هعطق  هعطق  البرک  سیواون و  نایم  ياه  نابایب  صیرح  ناگرگ  ارم  ياضعا  ياهدـنب  هک  مرگن  یم  ایوگ  مناـباتش . 

تشونرس ریدقت  ملق  هک  يزور  زا  امن  مدآ  هنسرگ  صیرح و  ياه  گرگ  نامه  دننک .  یم  رپ  نم  نت  ياه  هراپ  زا  ار  دوخ  یهت  هنـسرگ و 
 . منک یم  ربص  ییادخ  تاناحتما  اه و  يراتفرگ  تسا .  دنوادخ  يدونشخ  نامه  تیب  لها  ام  يدونـشخ  تسین .  يا  هراچ  نیا  زج  هدرک . 

دوپ و رات و  دـنام .  دـهاوخن  رود  ادـج و  وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  دوپ  رات و  داد .  دـهاوخ  ار  نارباص  لماک  شاداپ  ام  هب  وا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نامشچ  دش ،  دهاوخ  عمج  هتسویپ و  همه  یهلا  سدق  هاگشیپ  رد  هدش  يروآ  عمج  ربمغیپ  هدنکارپ  ياه  هتشر 

ار دوخ  لد  نوخ  نامدـصقم  ام و  هار  رد  ام و  نایم  رد  سکره  دیـشاب ،  رایـشه  دوش .  یم  زجنم  اهنآ  رب  وا  ياـه  هدـعو  نشور و  اـهنآ  هب 
 . هللا ءاش  نا  درک  مهاوخ  چوک  دادماب  نیمه  نم  هچ  دنک ،  چوک  ام  اب  دیامن ،  یم  سفن  نیطوت  دنوادخ  تاقالم  يارب  و  دـشخب ،  ناگیار 
هب رمع  همه  رد  درکن  يداش  هدنخ  هک  یبل  درک  مسبت  دمآ و  تارف  رانک  نیـسح  درک  مگ  دوخ  ياپ  تسد و  نانچ  تسود  قوش  ز  ( 492)
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تـسا نیا  هلمج  نیا  يانعم  هتجهم  الذاب  انیف  ناک  نم  توملا  طخ  هبطخ  هلابند  يدیهـش  حاتف  ازریم  جاح  درک  مسبت  نیعل  رمـش  رجنخ  ریز 
ادـخ هار  رد  دوش  یم  درک .  عافد  یمالـسا  هعماج  تداعـس  زا  مدرم و  قح  زا  ادـخ و  نید  زا  دوش  یم  فلتخم  لیاسو  اب  ینامز  ره  رد  هک 
باتک ادخ  هار  رد  دوش  یم  دروآ ،  هار  هب  ار  مدرم  هدنزومآ  دـنمدوس و  نانخـس  اب  تفگ و  نخـس  ادـخ  هار  رد  دوش  یم  درک ،  لام  لذـب 
مالعا هلمج  نیا  اب  ماما  اما  دوزفا .  ناشیا  یقالخا  ینید و  تریـصب  رب  تخاس و  رت  کـیدزن  تقیقح  قح و  هار  هب  ار  مدرم  نآ  اـب  تشون و 

دنک و لح  ار  مالـسا  لکـشم  دناوتب  ینابز  ياه  یهاوخ  ریخ  یملق و  ياه  تدعاسم  یلام و  ياه  کمک  هک  تسین  يزور  زورما  هک  درک 
مه رب  ار  نآ  ینابم  و  دریگب ،  ار  داسف  ولج  دناوت  یمن  يرما  چیه  يراکادـف  زج  يزاب و  ناج  زج  تداهـش و  زج  هک  هدیـسر  ییاج  هب  راک 

ناموت هاجنپ  مه  نم  درادرب  یمدق  ادخ  هار  رد  دناوخ  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  لاح  دشابن  رکف  رد  یـسک  دنک .  ور  ریز و  دزیرب و 
يرگید مهد .  یم  زات  تخات و  رپ  دنمورین  بسا  کی  مه  نم  دیوگب :  ماما  توعد  باوج  رد  یفعج  رح  نب  هللادیبع  هک  نیا  ای  مهد .  یم 

 ، هزین هن  دهاوخ  یم  ریشمش  هن  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  منک .  یم  ماما  رذن  هزین  راهچ  هرز و  تفه  ریـشمش و  جنپ  مه  نم  دیوگب :  مه 
 . دریذـپ یم  درادـن  غیرد  يو  هار  رد  ار  دوخ  ناـج  تین  نسح  افـص و  يور  زا  مه  نآ  یـسک  رگا  طـقف  لوـپ .  هن  دـهاوخ و  یم  بسا  هن 
ام رفسمه  دناوت  یم  دوش ،  دراو  لاعتم  يادخ  رب  هک  دراد  یگدامآ  یسک  ره  دهد و  وا  هب  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  تسا  رـضاح  سکره 

دعاسم هک  داعـس  مک  نامدرم  زا  يرایـسب  ماما ،  دیکات  همه  اب  هک  تسا  بیجع  منک  یم  تکرح  دهاوخب  ادخ  رگا  ادرف  دادماب  نم  دشاب . 
مالـسلا هیلع  ملـسم  تداهـش  ربخ  هک  يزور  ات  ناشرتشیب  دیاش  دـندش و  هارمه  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  دوب ،  هداد  بیرف  ار  اهنآ  عاضوا  ندوب 

تـسد هب  اهراک  دوش و  یم  هفیلخ  هک  دنتفر  یم  یماما  هارمه  لوا  نامه  زا  مدرم  ینا  هک  تسا  نیا  فاصنا  اما  دندنام .  ماما  هارمه  دیـسر 
مه يزور  تسب و  دـنهاوخ  وا  يو  هب  مه  ار  بآ  يزور  دور و  یم  تداهـش  يراکادـف و  يارب  هـک  یماـما  هـن  دـش ،  دـهاوخ  هدرپـس  يو 

(493  . ) دیسر دنهاوخ  تداهش  راختفا  هب  وا  ناهارمه 

البرک ناوراک 

ار البرک  هاگ  هدعو  میتفات  رب  خر  زورما  رگ  هبعک  يانم  زا  درک  میهاوخ  الو  لها  هبعک  ار  البرک  درک  میهاوخ  البرک  يوس  هب  ور  هبعک  ام ز 
قولخم دسانـشب  هک  اـت  درک  میهاوخ  افـص  زا  ناـمیا  نکر  ار  ـالبرک  میا  هدومنب  افـص  نکر و  مزمز و  زا  عادو  رگ  درک  میهاوخ  اـنم  نوچ 

یپ زا  درک  میهاوخ  افـشلا  راد  ار  شیوخ  ياونین  رـشب  يانبا  لهج  درد  نامرد  یپ  زا  درک  میهاوخ  امندزیا  هنیئآ  ار  شیوخ  ار  قلاخ  ناـهج 
برک و يداو  ار  البرک  مینکفا  یم  الب  برک و  شتآ  رد  ار  شیوخ  درک  میهاوخ  اپ  هب  ار  يدرم  دازآ  مچرپ  رشح  زور  ات  رشب  عون  يدازآ 

ناهج رد  ات  یبهذم  بالقنا  درک  میهاوخ  ایربک  تاذ  اگرد  رب  هدجـس  تخاس  میهاوخ  وضو  لد  نوخ  لد ز  قدـص  ام ز  درک  میهاوخ  الب 
يانف اب  درک  میهاوخ  اونین  نوچ  اونین  نیمز  رد  قح  يان  رد  دحا  هللا  وه  لق  ياون  رب  درک  میهاوخ  ادص  رپ  ار  ناهج  قح  يادن  زا  دیدپ  دیآ 
يوس هب  ور  هبعک  ام ز  مینک  ناینب  ناهج  رد  لد  هبعک  ات  ایو ) رس   ) درک میهاوخ  ادا  نادزی  هر  رد  ار  دوخ  نید  نید  ياقبا  هار  ردنا  نتشیوخ 

تکرح قارع  يوس  هب  هکم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  نآ  زا  شیپ  مدید  دیوگ :  یم  هک  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  درک  میهاوخ  البرک 
داد یم  رد  ادن  درک و  یم  توعد  ترـضح  نآ  تعیب  هب  ار  مدرم  لیئربج  دوب .  هداتـسیا  هبعک  رد  دوب و  وا  تسد  رد  لیئربج  تسد  دـنک ، 

 : دیوگ یم  هرازف  ینب  زا  يدرم  دش  ریهز  بیصن  ناهج  ود  تداعـس  ( 494  ) ادخ تعیب  يوس  هب  مدرم  يا  دیباتـشب  هللا  هعیب  یلا  اومله  هک : 
قارع فرط  هب  هتـشگزاب  هکم  زا  یلجب  نیق  نب  ریهز  اب  زین  نم  تفر ،  یم  قارع  يوس  هب  هکم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  هاگ  نآ 

یم دورف  وا  هک  اج  ره  رد  مینک .  دروخرب  وا  اب  دـنیزگ  یم  لزنم  وا  هک  اج  نآ  ای  هار ،  نیب  رد  میتشادـن  تسود  تقو  چـیه  اما  میتفر ،  یم 
نانچ میدوب  بقارم  هک  نیا  نیع  رد  یلو  میدـمآ .  یم  دورف  اـم  درک  یم  تکرح  وا  هک  اـج  ره  میدرک و  یم  تکرح  اـج  نآ  زا  اـم  دـمآ 

ندروخ اذـغ  لوغـشم  يرانک  رد  زین  ام  دز و  رداچ  يا  هشوگ  رد  وا  میدـمآ .  دورف  وا  اب  راـچان  هب  لزاـنم  زا  یکی  رد  هک  درک  دـمآ  شیپ 
نب نیسح  هک  هلمج  نیا  ندینش  دهاوخ .  یم  ار  وت  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ریهز ،  تفگ :  درک و  مالس  دمآ و  يدرم  هاگان  هک  میدوب 
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میدیشک ندروخ  اذغ  زا  تسد  دنک !  ریگ  ام  ناهد  رد  همقل  دوب  کیدزن  هک  درک  تحاران  دنازرل و  ار  ام  نانچ  هدرک ،  راضحا  ار  وت  یلع 
هک ورمع  رتخد  مهلد  ناهگان  دـهدب .  در  خـساپ  تساوخ  یم  ریهز  تسا ؟  راک  هچ  ریهز  اب  ار  نیـسح  هک  میتفر  ورف  رکفت  رحب  رد  همه  و 
ابا وا  دزن  نتفر  زا  وت  دهاوخ ،  یم  ار  وت  هداتسرف ،  وت  لابند  هب  یسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  تفگ :  وا  هب  دوب  ریهز  رسمه 
نیا راتفگ  ییآ ؟  زاب  هاگ  نآ  دیوگ  یم  هچ  ینیبب  ات  یهد  ارف  شوگ  شنانخس  هب  يورب و  شدزن  هب  دراد  یعنام  هچ  هللا  ناحبس  ینک !  یم 

شمان هشیمه  ات  دومن و  خرـس  رز  هب  لیدبت  ار  شدوجو  سم  هک  درک  فرـصت  شرهوش  ناور  هیحور و  رد  نانچ  درک و  ار  دوخ  راک  نز 
تفر و مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  تفرگ ،  رارق  شرـسمه  نانخـس  ریثات  تحت  ریهز  هصالخ ،  درک .  تبث  ماود  هب  ملاـع  هدـیرج  رد  ار 

تیهام رییغت  هک  یلاحرد  تشگزاب  دوب .  ادـیوه  نآ  زا  رورـس  يداش و  راثآ  هک  یناوغرا  يا  هرهچ  اب  اـما  تشگزاـب ،  نآ  زا  سپ  یکدـنا 
ناتـسلگ يراذـعلگ ز  یـسوه  رـس  رد  وت  لصو  زا  زج  هب  ار  ام  تسین  تشاذـگ  رانک  وا  زج  ار  زیچ  همه  دوب .  هدـش  اـنف  وا  دوجو  رد  هداد 

رای سب  ار  ام  نارگ  لطر  ناهج  نانارگ  زا  داب  مرود  ایر  لها  یتبحص  مه  نم و  سب  ار  ام  ناور  ورس  نآ  هیاس  نمچ  نیز  سب  ار  ام  ناهج 
نیا یـسوه  رـس  رد  وت  لصو  زا  زج  هب  ار  ام  تسین  سب  ار  اـم  ناـج  سنوم  نآ  تبحـص  تلود  میبلط  تداـیز  هک  تجاـح  هچ  تساـم  اـب 
همیخ داد  روتسد  سب  ار  ام  ناکم  نوک و  زا  وت  يوک  رس  هک  تسرفم  متشهب  هب  ار  ادخ  شیوخ  رد  زا  سب  ار  ام  ناهج  ود  عاتم  تراجت ز 

تاملظلا نم  مهجرخی  اونمآ  نیذلا  یلو  هللا  همیرک :  هیآ  قادصم  هب  هلیـسو  نیدـب  دـننک .  قحلم  یلع  نب  نیـسح  ياه  همیخ  هب  ار  ام  ياه 
(496  . ) دیمرآ ینشور  رون و  رسارس  یناهج  رد  دیهر و  یتخبدب  هریت و  رسارس  یگدنز  نیا  ياه  یکیرات  تاملظ و  زا  ( 495  ) رونلا یلا 

؟  تشذگ هچ  هار  یط  رد 

یمکحم دهاوش  ینک  تقد  ترضح  رفس  تایصوصخ  یضعب  هب  رگا  اریز  زگره ،  منک ،  یم  هغلابم  هتفگ  نیا  رد  نم  هک  دیرادنپم  راهنیز 
هک دـنا  هتـشون  اه  خـیرات  نیرتدـمتعم  لتقم و  ياه  باتک  همه  هک  نک  رظن  رح  هیـضق  رد  یمک  هلمج  زا  ینک  یم  ادـیپ  ام  ياـعدا  نیا  رب 
یب لاح و  یب  یگنـشت  زا  شنارای  وا و  هک  یلاح  رد  درک  تاقالم  رح  اب  فلع  بآ و  یب  نابایب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماـگنه 
دینک باریس  ار  وا  موق  دومرف :  شناناوج  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیـسر .  یم  بسا  رازه  راوس و  رازه  هب  اهنآ  هدع  دندوب و  هدش  ناج 

ولج دـندرک و  یم  رپ  بآ  زا  اه  هساک  اه و  ماج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  دیـشاپب و  بآ  ار  اه  بسا  دـیروایب و  نییاـپ  ار  اـه  بآ  و 
همه هک  نیا  ات  دنتـشاذگ  یم  رگید  یبسا  ولج  دنتـشاد و  یم  رب  دش  یم  ریـس  دروخ و  یم  هعرج  راهچ  هس  هک  نیمه  دـنتفرگ و  یم  یبسا 

يزوسلد و تقفـش و  رهم و  محر و  بتارم  هک  نادـب  يازفیب و  بجعت  رب  شیدـنیب و  شوـه  تقد و  اـب  نوـنکا  دـندش .  باریـس  اـه  بسا 
فرط زا  دندمآ و  یم  رامش  هب  يو  نانمشد  زا  درک  باریـس  هک  یموق  نیا  هک  یلاح  رد  دوب .  هزادنا  هچ  ات  ترـضح  یلد  كزان  هفطاع و 

زرط هک  دوب  یقارع  یبراحملا  ناـعط  نب  یلع  ( 497  ) مان هب  یـصخش  نانیا  نایم  رد  یتح  دننک .  ریگتـسد  ار  يو  هک  دندوب  هدمآ  دایز  نبا 
زا بآ  دروخ  یم  بآ  هک  یماگنه  دزیرن و  هک  دنک  جک  ناسچ  ار  يروخ  بآ  نهد  هک  دـیمهفن  تسنادـن و  يروخ  بآ  زا  ندروخ  بآ 
ات تشادهاگن  جک  كرابم  تسد  اب  ار  يروخ  بآ  دش و  هدایپ  بسا  زا  تلالج  همه  نآ  اب  ترـضح  تخیر و  یم  شـسابل  اه  بل  هشوگ 
هب هکلب  الط و  تمیق  هب  بآ  هک  يرازگیر  ریاب و  کشخ و  فلع و  بآ و  یب  يارحص  رد  شیدنیب  رگید  و  درک .  باریـس  ار  يو  هک  نیا 
هک تسا  ییاقآ  هچ  نیا  گرزب و  حور  هچ  نیا  یتواخس و  هچ  نیا  دوشن ،  ادیپ  بآ  الصا  زور  هس  ود  یهاگ  دیاین ،  تسد  هب  ناج  تمیق 
هک دوب  عیسو  هزادنا  هچ  یناطلس و  هاگتسد  هچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بکوم  هک  نک  رکف  زاب  و  دوش .  یم  رادروخرب  نآ  زا  زین  نمـشد 
رفن رازه  هب  لقادح  ترضح  دوخ  هداوناخ  دالوا و  نارای و  صاخـشا و  نینچ  مه  دندش و  باریـس  بسا  رازه  راوس و  رفن  رازه  نآ  بآ  زا 
یم لمح  ار  هریغ  باوختخر و  ماج و  ساط و  هساک و  گـید و  زا  دوب  اـهنآ  اـب  هچنآ  عاـتم و  هیثاـثا و  هک  ینابـسا  زاـب  دـندش و  یم  غلاـب 

باسح مه  يور  دننک  هدافتسا  بآ  زا  دوب  مزال  بکوم  نیا  رد  هک  اهنآ  همه  رگا  نیاربانب  دیسر .  یم  بسا  رازه  هب  نارتش ،  زج  دندرک ، 
 . دندش باریس  نآ  زا  شنابسا  شنارای و  رح و  هک  یطایتحا  بآ  زج  دیسر  یم  رفن  رازه  جنپ  هب  مک  تسد  مینک ، 
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رح هاپس  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ینارنخس 

 : دومرف ادخ  انث  دمح و  زا  دعب  دناوخ :  رح  هاپس  شیوخ و  باحـصا  يارب  هضیب  رد  ار  هبطخ  نیا  رازیع  یبا  نب  هبقع  زا  فنخم  یبا  لقن  هب 
مثالاب و هللا  دابع  یف  لمعی  هللا  لوسر  هنـسل  افلاخم  هدـهع  اثکان  هللا  مارحل  الحتـسم  ارئاج  اناطلـس  يار  نم  لاق :  هللا  لوسر  نا  سانلا !  اـهیا 

هعاط اوکرت  ناطیـشلا و  هعاط  اومزل  دـق  ءالوه  نا  ـالا و  هلخدـم ،  هلخدـی  نا  هللا  یلع  اـقح  ناـک  لوق ،  ـال  لـعفب و  هیلع  ریغی  ملف  ناودـعلا 
نیا رد  ( 498  . . . ) هریغ نم  قحا  اـنا  هلـالح و  اومرح  هللا و  مارح  اولحا  یفلاـب و  اورثاتـسا  دودـحلا و  اولطع  داـسفلا و  راورهظا  نمحرلا و 

لوسر مدرم ،  يا  دومرف :  درک و  مالعا  ار  شیوخ  مایق  تلع  تارکنم و  همه  نآ  ربارب  رد  ار  ناناملـسم  تیلووسم  مالـسلا  هیلع  ماما  هبطخ 
فلاخم دنکشب و  ار  ادخ  دهع  دهد و  رارق  لالح  ار  ادخ  مارح  هک  ار  يراکمتـس  ناطلـس  دنیبب  سکره  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

 ، دنکن راکنا  وا  رب  يراتفگ  لمع و  هب  سپ  دشاب ،  راک  متـس  راک و  هانگ  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  دـشاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تنس 
هدش و ناطیش  تعاط  مزالم  مدرم  نیا  هک  دیشاب  هاگآ  دزاس .  دراو  هدش  ررقم  وا  باذع  يارب  هک  یهاگیاج  رب  ار  وا  ادخ  رب  تسا  راوازس 
وا مارح  مارح و  ار  ادخ  لالح  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  لاملا  تیب  لیطعت و  ار  دودح  راکشآ و  ار  داسف  هدرک و  كرت  ار  ادخ  تعاطا 

(499  ) ار فورعم  هب  رما  طیارش  دنک  راکنا  نانآ  رب  هک  متسه  یسک  رتراوازس  نم  دنا و  هتخاس  لالح  ار 

البرک هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دورو  مجنپ :  لصف 

البرک هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دورو 

مان نوچ  البرک .  دنتفگ :  دراد ؟  مان  هچ  نیمز  نیا  دیسرپ :  دیسر ،  نیمز  نآ  هب  نوچ  دش و  دراو  البرک  نیمز  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
دییآ دورف  تسا ،  مغ  تنحم و  لحم  الب و  برک و  عضو  نیا  دومرف :  سپ  ءالبلا  برکلا و  نم  کـبذوعا  ینا  مهللا  تفگ :  دینـش  ـالبرک 

ارم داد  ربخ  دـش .  دـهاوخ  عقاو  ناکم  نیا  رد  ام  ياهربق  تسام و  نوخ  نتخیر  ياج  نیمز  نیا  تسام .  مایخ  لحم و  لزنم و  اـج  نیا  هک 
دراو دوخ  یگشیمه  هاگمارآ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ( 500  . ) دندمآ دورف  اج  نآ  رد  سپ  اهنیا .  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج 

بآ و تسالبرک  اجنیا  هک  دییاشگب  راب  دـیآ .  یم  يراکادـف  تقیقح و  قح و  يوب  هک  اج  نآ  هداد ،  رارق  شیارب  ادـخ  هک  اج  نآ  دـش ، 
یم شوخ  هچ  هو  قشع  يوجلد  يداو  يا  مالـسلا  ادـخ  رون  لزنم  يا  مالـسلا  البرک  نیمزرـس  يا  مالـسلا  تسانـشآ  ناج  لد و  اب  شکاخ 

مدمآ ییوت  رکیپ  هم  سابع  لتقم  ییوت  رغـصا  هراوهگ  البرک  مربکا  زادـگناج  هاگلتق  مرهاوخ  هاگ  همیخ  يا  مالـسلا  قشع  يوب  اجنیا  دـیآ 
مدمآ نافوط  وچ  اما  مدمآ  مدمآ  ناج  رپهش  اب  مدمآ  نک  زاس  ار  دوخ  نامهم  رتسب  نک  زاب  ار  دوخ  شوغآ 

البرک هب  البرک  دیهش  دورو 

ای تفه  ات  درکن .  تکرح  داتـسیا و  زاب  تکرح  زا  شبـسا  هاگان  دیـسر  هک  ـالبرک  نیمز  هب  مرحم  مود  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
مه يرگید  مان  دومرف :  هیرـضاغ  دـش :  ضرع  دراد ؟  مان  هچ  نیمز  نیا  دومرف :  دنتـشادنرب .  مدـق  مادـک  چـیه  درک ،  ضوع  بسا  تشه 

هآ البرک .  دـنتفگ :  درادـن ؟  يرگید  مان  دومرف :  تارفلا .  یطاـش  دـندرک :  ضرع  درادـن ؟  يرگید  مسا  دومرف :  اونین .  دـنتفگ :  دراد ؟ 
اج نیا  رد  تسام و  نوخ  نتخیر  لحم  تسام و  نارتش  هاگباوخ  اج  نیا  دییآ ،  دورف  تسالب ،  هودنا و  نیمز  نیا  دومرف :  دیشک و  يدرس 

جنپ زور  ( 501  . ) تسا هداد  ربخ  نم  هب  مدـج  هک  تساج  نامه  نیا  دوش و  یم  هاگترایز  ام  روبق  اج  نیا  رد  دوش و  یم  کته  اـم  تمرح 
نب رمع  دعب  زور  دـمآ .  دورف  البرک  مان  هب  اونین  یحاون  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرجه  لاس 61  ( 502  ) مرحم هام  مود  هبنش 

هرهز ینب  هفیاط  زا  شیرق و  زا  دعـس  نب  رمع  تفرگ .  ياج  ماما  لباقم  رد  دیـسر و  هفوک  زا  رفن  رازه  راهچ  اب  يرهز  صاقو  یبا  نب  دعس 
زاغآ رد  هک  تسا  يرفن  جنپ  زا  صاقو  یبا  نب  دعـس  شردپ  دوب .  ادخ  لوسر  راوگرزب  ردام  هنمآ  ترـضح  کیدزن  شیوخ  بالک و  نب 
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یمالسا تاحوتف  مالسا و  خیرات  رد  وا  مان  دندمآ و  رد  مالسا  نید  هب  رکبا  یبا  اب  ییانـشآ  هلیـسوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تثعب 
اب ارم  دوخ  نایقارع  دومرف :  باوج  رد  ماما  دیا ؟  هدمآ  قارع  هب  ارچ  هک  داتسرف  مالسلا  هیلع  ماما  دزن  یسک  دعس  نب  رمع  تسا .  هزاوآ  رپ 

تشون و دایز  نبا  هب  يا  همان  دعـس  نبا  مدرگ .  یم  زاب  زاجح  نامه  هب  دیراد  تهارک  نم  ندـمآ  زا  رگا  نونکا  دـنا  هدـناوخ  همان  نتـشون 
نتـشگزاب تاجن و  دیما  تسا ،  هدـش  دـنب  وا  يوس  هب  ام  ياه  لاگنچ  هک  نونکا  تفگ :  دایز  نبا  داد .  شرازگ  دوب  هدومرف  ماما  ار  هچنآ 

يدوب هتـشون  هچنآ  مدـناوخار  تا  همان  دشوندعـس  نبا  هب  هاـگنآ  تسا .  هدـنامن  یقاـب  يو  يارب  یهار  تشذـگ و  رگید  دراد .  زاـجح  هب 
ام دیـسر ،  ماجنا  هب  تعیب  هک  هاگنآ  دننک و  تعیب  دیزی  يارب  شناهارمه  همه  دوخ و  هک  هاوخب  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  مدیمهف 
ار نآ  زا  يا  هرطق  ات  دنبب  يو  نارای  نیسح و  يور  هب  ار  بآ  هک  دیسر  دایز  نبا  زا  يرگید  همان  سپـس  داد .  میهاوخ  رظن  میتساوخ  هچره 
هار دندش و  لیاح  تارف  بآ  هللادبع و  ابا  نایم  هک  داتسرف  راوس  رازه  راهچ  یهدنامرف  هب  ار  جاجح  نب  ورمع  گنرد  یب  رمع  و  دنـشونن ، 
هک تساوخ  دعس  نبا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  داد .  يور  ماما  تداهش  زا  شیپ  زور  هس  دمآ و  شیپ  نیا  دنتـسب و  شباحـصا  ماما و  رب  ار  بآ 

تشگزاب دوخ  هاگودرا  هب  دعس  نب  رمع  نوچ  دنتفگ .  نخس  مهاب  یتدم  دندرک و  تاقالم  هاپس  ود  نایم  رد  هنابـش  دنک و  تاقالم  يو  اب 
نونکا دـش ،  رازگرب  حالـص  ریخ و  هب  تما  رما  میدرک و  قفاوت  مه  اب  درک و  شوماخ  ار  گنج  شتآ  ادـخ  هک  تشون  دایز  نبا  هب  همان  و 

تحلـصم غورد  ناونع  هب  ار  يا  هلمج  هاگنآ  دوش و  هناور  یمالـسا  ياهزرم  زا  یکی  هب  دورب و  زاجح  هب  هک  تسا  هداـمآ  یلع  نب  نیـسح 
نب رمش  اما  تفرگ .  رارق  دعس  نبا  ياهداهنشیپ  ریثات  تحت  دش و  مرن  دایز  نبا  همان  نیا  ندیسر  اب  تشون .  دایز  نبا  ندرک  مار  يارب  زیمآ 

تـسد يو  رب  نونکا  هک  یلع  نب  نیـسح  زا  تسد  رامـش و  تمینغ  ار  تصرف  نیا  ینک ،  یم  هابتـشا  تفگ :  دوب  رـضاح  هک  نشوجلا  يذ 
شاب البرک  راپـسهر  تدوخ  سپ  ییوگ ،  یم  تسار  تفگ :  دایز  نبا  دروآ .  یهاوخن  تسد  هب  یتصرف  نینچ  رگید  هک  رادم  رب  يا  هتفای 
ناشیا اب  هنرگ  هداتـسرف و  هفوک  هب  ار  ناشیا  هاگنآ  دـنوش .  میلـست  طرـش و  نودـب  شنارای  نیـسح و  هک  ناسرب  دعـس  نبا  هب  ار  همان  نیا  و 

شرس نزب و  ار  وا  ندرگ  شاب و  هاپس  هدنامرف  دوخ  وت  دگنجب ،  یلع  نب  نیسح  اب  دشن  رضاح  تفرن و  راب  ریز  دعس  نبا  مه  رگا  دگنجب و 
و ینک ،  تعافش  يو  زا  نم  دزن  ینک و  ارادم  یلع  نب  نیسح  اب  هک  مداتسرفن  ار  وت  نم  تشون :  دعـس  نبا  هب  هاگنآ  تسرفب .  نم  يارب  ار 
رب دندرک  عانتما  رگا  و  تسرفب ،  نم  دزن  ار  اهنآ  دندش  میلست  شنارای  دوخ و  رگا  نیبب  نونکا  يزاس .  راومه  ار  وا  یگدنز  تمالس و  هار 
نب نیسح  رگا  دنتسه .  راک  نیا  راوازس  ناشیا  هچ  يربب ، )  ینیب  شوگ و  ینعی   ) ینک هلثم  ار  اه  ندب  یـشکب و  ار  نانآ  ات  نک  هلمح  اهنآ 
راک نیا  زا  مدوصقم  و  تسا ،  سانشان  قح  وجارجام و  رگمتس و  يدرم  وا  هک  نک  ناروتس  مس  لامیاپ  ار  وا  تشپ  هنیس و  دش  هتشک  یلع 

هب رگا  نونکا  منک .  اـه  بسا  بوـک  دـگل  مشکب و  ار  وا  هک  ما  هدرک  دـهع  اـما  دـسر ،  یم  وا  هب  يا  همدـص  گرم  زا  سپ  هک  تسین  نآ 
رمش هب  ار  نایرکشل  شاب و  رانکرب  ام  هاپس  ام و  راک  زا  يدادن  نت  اهراک  نیا  هب  رگا  مهد و  یم  شاداپ  ار  وتیدرک  لمع  مداد  روتسد  هچنآ 

(503  . ) میا هداد  روتسد  يو  ام  هب  هک  راذگاو  نشوجلا  يذ  نب 

دوش یم  البرک  دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

سوک دز  نامسآ  راوتـسا  اجنآ  رد  دش  تماما  هاگرخ  هک  ات  يوط  يداو  یف  هللا  یلجت  دمآ  دورف  نوچ  اونین  نیمز  رد  رف  کلف  هاش  بکوم 
اغیرد ياک  اون  روش و  زا  رپ  دش  ینیـسح  گنهآ  کیل ز  زاجح  کشر  شمدـقم  زا  قارع  کلم  دـش  هچرگ  يوتـسا  شرعلا  یلع  نمحرلا 

ورف مه  زا  ار  دـیحوت  هلبق  بارخ  ناکرا  دوش  اجنیا  ار  مالـسا  هبعک  اور  ددرگ  نمرها  ماک  ماب و  رب  دور  یم  تنطلـس  طاسب  ار  نامیلـس  نیا 
رمقلا قش  تروص  نایامن  دـش  دـهاوخ  زاب  اول  مشاه  ینب  هام  فک  زا  دـتفیب  نوچ  نوگن  ددرگ  نیمز  نیا  رد  نود  نودرگ  تیار  اوق  دزیر 

نیا كاخ  اون  گرب و  یب  رازلگ  نیا  رد  لگ  ياه  خاش  ملق  ددرگ  نب  خیب و  زا  نمچ  نیا  رد  اهورس  اوه  مجن  ینعم  ادیوه  دش  دهاوخ  زاب 
زک نانچ  نآ  بل  هنـشت  دراپـس  ناج  نامهم  بآ  رانک  رد  اود  ار  نادـنمدرد  شکاپ  كاخ  ددرگ  هک  ات  كاپ  نوخ  اب  یـسب  دزیماـیب  يداو 

لزنم دور  مغ  ناوراک  اونین  ماک  هنشت  ناکدوک  ناغف  زا  تارف  مشچ  همـشچ  زا  لین  هچ  ددرگ  ناور  نوخ  اوه  ددرگ  نوگ  هریت  شهآ  دود 
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ریز اوتسا  طخ  دیشروخ  نوچ  هاش  يور  هام  دوب  دوخ  ناوناب  تسرپرس  ین  رس  رب  اوشیپ  لیلد و  ین  يور  هاش  هور  حبـص  ماش  هب  ات  لزنم  هب 
یناپمک ناوید  اوس  ام  ریگ  تسد  ددرگ  مصخ  ریگ  تسد  مرک  لها  هقلح  رس  متس  ریجنز 

مارح ياههام 

(504  . ) نیقتملا عم  هللا  نا  اوملعا  هللا و  اوقتا  مکیلع و  يدتعا  ام  لثمب  هیلع  اودتعاف  مکیلع  يدتعا  نمف  صاصق  تامرحلا  مارحلا و  رهـشلا 
راکیپ مارح و  يزیرنوخ  گنج و  تیلهاج  رد  یتح  یلم  مسر  هب  نآ  رد  هک  هدوب  مارح  هام  راهچ  یبرع  بادآ  رد  يرمق  ياههام  ناـیم  رد 

عازن و مه  اب  لاـس  هک 120  جرزخ  سوا و  دـننام  دنتـشاد  گنج  مه  اـب  هک  مه  يا  هلیبق  ره  دنتخانـش و  یم  یلم  گـنج  عونکی  ار  نآ  رد 
هوالع برع  رد  دوب و  مرح  رهـشا  نآ  زا  تسا  يرمق  لاس  لوا  هام  هک  مارحلا  مرحم  دش .  یم  هکراتم  هام  راهچ  نیا  رد  دـندرک  یم  راکیپ 

ناما نما و  زگرم  عافد و  الب  رهـش  اجنآ  هک  مارحلا  دجـسم  دـننام  دوب  هدـش  هتخانـش  مارح  نآ  رد  گنج  هک  دوب  مه  مارح  ناکم  نامز  رب 
درک و یم  ظفح  دوبن  عرش  لقع و  اب  فلاخم  هک  یلم  ننس  بادآ و  بدا و  ره  دوب  یعامتجا  نید  کی  هک  مه  مالسا  دوب .  هلیبق  ره  يارب 

اهنت هن  دنتسشن  تسایر  یـسرک  رب  نوچ  هیما  ینب  هکنآ  زج  دوب  لیابق  مامت  مارتحا  دروم  مرحم و  مارحلا  دجـسم  مارح و  هام  مه  مالـسا  رد 
برع داژن  ار  اهنآ  برع  نیخروم  اذل  دنتـشاذگ و  اپ  ریز  مه  ار  برع  یلم  موسر  بادآ و  هکلب  دندرک  وحم  ار  مالـسا  نید  ننـس  بادآ و 

زا ار  اهنآ  بادآ  درک و  زارد  يدعت  تسد  برع  عامتجا  سومان  هب  هک  دوب  نیا  درک  يوما  بزح  هک  یعامتجا  تایانج  زا  دنسانش و  یمن 
ریگتسد ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ادخ  هناخ  رد  مارحا  سابل  ریز  ریـشمش  اب  داتـسرف  ار  رفن  یـس  هکم  رد  دناوخ و  ردارب  ار  دایز  درب ،  نیب 
روصحم ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دوب  برع  همه  مارتحا  دروم  هک  مارحلا  مرحم  هام  رد  دشن  قفوم  اجنآ  نوچ  دنیامن و  دیهش  دننک و 

 . گنج هن  درک  عافد  اروشاع  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دروآ و  دوجو  هب  ار  اروشاع  زور  دومن و  دیهش  درک و  هرصاحم  و 

دیواج تنطلس 

اپرب قشع  ناطلـس  همیخ  هک  ایب  دمآ  زازتها  هب  نآرق  مچرپ  هک  ایب  دش  ادیپ  قشع  رالاس  هلفاق  هک  ایب  دـش  ادـیوه  نید  ناطلـس  بکوم  هک  ایب 
لگ زا  مرخ  هک  یخر  هلال  تفکـش  تلاسر  ناتـسوبز  دـش  ارآ  ملاع  دیـشروخ  سلجم و  هام  هک  دـیمدب  يا  هراتـس  تیالو  نامـسآ  دـش ز 

ره تسادیش  وا  رب  رگا  یناهج  رادم  بجع  دش  ارهز  زیزع  لامج  باتفآ  یلع ز  يارسمرح  نشور  هک  هدژم  هدیسر  دش  ایند  ياضف  شیور 
يادوس قشاع و  دوب  وچ  دـش  اـیند  ناـگدازآ  ربهر  نیـسح  يزاـبناج  یگنادرم و  يدرمدار و  هب  تسادیـش  دینـش  شلاـمج  فصو  هک  نآ 

اتکی تاذ  تایآ  رهظم  هک  يرس  دوجس  هب  رس  كاخ و  هب  نوگلگ  هرهچ  هداهن  دش  ادوس  مرگ  رازاب و  رس  رب  دیسر  تشاد  رـس  رد  تسود 
شهگراب دیزی  یلو  دنام  راوتـسا  شتنطلـس  نیـسح  دـش  اوسر  تفرگ و  لطاب  بناج  دـیزی  دـمآ  زارف  رـس  تفر و  قح  یپ  زا  نیـسح  دـش 

قرف هب  تفای  تزع  دادن و  تلذم  هب  نت  نیـسح  دش  افـصم  مرخ و  ادخ  نید  لاهن  شنارای  نیـسح و  نوخ  يرایبآ  دـش ز  امغی  نوگنرس و 
دش ایرد  شیپ  زیچان  هرطق  وچ  لجخ  شفاصوا  دیآرس  ات  اسر  هماخ  تفرگ  دش  الوم  داهن و  تداهش  جات 

مارحلا مرحم 

هدرمش لالح  هام  نآ  رد  ام  نوخاما  دسناد  یم  مارح  نآ  رد  ار  گنج  تیلهاج  مدرم  هک  تسا  یهام  مرحم  دومرف :  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
تفر و جارات  هب  دوب  اهنآ  رد  هچ  ره  تشگ و  هتخورفا  ام  مایخ  رد  شتآ  دندش و  ریـسا  ام  نانز  نادنزرف و  و  دش ،  کته  ام  تمرح  دش و 
درک و هدرزآ  ار  ام  نامشچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ندش  هتـشک  زور  دندرکن .  تاعارم  ام  هرابرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمرح 

ناگدـننک هیرگ  سپ  نیعم .  زور  ات  تشگ  ام  بیـصن  الب  هودـنا و  دـش و  راوخ  البرک  نیمز  رد  ام  زیزع  تخاس .  ناور  ار  ام  ياه  کـشا 
 ، دش یم  مرحم  هام  نوچ  تفگ :  هاگنآ  و  دزیر .  یم  ار  گرزب  ناهانگ  وا  رب  هیرگ  هک  نآ  يارب  دننک  هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  دـیاب 
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نیا تفگ  یم  دوب و  وا  هیرگ  هودنا و  تبیـصم و  زور  نآ  دش  یم  مهد  زور  نوچ  تشذگ و  یم  زور  هد  ات  دـندید  یمن  نادـنخ  ار  مردـپ 
ینیـسح يالبرک  زومآ  تربع  زیگنا و  مغ  ناوارف و  ثداوح  حیـضوت  تصرف  اج  نیا  رد  زور  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  يزور 

امش نیا  لاح  سب ،  میشاب و  هدرک  میسرت  ار  ینیسح  هسامح  زا  یلودج  قشع و  تمایق  زا  یمیوقت  هک  مینک  یم  تیافک  نیمه  هب  تسین . 
 : خیرات دلوت  میوقت  مه  نیا  و 

هعقاو خیرات  هعقاو  ناونع 

هبنش 28 دیلو ) مالسلا و  هیلع  ماما  نیب   ) مود تاقالم  قه 2 .   60 بجر ،  هعمج 27  دیزی  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  زا  دیلو  نتساوخ  تعیب   . 1
 ، نابعش موس  هعمج ،  بش  هکم  هب  دورو  يرمق 4 .  يرجه   60 بجر ،   28 هبنشکی ،  بش  هنیدم  زا  جورخ  يرمق 3 .  يرجه   60 بجر ، 

راهچ ینعی  يرمق )  يرجه   60 هجحلا ،  يذ  متشه  ات  هدعقلاوذ  لاوش  ناضمر ،  نابعش ،   ) هکم رد  ماما  فقوت  تدم  يرمق 5 .  يرجه   60
هب هکم  زا  لـیقع  نب  ملـسم  جورخ  يرمق 7 .  يرجه   60 ناضمر ،   10 هبنـشراهچ ،  هفوک  لها  همان  نیتسخن  ندیـسر  زور 6 .  جـنپ  هام و 

يرجه  60 لاوش ،   5 هبنش ،  هس  هفوک  هب  لیقع  نب  ملـسم  اروشاع ،  ریفـس  دورو  يرمق 8 .  يرجه   60 ناضمر ،   15 هبنشود ،  هفوک  يوس 
زا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  جورخ  يرمق 10 .  يرجه   60 هجحلا ،  يذ   8 هبنش ،  هس  هفوکرد  لیقع  نب  ملسم  ترضح  تداهـش  يرمق 9 . 

دورو  . 11 دـش .  دیهـش  هفوک  رد  لیقع  نبا  ملـسم  هک  يزور  نامه  تسرد  ینعی  يرمق  يرجه   60 هجحلا ،  يذ   8 هبنـش ،  هس  هکم  رهش 
هار رد  زور  البرک 23  ات  هکم  زا  تداهش  ناوراک  ینعی  يرمق  يرجه   61 مرحم ،   2 هبنشجنپ ،  البرک  يارحص  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
نب رمع  مالـسلا و  هیلع  ماما  نایم  تارکاذم  يرمق 13 .  يرجه   61 مرحم ،  موس  هعمج  البرک  هب  دعس  نب  رمع  ندیـسر   . 12 تسا .  هدوب 

يرمق يرجه  مرحم 61  هبنش 7  هس  دعس  نب  رمع  رکـشل  طسوت  تارف  هار  ندش  هتـسب  يرمق 14 .  يرجه  مرحم 61  مشـش  ات  موس  زا  دعس 
تداهـش گـنج و  زور  يرمق 16 .  يرجه  مرحم 61  هبنـشجنپ 9  مالـسلا  هیلع  ماـما  رگـشل  هب  دعـس  رمع  نایرگـشل  هلمح  نیتسخن   . 15

هعمج 10 مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحصا  هللا و  راصنا  زا  نت  هاجنپ  زا  شیب  تداهـش  يرمق 17 .  يرجه  مرحم 61   10 هعمج ،  اروشاع ) )
 . رهظ زا  دـعب  يرمق  يرجه  مرحم 61   10 هعمج ،  مشاه  ینب  همه  باحصا و  هیقب  تداهـش  رهظ 18 .  زا  شیپ  يرمق  يرجه   61 مرحم ، 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترتع  نداد  چوک  بورغ 20 .  تقو  يرمق  يرجه  مرحم 61  هعمج 10  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش   . 19

ترایز يرمق 22 .  يرجه  مرحم 61  اه 12  هلالآ  باتفآ و  نیفدـت   . 21 ( 505  ) يرمق يرجه  مرحم 61   11 رهظ ،  زا  دعب  هبنـش  البرک  زا 
رفص مالسا 20  گرزب  نارسفم  املع و  زا  هیطع ،  شتسود  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  گرزب  باحـصا  زا  يراصنا  هللادبع  نبرباج 

مایق و  . 24 ( 507  () نیعبرا نیمود   ) رفص 62 ق تیالو 20  تلاسر و  نادـناخ  ترایز   . 23 ( 506  ( ) نیعبرا نـیلوا   ) يرمق يرجه   61 ، 
هسامح و نامسآ  نامـسآ  ناشکت ،  کت  مظعا  مسا  زا  هک  ینادیهـش  گرزب  رخالا 65 ق  عیبر  هعمج 25  بش  نیباوت  یعمجتـسد  ترایز 

البرک رگا  دنشاب .  یم  يدازآ  تداشر و  زا  ییایند  داهج ،  تیدج و  زا  یناهج  قشع  ولع و  زا  یملاع  ییاهنت  هب  کیره  دراب و  یم  تریغ 
 - تسا هدـش  هتـشون  ادهـشلاوبا  ادـخ ،  نوخ  اب  نآ ،  یـسامح  فورح  هک  یباتک  تسا -  میرک  دـنوادخ  ینیوکت  باـتک  خرـس و  نآرق  ، 

ادهشلا دیس  ترضح  دوخ  هک  نانامه  دنتـسه .  یهلا  نامـسآ  نآ  زا  یگرزب  تیآ  نآرق و  نآ  زا  یخرـس  هروس  کیره  زین  البرک  يادهش 
شیوخ و باحـصا  زا  رتهب  یباحـصا  نم  یباحـصا . . .  نم  اریخ  یفوا و ال  اباحـصا  ملعا  یناف ال  ( 508  : ) دومرف ناشقح  رد  مالـسلا  هیلع 

بطق مالسلا ،  هیلع  دوعوم  يدهم  ترضح  هک  سب  ار  نانآ  میظع  راختفا  میخف و  رخف  نیا  و  مسانش .  یمن  مدوخ  نارای  زا  رتافو  اب  ینارای 
یم نیرفن  ار  شلتاق  دتـسرف و  یم  دورد  مالـس و  وا  هب  کی  ره  مسا  رکذ  اب  دـنک و  یم  رکذ  شیاتـس  یگرزب و  هب  اهنآ  ماـن  دوجو ،  هریاد 

فشک دقلدهشا  راربالا ،  ءوبم  هللا  مکاوب  رادلا ،  یبقع  معنف  متربص  امب  مکیلع  مالـسلا  راصنا ،  ریخ  ای  مکیلع  مالـسلا  دیامرف :  یم  دنک و 
هدنیآ هناخ  هاگیاج و  وکین  هچ  یتسار  دیدیزرو ،  ییابیکش  هچنآ  يارب  امش  رب  مالس  نارای ،  نیرتهب  يا  امش  رب  دورد  ءاطغلا . . .  مکل  هللا 
 . . . دوب هتـشادرب  امـش  ناگدید  ربارب  زا  ار  هدرپ  دنوادخ  هک  مهد  یم  تداهـش  تسا ،  هداد  رارق  ناکین  ماقم  رد  ار  امـش  ادخ  دـیراد !  يا 
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(509)

قوشعم اب  قشع  ناطلس  زار 

برای تفگ  قشع  نادزی  بناج  ار  ور  درک  تسلا  دهع  هدعو  دمآ  شدای  قشع  نابرق  یپ  دراو  نوچ  تشگ  قشع  ناطلـس  البرک  نیمز  رد 
لزا رد  متفگ  هچنآ  قشع  ناماس  رب  هرابکی  متخوس  افو  مدرک  ناسچ  دوخ  دهع  هب  نیب  قشع  نامیپ  رـس  ردنا  مدـماک  نم  لاح  رب  يدـهاش 
نیا ربـکا و  نیا  نم و  نیا  قشع  ناـکیپ  هزین و  نیا  نم و  نیا  ـالبرک  نیمزرـس  نیا  نم و  نیا  قشع  ناـناج  هر  ردـنا  ناـج  لاـم و  ما  هدروآ 

هار رد  يدب  ممـسج  دص  شاک  قشع  ناتـسد  لبلب  هنیکـس  نیا  مرورپ  مغ  رهاوخ  نیا  نم و  نیا  قشع  نابنج  رـس  سابع  نم و  نیا  مرغـصا 
اب يدمآ  بوخ  اذبح  ابیبح  یک  قشع  ناطلـس  رب  قشع  نیمز  رد  قشع  نادزی  زا  دمآ  یباطخ  سپ  قشع  هاگ  نادیم  نابرق  يدـش  ات  تسود 

بوخ وت  راک  زا  مدـش  نونمم  اـبحرم  قشع  ناـناج  زا  هاوخ  یهاوخ  هچ  ره  مقداـص  دوخ  هدـعو  ردـنا  مه  نم  قشع  نادـیم  رد  قشع  ياون 
يدرک هدنز  نیـسح  ای  يدیرخ  ار  ملاع  ناج  قشع  نامیپ  دش  زات  تدوجو  زا  منم  وت  ياهب  نوخ  هک  روخم  مغ  قشع  نامیپ  اج  هب  يدروآ 

یئاون نیچلگ  زا  قشع  ناماس  رس و  شوخ 

اروشاع عیاقو  رامش  زور  مشش :  لصف 

مرحم لوا  زور 

ترـضح نآ  دـش ،  دراو  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هب  يزور  نینچ  لثم  رد  یـسابع  مصتعم  ییاد  بیبش  نب  ناـیر  هک  هدـش  تیاور 
ار ایرکز  ترضح  ياعد  یلاعت  قح  هک  تسا  يزور  زورما  دومرف :  ریخ .  درک :  ضرع  یتسه ؟  هزور  زور ،  نیا  بیبش !  رـسپ  يا  دومرف : 
هک نانچ  دنک ،  یم  باجتـسم  ار  وا  ياعد  دـنوادخ  دـناوخب  ار  ادـخ  درادـب و  هزور  زور ،  نیا  رد  هک  ره  سپ  هدومرف ،  باجتـسم  نآ  رد 
هب تسد  تغارف  زا  دعب  هدش و  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  زامن ،  تعکر  ود  خـلا  هدومرف ،  باجتـسم  ار  ایرکز  ياعد 
بآ اذغ و  زا  اروشاع  زور  اما  مرحم ،  لوا  ههد  هزور  تسا  بحتسم  هک  هدومرف  حابصم  رد  یسوط  خیـش  دناوخب .  هبترم  هس  درادرب و  اعد 

(510  . ) دیامن لوانت  تبرت  یمک  ردق  هب  تقو  نآ  رصع ،  زا  دعب  ات  دنک  كاسما 

مرحم مود  زور 

هاگآ البرک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دورو  ار  وا  همان  نآ  رد  تشون و  داـیز  نب  هللادـیبع  هب  يا  هماـن  یحاـیر  دـیزی  نب  رح  زور  نیا  رد 
هتخادنا اهنآ  رب  يرظن  دعب  درک و  عمج  ار  دوخ  تیب  لها  ناردارب و  نادنزرف و  مالـسلا  هیلع  ماما  مالـسلا  هیلع  ماما  ياعد  ( 511  . ) تخاس

ام قح  رد  هیما  ینب  و  دندنار ،  نامدـج  مرح  زا  ار  ام  میتسه ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  وت  ربمایپ  ترتع  ام  ایادـخ !  تفگ :  تسیرگ و 
انجرخا و ادق  دمحم  کیبن  هرتع  انا  مهللا  نادرگ .  زوریپ  نارگ  دادیب  رب  ار  ام  ناتـسب و  نارگمتـس  زا  ار  ام  قح  ایادـخ !  دنتـشاد .  اور  افج 

مالسلااهیلع موثلک  ما  ( 512  . ) نیملاظلا موقلا  یلع  انرـصنا  انقحب و  انلذخف  مهللا  انیلع ،  هیما  ونب  تدعت  اندـج و  مرح  نع  انجع  زا  اندرط و 
نیـسح ماما  تسا .  هدنکفا  هیاس  نم  لد  رب  یکانلوه  هودـنا  مراد و  يداو  نیا  رد  یبیجع  ساسحا  ردارب !  يا  تفگ :  مالـسلا  هیلع  ماما  هب 

دوخ باحـصا  هب  البرک  نیمزرـس  هب  دورو  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما  مالـسلا  هیلع  ماما  نانخـس  ( 513  . ) داد یلـست  ار  رهاوخ  مالـسلا  هیلع 
مدرم ( 514  ) نونایدـلا لق  ءالبلاب  اوصحم  اذاـف  مهـشیاعم ،  هب  ترد  اـم  هنوطوحی  مهتنـسلا  یلع  قعل  نیدـلا  ایندـلا و  دـیبع  ساـنلا  دومرف : 

نآ دننک  یم  ساسحا  دوخ  نابز  رب  ار  نآ  هزم  ات  دنراگنا و  یم  دشاب ،  هتشاد  هزم  معط و  هک  يزیچ  دننامه  ار  نید  دنتـسه و  ایند  ناگدنب 
هیلع ماما  هفوک  لها  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  همان  دوش .  یم  كدنا  نارادـنید  دادـعت  دـشاب ،  شیامزآ  يانب  هک  یماگنه  دـنراد و  یم  هاگن  ار 
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ار هماـن  نیا  دـنا ،  هدـنام  راوتـسا  دوخ  يار  رب  تسناد  یم  هک  هفوک  ناـگرزب  زا  يدادـعت  هب  باـطخ  درک و  بلط  ذـغاک  تاود و  مالـسلا 
لاو و نب  هللادـبع  دادـش و  نب  هعافر  هبجن و  نب  بیـسم  درـص و  نب  نامیلـس  يوس  هب  یلع  نب  نیـسح  زا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تشون : 

دنیبب ار  يرگمتـس  ناطلـس  سک  ره  دومرف :  دوخ  تایح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دیناد  یم  امـش  دعب ،  اما  نانموم ،  هورگ 
یم راتفر  متـس  ملظ و  اب  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  دنک و  یم  تفلاخم  نم  تنـس  اب  هتـسکش و  ار  دوخ  نامیپ  دیامن و  لالح  ار  ادخ  مارح  هک 
زین وا  يارب  دنک ،  یم  ردقم  رگدادیب  ناطلس  نآ  رب  هک  ار  یباذع  ره  لاعتم  يادخ  هک  تسا  راوزس  المع ،  الوق و  دنکن  ضارتعا  و  دیامن ، 

ار داسف  و  هدز ،  زابرس  ادخ  تعاطا  زا  هدومن و  يوریپ  ناطیش  زا  هک  دیسانش  یم  ار  هیما )  ینب   ) هورگ نیا  دیناد و  یم  امـش  و  دراد ،  ررقم 
ياه همان  دنا .  هدرک  مارح  ار  ادـخ  لالح  لالح و  ار  ادـخ  مارح  دـنا ،  هتخاس  دوخ  هب  رـصحنم  ار  میانغ  لیطعت و  ار  یهلا  دودـح  رهاظ و 

دیهاوخن اهنت  هزرابم  نادیم  رد  زگره  ارم  دیا و  هدرک  تعیب  نم  اب  امش  هک  دنتفگ  دندمآ و  نم  دزن  هب  امش  ناگداتسرف  دیسر و  نم  هب  امش 
میامـش و اب  نم  تسا ،  نیمه  مه  باوص  هار  هک  دیرادیاپ  دوخ  نامیپ  تعیب و  رب  رگا  لاح  درک .  دیهاوخن  میلـست  نمـشد  هب  ارم  درذگ و 

دوخ زا  ارم  تعیب  دیـشابن و  راوتـسا  دوخ  دـهع  رب  دـینکن و  نینچ  رگا  و  دوب ،  مهاوـخ  امـش  ياوـشیپ  نم  امـش و  نادـناخ  اـب  نم  نادـناخ 
سکره ما ،  هدید  ملـسم ،  میومع  رـسپ  مردارب و  مردپ و  اب  ار  ناتراتفر  هک  ارچ  درک ،  مهاوخن  بجعت  هک  مسق  مدوخ  ناج  هب  دیتشادرب ، 

ره دـیداد ،  تسد  زا  نم  اب  ندوب  هارمه  ار  دوخ  هرهب  دـیدش و  نادرگیور  دوخ  تخب  زا  امـش  تسا ،  يدرم  هدومزآ  ان  دروخ  امـش  بیرف 
 . هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالـسلا  و  دنادرگ ،  زاین  یب  امـش  زا  ارم  يدوز  هب  دـنوادخ  دـید و  دـهاوخ  ار  شنایز  دنکـش ،  نامیپ  سک 
ربخ زا  مالسلا  هیلع  ماما  نوچ  و  دوش ،  هفوک  مزاع  ات  داد  يوادیص  رهـسم  نب  سیق  هب  درک و  رهم  تسب و  ار  همان  مالـسلا  هیلع  ماما  ( 515)
دزن رد  ام  نایعیـش  ام و  يارب  ادنوادخ !  دومرف :  دیزغل و  شا  هنوگ  رب  کشا  دیچیپ و  وا  يولگ  رد  هیرگ  دـیدرگ  علطم  سیق  ندـش  هتـشک 

دمح و ماما  سپس  ( 516  ) يرداق يراک  ره  ماجنا  رب  وت  هک  زاس  رقتـسم  دوخ  تمحر  راوج  رد  نانآ  اب  ار  ام  هد و  رارق  ییالاو  هاگیاپ  دوخ 
زا سپ  مالسلا  هیلع  ماما  نارای  تاراهظا  ( 517  . ) دومرف داریا  يا  هبطخ  داتسرف و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  دروآ و  اج  هب  ار  یهلا  يانث 
 ، میدوب نادیواج  نآ  رد  ام  یگشیمه و  ام  يایند  رگا  مدینش ،  ار  وت  راتفگ  ادخ !  لوسر  رسپ  يا  تفگ :  تساخ و  اپب  ریهز  ماما ،  نانخس 
 ! هللا لوسر  نبای  تفگ :  تساـخرب و  ( 518  ) ریرب سپـس  میتشاد .  یم  مدقم  ایند  رد  ندـنام  رب  ار  وت  رانک  رد  ندـش  هتـشک  وت و  اب  مایق  ام 

یلص ادخ  لوسر  تراوگرزب  دج  دوش و  هعطق  هعطق  وت  هرا  رد  ام  ندب  مینک و  داهج  وت  باکر  رد  ام  هک  داهن  تنم  ام  رب  وت  هلیسو  هب  ادخ 
یم وت  ادخ !  لوسر  رـسپ  يا  درک :  ضرع  دش و  دنلب  اج  زا  لاله  نب  عفان  سپـس ،  ( 519  . ) دشاب ام  عیفـش  تمایق  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

 ، دندشن وا  ریذپ  نامرف  همه  تساوخ ،  یم  هچنانچ  دـهد و  ياج  همه  ياه  لد  رد  ار  دوخ  تبحم  تسناوتن  مه  ادـخ  ربمایپ  دـج  هک  یناد 
لسع زا  يور  شیپ  رد  هورگ  نیا  دنتـشاد ،  ییافو  یب  تین  لد  رد  یلو  دنداد  یم  يرای  دیون  هک  دندوب  یناقفانم  مدرم ،  نایم  رد  هک  اریز 
نینچ زین  مالسلا  هیلع  یلع  تردپ  و  درب ،  دوخ  تمحر  راوج  هب  ار  وا  لاعتم  يادخ  ات  دندوب !  رت  خلت  لظنح  زا  رس ،  تشپ  رد  رت و  نیریش 

قح تمحر  راوج  هب  دـمآ و  رـس  هب  زین  وا  تدـم  ات  درک  لاتق  نیقراـم  نیطـساق و  نیثکاـن و  اـب  وا  دنتـساخرب و  وا  يراـی  هب  یهورگ  دوب ، 
وا زا  ار  وت  ادـخ  تسا و  راکنایز  تشادرب ،  دوخ  ندرگ  زا  تعیب  تسکـش و  نامیپ  سک  ره  یلاح !  نامه  رب  ام  دزن  زورما  وت  و  تفاـتش ، 

یمن یهلا  ياضق  زا  ام  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  وش ،  هناور  قرـشم ،  ای  برغم و  يوس  هب  یهاوخ  هک  فرط  ره  هب  ام  اب  دـنادرگ ،  یم  زاین  یب 
ار هک  ره  و  میراد ،  تسود  دزرو ،  یتسود  وت  اب  ار  هک  ره  تریصب  تین و  يور  زا  ام  میراد و  یمن  شوخان  ار  راگدرورپ  ياقل  میساره و 
 ، البرک هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دورو  زا  هللادیبع  عالطا  لابند  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  هللادیبع  همان  ( 520  . ) میراد نمشد  دنک ،  ینمـشد  وت  اب 

هتـشون نم  هب  دیزی !  نینموملا  ریما  و  يا ،  هدمآ  دورف  البرک  رد  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  تشون :  ترـضح  هب  نومـضم  نیدب  يا  همان 
زاب هیواعم  نب  دیزی  مکح  نم و  مکح  هب  ای  و  منک !  قحلم  ریبخ  فیطل و  دنوادخ  هب  ار  وت  ات  مروخن  ریس  نان  مهنن و  نیلاب  رب  رـس  هک  تسا 

يدونـشخ هک  یهورگ  نآ  دـنوشن  راگتـسر  دومرف :  هدرک  باترپ  ار  نآ  دـناوخ ،  ار  نآ  دیـسر و  ماما  هب  هماـن  نیا  نوچ  مالـسلاو .  ییآ ! 
رب اریز  تسین !  یباوج  ار  همان  نیا  دومرف :  ماما  همان ؟  باوج  هللادبع !  ابا  يا  تفگ :  هللادیبع  هداتسرف  دندیرخ .  قلاخ  مشخ  هب  ار  قولخم 
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رمع يوس  هب  تفـشآرب و  دایز  نبا  تفگب ،  ار  ماما  خساپ  تشگزاب و  هللادیبع  دزن  دـصاق  نوچ  تسا .  تباث  مزال و  یهلا  باذـع  هللادـیبع 
رذـع مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  لاتق  زا  دوب ،  ير  تیالو  هتفیـش  هک  دعـس  نب  رمع  داد .  نامرف  نیـسح  گـنج  هب  ار  وا  تسیرگن و  دعـس  نب 

رمع ات  دوب  هداد  روتـسد  هعقاو  نیا  زا  لبق  یکدنا  دایز  نب  هللادـیبع  هد .  سپ  زاب  ار  ير  تیالو  نامرف  نآ  سپ  تفگ :  هللادـیبع  تساوخ ، 
نامرف دایز  نبا  و  دندوب ،  هدش  طلسم  اج  نآ  رب  نایملید  اریز  دنک ،  تکرح  یهاپـس  رازه  راهچ  اب  هارمه  ( 521  ) یبتسد يوس  هب  دعس  نب 
تکرح ربخ  هک  دوب  هدرک  تکرح  هدامآ  ار  دوخ  ( 522  ) نیعا مامح  رد  مه  دعس  نب  رمع  دوب ،  هتشون  دعـس  نب  رمع  مان  هب  ار  ير  تراما 

تیرومام نیا  زا  نوچ  يور و  نیـسح  بناج  هب  دـیاب  تفگ :  درک و  بلط  ار  دعـس  نب  رمع  وا  دیـسر و  داـیز  نبا  هب  هفوک  تمـس  هب  ماـما 
یم دوخ  اب  دوب و  راک  نیا  هشیدـنا  رد  رحـس  ات  بش  رـس  زا  دعـس  نب  رمع  تهج  نیمه  هب  وش !  هناور  ير  يوس  هب  هاگنآ  یتفاـی ،  تغارف 

ینیع هرق  يرلا  کلم  باجح و  اهنود  سیل  یتلا  رانلا  هلتق  یف  نیـسح و  لـتقب  امومذـم  عجرا  ما  یتبغر  يرلا  يرلا و  کـلم  كرتا  تفگ : 
هزمح و  دندرک ،  یهن  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اب  گنج  زا  ار  وا  همه  تشاذگ ،  نایم  رد  ار  هلاسم  نیا  تروشم  لها  اب  سپـس  ( 523)
محر عطق  تسادـخ و  ینامرفان  نیـسح ،  اب  هلتاـقم  اریز  رذـگ ،  رد  هشیدـنا  نیا  زا  ادـخ  هب  ار  وت  تفگ :  وا  هب  شرهاوخ  دـنزرف  هریغم  نب 
یلاح رد  یباتـشب  ادخ  يوس  هب  هک  نآ  زا  تسا  رتهب  دنریگب  وت  زا  ار  نآ  دشاب و  وت  نآ  زا  ایند  همه  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسا ،  ندرک 

زا هللادبع  نب  رامع  هللادبع  نب  رامع  هللا !  ءاشنا  داد  مهاوخ  ماجنا  ار  راک  نیمه  تفگ :  دعس  نب  رمع  دشاب .  وت  ندرگ  رب  نیـسح  نوخ  هک 
هب تسا  هداد  نامرف  ارم  ریما  تفگ :  نم  هب  دوب ،  البرک  يوس  هب  مزاع  هک  یلاح  رد  مدش  دراو  دعـس  نب  رمع  رب  تسا :  هدرک  لقن  شردـپ 

یـصخش مدمآ  نوریب  وا  دزن  زا  هک  یماگنه  درگ !  زاب  دصق  نیا  زا  متفگ :  مدرک و  یهن  راک  نیا  زاار  وا  نم  منک .  تکرح  نیـسح  يوس 
دید ارم  نوچ  دوب ،  هتسشن  هک  یلاح  رد  متفر  وا  دزن  هب  دناوخ ،  یم  ارف  نیـسح  اب  گنج  هب  ار  مدرم  دعـس  نب  رمع  تفگ :  دمآ و  نم  دزن 

نیدـب ارم  تفگ :  تفر و  داـیز  نبا  دزن  دعـس  نب  رمع  مدـمآ .  نوریب  وا  دزن  زا  تسا و  تکرح  مزاـع  هک  متـسناد  دـنادرگ ،  نـم  زا  يور 
نآ مراد و  يداهنـشیپ  یلو  دـنهاگآ ،  هلماعم  نیا  زا  مه  مدرم  و  يدرک ،  اطعا  نم  هبار  ير  تیـالو  نآ ،  يازا  رد  يدراـمگ و  تیلووسم 

رد ا ارم  هاپـس  ات  ناوخارف  دوخ  دزن  ار  اهنآ  مراد !  زاین  نانآ  یهارمه  هب  هلتاقم  نیا  رد  هک  دنتـسه  هفوک  فارـشا  زا  يا  هدـع  هک  تسا  نیا 
میهاوخ ار  یـسک  هچ  هک  نیا  رد  ام  تفگ :  دایز  نب  هللادیبع  درک ،  رکذ  ار  هفوک  فارـشا  زا  يدادعت  مان  سپـس  دنـشاب ،  هارمه  ریـسم  نی 

رد چیه ،  هک  ییآ  یم  رب  تیرومام  نیا  ماجنا  هدهع  زا  دنتسه ،  وت  هارمه  هک  هورگ  نیا  اب  رگا  درک !  میهاوخن  یهاوخ  رظن  وت  زا  داتسرف ، 
(524  . ) تفر مهاوخ  تفگ :  درک  هدهاشم  ار  هللادیبع  يراشفاپ  نوچ  دعس  نب  رمع  یشوپب !  مشچ  ير  تراما  زا  دیاب  تروص  نیا  ریغ 

البرک يوس  هب  رکشل  مازعا  مرحم  موس  زور 

(525  . ) دـش البرک  دراو  هفوک  لها  زا  یهاپـس  رازه  راهچ  اب  مرحم  موس  زور  ینعی  ـالبرک  هب  ماـما  دورو  زا  دـعب  زور  کـی  دعـس  نب  رمع 
وت رذگ و  رد  راک  نیا  زا  میهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  دنتفگ :  دنا و  هدمآ  وا  دزن  دعس ) نب  رمع  هلیبق   ) هرهز ونب  هک :  دنا  هتـشون  یخرب 
 ، درک افعتسا  تفر و  هللادیبع  دزن  دعس  نب  رمع  ددرگ .  یم  مشاه  ینب  ام و  نایم  نیمـشد  ثعاب  نیا  اریز  وشم ،  نیـسح  اب  گنج  بلطواد 

یکی تشاد :  رسپ  ود  دعـس  نب  رمع  دنیوگ :  یم  ناسیون  خیرات  زا  یخرب  ( 526  . ) دش میلست  وا  و  تفریذپن ،  ار  وا  يافعتـسا  هللادیبع  یلو 
زا تدـش  هب  ار  وا  شرگید  دـنزرف  یلو  دـنک ،  هلتاقم  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  اـت  درک  یم  نتفر  هب  بیغرت  قیوشت و  ار  ردـپ  هک  صفح  ماـن  هب 

یعیاقو زا  البرک  یضارا  يرادیرخ  ( 527  . ) دش البرک  یهار  شردپ  اب  زین  صفح  ماجنارـس  و  تشاد ،  یم  رذح  رب  يراک  نینچ  هب  مادـقا 
اونین و لها  زا  تسا ،  هدش  عقاو  نآ  رد  شربق  هک  ار  البرک  نیمز  زا  یتمـسق  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نیا  هدـش ،  رکذ  موس  زور  رد  هک 

زور هس  اـت  ار  وا  راوز  هدومن و  ییاـمنهار  شربـق  تراـیز  اـیرب  ار  مدرم  هک  درک  طرـش  اـهنآ  اـب  دـیرخ و  مهرد  رازه  تصـش  هب  هیرـضاغ 
دیرخ و مهرد  رازه  تصش  هب  دسا  ینب  زا  ار  هیرضاغ  اونین و  نیمز  دیسر  البرک  هب  یتقو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ( 528  . ) دنیامن ینامهیم 
هک نآ  زا  سپ  هرابود  ار  نیمز  طرـش  نیا  لابق  رد  دـننک و  نامهم  ار  اهنآ  دـننک و  ییامنهار  شربق  هب  ار  شراوز  هک  درک  طرـش  اـهنآ  اـب 
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غلاب نآ  دازام  هک  دوب  هارمه  لوپ  الاک و  ردقچ  مالسلا  هیلع  ماما  اب  هک  دوش  یم  مولعم  ربخ  نیا  زا  تشاذگاو .  اهنآ  هب  تخادرپ  ار  شلوپ 
لقن سوواط  نب  دیس  هک  تسا  یمرضخ  رشب  دمحم  هیضق  تنطلس ،  هاگتـسد  نیا  تمظع  رب  رگید  دهاش  دش .  یم  مهرد  رازه  تصـش  رب 

دح رس  رد  ترسپ  دنتفگ :  یم  رـضخ  رـشب  دمحم  هب  تشگ  یم  اه  همیخ  رب  رود و  گرم  هک  یبش  نامه  ای  اروشاع  بش  هک  تسا  هدومن 
دینش ار  دمحم  نخس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  منامب .  هدنز  يو  زا  دعب  نم  دشاب و  ریسا  مرسپ  مهاوخ  یمن  نم  داد :  خساپ  دش .  ریـسا  ير 

ضرع شوکب .  ترـسپ  يدازآ  رد  یناوت  یم  يروط  ره  يدازآ ،  وت  متـشادرب و  وت  زا  ار  متعیب  نم  دنک ،  محر  وت  هب  ادـخ  دومرف :  وا  هب  ، 
يدازآ رد  هک  هد  ترسپ  هب  ار  ینمی  ياهدرب  اه و  سابل  نیا  دومرف :  ترضح  موش .  ادج  وت  زا  هاگره  دنراذگن  هدنز  ارم  ناگدنرد  درک : 

هک هدوب  هچ  اه  سابل  نیا  سنج  تسین  مولعم  دوب .  رانید  رازه  اهنآ  ياهب  هک  دومرف  اطع  سابل  تسد  جـنپ  وا  هب  سپ  دـنک .  فرـص  دوخ 
یـشسرپ نیا  درب و  یم  دوخ  اب  ار  اهنآ  هچ  يارب  دوب و  ترـضح  اب  سابل  عون  نیا  زا  ردقچ  دش و  یم  رانید  تسیود  نآ  تسد  کی  تمیق 

ار ادخ  مرح  تمرح  دوخ  ناج  ییاهر  يارب  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دشاب .  زاین  یب  نآ  زا  هدنونـش  دیاش  هک  تسا 
لاوما دنـشاب  هجوتم  دیاب  نیمز  دیرخ  رد  هک  دنامهف  اهنآ  هب  داد و  يرادـنید  سرد  هعیـش  صوصخ  هب  همه  هب  دوخ  لمع  اب  ماما  دنکـشب . 
مالسلا هیلع  ماما  نارای  يرایشوه  یهافـش  هن  یبتک  هن  دوب  یلمع  شـسرد  یهلا  روتـسد  هب  داد  رـشب  هب  یـسرد  دننکن .  بضغ  ار  رگیدکی 

يارب دنک  لاوس  ماما  زا  ات  داتسرف  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  ار  یـسمحا  سیق  نب  هرزع  دش ،  دراو  البرک  هب  دعـس  نب  رمع  هک  یماگنه 
توعد هفوک  هب  ار  وا  هتـشون و  همان  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  هرزع  نوچ  دراد ؟  يدصق  هچ  هدـمآ و  ناکم  نیا  هب  هچ 
توعد هفوک  هب  ار  وا  هتـشون و  همان  ماـما  هب  هک  هفوک  فارـشا  زا  دعـس  نب  رمع  سپ  درک ،  مرـش  ترـضح  نآ  دزن  هب  نتفر  زا  دوب ،  هدرک 

نب ریثک  مان  هب  یـصخش  یلو  دندرک !  يراددوخ  ماما  تمدخ  هب  نتفر  زا  اهنآ  یمامت  دـنهد ،  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  تساوخ  دـندوب  هدرک 
دعـس نب  رمع  تشک !  مهاوخ  ار  وا  یهاوخ  رگا  مور و  یم  نیـسح  دزن  هب  نم  تفگ :  تساـخرب و  دوب  یخاتـسگ  درم  هک  یبعـش  هللادـبع 

هب هللادبع  نب  ریثک  تسا ؟  هدـمآ  نیمزرـس  نیا  هب  يدوصقم  هچ  يارب  سرپب  ورب و  وا  دزن  هب  یلو  مرادـن ،  العف  ار  یمیمـصت  نینچ  تفگ : 
ضرع ماما  هب  درک  هدهاشم  ار  هللادبع  نب  ریثک  نوچ  دوب  نیسح  ماما  نارای  زا  هک  يدئاص  همامثوبا  تفر ،  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فرط 

ار دوخ  ریشمش  تفگ :  تفرگ و  هللادبع  نب  ریثک  رب  ار  هار  همامثوبا  سپ  تسا !  نیمز  يور  مدرم  نیرتدب  دیآ  یم  هک  صخـش  نیا  درک : 
یم ار  دوخ  مایپ  دیراذگب  رگا  متـسه ،  لوسر  نم  منکن !  نینچ  هک  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  ریثک  ورب !  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دزن  راذـگب و 

 . نک غالبا  ار  تمایپ  وت  مراذـگ ،  یم  تریـشمش  يور  ار  متـسد  نم  تفگ :  هماـمثوبا  تشگ .  مهاوخ  زاـب  تروص  نیا  ریغ  رد  مناـسر ، 
هب ار  نآ  نم  ات  وگزاب  نم  هب  ار  تمایپ  تفگ :  همامث  وبا  ینک .  يراک  نینچ  مراذگ  یمن  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  هللادـبع  نب  ریثک 

نودـب هللادـبع  نب  ریثک  عازن ،  هرجاشم و  نیا  زا  سپ  يورب .  ماما  دزن  هب  مراذـگ  یمن  نم  یتسه و  يراکتـشز  درم  وت  اریز  مناـسرب ،  ماـما 
دناوخ و ارف  دوخ  دزن  هب  ار  یلظنح  سیق  نب  هرق  مان  هب  یصخش  دعـس  نب  رمع  داد .  عالطا  دعـس  نب  رمع  هب  ار  نایرج  تشگزاب و  تاقالم 

ماـما درک ،  تکرح  ماـما  فرط  هب  سیق  نب  هرق  وش .  اـیوج  نیمزرـس  نیا  هب  شندـمآ  تلع  زا  نک و  تاـقالم  ار  نیـسح  هرق !  يا  تفگ : 
تسا یمیمت  درم ،  نیا  يرآ !  درک :  ضرع  رهاظم  نب  بیبح  دیسانش ؟  یم  ار  درم  نیا  ایآ  دومرف :  دوخ  باحصا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

رب دـمآ و  سیق  نب  هرق  هاـگنآ  منک .  هدـهاشم  تیعقوم  هنحـص و  نیا  رد  ار  وا  مدرک  یمن  ناـمگ  متخانـش و  یم  يار  نسح  هب  ار  وا  نم  و 
دنا هدرک  توعد  ارم  دنتشون و  همان  نم  هب  امش  رهش  مدرم  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دومن ،  غالبا  ار  دوخ  تلاسر  درک و  مالس  ماما 

سپـس مناسرب و  دعـس  نب  رمع  هب  ار  دوخ  تلاسر  نیا  خساپ  نم  تفگ :  سیق  نب  هرق  تشگ .  مهاوخ  زاب  دونـشخان  نم  ندمآ  زا  رگا  و  ، 
مراودیما تفگ :  دعـس  نب  رمع  تخاس ،  ربخاب  رما  نایرج  زاار  وا  تشگزاب و  دعـس  نب  رمع  دزن  هب  سپ  درک !  مهاوخ  هشیدنا  رما  نیا  رد 

دعس نب  رمع  همان  هک  مدوب  هللادیبع  دزن  نم  دیوگ :  یم  دئاف  نب  ناسح  دعس  نب  رمع  همان  ( 529  . ) دناهرب نیسح  اب  گنج  زا  ارم  ادخ  هک 
زا هداتـسرف و  وا  دزن  يدصاق  مدش ،  هدایپ  شنارای  نیـسح و  ربارب  رد  منایهاپـس  اب  نم  نوچ  دوب :  هدـمآ  نینچ  همان  نآ  رد  و  دـندروآ ،  ار 
نم زا  هداتـسرف و  نم  دزن  ار  دوخ  ناگدـنیامن  هتـشون و  همان  نم  يارب  رهـش  نیا  یلاها  تفگ :  باوج  رد  وا  مدـش ،  اـیوج  شندـمآ  تلع 
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دقو نالا  تفگ :  دناوخ ،  ار  دعـس  نب  رمع  همان  نوچ  هللادیبع  تشگ .  مهاوخ  زاب  دیراد ،  یمن  شوخ  ار  مندـمآ  رگا  دـنا ،  هدرک  توعد 
زا دیسر و  وت  همان  تشون :  دعس  نب  رمع  هب  هللادیبع  دعس  نب  رمع  هب  هللادیبع  همان  ( 530  ) صانم نیح  تالو  هاجنلا  وجری  هب  انبلاخم  تقلع 

میهاوخ ار  دوخ  رظن  ام  درک ،  نینچ  رگا  دـننک ،  تعیب  دـیزی  اب  شنارای  مامت  وا و  ات  هاوخب  یلع  نب  نیـسح  زا  متفای ،  عالطا  نآ  نومـضم 
(531  . ) تسین حلـص  تیفاع و  ناهاوخ  دایز  نب  هللادـیبع  هک  مرادـنپ  یم  تفگ :  دیـسر ،  دعـس  نب  رمع  تسد  هب  همان  نیا  نوچ  تشون ! 

درک دهاوخن  تعیب  زگره  دیزی  اب  ترضح  نآ  هک  تسناد  یم  اریز  دناسرن ،  نیسح  ماما  عالطا  هب  ار  دایز  نب  هللادیبع  همان  دعـس ،  نب  رمع 
 : دنا هتشون  یضعب  و  دنارورپ ،  یم  رـس  رد  ار  هوبنا  یهاپـس  مازعا  هشیدنا  البرک ،  هب  دعـس  نب  رمع  مازعا  زا  سپ  دایز  نب  هللادیبع  ( 532 . )

یم زاب  دندرک ،  یم  هناور  ترضح  نآ  گنج  هب  ار  سک  ره  ودنتشاد  یم  شوخان  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  ندرک  گنج  هفوک  مدرم 
درب وا  دزن  ار  نافلختم  دنک و  قیقحت  گنج  زا  رارف  هلاسم  ات  داد  نامرف  نمحرلادبع  نب  دیوس  مان  هب  ار  یـصخش  دایز  نب  هللادـیبع  تشگ . 
درم نآ  رس  داد  روتسد  وا  درب و  هللادیبع  دزن  هتفرگ و  دوب ،  هدمآ  هفوک  هب  هاگرکشل  زا  یمهم  رما  ماجنا  يارب  هک  ار  یماش  رفن  کی  وا  و  ، 

هب ثاریم  بلط  يارب  یماش  درم  نآ  هک  دنا  هتـشون  دـنکن !  ار  وا  ياهروتـسد  زا  یچیپرـس  تارج  یـسک  ات  دـنیامن  ادـج  شنت  زا  ار  یماش 
 - میمت نبا  نیصح  دزن  ار  یسک  درک و  تکرح  ( 534  ) هلیخن فرط  هب  هفوک  زا  اصخش  هللادیبع  هیلخن  رد  هللادیبع  ( 533  ! ) دوب هدمآ  هفوک 
نب دمحم  یثراح و  باهش  نب  ریثک  سپـس  دمآ ،  هلیخن  هب  دندوب  وا  اب  هک  رفن  رازه  راهچ  هارمه  هب  وا  داتـسرف و  دوب -  هتفر  هیـسداق  هب  هک 

زا يرادربنامرف  تعاط و  هب  ار  مدرم  دینک و  شدرگ  هفوک  رهش  رد  تفگ :  درک و  بلط  ار  هجراخ  نب  ءامـسا  دیوس و  نب  عاقعق  ثعـشا و 
رفن راهچ  نآ  سپ  دیناوخارف ،  هاگ  رکـشل  هب  ار  نانآ  دیراد و  رذـح  رب  هنتف  ندرک  اپرب  ینامرفان و  زا  ار  نانآ  و  دـیهد ،  نامرف  نم  دـیزی و 

اه و هچوک  ناـیم  رد  دـنام و  هفوک  رد  باهـش  نب  ریثک  و  دنتـشگزاب ،  هللادـیبع  دزن  هلیخن  هب  اـهنآ  زا  رفن  هس  دـندرک و  لـمع  روتـسد  قبط 
(535  . ) تشاد یم  رذح  رب  نیسح  ماما  يرای  زا  ار  نانآ  درک و  یم  قیوشت  هللادیبع  رکشل  هب  نتسویپ  هب  ار  مدرم  تشگ و  یم  اه  هاگرذگ 

هاگرکشل رد  وا  هک  یماگنه  و  دوش ،  هدافتـسا  اهنآ  دوجو  زا  زاین  ماگنه  هک  داد  رارق  دعـس  نب  رمع  دوخ و  نیب  ار  هراوس  یهورگ  هللادیبع 
هب درک و  تکرح  البرک  فرط  هب  دشن و  قفوم  یلو  دـنک ،  رورت  ار  وا  هک  تفرگ  میمـصت  همالـس  یبا  نب  رامع  مان  هب  یـصخش  دوب  هلیخن 

(536  . ) دش دیهش  دیدرگ و  قحلم  ماما 

مرحم مراهچ  زور 

ار نایفس  یبا  لآ  امش  مدرم !  يا  تفگ :  تفر و  ربنم  هب  دوخ  دروآدرگ و  هفوک  دجـسم  رد  ار  مدرم  دایز  نب  هللادیبع  ( 537  ) زور نیا  رد 
ناتـسد ریز  هب  تسا و  وکین  يا  هقیرط  هریـس و  يایراد  هک  دیـسانش  یم  ار  دـیزی  و  دـیتفای !  دـیتساوخ ،  یم  هک  نانچ  ار  اهنآ  دـیدومزآ و 

منک و رتشیب  ایاطع  زا  ار  امش  هرهب  هک  تسا  هداد  روتـسد  دیزی  کنیا  و  دوب ،  نینچ  زین  شردپ  و  تساجب .  وا  يایاطع  و  دنک .  یم  ناسحا 
ناج شوگ  هب  ار  نخـس  نیا  متـسرفب  نیـسح  شنمـشد  اب  گنج  هب  ار  امـش  هدومن و  تمـسق  امـش  ناـیم  رد  هک  هداتـسرف  نم  دزن  ار  یلوپ 
ادن رهـش  مامت  رد  ات  داد  روتـسد  درک و  ررقم  ییایاطع  زین  ( 538  ) ماش مدرم  يارب  دمآ و  ریز  هب  ربنم  زا  سپـس  دـینک .  تعااطا  دیونـشب و 
ثبش رجبا و  نب  راجح  ریمن و  نب  نیصح  درک و  تکرح  هلیخن  يوس  هب  شناهارمه  دوخ و  و  دنـشاب ،  هدامآ  تکرح  يارب  مدرم  هک  دننک 
مازعا زا  سپ  ( 539  . ) دنیامن کمک  نیسح  اب  گنج  رد  ار  دعس  نب  رمع  ات  تشاد  لیـسگ  البرک  هب  ار  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  یعبر و  نب 

هیلع نیـسح  ماما  اب  گنج  يارب  هدومزآ  یهاپـس  رفن  رازه  راـهچ  اـب  هک  دوب  يدرف  نیلوا  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  ـالبرک ،  هب  دعـس  نب  رمع 
هـس اب  ینزام  هنیهر  نب  ریاضم  رفن و  رازه  راهچ  اب  ریمن  نب  نیـصح  رازه و  ود  اب  یبلک  باکر  نب  دیزی  دعب  درک و  یگدامآ  مالعا  مالـسلا 

(540  . ) دندش یم  رفن  رازه  تسیب  اعمج  هک  رفن  رازه  ود  اب  هشرح  نب  رصن  رفن و  رازه 

مرحم مجنپ  زور 
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هرامالا راد  رد  هک  داتسرف  ( 541  ) یعبر نب  ثبـش  لابند  هب  ار  يدرم  دایز  نب  هللادـیبع  تسا ،  هدوب  هبنـشکی  زور  اب  قباطم  هک  زور  نیا  رد 
نب هللادیبع  یلو  دراد ،  فاعم  البرک  هب  نتفر  زاار  وا  دایز  نبا  هک  تساوخ  یم  دوب و  هدز  يرامیب  هب  ار  دوخ  یعبر  نب  ثبش  دبای ،  روضح 

نامیا زا  دـنیوگ :  دنـسر  نانموم  هب  نوچ  تسا :  هدومرف  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  یـشاب  یناـسک  زا  اداـبم  هک :  داتـسرف  ماـغیپ  وا  يارب  داـیز 
یم هرخـس  هب  ار  نینوم  مییامـش و  اب  ام  دـنراد :  راهظا  دـنور ،  دننیطایـش -  نامه  هک  دوخ -  ناراـی  دزن  هب  هک  یماـگنه  و  میناگدـنروآ ، 
نب ثبش  يوش .  رضاح  دیاب  ام  دزن  رد  یئام ،  تعاطا  رد  یهن و  یم  ندرگ  ام  نامرف  رب  رگا  هک  تخاس  ناشن  رطاخ  وا  هب  و  ( 542  ) میریگ

دناشنب و دوخ  دزن  رد  هتفگ و  ابحرم  وا  هب  دایز  نبا  داد !  صیخـشت  یبوخ  هب  ناوتن  ار  وا  هنوگ  گنر  ات  دمآ  هللادـیبع  دزن  هاگنابـش  یعبر ، 
سپس ( 543  . ) تشاد لیـسگ  ـالبرک  يوس  هب  راوس  رازه  هارمه  هب  ار  وا  هللادـیبع  درک و  لوـبق  ثبـش  سپ  يور ،  ـالبرک  هب  دـیاب  تفگ : 

هک یناسک  تکرح  زا  هداتسیا و  ( 544  ) هارص رسج  رب  هک  داد  تیرومام  راوس  دصناپ  اب  سیق  نب  رحز  مان  هب  یـصخش  هب  دایز  نب  هللادیبع 
يارب دوب  مزاع  هک  همالـس  یبا  نب  رماع  مان  هب  يدرف  دنک ،  يریگولج  دـنوش ،  یم  جراخ  هفوک  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرای  مزع  هب 

هک مهاگآ  وت  میمصت  زا  نم  تفگ :  وا  هب  سیق  نب  رحز  تشذگ ،  شنایهاپس  سیق و  نب  رحز  ربارب  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  نتسویپ 
نایهاپـس نایم  زا  دـش و  رو  هلمح  شنایهاپـس  سیق و  نب  رحز  رب  همالـس  یبا  نب  رماع  یلو  درگزاـب ،  ینک ،  يراـی  ار  نیـسح  یهاوخ  یم 

هجرد هب  ات  دـش  قلحم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  دـناسر و  البرک  هب  ار  دوخ  رماع  دـنک .  لابند  ار  وا  اـت  درکن  تارج  یـسک  تشذـگ و 
ریشمش ترضح  نآ  باکر  رد  گنج  نیدنچ  رد  هک  دوب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملا  ریما  باحصا  زا  و  دمآ ،  لیان  تداهش 
بحاص رظن  هب  تسا .  فالتخا  دایز  نبا  رکشل  ددع  رد  دندش  رضاح  البرک  دیهش  گنج  هب  هک  نمـشد  رکـشل  رامـش  ( 545  . ) تسا هدز 
تسیب ار  اهنآ  ددع  فوهل  رد  دیـس  دنا .  هدوب  رفن  رازه  یـس  دایز  نبا  رکـشل  یـسلجم  رظن  هب  هدوب و  رفن  رازه  هس  هاجنپ و  خیراوتلا  خسان 

یفوک مثعا  نبا  هتسناد و  رازه  جنپ  یس و  بوشآ  رهش  نبا  تسا .  هدوب  رازه  داتـشه  دایز  نبا  رکـشل  فنخم  یبا  هدیقع  هب  هتـسناد و  رازه 
رازه هاجنپ  هیفاش  حرـش  رد  هتـسناد و  رفن  رازه  ود  تسیب و  یعفای  هتـشون و  رفن  رازه  شـش  صاوخلا ،  هرکذـت  رد  هتفگ و  رفن  رازه  تسیب 

دنا هدرک  تیاور  رازه  دصتشه  ات  رازه  تسیود  رازه و  دص  یتعامج  هدش و  موقرم  رفن  رازه  ود  تسیب و  لووسلابلاطم  رد  هتـشون و  راوس 
راوس اب 1000  هیسداق  زا  یحایر  دیزی  نب  رح   . 1 دوب :  هدرک  جیسب  ار  نت  رب 000/350  غلاب  دایز  نبا  هدمآ ،  حیحص  صوصن  رد  ( 546 . )
لها زا  هدایپ  راوس و  اب 4000  یلولس  نشوجلا  يذ  نب  رمـش   . 4 وجگنج ،  اب 4000  دعس  رمع   . 3 راوس ،  اـب 3000  هحلط  نب  بعک   . 2 ، 

اب 4000 یمیمت  ریمن  نب  نیصح   . 6 وجگنج ؛ اب 2000  یبلک  باکر  نب  دـیزی   . 5 هفوک . )  رد  تسا  يا  هلیبق  هک  تسا  مابـش  ارهاظ   ) ماش
 . 9 وجگنج ؛ اب 4000  هشرخ  نب  رصن  وجگنج 8 .  اب 3000  ینزام  هنیهر  نب  ریاـضم   . 7 تسا ؛)  یمیمت  میمت  نب  نیـصح  ارهاظ   ) وجگنج
ار باحصا  عمج  هیئاصحا  نیا  زا  سپ  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  وجگنج ؛ اب 1000  رجبا  نب  راجح   . 10 وجگنج ؛ اب 1000  یعبر  نب  ثبش 

یم نم  دوبن ( ناشتـسد  رد  هزین  ریـشمش و  زج  هچ  دـندوبن ،  لماک  تازیهجت  رظن  زا  دوب و  راوس  ناـشرفن  هک 32  دناد  یم  نت  ود  داتـشه و 
هتفگ رعازه  داتشه  رازه و  تسیب  رازه و  هاجنپ  رازه و  یس  تسا ،  فالتخا  دایز  نبا  رکشل  رامـش  رد  ( 547 ( ) دنا هتشاد  مه  نامک  میوگ 

زین مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  ددع  رد  ( 548  . ) دـنا هدرک  تیاور  رازه  دصتـشه  اـت  رازه  تسیود  رازه و  دـص  مـه  يا  هدـع  دـنا و 
تسا 70 هدش  هتفگ  زین  و  تسا .  هدـش  هتفگ  مه  هدایپ  رفن  راوس و 100  هدایپ و 45  نت   82 راوس ،  رفن  هدایپ و 32  نت   40 تسا .  فالتخا 
زا هیقب  مشاه و  ینب  دـالوا  زا  نت  دنا 18  هدوب  نت  هک 72  تسا  نآ  روهـشم  دـیوگ :  فلوم  هدایپ .  راوس و 100  ای 30  هدایپ  راوس و 100 

نیسح ماما  اب  ات  دندرک  ادیپ  روضح و  البرک  رد  دعس  نب  رمع  هارمه  هب  هک  ینایرکشل  لک  دادعت  رد  مالـسلا .  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا 
تموکح زا  هک  يراوخ  هریج  نایماظن  دادـعت  هک  تسا  نیا  درک  شومارف  دـیابن  هک  يا  هتکن  یلو  تسا ،  فالتخا  دـنگنجب ،  مالـسلا  هیلع 

(550 ( ) 549  . ) تسا هدوب  رفن  رازه  یس  دندرک  یم  تفایرد  یگنج  مزاول  حالس و  سابل و  قوقح و  تقو ، 

مرحم مشش  زور 
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ورف وت  زا  ار  يزیچ  تازیهجت ،  هدایپ و  هراوس و  زا  معا  رکشل  ترثک  رظن  زا  نم  هک :  تشون  دعـس  نب  رمع  هب  يا  همان  زور  نیا  رد  هللادیبع 
نوچ نمشد  رکشل  تیعضو  ( 551  ! ) دنتـسرف یم  نم  يارب  ار  وت  راـک  شرازگ  بش  ره  زور و  ره  هک  شاـب  هتـشاد  هجوت  مدرکن ،  راذـگ 

نمشد رکـشل  زا  هار  يانثا  رد  يدادعت  تسوا ،  ربمایپ  ادخ و  اب  گنج  مکح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  گنج  هک  دنتـسناد  یم  مدرم 
ای دصیس  طقف  دیـسر  یم  البرک  هب  نوچ  دوب ،  هدرک  تکرح  زابرـس  رازه  اب  هفوک  زا  هک  يا  هدنامرف  دنا :  هتـشون  دندرک  رارف  هدش و  ادج 

همان ( 552  . ) دندوب هدرک  رارف  هب  مادقا  گنج ،  نیا  هب  يداقتعا  یب  تلع  هب  هیقب  دندوب و  وا  هارمه  دادعت  نیا  زا  رتمک  ای  رفن و  دـص  راهچ 
داتسرف هیفنح  نب  دمحم  يارب  يا  همان  البرک  زا  نیسح  ماما  دندومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هیفنح  نب  دمحم  هب  البرک  زا  مالـسلا  هیلع  ماما 

ایندلا ناکف  دـعب  اما  مشاه ،  ینب  نم  هلبق  نم  یلع و  نب  دـمحم  یلا  یلع  نب  نیـسحلا  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دوب :  نینچ  نآ  نتم  هک 
نیا لثم  دعب ،  اما  مشاه .  ینب  رگید  یلع و  نب  دمحم  هب  یلع  نب  نیسح  زا  تسا  يا  همان  ( 553  ) مالسلا لزت و  مل  هرخالا  ناک  نکت و  مل 

هب رهاظم  نب  بیبح  زور  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  يرای  دسا و  ینب  تسه .  هدوب و  مئاد  یگشیمه و  ترخآ  هتشادن و  دوجو  الصا  ایند  هک 
اهنآ دزن  هب  نم  یهد  هزاجا  رگا  هک  دـنراد  تنوکـس  دـسا  ینب  زا  يا  هفیاـط  یکیدزن  نیا  رد  هللا !  لوسر  نباـی  درک :  ضرع  ترـضح  نآ 

داد هزاجا  ماما ،  دنک .  عفد  البرک  رد  دسا  ینب  روضح  اب  وت  زا  ار  هورگ  نیا  رـش  دنوادخ  دـیاش  منک ،  توعد  وت  يوس  هب  ار  ناشیا  مور و 
هب ار  امـش  میا ،  هدروآ  هارمه  هبامـش  يارب  ار  ناغمرا  نیرتهب  تفگ :  نانآ  هب  تفر و  اهنآ  دزن  دـمآ و  نوریب  هاگنابـش  رهاـظم  نب  بیبح  و 

دنهاوخن اـهنت  ار  وا  زگره  دـنا و  یگنج  درم  رازه  زا  رتهب  اـهنآ  زا  کـیره  هک  دراد  یناراـی  وا  منک ،  یم  توعد  ادـخ  ربماـیپ  رـسپ  يراـی 
دیتسه نم  هریشع  موق و  امش  نوچ  تسا ،  هدرک  هرصاحم  ار  وا  هوبنا  ینایرکشل  اب  دعـس  نب  رمع  دننکن .  میلـست  نمـشد  هب  ار  وا  دراذگ و 

نم دشاب ،  امـش  نآ  زا  ترخآ  ایند و  فرـش  ات  دیباتـشب  وا  يرای  هب  دیرب و  نامرف  نم  زا  زورما  منک ،  یم  ییامنهار  ریخ  هار  نیا  هب  ار  امش 
دیما دزر و  ییابیکـش و  دوش و  هتـشک  اجنیا  رد  شربمغیپ  رتخد  رـسپ  اب  ادخ  هار  رد  امـش  زا  رفن  کی  رگا  هک  منک  یم  دای  دنگوس  ادخ  هب 

ار وا  هک  دسا  ینب  زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد  دوب .  دـهاوخ  وا  مدـمه  قیفر و  تشهب ،  نییلع  رد  ادـخ  لوسر  دـشاب ،  هتـشاد  يادـخ  زا  باوث 
دناوخرب یسامح  يزجر  و  منک ،  یم  تباج  ار  توعد  نیا  هک  متسه  یسک  نیلوا  نم  تفگ :  تساخ و  اپ  هب  دندیمان  یم  ریشب  نب  هللادبع 

هک هلیبق  نادرم  هاـگنآ  ( 554  ) لـساب نیرع  ثیل  ینناـک  لـتاقم  لـطب  عاجـش  ینا  اولقاـثت  ذا  ناـسرفلا  مجحا  اولکاوت و  ذا  موـقلا  ملع  دـق  : 
زا ار  وا  هتفر و  دعس  نب  رمع  دزن  يدرم  ماگنه ،  نآ  رد  دندرک .  تکرح  ماما  يرای  يارب  دنتـساخ و  اپ  هب  دیـسر  یم  رفن  دون  هب  ناشدادعت 

دعـس نبا  ناراوس  بش  لد  رد  و  تخاس ،  هناور  هورگ  نآ  يوس  هب  راوس  دـصراهچ  اب  قازرا  مان  هب  ار  يدرم  وا  درک و  هاگآ  راک  ناـیرج 
 ، دـنتخیوآ رد  دعـس  نبا  ناراوس  اب  دـسا  ینب  هفیاط  دنتـشادن .  ینادـنچ  هلـصاف  ماما  اب  هک  یلاح  رد  دـنتفرگ  اهنآ  رب  ار  هار  تارف  رانک  رد 

دنتـسناد دسا  ینب  هفیاط  هک  یماگنه  دریگب .  ندرگ  رب  ار  هملظم  نیا  يرگید  راذـگب  وت  رب  ياو  هک :  دز  گناب  قزرا  رب  رهاظم  نب  بیبح 
دندرک چوک  دوخ  لحم  زا  هنابـش  دنتـشگزاب و  دوخ  هلیبق  هب  دندش و  هدنکارپ  بش  یهایـس  رد  دـنرادن ،  ار  هورگ  نآ  اب  تمواقم  بات  هک 

 : دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تفگ ،  ار  نایرج  دمآ و  ماما  تمدـخ  هب  رهاظم  نب  بیبح  دزاتب .  اهنآ  رب  هنابـش  دعـس  نب  رمع  ادابم  هک 
(555  . ) هللااب الا  هوق  لوحال و ال 

مرحم متفه  زور 

یتسیاب هک  دـش  هداد  تیرومام  دعـس  نب  رمع  هب  دایز  نبا  فرط  زا  مرحم  متفه  هبنـش  هس  زور  شنارای  البرک و  دیهـش  يور  هب  بآ  نتـسب 
 . مدومن مارح  وا  لها  نیـسح و  رب  مدرک و  لالح  اراصن  دوهی و  رب  ار  بآ  نم  وش .  عنام  بآ  وا و  نایم  ـالا  دـنک و  تعاـطا  نم  زا  نیـسح 

هدافتسا بآ  زا  شناسک  نیسح و  ماما  دنراذگن  هک  درک  رومام  بآ  رب  ار  رفن  دصناپ  اب  جاجح  نب  ورمع  دایز ،  نبا  روتسد  قبط  دعس  رمع 
نیسح و ماما  نیب  دوخ  شنایهاپس  اب  ات  داد  روتسد  وا  هب  داترف و  دعس  نب  رمع  دزن  هب  يا  همان  دایز  نب  هللادیبع  زور  نیا  رد  ( 556  . ) دنیامن

نامثع هب  بآ  نداد  زا  هک  هنوگنامه  دـهدن ،  ماما  هب  ار  بآ  يا  هرطق  یتح  ندیـشون  هزاجا  هدرک و  داجیا  هلـصاف  تارف  بآ  شباحـصا و 
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بآ هب  شنارای  نیسح و  ماما  یسرتسد  عنام  درک و  رقتسم  تارف  هعیرش  رانک  رد  راوس  دصناپ  اب  ار  جاجح  نب  ورمع  اروف  زین  دعس  نب  رمع 
نب هللادبع  مان  هب  يدرم  ماگنه  نیا  رد  تفرگ .  تروص  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  لبق  زور  هس  یناسنا  ریغ  راتفر  نیا  و  دندش ، 
ادـخ هب  دـید .  یهاوخن  ینامـسآ  گـنر  ناـسب  رگید  ار  بآ  نیا  نیـسح !  يا  هک :  تشادرب  داـیرف  دوـب  هلیجب  هلیبـق  زا  هک  يدزا  نیـصح 

شکب و یگنشت  زا  ار  وا  ایادخ !  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یهد .  ناج  شطع  زا  ات  دیماشآ  یهاوخن  ار  نآ  زا  يا  هرطق  هک  دنگوس 
رد متفر  وا  رادید  هب  وگ  تفگ و  نیا  زا  سپ  هک  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ :  یم  ملـسم  نب  دیمح  هدم  رارق  دوخ  تمحر  لومـشم  ار  وا  زگره 
ات دـیماشآ  یم  بآ  ردـق  نآ  نیـصح  نب  هللادـبع  هک  مدـید  تسین ،  يراـگدرورپ  وا  زج  هک  ییادـخ  نآ  هب  مسق  دوـب ،  راـمیب  هـک  یلاـح 

باریـس یلو  درک  یم  سامآ  شمکـش  ات  دروخ  یم  بآ  زاب  شطعلا  دز :  یم  دایرف  زاب  دروآ و  یم  الاب  ار  نآ  و  دـمآ ،  یم  الاب  شمکش 
(557  . ) داد ناج  ات  دوب  نینج  و  دش .  یمن 

(558  ) مرحم متشه  زور 

هب ماگ  هدزون  هلصاف  هب  اه  همیخ  تشپ  رد  تشادرب و  یگنلک  ترضح  نآ  دوب ،  هدرزآ  تخس  ار  شباحصا  نیسح و  ماما  یگنـشت ،  نوچ 
رگید دیدرگ و  دیدپان  بآ  نآ  سپـس  دندرک ،  رپ  ار  اهکـشم  دندیـشون و  همه  دمآ ،  نوریب  اراوگ  سب  یبآ  دـنک ،  ار  نیمز  هلبق ،  فرط 
دعـس نب  رمع  دزن  یکیپ  دیـسر و  هللادـیبع  هب  ناسوساج  طسوت  زیمآزاجعا  زیگنا و  تفگـش  يارجام  نیا  ربخ  دـشن .  هدـید  نآ  زا  یناـشن 
هکنیا ضحم  هب  دنشون .  یم  شنارای  دوخ و  و  دروآ ،  یم  تسد  هب  بآ  دنک و  یم  هاچ  نیسح  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  هک :  داتـسرف 

نانآ اب  ریگب و  تخـس  رتشیب  شباحـصا  نیـسح و  رب  ار  راک  دـسرن و  بآ  هب  اهنآ  تسد  هک  نک  تبقارم  شیپ  زا  شیب  دیـسر ،  وت  هب  همان 
هب ات  تفرگ  تخـس  شنارای  مالـسلا و  هیلع  ماما  رب  شیپ  زا  شیب  هللادیبع  نامرف  قبط  دعـس  نب  رمع  دندرک .  نامثع  اب  هک  نک  راتفر  نانچ 

ناکما رگید  ناکدوک  يارب  اصوصخ  شطع  لمحت  نوچ  دعـس  نب  رمع  ینادـمه و  نیـصح  نب  دـیزی  تاقالم  ( 559  . ) دـنباین تسد  بآ 
هب تفگ :  ماما  هب  دوب  فورعم  تدابع  دهز و  رد  هک  ینادمه  نیصح  نب  دیزی  مان  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  زا  يدرم  دوبن ،  ریذپ 
اب رایتخا  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما  ددرگرب  میمصت  نیا  زا  دیاش  منک ،  هرکاذم  بآ  دروم  رد  وا  اب  هتفر و  دعس  نب  رمع  دزن  ات  هد  هزاجا  نم 

مالس زا  ار  وت  یلماع  هچ  ینادمه .  درم  يا  تفگ :  دعس  نب  رمع  دنک ،  مالس  هک  نآ  نودب  دش  دراو  دعـس  نب  رمع  همیخ  هب  وا  تسا .  وت 
ناملـسم ار  دوخ  وت  رگا  تفگ :  ینادمه  درم  نآ  مسانـش ؟  یمن  ار  وا  لوسر  ادخ و  متـسین و  ناملـسم  نم  رگم  تشادزاب ؟  نم  هب  ندرک 

نآ زا  يداو  نیا  تاناویح  یتح  هک  ار  تارف  بآ  يا و  هتفرگ  اهنآ  نتـشک  هب  میمـصت  هدـیروش و  ربمایپ  ترتع  رب  ارچ  سپ  يرادـنپ ،  یم 
نامگ و  دنراذگب ؟  شطع  رس  رب  ناج  رگا  یتح  دنشونب  بآ  نیا  زا  زین  نانآ  ات  یهد  یمن  هزاجا  ینک و  یم  هقیاصم  نانآ  زا  دنشون ،  یم 

نادناخ نیا  رازآ  هک  مناد  یم  نم  ینادمه  يا  تفگ :  تخادنا و  ریز  هب  رس  دعس  نب  رمع  یـسانش ؟  یم  ار  وا  ولـسر  ادخ و  هک  ینک  یم 
ایآ منک ؟  هچ  دـیاب  مناد  یمن  ما و  هتفرگ  رارق  یـساسح  تاـظحل  رد  نم  و  تـسا .  هتـشاداو  راـک  نـیا  هـب  ارم  هللادـیبع  ماـما  تـسا .  مارح 
یم هک  یلاح  رد  دوش  هدولآ  نیـسح  نوخ  هب  مناتـسد  هک  نیا  اـی  و  مزوس ؟  یم  نآ  قاـیتشا  رد  هک  یتموکح  منک ،  اـهر  ار  ير  تموکح 

يراکادف تشذگ و  نیا  مدوخ  رد  ینادـمه  درم  يا  تسا .  نم  مشچ  رون  هلزنم  هب  ير  تموکح  یلو  تسا ؟  شتآ  راک ،  نیا  رفیک  مناد 
 : تفگ دـیناسر و  ماما  ضرع  هب  ار  ارجاـم  تشگزاـب و  ینادـمه  نیـصح  نب  دـیزی  منیب .  یمن  مشوپب  مشچ  ير  تموکح  زا  مناوتب  هک  ار 
ره لاـح  ره  هب  تارف  زا  بآ  ندروآ  ( 560  . ) دناسرب لتق  هب  ير  تموکح  هب  ندیـسر  يارب  ار  امـش  هک  تسا  هدش  رـضاح  دعـس  نب  رمع 

تیرومام وا  هب  دـناوخارف و  ار  بلاط  یلا  نب  یلع  نب  سابع  دوخ  ردارب  مالـسلا  هیلع  ماما  دـش .  یم  نوزفا  اـه  همیخ  رد  شطع  بت  هظحل 
دنتشاد دوخ  اب  کشم  تسیب  هک  یلاح  رد  دنک  تکرح  اه  همیخ  يارب  بآ  كرادت  تهج  هدایپ  رفن  تسیب  هراوس و  رفن  یس  هارمه  ات  داد 
تکرح صوصخم  مچرپ  اب  ناشیا  شیپاشیپ  لاله  نب  عفان  هک  یلاح  رد  دندیـسر  تارف  طش  یکیدزن  هب  ات  دـندرک  تکرح  هنابـش  ناـنآ  . 

تلع يدـمآ ،  شوخ  ردارب  يا  تفگ :  جاـجح  نبا  درک .  یفرعم  ار  دوخ  لـاله  نب  عفاـن  یتسیک ؟  دیـسرپ :  جاـجح  نب  ورمع  درک .  یم 
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شونب تفگ :  جاجح  نب  رمع  مشونب  دنا ،  هدرک  مورحم  نآ  زا  ار  ام  هک  بآ  نیا  زا  ات  ما  هدمآ  تفگ :  عفان  تسیچ ؟  اج  نیا  هب  تندـمآ 
نب ورمع  نایهاپس  مشونن .  بآ  ییاهنت  هب  زگره  دنماک  هنشت  شنارای  نیسح و  هک  یلاح  رد  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  عفان  داب .  اراوگ  ار  وت 
نیا رد  تهج  نیمه  يارب  ار  ام  دنـشونب ،  بآ  نیا  زا  دیابن  اهنآ  تفگ :  جاجح  نب  ورمع  و  دندش ،  لاله  نب  عفان  ناهارمه  هجوتم  جاجح 

رپ ار  اهکشم  ات  داد  روتسد  ناگدایپ  هب  یلع  نب  سابع  دندش ،  یم  رت  کیدزن  جاجح  نب  ورمع  نایهاپس  هک  یلاح  رد  دنا .  هدرامگ  ناکم 
یلع و نب  سابع  دندنبب ،  نانآ  رب  ار  هار  دنتساوخ  شنایهاپس  جاجح و  نب  ورمع  نوچ  و  دندرک ،  لمع  روتـسد  قبط  زین  ناگدایپ  و  دننک ، 

ناگدایپ ات  دنتـسب  جاجح  نب  ورمع  هاپـس  رب  ار  هار  ناراوس ،  دـندرک و  لوغـشم  راکیپ  هب  ار  اهنآ  دـندش و  رو  هلمح  اهنآ  رب  لاله  نب  عفاـن 
یگدنا دنتخات و  ناراوس  رب  جاجح  نب  ورمع  نایهاپس  ( 561  . ) دنناسرب اه  همیخ  هب  هدرک و  رود  هقطنم  نآ  زا  ار  بآ  ياهکشم  دنتـسناوت 
يزیرنوخ تلع  هب  تشادرب و  قیمع  یمخز  لاله ،  نب  عفان  هزین  اب  جاجح  نب  ورمع  نایهاپـس  زا  يدرم  هک  نآ  ات  دـندنار  بقع  هب  ار  اـهنآ 

زا يدرم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دعس  نب  رمع  مالـسلا و  هیلع  ماما  تاقالم  ( 562  . ) دنتشگزاب ماما  دزن  هب  باحـصا  و  داد ،  ناج  دیدش ، 
یتاقالم مه  اب  هاپس  ود  هلـصاف  رد  ماگنه  بش  هک  تساوخ  وا  زا  داتـسرف و  دعـس  نبرمع  دزن  ار  يراصنا  هظرق  نب  ورمع  مان  هب  دوخ  نارای 

زا رفن  تسیب  اب  دعس  نب  رمع  شنارای و  زا  رفن  تسیب  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ماگنه ،  بش  تفریذپ .  دعـس  نب  رمع  و  دنـشاب ،  هتـشاد 
نب سابع  دوخ  ردارب  طقف  دندرگرب و  ات  داد  روتسد  دوخ  ناهارمه  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنتفای .  روضح  دوعوم  لحم  رد  شنایهاپس 
هیقب هب  شمـالغ ،  صفح و  شدـنزرف  زج  هب  زین  دعـس  نب  رمع  روطنیمه  و  تشاد ،  هاـگن  دوـخ  دزن  رد  ار  ربـکا  یلع  شدـنزرف  یل و  (ع ) 

زا ینک و  یم  هلتاقم  نم  اب  ایآ  دعس !  رسپ  يا  دومرف :  درک و  نخـس  زاغآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ادتبا  داد .  تشگزاب  روتـسد  ناهارمه 
ینک یمن  اهر  ار  هورگ  نیا  وت  ایآ  یناد  یم  رتهب  وت  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم  يرادن ؟  یـساره  تسوا ،  يوس  هب  وت  تشگزاب  هکییادخ 

 . دننک بارخ  ار  ما  هناخ  هک  مسرت  یم  موش  ادج  هورگ  نیا  زا  رگا  تفگ :  دعس  نبا  تسادخ .  هب  وت  یکیدزن  بجوم  نیا  یشاب ؟  ام  اب  ات 
 . دـنریگب نم  زا  ار  مکالما  هک  مکانمیب  نمم  تفگ :  دعـس  نب  رمع  مزاس .  یم  ار  تا  هناخ  وت  يارب  نم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

مهاوخ وت  هب  ار  هغبیغب  نم  دومرف :  ماما  يرگید  لـقن  هب  و  مراد ،  زاـجح  رد  هک  یلاوما  زا  داد ،  مهاوخ  وت  هب  نآ  زا  رتهب  نم  دومرف :  ماـما 
راـنید نویلیم  کـی  هب  ار  نآ  دـش  رـضاح  هیواـعم  تشاد و  يریثـک  تعارز  داـیز و  ياـه  لـخن  هک  دوب  یگرزب  رایـسب  هعرزم  نآ  و  داد ، 

یم مکانمیب و  داـیز  نبا  مشخ  زا  ما  هداوناـخ  دارفا  ناـج  رب  هفوک  رد  نم  دعـس  نب  رمع  تخورفن .  وا  هب  ار  نآ  ماـما  یلو  دـنک  يرادـیرخ 
یمن زاب  دوخ  میمـصت  زا  دعـس  نب  رمع  درک  هدـهاشم  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـنارذگب .  ریـشمش  مد  ار ا ز  اهنآ  هک  مسرت 

رد ار  وت  دریگب و  ترتسب  رد  يدوز  هب  زا  ار  وت  ناـج  دـنوادخ  دوش ؟  یم  هچ  ار  وت  دومرف :  یم  هک  یلاـحرد  تساـخرب  ياـج  زا  ددرگ ، 
 ، وج تفگ :  رخـسمت  اب  دعـس  نب  رمع  يروخن .  كدنا  يرادقم  هب  زج  قارع  مدنگ  زا  مناد  یم  نم  دنگوس  ادخ  هب  دزرماین ،  تمایق  زور 

هللادـیبع هک  ینک  یم  نامگ  یـشک و  یم  ارم  دومرف :  وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک :  دـنا  هتـشون  یخرب  و  ( 563  . ) تسا سب  ار  اـم 
 ، تسا هدش  هتـسب  نم  اب  هک  تسا  يدهع  نیا  و  دوب ،  دهاوخن  وت  يراوگ  هک  دنگوس  ادخ  هب  داد ؟  دهاوخ  وت  هب  ار  ناگرگ  ير و  تیالو 

ایند و رد  ار  يداش  يور  نم  زا  دـعب  هک  هد  ماـجنا  یناوت  یم  هک  يراـک  ره  سپ  دیـسر .  یهاوخن  دوخ  هنیرید  يوزرآ  نیا  هب  زگره  وت  و 
وا فرط  هب  هداد و  رارق  فدـه  ار  وت  رـس  ناـکدوک  دـننادرگ و  یم  ین  رـس  رب  هفوک  رد  ار  وت  رـس  هک  منیب  یم  و  دـید ،  یهاوـخن  ترخآ 

هللادیبع هب  تشگزاب و  دوخ  هاگرکشل  هب  دعس  نب  رمع  تاقالم ،  نیا  زا  دعب  هللادیبع  هب  دعس  نب  رمع  همان  ( 564  . ) دننک یم  باترپ  گنس 
هب ای  دیوگ  یم  هک  تسا  نیسح  نیا  درک .  دحتم  يار  نخـس و  کی  رب  ار  مدرم  دناشنب و  ار  هنتف  شتآ  ادخ  تشون :  يا  همان  یط  دایز  نب 
ای و  دنک ،  یگدنز  ناناملـسم  زا  یکی  دـننامه  دورب و  یمالـسا  روشک  ياهزرم  زا  یکی  هب  ای  ددرگزاب ،  هدـمآ ،  اجنآ  زا  هک  ناکم  نامه 

هبقع ناتهب  ارتفا و  ( 565  . ) تسا نیمه  رد  تما  حالـص  يدونـشخ و  و  دهد .  ماجنا  وا  هرابرد  دهاوخ  دیزی  هچ  ره  ات  هتفر  ماش  هب  هک  نیا 
دش دیهش  ترضح  نآ  هک  يا  هظحل  ات  مدوب و  هارمه  قارع  ات  هکم  زا  هکم و  ات  هنیدم  زا  نیـسح  ماما  اب  نم  دیوگ :  یم  ( 566  ) ناعمس نب 

هظحل اـت  نمـشد ،  نایهاپـس  ربارب  رد  هن  قارع و  رد  هن  هار و  ناـیم  رد  هن  هفوـک و  رد  هن  هنیدـم و  رد  هن  راوـگرزب  نآ  مدـشن .  ادـج  وا  زا  ، 
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هک تسا  هتفگ  وا  هک  دنراد  نامگ  دنیوگ و  یم  مدرم  هک  ار  هچنآ  دنگوس  ادخ  هب  مدینش ،  ار  نآ  نم  هک  نیا  رگم  تفگن  ینخس  تداهش 
یم طقف  دومرفن ،  ینخـس  نینچ  دیتسرفب ،  یمالـسا  تادحرـس  زا  يدح  رـس  هب  ارم  ای  مراذگب ،  دـیزی  تسد  رد  ار  متـسد  نم  دـیراذگب  : 
نب رمع  هک :  دنا  هتشون  یخرب  ( 568 ( ) 567  . ) دریذپ یم  نایاپ  اجک  هب  مدرم  رما  منیبب  ات  مورب  روانهپ  نیمز  نیا  رد  نم  دـیراذگب  تفگ : 
وت زا  ار  بلاطم  نیا  هناگیب )  مدرم  زا  هیانک   ) ملید مدرم  زا  یکی  رگا  هک :  دیناسر  ودب  ار  مایپ  نیا  داتـسرف و  هللادیبع  دزن  ار  یـسک  دـعس ، 
دوخ نارای  دزن  رد  ار  دعـس  نب  رمع  همان  هللادیبع  نوچ  هللادیبع  خـساپ  ( 569  . ) يا هتـشاد  اور  متـس  وا  هرابرد  يریذپن ،  ار  اهنآ  وت  دهاوخ 
ياج زا  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  ماگنه ،  نیا  رد  تسا .  دوخ  ناشیوخ  يارب  يزوسل  ییوج و  هراچ  ددص  رد  دعـس  نبا  تفگ :  درک  تئارق 

هک دنگوس  ادخ  هب  تسا ،  هدمآ  وت  رانک  رد  وت و  نیمزرـس  هب  نیـسح  يریذپ ؟  یم  دعـس  نب  رمع  زا  ار  راتفر  نیا  ایآ  تفگ :  تساخرب و 
وا زا  ار  نیا  دش ،  یهاوخ  زجاع  وا  يریگتـسد  زا  وت  هتـشگ و  رتدنمورین  زور  هب  زور  دنکن ،  تعیب  وت  اب  دـنک و  چوک  هقطنم  نیا  زا  وا  رگا 
 . دوب یهاوخ  راتخم  نانآ  وفع  ای  تبوقع و  رد  وت  هاگنآ  دـنهن  ندرگ  وت  نامرف  رب  شنارای  وا و  رگا  تسا ،  نآ  رد  وت  تسکـش  هک  ریذـپن 

هـضرع شنارای  نیـسح و  رب  ات  ربب  دعـس  نب  رمع  دزن  ارم  هماـن  رمـش  يا  تسا .  نیمه  رب  زین  نم  يار  تسا و  ییار  وکین  تفگ :  داـیز  نبا 
ندرگ شاب و  رکشل  ریما  وت  دشن  اهنآ  اب  گنج  هب  رضاح  دعـس  نب  رمع  رگا  و  دگنجب ،  اهنآ  اب  دندز  زابرـس  نم  مکح  لوبق  زا  رگا  دنک ، 

دناوخ و ار  یمیمت  دیزی  نب  هریوح  مان  هب  يدرم  دایز  نب  هللادیبع  تسا :  هدـمآ  يرگید  ربخ  رد  تسرفب و  نم  دزن  نزب و  ار  دعـس  نب  رمع 
مادـقا رگا  و  تسام ،  بولطم  نامه  سپ  دومن  گـنج  هب  مادـقا  تعاـس  ناـمه  وا  رگا  سپ  ربب ،  دعـس  نب  رمع  دزن  ارم  هماـن  تفگ :  وا  هب 

يا همان  سپس  لزع  هب  دیدهت  ( 570  . ) نادرگ هاپس  رکـشل و  رب  ریما  ار  وا  ناوخب و  ار  بشوح  نب  رهـش  نک و  دنب  رد  هتفرگ و  ار  وا  درکن 
تمالس و دیما  وا  هب  یناشک و  ازارد  هب  ار  راک  ینک و  رش  عفد  وا  زا  هک  مداتسرفن  نیـسح  يوس  هب  ار  وت  نم  هک :  تشون  دعـس  نب  رمع  هب 

میلست هدروآ و  دورف  رس  نم  مکح  رب  شباحصا  نیسح و  رگا  يدرگ  وا  عیفش  هدرک و  دادملق  هجوتم  ار  وا  رذع  یهد و  یگدنز  ییاهر و 
ریـشمش مد  زا  ار  ناـنآ  زاـتب و  ناـنآ  رب  دوخ  ناـیهاپ  اـب  دـندرک  يراددوـخ  نم  مکح  لوـبق  زا  رگا  و  تسفب ،  نم  دزن  ار  ناـنآ  دـنوش  یم 

وا هک  نک  بوک  دگل  نابـسا  مس  ریز  رد  ار  وا  رگیپ  یتشک ،  ار  نیـسح  نوچ  و  دننآ .  قحتـسم  هک  نک  ادج  نانآ  دـنب  زا  دـنب  نارذـگب و 
هک تسا  ینخس  یلو  دناسرب  ینایز  وا  هب  ندرک )  بوک  دگل   ) لمع نیا  وا  گرم  زا  سپ  هک  مرادنپ  یمن  و  تسا .  راکمتس  محر و  عطاق 

هرانک ام  رکـشل  زا  يدز  زابرـس  نم  نامرف  زا  رگا  و  مهد ،  شاداپ  ار  وت  يدرک  تعاطا  ار  ام  نامرف  رگا  سپ  دوش .  ماـجنا  دـیاب  ما و  هتفگ 
مرحم مـهن  زور  ( 571  . ) مالـسلاو میا ،  هداد  وا  هب  ار  شیوخ  ناـمرف  اـم  هک  راذـگاو  نشوـجلا  يذ  نب  رمـش  هب  ار  اـهنآ  تیلووـسم  ریگ و 

زور رهظ  زا  شیپ  دمآ و  نوریب  باتـش  هب  دوب  هفوک  ناگداپ  هاگرکـشل و  هک  هلیخن  زا  هتفرگ و  دایز  نب  هللادـیبع  زا  ار  همان  رمـش  اعوسات ) )
وت رب  ياو  تفگ :  رمش  هب  دعس  نبا  درک .  تئارق  دعـس  نب  رمع  يارب  ار  هللادیبع  همان  و  ( 572  ) دش البرک  دراو  مارحلا  مرحم  مهن  هبنشجنپ 

يارب نم  هک  هچنآ  لوبق  زا  ار  هللادیبع  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  يا  هدروآ  نم  يارب  ینیگنن  تشز و  مایپ  هچ  دـنک ،  بارخ  ار  تا  هناخ  ادـخ 
میلـست نیـسح  دـنگوس  ادـخ  هب  دوش ،  مامت  حلـص  هب  راک  نیا  هک  مدوب  راودـیما  نم  يدرک ،  بارخ  ار  راـک  یتشادزاـب و  مدوب  هتـشون  وا 

اب هدرک و  تعاطا  ار  ریما  نامرف  ایآ  درک ؟  یهاوخ  هچ  منادب  وگب  تفگ :  وا  هب  رمـش  تسوا .  دـبلاک  رد  شردـپ  حور  اریز  دـش  دـهاوخن 
يریما تفگ :  دعـس  نب  رمع  تشاد ؟  مهاوخ  هدـهع  هب  ار  رکـشل  تیلوئـسم  نم  تفرگ و  یهاوخ  هراـنک  اـی  دـیگنج و  یهاوخ  شنمـشد 

شاب و ماظن  هدایپ  ریما  وت  مناسر ،  یم  نایاپ  هب  ار  راک  نیا  دوخ  نم  و  منیب ،  یمن  ار  یگتسیاش  نیا  رد  منک و  یمن  راذگاو  وت  هب  ار  رکـشل 
 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 573  . ) درک هدامآ  گنج  يارب  ار  دوخ  مارحلا  مرحم  مهن  هبنشجنپ  زور  هاگماش  دعـس  نب  رمع  ماجنارس 

نبا هدز و  هقلح  وا  فارطا  رد  ماـش  هفوک و  رکـشل  دـندرک و  هرـصاحم  ار  شباحـصا  نیـسح و  ماـما  زور  نآ  رد  هک  تسا  يزور  اـعوسات 
دنتفای بیرغ  اهنت و  ار  نیسح  زور  نیا  رد  و  دندرک ،  یم  ترسم  ینامداش و  راهظا  هاپس  رکشل و  ترثک  تهج  هب  دعـس  نب  رمع  هناجرم و 
مردپ دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس  درک .  دنهاوخن  ددم  ار  وا  قارع  لها  دمآ و  دهاوخن  وا  غارس  هب  يروای  رگید  هک  دنتـسناد  و 

هللادـیبع زا  ار  همان  رمـش ،  نوچ  همان  ناما  ( 574  . ) دندیـشوک وا  فیعیـضت  رد  هتـشاذگ و  اهنت  بیرغ و  ار  وا  هک  تسا  یـسک  نآ  يادـف 
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رهاوخ ریما  يا  دـنتفگ :  هللادـیبع  هب  دوب ) وا  همع  نینبلا  ما  هک   ) لحملا یبا  نب  هللادـبع  وا و  دـنک ،  غالبا  دعـس  نبا  هب  البرک  رد  اـت  تفرگ 
دوخ بتاک  هب  تفریذپ و  ار  اهنآ  داهنـشیپ  هللادـیبع  سیونب ،  اهنآ  يارب  یناما  همان  ینیب  یم  حالـص  رگا  دـنا ،  نیـسح  اب  هارمه  ام  ناگداز 

هب ( 575  ) نامزک دوخ -  مالغ  هلیـسو  هب  ار  همان  ناما  لحملا  یبا  نب  هللادـبع  همان  ناما  در  دـسیونب .  اهنآ  يارب  يا  همان  ناما  اـت  داد  ناـمرف 
هللادـبع هک  يا  همان  ناما  نیا  تفگ :  درک و  تئارق  نینبلا  ما  نادـنزرف  يارب  ار  همان  ناما  نتم  البرک  هب  دورو  زا  سپ  وا  و  داتـسرف ،  ـالبرک 

هب یتجاح  ار  ام  وگب :  ناسرب و  وا  هب  ار  ام  مالـس  دنتفگ :  نامزک  خساپ  رد  اهنآ  تسا ،  هداتـسرف  تسامـش  ناگتـسب  زا  هک  لحملا  یبا  نب 
هللادبع سابع و  دمآ و  ماما  مایخ  یکیدزن  هب  رمش  نینچمه  ( 576  . ) تسا هیمس  رـسپ  هللادیبع  ناما  زا  رتهب  ادخ  ناما  تسین ،  وت  همان  ناما 

 ، دندمآ نوریب  اهنآ  دز ،  ادص  ار  تسا )  نینبلا  ما  ناشردام  هک   ) مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نادنزرف  مالـسلا  مهیلع  نامثع  رفعج و  و 
میشاب هتـشاد  ناما  ام  دنک ،  تنعل  ار  وت  ناما  ار و  وت  ادخ  دنتفگ :  اقفتم  اهنآ  و  ما ،  هتفرگ  ناما  هللادیبع  زا  امـش  يارب  تفگ :  اهنآ  هب  رمش 

دیوش راوس  ادخ  رکشل  يا  هک :  دز  دایرف  دعس  نب  رمع  همان ،  ناما  در  زا  سپ  گنج  نالعا  دشاب ؟  (577  ) هتشادن ناما  ربمایپ  رتخد  رسپ  و 
رد مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ماگنه  نیا  رد  دش .  گنج  مزاع  رصع  زامن  زا  دعب  رکـشل  ماظن  هراوس  دیور و  یم  تشهب  هب  هک  دیـشاب  داش  و 
 : تفگ دمآ و  ردارب  دزن  هب  نانک  نویش  يربک  بنیز  دوب ،  هداهن  وناز  رب  رـس  هداد و  هیکت  دوخ  ریـشمش  هب  هتـسشن و  شیوخ  همیخ  يولج 
 : دومرف تشادرب و  رـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دوـش .  یم  رتـکیدزن  اـم  هب  هظحل  ره  هک  يونـش  یمن  ار  وهاـیه  داـیرف و  نیا  ردارب !  يا 

بات یب  نانچ  نانخـس  نیا  ندینـش  زا  بنیز  ییآ .  یم  ام  دزن  هب  وت  دومرف :  نم  هب  مدید ،  باوخ  رد  لاح  نیمه  ار  ادخ  لوسر  مرهاوخ ! 
ادخ شاب ،  شوماخ  تسین ،  نویـش  ناج  رهاوخ !  يا  تفگ :  ماما  داهن .  يرارق  یب  يانب  دز و  دوخ  تروص  هب  مکحم  رایتخا  یب  هک  دـش 

تسا نمـشد  هاپـس  نیا  ردارب !  يا  درک ،  ضرع  ماما  هب  دمآ و  یلع  نب  سابع  ترـضح  انثا  نیا  رد  دنادرگ .  دوخ  تمحر  لومـشم  ار  وت 
(578  ) وش راوس  دوخ  بسا  رب  داب !  وت  يادـف  مناج  سابع .  يا  دومرف :  تساخرب  هک  یلاح  رد  ماما  تسا .  هدـمآ  اه  همیخ  یکیدزن  ات  هک 
نیق و نب  ریهز  هک  راوس  تسیب  اب  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  دـنا ؟  هدـمآ  اج  نیا  هب  هچ  يارب  و  هداد ؟  يور  هچ  رگم  سرپب :  اهنآ  زا  و 

نامرف دنتفگ :  دیهاوخ ؟  یم  هچ  هداد و  خر  هچ  هداد و  خر  هچ  دیسرپ :  دمآ و  نمـشد  هاپـس  دزن  دندوب ،  نانآ  هلمج  زا  رهاظم  نب  بیبح 
دینکن و تکرح  دوخ  ياج  زا  تفگ :  مالسلا  هیلع  سابع  دیوش !  رازراک  هدامآ  ای  دیریذپب و  ار  وا  مکح  ای  مییوگب  امـش  هب  هک  تسا  ریما 

دزن ییاهنت  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  دنتفریذپ و  اهنآ  منک .  ضرع  وا  هب  ار  امـش  مایپ  هتفر و  هللادبع  یبا  دزن  ات  دیهدن  جرخ  هب  باتش 
ار دعـس  نب  رمع  هاپـس  وا  ناهارمه  نت  تسیب  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دـیناسر ،  ماما  ضرع  هب  ار  ارجاـم  تفر و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

یم يریگولج  اه  همیخ  فرط  هب  اهنآ  يورـشیپ  زا  نمـض  رد  دنتـشاد و  یم  رذـح  رب  نیـسح  اب  گنج  زا  ار  نانآ  دـندرک و  یم  تحیـصن 
وت و یهاوخ  تفگ  دـیاب  نخـس  هورگ  نیا  اب  تفگ :  نیق  نب  ریهز  هب  رهاظم  نب  بیبح  ریهز  رهاـظم و  نب  بیبح  نانخـس  ( 579  . ) دندرک

دب امـش  هک  دـینادب  تفگ :  هدرک  نمـشد  هاپـس  هب  ور  بیبـح  نک .  نخـس  زاـغآ  موق  نیا  تحیـصن  هب  وت  تفگ :  ریهز  نم .  یهاوخ  رگا 
هتـشک ار  وا  تیب  لها  ترتع و  ادخ و  لوسر  نادنزرف  هک  یلاح  رد  دنوش  رـضاح  تمایق  رد  ادخ  دزن  هک  یهورگ  نامه  دیتسه ،  یتعامج 
يادـخ هرزع !  يا  تفگ :  ریهز  نک !  ییاتـس  دوـخ  یناوـت  یم  هچره  یهاوـخ و  هچ  ره  وـت  بیبـح !  يا  تفگ :  سیق  نـب  هرزع  دنـشاب . 

زا ادخ  هب  ار  وت  ماوت ،  هاوخ  ریخ  نم  هک  سرتب  ادخ  زا  تسا ،  هتـشادهزنم  كاپ و  ار  اهنآ  هدومن و  رود  يدیلپ  ره  زا  ار  تیب  لها  لجوزع 
يا تفگ :  هرزع  ( 580  . ) دنشکب دنرهاط ،  بیط و  هک  ار  یـسوفن  نانآ ،  يدونـشخ  رطاخ  هب  دننک و  ناهارمگ  يرای  هک  شابم  هورگ  نآ 

منادناخ نیا  وریپ  نم  هک  دیوگ  یمن  وت  هب  مندوب  اجنیا  رد  ایآ  تفگ :  ریهز  یتسه .  ینامثع  هکلب  هدوبن  نادناخ  نیا  نایعیـش  زا  وت  ریهز ! 
رادید هار  نیب  رد  ار  وا  هکلب  مدادن ،  وا  هب  مه  يرای  هدعو  مداتـسرفن و  وا  دزن  ار  يدصاق  متـشونن و  وا  يارب  يا  همان  هک  دنگوس  ادخ  هب   ؟

وا رب  نمشد  هک  متسناد  نوچ  و  مدروآ ،  دای  هب  ار  وا  دزن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تلزنم  ادخ و  لوسر  مدید ،  ار  وا  هک  یماگنه  مدومن و 
هتفرگ هدیدان  امـش  هک  ار  وا  ربمایپ  ادخ و  قوقح  هک  دشاب  منک ،  وا  يادف  ار  دوخ  ناج  ات  متفرگ  وا  يرای  هب  میمـصت  درک ،  دهاوخن  محر 

ات ار  گنج  هک  نک  دـعاقتم  ار  اهنآ  یناوت  یم  رگا  دومرف :  یلع  نب  سابع  ترـضح  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  ( 581  . ) مشاب هدرک  ظفح  دـیا ، 

ع)  ) یلع نب  نیسح  ناشخرد  زا 261هرهچ  هحفص 149 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


لاعتم يادخ  ( 582  ، ) میرازگب زامن  شهاگرد  هب  مینک و  زاین  زار و  دوخ  يادخ  اب  ام  ات  دـنهد  تلهم  ار  بشما  دـنزادنیب و  ریخات  هب  ادرف 
هیلع سابع  سپ  زاین  زار و  يارب  تلهم  بش  کی  ( 583  . ) مراد تسود  ار  نآرق )   ) وا باتک  توالت  زامن و  وا  رطاخ  هب  نم  هک  دـناد  یم 

رد نیا  اب  تقفاوم  رد  دعس  نب  رمع  تساوخ .  تلهم  تدابع -  زامن و  يارب  راوشاع  بش  اهنآ  زا  تشگزاب و  نمشد  نایهاپـس  دزن  مالـسلا 
ملید لها  رگا  هللا !  ناحبـس  تفگ :  جاـجح  نب  رمع و  درک ؟  دـیاب  هچ  هک :  دیـسرپ  دوخ  نایرکـشل  زا  ماجنارـس  و  دوب ،  ددرم  تساوخ ، 

 : تفگ ثعـشا  نب  سیق  ینک !  تقفاوـم  اـهنآ  اـب  هک  دوـب  راوازـس  دـندرک  یم  ییاـضاقت  نـینچ  وـت  زا  راـفک  و  هناـگیب )  مدرم  زا  هیاـنک  )
هک دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  دعـس  نبا  دیگنج .  دنهاوخ  وت  اب  ادرف  حبـص  اهنآ  هک  دـنگوس  مدوخ  ناج  هب  نک ،  تباجا  ار  اهنآ  تساوخرد 

مالسلا هیلع  یلع  نب  سابع  دزن  هب  دعـس  نبا  هداتـسرف  تبقاع ،  ( 584  . ) منکن تقفاوم  اهنآ  تساوخ  رد  اب  زگره  دـننک ،  نینچ  منادـب  رگا 
 ، دیدز زابرس  رگا  و  داتسرف !  میهاوخ  دایز  نب  هللادیبع  دزن  هب  ار  امش  دیدش  میلست  رگا  میهد ،  یم  تلهم  ادرف  ات  امش  هب  ام  تفگ :  دمآ و 

(585  . ) تشاد میهاوخن  رب  امش  زا  تسد 

اعوسات رصع 

همیخ ولج  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  دش .  رو  هلمح  مالسلا  هیلع  نیسح  يوس  هب  باتفآ  بورغ  زا  شیپ  و  دناوخب ،  ار  دوخ  رکشل  دعـس  رمع 
دوب رادیب  مالسلا  هیلع  بنیز  شرهاوخ  یلو  دوب  هدرب  شباوخ  یگتسخ  رثا  رد  دوب و  هداد  رارق  ریشمش  دنب  رد  ار  وناز  ود  دوب و  هتسشن  شا 
تفگ هدش  کیدزن  ردارب  هب  تمیالم  اب  دینشب ،  کیدزن  زا  ار  هاپس  هلمح  ویرغ  بنیز  درک .  یم  يراتسرپ  يو  زا  هداتسیا  ردارب  رانک  رد  و 

هللا یلص  ادخ  لوسر  مدج  دومرف :  تشادرب و  رس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يونـش ؟  یمن  ایآ  دوش ،  یم  کیدزن  دایرف  گناب و  ردارب ،  : 
 . . . ياو يا  تفگ :  تخاون و  دوخ  تروـص  هب  یلیـس  شرهاوـخ  ییآ .  یم  اـم  دزن  وـت  دوـمرف :  نم  هب  مدـید ،  باوـخ  رد  ار  هلآ  هیلع و 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هاگنآ  دنک .  تمحر  ار  وت  يادـخ  شاب  مارآ  دـشابن ،  وت  رب  ياو  نم ،  زیزع  رهاوخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
نیـسح هک  یتقو  درواـیب .  يربـخ  ناـمجاهم  زا  دورب  هک  تساوخ  وا  زا  دـناوخارف و  ار  مالـسلا  هیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  شردارب 

 ، دـنرادب گنج  زا  تسد  ار  بشما  کی  هک  دـنک  شهاوخ  اهنآ  زا  هک  داتـسرف  ار  ردارب  هرابود  دـنراد  گنج  گنهآ  نایفوک  هک  تسناد 
ور تساوخ و  ادخ  رگا  دش و  حبص  هک  یماگنه  مییامن و  رافعتسا  مینک و  اعد  میناوخب و  زامن  ادخ  يارب  بش  نیا  رد  میهاوخ  یم  ام  اریز 
ادخ هب  هللا ،  ناحبس  تفگ :  یکی  هن ؟  ای  دهدب  ار  تلهم  نیا  هک  درک  تروشم  شنارای  اب  دعـس  رمع  درک .  میهاوخ  گنج  میدش ،  ور  هب 

(586  . ) دـنداد تلهم  ادرف  ات  سپـس  ینک .  تقفاوم  نآ  اب  هک  دوب  هتـسیاش  دـندرک  یم  وت  زا  ار  اضاقت  نیاو  دـندوب  نایملید  زا  نانیا  رگ  ا 
هللا یبای  هلذلا .  انم  تاهیه  هعلذا و  هلسلا و  نیب  نیتنثا ،  نیب  ینزکر  دق  یعدلا  نب  یعدلا  نا  الا و  دنک  یمن  تعیب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

الا و مارکلا .  عراصم  یلع  مائللا  هعاط  رثوت  نا  نم  هیبا  سوفن  هیمح و  فونا  ترهط و  تباط و  ر  جـح .  نونموملا و  هلوسر و  انل و  کـلذ 
هداد رارق  هار  ود  نایم  رد  ارم  هداز  انز  دایز  دنزرف  ردپ  یب  دایز  نبا  دینادب  ( 587  ) رصانلا هلذخخ  ددعلا و  هلق  عم  هرس  الا  هذهب  فحاز  ینا 
یسب ام  زا  يراوخ  مدرگ و  دیزی  وا و  میلست  هداد  یتسپ  يراوخ و  هب  نت  هک  نآ  ای  دوش و  یم  هدیـشک  ماین  زا  اهریـشمش  هک  نآ  ای  تسا ؛ 

تریغ و اب  ناناوج  ناردام و  كاپ  ياه  نماد  دـنهدن و  نت  نآ  هب  نامیا  اب  نامدرم  ربمغیپ و  دـهاوخن و  ار  اـم  يراوخ  ادـخ  تسا .  رود  هب 
دنهاوخن ناگیام  ورف  زا  تعاطا  تلذـم و  یتسپ و  هار  زا  تسا  زاـب  اـهنآ  يور  هب  تداهـش  گرم و  هار  اـت  زگره  هک  تیمح  اـب  نادرم  دار 

(588  . ) ما هدامآ  گنج  يارب  ناتسود  ندش  هدنکارپ  نارای و  یمک  اب  نونکا  دنراد  عانتما  ام  تلذ  يراوخ و  زا  تفر 

اروشاع بش 

مالسلا هیلع  نیسح  مردپ  دوب .  نم  دزن  مالسلا  اهیلع  بنیز  ما  همع  مدوب و  هتسشن  بش  نآ  نم  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 
عزج راهظا  مدومن و  ربص  نآ  رب  تشگ و  هرگ  نم  هاـگولگ  رد  هیرگ  مدرک و  ظـفح  ار  نآ  نم  دومرف و  داـشنا  ار  تاـیبا  نیا  مالـسلا  هیلع 
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فا رهد  ای  ( 589  . ) تخیر یم  شناگدید  زا  کشا  دـنک و  لرتنک  ار  دوخ  تسناوتن  دینـشب  ار  تاملک  نیا  هک  بنیز  ما  همع  اما  مدرکن ، 
یح لک  لیلجلا و  یلا  رمالا  انا  لیدـبلاب و  عنقی  رهدـلا ال  لیتق و  بلاط  وا  بحاـص  نم  لیـص  ـالا  قارـش و  ـالاب  کـل  مک  لـیلخ  نم  کـل 
ياه هتشک  رب  هک  تسا  هریت  ياه  ماش  نشور و  ياه  حبص  ار  وت  ردقچ  وت .  یتسود  نیا  زا  وت  رب  فت  راگزور ،  يا  ( 590  ) لیبسلا کلاس 
دیاب يا  هدنز  ره  سب و  تسا و  گرزب  يادـخ  تسد  رب  اهراک  دریذـپ .  یمن  لد  هب  راگزور  يرآ  درذـگ ،  یم  نم  ناتـسود  ای  نم  نارای 

ار راعـشا  نیا  بنیز  ما  همع  هک  یماگنه  ( 591  ) مدیمهف ار  شدوصقم  نم  ات  دناوخب  ار  رعـش  نیا  راب  هس  ای  ود  مردـپ  دـیامیپب .  ار  هار  نیا 
تفگ درک و  زاغآ  نویش  دیسر  وا  هب  یتقو  دیود  مردپ  يوس  هب  هنهرب  رس  ناشک و  نماد  دیرپ و  ياج  زا  درک  تسناوتن  يراددوخ  دینش ، 

 : تفگ وا  هب  تخادنا و  بنیز  هب  یقیمع  رظن  مالسلا  هیلع  نیسح  درک .  یم  دوبان  ارم  یگدنز  گرم  شاک  يا  ناگدیدغاد ،  زا  ياو  يا  : 
نیـسح وت  نابرق  هب  مناج  وت ،  يادـف  هب  مردام  ردـپ و  هللادـبع ،  اـبا  اـی  تفگ :  بنیز  دربن .  ناطیـش  ار  وت  يراـبدرب  ملح و  مزیزع ،  رهاوخ 

اطقلا كرت  امل  یلایللا  نم  تاجعزملا  ول ال  و  تفگ :  نینچ  نابز  ریز  رد  دیشخرد و  یم  شنامـشچ  رد  کشا  یلو  درب  ورف  ار  دوخ  هودنا 
رتوبک هزادنا  هب  تسا  راد  لکاک  گنر و  هایس  کچوک و  یغرم  اطق  دیباوخ .  یم  دنتشاذگ  یماو  بش  رد  ار  اطق  رگا  ( 592  ) مانملا بیط 

ات دراد و  یشوخ  باوخ  بش  رد  غرم  نیا  هک  هدوب  فورعم  برع  رد  دنیوگ .  راوخ  گنس  ار  نآ  یسراف  رد  دروخ و  یم  هزیر  گنس  هک 
دهاوخ یم  ایآ  نم !  رب  ياو  تفگ :  بنیز  دبنج .  یمن  شیوخ  ياج  زا  دراد و  یمن  رب  نیریش  باوخ  زا  تسد  دنکن  دیدهت  ار  وا  يرطخ 

 . داتفا شوه  یب  دـیرد و  ار  شنابیرگ  تخاون و  دوخ  تروص  هب  یلیـس  هاگ  نآ  دـنازوس .  یم  رتشیب  ار  لد  هک  نیا  دـنریگب ،  نم  زا  ار  وت 
هک يربص  نک ،  ربص  زیهرپب و  يادخ  زا  مزیزع ،  رهاوخ  تفگ :  دیشاپ و  يو  تروص  هب  بآ  دمآ ،  رهاوخ  رانک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یتقو هک  مهد  یم  دنگوس  ار  وت  مزیزع ،  رهاوخ  تفگ :  وا  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دمآ  شوه  هب  بنیز  هک  یماگنه  دشاب .  ادخ  يارب 
مردپ هاگنآ  دیوگ :  یم  نیـسحلا  نب  یلع  نزم .  نویـش  نکم ،  هلان  شارخم ،  ار  تتروص  نکم ،  كاچ  نابیرگ  نم  رهب  مدـش  هتـشک  نم 

 . تفر شنارای  دزن  دوخ  دیناشنب و  دروآ و  نم  دزن  ار  ما  همع 

اروشاع بش  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

 : دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما  درک .  عمج  ار  ( 593  ) باحصا مالسلا  هیلع  نیسح  دمآرد  تلاح  نآ  هب  عاضوا  هک  نیمه  اروشاع  بش  رد 
ءانثلا و نسحا  هللا  یلع  ینثا  درک :  زاغآ  مردپ  مدـید  مدرک ،  شوگ  دـنیوگ .  یم  هچ  اهنآ  دـیوگ و  یم  هچ  مردـپ  منیبب  متفر  کیدزن  نم 
 ، نیرکاشلا نم  کل  انلعجاف  نیدلا  یف  انتهقف  نآرقلا و  انتملع  هوبنلاب و  اننمرک  نا  یلع  كدمحا  ینا  مهللا  ءارـضلا  ءارـسلا و  یلع  هدـمحا 

الا و اریخ .  ینع  اعیمج  هللا  مکازجف  یتیب  لها  لصوا م ن  الو  ربا  تیب  لها  یباحـصا و ال  نم  اریخ  یفوا و ال  اباحـصا  ملعا  یناف ال  دعب  اما 
مکیـشغ دـق  لیللا  اذـه  مامذ .  ینم  مکیلع  سیل  لح  یف  اوقلطناـف  اـعیمج  مکل  تنذا  دـق  ینا  ادـغ و  ءادـعالا  ـالوه  نم  اـنموی  نظ  ـال  ینا 

یتح مکنئادـم  مکداوس و  یف  دالبلا  یف  اوقرفت  مث  اعیمج  هللا  مکازجف  یتیب  لها  نم  لجر  دـیب  کنم  لجر  لک  ذـخایل  ـالمج و  هوذـختاف 
یتخس و رد  هچ  لاح ،  همه  رد  و  اهانث ،  نیرتهب  هب  میوگ  یم  انث  ار  ادخ  يریغ  بلط  نع  اوهل  ینوباصا  ول  یننوبلطی و  موقلا  ناف  هللا  جرفی 
هک امظع  تمعن  نیا  رب  منک  یم  دمح  ار  وت  ایادخ ،  منک  یم  رکش  میوگ و  یم  ساپـس  ار  وا  الب  رد  هچ  یتحار و  رد  هچ  یتسرد ،  رد  هچ 
یم ار  میلعت  حور  تقیقح و  هک  يداد  میلعت  ام  هب  ار  نآرق  ملع  يداد ،  رارق  توبن  نادـناخ  ار  ام  نادـناخ  یتشاد و  یمارگ  توبن  هب  ار  ام 

سپس مرادن .  غارس  مدوخ  تیب  لها  زا  رت  تاعارم  اب  رت و  لضاف  یتیب  لها  مدوخ و  نارای  زا  رتافو  اب  رت و  کین  ینارای  دومرف :  دعب  مناد . 
زا ریغ  رگید  یـسک  ضرعتم  هورگ  نیا  دومرف :  دندوب و  اج  نآ  هک  يدهاجم  نادرم  همه  ناگدازومع و  ناردارب و  باحـصا و  هب  درک  ور 
زا مادک  ره  طقف  دیورب .  دیهاوخ  یم  هک  اج  ره  هب  دینک و  هدافتـسا  بش  یکیرات  زا  دیدازآ ،  نم  فرط  زا  امـش  همه  دش .  دـنهاوخن  نم 

راهضا چیه  دینیبب ،  ار  يرظن  دنلب  انغتـسا و  دربب .  دوخ  اب  دریگب و  دنورب  دنناوت  یمن  ییاهنت  هب  هک  ارم  ( 594  ) نادناخ زا  یکی  تسد  امش 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  دنیب .  یمن  جاتحم  يدحا  هب  ادخ  زا  ریغ  هب  ار  دوخ  دنک ،  یمن  دادمتـسا  يدحا  زا  دنک ،  یمن  یـسرت  تشحو و 
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رد ور  تلاجخ و  هنوگ  چیه  تساوخ  یم  تشاذگ .  دازآ  درک و  صخرم  شدوخ  صخـش  فرط  زا  ار  اهنآ  همه  اعقاو  دوبن ،  فراعت  لها 
فرط نآ  زا  دومرف .  دوخ  ناکیدزن  ای  باحـصا  زا  یـضعب  هب  ار  تاراهظا  نیمه  زین  رگید  عقاوم  هک  روط  نامه  دـشابن ،  راـک  رد  یتسیاـب 

هب اما  دوشب ،  گرزب  ياهیراکادـف  کی  تسا  نکمم  یهاگ  دـنا .  هتـشذگ  دوخ  زا  راکادـف و  اتقیقح  اعقاو و  هک  دـنداد  ناشن  مه  شنارای 
دـش ایناپـسا  دراو  داد و  روبع  ایرد  زا  ار  دوخ  دارفا  هک  نیمه  دایز .  نب  قراـط  فورعم  ناتـساد  ریـشن  يراـبجا ،  ترورـض و  کـی  لاـبند 

رد ایرد  امش و  ولج  رد  نمشد  تفگ :  درک و  تعیمج  هب  باطخ  هاگنآ  تشاذگن .  یقاب  يرصتخم  زج  هقوذآ  زا  دز و  شتآ  ار  اه  یتشک 
تعاجش اب  هک  تسا  نمشد  تسد  رد  امش  يزور  دیرادن ،  تسد  رد  یمک  رادقم  زج  مه  تشیعم  هیام  یکراوخ و  زا  تسامش  رـس  تشپ 

تسا و هدرک  زاب  امـش  ندـیعلب  يارب  ار  دوخ  ماک  ایرد  دـیدرگرب  رگا  دـیروایب .  نوریب  اهنآ  گنچ  زا  دـیناوت  یم  يدرمناوج  يروالد و  و 
داهج و هب  ار  مدرم  دروآ .  یم  رد  اپ  زا  ار  امـش  یگنـسرگ  دـینامب  یقاـب  لاـح  نیمه  هب  رگا  تسامـش و  ربارب  رد  نمـشد  دـیورب  ولج  رگا 

یم دـماین ،  دوجو  هب  يراـبجا  نینچ  ادهـشلادیس  باحـصا  يارب  یلو  دـندرب .  شیپ  دـندیگنج و  هنادرم  مه  اـهنآ  درک ،  ضیرحت  هزراـبم 
دنشکن تلاجخ  اهنآ  هک  تخادنا  نییاپ  ار  دوخ  كرابم  رس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتح  دنربب .  تمالـس  هب  ناج  هکلهم  نآ  زا  دنتـسناوت 

اهنت ار  وت  مینک و  يراـک  نینچ  اـم  اـیآ  دـنتفگ :  دـندش و  زاوآ  مه  ادـص و  مه  همه  دـندنام ،  اـجرباپ  تباـث و  دـنوشن .  اـیح  هب  ذوخاـم  و 
نیا هک  یسک  لوا  درادن .  ناکما  يزیچ  نینچ  هک  ادخ  هب  میورب .  یگدنز  يارب  نامدوخ  میراذگب و  نمـشد  لاگنچ  رد  ار  وت  میراذگب ؟ 

 . دـنتفگ نیمه  ریظن  يا  هلمج  مادـک  ره  نارگید  وا  زا  دـعب  دوب و  سابعلا  لضفلاوبا  شدیـشر  ردارب  تفگ ،  هللادـبع  ابا  باوج  ار  ناـنخس 
مردپ اروشاع  بش  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  دوخ  باحـصا  تیب و  لها  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يوگتفگ  ( 595)
تـسا هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  بش  یهایـس  هک  نونکا  دـنهاوخ ،  یم  ارم  طـقف  مدرم  نیا  دومرف :  دوخ  باحـصا  هب  باـطخ  دـناوخ و  هبطخ 

هیلع ماما  نوچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیب  لـها  خـساپ  دربب .  دوخ  اـب  دریگب و  ارم  تیب  لـها  زا  یکی  تسد  امـش  زا  کـی  ره  دـیورب . 
راک نیدب  ام  هللا  ال و  دنتفگ :  دندرک و  نخس  زاغآ  هللادبع  نارسپ  ناگداز و  ردارب  ناردارب و  نادنزرف و  دیناسر ،  اج  نیا  هب  نخس  مالسلا 

سابع تسخن  دنکن .  رادید  رادرک  هدوتسان  نید  هب  ار  ام  زگره  دنوادخ  ادبا  کلذ  هللا  انرا  ال  میهاوخن .  یگدنز  وت  زا  دعب  میهنن و  ندرگ 
ییابیکش ربص و  ییاناوت  ملسم  لتق  لیقع ،  نادنزرف  يا  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  درک .  نخـس  زاغآ  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  یلع  نب 

دندرک ضرع  دینک .  يریگ  هرانک  راوگان  يالب  نیا  زا  هک  مداد  تصخر  ار  امش  نم  دییوجن ،  ینوزف  تبیصم  نیا  رب  تفاترب ،  امـش  زا  ار 
نمـشد نایم  رد  ار  دوخ  مع  رـسپ  ار و  دوخ  يالوم  ار و  دوخ  دیـس  مییوگ  هک  میهد  خـساپ  هچ  ام  دـنیوگ و  هچ  ام  اب  مدرم  هللا ،  ناحبـس  : 

وت نانمشد  اب  وت  باکر  رد  مینک و  یم  ادف  وت  هار  رد  ار  لایع  لها و  لام و  ناج و  میتسه ،  يرادرک  نینچ  زا  رازیب  ام  هللاو ،  ال  میتشاذگ . 
ماگنه نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  باحـصا  خساپ  ( 596  . ) درک میهاوخ  وت  زا  دـعب  هک  ار  یناگدـنز  نآ  درواین  ادـخ  میگنج  یم 

دزن رد  تجح  مادک  هب  سپ  میرادرب ؟  وت  زا  تسد  هک  میشاب  سک  نآ  ام  ایآ  هللا ،  لوسر  نبای  درک :  ضرع  تساخرب و  هجسوع  هب  ملسم 
هتـسد ات  میربب و  ورف  نانمـشد  هنیـس  رد  ار  دوخ  هزین  ات  موشن  ادج  امـش  تمدخ  زا  نم  هللاو ،  ال  میهاوخب .  رذع  ار  وت  قح  يادا  یلاعت  قح 
دنگوس ادخ  هب  منک  هبراحم  ناشیا  اب  گنس  هب  دشابن  گنج  حالس  ارم  رگا  مزاس و  بورضم  ار  نانمشد  مادنا  دشاب  نم  تسد  رد  ریشمش 

ادخ هب  میدرک  تیاعر  وت  قح  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تمرح  ات  هک  دنادب  دنوادخ  ات  میراد ،  یمن  رب  وت  يرای  زا  تسد  ام  هک  ، 
دـننازوسب و دنـشکب و  دـننک و  هدـنز  ارم  هاـگنآ  موـش  یم  هتـشک  منادـب  رگا  هک  متـسه  يا  هبترم  رد  وـت  يراـی  ماـقم  رد  نم  هک  دـنگوس 

تمدخ رد  ار  گرم  یهاگ  هک  دش  مهاوخن  ادج  وت  زا  زگره  دندروآ  ياج  هب  نم  اب  راب  داتفه  ار  رادرک  نیا  دنهد و  داب  رب  ارم  ترسکاخ 
هنادواـج و تمارک  نآ  زا  سپ  تسین و  شیب  تداهـش  کـی  هک  نآ  لاـح  مناـسرن و  ماـجنا  هب  ار  تمدـخ  نیا  هنوگچ  منک .  تاـقالم  وـت 
 ، مدرگ هدنز  هاگنآ  موش  هتشک  هک  مراد  تسود  نم  دنگوس ،  ادخ  هب  تشاد :  هضرع  تساخرب و  نیق  نب  ریهز  سپ  تسا .  يدبا  تداعس 
ره وت .  ناناوج  وت و  ناج  زا  ار  تداهش  دنادرگ  رود  گرزب  يادخ  نآ  يازا  رد  موش و  هدنز  دنشکب و  ارم  هبترم  رازه  ات  موش  هتشک  سپ 

اهاش دوب :  نیا  ناشیا  زا  کی  ره  لاح  نابز  دنتفگ و  یم  نخس  ترـضح  نآ  اب  رگیدکی  هب  هیبش  لاونم  نیدب  بانج  نآ  باحـصا  زا  کی 
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منکفا هک  رب  رهم  نیا  رهم  وت  زا  مرادرب  وت و  زا  لد  منک  رب  رگ  مرد  نیا  جاتحم  مبانج و  نیا  كولمم  لـصف  ریرـس  مناـسر  شرع  هب  را  نم 
نیا یتـسین  زا  هدـمآ  درگ  تسین  ینتخورفا  شلفحم  تفـص  هناورپ  تسین  ینتخوس  شرپ  هک  ره  تخر  قوـش  زا  ( 597  ) مرب اـجک  لد  نآ 

تـسین ینتخود  نت  نب  هماج  نیا  هک  میدرک  مارحا  هماج  انفز  شمیرح  فوط  رد  تسین  ینتخوس  اـم  نمرخ  نزم  قرب  يا  گرب  ار  هعرزم 
لد يا  دوخ  هب  سک  رگد  هب  یـشورف  هچ  ار  دوخ  تسین  ینتخومآ  هک  تسا  یملع  هدـکیم  رد  ملع  یـسب  هچرگ  يا  هتخوـمآ  هسردـم  رد 

اروشاع بش  ( 598  ) تسین ینتخورفا  مرح  ردناک  هتخورفا  یغارچ  تسه  لد  هناخ  رد  هک  دـنیوگ  تسین  ینتخورفب  هک  دـنچ  رگا  شورفب 
هکنآ اـی  هاـگرخ  نارتخا  رد  تسا  دعـس  نآرق  بشما  تسادرف  قارع  روش  يزاـجح  هدرپ  رد  تسادرف  قارف  زور  تسا  لاـصو  بش  بشما 
ياون بشما  تسادرف  قارتحا  رد  عمـش  نوچ  يا  هراـسخر  تسا  ياز  هلـال  هدـنخرف  ناـیور  هلـال  بشما ز  تسادرف  قاـحم  زور  ردـبلا  هلیل 

دود رفک  شتآ  همیخ  رد  نشور  هاش  هاگرخ  دـیحوت  رون  هب  بشما  تسادرف  قاور  هن  ات  انیـسحاو  دایرف  تسا  دـنلب  تهج  شـش  زا  حـیبست 
يور هب  لگ  نوچ  رغـصا  هتفکـش  بشما  تسادرف  قاقـش  غیت  زا  قاقـشنا  بیـسآ  تسادیوه  رمق  صرق  ربکا  يور  بشما ز  تسادرف  قافن 

تـسادرف قارطمط  اب  روگ  هلجح  هب  نتفر  مساق  دـق  داشمـش  مرخ  تسا و  شوخ  بشما  تسادرف  قانع  سوب و  ار  ولگ  نآ  ناـکیپ و  رداـم 
نمـشد نارگ  دـنب  هداشگ  ناگدازآ  یقاس  يور  هب  بشما  تسادرف  قاثو  رد  اپ  لغ  هقلح  هب  ندرگ  زان  شلاب  يور  رـس  رامیب  هداهن  بشما 

باق مزب  ات  تسا  جورع  بش  بشما  تسادرف  قارب  يور  قشع  هر  ندومیپ  تدابع  فرفر  رب  الوم  هتـسشن  بشما  تسادرف  قاس  تسد و  رب 
بشما تسادرف  قالتلا  موی  ناناج  يور  رادید  تسا  لیحر  هدامآ  نادیهش  هش  بشما  تسادرف  قابـسلا  موی  راکیپ  مزر و  ماگنه  نیـسوق  و 
هرابکی تقاط  دوش ز  رگ  لد  يرارق  یب  تسیچ  زا  يرای  نیرق  بشما  تسادرف  قاطیالام  زیخ  الب  هماگنه  مارایب  یتعاـس  کـی  وناـب  هب  وگب 

یناپمک ناوید  تسادرف .  قاط 

مرحم هام  مهن  زور  رخآ 

يارب ممـصم  تفرگ و  تلهم  تدابع  يارب  ار  بش  ترـضح  نآ  دیـسر و  ماما  هب  نمـشد  يوس  زا  گـنج )  اـی  تعیب  اـی   ) فیلکت نیرخآ 
رفن لهچ  هک  رفن  دون  زا  رتمک  هتفر  مه  يور  دوخ  كدنا  تعامج  اب  ماما  يرجه ،  کی  تصـش و  لاس  مرحم  مهد  زور  دش .  ادرف  گنج 

نادنواشیوخ یقب  ام  دـندوب و  هتـسویپ  ماما  هب  نمـشد  رکـشل  زا  گنج  زور  بش و  رد  رفن  دـنچ  یـس و  ماما و  قباس  ناهارمه  زا  ناشیا  زا 
دندومن و ییارآ  فص  نمشد  نارکیب  رکشل  ربارب  رد  دندوب ،  ناگدازومع  ناگداز و  رهاوخ  ناگداز و  ردارب  نادنزرف و  زا  ماما ،  یمشاه 

دیهش رفن  نیرخآ  ات  يو  نارای  یمشاه و  ناناوج  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  دندیگنج و  نیـسپاو  ات  دادماب  زا  زور  نآ  تفرگرد .  گنج 
دیاب زین  ار  نیـسح  ماما  راوخ  ریـش  دنزرف  کی  لاسدرخ و  كدوک  کی  نسح و  ماما  لاسدرخ  دنزرف  ود  ناگدش  هتـشک  نایم  رد  دـندش . 

هدیرب ار  نادیهش  ياهرس  دندز و  شتآ  ار  هاگرخ  همیخ و  دندرک و  تراغ  ار  ماما  يارسمرح  گنج  همتاخ  زا  سپ  نمشد  رکـشل  درمش . 
اب دـندوب  هانپ  یب  رتخد  نز و  همه  ار  مرح  لها  سپـس  دـنتخادنا .  نیمز  هب  دنراپـسب  كاخ  هب  هک  نآ  یبب  هدرک  تخل  ار  ناشیا  ياه  ندـب 

تسیب و دـنزرف  نانآ  هلمج  زا  هک  دوبن  شیب  دـنچ  ینت  روکذ  سنج  زا  ناریـسا  نایم  رد  دـنداد .  تکرح  هفوک  يوس  هب  نادهیـش  ياـهرس 
دشاب مجنپ  ماما  هک  یلع  نب  دمحم  يو  هلاس  راهچ  دنزرف  رگید  مراهچ و  ماما  ینعی  دوب  رامیب  تخس  هک  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلاسود 

دوب هداتفا  ناگ  هتشک  نایم  رد  هدروخ و  يراک  مخز  گنج  رد  دوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  داماد  هک  مود  ماما  دنزرف  ینثم  نسح  رگید  و 
دزن قشمد  يوس  هب  زین  هفوک  زا  ودندرب  هفوک  هب  ناریسا  اب  دندیربن و  رس  نارادرس  زا  یکی  تعافـش  هب  دنتفای و  قمر  نیرخآ  رد  زین  ار  وا  ، 

نینموملا ریما  رتخد  هک  ياه  ینارنخـس  ناشیا و  ندینادرگ  رهـش  هب  رهـش  تیب و  لها  نارتخد  نانز و  يریـسا  البرک و  هعقاو  دندرب .  دـیزی 
تخادنا راک  زا  ار  هیواعم  هلاس  نیدنچ  تاغیلبت  درک و  اوسر  ار  هیما  ینب  ماش  هفوک و  رد  دندوب  ناریسا  زج  هک  مراهچ  ماما  مالـسلا و  هیلع 

لجوم ریخات  اب  هک  دوب  يرثوم  لماع  البرک  هعقاو  تسج و  يرازیب  ماع  الم  رد  دوخ  ناروماـم  لـمع  زا  دـیزی  هک  دیـشک  ییاـج  هب  راـک  و 
هارمه هب  هک  دوب  ییاه  تضهن  اه و  بالقنا  نآ  لجعم  راثآ  زا  و  تخاس ،  رتراوتسا  ار  هعیش  هشیر  تخادنارب و  ار  هیما  ینب  تموکح  دوخ 
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 . دیهرن ماقتنا  تسد  زا  رفن  کی  یتح  دندوب  هتـسج  تکرـش  ماما  لتق  رد  هک  یناسک  زا  تشاد و  همادا  لاس  هدزاود  ات  نینوخ  ياه  گنج 
داد تسد  زا  ار  دوخ  باحصا  ناردارب و  مامت  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ترضح  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ( 599)

شنایرکـشل هب  باذعلا )  هنعللا و  هیلع   ) دعـس رمع  دوب .  نادیم  زات  هکی  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  دنیوگ :  یم  دومن .  ینابرق  ادخ  هار  رد  و 
زا دش و  دهاوخن  هتـسخ  دیـشکب  مه  ادرف  ات  ار  وا  نخـس  هنماد  تسا .  یلع  دنزرف  وا  دییوگ ،  یم  نخـس  نیـسح  اب  امـش ،  رب  ياو  تفگ : 

ییوگ یم  هچ  نیسح ،  يا  تفگ :  دمآ و  ولج  رمـش  سپ  داد .  دهاوخ  همادا  شیوخ  راتفگ  هب  نینچمه  و  دنام ،  دهاوخن  زاب  نتفگ  نخس 
نوخ دنوادخ  اریز  دیزیرم ،  ارم  نوخ  دیسرتب و  ادخ  زا  دیشاب و  راکزیهرپ  هک  میوگ  یم  نم  دومرف :  ترضح  ممهفب .  ات  وگب  رت  حضاو   ؟

هک دیشاب  هدینش  امش  دیاش  دوب ،  امش  ربمغیپ  رسمه  هجیدخ  نم  هدج  متسه و  امش  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  نم  تسا .  هدرکن  لالح  امـش  رب  ارم 
مالـسلا دهد .  یم  ینابرق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ( 600  . ) دنتـشهب ناناوج  ياـقآ  ود  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  دومرف :  امـش  ربمغیپ 

دهعلا رخآ  هللا  هلعج  و ال  راهنلا ،  لیلا و  یقب  تیقب و  ام  ادبا  هللا  مالـس  ینم  کیلع  کئانفب ،  تلح  یتلا  حاورالا  یلعو  هللادبعابا  ای  کیلع 
تراـیز زا  يزارف  نیـسحلا  باحـصا  یلع  و  نیـسحلا ،  دـالوا  یلع  و  نیـسحلا ،  نـب  یلع  یلع  و  نیـسحلا ،  یلع  مالـسلا  مکتراـیزل .  ینم 

ما یقاب  هک  ات  هشیمه  يارب  ادخ  مالس  نم  زا  داب  وت  رب  تهگرد .  هب  دندمآ  دورف  هک  ییاه  ناور  نآ  رب  هلادبع و  ابا  يا  وت  رب  مالس  اروشاع 
نارای رب  نیسح و  نادنزرف  نیسحلا و  نب  یلع  رب  نیسح و  رب  مالس  نم .  ترایز  نیرخآ  ار  نآ  دنادرگم  ادخ  و  زور ،  بش و  تسا  یقاب  و 

 . تسا فالتخا  تسا  ربکا  یلع  ایآ  تیب  لها  زا  اروشاع  زور  دیهش  لوا  هک  نیا  ار .  نآرق  هار  ناینابرق  منک  یم  عورش  اج  نیا  زا  نیـسح . 
تیب لها  دیهش  لوا  هک  تسا  هدرک  لقن  هریغ  جرفلاوبا و  ریثا و  نبا  يربط و  سوواط و  نب  دیس  دیفم و  خیش  زا  هللا )  همحر   ) یمق ثدحم 

زا یـضعب  اما  لیلـس  ریخ  لسن  نم  لیتق  لوا  ای  کیلع  مالـسلا  تسا :  هفورعم  يادهـش  ترایز  رد  هک  ناـنچ  هدوب  ربکا  یلع  مالـسلا  مهیلع 
 . دنناد یم  نادیهش  نیرخآ  زج  ار  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  ملسم و  نب  هللادبع  ار  تیب  لها  دیهش  وا  ناگدنسیون 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لیدب  یب  نارای  تداهش  متفه :  لصف 

دندش دیهش  لوا  هلمح  رد  هک  ینارای 

دیهش یلوا  هلمح  رد  هک  ار  یصاخشا  نآ  هک  دشاب  هتسیاش  سپ  دنراد ، . . .  ام  رب  رایسب  قوقح  مالسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  باحـصا  نوچ 
زا هک  تسا  نـالجع  نب  ناـمعن  ردارب  وا  نـالجع و  نب  میعن  میرواـیب :  تسا  هدرک  رکذ  بوـشآ  رهـش  نبا  بقاـنم  هک  یبـیترت  هب  دـندش ، 
زا تسا  موس  ردارب  هک  رـضن  اب  نت  ود  نیا  دـنیوگ  هدوب و  نواـمع  نیرحب و  رب  ترـضح  نآ  لـماع  مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  باحـصا 

رکذ خیش  لاجر  رد  هک  یعجشالا  ثراح  نب  بعک  نب  نارمع  دنا .  هتشاد  ترضح  نآ  تمزالم  نیفـص  رد  دنا و  هدوب  ارعـش  زا  ناعجش و 
قیتع نب  هنانک  هتفگ .  هللادـبع  ار  ناشدـلاو  مسا  خیـش  لاجر  رد  و  طسقم .  شردارب  ریهز و  نب  طـساق  ینابیـشلا .  ورمع  نب  هلظنح  هدـش . 
رمع اب  لوا  دـنیوگ  دوب ،  عاجـش  یـسراف  وا  یمیمتلا و  سیق  نب  هعیبض  نب  ورمع  هتفر .  رامـش  هب  هفوک  داـبع  ءارق و  لاـطبا و  زا  هک  یبلغت 

هب رهظ  زامن  زا  دعب  وا  هک  دنا  هتفگ  یضعب  و  یبلغت ،  کلام  نب  هماغرض  مالسلا .  هیلع  نیـسح  ماما  راصنا  رد  هدش  لخاد  سپ  هدوب ،  دعس 
نب مهدا  کلام و  نب  فیس  اب  دندوب و  هرصب  نایعیـش  زا  ملاس  وا  يالوم  و  يدبعلا ،  ملـسم  نب  رماع  دیدرگ .  دیهـش  دش و  نوریب  تزرابم 
نب هللادبع  نب  فیس  دنتشگ .  دیهش  یلوا  هلمح  رد  دندمآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرای  هب  شنارـسپ  طیبث و  نب  دیزی  یهارمه  هب  هیما 

یبحرالا هللادبع  نب  نمحرلادبع  هیلع .  هللا  همحر  هدش  دیهش  نوریب و  تزرابم  هب  رهظ  زامن  زا  دعب  وا  هک  دنا  هتفگ  یضعب  يدبعلا ،  کلام 
ياهذغاک اب  دنداتسرف  هکم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يوس  هب  رهـسم  نب  سیق  اب  ار  وا  هفوک  لها  هک  تسا  یـسک  نامه  نیا  ینادمهلا و 

تعیب ملـسم  اب  تسا  هفوک  نایعیـش  زا  یمیتلا ،  رماع  نب  بابح  دندیـسر .  ترـضح  نآ  تمدـخ  هک  دوب  ناضمر  هام  مهدزاود  زور  رایـسب 
هب هار  نیب  رد  هدرک و  تکرح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  دصق  هب  بابح  دندرک ،  افج  مالـسلا  هیلع  ملـسم  اب  نایفوک  نوچ  هدرک و 
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وا هک  دنا  هتفگ  ریس  لها  ضعب  نکلو  هدرمش  یلوا  هلمح  رد  نیلوتقم  زا  ار  وا  بوشآ  رهش  نبا  یعدنجلا ،  ورمع  دش .  قحلم  ترضح  نآ 
بحاص ضیرم و  لاس  کی  تدم  دندرب ،  نوریب  هکرعم  زا  ار  وا  موق  دوب  هدیسر  وا  رس  رب  تخس  یتبرض  دوب و  هداتفا  نیمز  يور  حورجم 
هللادبع نب  ورمع  هعم  ثترملا  یلع  مالسلا  تسا :  ادهش  ترایز  رد  هچنآ  ار  بلطم  نیا  دنک  یم  دییات  درک و  تافو  لاس  رس  رد  دوب  شارف 

باحــصا زا  هفوـک و  لـها  زا  ورمع  نـب  ناـمعن  شردارب  و  یبـسارلا ،  يدزـالا  ورمع  نـب  بارغک )  هـلمهم  ءاـح  هـب   ) سـالح یعدـنجلا . 
یلوا هلمح  رد  یمهنلا  ریمع  یبا  نب  راوس  هدوب .  هفوک  رد  ترضح  نآ  رکشل  ناگنهرـس  زا  سالح  هکلب  هدوب ،  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 

ار وا  دندرک و  شتعافـش  وا  موق  دشکب  ار  وا  تساوخ  رمع  دـندرب .  دعـس  رمع  دزن  هب  دـندرک  ریـسا  ار  وا  داتفا  ناگتـشک  نایم  رد  حورجم 
 ، وا موق  دوب  هداتفا  حورجم  زین  وا  هک  همامث  نب  عقوم  دننام  درک  تافو  نآ  زا  سپ  هام  شش  ات  دوب  حورجم  يریـسا و  لاح  هب  نکل  تشکن 
وا نکل  تشکن  ار  وا  دندرک  شتعافش  دسا  ینب  زا  وا  موق  دنشکب  ار  وا  ات  داتـسرف  دش  علطم  دایز  نبا  دندرک  یفخم  دندرب و  هفوک  هب  ار  وا 

نامه رد  نآ  زا  سپ  لاس  کی  ات  دوب  ضیرم  اهتحارج  تمحز  زا  عقوم  ناـمع )  هب  یعـضوم   ) هراز هب  ار  وا  داتـسرف  هدرک  نهآ  دـیق  رد  ار 
 ( . تسا عقوم  هینک  یـسوم  وبا  ) لـبکم ریـسا  یـسوم  وـبا  نا  و  عرـصم :  نیا  رد  يدـسا  تیمک  هدرک  وا  هب  هراـشا  و  هدوـمرف .  تاـفو  هراز 

زا ینادـمهلا  ینالادـلا  همالـس  یبا  نب  رامع  یمهنلا .  ریمع  یبا  نب  راوس  روساملا  حـیرجلا  یلع  مالـسلا  تسا  ادهـش  ترایز  رد  هلمجلابو 
هیلع و هللا  یلص  لوسر  ترضح  وا  هک  دنا  هتفگ  یضعب  هکلب  هتفر  رامش  هب  شتمدخ  رد  نیدهاجم  زا  مالسلا و  هیلع  نینموملاریما  باحصا 

تبحاصم فرشب  هدش و  فرشم  جح  هب  متصش  هنس  رد  يرهاز  نانـس  نب  دمحم  دج  قمحلا  نبورمع  یلوم  رهاز  هدرک .  كرد  زین  ار  هلآ 
يرـصم نامعن  یـضاق  زا  تشگ .  دیهـش  یلوا  هلمح  رد  اروشاع  زور  رد  ات  دوب  شتمدخ  رد  هدـش و  لئان  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  رـضح 

شمان هک  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  باحـصا  زا  يدرم  هریزج و  بناـج  هب  تخیرگ  هیواـعم  سرت  زا  قمحلا  نب  ورمع  نوچ  هک  تسیورم 
ربخ ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مبیبح  هک  دومرف  ار  رهاز  درک ،  مرو  شندب  دیزگ  ار  ورمع  رام  نوچ  دوب ،  هارمه  وا  اب  دوب  رهاز 

وا يوجتـسج  رد  هک  یناراوس  بسا  تقو  نیا  رد  تشگ  مهاوخ  هتـشک  نم  راچان  سنا و  نج و  نم  نوخ  رد  دـنک  یم  تکرـش  هک  هدرک 
دنـشک و یم  دنبای و  یم  ارم  دنیآ و  یم  نم  يوجتـسج  هب  تعامج  نیا  نک  ناهنپ  ار  دوخ  وت  هک  دومرف  رهاز  هب  رمع  دـندش  رهاظ  دـندوب 

شکرت رد  ریت  نم  اـت  تفگ :  رهاز  نک .  نفد  رادرب و  نیمز  زا  ارم  ندـب  نک و  رهاـظ  ار  دوخ  وت  دـنتفر  نوچ  دـنرب و  یم  دوخ  اـب  ار  مرس 
 ، ارت ادـخ  دـهد  یم  عفن  نم  رما  رد  هک  نکب  میوگ  یم  نم  هچنآ  دومرف  ورمع  موش ،  هتـشک  وت  اب  هاگنآ  ات  منک  یم  گنج  ناشیا  اـب  مراد 

لها ناعاجـش  زا  ینابیـشلا  یلع  نب  هلبج  هیلع .  هللا  همحر  دـش ،  دیهـش  البرک  رد  ات  دـنامب  هدـنز  دوب و  هدومرف  ورمع  هک  درک  نانچ  رهاز 
گنج هک  یمایا  رد  دوب  هدمآ  دعـس  نبا  اب  دنا  هدوب  نیفورعم  ناعاجـش  زا  نمحرلادبع  شرـسپ  یمیتلا و  جاجحلا  نب  دوعـسم  هدوب .  هفوک 

ترـضح نآ  تمدخ  هدش  ناشلاح  لماش  تداعـس  سپ  ترـضح  نآ  رب  دننک  مالـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  دـندمآ  دوب  هدـشن 
ترضح اب  هدوب و  نیصلخم  نایعیش  زا  یئاطلا  حیرش  نب  ناسح  نب  رامع  یمعثخلا .  رشب  نب  ریهز  دنتشگ .  دیهش  یلوا  هلمح  رد  ات  دندنام 

رد نیفص  رد  هدوب و  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  باحصا  زا  ناسح  شردپ  و  البرک .  رد  ات  هدرک  تبحاصم  هکم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
نب نامیلـس  نب  رماع  نب  دمحا  نب  هللادبع  تسوا  دافحا  زا  و  دنا ،  هتفگ  رماع  ار  رامع  مسا  لاجر  رد  و  هدـش .  دیهـش  ترـضح  نآ  باکر 

باتک تساهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  یبتک  بحاص  مساقلاوبا و  هب  تسا  ینکم  هللادبع  ناسح و  نبا  البرکب  لوتقم  رماع  نب  بهو  نب  حـلاص 
نب هللادبع  زا  هدرک  تیاور  یـشاجن  خیـش  رماع و  نب  دمحا  دـعجلاوبا  شردـپ  زا  ار  نآ  دـنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ایاضق 
ودص هنـس  رد  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ام  خیـش  درک  تاقالم  تفه و  هاجنپ و  دص و  هنـس  دش  دلوتم  مردپ  تفگ  هک  روکذم  دمحا 

تاقالم نم  یلوالا و  يدامج  مهدجیه  هبنش  هس  زور  ود  تسیود و  هنـس  سوط  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  درک  تافو  راهچ و  دون و 
هدوب یلیلج  تیب  ناشیا  هک  دش  مولعم  سپ  خلا  دوب  راوگرزب  ود  نآ  نذوم  مردپ  ار و  مالـسلا  امهیلع  دمحم  وبا  نسحلاوبا  ترـضح  مدرک 

نآ باکر  رد  هدوب و  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  باحـصا  زا  دنیوگ  یعبات  یفوک  يدزا  ریثک  نب  ملـسم  مهحاورا .  هللا  سدق  هعیـش ،  زا  دنا 
اروشاع زور  رد  هدش  فرشم  البرک  هب  هفوک  زا  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  تمدخ  دوب و  هدیسر  شیاپ  هب  یمخز  بورح  یضعب  رد  ترضح 
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نادنمتداعـس نامه  زا  راوگرزب  نیا  يدزا و  میلـس  نب  ریهز  دیدرگ .  دیهـش  رهظ  زامن  زا  دـعب  وا  يالوم  عفان  دـش و  دیهـش  یلوا  هلمح  رد 
طیبث نب  دیزی  نارـسپ  هللادیبع  هللادبع و  دـندش .  قحلم  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  ینویامه  يودرا  هب  اروشاع  بش  رد  هک  تسا 
هیرام شمان  هک  سیقلادبع  زا  ینز  لزنم  رد  دندش  عمج  هرـصب  هعیـش  مدرم  زا  یتعامج  هک  هدرک  تیاور  يربط  رفعج  وبا  يرـصب  يدـبع 

دوب هدیسر  وا  هب  ربخ  دوب و  هتفر  هفوک  هب  دایز  نب  هللادیبع  هک  دوب  یتاقوا  رد  نیا  دوب و  هعیش  عمجم  شلزنم  دوب و  نایعیـش  زا  ذقنم و  تنب 
يارب هک  دوب  هتـشون  هرـصب  رد  دوخ  لماع  هب  هتفرگ و  ار  اههار  زین  داـیز  نبا  قارع ،  تمـس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هجوت  لاـبقا و  زا 

سپ دوش ،  ترـضح  نآ  هب  قحلم  یـسک  ادابم  هک  دنراذگ  نابـساپ  ار  اههار  دنهد و  رارق  نآ  رد  نابدید  دـننک و  تسرد  ییاج  اهنابدـید 
نآ هب  هک  درک  مزع  دـندوب ،  هدـش  عمج  هنموم  نز  نآ  هناـخ  رد  هک  دوب  هعیـش  تعاـمج  نآ  زا  سیقلادـبع و  هلیبـق  زا  هک  طـیبث  نب  دـیزی 

رـسپ هد  نآ  زا  رفن  ود  دمآ ؟  دـیهاوخ  نم  اب  اهامـش  زا  مادـک  هک  دومرف  دوخ  نارـسپ  اب  سپ  دوب ،  رـسپ  هد  ار ،  وا  دوش ،  قحلم  ترـضح 
نیـسح ماما  هب  موش  قحلم  ما  هدرک  دـصق  نم  هک  دومرف  دـندوب  عمج  نز  نآ  هناخ  رد  هک  یتعامج  نآ  سپ  دـندش ،  وا  تبحاصم  ياـیهم 
دسرب هاگره  دنگوس  ادخ  هب  دومرف  دایز ،  رسپ  باحصا  زا  وت  رب  میـسرت  یم  هک  دنتفگ  نایعیـش  دش .  مهاوخ  نوریب  کنیا  مالـسلا و  هیلع 

زا سپ  دـنیایب ،  نم  بلط  هب  هک  دایز  نبا  باحـصا  زا  نم  رب  تسین  یتشحوو  نم  رب  تسا  لهـس  رگید  هار  و  هداج ،  هب  ام  ياهاپ  ای  نارتش 
ياوام لزنم و  دمآ و  دورف  دیـسر ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  حطبا  رد  ات  درک  ریـس  یلاخ  رفق و  نابایب  زا  هار  ریغ  زا  دش و  نوریب  هرـصب 

وا ندید  هب  دیسر  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هب  وا  ربخ  نوچو  ترـضح  نآ  لزنم  لحر و  يوس  هب  تفر  سپ  درک ،  تسرد  ار  دوخ 
فرط نآ  زا  وا  راظتنا  هب  تسـشن  وا  لزنم  رد  ترـضح  تفر ،  امـش  لزنم  هب  امـش  دصق  هب  دنتفگ  درب ،  فیرـشت  هک  وا  لزنم  هب  دش  نوریب 

نآ دوخ ،  لزنم  هب  تشگرب  دیزی  دـندرب .  فیرـشت  وت  لزنم  هب  دـنتفگ  دیـسرپ ،  لاوحا  دـیدن  دوخ  هاگیاج  رد  ار  ترـضح  نوچ  درم  نآ 
مالس سپ  هیآ 58 ) سنوی ،  هروس   ) اوـح رفیلف  کلذـب  هتمحرب و  هللا و  لـضفب  دـناوخ :  ار  هکراـبم  هیآ  نیا  سپ  هتـسشن .  دـید  ار  باـنج 

ریخ ياعد  ترـضح  هدمآ ،  شتمدخ  هب  هرـصب  زا  هچ  يارب  هک  ار  ترـضح  نآ  داد  ربخ  شتمدخ و  رد  تسـشن  ترـضح و  نآ  هب  ندرک 
یتقو هک  دنا  هدرک  رکذ  ریس  لها  زا  یضعب  هللادیبع .  هللادبع و  شرسپ  ود  اب  دش  دیهش  البرک  رد  ات  دوب  ترضح  نآ  اب  سپ  وا  يارب  دومرف 
دیهـش البرک  رد  زین  ناشیا  دندوب و  هارمه  وا  اب  زین  هیما  نب  مهدا  کلام و  نب  فیـس  ملاس و  وا  يالوم  رماع و  درک  تکرح  هرـصب  زا  دیزی 
مالسلا هیلع  نینموملاریما  باحصا  زا  هک  تسا  ینالوخ  يدنک  رجح  نب  بدنج  دندش :  دیهش  لاتق  لوا  رد  هک  یصاخشا  زا  زین  و  دندش . 

ورمع شرسپ :  هدوب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  رد  وخ  لایع  لها و  اب  هکم  زا  هک  تسا  يراصنا  بعک  نب  هدانج  و  هتفر .  رامـش  هب 
هیما یمیتلا  یح  نب  رکب  يدزالا  بیبحلا  نب  میاق  ورمع  نب  ملاس  و  دش .  دیهـش  تفر و  داهج  هب  شردام  رما  هب  ردپ  لتق  زا  دـعب  هدانج  نب 

هرصب زا  ورمع  نب  دوعسم  باتک  لماح  يرصب  ردب  نب  جاجح  ورمع  نب  رشب  هدوب  ناعاجش  ریهاشم  زا  هک  رشب  نب  هللادبع  یئاطلا  دعـس  نب 
مهیلع هللا  ناوضر  يذئاع ،  هللادبع  نب  عمجم  نب  ذئاع  يرصب .  يرمن  ورمع  بنعق  شقیفر :  و  دیسر ،  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  هب 

 : دسیون یم  یمق  ثدحم  موحرم  مالـسلا .  هیلع  نینموملاریما  نامالغ  زا  رفن  ود  و  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  نامالغ  زا  رفن  هد  نیعمجا و 
نیـسح ماما  بتاک  شدوخ  دوب و  یکرت  شردپ  وا  ورمع و  نب  ملـسا  تسا :  رارق  نیا  زا  دنا  هدش  دیهـش  هک  نامالغ  نیا  زا  یـضعب  یماسا 

ماما مالغ  مهس  نب  جحنم  رگید :  هدوب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  زینک  شردام  هک  یلئد  هللادبع  نب  براق  رگید :  مالـسلا و  هیلع 
 . مالـسلا هیلع  نینموملاریما  مالغ  ثرحلا  نب  دعـس  دش .  دیهـش  دمآ و  البرک  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نادنزرف  اب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح 
نب ثرح  درک .  یم  راک  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ناتسلخن  رد  هک  تسا  نامه  شردپ  رصن  نیا  زین و  ترضح  نآ  مالغ  رزین  یبا  نب  رصن 

 ، دـندش دیهـش  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  باحـصا  زا  يرایـسب  تعامج  هلمح  نیا  رد  نوچ  هلمجلاب  کلذ و  ریغ  یلا  هزمح ،  مالغ  ناـهبن 
درب ارف  تسد  فسات  يور  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  تقو  نآ  رد  سپ  درک  ریثات  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  رد  ناشتداهش 

مـشخ درک  تدش  و  دنداد ،  رارق  دنزرف  ادخ  يارب  زا  هک  یهاگ  دوهی  رب  ادخ  بضغ  درک  تدش  دومرف  داهن و  دوخ  فیرـش  نساحم  رب  و 
و دنتخادرپ ،  هام  باتفآ و  شتـسرپ  هب  هک  یتقو  سوجم  رب  ادخ  بضغ  درک  تدش  و  دندش ،  لئاق  ادـخ  هس  هک  یماگنه  يراصن  رب  ادـخ 
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نیا هنوگ  چـیه  هب  دـنگوس  ادـخ  هب  ناشدوخ ،  ربمغیپ  دـنزرف  نوخ  نتخیر  رب  دـندش  هملکلا  قفتم  هک  یموق  رب  ادـخ  بضغ  تسا  دـیدش 
(601  . ) مشاب بضخم  شیوخ  نوخ  هب  منک و  تاقالم  ار  ادخ  هک  یهاگ  ات  دنراد  لد  رد  هچنآ  زا  منکن  تباجا  ار  تعامج 

رح هبوت  افو ،  اب  نارای  هیقب  تداهش 

ثیغی ثیغم  نم  اما  دومرف :  یم  هک  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هحیص  دینش  دید و  لاتق  يارب  ار  رکـشل  میمـصت  نوچ  یحایر  دیزی  نب  رح 
هب مرجـال  درک ،  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  وا  همیرک  هثاغتـسا  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مرح  نع  بذـی  باذ  نم  اـما  هللا  هجوـل 
هک منک  یلاتق  هللاو  یلب  تفگ :  درک ؟  یهاوخ  تلتاقم  درم  نیا  اـب  اـیآ  رمع ،  يا  تفگ :  دروآ و  دعـس  رـسپ  يوس  هب  ور  دـمآ و  شیوخ 
 : تفگ رمع  یناسرب ؟  تمتاخ  هب  ار  راک  نیا  هک  دونش  یمن  ایآ  تفگ :  ددرگ .  ملق  اه  تسد  درپب و  نت  زا  اهرـس  هک  دشاب  نآ  وا  رتناسآ 

تشگزاب يو  زا  رطاخ  هدرزآ  رح  دادن .  اضر  درک و  ابا  حلـص  زا  دایز  نب  هللادیبع  وت  ریما  اما  مدرک ،  یم  نینچ  دوب  نم  تسد  هب  راک  رگا 
داهن و نیمز  هب  يور  دمآ و  دورف  بسا  زا  درک و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  يور  داد و  بآ  ار  دوخ  بسا  دمآ  رح  داتـسیا .  یفقوم  رد  و 

دش ناور  شباحصا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  بناج  هب  رح  نوچ  هک  هدرک  لقن  يربط  رفعج  وبا  تفریذپ .  وا  زا  مه  ترـضح  درک .  هبوت 
گنج دصق  تسا و  هدمآ  ناما  بلط  هب  دنتسناد  درک ،  نوگژاو  ار  دوخ  رپس  دش و  کیدزن  نوچ  دراد .  رازراک  هدارا  هک  دندرک  نامگ  ، 

مغ سنوم  يا  وش  رای  ام  دوهـشم  دهاش و  خر  يو  ام  دوصقم  دـصقم و  وت  رد  يا  تفگ :  درک و  مالـس  دـش و  ماما  کیدزن  سپ  درادـن . 
رگ میروای  یب  هک  زاس  ام  هراچ  میا  هدنهانپ  هک  نک  ام  هراچ  میا  هدنهاوخ  هک  مرج  زا  رذگ  رد  ناگراچ  یب  هراچ  يا  نک  هراچ  ناگراوخ 

جنگ يا  نکف  مشیر  لد  رب  يا  هیاس  مدرک  ناوارف  هناخیم  ینابرد  هچ  رگ  عمط  سودرف  رظنم  لزا  فطل  زا  مراد  میروآ  ور  هک  هب  ینارب  وت 
رح داد .  هاـنپ  ار  وا  تشذـگ و  رح  ریـصقت  زا  هک  نآ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مدرک  ناریو  وت  يادوس  هب  هناـخ  نیا  نم  هک  دارم 
هب دیدرک و  توعد  ار  حلاص  درم  نیا  دـیرگب .  امـش  رب  دنیـشنب و  امـش  يازع  هب  ردام  هفوک ،  مدرم  يا  تفگ :  درک و  ینارنخـس  هب  عورش 
لاح دیتشاذگ و  شنانمـشد  اب  ودیتشادرب  وا  يرای  زا  تسد  تشاد  نورقم  تباجا  هب  ار  امـش  سمتلم  نوچ  دـیدیبلط .  ار  وا  شیوخ  يوس 

ره زا  دیدش و  ریگ  نابیرگ  ار  وا  دیدمآ و  نوریب  رکم  ردغ و  رد  سپ  دییامن ،  ناج  لذب  دینک و  داهج  وا  هار  رد  هک  دـیدوب  نآ  رب  هک  نآ 
راتفرگ امـش  تسد  رد  ریـسا  دننام  مرجال  یهلا .  عیـسو  ياهرهـش  دالب و  يوس  هب  هجوت  زا  ار  وا  دـیوش  عنام  ات  دـیدرک  هطاحا  ار  وا  فرط 

نآ زا  دنماشآ  یم  هک  تارف  يراج  بآ  زا  ار  شتیب  لها  لافطا و  نانز و  ار و  وا  دـیدرک  عنم  دـناوتن ،  ار  ررـض  عفد  عفن و  بلج  هک  دـمآ 
زا عونمم  همطاف  ناگنشت  بل  دنداتفا .  رد  ياپ  زا  شطع  بیـسآ  زا  ربمغیپ  لآ  کنیا  ریزانخ و  بالک و  نآ  رد  دطلغ  یم  اراصن و  دوهی و 
زا دعب  دیدوب  یمدرم  دب  هچ  دـش  لاهنون  ره  تماق  هداتف  ياپ  زا  یبن  نشلگ  لجا  ناهگان  داب  زا  دـش  لالح  یغای  یغاط و  نامدرم  رب  تارف 
هب یهورگ  دیناسر  اجنیدب  ار  رح  نوچ  دنـشاب .  هنـشت  نامدرم  هک  يزور  رد  ار  امـش  دنادرگن  باریـس  دـنوادخ  ربمایپ ،  لآ  قح  رد  ربمایپ 
رب يریت  درک و  تراسج  دروآ و  رد  ادن  دعس  رمع  ماگنه  نیا  داتسیا .  مالسلا  هیلع  ماما  يور  شیپ  رد  تشگرب  وا  دندنکفا و  ریت  وا  بناج 

نیـسح رکـشل  هب  ریت  هک  یـسک  لوا  دیـشاب  هاوگ  مدرم  يا  تفگ :  تخادنا و  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  هاپـس  يوس  هب  داهن و  نامک  هلچ 
رکشل مه  وا  رکشل  دنکفا ،  ریت  ترـضح  نآ  ( 602  ) فرط هب  دعـس  نبا  هک  نآ  زا  سپ  هدرک :  تیاور  سوواط  نب  دیـس  مدوب  نم  دـنکفا 

هدرک شیوخ  باحصا  هب  ور  ترـضح  سپ  دیراب  نانموم  ماما  نآ  رکـشل  رب  ناراب  لثم  ریت  دندرک و  نارابریت  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
 . امش يوس  هب  دنموق  نالوسر  اهریت  نآ  انامه  دنک .  تمحر  ار  امش  ادخ  تسین .  يا  هراچ  هک  دیوش  ایهم  گرم  يارب  دیزیخرب و  دومرف : 
زا هک  نآ  ات  دندنکفا  هلمح  زا  دعب  هلمح  دـندرک و  دربن  رکـشل  نآ  اب  تعاس  کی  رادـقم  هب  دـندش و  لاتق  لوغـشم  نادنمتداعـس  نآ  سپ 
رح نامه  اهنآ  زا  یکی  دندیشون .  تداهش  دهش  دندمآ و  رد  اپ  زا  رفن  هاجنپ  يوسوم  بلاط  یبا  نب  دمحم  تیاور  هب  ترـضح  نآ  رکـشل 

ماما هک  دنا  هتفگ  یـضعب  دندرک .  شدیهـش  دـندروآ و  هلمح  وا  رب  دعـس  رمع  رکـشل  زا  یتعامج  یناوخ ،  زجر  دایز و  دربن  زا  دـعب  دوب . 
ماـن هک  ناـنچمه  يدرم )  دازآ   ) رح وت  رح  يا  هب  هب  ندومرف  سپ  تشاد .  نتـسج  وا  زا  نوخ  زونه  دـمآ و  وا  دزن  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
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معن حایرلا و  فلتخم  دنع  رحلا  معن  حایر و  ینب  رح  رحلا  معنل  ترضح :  نآ  دناوخ  سپ  ترخآ ،  ایند و  رد  يرح  نآ ،  هب  يدش  هتشاذگ 
(603  ) حابصلا دنع  هسفنب  داجف  انیسح  يدان  ذا  رحلا 

همحرلا هیلع  رح  ربق  شبن 

ربق تراـیز  يارب  هدرک ،  فرـصت  ار  دادـغب  يوفـص  لیعامـسا  هاـش  نوچ  هدرک :  ناـیب  هیناـمعنلا  راونا  باـتک  رد  يرئازج  هللا  تمعن  دـیس 
رح ربق  دزن  شدوخ  سپ  دننز .  یم  نعط  رح  بانج  هب  هک  دینش  مدرم  یضعب  زا  دش .  فرـشم  البرک  هب  مالـسلا  هیلعادهـشلادیس  ترـضح 

هکدندید هدش و  دیهش  هک  تسا  يزور  نامه  دننام  هزات و  ندب  دندید  دندیسر ،  رح  دسج  هب  نوچ  دندرک .  شبن  ار  ربق  درک  رما  تفر و 
 ، دش یم  يراج  نوخ  دوب  هدیسر  رح  كرابم  رس  رب  هک  یتبرض  اروشاع  زور  نوچ  هک  دنداد  ربخ  هاش  هب  هدش .  هتسب  يا  هچراپ  شرـس  رب 

كربت دصق  هب  ات  دننک  زاب  ار  هچراپ  نآ  هک  درک  رما  هاش  سپ  دش .  نفد  تلاح  نامه  هب  تسب و  وا  رس  رب  ار  هچراپ  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما 
دنتسب ار  كرابم  رس  يرگید  هچراپ  اب  دیهج .  نوریب  رـس  عضوم  نامه  زا  نوخ  دندرک ،  زاب  ار  هچراپ  نآ  نوچ  درادرب .  دوخ  يارب  ار  نآ 

هاش سپ  دش .  عطق  نوخ  دنتـسب و  ار  مخز  نآ  مالـسلا  هیلع  اما  هچراپ  نامه  هب  راچان  هب  دش .  یم  يراج  نوخ  روط  نامه  درکن و  هدیاف  ، 
(604  . ) تشامگ نآ  رب  یمداخ  درک و  انب  ربق  نآ  رب  هاگراب  هبق و  سپ  تسناد ،  ار  رح  ماقم  لاح و  نسح 

ریضخ نب  ریرب  تداهش 

تسوا دوب و  نیینادمه  زا  هفوک  لها  فارـشا  زا  دندیمان و  یم  ارق  دیـس  ار  وا  دوب و  دباعو  دهاز  يدرم  وا  دمآ و  نادیم  هب  ریـضخ  نب  ریرب 
دراذگ و اشع  زامن  يوضو  هب  ار  حبـص  زامن  لاس  لهچ  دنا  هتفگ  وا  قح  رد  هک  یعبات  یفوک  یعیبس  هللادبع  نب  ورمع  قاحـسا  وبا  يولاخ 

تاقث زا  وا  و  دوبن ،  هماع  هصاخ و  دزن  وا  زا  ثیدـح  رد  قثوا  و  دوبن ،  وا  زا  يدـبعا  وا  نامز  رد  و  دومن ،  یم  نآرق  متخ  کی  بش  ره  رد 
قافتا مه  اب  تفاتش و  وا  دزن  هب  لقعم  نب  دیزی  يوس  نآ  زا  تخات  نادیم  هب  نوچ  ریرب  بانج  هلمجلاب  دوب و  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع 

دیزی دنتخات .  مه  رب  دنتفگب و  نیا  دوش ،  هتـشک  رگید  نآ  تسد  رب  تسا  لطاب  رب  هک  ره  هک  دنهاوخب  ادخ  زا  دـننک و  هلهابم  هک  دـندرک 
 ، دیـسر غامد  هب  ات  تفاکـش  ار  وا  رـس  درک و  همین  ود  ار  وا  دوخ  هکدز  یتبرـض  ار  وا  ریرب  نکل  دناسرن ،  یبیـسآ  ار  وا  دز  ریرب  رب  یتبرض 

تـسد مه  اب  دروآ و  هلمح  ریرب  رب  دید  نینچ  هک  يدبع  ذقنم  نب  یـضر  دتفا .  نیمز  رب  يدنلب  ياج  زا  هکنآ  لثم  داتفا  نیمز  رب  دیلپ  دیزی 
درک رکشل  هب  هثاغتسا  یضر  تسـشن  شا  هنیـس  رب  دنکفا و  نیمز  رب  ار  وا  ریرب  رمالا  رخآ  دندرک  دربن  مه  اب  تعاس  کی  دندش و  ندرگ  هب 
هنیـس رب  هکنانچمه  درک  هزین  ساسحا  هک  ریرب  ریرب ،  تشپ  رب  تشاذگ  ار  دوخ  هزین  درک و  هلمح  رباج  نب  بعک  دـننک .  صالخ  ار  وا  هک 

رباج نب  بعک  فرط  نآ  زا  درک  عطق  ار  وا  غامد  فرط  تفرگ و  نادند  ار  وا  تروص  دنکفا و  یـضر  يور  رب  ار  دوخ  دوب  هتـسشن  یـضر 
راوگرزب نآ  رب  ریشمش  هتسویپ  دنکفا و  یـضر  يور  زا  ار  ریرب  تفر و  ورف  ریرب  تشپ  رد  ات  دروآ  روز  هزین  هب  نادنچ  تشادن  یعنام  نوچ 

رب ردارب !  يا  تفگ :  بعک  اب  دیناکت و  یم  دوخ  يابق  زا  كاخ  هک  یتلاح  رد  تساخرب  كاخ  زا  یضر  تفگ :  يوار  دش .  دیهـش  ات  دز 
يو اب  رباج  تنب  راون  شرهاوخ  ای  شا  هجوز  تشگرب  رباج  نب  بعک  نوچ  دومن ،  مهاوخن  شومارف  ما  هدنز  ات  هک  يدرک  اطع  یتمعن  نم 

 . درک مهاوخن  ملکت  وت  اب  رگید  دنگوس  ادخ  هب  يدروآ ،  ياج  هب  یمیظع  رما  هنیآ  ره  ار  ارق  دیس  یتشک  تفگ 

همحرلا هیلع  یبلک  بهو  تداهش 

 ، دش داهج  هتخاس  ردام  صیرحت  هب  دوب  رـضاح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  رد  نز ،  ردام و  اب  هک  یبلک  بابح  نب  هللادـبع  نب  بهو 
كردا برحلا  یف  یتـلوص  یتـلمح و  یبرـض و  نورت  ینورت و  فوس  بلکلا  نبا  اـناف  ینورکنت  نا  دـناوخ :  زجر  دـنار و  نادـیم  هب  بسا 

ار یعمج  دروآ و  لمع  هب  یکین  تزرابم  تدالج و  بعللاب و  یغولا  یف  يداهج  سیل  برکلا  ماما  برکلا  عفدا  یبحـص و  راث  دعب  يراث 
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 : تفگ يدـش ؟  یـضار  نم  زا  ایآ  تفگ :  ردام  هب  دـمآ و  شا  هجوز  رداـم و  کـیدزن  هب  تفاتـش و  زاـب  نادـیم  زا  سپ  دروآ  رد  لـتق  هب 
راذگم هویب  ارم  هک  مهد  یم  مسق  ادخ  هب  ار  وت  تفگ  وا  هجوز  يوش ،  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يور  شیپ  رد  هکنآ  ات  موشن  یضار 

دوخ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترصن  رد  ور  نادیم  هب  زادنا  رود  ار  نز  نخس  دنزرف  يا  تفگ :  ردام  زاسم ،  التبم  دوخ  تبیـصم  درد  هب  و 
لتق هب  ار  هدایپ  هدزاود  راوس و  هدزون  درک و  عوجر  نادـیم  هب  بهو  سپ  دوش .  تلاح  لماش  تمایق  رد  شدـج  تعافـش  ات  زاس  دیهـش  ار 
يا تفگ :  دـمآ و  رد  هاگبرح  هب  تفرگب و  همیخ  دومع  وا  ردام  تقو  نیا  دـندرک .  عطق  ار  شتـسد  ود  اـت  درک  رازراـک  یتخل  دـیناسر و 

هک تساوخ  بهو  امن .  عفد  نمشد  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرح  نک و  مزر  یناوت  هک  نادنچ  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  بهو 
 . منز هطوغ  شیوخ  نوخ  رد  وت  قافتا  هب  ات  منک  یمن  سپ  زاب  يور  نم  تفگ :  تفرگ و  ار  وا  هماج  بناج  شردام  دـنادرگرب ،  ار  وا  اـت 
ار وت  ادخ  نک  تعجارم  نانز  هدرپارس  هب  داب  امش  هرهب  ریخ  يازج  نم  تیب  لها  زا  دومرف  دید  نینچ  نوچ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج 
 : هک تفگ  يوار  دش .  دیهـش  ات  درک  تلتاقم  هتـسویپ  یبلک  ناوج  نآ  تشگرب و  اهنز  همرتحم  مایخ  يوس  هب  نز  نآ  سپ  دنک ،  تمحر 
ات تفگ  ار  دوخ  مـالغ  نوعلم )   ) رمـش داـهن  وا  تروص  رب  تروص  دـیود و  وا  بناـج  هب  هناـباتیب  شرهوـش  تداهـش  زا  دـعب  بهو  هجوز 

 . دیسر لتق  هب  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  رکشل  رد  هک  دوب  ینز  لوا  نیا  و  تخاس ،  قحلم  شرهوش  هب  دز و  وا  رس  رب  يدومع 

يوادیص يدسا  يدزا  دلاخ  نب  ورمع  تداهش 

ای موش  تیادف  درک :  ضرع  دمآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدـخ  دـش ،  نادـیم  مزاع  يوادیـص  يدـسا  يدزا  دـلاخ  دـلاخ  نب  ورمع 
 ، منیب لیتق  دـیحو و  ار  وت  منامب و  هدـنز  هکنآ  زا  مراد  تهارک  وت و  باحـصا  زا  يادهـش  هب  موش  قحلم  هک  ما  هدرک  دـصق  نم  هللادـبعابا 
 ، دـمآ نادـیم  هب  دنمتداعـس  نآ  دـش ،  میهاوخ  قحلم  وت  هب  دـعب  تعاس  مه  ام  دومرف  داد و  تزاجا  ار  وا  ترـضح  امرف ،  مصخرم  نونکا 

نادیم هب  یمیمت  هلظنح  نب  دعس  سپس  دش  دیهـش  ات  درک  داهج  دش  نوریب  ورمع  نب  دلاخ  شدنزرف  سپ  دش .  دیهـش  ات  درک  رازراک  سپ 
ریمع سپ  هیلع .  هللا  همحر  دش ،  دیهش  ات  دومن  یتخـس  رازراک  درک و  هلمح  سپ  دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  نایعا  زا  وا  تفر و 

هرکذت دش .  دیهش  یلجب  هللادبع  یبابـض و  ملـسم  تسد  هب  ات  تشک  ار  يرایـسب  درک و  رازراک  سپ  تفر ،  نادیم  هب  یجحذم  هللادبع  نب 
نب ورمع  شفیرـش  مان  هک  يوادیـص ،  همامث  وبا  رهاظم  نب  بیبح  تداهـش  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  تمدـخ  رد  ار  زاـمن  هماـمثوبا  ي 

انامه داب ،  وت  يادف  نم  ناج  هللادبع !  ابا  ای  درک :  ضرع  تفاتـش و  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  هب  تسا  لاوز  تقو  دید  نوچ  تسا  هللادـبع 
هب موش و  هتشک  وت  تمدخ  رد  نم  ات  يوشن  هتشک  وت  هک  يادخ  اب  دنگوس  نکل  دنا و  هتشگ  کیدزن  وت  تلتاقم  هب  رکشل  نیا  هک  منیب  یم 

يوس هب  رس  ترضح  منک ،  تاقالم  ار  شیوخ  يادخ  هاگنآ  مراذگب  وت  اب  ار  رهظ  زامن  نیا  هک  مراد  تسود  مشاب و  ناطلغ  شیوخ  نوخ 
سپ تسا .  نآ  تقو  لوا  کنیا  یلب  دـهد ،  رارق  نیرکاذ  نارازگ و  زامن  زا  ار  وت  ادـخ  ار  زامن  يدرک  دای  دومرف :  سپ  تشادرب  نامـسآ 
زامن هک  تشادرب  دایرف  دینـشب  نیا  نوچ  میمت  نب  نیـصح  میراذـگ ،  زامن  ام  ات  دـنرادرب  گنج  زا  تسد  اـت  دـیهاوخب  موق  نیا  زا  دومرف : 

زا دوش و  یمن  لوبق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  زامن  رادـغ !  رامح  يا  دومرف :  رهاظم  نب  بیبح  تسین ،  هلا  هگرد  لوبقم  امش 
عقاو وا  بسا  تروص  رب  دروآ و  دورف  وا  رب  ریشمش  تخات و  وا  رب  ریش  دننام  زین  بیبح  درک  هلمح  بیبح  رب  نیصح  دش ؟  دهاوخ  لوبق  وت 

یتخـس لاتق  هلمجلاب  دندوبر .  بیبح  گنچ  زا  ار  واو  دندرک  يدلج  نوعلم  نآ  باحـصا  سپ  داتفا  نیمز  رب  بسا  يور  زا  نیـصح  دـش ، 
رب دنتفگ  یم  میرـص  نب  لیدب  ار  وا  هک  میمت  ینب  زا  يدرم  سپ  تخادـنا ،  كاله  كاخ  هب  ار  نت  ود  تصـش و  یتیاور  هب  هکنآ  ات  دومن 

بیبح دنکفا ،  نیمز  رب  ار  وا  هک  دز  راوگرزب  نآ  رب  هزین  میمت  ینب  زا  رگید  یصخش  دز و  شکرابم  رس  رب  ریشمش  درک و  هلمح  بانج  نآ 
ار شکرابم  رس  دمآ و  دورف  یمیمت  درم  نآ  سپ  تخادنا ،  راک  زا  ار  وا  هک  دز  وا  رس  رب  ریشمش  میمت  نب  نیـصح  هک  دزیخرب  ات  تساوخ 
ات مهد  نالوج  مزیوآ و  دوخ  بسا  ندرگ  هب  ات  هدب  نم  هب  ار  رـس  وا ،  لتق  رد  متـسه  وت  کیرـش  نم  هک  تفگ  نیـصح  درک ،  ادج  نت  زا 
ار بیبح  رـس  سپ  هزیاج ،  ذـخا  يارب  دایز  نب  هللادـیبع  دزن  هب  ربب  ار و  نآ  ریگب  هاـگنآ  ما  هدرک  تکرـش  وا  لـتق  رد  نم  هک  دـننادب  مدرم 
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یمیمت صخش  نآ  دنتـشگرب  هفوک  هب  رکـشل  نوچ  درک .  در  وا  هب  داد و  ینالوج  رکـشل  رد  تخیروآ و  شیوخ  بسا  ندرگ  هب  تفرگ و 
رـس دوب  قهارم  یمالغ  زور  نآ  رد  هک  بیبح  رـسپ  مساق  دوب ،  هداهن  داـیز  نبا  هراـمالا  رـصق  هب  ور  هتخیوآ  شیوخ  بسا  ندرگ  هب  ار  رس 
یم لخاد  زین  وا  دـش  یم  هرامالارـصق  لخاد  درم  نآ  هاـگره  دومن ،  یمن  تقراـفم  وا  زا  تفرگ و  ار  راوس  نآ  لاـبند  درک  رادـید  ار  ردـپ 
ارم بقع  هک  رـسپ  يا  ارت  هدش  هچ  تفگ  هداتفا  کش  هب  راک  نیا  زا  راوس  درم  نآ  دمآ .  یم  نوریب  زین  وا  دـنآ  یم  نوریب  هاگره  تشگ و 
نم ردپ  رـس  تسوت  اب  هک  يرـس  نیا  تفگ :  هدـب  ربخ  ارم  تسین  تهجیب  تفگ  تسین ،  يزیچ  تفگ :  يوش ؟  یمن  ادـج  نم  زا  هتفرگ و 

یکین هزیاج  مهاوخ  یم  مه  نم  دوش و  نفد  وا  هک  دوش  یمن  یـضار  ریما  رـسپ  يا  تفگ :  میامن ؟  نفد  ار  وا  ات  یهد  یم  نم  هب  ایآ  تسا 
یلاح رد  ار  وا  یتشک  دنگوس  ادخ  هب  اهازج ،  نیرتدب  رگم  داد  دـهاوخن  ازج  وت  هب  دـنوادخ  نکل  تفگ :  مریگب ،  ریما  زا  وا  لتق  تهج  هب 

وبا تشکب .  ار  دوخ  ردـپ  لتاق  هک  ریبز  نب  بعـصم  نامز  ات  دوب  ماـقتنا  ددـصرد  هتـسویپ  تسیرگب و  تفگب و  نیا  دوب ،  وت  زا  رتهب  وا  هک 
لاح نیا  رد  و  ار ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  وا  لتق  تسکـش  مهرد  دیدرگ ،  دیهـش  بیبح  نوچ  هک  هدرک  تیاور  سیق  نب  دـمحم  زا  فنخم 

يدوب لضف  بحاص  يدرم  وت  انامه  بیبح !  اـی  كرد  دومرف هللا  هک  تسا  لـتاقم  ضعب  رد  و  یباحـصا .  هاـمح  یـسفن و  بستحا  دومرف : 
هب مالسلا  هیلع  نینموملاریما  باحصا  صاوخ  زا  تیب و  لها  مولع  هلمح  زا  بیبح  هک  دنامن  یفخم  يدومن و  یم  بش  کی  رد  نآرق  متخ 

منیب یم  ایوگ  هک  تفگ  بیبح  سپ  دنتفگ ،  رایـسب  نانخـس  رگیدکی  اب  درک و  تاقالم  ار  رامت  مثیم  یتقو  هک  هدش  تیاور  و  هتفر .  رامش 
يارب دـنریگب و  ار  وا  قزرلا  راد  دزن  رد  دـشورف  یم  هزبرخ  دراد و  یهبرف  مکـش  درادـن و  وم  وا  رـس  شیپ  ینعی  تسا  علـصا  هک  ار  یخیش 

داد ربخ  بیبح  هک  دش  نانچ  دوب و  مثیم  شضرغ  دنردب و  ار  شمکش  رادرب  و  دنشک ،  راد  هب  ار  وا  تلاسر  تیب  لها  هب  وا  نتـشاد  تبحم 
هنیـس دـنتفر و  نهآ  ياههوک  ربارب  رد  دـندرک و  مولظم  ماما  نآ  يراـی  هک  دوب  رفن  داـتفه  نآ  هلمج  زا  بیبح  هک  تسا  تیاور  رخآ  رد  و 

دـندرک و یم  رایـسب  ياهلام  هدـعو  دـنداد و  یم  ناما  ار  ناشیا  نارفاـک  نآ  و  دـندرک ،  رپس  ریت  ریـشمش و  رازه  نیدـنچ  ربارب  رد  ار  دوخ 
همه هکنآ  ات  دوب  دهاوخن  يرذع  ادخ  دزن  ار  ام  دوش  دیهـش  مولظم  ماما  نآ  دنک و  تکرح  ام  هدید  هک  دنتفگ  یم  دندومن و  یم  ابا  ناشیا 

مهیلع هتاکرب  هللا و  همحر  دنداتفا ،  هتـشک  ترـضح  نآ  رود  رب  همه  دندرک و  مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  ترـضح  نآ  يادف  ار  دوخ  ياهناج 
نیعمجا

هللا همحر  یفنح  هللادبع  نب  دیعس  تداهش 

ار رهظ  زامن  نم  ات  دیتسیاب  نم  يور  شیپ  هک  دومرف  ار  هللادبع  نب  دیعس  نیق و  نب  ریهز  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترـضح  هک  هدش  تیاور 
باحصا همین  کی  اب  ترضح  سپ  دندینادرگ ،  نانـس  ریت و  فده  ار  دوخ  دنداتـسیا و  ور  شیپ  رد  نامرف  بسح  رب  ناشیا  مروآ  ياج  هب 
ترـضح نآ  يور  شیپ  رد  یفنح  هللادـبع  نب  دیعـس  هک  هدـش  تیاور  و  دـندوب ،  نمـشد  عفد  هتخاس  رگید  یمین  تشاذـگ و  فوخ  زامن 

يور ات  دوب  ترضح  نآ  يور  شیپ  رد  دومن  یم  تکرح  لامش  نیمی و  هب  ترضح  نآ  اجک  ره  دوب و  هدومن  ریت  فده  ار  دوخ  داتـسیا و 
دوخ ربـمغیپ  هب  ارم  مالـس  نم  راـگدرورپ  يا  دومث ،  داـع و  نعل  ار  تعاـمج  نیا  نک  نعل  ایادـخ  تفگ :  یم  لاـح  نیا  رد  داـتفا و  نیمز 
نیا ار ،  وت  ربمغیپ  هیرذ  ترـصن  مدرک  دـصق  راک  نیا  رد  نم  هچ  مخز  تحارج و  تمحز  زا  دیـسر  نم  هب  هچنآ  ار  وا  نک  غالبا  ناسرب و 

 . دنتفای ریت  هبوچ  هدزیس  هزین  ریشمش و  مخز  زا  ریغ  هب  وا  ندب  رد  و  دادب ،  ناج  تفگب و 

همحرلا هیلع  نیقلا  نب  ریهز  تداهش 

نب دـمحم  تیاور  هب  و  دـنکفا ،  كاله  كاخ  هب  ار  لاجر  لاطبا  زا  سک  رایـسب  دز و  رارـشا  نآ  رب  ار  شیوخ  رابـشتآ  هقعاص  نوچ  سپ 
وا رب  یمیمت  سوا  نب  رجاهم  قافتا  هب  یبعـش  هللادـبع  نب  ریثک  هاگنآ  داتـسرف ،  منهج  هب  ار  ناقفانم  نآ  زا  نت  تسیب  دـصکی و  بلاـط  یبا 

ترضح زا  ار  وت  ادخ  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  داتفا ،  كاخ  رب  ریهز  هک  تقو  نآ  رد  دندروآ و  رد  ياپ  زا  ار  وا  دندرک  هلمح 
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نومیم و تروص  هب  ار  ناـشیا  ار و  ناـهارمگ  زا  یتعاـمج  دومرف  نعل  هکناـنچمه  ار  وـت  ناگدنـشک  دـنک  تنعل  دـنادرگن و  رود  شیوـخ 
نیا رد  تسا  یفاک  دوش و  رکذ  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  شناش  تلالج  لیق  نب  ریهز  دیازفا :  یم  یمق  ثدحم  موحرم  دومن .  خـسم  كوخ 
شیپ رد  هک  دومرف  هللادبع  نب  دیعس  اب  ار  وا  ندناوخ  زامن  تقو  رد  درپس و  وا  هب  ار  هنمیم  اروشاع  موی  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هکنآ  ماقم 

(605  . ) دننک ترضح  نآ  هیاقو  ار  دوخ  دنتسیاب و  بانج  نآ  يور 

امهنع هللا  یضر  سابع  بذوش و  تداهش 

بذوش دوخ  بحاصم  اب  درک  يور  درک  تسرد  تمیزع  تداهـش  تداعـس  كاردا  يارب  زا  نوچ  ینادـمه  يرکاش  بیبش  یبا  نب  سباع 
هب نایعیش  هک  دوب  یسلجم  ار  وا  هک  هدش  لقن  هکلب  عیفر  یماقم  بحاص  نآ و  لماح  ثیدح و  ظفاح  هعیش و  نیمدقتم  زا  هک  رکاش  یلوم 
رد هچ  زورما  بذوش  يا  تفگ  يو  اب  سباع  هلمجلاب  مهیف .  اهج  هللا و  همحر  ناک  دندومن و  یم  ذخا  شبانج  زا  دندیـسر و  یم  شتمدخ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـسپ  باکر  رد  وت  اب  هک  ما  هدرک  دصق  مشاب ؟  هتـشاد  رطاخ  رد  هچ  یهاوخ  یم  تفگ  بذوش  يراد ؟  رطاخ 

رگید نوچ  ار  وت  ات  باتـشب  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  لاحلا  هدوب ،  نیمه  وت  هب  مه  نم  نامگ  تفگ  سباع  موش .  هتـشک  ات  منک  تزراـبم 
درم هک  تسی  زور  زورما  هچ  دوشن  سکچیه  تسد  هب  زور  نینچ  زورما  سپ  زا  هک  شاب  هتسناد  دریگ و  باسح  هب  ادهش  رامـش  رد  ناسک 

 . تسا تنج  باسح و  دزم و  زور  نآ  زا  دعب  تسا و  تمحز  لمع و  زور  زور ،  کی  نیمه  دنز و  ایرث  قرف  رب  مدق  يرثلا  تحت  زا  دناوتب 
هیلع هناوضر  هللا و  همحر  تشگ ،  دیهش  ات  درک  هلتاقم  تفر و  نادیم  هب  سپ  تفگ  عادو  مالس  تفاتش و  ترضح  تمدخ  هب  بذوش  سپ 
يا هدیرفآ  چیه  هللادبعابا  ای  درک :  ضرع  درک و  مالس  تفاتـش و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  دزن  هب  سباع  نآ  زا  سپ  تفگ :  يوار 

تردـق رگا  دـشاب و  وت  زا  رتبوبحم  زیزع و  نم  دزن  رد  هک  دربن  ياپب  زور  نیمز  يور  رد  هناگیب  هچ  شیوخ و  هچ  رود ،  هچ  کیدزن و  هچ 
نیا مدرک و  یمن  نآ  رد  یتسس  یناوت و  يدوب  رتزیزع  نم  ناج  نم و  نوخ  زا  هک  يزیچ  هب  میامنب  وت  زا  ار  لتق  ملظ و  نیا  عفد  هک  متشاد 

اب سپ  مرذـگ ،  یم  وت  ردـپ  نید  وت و  نید  رب  نم  هک  شاب  هاوگ  تفگ  داد و  مالـس  ار  ترـضح  نآ  هاگنآ  مدـیناسر  یم  نایاپ  هب  ار  راـک 
دعس رمع  رکشل  زا  يدرم  هک  میمت  نب  عیبر  دوب ،  هدیسر  وا  نیبج  رب  یتبرض  هکیلاح  رد  تخات  نادیم  هب  هدیمش  ریش  نوچ  هدیشک  ریشمش 

ار وا  یگنادرم  تعاجش و  متخانـش و  یم  ار  وا  شیپ  زا  نم  و  متخانـش ،  ار  وا  هدروآ  نادیم  هب  ور  هک  مدید  ار  سباع  نوچ  هک  تفگ  دوب 
اذه دوسالا  اذه  مدرم  يا  ناه  هک  مداد  رد  ادن  ار  رکـشل  تقو  نیا  مدوب ،  هدیدن  یـسک  وا  زا  رت  عاجـش  مدوب و  هدرک  هدـهاشم  اهگنج  رد 
رحب زا  تسا  نامع  هک  جوف  بناـج  يربزه  دـیآ  یم  هک  تشارفا  ندرگ  ادـعا  جوف  يوس  هب  تشادرب  زاوآ  میمت  نبا  عیبر  بیبش .  یبا  نبا 

وا گنچ  زا  هن  رگا  دورن و  وا  نادیم  هب  سکچیه  تسا  بیبش  یبا  نب  سابع  نیا  تسا ،  ناریش  ریـش  نیا  موق  يا  دیـشک  دایرف  جوم  شفک 
تارج سکچیه  لجر  الا  لجر !  الا  هک  داد  رد  ادـن  هتـسویپ  درک و  نالوج  نادـیم  رد  هلاوج  هلعـش  نوچ  سباع  سپ  دـهرن .  تمالـس  هب 
گنـس وا  بناج  هب  دوس  ره  زا  نایرکـشل  دیامن  نارابگنـس  ار  سباع  هک  داد  رد  ادـن  دـمآ  راوگان  دعـس  نبا  رب  راک  نیا  دومنن  وا  تزرابم 
رـسارس مراذگب  مسج  موش  نایرع  نم  هک  دمآ  نآ  تقو  دنکفیب . . .  رـس  زا  دوخ  درک و  رود  نت  زا  هرز  هدید  نینچ  هک  سباع  دندنکفا ، 

نیز مهر  نوچ  تسیگدـنز  رد  نم  گرم  مدومزآ  تسا  یگناگیب  رد  يور  هر  نیردـنا  تسا  یگناوید  شروش و  زا  ریغ  هچنآ  موش  ناـج 
باـب حـتف  ار  وا  رم  دـش  ندرم  هکنآ  تسد و  هب  وا  دریگب  اوـقلت  ـال  یهن  تسا  هکلهت  شمـشچ  شیپ  ندرم  هـکنآ  تـسیگ  دـنیاپ  یگدـنز 
سباع هک  مدید  یم  ادخ  هب  مسق  تفگ  عیبر  اوع  راد  ناینب  گرم  يا  البلا  اوعراس  ناینب  رـشح  يا  الـصلا  باطخ  رد  ار  وا  رم  دمآ  اوعراس 

ات درک  مزر  هنوگ  نیدـب  دـنتخیر ،  یم  رگیدـکی  يور  رب  دـنتخیرگ و  یم  وا  شیپ  زا  نت  تسیود  زا  هداـیز  يدرک  هلمح  هک  فرط  ره  هب 
دندیربب ار  وا  رس  دندروآ و  رد  ياپ  زا  ار  وا  نانس  فیس و  مخز  گنـس و  تحارج  ترثک  زا  دنتفرگ و  ارف  ار  وا  بناج  ره  زا  رکـشل  هکنآ 

نیا هک  تفگ  نوعلم )   ) دعس رمع  متـشک  ار  وا  نم  هک  درک  یم  يوعد  کی  ره  هک  مدید  ناعاجـش  زا  یتعامج  تسد  رد  ار  وا  رـس  نم  و 
موحرم دیدرک .  دیهـش  ار  وا  دـیدش و  تسدـمه  وا  نتـشک  رد  یگمه  هکلب  تشکن ،  ار  وا  هنت  کی  سکچیه  دـینکفا  رود  هب  تمـصاخم 
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(606  . ) تسا هدوب  دجهتم  دباع و  بیطخ و  عاجش و  سیئر و  هعیش و  لاجر  زا  سباع  هک  هدش  لقن  دیامرف :  یم  یمق  ثدحم 

هللا همحر  لمج  نب  لاله  نب  عفان  تداهش 

 ، دوب هتشون  اهریت  قاف  رب  ار  دوخ  مسا  تشاد و  مومسم  ياهریت  دوب ،  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  ناعاجـش  زا  یکی  هک  لاله  نب  عفان 
درک عورش  رادبآ و  ریشمش  هب  دز  تسد  هاگنآ  دش ،  مامت  ات  درک  گنج  اهریت  نآ  اب  هتسویپ  نمـشد و  رب  اهریت  نآ  ندنکفا  هب  درک  عورش 

وا رب  رکـشل  سپ  دوب ،  هدرک  حورجم  هک  نانآ  ریغب  دیناسر  لتق  هب  دعـس  رـسپ  رکـشل  زا  رفن  داتفه  یتیاور  هب  رفن و  هدزاود  سپ  داهج ،  هب 
دوب وا  اب  دوب و  هتفرگ  ار  وا  نوعلم )   ) نشوجلا يذ  نب  رمش  تفگ :  يوار  دندومن .  ریـسا  ار  وا  دنتـسکش و  ار  وا  ياهوزاب  دندرک و  هلمح 
دید ار  وا  نوچ  هللا )  هنعل   ) دعس رمع  دوب ،  يراج  شفیرش  نساحم  رب  نوخ  و  هللا )  هنعل   ) دعس رمع  دزن  هب  دندرب  یم  ار  عفان  وا و  باحصا 

هک دناد  یم  يادخ  تفگ  يدـیناسر ؟  لاح  نیا  هب  ار  دوخ  يدرکن و  محر  دوخ  سفن  رب  ار  وت  تشاداو  هچ  عفان  يا  کحی  تفگ و  وا  هب 
هنعل  ) رمش دندرک .  یمن  مریسا  دوب  ارم  دعاس  وزاب و  رگا  اهامش و  اب  گنج  رد  ریـصقت  رب  ار  دوخ  منک  یمن  تمالم  مدرک و  هدارا  هچ  نم 

ریـشمش هللا )  هنعل   ) رمـش سپ  شکب ،  وت  یهاوخ  یم  رگا  يا  هدروآ  ار  وا  وـت  تفگ  هللا ،  کحلـصا  ار  وا  شکب  تفگ  دعـس  نبا  هب  هللا ) 
هب ار  ادـخ  ینک  تاـقالم  هک  وت  رب  دوب  میظع  يدوـب  ناناملـسم  زا  وـت  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ  عفاـن  وا ،  نتـشک  يارب  دیـشک  ار  دوـخ 

 . درک دیهش  ار  وا  نوعلم )   ) رمش سپ  هقلخ .  رارش  يدی  یلع  انایانم  لعج  يذلا  دمحلاف هللا  ام .  ياهنوخ 

هللاامهمحر نایرافغ  نمحرلادبع  هللادبع و  تداهش 

هللادبع و دننک  نمشد  يریگولج  هک  دنرادن  ییاناوت  دندش و  هتشک  ناشیا  زا  يرایـسب  هک  دندید  نوچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا 
ابا ای  دنتفگ :  دندمآ و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  دندوب  هدلب  نآ  فارـشا  هفوک و  ناعجـش  زا  هک  يرافغ  هورع  نارـسپ  نمحرلادبع 

میریگب میناوت  یمن  ار  نمـشد  ولج  هک  يدح  هب  میدش  مک  ام  ام و  رب  نانمـشد  دندش  یلوتـسم  کیلا .  ودعلا  انزاح  مالـسلا  کیلع  هللادبع 
ترضح میوش ،  هتشک  وت  لباقم  رد  میئامن و  عفد  وت  زا  ار  نمشد  هک  میراد  تسود  ام  سپ  دندیـسر  امـش  هب  دندرک و  زواجت  ام  زا  مرجال 

يوار دش .  دیهش  ات  درک  هلتاقم  نمحرلادبع  و  دندرک ،  هلتاقم  ترـضح  نآ  یکیدزن  رد  دندش و  کیدزن  ناشیا  دیئایب  شیپ  ابحرم  دومرف 
يردام ردارب  ود  مع و  رـسپ  ود  رفن  ود  نیا  و  عیرـس ،  نب  دـبع  نب  کلام  عیرـس و  نب  ثراحلا  نب  فیـس  نایرباج  ناناوج  دـندمآ  تفگ : 

؟  دییرگ یم  هچ  يارب  نم  ردارب  نادنزرف  يا  دومرف :  ترضح  دنتـسیرگ  یم  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  تمدخ  دندمآ  دندوب 
دنگوس ادخ  هب  دنادرگ ،  وت  يادف  ار  ام  ادخ  دندرک  ضرع  دوش ،  نشور  امش  هدید  رگید  تعاس  زا  دعب  مراودیما  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب 

دومن میناوت  یمن  ناشیا  هراچ  دنا و  هدرک  هطاحا  ار  وت  رود  نانمـشد  هک  مییرگ  یم  امـش  لاح  رب  هکلب  مینک  یمن  هیرگ  شیوخ  ناج  رب  ام 
نآ سپ  ناراکزیهرپ ،  يازج  نیرتهب  نم  اب  امش  هاساوم  هب  دیراد و  نم  لاح  رب  هک  یهودنا  هب  ار  امش  دهد  ازج  ادخ  هک  دومرف  ترـضح  ، 

 . دنتشگ دیهش  ات  دندرک  هلتاقم  دنتفاتش و  نادیم  يوس  هب  دندرک و  عادو  ار  ترضح 

هللا همحر  یمابش  دعسا  نب  هلظنح  تداهش 

رپس ار  نتشیوخ  بانج  نآ  تسارح  ظفح و  رد  داتسیاب و  مالـسلا  هیلع  ماما  ربارب  رد  دمآ و  شیپ  درک و  ملع  يدرم  دق  دعـسا ،  نب  هلظنح 
دیزخ و یم  دوخ  ناج  تروص و  هب  دیـسر  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  دـصق  هب  هک  ینانـس  فیـس و  مخز  ره  و  تخاس .  ریـشمش  هزین و  دریت و 

نآ لثم  دسرب  امـش  رب  مسرت  یم  و  دیوش ،  بازحا  رکـشل  باذع  بجوتـسم  هک  امـش  رب  مسرت  یم  نم  موق .  يا  هک  داد  یم  رد  ادـن  یمه 
دنتفرگ و دوحج  رفک و  قیرط  ناشیا  زا  دعب  هک  نانآ  دومث و  داع و  حون و  موق  باذع  دـننام  هدـش  دراو  هتـشذگ  ياهتما  رب  هک  یئاهباذـع 

منهج يوس  هب  دینادرگب  رضحم  زا  ور  هک  يزور  تمایق ،  زور  زا  مسرت  یم  امش  رب  نم  موق !  يا  ناگدنب ،  يارب  یمتـس  دهاوخ  یمن  ادخ 
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ار امش  ادخ  دنادرگ  كاله  لصاتسم و  سپ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیشکم  موق  يا  دشابن ،  يا  دنراد ه  هاگن  ادخ  باذع  زا  ار  امـش  و 
لآ نموم  ياهتحیصن  هب  درک  هراشا  تاملک  نیا  زا  ددنب و  ارتفا  ادخ  هب  هک  یسک  تسا  دیماان  هرهب و  یب  هک  قیقحت  هب  و  باذع ،  ببس  هب 

تعامج نیا  هک  شاب  هتسناد  دنک  تمحر  ار  وت  ادخ  دعس  نب  هلظنح  يا  دومرف  ترـضح  لتاقم  زا  یـضعب  قفاوم  و  نوعرف .  لآ  اب  نوعرف 
ار و وت  دـندش و  نوریب  وت  رب  يدرک و  توعد  قح  يوس  هب  ار  ناشیا  هک  هچنآ  زا  دـنتفات  رب  رـس  هک  یماـگنه  دـندش ،  باذـع  بجوتـسم 

ضرع هلظنح  سپ  دنتـشک .  ار  وت  ياسراپ  ناردارب  هکنآ  لاح  نالا و  ناشیا  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  دنتفگ و  دب  ازـسان و  ار  وت  باحـصا 
ورب نک و  باتـش  یلب  دومرف  موشن ؟  قحلم  دوخ  ناردارب  اب  مورن و  مدوخ  راگدرورپ  يوس  هب  نم  ایآ  موش ،  تیادـف  يدومرف  تسار  درک 
لاوز دوشن و  هنهک  زگره  هک  یتنطلـس  يوس  هب  تسایند و  رد  هچنآ  ایند و  زا  تسا  رتهب  تسا و  هدـش  اـیهم  وت  يارب  زا  هک  هچنآ  يوس  هب 
فرع کتیب و  لها  یلع  کیلع و  هللا  یلص  هللادبعابا  ای  کیلع  مالسلا  تفگ :  درک و  عادو  ار  ترضح  رتخا  کین  دیعس  نآ  سپ  دریذپن ، 
لمحت رد  ییابیکـش  درک و  هناریلد  دربن  تفرگ و  یـشیپ  ناقفانم  اب  گنج  رد  بانج  نآ  سپ  نیمآ ،  نیمآ  دومرف :  هتنج  یف  کنیب  اننیب و 

زا دعسا  نب  هلظنح  دیازفا :  یم  یمق  ثدحم  موحرم  دندومن .  قحلم  شا  هتـسیاش  ناردارب  ار  وا  دندرک و  هلمح  وا  رب  هکنآ  ات  دومن  دئادش 
هب تسا  یعضوم  باتک  نزو  رب   ) مابش هب  شتبسن  هکنآ  تهج  هب  دنیوگ  یمابـش  ار  وا  هدش و  دادعت  ءاحـصف  ناعاجـش و  زا  هعیـش و  هوجو 

(607  ( ) میم نوکس  هب   ) نادمه زا  دنشاب  یم  ینطب  مابشونب  دسر و  یم  ماش ) 

همحرلا هیلع  يدنکلا  یلدهبلا  اثعتشا  یبا  تداهش 

وناز هب  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  لباقم  دوب ،  زادناریت  یعاجش  دنتفگ  یم  ءاشعشلاوبا  ار  وا  هک  یلدهب  دایز  نب  دیزی  تفگ :  يوار 
ناسرف هلدهب ،  نبا  انا  تفگ :  یم  دنکفا  یم  هک  يریت  ره  رد  ریت ،  جنپ  رگم  اهنآ  زا  دـشن  طقاس  هک  دـنکفا  نمـشد  رب  ریت  دـص  دـمآ و  رد 

ات درک  راز  راک  سپ  نک .  اـطع  تشهب  ار  وا  شاداـپ  نک و  انـشآ  ناـشن  هب  وا  ریت  دـنوادخ  تفگ  یم  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  هلجرعلا و 
 . دش دیهش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  باحصا  زا  یعمج  تداهش 

دندرک هلتاقم  يذئاع  هللادبع  نب  عمجم  دلاخ و  نب  ورمع  یلوم  دعس  یناملس و  ثراح  نب  رباج  يوادیص و  دلاخ  نب  رمع  هک  هدش  تیاور 
دندرک هطاحا  اهنآ  رود  رب  رکشل  دندش  عقاو  رکشل  نایم  رد  نوچ  دندومن ،  هلمح  دعس  رسپ  رکشل  هب  هدیشک  ياهریشمش  اب  لاتق و  لوا  رد 

ار ناشیا  رکـشل و  رب  درک  هلمح  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نب  سابع  بانج  دندرک و  ادـج  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  رکـشل  زا  ار  ناشیا  و 
هلتاقم دندومن و  هلمح  رکشل  رب  دندروآ  اهنآ  هب  ور  رکشل  هک  هراب  رگید  دندوب و  هدش  حورجم  هک  یلاح  رد  دروآ  نوریب  دومن و  صالخ 

مدرک هدهاشم  البرک  رد  تفگ  هک  یلباک  نارهم  زا  هدش  تیاور  و  مهیلع .  هللا  همحر  دندیدرگ .  دیهـش  یگمه  ناکم  کی  رد  ات  دـندرک 
هلمح زا  هاگره  دزاس و  یم  قرفتم  هدـنکارپ و  ار  ناشیا  هکنآ  رگم  یتعاـمج  رب  دـنک  یمن  هلمح  دـنک ،  یم  یتخـس  رازراـک  هک  ار  يدرم 
ادعص ولعت  سودرفلا  هنج  یف  ادمحا  نبای  دشرلا  تیده  رـشبا  دیوگ :  یم  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  دیآ  یم  دوش  یم  غراف  شیوخ 

 . دیرب ار  شرس  درک و  دیهش  ار  وا  یمیت  لشهن  نب  رماع  سپ  یلظنح ،  هرمع  وبا  دنتفگ :  صخش ؟  نیا  تسیک  مدیسرپ 

هللا همحر  نوج  تداهش 

رکـشل ناـیم  رد  هنع  هللا  یـضر  يراـفغ  رذوبا  یلوم  نوـج  ناتـسوب  ورـس  مه  یناتـسود و  حور  مه  نامـسآ  دیـشروخ  يراـفغ و  ینب  هاـم 
بلط مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  زا  هدومن  تداهـش  يوزرآ  دوب  هایـس  يدـبع  زین  دنمتداعـس  نآ  دوـب و  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس 

هک ینوذام  نم  بناج  زا  نکم  التبم  ام  قیرط  هب  ار  نتـشیوخ  سپ  تیفاع ،  بلط  رد  يدرک  ام  تعباتم  وت  دومرف  باـنج  نآ  درک  تصخر 

ع)  ) یلع نب  نیسح  ناشخرد  زا 261هرهچ  هحفص 163 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رد هک  زورما  ما و  هدوب  امش  ناوخ  سیل  هساک  تعـسو  تحار و  مایا  رد  نم  هللا  لوسر  نبای  درک :  ضرع  یئوج .  شیوخ  تمالـس  قیرط 
غیرد سپ  تسا  هایس  مگنر  تسپ و  نم  بسح  نفعتم و  نم  يوب  هک  مسق  ادخ  هب  مرادرب .  امـش  زا  تسد  تسامـش  تدش  یتخـس و  زور 
نوخ ات  دش  مهاوخن  ادج  امش  زا  زگره  هللاو  ال  ددرگ .  دیفس  میور  فیرـش و  نم  مسج  دوش و  وکین  نم  يوب  ات  ار  تشهب  نم  زا  یئامرفم 
كاخ هب  ار  رفن  جـنپ  تسیب و  تفاتـش و  نادـیم  هب  درک و  لصاح  تزاجا  تفگب و  نیا  مزاس  طولخم  امـش  بیط  ياهنوخ  اب  ار  دوخ  هایس 

 : درک اعد  داتسیا و  وا  هتـشک  رـس  رب  دمایب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  تسا  لتاقم  ضعب  رد  و  دش .  دیهـش  ات  دنکفا  كاله 
مالـسلا مهیلع  دـمحم  لآ  دـمحم و  وا و  نایم  رد  نادرگ و  روشحم  راربا  اـب  ار  وا  وکین و  ار  وا  يوبو  نادرگ  دیفـس  ار  نوج  يور  اـهلاراب 

هک دنتفای  زور  هد  زا  دعب  ار  نوج  دسج  دندش  رضاح  ادهـش  نفد  يارب  نامدرم  هک  یهاگ  هدش :  تیاور  و  نکفیب .  یتسود  هد و  یئاسانش 
 . هیلع هللا  ناوضر  دوب  عطاس  وا  زا  کشم  يوب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نذوم  قورسم ،  نب  جاجح  تداهش 

كدج یقلت  مویلاف  ایدهم  ایداه  انیـسح  مدقا  دناوخ :  زجر  دمآ و  نادـیم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نذوم  قورـسم  نب  جاجح 
 . هیلع هللا  همحر  دش ،  دیهش  سپ  دنکفا  كاله  كاخ  هب  رفن  جنپ  تسیب و  ایصو و  هفرعن  يذلا  كاذ  ایلع  يدنلا  اذ  كابا  مث  ایبنلا 

هللا همحر  هتشک  ردپ  یناوج  تداهش 

زا نم  كرسپ  يا  هک  درک  باطخ  ار  وا  دوب و  وا  اب  شردام  دندوب  هتشک  نایفوک  هکرعم  رد  ار  شردپ  هک  دوب  ترـضح  رکـشل  رد  یناوج 
 ، درک نادـیم  گنهآ  ردام  کیرحت  هب  ناوج  نآ  مرجال  نک .  لاـتق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـسپ  يور  شیپ  رد  وش و  نوریب  نم  دزن 
نآ دشاب ،  هورکم  شردام  رب  وا  تداهش  هک  دیاش  هتشگ و  هتشک  شردپ  رسپ  نیا  هک  دومرف  دید  ار  وا  هک  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  بانج 

 ، دومن عادو  ار  ناهج  نیا  درک و  رازراک  تفر  نادیم  هب  سپ  هدرک ،  رما  لاتق  هب  ارم  مردام  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  درک :  ضرع  ناوج 
هدینابـسچ و هنیـس  رب  تفرگ و  ار  رـسپ  رـس  ردام  دندنکفا ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگرکـشل  هب  دندرک و  ادج  نت  زا  ار  وا  رـس  نایفوک 

هاپـس زا  يدرم  يوـس  هب  بضغ  ماـمت  اـب  ار  رـس  نآ  و  نم ،  مشچ  ینـشور  ياو  نم ،  لد  یناـمداش  يا  نم !  كرـسپ  يا  تنـسحا  تفگ : 
ماما بانج  تشکب ،  ار  نمشد  رکشل  زا  نت  ود  سپ  درک ،  هلمح  ناشیا  رب  تفرگ و  ار  همیخ  دومع  هاگنآ  تشکب ،  ار  وا  دنکفا و  نمـشد 

(608  . ) درک وا  قح  رد  اعد  ددرگرب و  نادیم  زا  هک  درک  نامرف  مالسلا  هیلع  نیسح 

یکرت مالغ  تداهش 

مالغ نآ  اروشاع  زور  رد  دوب ،  نآرق  يراق  دادس و  حالص و  تیاهن  رد  دوب  یکرت  مالغ  ار  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  هک  دش  هتفگ 
نآ زا  رفن  داتفه  دنا  هتفگ  یضعب  و  داتسرف ،  كرد  هب  ار  نافلاخم  زا  يرایسب  درک و  هلمح  سپ  دز ،  نافلاخم  هاپس  فص  رب  ار  دوخ  افو  اب 

دمآ و شرس  يالاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  داتفا ،  نیمز  رب  ناودع  ملظ و  غیت  هب  رخآ  دنکفا و  كاله  كاخ  هب  ار  نایور  هایس 
یمسبت داتفا و  ترضح  نآ  هب  شهاگن  دوشگب و  مشچ  مالغ  نا  تشاذگ ،  دنمتداعس  نآ  يور  رب  ار  دوخ  كرابم  يور  تسیرگب و  وا  رب 

(609  . ) دومن زاورپ  تشهب  هب  شحور  غرم  درک و 

یجرزخ يراصنا  تبعک  نب  هلظرق  نب  ورمع  تداهش 

مامت هب  تفر و  نادیم  هب  دیبلط و  تصخر  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  زا  داهن و  شیپ  رد  يدرم  مدق  داهج  يارب  زا  هظرق  نب  ورمع 
مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  بناج  هب  هک  يریـشمش  ریت و  ره  داتـسرف و  منهج  هب  ار  دایز  نبا  رکـشل  زا  یعمج  ات  دومن  رازراک  تبغر  قوش و 
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نیگنس تحارج  تدش  زا  هکنآ  ات  دسرب ،  ترضح  نآ  هب  يدب  رـش و  هک  تشاذگن  دوب  هدنز  ات  و  دیرخ ،  یم  دوخ  ناج  هب  وا  دیـسر  یم 
نم زا  شیپ  وت  یلب ،  دومرف :  مدرک ؟  افو  شیوخ  دهع  هب  ایآ  هللا  لوسر  نبای  درک :  ضرع  دش و  نارگن  ترـضح  نآ  بناج  هب  سپ  دش ، 

اب هناقـشاع  سپ  مسر .  یم  رثا  رب  مه  نم  هک  هدب  ربخ  ار  وا  ناسرب و  مالـس  نم  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يور  یم  تشهب  هب 
(610  . ) دیشک رگید  يارس  هب  تخر  دیشون و  تداهش  تبرش  ات  درک  هلتاقم  نمشد 

عاطملا یبا  نب  ورمع  نب  دیوس  تداهش 

فیس و مخز  رب  درک و  هلمح  هزرش  ریش  نوچ  دوب ،  هالـصلا  ریثک  دهاز و  بسنلا و  فیرـش  يدرم  واو  دومن  لاتق  گنهآ  ورمع  نب  دیوس 
دینـش هک  یتقو  ات  دوب  نیمه  رب  داتفیب و  ناگتـشک  نایم  رد  دش و  تسـس  شمادـنا  هک  تفای  تحارج  نادـنچ  درک  رایـسب  یئابیکـش  نانس 
یتخل دیدش  تقـشم  تمحز و  هب  هدروآ و  نوریب  ار  وا  دوب  يدراک  وا  هزوم  رد  هدرواین ،  بات  رگید  دیدرگ .  دیهـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

 . تسا باحـصا  زا  دیهـش  رخآ  راوگرزب  نیا  و  تسا ،  ءاقرو  نب  دیز  یبلغت و  راکبان  راکب  نب  هورع  وا  لتاق  دیدرگ .  دیهـش  ات  درک  داهج 
هیلع نیسح  ماما  بانج  باحصا  نایم  رد  هک  دنا  هتفگ  لتاقم  بابرا  نیمآ .  قحلا  هلا  مهعم  انکرـشا  نیعمجا و  مهیلع  هناوضر  هللا و  همحر 

نب ای  کیلع  مالسلا  درک :  یم  ضرع  دش و  یم  ماما  تمدخ  رضاح  درک  یم  نادیم  گنهآ  هک  کی  ره  دوب :  لومعم  تلصخ  نیا  مالسلا 
ار هکرابم  هیآ  نیا  و  دش ،  میهاوخ  امـش  هب  قحلم  بقع  رد  ام  دومرف  یم  داد و  یم  ناشیا  خساپ  ترـضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

(612 ( ) 611  ) الیدبت اولدب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یضق  نم  مهنمف  درک :  یم  توالت 

اپکی دیهش 

نادیهـش تسا .  دوجوم  نآ  رد  تیناسنا  ياـه  لـگ  عاونا  زا  ییاـه  هنومن  و  دراد ،  لـگ  هنوگ  همه  هک  تسا  یناتـسلگ  ـالبرک  هاـگتداهش 
راتـساوخ دوخ  اپکی  دیهـش  یلو  هدشن ،  هتـساوخ  نایاپکی  زا  داهج  تشاد .  دوجو  نانآ  نایم  رد  زین  اپکی  دیهـش  یلو  دـندوب ،  اپ  ود  البرک 

ار دوخ  ياپ  کی  هک  تسا  يدزا  ملسم  البرک ،  ياپکی  دیهش  درکن .  شراضحا  دوبن و  وا  راتـساوخ  داهج  تداهـش و  يایوج  دوب و  داهج 
ناهج نیا  رد  دوخ  تفر .  تشهب  هب  شدوخ  زا  رتدوز  شیاپ  و  دوب .  هداتـسرف  شتـشهب  هب  دوخ  زا  شیپ  و  دوب ،  هداد  تسد  زا  یگنج  رد 

یلو دننک ،  تکرـش  گنج  رد  رگید  یتسیابن  گنج  نالولعم  یناهج ،  نوناق  رد  گرزب !  یمدق  هچ  هو  دراذـگ .  ناهج  نآ  رد  اپ  هک  دوب 
هریـشع کی  زا  هک  عفار  شتـسود  اب  دیود .  یم  تداهـش  يوک  يوس  هب  دوب و  گنل  گنج ،  نوناق  هن  دوب  دـنب  ياپ  قشع  نوناق  هب  ملـسم 

ره دوب ؟  هراوس  ای  تشاد ؟  یم  رب  ماگ  ناگنل  گنل  تفر و  یم  هدایپ  ایآ  دیدرگ .  تداهـش  يوک  راپـسهر  دش و  نوریب  هفوک  زا  دـندوب ، 
هاگتداهش هب  یتقو  دیناسر .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ار  دوخ  دیـشوک و  دیـشوک و  تشاد .  یم  ناهن  دیزی  نارومام  دید  زا  ار  دوخ  دوب  هچ 

تفرگ رارق  نایدیزی  هلمح  نیتسخن  ناعفادم  فص  هرمز  رد  اپکی ،  ملسم  دوب .  هدمآ  دورف  اجنآ  رد  نادیهش  ياوشیپ  هزات  هک  دیسر  البرک 
هب سپ  دروآ ،  ياج  هب  نیسح  اب  ار  رهظ  زامن  درک و  يزابناج  دوب و  هدنز  رهظ  ات  عفار  وا  رای  دیدرگ .  دیهش  ات  درک  دربن  دیگنج و  اپکی  ، 

(613  . ) دیشون تداهش  ماج  ات  دیشوک  دیشوک و  تخادرپ ،  ود  هب  ود  گنج  هب  دیبلط و  هزرابم  تفر و  نادیم 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  نادناخ  تداهش  متشه :  لصف 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  نب  ربکا  یلع 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  نب  ربکا  یلع 

رد شفیرش  رمع  زا  تخاس .  نشور  دوخ  رون  هب  ار  ناهج  ترجه  لاس 33  نابعش  هام  مهدزای  رد  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  تدالو 
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يو هک  تسا  ناسانـش  بسن  ناـخروم و  هیلع  قـفتم  مـالک  بلطم  نیا  دـیوم  تسا  هتـشذگ  یم  لاـس  تفه  تسیب و  دودـح  ـالبرک  هعقاو 
يو مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترـضح  ردام  الیل  دـشاب .  یم  دـنا  هتـشاد  لاس  هس  تسیب و  البرک  رد  هک  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  رتگرزب 
نبا يربط ،  خیرات  رد  ریرج  نبا  يرولا و  مالعا  رد  یـسربط  داشرا و  رد  دیفم  خیـش  دشاب .  یم  یفقث  دوعـسم  نب  هورع  نب  هرم  یبا  تخد 

رد يزوج  نب  طبـس  اما  دـنا .  هدرک  رکذ  یلیل  ناـمه  ار  وناـب  نیا  ماـن  فنـالا  ضورلا  رد  یلهـس  دوخ و  خـیرات  رد  یبوقعی  لـماک  رد  ریثا 
يو مان  لتقم  رد  یمزراوخ  و  تسا )  هدـمآ  شخیرات  دلج 12  زا  هحفـص 19  لیذ  رد  هک   ) بختنم رد  يربط  ریرج  نبا  صاوخلا ،  هرکذت 
رارق تمظع  فرـش و  نادـناخ  زا  الیل  تسا .  هدرک  داـی  هورع  تخد  هرب  هب  يو  زا  بقاـنم  رد  بوشآ  رهـش  نبا  اـهنت  دـنا .  هدروآ  هنمآ  ار 
نیا ارچ  میظع  نیتیرقلا  نم  لجر  یلع  نارقلا  اذه  لزن  الول  دـنتفگ :  شیرق  هک  دوب  هکم  گرزب  ود  نآ  زا  یکی  هورع )   ) شدـج تشاد و 

(614 ( ؟  دوش یمن  لزان  رهش  ود  نیا  زا  یکی  گرزب  درم  رب  نآرق 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  هینک 

راذـگ و ربق  رب  تروص  وا :  ترایز  ناش  رد  هک  تسا  هدومن  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلامث  هزمحوبا  هک  ربکا  یلع  تراـیز  رد 
هب دش  بقلم  رتگرزب ) ینعم  هب   ) ربکا هب  دیهـش ،  دیـس  نیا  ( 615  . ) امن رارکت  هبترم  هس  ار  نیا  و  نسحلا ،  اـبا  اـی  کـیلع  هللا  یلـص  وگب : 
دنا هدومرف  رکذ  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  احیرـص  ار  رما  نیا  تسا .  هدوب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  وا  نس  ینوزف  ببس 

وا امش  هک  متشاد  دوخ  زا  رتگرزب  ردارب  نم  دومرف :  تشکن ؟  البرک  هعقاو  رد  ار  یلع  دنوادخ  ایآ  تفگ :  ناشیا  هب  دایز  نبا  هک  یماگنه 
زا و  رتکچوک ) یلع   ) رغـصا یلع  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  زا  هک  نیخروم  زا  یتعامج  یماـسا  دروم  نیا  رد  دـیدناسر .  لـتق  هب  ار 
هب فورعم  ص 260  ج 6 ،  كولملا ،  ممـالا و  خـیرات  رد  يربـط  ریرج  نبا   - 1 تسا .  ریز  رارق  هب  دـنا  هدرک  داـی  ربکا  یلع  هب  هیلاراـشم 
 . دوب رامیب  هکیلاح  رد  مدومن  هدهاشم  ار  مالسلا  هیلع  رغصا  نیسح  نب  یلع  دیوگ :  یم  هک  دنک  یم  لقن  ملـسم  نب  دیمح  زا  يربط  خیرات 

ادهـشلادیس شردـپ  دزن  وا  عیفر  تلزنم  رب  لاد  رابخا  دـهاوش و  نئارق و  روـبزم ج 12 ص 19  خـیرات  لـیذ  رد  بختنم  رد  وا  نینچمه  . . 
هلمج زا  دـشاب .  یم  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  شیومع  زج  هب  شترـضح  تیب  لها  باحـصا و  رب  يو  ناـش  يرترب  هیلع و  هللا  تاولص 

 . دنوش رود  وا  زا  ناگمه  دومرف  روتسد  دومن ،  تاقالم  دعس  نبا  اب  اروشاع  بش  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  هک  دنلوقلا  قفتم  نیخروم 
هب نینچمه  دندنام و  یقاب  شرسپ  صفح و  شمالغ  زین  دعس  نبا  اب  مالسلا و  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  هب  مالسلا و  هیلع  سابع  ترـضح  الا 
هب دنتخاس ،  دنلب  نویش  دایرف و  مرح  لها  شتیمولظم  دایرف  ندینش  اب  دناوخ و  هبطخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اروشاع  زور  رد  هک  یماگنه 

و دنراد .  شیپ  رد  رایسب  هیرگ  مسق  ادخ  هب  هک  دیزاس  تکاس  ار  نانآ  دومرف  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  دنزرف  مالـسلا و  هیلع  سابع  شردارب 
(616  . ) دیزگرب نانآ  دئاق  ار  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  دومن ،  تارف  هعیرش  زا  بآ  ندروآ  هب  رما  ار  باحصا  هک  مرحم  متشه  زور  رد  زین 

یمشاه هم 

هب رد ،  همطاف  هب  رمث  یبن  هب  رمق ،  امس  هب  یتلالج  روهظ و  تعلط  يدمحم  تاقدارسز  یمشاه  هم  يدمحا ،  لگ  يدمرس  رد  یمطاف ،  می 
ماقم هچ  عیفـشازج  هب  افـش ،  ضرم  هب  عیطم  ادـخ  هب  عاـطم ،  کـلم  هب  یتماـیق  یتماـق و  هچ  هب  رـسپ  نیـسح  هب  رگج ،  نسح  هب  رهگ  یلع 

یتراشا و هب  رظن  ام  بناج  هب  امن  هک  رـسپ  یکی  تفگ و  همع  یکی  رگ  هحون  هدـش  نز  ود  افق  یتعاـطا ز  یگدـنب و  هچ  هب  عینم  شیگدـنب 
(617  ) یتراظن

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  تداهش  هزرابم و 
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نوچ شیوزاب  توق  داد و  یم  ربخ  ربمغیپ  لامج  زا  شتعلط  تخات .  نادـیم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ماکان  ناوج  دیـشر و  دـنزرف  نآ 
یبنلا و مهیبا  دج  هبصع  نم  ( 619  ) یلع نب  نیـسحلا  نب  یلع  انا  درک :  اشنا  ار  زجر  نیا  داتـسیا و  رد  هدومن  یم  رثا  ( 618  ) ردفص ردیح 

رـسپ یلع  نم  يولع  یمـشاه  مالغ  برـض  یبا  نع  یمحا  فیـسلاب  مکبرـضا  ینـسنی  یتح  حـمرلاب  مکنعطا  یعدـلا  نبا  انیف  مکحی  هللا ال 
جک ریشمش  ات  منز  یم  ریشمش  هزین و  مردپ ،  تیامح  يارب  دنک .  ییاورنامرف  ام  رب  هدازانز  دیابن  ادخ  هب  تسا .  وا  دج  ربمغیپ  هک  منیـسح 

گنهآ نیفـص  هکرعم  رد  هتفرگ و  تسد  هب  راقفلاوذ  رارک ،  ردـیح  هک  دومن  یم  ناـنچ  تفر .  نادـیم  هب  هزرـش  ریـش  نوچ  هاـگنآ  دوش . 
هلمح نیا  رد  دـندرک ،  یم  رارف  یفرط  هب  کـی  ره  هدـید  ریـش  هاـبور  نوـچ  نایرکـشل  درک  یم  يور  هک  یفرط  ره  هـب  هدوـمرف .  نیطـساق 

بیـسآ ار  وا  حالـس  ینیگنـس  تحارج و  ترثک  شطع و  تدـش  نامز  نیا  رد  درک .  لصاو  منهج  هب  ار  ناروـالد  زا  نت  تسیب  دـصکی و 
دیدحلا لقث  ینلتق و  دق  شطعلا  هبا !  ای  درک :  ضرع  دمآ و  ردپ  رضحم  هب  تفاکش ،  ار  فص  نمشد  نایم  زا  ربکا  یلع  دومن .  یم  میظع 
یگتسخ بعت و  هب  ارم  حالـس  ینیگنـس  تشک و  ارم  یگنـشت  ردپ !  يا  ءادعالا ؟  یلع  اهب  يوقتا  لیبس  ءام  نم  هبرـش  یلا  لهف  یندهجا ، 

سابل ایوگ  هک  داد  یم  شیامن  نانچ  نوخ  مروآ ؟  تسد  هب  یتوق  ادعا  تلتاقم  رد  ات  تفای  ناوت  تسد  بآ  یتبرـش  هب  ایآ  دنکفا !  میظع 
هک تسا  تخـس  نم  یلع و  دمحم و  رب  دـنزرف ،  يا  دومرف :  تسیرگ و  درک و  وا  هب  یهاگن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدرک .  رب  رد  خرس 

دـیکمب و تشاذـگ و  كرابم  ناهد  رد  ار  ربکا  یلع  نابز  دـنیامنن و  تناـعا  ینک ،  هثاغتـسا  دـنیامرفن و  تباـجا  ینک و  توعد  ار  ناـشیا 
وت یتبرـش  زا  تدج  هک  هدشن  بش  زورما  باتـشب ،  نمـشد  يوس  هب  تفگ :  دراذگب و  ناهد  رد  هک  داد  نامرف  داد و  ودب  ار  دوخ  رتشگنا 
رد تسد  تفرب .  وا  زا  ییاناوت  دندرک .  هلمح  ربکا  یلع  هب  فرط  راهچ  زا  رکشل  دش .  یهاوخن  هنـشت  زگره  نآ  زا  سپ  دنک .  تیاقـس  ار 

ربـکا یلع  رب  یمخز  داد ،  یم  روبع  يراوس  ره  رب  تخاـت و  یم  يوس  نادـب  يوس  نیا  زا  ناراوس  ناـیم  رد  بسا  دروآ .  رد  بسا  ندرگ 
بآ ارم  تسا  رـضاح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نم  دج  ناج !  ردپ  دز :  ادص  دـندرک .  هراپ  هراپ  غیت  اب  ار  شکرابم  ندـب  دز .  یم 
نیا رد  اـت  ما  هدرک  هریخذ  وت  رهب  زا  یماـج  هک  نک  لـیجعت  نیـسح  يا  دومرف :  دـش .  مهاوخن  هنـشت  نیا  زا  سپ  زگره  هک  یتبرـش  هب  داد 
نیا هک  دور  یم  یتفگـش  رایـسب  هچ  دنتـشکب .  ار  وت  هک  ار  یتعامج  دشکب  ادخ  دومرف :  دینـش  ار  ادـن  نیا  نوچ  نیـسح  یـشونب .  تعاس 

كاچ ار  ترـضح  نآ  تمرح  هدرپ  دندیـسارهن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـندرک و  تارج  بلاغ  رهاق  دـنوادخ  رب  تعاـمج 
فرط هب  يراکش  زاب  لثم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپ  ایند .  راثآ  داب  دوبان  تسین و  ایند و  رس  رب  كاخ  وت  زا  دعب  دنزرف ،  يا  ناه  دندز . 
بسا زا  دیسر  یلع  رس  رب  نوچ  تفگ .  یمه  یلع  دز و  یم  هحیـص  دندش و  هدنکارپ  مدرم  تفاکـشب و  ار  رکـشل  فوفـص  تفر ،  نادیم 

 ، راوگرزب ردپ  يا  درک :  ضرع  درک و  زاب  مشچ  ربکا  یلع  داهن .  وا  هرهچ  رب  كرابم  هرهچ  دینابسچب و  دوخ  هنیـس  رب  ار  یلع  دش و  هدایپ 
یم نتشیوخ  يوس  هب  ارم  دنراد و  فک  رب  تبرش  زا  راشرس  ياه  ماج  دندمآ و  ارف  یتشهب  ناروح  دش و  زاب  نامـسآ  ياهرد  هک  منیب  یم 

تفگب نیا  دنشارخن .  هرهچ  نم  يراوگوس  رد  روای  یب  رای و  یب  نایگدرپ  نیا  هک  مراتساوخ  منک و  یم  رفس  يارس  نادب  کنیا  دنناوخ . 
ملـسم نب  دیمح  تساخرب .  تیب  لها  زا  دایرف  دروآ و  همیخ  هب  تشادرب ،  ار  شدیهـش  دنزرف  نیـسح  ماما  دـش .  شوماخ  شرمع  غارچ  و 

متفگ تخادنا .  مالسلا  هیلع  یلع  شعن  يور  هب  ار  دوخ  دیود و  نوریب  همیخ  نایم  زا  بارطضا  رارطضا و  تدش  زا  هک  مدید  ینز  دیوگ : 
دعب امش  هیرگ  دومرف :  دینادرگ و  زاب  همیخ  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  نیـسح  تقو  نیا  تسا  نینموملاریما  رتخد  بنیز  دنتفگ :  تسیک ؟  : 

 . تسا یفقث  دوعـسم  نب  هورع  نب  هزرب  رتخد  الیل  ماـن  هب  ترـضح  رداـم  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترـضح  تداهـش  ( 620  . ) تسا نـیا  زا 
نیمز يور  رد  یـسک  چیه  يوخ  قلخ و  ینوزوم  قلخ و  ییوکین  رادید و  تحالم  ناسل و  تحاصف  رد  هلاس ،  هدـجیه  دوب  یناوج  ( 621)

یلع زا  زین  تعاجـش  دنتفگ و  نسحلاوبا  تینک  هب  یلع و  مان  هب  ار  وا  هچ  تشاد ،  دـج  زا  تینک  مان و  دوبن  نییبنلا  متاخ  اب  يو  زا  رت  هیبش 
 : تفگ شیوـخ  تفـالخ  ماـیا  رد  هیواـعم  يزور  هک  ناـنچ  دوـب .  فورعم  دـماحم  نساـحم و  عـمج  هب  مدرم  نـیب  رد  تـشاد و  یـضترم 

یناراوخ هریج  نارودزم و  اهنیا  مینادن .  رتراوازس  یـسک  وت  زا  دنتفگ :  نارـضاح  دنیـشنب ؟  تفالخ  دنـسم  رد  هک  تسیک  زورما  رتراوازس 
ربکا یلع  رتراوازـس  تفالخ  يارب  هکلب  تسین ،  نینچ  هن ،  تفگ :  هیواعم  یلو  دـنتفگ .  ار  قوف  هلمج  هیواـعم  دـنیاشوخ  يارب  هک  دـندوب 
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هنت و کی  ار  ردپ  دید و  هتـشک  ار  تریـشع  لها و  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  نوچ  مشاه  ینب  تعاجـش  تسا و  ادخ  لوسر  شدج  هک  تسا 
نیا زا  زین  نم  ات  يامرف  تصخر  داب ،  وت  يادف  مناج  درک :  ضرع  دنک و  لمحت  تسناوتن  رگید  تسیرگن ،  نمـشد  رکـشل  نایم  رد  هنـشت 
کی کی  ار  تمصع  ياه  همیخ  نایگدرپ  سپ  تفای .  روتسد  هک  دومن  رارصا  نادنچ  مناد و  يزور  هب  تیآ  يزابناج  مریگب و  ماقتنا  موق 
تخس دومن ،  هناور  نادیم  هب  ار  ربکا  یلع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ  دش .  دنلب  هللا  لوسر  تیب  لها  زا  هادمحماو  يادص  تفگ ،  عادو 

تعامج نیا  تزرابم  هب  یناوج  کنیا  شاب  هاوگ  نم .  راگدرورپ  يا  تفگ :  درک و  زارف  نامـسآ  يوس  هب  ار  كرابم  هبابـس  درک و  هیرگ 
هاگن یلع  هب  میدش  یم  قاتـشم  وت  ربمغیپ  رادـید  هب  هاگره  ام  وت و  ربمغیپ  اب  قطنم  قلخ و  قلخ و  رد  تسا  مدرم  نیرت  هیبش  هک  دباتـش  یم 

هدـنکارپ ار و  تعامج  نیا  هدرپ  ناردـب  امرف و  هدـنکارپ  ار  ناشیا  هوبنا  ار و  نیمز  تاکرب  ناشیا  زا  رادزاب  نم .  راگدورپ  يا  میدرک .  یم 
میدرک تباجا  ام  نوچ  دـننک .  ترـصن  هک  دـندرک  توعد  ار  ام  تعامج  نیا  هچ  هقرفتم ،  قرط  رد  ار  هورگ  نیا  نکفیب  ار و  ناشیا  زاـس 

؟  ار وت  داتفا  هچ  دعـس ،  رـسپ  يا  تفگ :  درک و  دعـس  نبا  هب  ور  دنلب  يادـص  اب  هاگنآ  دـنتفرگ .  تلتاقم  قیرط  دـندومن و  توادـع  زاغآ 
رب دنک  طلـسم  و  ینامرآ ،  يرما و  چیه  رد  ار  وت  دنکن  كرابم  و  دنامن ) نیمز  يزور  رد  وت  دالوا  ینعی   ، ) ار وت  محر  دـنک  عطق  دـنوادخ 

و دنامب ) نم  يارب  دالوا  ربکا  یلع  زا  یتشاذگن  ینعی   ) ارم محر  يدرک و  عطق  هک  نآ  رفیک  هب  دشکب  ار  وت  باوختخر  رد  هک  ار  یـسک  وت 
تلیضف تیب و  لها  هرابرد  هک  دناوخ  ار  هیآ  نیا  دنلب  زاوآ  هب  هاگنآ  هلآ .  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  ارم  تبارق  تبرق و  يدشن  نارگن 

میلع عیمـس  هللا  ضعب و  نم  اهـضعب  هیرذ  نیملاعلا  یلع  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  اـحون و  مدآ و  یفطـصا  هللا  نا  تسا :  هدـش  لزاـن  ناـنآ 
(622)

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لاح  نابز 

ياج نابایب  نیا  میور  الیل  همیخ  يوس  هب  ور  میور  ارحص  نیا  زا  ات  اباب  زیخ  نکم  نونجم  ارم  یلیل  هداز  نکم  نوخ  ار  ملد  اباب  نیا  زا  شیب 
تسین زادناریت  دایص  زا  نمیا  تسین  زان  باوخ 

مالسلا هیلع  نسحلا  نب  مساق 

راگدای نیا  دوب .  هلمر  شمـسا  رکب و  یبا  ما  شردام  دوب  هدـشن  غلاب  زونه  البرک  رد  هک  تسا  مساق  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  گرزب  رـسپ 
لاخ ياراد  هدراهچ  بش  دـننام  تروص  رد  تسا و  تیالو  هرجـش  هویم  بدا  رد  تفاـی .  اـمن  وشن و  شیومع  تیبرت  دـهم  رد  ربکا  طـبس 

تیبرت زا  يا  هنومن  بلق و  توق  نامیا و  رب  نوحـشم  هک  درک  هبحاـصم  شیومع  اـب  اروشاـع  بش  دوب .  ییاـبیز  رایـسب  لاـمج  یمـشاه و 
اجک هب  مدرم  نیا  اب  امـش  راک  ناجومع  درک  ضرع  مساق  شیومع  یـصخش  همیخ  دمآ  دوش  یم  گنج  ادرف  هک  دـش  ملـسم  یتقو  تسوا 
يرآ مالـسلا :  هیلع  نیـسح  ماما  دـیدومرفن ؟  یفرعم  ار  ناتدوخ  بسن  بسح و  رگم  مساق :  گنج  هب  دومرف  گنج ؟  اـی  حلـص  هب  دیـشک 

هیلع نیسح  ماما  دوش ؟  یم  هتشک  یناسک  هچ  ادرف  ناج !  ومع  مساق :  دنک .  یمن  يرثا  نآ  رد  هظعوم  تسا و  هایـس  اهنآ  لد  ماما  متفگ ، 
ایآ مساق :  دنام .  دهاوخن  یقاب  یـسک  نیدباعلا  نیز  تیومع  رـسپ  زج  نادرم  زا  دومرف  يوش ،  یم  هتـشک  مه  وت  دیوگب  تساوخن  مالـسلا 
رت نیریـش  لسع  زا  تدوخ  ناج  هب  تفگ :  مساق  تسا ؟  هنوگچ  ترظن  رد  ندش  هتـشک  مالـسلا :  هیلع  نیـسح  موش ؟  یم  هتـشک  مه  نم 

نیا رد  یلاع  تمه  دنلب و  حور  نآ  دش .  گرزب  ینیـسح  تیبرت  دـهم  رد  دـش و  دیهـش  شردـپ  هک  دوب  هلاس  ود  مالـسلا  هیلع  مساق  تسا 
هب وا  ندمآ  اب  دندرک و  یم  ریقحت  ار  وا  رکشل  تفر  نادیم  هب  مالسلا  هیلع  مساق  یتقو  اروشاع  زور  رد  هدرک و  قیمع  يرثا  یمـشاه  ناوج 

ییوجگنج سفن  هزات  نامرهق  کی  ییوگ  درک  گنج  نانچ  مالسلا  هیلع  مساق  اما  دندومن ،  یم  تتامش  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادیم 
دـندرک و هلمح  وا  رب  اجکی  ات  تخاـتب  رکـشل  بلق  رب  تشکب و  دـندوب  برع  ناعاجـش  زا  هک  شرـسپ  راـهچ  اـب  ار  یماـش  قرزا  هک  تسا 

هلعن حلصی  ماقا  نیسح  هارتا  تسوا :  مالک  نیرخآ  رعش  نیا  و  ( 623  ) دوب قالخا  بدا و  تلیضف و  همـسجم  ناوج  نیا  دندومن .  شدیهش 
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هیلع نیسح  ماما  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نب  مساق  تداهـش  یفتحمب  ءادعالاب  ناک  ما  هینـسح  هماش  هیلع  تبلغ  یفتحمب  هدری  الیک  يدعلا  نیب 
یب هک  نیا  ات  دنتسیرگ  مه  اب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  هداز  ردارب  تسا .  گنج  هدامآ  هدمآ  نوریب  مالسلا  هیلع  نسح  نب  مساق  دید  مالسلا 

هب ناوج  نآ  سپ  دادـن .  هزاجا  ترـضح  نآ  تساوخ .  داهج  هزاجا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  دـمآ  شوه  هب  هک  نآ  زا  سپ  دـندش .  شوه 
 : تفگ یم  دوب و  ناور  شیاه  هنوگ  رب  کشا  دمآ و  نوریب  گنج  هب  تفرگ و  نادیم  نذا  ات  داد  یم  هسوب  داتفا و  ترـضح  ياپ  تسد و 

مساقلا انا  ینا  نزملا  بوص  اوقس  سانا ال  نیب  نهترملا  ریس  الاک  نیسح  اذه  نمتوملا  یفطصملا  یبنلا  طبـس  نسحلا  نبا  اناف  ینورکنت  نا 
تسا قودص  یلاما  رد  دومن .  لصاو  كرد  هب  ار  رفن  جنپ  یس و  هک  نیا  ات  درک  یتخـس  گنج  یبنلاب  یلوا  هللا  تیب  نحن و  یلع  لسن  نم 

جرفلاوبا و نانجلا  يوذ  نیقلت  مویلا  ناف  لـکف  یـسفن  یعزجت  ـال  تفگ :  تفر و  گـنج  نادـیم  هب  نسح  نب  مساـق  ربکا  یلع  زا  سپ  هک 
ییوگ دمآ -  نوریب  ام  گنج  هب  يرـسپ  تفگ :  هک  دنا  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دـیمح  زا  دـشار  یبا  نب  نامیلـس  زا  فنخم  یبا  زا  يربط 

هک منک  یمن  شومارف  دوب .  هتخیـسگ  یکی  دنب  هک  تشاد  ياپ  رد  نیلعن  رب و  رد  هرز  نهاریپ و  تسد ،  رد  ریـشمش  دوب .  هام  هراپ  شیور 
 . هللا ناحبس  متفگ :  نم  منک .  هلمح  وارب  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  هللا  هنعل  يدزا  لیفن  نب  دعـس  نب  ورمع  سپ  دوب .  پچ  ياپ  لعن  نآ 

هلمح سپ  منک .  هلمح  يو  رب  هللاو  تفگ :  دننک .  تیافک  ار  يو  دنتسه  نآ  درگ  رب  هک  یهورگ  نآ  ینک .  یم  وت  هک  تسا  راک  هچ  نیا 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  سپ  تفگ :  ملسم  نب  نیمح  هامع  ای  تفگ :  داتفاور و  هب  هک  دز  ناوج  نآ  رب  ریـشمش  اب  ناهگان  تخاتب .  درک و 

ار تسد  ورمع  درک و  هلمح  نیگمـشخ  ریـش  دننام  هاگنآ  درگن .  یم  زیت  دراد و  یم  رب  رـس  زاب  هک  نانچ  تسیرگن  زیت  ودب  تشادرب و  رس 
يرانک مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دندینـش و  نایهاپـس  هک  دز  دایرف  سپ  تخاس .  ادج  قفرم  زا  ار  وا  تسد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  درک و  رپس 

ورمع اب  نابـسا  هنیـس  دـنتخات ،  ناراوس  نوچ  دـنناهرب .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسد  زا  ار  ورمع  اـت  دـنتخات  هفوک  لـها  ناراوس  تفر . 
ماما تسـشن ،  ورف  رابغ  درگ و  نوچ  هللا .  هنعل  دادب  ناج  هک  تشذگن  يزیچ  دـندرک .  بوک  دـگل  ار  ورمع  نابـسا  داتفیب و  وا  دروخرب و 

زا دنـشاب  رود  تفگ :  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوش و  یم  نیمز  رب  ياـپ  وا  هداتـسیا و  رـسپ  نآ  رـس  رب  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
تخـس وت  يومع  رب  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  هاگنآ  تمایق .  زور  رد  داب  ناشیا  نمـشد  وت  دـج  دنتـشک و  ار  وت  هک  موق  نیا  ادـخ  تمحر 

تسا و رایـسب  وج  هنیک  زورما  فوهلم . )  تیاور  هب   ) دـهدن يدوس  ار  وت  وا  تباجا  ای  دـنکن  وت  تباجا  یناوخب و  ار  وا  وت  هک  دـیآ  نارگ 
 : دسیون یم  يربط  دش .  یم  هدیـشک  نیمز  رب  رـسپ  نآ  ياپ  ود  مرگن  یم  نونکا  ییوگ  دوخ و  هنیـس  رب  تشادرب  ار  وا  سپ  كدـنا .  روای 

دروآ و ار  وا  سپ  دنک ؟  هچ  دهاوخ  یم  متفگ :  دوخ  اب  نم  تفگ :  دیمح  دوب .  هداهن  دوخ  هنیـس  رب  ار  وا  هنیـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
؟  تسیک رسپ  نیا  مدیسرپ .  دندوب .  وا  درگرب  هک  دوخ  تیب  لها  زا  رگید  ناگتشک  اب  مالسلا  هیلع  داهن  نیـسحلا  نب  یلع  شرـسپ  کیدزن 

اهنیا هرامش  ایادخ ،  تفگ :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  هدش  تیاور  نینچمه  مالـسلا .  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  مساق  دنتفگ : 
ییابیکـش نم ،  ناگدازومع  يا  زرماین .  ار  اهنآ  زگره  راذـگن و  یقاب  ار  اـهنآ  زا  کـی  چـیه  شکب و  زاـس و  هدـنکارپ  ار  اـهنآ  ریگرب ،  ار 

(624  . ) دینیبن يراوخ  تلذ و  زگره  زورما  زا  دعب  هک  دینک  ربص  نم ،  تیب  لها  يا  دییامن ، 

مالسلا هیلع  نسحلا  نب  رکبوبا  تداهش 

هب ار  وا  يونغ  هبقع  نب  هللادبع  دوب .  ( 625  ) يردام يردپ  ردارب  مالـسلا  هیلع  مساق  بانج  اب  هدوب و  دلو  ما  شردام  هک  نسحلا  نب  رکبوبا 
نیا رد  هدومن  وا  هب  هراشا  هتق  نب  نامیلـس  و  درک ،  دیهـش  ار  وا  يونغ  هبقع  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  و  دـیناسر .  لتق 
دوب هتـشون  تارجـشم  ضعب  رد  مدید  دیوگ :  هیلع  هللا  همحر  یمق  ثدحم  رکذت  دعت و  يرخا  دسا  یف  انئامد و  نم  هرطق  ینغ  دنع  رعش و 
هیلع نیـسح  ماـما  دوب  هدومن  جـیوزت  دوبن و  وا  يارب  یبـقع  فط و  رد  تشگ  دیهـش  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  رکبوبا 

(626  . ) تسا ینغ  ینب  رد  وا  نوخ  وا و  هب  ار  هنیکس  شرتخد  مالسلا 

مالسلا هیلع  نسحلا  نب  دمحا  تداهش 
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مالسلا هیلع  نسحلا  نب  دمحا  تداهش 

روضح البرک  رد  شراوگرزب  يومع  هارمه  یگلاس  هدزناـش  نس  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  دـنزرف  دـمحا  دـسیون :  یم  یناـقمام 
ناوناب نایم  رد  يراصنا  دوعسم  یبا  رتخد  رشب  ما  وا  راوگرزب  ردام  دیسر .  تداهش  هب  دیدش  هزرابم  کی  زا  سپ  اروشاع  زور  رد  تشاد و 

دربن هزاجا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  وا  دوب .  كابیب  عاجـش و  یناوجون  نسحلا  نب  دمحا  دـسیون :  یم  خـسان  دوب .  البرک  رد  تیب  لها 
بتک زا  یضعب  رد  دیوگ  یم  نخس  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ( 627  . ) دـناسر تکاله  هب  ار  رفن  یپاـیپ 190  هلمح  هس  رد  تفرگ و 
دیاب هک  تسا  يزور  زورما  دومرف :  یم  دوخ ،  یمارگ  ناردارب  هب  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  ساـبع  ترـضح  هک ،  تسا  هدـمآ  لـتاقم 

دینکن و ریـصقت  يراثن  ناج  رد  زورما  نم ،  ناردارب  يا  دومرف :  یم  زین  مییامن .  دوخ  ماما  دیـس و  يادـف  ار  دوخ  ناج  میریگب و  ار  تشهب 
راوگرزب نآ  تسا ،  نانچ  هن  میتسه ،  ردپ  کی  نارـسپ  ام  تسام و  ردارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دـینکن  لایخ  نینچ  دـییامنن و  یهاتوک 

هدید رون  مالـسلا و  هیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  دنزرف  نیمز و  يور  رد  نایملاع  دنوادخ  تجح  هدوب و  ام  ياوشیپ  گرزب و  دیـس و  ماما و 
يو رب  هیرگ  دومن ،  هدهاشم  ار  ناراوگرزب  نآ  يراثن  ناج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ  تسا .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح 

(628  . ) دهد ریخ  يازج  وت  هب  نایملاع  دنوادخ  ردارب ،  يا  دومرف :  دیدرگ و  یلوتسم 

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  ناردارب  تداهش 

مالسلا هیلع  ماما  ناشیوخ  ماوقا و  يزابناج  هب  تبون  نانآ ،  کیاکی  تداهش  باحصا و  یمدقـشیپ  نیفرط و  تالمح  زا  سپ  اروشاع  زور 
مالسلا میناوخ :  یم  هیحان  ترایز  رد  هکنانچ  دوب ،  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  دیسر  تداهش  هب  مشاه  ینب  زا  هک  یسک  لوا  دیـسر . 

دنتفر و نادیم  هب  ماما ،  هزاجا  اب  يرگید  زا  دعب  یکی  ایلاوتم ،  ابوانتم و  سپس  لیلخلا  میهاربا  هلالس  نم  لیلس  لسن  ریخ  نم  لیتق  لوا  یلع 
تساوخ و ار  دوخ  ناردارب  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  دش .  دنلب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تبرغ  يادص  هکنآ  ات  دندش ،  دیهش 

هیلع نیـسح  ماما  ترـضح  يروای  مالـسا و  هار  رد  نم  مشچ  ربارب  رد  امـش  منیبب  مراد  لیم  متـسه و  امـش  ردـپ  ياج  هب  نم  کنیا  دومرف : 
نب هللادبع   . 1 دنریز :  رارق  زا  دندیـسر  تداهـش  هب  اروشاع  رد  هک  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  يردام  ناردرب  دییامن  يراکادف  مالـسلا 

البقم و بورـضملا  البرک  هصرع  یف  ءالولاب  يدانملا  ءالبلا و  یلبم  نینموملاریما  نب  هللادـبع  یلع  مالـسلا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
هب دمحم  نب  دمحا  تسا .  دلاخ  نب  مازح  رتخد  نینبلا  ما  شردام  هسدقم )  هیحان  ترایز  زا   ) یمرضحلا تبث  نب  یناه  هلتباق  هللا  نعل  اربدم 
هب البرکرد  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  هللادـبع  هک  يزور  تسا :  هدرک  تیاور  ساـبع  نب  هللادـیبع  نسح و  نب  هللادـبع  زا  شدـنس 
یم لقن  یقرشم  كاحض  زا  زین  یسیع  نب  دمحا  دنامن .  ياج  هب  وا  زا  يدنزرف  دوب و  هتشذگ  شرمع  زا  لاس  جنپ  تسیب و  دیـسر  تداهش 

رد منیبب و  ار  وت  يزابناج  ات  ورب  گنج  نادیم  هب  نم  يور  شیپ  دومرف :  هللادـبع  شردارب  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  تفگ :  هک  دـنک 
دمآ و وا  هزرابم  هب  یمرضح  تیبث  نب  یناه  نمـشد  رکـشل  زا  تفر و  نادیم  هب  هللادبع  تسین .  يدنزرف  ار  وت  اریز  موش ،  روجام  تتداهش 

نع یئانلا  ابستحم و  هسفنب  رباصلا  نینموملاریما  نب  رفعج  یلع  مالـسلا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  رفعج   . 2 دندومن .  دیهش  ار  وا 
هیلع نینبلا  ما  زین  وا  ردام  هیحان )  ترایز   ) یمرـضحلا تیبث  نب  یناـه  هلتاـق  هللا  نعل  لاـجرلاب  روکـشملا  لزنملا  ملـستسملاب  رتغم  ناـطوالا 

هب ار  رـسپ  نیا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دـسیون :  یم  میظنلا  رد  تشاذـگن .  ياج  رب  دوخ  زا  يدـنزرف  شردارب  نینچمه  و  دوب ،  مالـسلا 
تیاور تشذـگ ،  اقوف  هک  یثیدـح  رد  یقرـشم ،  كاحـض  دـیمان .  رفعج  تشاد ،  رایط  رفعج  شردارب ،  هب  هک  يا  هقالع  یتسود و  ساـپ 

دربن هزاجا  هللادبع  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  رفعج  تشاد .  مدقم  نتـشک  يارب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  هک  هدرک 
دیهش تخاس ،  دراو  نمشد  هب  هک  يرایسب  تافلت  زا  سپ  درک و  تعاجش  زاربا  تشادن  شیب  لاس  هکنیا 19  اب  تفر .  نادیم  هب  تفرگ و 

هیلع رقاب  ماما  زا  محازم  نب  رصن  هک  یثیدح  ساسا  رب  یلو  تسا ،  هدش  هتشک  تیبث  نب  یناه  تسد  هب  زین  رفعج  كاحـض :  هتفگ  هب  دش . 
یلع نبا  یلاعملاوذ  رفعج  اـنا  ینا  ( 629  . ) تسا هتفرگ  تروص  هیلع -  هللا  هنعل  یحبـصا -  یلوخ  تسد  هب  يو  لـتق  هدرک ،  لـقن  مالـسلا 
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یمـس نینموملا  ریما  نب  نامثع  یلع  مالـسلا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  ناـمثع  یلاـخ 3 .  افرـش و  یمعب  یبسح  لاونلا  يذ  ریخلا 
هیلع نینبلا  ما  زین  وا  ردام  هیحان )  ترایز   ) یمرادلا ینابال  يدایالا و  یحبـصالا  دیزی  نب  یلوخ  مهـسلاب  هیمار  هللا  نعل  نوعظم ،  نب  نامثع 
یلع زا  زین  تشاد .  لاس  تداهش 21  ماگنه  یلع  نب  نامثع  هدش ،  تیاور  سابع  نب  هللادبع  نسح و  نب  هللادیبع  زا  هچنانچ  دوب و  مالـسلا 

هاگنآ مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نامثع  مداهن .  مان  نامثع  نوعظم ،  نب  نامثع  مردارب ،  مان  هب  ار  وا  نم  دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع 
نامثع هدمآ  رهاظلا  لاعفلا  وذ  یلع  یخیش  رخافملاوذ  نامثعلا  انا  ینا  دناوخ :  ار  رعش  نیا  تفر و  نادیم  هب  دندش ،  دیهش  شردارب  ود  هک 

حدق زا  مشچ  رثوک  تبرش  تسا  نم  حوبص  تقو  دیسر  تداعس  حبـص  نید  مرـش و  یب  هقرف  امـش  لاتق  رهب  نیمی  رد  نامی  غیت  گنج ،  هب 
تسا هدمآ  یقرشم  كاحض  ثیدح  رد  نیقی ؟  نامیا  هرهب ز  تسین  چیه  ناشلد  رد  نیسح ؟  رب  دنـشک  غیت  ارچ  یماش  یفوک و  نیع  روح 

هدمآ و باتش  اب  مراد  نب  نابا  هلیبق  زا  يدرم  عقوم ،  نیا  رد  دنکفا و  نیمز  رب  ار  يو  ریت  نآ  داد و  رارق  ریت  فده  ار  وا  یحبصا  یلوخ  هک 
رادـغاد بلق  رب  هک  دوب  یگرزب  تحارج  ردارب ،  هس  نیا  تداهـش  درب .  دوخ  هارمه  هدـیرب و  ار  ترـضح  نآ  رـس  دـیناسر و  لـتق  هب  ار  وا 

نینبلا ما  دـنزرف  نیرخآ  نیرتگرزب و  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  سابع  زین ،  نت  هس  نآ  زا  سپ  ( 630  . ) دش دراو  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح 
 . دیسر تداهش  هب  تفر و  نادیم  هب  تشذگ ،  هک  یحرش  هب  هک  دوب  مالسلا  هیلع 

هاگن کی  رد  مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  ترضح 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  ترضح 

 : دلوت هریغ  اقـس و  سلطا ،  رایط ،  جئاوحلا ،  باب  مشاه ،  ینب  رمق  بقل :  لضفلاوبا  هینک :  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  سابع  مسا : 
يالبرک رد  يرجه ،  لاس 61  مارحلا  مرحم  تداهـش :  تسا )  هدمآ  خیرات  رد  زین  رگید  لاوقا   ) هبیط هنیدـم  رد  يرجه  لاس 64  نابعش   4

همطاف ردام :  خـیرات  مولظم  بارحم و  دیهـش  هبعک ،  دولوم  مالـسلا ،  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نینموملا  ریما  ردـپ :  همقلع  رهن  راـنک  یلعم ، 
نیسح ماما  ادهـشلادیس  شترا  هدنامرف  رادمچرپ و  البرک :  رد  تمـس  لاس   35 كرابم :  رمع  مالـسلا  هیلع  نینبلا  ما  هب  فورعم  هیبـالک ، 

یسبنس لیفط  نب  میکح  لتاق :  هیلع  هللا  هنعل  هیواعم  نب  دیزی  تداهش :  ماگنه  هب  نامز  بصاغ  هفیلخ  نابل .  هنشت  ياقس  و  مالسلا ،  هیلع 

حلاص دبع 

مالـسلا میناوخب :  راوگرزب  نآ  همانترایز  رد  هک  تسا  هدیـسر  روتـسد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هعیـش ،  بهذـم  سیئر  زا 
هدنب يا  وت  رب  مالس  ( 631  . ) ملـس مهیلع و  هللا  یلـص  نیـسحلا  نسحلا و  نینموملاریمال و  هلوسرل و  عیطملا هللا و  حلاصلا  دبعلا  اهیا  کیلع 

نت راوگرزب  نآ  مهیلع  همالس  هللا و  تاولص  نیسح  نسح و  ترضح  نینموملاریما و  عیطم  و  وا ،  لوسر  ادخ و  رما  عیطم  و  ادخ ،  هتـسیاش 
 . تسا هدوب  حـلاص  دـبع  یتسارب  وا  زا  سپ  تشادـنرب .  دوب ،  نید  تقیقح  عفادـم  لـماح و  هک  ردارب ،  يراـی  زا  تسد  داد و  تداهـش  هب 
هب مالس  نیحلاصلا  هللادابع  یلع  انیلع و  مالسلا  دنیوگ :  یم  یتقو  زامن  مالس  رد  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  نارازگزامن  تسا  بوخ  نیاربانب 

ترضح تدالو  زا  سپ  دسوب !  یم  ار  دنزرف  تسد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  دنـشاب .  هک  اجک  ره  زا  دنهد ،  یم  هداد و  مه  ترـضح  نآ 
شوگ رد  هماقا  ناذا و  ندناوخ  اب  هک  داد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تسد  هب  ار  وا  هقادنق  مالسلا  هیلع  نینبلا  ما  مالسلا  هیلع  مشاه  ینب  رمق 

مان هب  ار ،  وا  مان  تفگ و  هماقا  شپچ  شوگ  رد  و  ناذا ،  دنزرف  تسار  شوگ  رد  ترـضح  دونـشب .  قح  دـنیبب و  قح  زاغآ  نامه  زا  يو ، 
شنینزان تروص  هب  کـشا  تارطق  دیـسوب و  ار  وا  ياهتـسد  سپـس  ( 632  ) یکب ربعتـسا و  هیدـی و  لبق  مث  داهن  ساـبع  ساـبع ،  شیومع 

ادج ندب  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شردارب  يرای  هار  رد  تارف  هعیرـش  رانک  رد  فطلا  موی  اهتـسد  نیا  منیب  یم  ایوگ  دومرف :  دـش و  يراج 
ادخ لوسر  تسا  دراو  هکنانچ  دیسوب .  تقفـش ،  تفوطع و  رـس  زا  ار ،  دنزرف  تسد  ناوت  یم  دنا :  هتفگ  هک  تساجنیا  زا  و  دش .  دهاوخ 
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زا و  دـیناشن .  یم  دوخ  ياـج  هب  ار  يو  و  ( 633  . ) دیـسوب یم  ار  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  شرتخد ،  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دوش یم  مولعم  راوگرزب  دولوم  نیا  هب  تبسن  خیرات ،  مولظم  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  تیالو  هاش  تفوطع  ترثک  اجنیا 

(634)

مالسلا هیلع  سابع  هدیرب  ياهتسد  مالسلا و  هیلع  ارهز  همطاف 

يارب وـگب  مالـسلا  هیلع  همطاـف  هب  مالـسلا :  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ترـضح  تماـیق  زور  رد  هک  تسا  هدـش  لـقن 
دنک یم  غالبا  مالسلا  هیلع  همطاف  ترضح  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مایپ  مالسلا  هیلع  یلع  يراد ؟  هچ  تما  تاجن  تعافش و 

نانموم ریما  يا  سابعلا .  ینبا  نم  ناتعوطقملا  نادیلا  ماقملا  اذه  لجال  انافک  نینموملاریما  ای  دیوگ :  یم  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  همطاف  و 
(635  . ) تسا یفاک  سابع ،  مرسپ ،  هدیرب  تسد  ود  تعافش ،  ماقم  رد  ام  يارب  ، 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  نیسح و  ماما 

امع مهلاست  یتح  یخا ،  ای  تنا  یسفنب  بکرا  دومرف :  مالسلا ،  هیلع  مشاه  ینب  رمق  شراوگرزب ،  ردارب  هب  اعوسات  رـصع  رد  ترـضح  نآ 
هب یپ  دیاب  اجنیا  زا  ( 636 ( ؟  دنا هدـمآ  اجنیدـب  ور  هچ  زا  هک  سرپب  ور و  نانآ  دزن  وش و  بسا  رب  راوس  تیادـف !  هب  مناج  ردارب ،  مه  ءاج 

قلاخ نیب  ضیف  هطساو  قالطالا و  یلع  ماما  هک  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  نوچ  یتیصخش  هک  درب  مالـسلا  هیلع  مشاه  ینب  رمق  تمظع 
 ! دیوگ یم  موش  تیادف  يو  هب  فطل ،  رس  زا  تسا  تانکمم  ملاع  و 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  نیدباعلا و  نیز  ماما 

يارب ( 637  ) همایقلا موی  ادهـشلا  عیمج  اـهب  هطبغی  هلزنمل  یلاـعت  كراـبت و  هللا  دـنع  ساـبعلل  نا  و  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  مراـهچ  ماـما 
یم هطبغ  وا  لاح  هب  تمایق  زور  رد  نادیهش  همه  هک  تسا  یخماش  ماقم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دزن  رد  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترـضح 

(638  . ) دنروخ

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  قداص و  ماما 

ءالب یلبا  هللادبع و  یبا  عم  دهاج  نامیالا  بلص  هریـصبلا ،  ذفان  یلع  نب  سابعلا  انمع  ناک  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  هعیـش  مشـش  ياوشیپ 
ابا شردارب  هارمه  تشاد و  راوتـسا  یناـمیا  ذـفان و  یتریـصب  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  ساـبع  اـم ،  يومع  ( : 639  ) ادیهش یـضم  و  انـسحا ، 

 . دیسر تداهش  هب  دمآ و  رب  ناحتما  زا  وکین  درک و  داهج  مالسلا  هیلع  هللادبع 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  هللا و  هیقب  ترضح 

یساوملا نینموملاریما  نب  سابعلا  یلع  مالـسلا  میناوخ :  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  هب  بوسنم  همانترایز  رد 
هک مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  دنزرف  سابع  رب  مالـس  هادـی  هعوطقملا  هئامب  هیلا  یعاسلا  یقاولا  هل  يدافلا  هسما  نم  هدـغل  دـخالا  هسفنب  هاخا 

شردارب زا  تظافح  يارب  ار  شناج  درک و  فرص  ترخآ  لیصحت  هار  رد  ار  شیایند  دومن ،  میدقت  شردارب  اب  تاساوم  هار  رد  ار  شناج 
 – فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يرکسعلا -  نسحلا  نب  هجح  هللا  هیقب  ترضح  مالس  نیا  رد  تخاس . . .  ینابرق 
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مالسلا هیلع  سابع  ترضح  لیاضف  زا  تلیضف  دنچ 

هب لین  هلیـسو  ار  اـیند   . 2 درک .  ردارب  راـثن  ار  شناـج   . 1 تسا :  هدومرف  هراشا  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  لـیاضف  زا  تلیـضف  دـنچ  هب 
دناسرب ناگنشت  بل  هب  ار  بآ  ات  درک  ناوارف  یعس  دوب و  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  مرح  مایخ  هاپـس و  نابهگن  داد 3 .  رارق  ترخآ 

نب میکح  داقر و  نب  دیزی  وا  لتاق  ود  دنک  تنعل  ادخ  دیامرف :  یم  ترضح  سپـس  دش .  عطق  هللا  لیبس  یف  داهج  هار  رد  شتـسد  ود   . 4 . 
تاملک هظحالم  زا  نک !  اشامت  تریغ  رگن ،  يدرمناوج  نیب ،  تورم  ایرد  زا  دـش  نوریب  بل  کشخ  داهن و ،  اپ  اـیرد  هب  ( 640  ) ار لیفط 

نینبلا ما  دیشر  دنزرف  هک  دوش  یم  لصاح  نیقی  ناسنا  يارب  مالسلا ،  هیلع  مشاه  ینب  رمق  باب  رد  نیعمجا -  مهیلع  هللا  مالس  راهطا -  همئا 
رـضاح باتک  ینایاپ  شخب  رد  روکذـم  تامارک  هکنانچ  تسا ،  رادروخرب  یگرزب  سب  تلزنم  ماقم و  زا  نراوگرزب  نآ  دزن  مالـسلا  هیلع 

(641  . ) دشاب یم  رما  نیا  دیوم  ینشورب  زین 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  ترضح  تعاجش 

یناوارف نوشق  دوجو و  اب  و  نمشد ،  یگدامآ  همه  اب  دنا .  هتفگ  اهناتساد  مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تعاجـش  تماهـش و  زا 
رظن رد  رطخ ،  نیا  عفد  يارب  اذـل  دـینازرل و  یم  ار  نانآ  تشپ  وا  تعاجـش  مه  زاـب  دوب ،  هدروآ  درگ  ـالبرک  نادـیم  رد  مصخ  حاـنج  هک 

زا رمش  هک  یتبسن  تبسانم  هب  و  دننک ،  ادج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  ار  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاابا  هدش  وحن  ره  هب  هک  دندوب  هتفرگ 
بحاص ( 642  . ) تشگرب دـیمون  ماکان و  تیرومام  نیا  زا  زین  وا  یلو  دنتـشاذگ  وا  هدـهع  رب  ار  تیروماـم  نیا  تشاد  يو  اـب  رداـم  يوس 
ناتساد نیا  تحص  دیوگ :  یم  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  يرواگنج  تعاجـش و  زا  تفگـش  یناتـساد  لقن  زا  سپ  رمحا  تیربک  باتک 

هدوب لماک  یناوج  يو  دیوگ :  یم  بقانم  باتک  رد  یمزراوخ  هدوب ،  لاس  هدـفه  بیرقت  روط  هب  ناوج  نآ  رمع  اریز  درادـن ،  يداعبتـسا 
هیواعم رگشل  زا  يدرم  نیفـص ،  گنج  رد  تسا :  نینچ  هحفـص 147 ) بقانم ،  باتک :  رد   ) یمزراوخ تیاور  هب  روبزم ،  ناتـساد  تسا . 

شقن درـشف ،  یم  دوخ  ماهبا  تشگنا  اب  ار  یمه  رد  هاگره  هک  دوب  يوق  عاجـش و  يردق  هب  يو  دـنتفگ .  یم  بیرک  ار  وا  هک  دـش  جراخ 
دناسرب لتق  هب  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  هک  دش  نآ  رب  دیـشک و  دایرف  دمآ و  نادیم  هب  بیرک  دیدرگ !  یم  وحم  نآ  هکس 

يارب رکب  نب  لیبحرـش  وا ،  زا  دعب  دـش .  دیهـش  یلو  تفر ،  نادـیم  هب  بیرک  اب  هزرابم  يارب  داهن و  شیپ  ماگ  يدـیبز  حاضو  نب  عفترم  . 
هتشک مه  وا  یلو  درک ،  مایق  بیرک  لاتق  يارب  ینابیش  جالح  نب  ثرح  يو ،  زا  سپ  دیسر .  تداهش  هب  زین  وا  تفاتـش و  بیرک  اب  هزرابم 

ترـضح شراوگرزب ،  دـنزرف  اذـل  دـیدرگ ،  یتحاراـن  ینارگن و  بجوم  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  يارب  هنحـص  نیا  هدـهاشم  دـش . 
نت زا  ار  شیوخ  ياهسابل  دوش و  هدایپ  دوخ  بسا  زا  داد  روتسد  يو  هب  تساوخ و  دوب  لماک  يدرم  هک  ار  مالسلا ،  هیلع  سابعلا  لضفلاابا 

بسا رب  دیشوپ و  ار  مالسلا ،  هیلع  مشاه  ینب  رمق  شدنزرف ،  ياهـسابل  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  ترـضح  دروآ .  نوریب 
یبا نب  یلع  نینموملاریما  داد .  وا  هب  زین  ار  شیوخ  بسا  دـیناشوپ و  مالـسلا  هیلع  ساـبع  نت  هب  ار  دوـخ  ياهـسابل  هاـگآ  دـش .  راوـس  يو 

دسرتب و ادابم  دسانـشن ،  ار  ترـضح  نآ  بیرک  دورب ،  بیرک  نادیم  هب  یتقو  هک  داد  ماجنا  ظاحل  نیدـب  ار  لمع  نیا  مالـسلا  هیلع  بلاط 
ترخآ ملاع  داد  هب  ار  يو  تفرگ ،  رارق  بیرک  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  ترـضح  هک  یماـگنه  دـنک .  رارف 
يدایز دارفا  مریـشمش  نیا  اب  نم  تفگ :  بلاغلا  هللادسا  باوج  رد  بیرک  یلو  تشاد .  رذح  رب  دنوادخ  طخـس  بضغ و  زا  ار  وا  دروآ و 

اب زین  تعاجش  هشیب  ریش  نآ  درک .  هلمح  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  ترـضح  هب  تفگ و  ار  نیا  ما !  هتـشک  وت  لیبق  زا  ار 
ناکم هب  دیناسر ،  دوخ  يازج  هب  ار  بیرک  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  یعقوم  دومن .  هقـش  ود  ار  وا  دز ،  بیرک  قرف  رب  هک  یتبرض 
شیپ يو  هاوخنوخ  اریز  نک ،  فقوت  بیرک  هتـشک  رانک  رد  وت  دومرف :  هیفنح ،  نب  دـمحم  شدـنمورب ،  دـنزرف  هب  تشگزاـب و  نتـشیوخ 

يو لاتق  هب  عجار  دمآ و  نادیم  هب  بیرک  ناگدازومع  زا  یکی  داتسیا .  بیرک  رکیپ  کیدزن  درک و  ارجاا  ار  ردپ  رما  دمحم  دمآ .  دهاوخ 
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يو زا  سپ  تشک .  ار  وا  دمحم  تخادرپ و  گنج  هب  دمحم  اب  يو  مشاب .  یم  بیرک  لتاق  ياج  هب  نم  تفگ :  دـمحم  درک .  لاوس  وا  زا 
ات دندمآ  دـمحم  گنج  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  بیرک  ناهاوخنوخ  هنوگنیدـب ،  و  درک .  قحلم  یلوا  هب  زین  ار  وا  دـمحم  دـمآ و  يرگید 

(643  . ) دیسر رفن  تفه  هب  ناگتشک  دادعت 

رادباقن ناوج 

هک مدید  هربتعم  بتک  یضعب  رد  دیوگ :  یم  هحفص 24 ) دلج 3   ) رمحا تیربک  رد  يرمق ، )  یفوتم 1352   ) يدنجریب رقاب  دمحم  همالع 
مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  دندوب ،  هتسب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  باحـصا  يور  رب  ار  بآ  هیواعم  نوشق  هک  یماگنه  نیفـص  گنج  رد 
تیاور دـیوگ :  یم  زین  دوب .  هارمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شردارب  اب  ناشیا  فرـصت  زا  بآ  ندروآ  نوریب  هیواـعم  رگـشل  هب  هلمح  رد 

 ، هتخادـنا تروص  هب  باقن  هک  یناوج  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  رگـشل  زا  دـندید  مدرم  نیفـص ،  گـنج  ياـهزور  زا  یکی  رد  هک  هدـش 
نادـیم رد  ار  دوخ  بسا  هدـمآ و  نوریب  دـشاب ،  یم  هلاس  هدزناش  نس  هب  اـبیرقت  تسادـیوه و  رهاـظ و  وا  زا  تعاجـش  تبالـص و  تبیه و 

دنناد یم  لباقم  راوس  رازه  اب  ارم  ماش  مدرم  تفگ :  ءاثعشلا  وبا  داد .  نامرف  وا  برح  هب  ار  ءاثعـشلاوبا  هیواعم  دیبلط .  زرابم  داد و  ینالوج 
 ! دـسرب ار  وا  باسح  ات  متـسرف  یم  وا  گنج  هب  ار  نانآ  زا  یکی  مراد ،  رـسپ  تفه  نم  یتسرفب ؟  یگدوک  گنج  هب  ارم  یهاوخ  یم  وت  و 

ناوج دنداهن و  دربن  نادیم  رد  يو  نارسپ  کیاکی  بیترتب  يو  زا  سپ  دش و  هتشک  ناوج  دنداهن و  دربن  نادیم  هب  ار  شلوا  رسپ  اثعـشلاوبا 
زین وا  اما  دمآ  نادیم  هب  دوخ  هدش و  کیرات  شرظن  رد  ایند  دید ،  نینچنیا  ار  عاضوا  هک  ءاثعـشاوبا  داتـسرف .  منهج  هب  زین  ار  نانآ  رادـباقن 

 . دینادرگرب مالسلا  هیلع  نینموملاریما  رگـشل  بناج  هب  نانع  رادباقن  ناوج  هاگنآ  درکن .  ار  نتفر  نادیم  تارج  یـسک  رگید  دش و  هتـشک 
ات تسیک ؟  رادباقن  ناوج  نیا  هک  دندیـسرپ  یم  دوخ  زا  دندوب و  تریح  رد  تخـس  يو  تعاجـش  زا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  باحـصا 

ینب رمق  يو  دـندید  هک  دوب  هاـگنآ  تشادرب ،  يو  كراـبم  تروص  زا  باـقن  دـیبلط و  ار  ناوج  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هکنآ 
اروشاع زور  رد  مالسلا  هیلع  مشاه  ینب  رمق  يرواگنج  تعاجـش و  هب  یهاگن  ( 644  . ) تسا مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  مشاه 
تشگنا نمـشد  هک  يا  هنوگ  هب  دیناسر  تکاله  هب  ار  روالد  مالـسلا 250  هیلع  سابع  ترـضح  اروشاع  زور  نت  هب  نت  گنج  رد  مینکفیب 

یگمه هک  دـعب  هعفد  يارب  نیا  تسوزارت  مه  ردـق  اـب  رگم  نیا  تسوزاـب  هچ  روز و  هچ  بر  اـی  هـک  تـفگ :  تـفرگ و  ناـهد  هـب  تریح 
هب راوسهش  نآ  تیمح  تریغ و  دوب ،  دنلب  ارسمرح  رد  ناکدوک  شطعلا  يادص  دنامن و  یقاب  یسک  دنتشگ و  دیهش  مشاه  ینب  باحصا و 

ریظن لکیه  يوق  يدرم  دوب ،  دعس  رمع  رگشل  ناعاجش  هلمج  زا  قیدص ،  نبدرام  تساوخ .  نادیم  هزاجا  بآ  ندروآ  يارب  دمآ و  شوج 
 ، برع یمان  ناعاجش  زا  دنمونت  شحوم و  یتبیه  يوق و  یندب  دنلب و  یتماق  ياراد  دیشر و  رایـسب  و  دو ،  دبع  نب  ورمع  يربیخ و  بحرم 

دـمآ و نادـیم  دوب ،  راوس  لکیه  يوق  یبسا  رب  رـس و  رب  یطورخم  دوخ  تسد و  رب  دـنلب  هزین  تشاد و  نت  هب  یمکحم  هرز  هک  یلاـح  رد 
وت یناوح  لاح  هب  شلد  ینابرهم  اب  دراد و  تفوطع  رپ  یبلق  هدمآ  وت  يوس  هب  هک  یـسک  نادـب  زادـنیب و  ار  تریـشمش  ناوج  يا  دز  دایرف 
؟  مشکب ار  یناوج  تعاجش ،  هثج و  تمظع  نیا  اب  هک  مراد  گنن  هوالع  هب  دوش و  هتشک  يو  تسد  هب  رظنم  امیـس و  نیا  اب  هک  دزوس  یم 

شباوج رد  مالـسلا  هیلع  لضفلا  ابا  ترـضح  درک .  هظعوم  دنچ  یتایبا  اب  ار  وا  و  ینک ،  همـصاخم  كرت  يریذـپب و  ارم  هظعوم  تسا  رتهب 
رود یلیخ  دنشاپب ،  تخس  نیمز  ای  راز  هروش  نیمز  رد  هک  تسیرذب  دننام  اهنآ  نکل  مدینـش ،  ارت  ياویـش  تانایب  ادخ  نمـشد  يا  دومرف : 

تسا یثاریم  تبسن  نیا  يدنار ،  نخس  نم  تقاذح  زا  اما  و  یـشخب ،  شتاجن  الب  نافوط  زا  ات  دیامن  میلـست  وت  هب  ار  دوخ  سابع  هک  تسا 
رد رکاش و  اه  یتخـس  رب  رباص و  بئاصم  رد  مینک و  یم  راختفا  تداهـش  هب  میتسه و  نید  یئادـف  ام  هدیـسر و  ام  هب  توبن  نادـناخ  زا  هک 

یلـص ادخ  لوسر  هب  نم  تبـسن  تسین ،  وت  رد  یمالـسا  لاصخ  یمورحم و  لیاضف  زا  درام  يا  وت  اما  و  میراد ،  لکوت  ادـخ  رب  روما  مامت 
تحت تقو  چیه  هدوب و  هللادنع  نم  دیوم  دشاب  هرجش  نیا  زا  هک  نآ  متسه و  توبن  هبیط  هرجـش  زا  يا  هخاش  نم  دسر ،  یم  هلآ  هیلع و  هللا 

رـس تسج و  اج  زا  درک و  ایهم  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  اهدونـش  تفگ و  نیا  نیب  رد  دش .  دـهاوخن  عقاو  نامز  انبا  یگدـنب  دویق و 
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نوچ دندش و  توهبم  نایرگشل  تخادنا ،  نیمز  هب  بسا  زا  دز و  وا  هنیـس  رب  شدوخ  هزین  اب  دروآ و  رد  وا  تسد  زا  تفرگ و  ار  درام  هزین 
 . درک ادج  ار  وا  رس  دادن و  شتلهم  ترضح  هک  دیبایرد  ار  درام  دز  دایرف  رمش  تشادن  گنج  تقاط  رگید 

مالسلا هیلع  لضفلاابا  سفن  اب  داهج 

قرف رب  دش ،  ادج  شیاهتـسد  تشگ ،  حورجم  شندـب  تشاذـگ :  مامت  گنـس  یتسارب  نمـشد ،  اب  زیتس  رد  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح 
تسا رت  تمیق  يذ  وا  سفن  اب  داهج  نکل  دش . . .  هتشک  تشک و . . .  دیسر ،  وا  بآ  کشم  هب  مشچ و  هب  ریت  دندز و  ینهآ  دومع  شرس 

بآ يور  رب  ار  بآ  درک و  دای  وا  هنـشت  لافطا  ناکدوک و  ردارب و  هنـشت  بل  زا  یلو  دروآ  ناهد  کیدزن  ات  ار  بآ  فک  هنـشت  بل  اب  هک 
هیلع نیسح  ماما  تسا  هدیسر  ربخ  نم  هب  هک  تشون  همان  دعس  رمع  هب  دایز  نبا  هک  ینامز  دندیمان  اقس  ار  مالسلا  هیلع  سابع  ارچ  تخیر ! 

نیسح ماما  ياه  همیخ  رد  بآ  هریخذ  زین  رگید  فرط  زا  و  نک ،  عنم  بآ  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  کنیا  دنک  یم  هاچ  رفح  مالـسلا 
نت یس  راوس و  تسیب  دیبلط و  ار  البرک  رالاسپس  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تفر ،  یم  نایاپ  هب  ور  مالـسلا  هیلع 
نوچ سپس  دش ،  کیرات  بش  ات  درک  ربص  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  دندروآ .  بآ  هعیرش  زا  ات  درک  ترـضح  نآ  باکر  مزالم  هدایپ 

یـسک نیتسخن  دوب و  ناور  مالـسلا  هیلع  سابع  يور  شیپ  زا  یلجب  عفان  نب  لاله  تکرح ،  ناـمز  دـش .  ناور  هعیرـش  يوس  هب  نارغ  ریش 
مشونب بآ  ات  ما  هدمآ  وت ،  مع  رسپ  نت ؛  کی  تفگ :  ینک ؟  یم  هچ  اجنیا  یتسیک و  تفگ :  جاجح  نب  ورمع  دش .  هعیرـش  دراو  هک  دوب 

ات يراذگ  یم  هنشت  ار  وا  تیب  لها  ربمغیپ و  رـسپ  یلو  یهد ،  یم  بآ  ارم  ورمع  يا  تفگ :  لاله  داب !  اراوگ  وت  رب  شونب ،  تفگ  رمع  . 
نوچ لاله  مناسرب .  تیاهن  هب  ار  نآ  دیاب  مراد و  تیرومام  درک ؟  ناوت  هچ  نکل  یتفگ ،  تسار  تفگ :  ورمع  دنوش ؟  كاله  شطع  زا 

 ، دمآ رد  هعیرش  هب  دوخ  تعامج  اب  هزرش  ریش  نوچ  هیلع  هللا  مالس  سابع  دییآ !  رد  نیسح  باحصا  يا  هک  داد  رد  ادن  دینشب ،  نخس  نیا 
تلتاقم هب  یمین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  تشگ .  هتخورفا  مزر  رونت  داد و  گنج  ناـمرف  دوخ  دارفا  هب  زین  ورمع  يوس  نآ  زا  و 

دـنداتفا و حورطم  لوتقم و  یعمج  جاجح ،  نب  ورمع  رگـشل  زا  گنج  نیا  رد  دـندرک .  رپ  بآ  زا  ار  دوخ  ياهکـشم  یمین  و  دـنتخادرپ ، 
مالسلا هیلع  سابع  ترضح  سپ  دیسرن .  یبیسآ  ار  یسک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  زا  یلو  دنتـشگ ،  حورجم  هتـسخ و  یهورگ 

(645  . ) دندیمان اقس  ار  سابع  هک  تساجنیا  زا  دندش و  باریس  مالسلا  هیلع  تیب  لها  ماما و  باحصا  تشگزاب و  تمالسب 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  ترضح  تداهش 

ار وا  هک  تشاد  ابیز  یتعلط  ارآ و  لد  لامج  نانچ  تسا .  اقـس  هب  بقلم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  شترا  رادمچرپ  سابع  ترـضح 
دیسر یم  نیمز  رب  شکرابم  ياپ  تسشن ،  یم  هبرف  يوق و  بسا  تشپ  رب  تشاد ،  ییالاب  دنلب  دق  ترضح  نآ  دنتفگ .  یم  مشاه  ینب  هام 

ار ناشیا  هتشک  ات  داتسرف  گنج  هب  ار  ناشیا  لوا  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  دوبن .  دنزرف  ار  مادک  چیه  هک  دوب  ردارب  هس  ردپ  ردام و  زا  ار  وا  . 
نادیم هزاجا  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  ترـضح  نآ  راتـشک  تشک و  همه  نآ  زا  دعب  دنک .  كرد  ار  ناشیا  بئاصم  رجا  دنیبب و 

وت ردارب !  يا  دومرف :  دـمآ و  رد  هیرگ  هب  زوسناج  نانخـس  نآ  ندینـش  زا  ماما  منادرگ .  وت  يادـف  ار  مناج  مهاوخ  یم  تفگ :  تساوخ و 
ریس ایند  یناگدنز  زا  هدش و  گنت  ما  هنیـس  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  دنامن .  نم  اب  یـسک  ینامن  وت  نوچ  ینم ،  ياول  بحاص 

 ، يا هدش  ترخآ  رفس  مزاع  هک  لاحلا  سپ  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما  منک .  یهاووخنوخ  قفانم  مدرم  نیا  زا  هک  ما  هدرک  هدارا  ما و  هتشگ 
ترضح نآ  نخس  تفگ ،  نانآ  هب  زردنا  دنپ و  هچ  ره  داتسیا .  رکشل  لباقم  رد  هدرک  تکرح  ترـضح  امنب .  مهارف  مناکدوک  يارب  یبآ 
مالسلا هیلع  ماما  ضرع  هب  دوب  هدرک  هدهاشم  هچره  تفاتـش و  ردارب  تمدخ  هب  سابع  ترـضح  راچان  درکن .  يرثا  نانید  یب  نآ  بلق  رد 
ترـضح دنتفگ :  یم  شطعلا  شطعلا ،  دنلب  يادص  اب  دندرک و  یم  هلان  هتفرگ  ار  لضفلاابا  ترـضح  رود  همیخ  رانک  رد  اه  هچب  دناسر . 
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راهچ درک .  تکرح  تارف  بآ  يوس  هب  تشادرب و  یکـشم  تفرگ و  تسد  رب  هزین  دـش و  بسا  رب  راوس  هنابات  یب  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا 
 . دـنتخادنا ترـضح  فرط  هب  نامک  هلچ  هب  اهریت  دـندرک و  رود  ار  ترـضح  دـندوب .  هدیـشک  فص  هعیرـش  راـنک  راوید ،  لـثم  رفن  رازه 
هب دـنک .  رارف  ریـش  زا  هابور  هک  نیا  لـثم  دـندش  یم  قرفتم  رکـشل  درک  یم  هلمح  هک  وس  ره  زا  دـناوخ .  یم  زجر  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
زا یفک  دوب  هنـشت  هتـسخ و  نوچ  دیناسر .  تارف  بآ  هب  ار  دوخ  دش و  دراو  هعیرـش  هب  ات  دنکفا  تکاله  كالخ  هب  ار  نت  داتـشه  یتیاور 
درک بآ  زا  رپ  ار  کشم  تخیرب ،  فک  زا  ار  بآ  دروآ ،  دای  ار  وا  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  ادهشلا  دیس  یگنشت  دشونب .  ات  تفرگرب  بآ 

رکشل دناهرب ،  یگنشت  تمحز  زا  ار  ناکدوک  دناسرب و  ردارب  هاگرکشل  هب  ار  دوخ  ات  تفاتش  نوریب  هعیرـش  زا  دنکفا و  تسار  فتک  رب  و 
هار درک و  یم  هلمح  ناقفانم  نآ  رب  نابضغ  ریش  دننام  ترضح  نآ  دندرک و  هطاحا  ار  وا  فرط  ره  زا  دنتفرگ و  ار  وا  هار  دندید  نینچ  هک 

درک و کمک  ار  وا  لیفط  نب  میکح  دـمآ و  نوریب  یلخن  تشپ  زا  هدرک  نیمک  اقرو  نب  دـیز  یتیاور  هب  قرزالا و  لفون  هاگان  دومیپ .  یم 
لضفلاوبا ترضح  دش .  ادج  نت  زا  دیـسر و  ترـضح  نآ  تسار  تسد  رب  ریـشمش  نآ  درک .  بانج  نآ  هلاوح  یغیت  سپ  دومن .  عیجـشت 

نا هللا  و  دناوخ :  یم  ار  زجر  نیا  درک و  هلمح  نانمـشد  رب  داد و  پچ  تسد  هب  ار  غیت  دـنکفا و  پچ  شود  هب  ار  کشم  اروف  مالـسلا  هیلع 
ترضح نآ  ضراع  فعـض  ات  درک  هلتاقم  سپ  نیمالا  رهاطلا  یبنلا  لجن  نیقیلا  قداص  ماما  نع  ینید و  نع  ادبا  یماحا  ینا  ینیمی  متعطق 

هیلع سابع  ترـضح  تخادنیب ،  دنب  زا  ار  شپچ  تسد  تسج و  نوریب  نیمک  زا  نیعل  لیفط  نب  میکح  یتیاور  هب  لفون و  هراب  رگد  دـش . 
ای مهلصاف  يراسی  مهیغبب  اوعطق  دق  راتخملا  يدس  یبنلا  عم  رابجلا  همحرب  يرشبا  رافکلا و  نم  یشختال  سفن  ای  دناوخ :  زجر  نیا  مالـسلا 
رب يریت  هاگان  هک  دـناسرب  لوسر  لآ  ناگنـشت  بل  نآ  هب  ار  بآ  دـیاش  ات  تشاـمگ  تمه  تفرگ و  نادـند  هب  ار  کـشم  راـنلا و  رح  بر 

بایرد و ارم  ردارب ،  يا  هک  تشادرب  دایرف  سپس  داتفا .  رد  بسا  زا  دیسر و  شا  هنیـس  رب  رگید  ریت  تخیرب و  نآ  بآ  دمآ و  بآ  کشم 
نیسح ماما  بانج  نوچ  درک .  زاورپ  تنج  ضایر  هب  تداعـس  لاب  اب  هک  دز  شکرابم  قرف  رب  نهآ  زا  يدومع  ینوعلم  بقانم ،  تیاور  هب 

رد هدیرب  ياه  تسد  اب  حورجم  هراپ و  هراپ  نت  اب  تارف  رانک  رد  دید  ار  دوخ  ردارب  دیناسر ،  وا  هب  ار  دوخ  دینش  ردارب  يادص  مالسلا  هیلع 
نم هراـچ  ریبدـت و  تسکـش و  نم  تشپ  نوـنکا  یتـلیح  تلق  يرهظ و  رـسکنا  نـالا  دوـمرف :  تسیرگب و  سپ  تسا .  هداـتفا  همقلع  راـنک 

یبوط لخن  دش  هچ  دمآ  رد  اپ  زا  وت  دنلب  ورس  هک  دمآ  رـس  رب  ارت  رخآ  هچ  ردارب  دش  ادج  تواخـس  طیحم  زا  یفک  ( 646  ) تشگ هتسسگ 
امن قح  هنییآ  هک  اغیرد  دمآ  رت  لاهنون  لگ و  خاش  هب  مدرم  هشیپ  متس  نیا  هشیت  زا  هچ  دمآرب  گرب و  خاش و  یب  هرابکی  هک  ار  تدق  لاثم 

ار مشاه  ینب  هام  هک  منادن  دمآ  رواخ  شخر  غورف  زک  یهم  روانش  دش  نوخ  هب  رواخ  دیـشروخ  هچ  دمآ  رونا  خر  رب  نوخ  گنز  یـسب  ار 
اتکی دش ز  ادج  یتسد  ود  دـمآ  رپ  لاب و  هب  تفلاخم  گندـخ  تمحز  دـید  يرـس  تمحر  راد  رـس  دـمآ ز  رتخادـب  موق  نیا  زا  رـس  رب  هچ 

بآ یلد ز  ایرد  هک  اغیرد  دیآ  رتمک  یفک  زا  وا  رد  مزلق  هک  دش  ادج  تواخـس  طیحم  زا  یفک  دمآ  رهوگ  ره  شقن  رگتروص  هک  یتسرپ 
شتآ يایرد  دوب  شطع  زوس  دـمآ ز  رت  مشچ  ود  اب  نورب  ایرد  یلعل ز  کشخ  هنادـکی  رد  بجع  دـمآ  رگخا  زا  رپ  ینورد  اـب  نورب  اـیرد 

(647  ) دمآ رصرص  کی  دادیب  رسنوگن ز  تیآ  رصن  تیار  نآ  هک  اغیرد  دمآ  رثوک  همشچرس  هک  یناهد 

مالسلا هیلع  نینبلا  ما  لاح  نابز 

نآ زا  دیحوت  هبعک  نیزگ  ناوج  راچ  فک  هداد ز  رازه  غرم  وچ  راز  شلد  غرم  نینبلا  ما  لد  غاد  تخوس ز  نیمراچ  کلف  رد  روخ  همشچ 
لد بآ  یـسب  هدرک  رهد  يوناب  يدواد  همغن  نیتم  اهنآ  زا  لدع  هدعاق  ياپ  هب  ناشیا  زا  شرع  همئاق  نیکر  ینکر  هیحان  ره  تفای ز  نتراچ 

ناهج دایرف  هلان و  نیگن  متام  هقلح  نآ  رد  دوب  دوب  هقلح  رـس  هک  لضفلاوبا  دای  نیع  روح  نانک  هیوم  رگ  هحون  وا  مغ  زاـس  هرهز ز  نینهآ 
باتک نیتسخن  شقن  رون  هللا  وت  يارغ  هرغ  نینزان  یـسب  زان  نمچ  رد  وت  يارالد  يالاب  دـق و  ياک  نیرب  شرع  هب  هدـنکفا  رد  هزرل  وا  زوس 

رگا مزمز  نیمی  لامش و  ینامی ز  نکر  دید  بیسآ  هچ  تخیر  ورف  هبعک  نیچ  نیچ  وا  مخ  رد  نوصم  بیغ  مدق  ورـس  وت  يابیز  هرط  نیبم 
لاثم انیس  هنیس  نآ  زا  هآ  نیمالا  حور  رپهـش  مغ  تخوس ز  زابهاش  نآ  رپ  لاب و  هچ  تخیر  نیقی  لها  هلبق  نآ  مغ  زا  تساور  دناشفب  نوخ 
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يور هب  باتنامج  رهم  نوگن  دش  نیز  قرشم  زا  تبقاع  نیفد  دش  نوخ  هب  هللا  انا  رس  تفاکش  یهلا  يالجت  روط  نیک  ناکیپ  يدادیب  داد ز 
ناوج راچ  نیسپ  زور  هچ  زورما  نم  زور  هایـس  نابیرغ  ماش  نم و  حبـص  نیچ  هشوخ  ره  همعط  لد  هویم  دش  داب  رب  همه  مرمع  نمرخ  نیمز 
رگج هک  لد  يا  وـشب  نوـخ  نیعط  اعیرـص  یـسما  مهلکف  مهدـعب  نم  هاـیحلا  یف  ریخ  ـال  نینب  نم  ـال  تحبـصا و  موـیلا  زورفلد و  ارم  دوـب 

ینوعدت ارم ال  یناوج  تسین  رگد  هک  نوچ  نیرعلا  ثویلب  ینیرکذت  ربم  یتیگ  ردام  ناوج  مان  نیتولا  عطقب  توملا  اولصا  دق و  ناگـشوگ 
یناپمک ناوید  زا  نیمغ  تمایق  هب  ات  نایملاع  رهد  يوناب  هلان  زا  رقتفم  نینبلا  ما  مکلی  و 

مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  نب  سابع  نب  دمحم 

دالوا جـنپ  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاـه  ینب  رمق  هک  دـسیون  یم  ص 195  سابعلا ،  باـتک  رد  یفجنلا  مرقملا  قازرلادـبع  دیـسلا 
زا ار  وا  هتـسناد و  دـمحم  ار  وا  نادـنزرف  زا  یکی  مان  بوشآ  رهـش  نبا  یلو  رتخد ،  کـی  مساـقلا و  نسحلا و  لـضفلا و  هللادـیبع و  تشاد 

(648  . ) تسا هدروآ  رامشب  فط  يادهش 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  دیهش  دنزرف 

 : دنیوگ دنا .  هدیـسر  تداهـش  هب  البرک  رد  ناخروم  هتفگ  هب  هک  دنتـسه  مالـسلا  هیلع  مشاه  ینب  رمق  نادنزرف  هلمج  زا  هللادـبع  دـمحم و 
هدرک یمن  ادج  دوخ  زا  ار  رسپ  نآ  هک  يدح  هب  هتـشاد ،  دمحم  هب  یمات  هقالع  شیوخ  نادنزرف  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترـضح 

زا هدـید ،  رون  يا  دومرف :  دومن و  لصاح  وا  يارب  گنج  نذا  تسب و  شرمک  هب  ریـشمش  ناردارب ،  تداهـش  زا  سپ  لاح  نیع  رد  تسا ، 
 ، شیوخ يومع  تسد  دمحم  دـش .  مهاوخ  قحلم  وت  هب  درذـگ  یمن  یتعاس  هک  وش  راپـسهر  نانج  دابآ  مرخ  يوس  هب  ناهج  دابآ  تنحم 
 ، دوش یمن  هدید  لتاقم  بتک  رد  وا  گنج  تفاتـش .  نادـیم  هب  درک و  عادو  همع  اب  دیـسوب و  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح 

راکهبت و يرصنع  زین  يو  لتاق  دنا .  هدروآ  البرک  يادهـش  رامـش  رد  ار  مالـسلا  هیلع  سابع  نب  دمحم  نارگید ،  بوشآ و  رهـش  نبا  یلو 
هلاس هدزناپ  ای  هدراهچ  رسپ  نیا  تداهش  دراذگ .  مالسلا  هیلع  مشاه  ینب  رمق  شردپ  لد  هب  ار  وا  غاد  هک  تسا  مراد  ینب  هفیاط  زا  لدگنس 

رد نیما  نسحم  دیس  همالع  موحرم  مالـسلا  هیلع  مشاه  ینب  رمق  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هیرگ  ( 649  . ) درازایب تخـس  ار  شردپ  ، 
نیـسح ماما  ردارب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  ترـضح  لتقم  هب  طوبرم  شخب  رد  مراهچ ،  دـلج  زا  لوا  مسق  هحفص 130 ،  هعیشلا  نایعا 

هیلع نیسح  ماما  دوب ،  هدرک  نیگنس  ار  وا  اهمخز  نوچ  تشادن ،  تکرح  ییاناوت  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  دننک :  یم  لقن  مالسلا  هیلع 
ترـضح مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاـه  ینب  رمق  ترـضح  تداهـش  زا  سپ  ( 650  . ) درک یتخـس  هیرگ  وا  تداهـش  يارب  مالـسلا 

نونکا دومرف :  تسیرگ و  تخـس  درک ،  هراظن  ار  هراپ  هراپ  نت  نآ  هدنکفا و  رظن  يو  عوطقم  ياهتـسد  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا 
ود لثم  ناوج ،  ود  هاگان  هارصان !  هلقا  هللا و  ای  کب  هاثوغا  و  دروآرب :  دایرف  سپ  تشگ .  هتسسگ  هراچ  ریبدت و  هتشر  هتسکش و  نم  تشپ 

کیبل دنتفگ :  یم  دوب و  مالسلا  هیلع  سابع  نب  مساق  وا  ردارب  يرگید  مالسلا و  هیلع  سابع  نب  دمحم  یکی  دندمآ :  نوریب  همیخ  زا  هام ، 
سپ هامع ،  ای  هللاو  ال  دندرک :  ضرع  ردارب  ود  نآ  دنک  یم  تیافک  ار  امش  ردپ  تداهش  دومرف :  ترضح  نآ  کیدی .  نیب  نحن  یلوم  ای 

نیعـالم و نآ  زا  نت  هاـجنپ  تسیود و  یکی  دـنداهن .  نادـیم  هب  يور  هدرک  عادو  اـه  همع  اـب  دندیـسوب و  ار  وـمع  ياـپ  تسد و  ردارب  ود 
(652 ( ) 651  . ) دندیسر تداهش  هب  ود  ره  سپس  داتسرف  منهج  هب  ار  نت  تسیب  دصتشه و  يرگید 

مالسلا هیلع  لیقع  نب  ملسم  نب  هللادبع  تداهش 

یم زجر  دوب و  ملـسم  نب  هللادـبع  دـش  نوریب  تزرابم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیب  لها  زا  هک  یک  لوا  هدومرف :  بلاطوبا  نب  دـمحم 
نم بسنلا  مارک  راـیخ و  نکل  بذـکلاب  اوفرع  موقب  اوسیل  یبنلا  نید  یلع  اوداـب  هیتـف  یبا و  وه  املـسم و  یقلا  مویلا  دومرف :  یم  دـناوخ و 
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درک دیهش  ار  وا  حیبص  نب  ورمع  سپ  داتسرف ،  كرد  هب  هلمح  هس  رد  ار  رفن  تشه  دون و  درک و  رازراک  سپ  بسنلا  لها  تاداسلا  مشاه 
هدرک تیاور  يربط  دیفم و  خیش  و  هدوب ،  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  رتخد  هیقر  شردام  هتفگ :  جرفلاوبا  هیلع  هللا  همحر  ، 

رب ار  وا  فک  دـمآ و  ریت  نآ  درک  دوخ  یناـشیپ  رپـس  ار  دوخ  تسد  هللادـبع  تخادـنا و  هللادـبع  بناـج  هب  يریت  حـیبص  نب  ورمع  هک  دـنا 
و درک .  دیهـش  ار  وا  دز و  شکراـبم  بلق  رب  هزین  رگید  ینوعلم  سپ  دـهد  تکرح  ار  دوخ  تسد  تسناوتن  هللادـبع  تخودـب ،  وا  یناـشیپ 

بانج دندروآ ،  هلمح  رگـشل  هب  یگلمج  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  لآ  ملـسم  نب  هللادـبع  تداهـش  زا  دـعب  هک  دـنا  هتفگ  نیخروم  زا  یـضعب 
هک دندوب  هتشگنرب  نادیم  زا  زونه  یتمومع  ینب  ای  توملا  یلع  اربص  دومرف :  دز و  هحیص  ار  ناشیا  دید  نینچ  هک  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس 
 . دوب ینهج  سایا  نب  طیقل  يدزا و  مهرم  وبا  وا  لـتاق  و  هیلع ،  هللا  ناوضر  دـش .  هتـشک  داـتفا و  نیمز  نب  ملـسم  نب  دـمحم  ناـشیا  نیب  زا 

(653)

مالسلا هیلع  رفعج  نب  هللادبع  نب  دمحم  تداهش 

دق نایمع  يدرلا  موق  لاعف  ناودعلا  نم  هللا  یلا  وکـشا  دناوخ :  زجر  نیا  دش و  نوریب  تزرابم  هب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  هللادبع  نب  دـمحم 
لـشهن نب  رماع  سپ  دـنکفا ،  كاله  كاخ  هب  ار  رفن  هد  سپ  نایغطلا  عم  رفکلا  اورهظا  نایبتلا و  لـیزنتلا و  مکحم  نآرقلا و  ملاـعم  اولدـب 

 . تسا لئاو  نب  رکب  زا  صفح  تنب  اصوخ  شردام  هک  هتفگ  جرفلاوبا  درک .  دیهش  ار  وا  یمیمت 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  هللادبع  هب  نوع  تداهش 

رهزا نانجلا  یف  قدص  دیهش  رفعج  نبا  اناف  ینورکنت  نا  دناوخ :  زجر  درک و  لادج  زاغآ  دش و  نوریب  تزرابم  هب  نوع  تسا :  بقانم  رد 
 ، درک هدایپ  تایح  بکرم  زا  ناگدایپ  زا  نت  هدجیه  راوس و  نت  هس  درک و  لاتق  سپ  رشحملا  یف  افرش  اذهب  یفک  رـضخا  حانجب  اهیف  ریطی 

رتخد مالـسلا  هیلع  مشاه  ینب  هلیقع  يربک  بنیز  ترـضح  شردام  هتفگ :  جرفلاوبا  دـیدرگ .  دیهـش  هنطق  نب  هللادـبع  تسد  هب  رمالا  رخآ 
 . دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  تنب  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملا  ریما 

مالسلا هیلع  لیقع  نب  نمحرلادبع  تداهش 

هداس قدـص  لوهک  یناوخا  مشاه  مشاه و  نم  یناکم  اوفرعاف  لـیقع  یبا  دـناوخ :  زجر  دـش و  نوریب  تزراـبم  هب  لـیقع  نب  نمحرلادـبع 
تـسد هب  هاگنآ  دنکفا ،  كاله  كاخ  هب  ار  رکـشل  ناسرف  زا  نت  هدفه  سپ  نابـشلا  عم  بیـشلا  دیـس  ناینبلا و  خماش  نیـسح  اذـه  نارقالا 

رد دندوب  هدرک  تکرـش  هک  ار  يرفن  ود  نابایب  رد  راتخم  تفرگ  هک  هتفگ  يربط  دیـسر .  تداهـش  هعیفر  هجرد  هب  ینهج  دلاخ  نب  نامثع 
تداهـش دینازوس .  شتآ  هب  ار  ناشـسحن  ندـب  هاگنآ  ار ،  ناشیا  دز  ندرگ  سپ  وا ،  ندـب  ندرک  هنهرب  رد  لیقع و  نب  نمحرلادـبع  نوخ 

یف رـشعم  نم  یبلاطلا  یحطبالا  مالغلا  انا  دناوخ :  زجر  دش و  نوریب  تزرابم  هب  مالـسلا  هیلع  لیقع  نب  رفعج  مالـسلا  هیلع  لیقع  نب  رفعج 
تـسد هب  دیناسر و  لتق  هب  ار  راوس  هدزناپ  یلوق  هب  رفن و  ود  سپ  بیاطالا  بیطا  نیـسح  اذه  بئاوذـلا  هداس  اقح  نحن  بلاغ و  نم  مشاه 

لتق هب  ار  وا  نادمه  زا  يدرم  دلاخ و  نب  نامثع  هک  مالـسلا ،  هیلع  لیقع  نب  ربکالا  هللادبع  رگید  و  دیـسر .  لتق  هب  ینادمه  طوس  نب  رـشب 
نب دیعـس  یبا  نب  دمحم  و  درک .  دیهـش  ینهج  سایا  نب  طیقل  يدزا و  مهرم  وبا  ار  مالـسلا  هیلع  لیقع  نب  ملـسم  نب  دمحم  و  دـندیناسر . 

(654  . ) درک دیهش  ریت  مخز  هب  ینهج  رسای  نب  طیقل  ار  مالسلا  هیلع  لیقع 

مالسلا هیلع  رغصا  یلع  ترضح 

راوخ ریش  كدوک 
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هبترم کی  ربکا  یلع  تداهـش  زا  سپ  فنخم  یبا  لقن  هب  دوب  نیـسح  ماـما  مرح  رد  تشادـن  هاـم  شـش  زا  شیب  هک  يراوخ  ریـش  كدوک 
ار دوخ  شطع  تدش  زا  هدروخن و  بآ  تسا  زور  هس  راوخ  ریش  لفط  دنتفگ  هدش  هچ  ار  امش  دومرف  دمآ  ماما  دش  دنلب  مایخ  نانز  يادص 
ار یسک  كدوک  نیا  زا  ریغ  یناد  یم  وت  اراگدرورپ  درک  ضرع  درک  دنلب  تسدرـس  تفرگ و  ار  دوخ  راوخ  ریـش  ماما ،  تخادنا  نیمز  هب 

مهاتا ذا  مهبطاخی  وه  امنیبف  تساوخ .  یبآ  وا  يارب  رکـشل و  فرط  درب  هاگنآ  دیچیپ  یم  دوخرب  شطع  تدش  زا  راوخ  ریـش  نیا  مرادـن و 
هک دوب  هدشن  مامت  ادهشلادیس  نخس  زونه  نذالا  یلا  نذالا  نم  لفطلا  حبذف  هیلع  هللا  هنعل  موشیم  یقـش  نم  بعـش  ثالث  هل  مومـسم  مهس 

نوچ شدنزرف  دید  ردپ  تسـشن  رغـصا  یلع  رتکزان  لگ  زا  يولگ  رب  يدسا  لهاک  نب  هلمرح  ای  ناعمـس  نب  دیقع  دولآ  رهز  هبعـش  هس  ریت 
دیـشاپ و نامـسآ  هب  دـیلام و  هماج  هب  تفرگ  ار  وا  نوخ  رغـصا و  یلع  يولگ  ریز  درب  تسد  دـش  يراج  نوخ  دـطلغ و  یم  دوخ  هب  یهام 
دوب و يراج  نوخ  هک  یلاح  رد  دنابـسچ  هنیـس  هب  ار  هراوخ  ریـش  دندرکن .  محر  تربمغیپ  هیرذ  رب  موق  نیا  شاب  دهاش  ایادخ  درک  ضرع 

نوچ دنا  هتشون  يربط  یناهفصا و  جرفلاوبا  يدوعـسم و  ( 655  . ) دورسب يراعـشا  درک و  نفد  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  درب و  مایخ  بقع 
ار وا  دنک  عادو  عیضر  هللادبع  اب  دمآ  تشادن  ار  یسک  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  زج  نادرم  زا  رگید  دنام  اهنت  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

نیا ماما  هک  دـنا  هتـشون  مه  یـضعب  تسـشن و  رغـصا  یلع  كزان  يولگ  هب  تشذـگ و  ماما  شوگ  زا  يریت  هسوب  لاـح  رد  دـسوبب  تفرگ 
کی اب  تسا  بآ  جاتحم  نم  راوخ  ریش  نیا  موق  يا  تفگ  درک  دنلب  تسد  رس  درب  نادیم  هب  دچیپ  یم  دوخ  هب  یگنـشت  زا  دید  ار  كدوک 
تشپ ار  وا  ماما  تشغآ و  نوخ  هب  ار  وا  دمآ و  نمـشد  ریت  هک  دوب  هدشن  مامت  شنخـس  زونه  دینک  فرط  رب  ار  وا  گرم  رطخ  بآ  تبرش 

و نیملاظلا .  موقلا  یلع  هللا  هنعل  الا  دندرب  ماش  هب  ارسا  زج  دندیرب و  مه  ار  وا  رس  دروآ و  نوریب  ار  وا  مرش  یب  نمـشد  یلو  درک  نفد  مایخ 
شبل نداد  ناج  تقو  هقفش  یبستکا  دق  امس  ردب  لقف  امدلا  هبـسح  بضخ  دق  هقفـس  نم  سوقلاک  هوبا  ثیـضح  يدر  مهـس  هاتا  عیـضرلاب 

مالسلا هیلع  هللادبع  یبا  لد  رب  درد  نیرتگرزب  مالسلا  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  تداهش  دوب  هتسب  شیاپ  تسد و  مریمب  نم  دوب  هتـسپ  نوچ 
هک دوش  یم  مولعم  اج  نیا  زا  كدوک  نیا  تبیـصم  تمظع  مهمـصخ و  یفطـصملا  كدج  ناک  اذا  موقلا  ءالوهل  لیو  دومرف  هچنانچ  دوب 

درکن نفد  ار  ادهش  زا  کیچیه  عیضر و  لفط  نیا  يارب  رگم  دناوخن  زامن  اروشاع  زور  سک  چیه  يارب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 
ار مدرم  نیا  تیاکش  ادخ  هب  دش و  ناشیرپ  وا  تداهش  رد  رایسب  دسرب و  نیمز  هب  تشاذگ  یمن  ار  وا  نوخ  مالسلا و  هیلع  رغصا  یلع  رگم 

(656  . ) درک

راوخریش لفط  تداهش  رد 

مرح نع  بذی  باذ  نم  له  دز :  دایرف  درک و  گنج  گنهآ  دوخ  دید ،  هتشک  ار  دوخ  ناتسود  ناناوج و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ 
یسک ایآ  ( 657 ( ؟  انتناعا یف  هللا  دـنع  وجری  نیعم  نم  له  انتثاغا ؟  هللا  وجری  ثیغم  نم  له  انیف ؟  هللا  فاخی  دـحوم  نم  لـه  هللا ؟  لوسر 
یـسر دایرف  ایآ  دنک ،  تناعا  ار  ام  دـسرتب و  ادـخ  زا  هک  تسه  یتسرپ  ادـخ  ایآ  دـنک ،  رود  دـنارب و  ربمغیپ  مرح  زا  ار  نمـشد  هک  تسه 
مالسلا هیلع  بنیز  اب  دمآ و  همیخ  کیدزن  مالسلا  هیلع  ماما  دش و  دنلب  هویش  هب  نانز  يادص  سپ  دنک ؟  يرای  ار  ام  باوث  يارب  هک  تسه 

هیلع هللا  هنعل  يدـسا  لـهاک  نب  هلمرح  دـسوبب .  تساوـخ  تفرگب و  ار  وا  سپ  منک .  عادو  ار  وا  اـت  هد  نم  هب  ار  ریغـص  دـنزرف  نآ  تفگ : 
مهـسلا هلبق  هنم  لبقف  هلفط  لیبقتل  يوها  فطعنم  و  تسا :  هتفگ  بوخ  رعاـش  درک .  حـبذ  ار  وا  دـمآ و  لـفط  يولگ  رد  هک  دـنکفیب  يریت 

هاگن ار  وا  تفگ :  داد و  بنیز  هب  ار  لفط  نآ  سپ  دز .  هسوب  وا  هاگولگ  رب  يو  زا  شیپ  ریت  اما  دش ،  مخ  دوخ  لفط  ندیـسوب  يارب  ارحنم 
دمآ نم  رب  هچنآ  دنیب ،  یم  ادخ  مشچ  تفگ :  دیـشاپ و  نامـسآ  فرط  هب  دش  رپ  نوخ  اب  نوچ  تفرگ و  يولگ  ریز  تسد  ود  دوخ  راد و 

 ، دندروآ ار  وا  دنزرف  نیسح  نب  هللادبع  تسشن و  رداچ  ولج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  هتفگ  لفط  نیا  لتقم  رد  دیفم  خیش  دشاب .  لهس 
وبا هک  تفگ  يدسا  ریـشب  نب  هبقع  تفگ :  فنخم  یبا  درک .  حبذ  ار  وا  دنکفا  يریت  دسا  ینب  زا  يدرم  دیناشن ،  نماد  رب  ار  وا  دوب ،  لفط 
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تـسیچ نم  هاـنگ  متفگ :  میراد .  بلط  ینوخ  اـشم  زا  اـم  دـسا ،  ینب  يا  دوـمرف :  نم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعج 
زا یکی  هک  دوب  شنماد  رد  دندروآ و  وا  دزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نآ  زا  یکرـسپ  دومرف :  تسا ؟  ینوخ  هچ  نآ  رفعجابا ،  ای  هللا  کمحر 

رگا راـگدرورپ ،  يا  تفگ :  تخیر و  نیمز  رب  درک و  رپ  وا  نوخ  زا  تسد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  درک .  حـبذ  ار  وا  دـنکفا و  ریت  اـمش 
نب ماشه  زا  هرکذت  رد  طبسو  ریگب .  ار  ام  ماقتنا  ناراک  متس  نیا  زا  نک و  ام  بیصن  نآ  زا  رتهب  سپ  يا ،  هتسب  ام  رب  نامسآ  زا  ار  ترـصن 

رس رب  دوشگب و  تفرگرب و  ار  فحصم  دنا ،  قفتم  يو  نتشک  رب  هک  دید  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  نیسح  نوچ  هک  درک  تیاکح  یبلک  دمحم 
زین و  دـیراد ؟  یم  لالح  ارم  نوخ  ببـس  هچ  هب  مدرم  يا  هللا ،  لوسر  دـمحم  مدـج  ادـخ و  باتک  نیا  امـش  نم و  نایم  دز :  دایرف  داهن و 
نم رب  رگا  مدرم ،  يا  دومرف :  تفرگب و  ار  وا  تسد  دیرگ .  یم  یگنشت  زا  هک  دینش  یلفط  يادص  مالسلا  هیلع  نیـسح  تسا :  هدش  هتفگ 
یم تسیرگب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  درک و  حبذ  ار  لفط  نآ  دنکفا و  يریت  اهنآ  زا  يدرم  سپ  دینک .  محرت  لفط  نیا  رب  دینک  یمن  محر 
يا دیسر :  نامـسآ  زا  ییادن  سپ  دنتـشک .  ار  ام  هاگنآ  دننک ،  يرای  ات  دندناوخ  ار  ام  هک  یمدرم  نیا  ام و  نایم  نک  مکح  ایادخ  تفگ : 
نآ بل  رد  هک  دـنکفا  يریت  میمت  نب  نیـصح  دـیوگ :  نآ  زا  دـعب  و  تسا .  نیعم  يا  هیاد  تشهب  رد  ار  يو  هـک  نـک  اـهر  ار  وا  نیـسح ، 

نم و اب  هچنآ  زا  منک  یم  تیاکـش  وت  يوس  ایادخ ،  تفگ :  یم  تسیرگ و  یم  تشگ و  ناور  شبل  ود  زا  نوخ  تفرگ و  ياج  ترـضح 
بلاطم رد  هحلط  نب  دمحم  و  داهنب .  تیب  لها  ناگتـشک  اب  ار  لفط  نآ  دـیوگ :  امن  نبا  و  دـننک .  یم  نم  ناشیوخ  نادـنزرف و  ناردارب و 

نوخ هب  ار  وا  سپ  تشکب .  ار  وا  دـمآ و  يریت  تشاد ،  يریغـص  دـنزرف  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدرک  لـقن  حوتفلا  باـتک  زا  لووسلا 
اب یسک  دنامب و  اهنت  نوچ  هک  تسا  هدمآ  جاجتحا  رد  درپس .  كاخ  هب  تشازگب و  زامن  يو  رب  دنکب و  ار  نیمز  ریشمش  اب  درک و  هتـشغآ 
 ، دـنک عادو  ات  تفرگب  تسد  يور  ار  رـسپ  نآ  دوب ،  هللادـبع  شماـن  هک  راوخ  ریـش  يرـسپ  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  رگم  دوبن  وا 

دنک و يربق  ریشمش  فالغ  اب  دمآ و  ریز  هب  بسا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  سپ  درک .  حبذ  ار  وا  تسـشن و  وا  هنیـس  رب  وا  دمایب و  يریت  ناهگان 
(658  . ) تساخرب درک و  نفد  تشغایب و  نوخ  هب  ار  وا 

مالسلا هیلع  بابر  ترضح  لاح  نابز 

بل ز نم  لبلب  يا  هچ  زا  وت  یتسخ  ارچ  رجه  زا  نم  حورجم  لد  وت  یتفر  اجک  هب  یمارگ  باب  هرمه  وت  یتشگ  ادج  هچ  زا  مربز  ردام  ناج 
هدـمآ ياجک  هب  کنیا  یتفر و  اجک  هب  وت  بل  رب  منز  هسوب  نم  یئوگ و  نخـس  وت  وت  بغبغ  مکم  ریـس  نم  بل و  یئاـشگ  وت  وت  یتسب  اون 

هریش ارم  تسین  رگا  ریش  ارم  ناتسپ  وت  شارخب  روآ  هجنپ  ارم  نازوس  هنیـس  نیا  نزم  ون  زا  شتآ  يا  هدمآ  ارچ  شوماخ  یتفر و  ناغف  اب  يا 
ییاشگب نم  لد  زا  نم  هدقع  نامز  ره  ییاشگب  نخس  هب  بل  وت  هک  دوب  مسوه  تمهد  یم  ناور  بآ  ناگژم  کشرـس  تمهد ز  یم  ناج 

یئاشگب نهد  یئامن و  تسهار  تسین  یئاشگب  نمچ  هب  ملکت  هب  بل  هچنغ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لآ  زا  یلفط  تداهش 

زا تشاد و  شوگ  رد  رد  زا  هراوشوگ  ود  هک  دـش  نوریب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناـنج  هدرپارـس  زا  یلفط  هک  دـنا  هتفگ  لـتاقم  باـبرا 
زا وا  ياه  هراوشوگ  هک  دوب  بارطـضا  میب و  رد  كانلوه  هعقاو  نآ  زا  نادـنچ  تسیرگن و  یم  تسار  پچ و  بناـج  هب  تریح  تشحو و 

و دومن .  دیهش  ار  وا  درک و  هلمح  وا  رب  دنتفگ  یم  تیبث  نبا  نیعل ،  یناه  ار  وا  هک  یلد  نیگنس  لاح  نیا  رد  دوب .  نازرل  نت  رـس و  شزرل 
نکل تشادن .  ندرک  تکرح  نتفگ و  نخـس  يارای  درک و  یم  رظن  وا  هب  هناشوهدـم  وناب  رهـش  لفط  نآ  تداهـش  تقو  رد  هک  دـنا  هتفگ 

 . درک تافو  شدـنزرف  تدالو  مایا  رد  هردـخم  نآ  هچ  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  هدـلاو  ریغ  ونابرهـش  نیا  هک  دـنامن  یفخم 
(659)
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دیهش يولوچوک 

 ، اهولوچوک نتشک  تسا .  تیناسنا  اب  ینمشد  ندراذگ ،  اهنآ  شود  رب  ار  گنج  نیگنس  راب  دنراد ،  کمک  هب  زاین  دنناوتان و  اهولوچوک 
هکلب تشاد ،  دهاوخن  رفیک  دوش ،  بکترم  یهانگ  رگا  ولوچوک  تسیناور .  یبهذـم  چـیه  رد  یـشک  ناوتان  تسا .  تیانج  نیرت  گرزب 

 . تسا هانگ  نیرت  گرزب  تایانج و  نیرت  تشز  نتـشک ،  ار  هانگ  یب  يولوچوک  تسا .  رایـسب  هلـصاف  هیبنت  رفیک و  ناـیم  دوش .  یم  هیبنت 
نوناق رد  تسا .  راه  گس  زا  رت  سجن  و  يربک ،  رام  زا  رت  یمـس  و  گنلپ ،  زا  رت  هدنرد  تسین و  رـشب  دـشکب  ار  ییولوچوک  هک  يرـشب 
نیناوق همه  نایدـیزی  یلو  دوب !  دـهاوخ  هنوگچ  دروخ  ياه  ناسنا  راکـش  سپ  تسا .  عونمم  دروخ  نارادـناج  راکـش  تاـناویح ،  راـکش 
هزیکاپ روح و  زا  رت  كاپ  هک  ییولوچوک  دندرکن !  غیرد  ینیسح  ياهولوچوک  راتـشک  زا  دنداهن و  اپ  ریز  ار  تیرـشب  فطاوع  تیناسنا و 
تـسد دیلپ  يدیزی  داد و  رارق  رپس  ار  شتـسد  تشادـن ،  تسد  رد  رپس  تشادـن ،  حالـس  لمح  رب  تردـق  هک  ییولوچوک  دوب .  رون  زا  رت 
يومع مه  نیـسح  ماـما  سپ  هتفاـی .  شرورپ  ومع  ناـماد  رد  و  هدـیدن ،  ار  ردـپ  هک  یمیتی  دوب ،  مه  میتی  ولوچوک  درک !  عطق  ار  كدوک 
شوغآ رد  دش و  هدییاز  میتی  هللادبع  و  دندرک .  دیهـش  ار  یبتجم  ماما  شردپ  هک  دوب  ردام  مکـش  رد  ولوچوک  وا .  ردـپ  مه  دوب و  هللادـبع 

اب هک  دوب  هتـشذگن  شرمع  زا  راهب  هد  زا  شیب  دوب  هدـش  هداز  گرزب  دوب و  گرزب  دـنچ  ره  دـش ،  گرزب  تفرگ و  ياج  ناـبرهم  يومع 
ولوچوک هک  تشذگ  دـنچ  یتعاس  تداهـش  زور  زا  تفرگ .  ندـیود  تداهـش  يوس  هب  دوخ  ياپ  اب  و  درک ،  رفـس  تداهـش  يوک  هب  ومع 

هیلع نیـسح  ماما  ارچ ؟  تسراین .  ییابیکـش  دوبر و  يو  زا  ار  باـت  ومع ،  قارف  دـشن .  هدیـشک  شرـس  رب  رهم  رپ  تسد  و  دـیدن ،  ار  ومع 
دوب و هتفر  نادیم  هب  ومع  نوچ  دیود ،  نادیم  يوس  هب  هللادبع  دنک .  تسیز  دناوت  یمن  حور  نودب  رکیپ  رکیپ ،  هللادبع  دوب و  حور  مالسلا 

تـسد زا  ار  شا  ییاناوت  ورین و  دوب و  هداتفا  نیمز  رب  هراپ  هراپ  هرکیپ  اـب  نیـسح  هک  دیـسر  ومع  هب  یتقو  ولوچوک  دوب .  هتـشگن  زاـب  رگید 
 ، دـیود یم  ومع  يوس  هب  هللادـبع  هک  یتـقو  دوب .  اـجرباپ  هوک  نوـچمه  نینهآ ،  هدارا  یلو  تشادـن  تکرح  رب  تردـق  رگید  دوـب ،  هداد 

دیودب و مالـسلا  هیلع  بنیز  دـیایب .  راذـگن  رادـهگن  ار  هللادـبع  مرهاوخ ،  تفگ :  دز و  ادـص  ار  بنیز  دـیدب ،  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
بنیز دش .  مهاوخن  ادـج  میومع  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  تخادرپ و  تمواقم  هب  هللادـبع  دـنادرگ .  زاب  تساوخ  تفرگب و  ار  هللادـبع 

يریـشمش اب  یملاظ  هک  دـیدب  ناهگان  داتـسیاب .  ومع  راـنک  رد  و  دـیناسر ،  ومع  هب  ار  دوخ  هللادـبع  دراذـگاو .  دوخ  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع 
یب نآ  داد  رارق  رپس  ومع  يارب  ار  شکچوک  تسد  و  یشکب ؟  ار  میومع  یهاوخ  یم  تفگ :  هللادبع  هدرک ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  گنهآ 

 ! دـیدرگ نازیوآ  یتـسوپ  هب  درک و  همین  ود  ار  هللادـبع  کـچوک  تسد  و  دروآ ،  دورف  ار  ریـشمش  درکن و  غـیرد  تیناـسنا ،  زا  رود  محر 
شوغآ رد  ار  ولوچوک  یناوتان ،  لامک  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دـیبلط .  يراـی  هب  دز و  ادـص  ار  رداـم  و  داـتفارد ،  هیرگ  هب  ولوچوک 

سپ درک .  دـهاوخ  قحلم  تیاـسراپ  ناردـپ  هب  ار  وت  ادـخ  نک .  باـسح  ادـخ  هار  رد  نک و  ربص  تفگ :  تخادرپ و  شزاون  هب  تفرگ و 
مدرم نیا  زا  ار  تنامسآ  ناراب  ایادخ !  راب  تخادرپ :  نخس  هب  شیادخ  اب  دش و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياه  تسد 

هک دـندرک  نامتوعد  مدرم  نیا  زاس .  ناش  راچد  متـس  ملظ و  ياه  تموکح  هب  و  نادرگ ،  ناـشمورحم  نیمز  ياـه  هرهب  زا  و  نک ،  غیرد 
دندرک قحلم  شراوگرزب  ناردپ  هب  و  دندیرب ،  رس  ار  ولوچوک  نایدیزی  دنتخادرپ . . .  نامراتشک  هب  دنتخات و  ام  رب  یلو  دننک ،  نام  يرای 

ار ومع  دنپ  تفر .  نادـیواج  تشهب  يوس  هب  ومع  اب  دـیدرگن و  ادـج  ومع  زا  دوب ،  هدروخ  دـنگوس  همع  يارب  هک  هنوگ  نامه  ولوچوک  ! 
رتولوچوک دش .  دیهـش  هللادـبع  یلو  تسین ،  ولوچوک  رب  تداهـش  دـنچ  ره  دیـسرب .  یلاع  یماقم  هب  درک و  ربص  دروآ ،  بات  تفریذـپب ، 

 ، لیقع هداون  دمحم ،  شمان  تفای .  تداهش  یلو  دماین ،  تداهـش  نادیم  هب  وا  دوب ،  رتولوچوک  ولوچوک ،  زا  هک  رگید  يولوچوک  دیهش 
هتشک مالسلا  هیلع  نیسح  زا  شیپ  ولوچوک ،  هتفر .  یم  رامش  هب  یمان  ناسانش  برع  زا  هدوب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  گرزب  يومع  لیقع ، 

تداهش رتولوچوک  دیدن .  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  دوخ  يومع  تداهش  ولوچوک  دش .  هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  دعب  رتولوچوک  دش ، 
هلاس تفه  رتولوچوک  دوب .  هلاس  هد  ولوچوک  لابند .  زا  رتولوچوک  تفر و  شیپ  زا  ولوچوک  دیدب .  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شا  هدازومع 
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ناوناب ات  دنتخات ،  اه  همیخ  يوس  هب  نایدیزی  و  تفای ،  تداهـش  نیـسح  ماما  هک  نامه  دوب .  رت  کچوک  لاس  هس  هللادـبع  زا  دـمحم  دوب . 
ندرب يارب  نایدیزی  تسین و  یندرب  لدع  نامیا و  يراوگرزب  تفارش و  اوقت ،  تلیضف و  دنچ  ره  دنربب !  تسه  هچنآ  دننک و  ریسا  ار  مرح 

 ، دروخ یم  ناکت  نانچمه  دوب و  نازیوآ  شوگ  زا  شیاه  هراوشوگ  تشاد و  نت  رب  ینهاریپ  هک  دـمحم  دـنتخاتن .  اه  همیخ  يوس  هب  اهنآ 
زا نالاسگرزب  دوب .  دوخ  رکف  هب  سک  ره  تسیرگن .  یم  وس  نآ  وس و  نیدـب  توهبم  تام و  دوب و  جاو  جاه و  دـش ،  نوریب  يا  همیخ  زا 

یبوچ دـمحم  دوبن !  تیناسنا  دوبن !  محر  دوبن !  فاصنا  یلو  دوب ،  زات  تخات و  دوب .  تراغ  دوب .  شتآ  دـندوب .  هدـش  لفاغ  نالاس  درخ 
 ، دش رت  کیدزن  ودب  یمرضح  یناه  اهنآ  نایم  زا  دندش ،  کیدزن  ودب  راوس  هد  دوب ،  هداتـسیا  هتفرگ  تسد  هب  ار  يا  همیخ  ياه  بوچ  زا 

نادیم هب  تشادن ،  یهانگ  هک  یکدوک  درک !  همین  ود  ار  كدوک  ریشمش  اب  دیدرگ و  مخ  بسا  زا  دیـسرب .  كدوک  هب  ات  دش  رت  کیدزن 
هک دنداد  ناشن  دنتشک و  ار  عافد  یب  ناوتان و  ناکدوک  نایدیزی  تشادن .  زیرگ  تردق  درکن ،  یعافد  تشادن ،  تسد  رب  یحالس  دماین ، 

(660  . ) تسا رشب  دوخ  رشب ،  زا  رتریرش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادیهش  رالاس  تداهش  متشه :  شخب 

اروشاع زور  لوا :  لصف 

اروشاع زور 

شدیشر ردارب  هب  ار  یتنطلس  مچرپ  رهاظم و  نب  بیبح  هب  ار  رسیم  داد و  ریهز  هب  ار  دوخ  رکشل  هنمیم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اروشاع  زور 
قدـنخ ار  همیخ  تشپ  اذـل  میگنجب ،  فرط  ود  زا  میناوت  یمن  تسا  مک  نامرکـشل  نوچ  اـم  دوـمرف :  داد و  مالـسلا  هیلع  ساـبع  ترـضح 

چیه نآ  یلاوح  هفوک و  رد  دندرک .  نشور  قدنخ  رد  شتآ  هدومن و  عمج  مزیه  دـندنک و  قدـنخ  دـشاب .  ناسآ  ام  يارب  گنج  ات  مینکب 
شباحصا ماما و  راک  هریغ  اصع و  گنس و  هزین و  ریشمش و  اب  ات  دندوب  هدروآ  البرک  هب  هاوخان  هاوخ  ار  همه  هک  نآ  رگم  دوب  هدنامن  سک 

هب ار  دوخ  رکـشل  هنمیم  نیعل  دعـس  رمع  دندوب .  هتـسب  وا  باحـصا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  رب  ار  بآ  هک  دوب  زور  هس  دـننک و  مامت  ار 
 . ناگدایپ رب  ار  یعبر  نب  ثبش  درک و  مکاح  ناراوس  رب  ار  سیق  نب  هورع  و  نشوجلا ،  يذ  نب  رمش  هب  ار  هرـسیم  داد و  جاجحلا  نب  ورمع 

داتـسیا و فص  ود  نایم  رد  تجح  مامتا  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنداتـسیاب .  نت  ود  داتفه و  لباقم  رد  رافک  رکـشل  نیا  مامت  سپ 
اه و لبط  دندش و  شوماخ  هرـصب  ماش و  هفوک و  رکـشل  مامت  داد .  مهاوخن  امـش  هب  تراقح  تلذ و  تسد  قح .  گرم  موق ،  يا  دومرف : 

ثبش ای  داد  رد  ادن  سپس  دینکن .  لیجعت  نم  نتـشک  رد  دومرف :  دمآ و  نانآ  کیدزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنتـشاذگ .  ورف  اه  سوک 
ام تاغاب  هک  يدایز  همان  دیتشونن  نم  هب  امـش  ایآ  دومرف :  درک و  ادـص  ار  رفن  هاجنپ  ات  ثعـشا  نب  سیق  ای  ریخلا ،  نب  جاجح  ای  یعبر ،  نب 

دیا هدـش  نامیـشپ  رگا  دـیتشون  هک  ار  هچنآ  ما .  هدـمآ  امـش  فرط  هب  امـش  ياـه  توعد  بسح  رب  نم  ناوارف ؟  اـه  هویم  تسا و  زبـس  رس 
یفرعم ار  دوخ  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هبطخ  کـنیا  و  ( 661  . ) میامن تعجارم  دوخ  دـج  هضور  فرط  هب  مدرگ و  زاب  اـت  دـیراذگب 

 : تسا هدومن 

اروشاع زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هبطخ 

مهللا اولاق :  هلآ ؟  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  يدج  نا  نوفرعت  له  یلاعت ،  هللا  مکدشنا  لاقف :  هتوص  یلعاب  يدانف  هفیـس  یلع  ائکوتم  . . . 
مکدشنا لاق  معن .  مهللا  اولاق :  هلآ ؟  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تنب  همطاف  یما  نا  نوملعت  له  یلاعت ،  هللا  مکدشنا  مالـسلا :  هیلع  لاق  معن . 

تنب هجیدـخ  یتدـج  نا  نوملعت  لـه  هللا ،  مکدـشنا  لاـق  معن .  مهللا  اولاـق :  مالـسلا ؟  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  یبا  نا  نوملعت  لـه  هللا ، 
 . معن مهللا  اولاق :  یبا ؟  مع  هزمح  ادهشلا  دیـس  نا  نوملعت  له  هللا ،  مکدشنا  لاق  معن .  مهللا  اولاق :  امالـسا ؟  همالا  هذه  ءاسن  لوا  دلیوخ 
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له هللا ،  مکدـشنا  لاق  معن .  مهللا  اولاق :  هدـلقتم ؟  اـنا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  فیـس  اذـه  نا  نوملعت  لـه  هللا ،  مکدـشنا  لاـق 
مهلوا ناک  ایلع  نا  نوملعت  له  هللا ،  مکدـشنا  لاق  معن .  مهللا  اولاق :  اهـسب ؟  انا ال  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  همامع  هذـه  نا  نوملعت 

نع ذـئاذلا  یبا  یمد و  نولحتـست  مبف  لاق :  معن .  مهللا  اولاق :  هنموم ؟  نموم و  لـک  یلو  وه  اـملح و  مهمظعا  اـملع و  مه  رثکا  امالـسا و 
نحن هلک و  کلذ  انملع  دق  اولاق :  همایقلا ؟  موی  يدج  دی  یف  دمحلا  اول  ءاملا و  نع  رداصلا  ریعبلا  داذی  امل  الاجر  هنع  دوذی  ادـغ  ضوحلا 
همطاف مالسا  هکلم  هشوگ  رگج  نادیهش  رالاس  ( 662  ) هتیحل فرطب  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  ذخاف  اشطع .  توملا  قوذت  یتح  کیکرات  ریغ 

ایآ دییوگب ،  تسار  هک  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  ندومرف  دنلب  يادص  اب  سپ  تسا .  هدومن  دخ  ریشمش  رب  هیکت  مالـسلا  هیلع  ارهز 
ایآ ادخ ،  هب  ار  امـش  مهد  یم  مسق  دومرف :  یلب .  دندرک :  ضرع  هلآ ؟  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نم  دـج  هک  نیا  رب  ارم  دیـسانش  یم 

دنگوس ادخ  هب  ار  امش  دومرف :  میسانش .  یم  یلب  دندرک :  ضرع  تسا ؟  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رتخد  همطاف  نم  ردام  هک  دیناد  یم 
ار امش  مهد  یم  مسق  دومرف :  میسانش .  یم  یلب  دندرک :  ضرع  تسا ؟  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نم  ردپ  هک  دیناد  یم  ایآ  مهد  یم 

ضرع مالـسا ؟  يارب  وا  يراکادف  نانز و  زا  ربمایپ  هب  هدنروآ  مالـسا  لوا  تسا ،  دـلیوخ  رتخد  هجیدـخ  ما  هدـج  هک  دـیناد  یم  ادـخ ،  هب 
 . یلب دندرک :  ضرع  تسا ؟  نم  ردپ  يومع  ادهـشلا  دیـس  هزمح  دیناد  یم  ایآ  ار ،  امـش  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  یلب .  ندندرک 
؟  تسا نم  يومع  تسا  هداد  لاب  ود  ودب  ادخ  هک  دنک  یم  زاورپ  تشهب  رد  رفعج  هک  دیناد  یم  ایآ  ادخ ،  هب  ار  امش  مهد  یم  مسق  دومرف 
؟  مراد تسد  رد  ار  نآ  نم  تسا و  هللا  لوسر  ریـشمش  نیا  هک  نیا  دـیناد  یم  اـیآ  ار  امـش  مهد  یم  دـنگوس  دومرف  یلب .  دـندرک :  ضرع 

ضرع ما ؟  هتـسب  مرـس  رب  ار  نآ  نم  تسا و  ادـخ  لوسر  همامع  نیا  هک  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف :  یلب .  دـندرک :  ضرع 
داماد دروآ و  مالسا  هک  دوب  نامدرم  لوا  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  نیا  دیناد  یم  ایآ  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف :  یلب .  دندرک : 

اهباب و یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  تسا :  هدومرف  شا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هک  نانچ  دوب ؟  نامز  دمآ  رـس  ملع  رظن  زا  دوب و  ربمایپ 
تـسا هدننک  رود  مردپ  هک  نآ  لاح  ارم و  نوخ  دیرامـش  لالح  ارچ  سپ  دومرف :  یلب .  دنتفگ :  دوب ؟  نموم  درم  نز و  ره  يالوم  یلو و 

هدش و باریس  رتش  دوش  یم  هدنار  هک  نانچ  ار  نادرم  زا  یهورگ  نآ  زا  دزاس  یم  رود  تمایق و  زور  رد  ار  ناقفانم  هورگ  رقوک  ضوح  زا 
ام میا و  هتـسناد  ار  اهنیا  همه  تقیقح  هب  دندرک :  ضرع  دوب .  دهاوخ  نم  دج  تسد  رد  دمح  مچرپ  تمایق  زور  رد  بآ  زا  هدـننک  عوجر 

تفرگ و ار  دوخ  كرابم  شیر  هیلع  هللا  تاولـص  مولظم  ماما  نآ  سپ  هنـشت .  بل  اب  ار  گرم  یـشچب  هک  نیا  ات  میتسین  رادرب  تسد  وت  زا 
هفیاط رب  ادخ  بضغ  دش  دیدش  تخـس و  و  تسادخ .  رـسپ  ریزع  دنتفگ  هک  یماگنه  دوهی  هفیاط  رب  ادخ  بضغ  دیدش  تخـس و  دومرف : 

و ادخ .  زا  ریغ  هب  دندیتسرپ  شتآ  هک  یماگنه  سوجم  هفیاط  رب  ادخ  بضغ  دش  تخس  تسادخ و  رسپ  حیـسم  دنتفگ  هک  یماگنه  اراصن 
ربمغیپ دنزرف  نتشک  هدارا  هک  هورگ  نیا  رب  ادخ  بضغ  دش  تخس  و  دندرک .  دیهـش  ار  دوخ  ربمغیپ  هک  یهورگرب  ادخ  بضغ  دش  دیدش 

هبطخ نیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  هک  دـینیبب  نیدـتم ،  رویغ و  ياه  ناسنا  يا  دـیوگ :  فلوم  ( 663  . ) دـننک یم  دوخ 
یمن ار  وا  الا  درکن و  یفرعم  ار  شدوخ  نیـسح  دـنتفگ  یم  مدرم  تمایق  زور  دـیاش  دومرف  یمن  نایب  ار  هبطخ  نیا  رگا  درک .  تجح  مامتا 

یتاظحل نیرخآ  اروشاع  زور  رد  هچ  رگا  درک .  ینابرق  ینامـسآ  باتک  ظفح  يارب  ادـخ و  ياضر  يارب  ار  نارای  دوخ و  نیـسح  میتشک . 
رد هداتفا  وا  هچ  رگا  دهد .  یم  راوخ  ریـش  لفط  دهد ،  یم  ار  ناناوج  دهد ،  یم  رـس  قح  ندنام  رادیاپ  قح و  يارب  یلو  هدنام  اهنت  وا  هک 
وا هک  دننکن  لایخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نافلاخم  دوش .  یم  نفد  زور  هس  زا  دعب  مه  شندب  درادن  يروای  رای و  هاگلتق و  يدوگ  نایم 

نیسح هاگمارآ  شترضح  نادنمتارا  مامت  بلق  ینعی  دراد  هاگمارآ  اه  نویلیم  رصع  نیا  رد  ماما  هک  دننادب  دراد .  البرک  رد  هاگمارآ  کی 
 . تسا

اروشاع زور  رد  اهودنه  نتفر  شتآ  رد 

هناخ لهچ  ای  یس  هب  بیرق  دنتسه و  ینس  هناخ  دص  راهچ  هب  بیرق  دنتسرپ و  تب  نیچ  لها  رثکا  دیامرف :  یم  هداهشلا  رارسا  رد  يدنب  رد 
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یم شتآ  ار  اهنآ  متفه  زور  دننک و  یم  عمج  مزیه  یعیسو  نادیم  رد  متفه  زور  ات  مرحم  لوا  زا  هعیـش  تیعمج  نیا  دنتـسه و  یماما  هعیش 
یم عمج  نانموم  دـنز و  یم  جوم  شتآ  يایرد  دـننام  اروشاـع  زور  دزوس و  یم  يرگنهآ  هروک  دـننام  اـه  مزیه  نآ  مهد  زور  اـت  دـننز و 

هک نآ  ات  دننز  یم  هنیـس  رـس و  هب  دننک و  یم  هحون  دننز و  یم  هقلح  هنهرب  ياپ  تسا و  عقاو  نادیم  نآ  هب  بیرق  هک  يدجـسم  رد  دـنوش 
وناز ات  یـضعب  دنور و  یم  ورف  شتآ  نایم  رمک  ات  یـضعب  دنور .  یم  شتآ  نایم  لاح  نآ  هب  دـهد و  یم  يور  یبیجع  تلاح  ناشیا  يارب 
یم رفح  یگرزب  رودـم  لادوگ  تسا ،  دـنه  داـبآ  ردـیح  عباوت  زا  هک  نکد  رد  هک  تسا  هدومن  لـقن  زین  و  دـنور .  یم  هار  شتآ  ناـیم  رد 

دنزادنا و یم  لادوگ  نایم  دننک و  یم  عطق  هشیر  زا  تسا  هدنزوس  تیاغ  هب  نآ  شتآ  هک  يدـنهرمت  گرزب  رایـسب  ناتخرد  سپ  دـننک . 
بـش همین  نوچ  دـنز .  یم  جوم  هلعـش و  شتآ  ياـیرد  دـننام  لادوگ  نآ  هک  نآ  اـت  دـننازوس  یم  اروشاـع  بش  اـت  متفه  بش  زا  ار  اـهنآ 
لـسغ تسا  ناکم  نآ  کیدزن  هک  یهاچ  بآ  زا  دنوش .  یم  نوریب  دوخ  ياه  لزنم  زا  لفط  ناوج و  ریپ و  زا  رهـش  نآ  لها  دوشب  اروشاع 

هاش ناناوخ و  هحون  نانز و  هحیـص  هنهرب و  اپ  نایرع و  سپ  دندنب .  یم  رمک  هب  تروع  رتس  تهج  هب  یگنل  دنوش و  یم  هنهرب  دننک و  یم 
يدوگ فارطا  رد  هک  یتلاح  رد  دـنوش  یم  هناور  شتآ  نادـیم  بناج  هب  و  دنـشک ،  یم  اهنآ  ولج  ار  اـه  ملع  دـنیآ و  یم  ناـیوگ  نیـسح 

شتآ لخاد  دراد  تسد  رد  هک  يدنلب  هزین  اب  ناشیا  گرزب  لوا  سپ  دورب .  نآ  رتسکاخ  ات  دننز و  یم  داب  ار  شتآ  دـنا و  هداتـسیا  یعمج 
(664  . ) دنور یم  هار  نیمز  يور  شتآ  نایم  رد  همه  دننک و  یم  تعباتم  ار  وا  نانز  هنیس  نایوگ و  نیسح  هاش  نارگید  ددرگ و  یم 

افش كاخ 

نارازه مه  یبیرغ  رد  تساطخ  نتفگ  انشآ  یب  ار  قشع  يانشآ  نیسح  دراد  ابع  لآ  نت  جنپ  ره  هولج  نیسح  دراد  ادخ  رون  زا  رون  رپ  هناخ 
ره حور  مامت  دشخب  افـش  ات  نیـسح  دراد  ابرهک  يو  هب  دبات  رگا  لد  تسوا  يور  قشع  بوذجم  يرگنب  ار  یـسک  ره  نیـسح  دراد  انـشآ 
رهب نیـسح  دراد  انم  هوک  زا  رترب  یهاگتق  تسا  مزمز  شتارف  بآ  هبعک و  شهاگ  همیخ  نیـسح  دراد  افـش  كاخ  البرک  راید  رد  ار  راـمیب 
مشک یم  زان  هدرپارس  عمش  يا  هک  تفگ  یم  شبنیز  ناسح  نیسح  دراد  افص  یعـس و  مرح  التق و  نیب  نیرخآ  عادو  رد  هنیکـس  تاکـسا 

وت ییوگ  یم  هچ  متفگ  ار  لقع  زارد  دیما  دش و  هتوک  وت  رمع  هتـشر  زاجح  هب  یناسرب  ار  ام  وت  هک  مدیما  دوب  زاین  مشچ  رب  وت  زان  مدق  نم 
مـسک زا  ین  میهللا  نیـسح  نم  دـنلب  گناب  اب  تفگ  وگ  رب  وت  متفگ  ار  قشع  یتساناد  ادـخ  مناریح  تام و  دوخ  نم  تفگ  نیـسح  قح  رد 

یناهفصا ریغص  یتساورپ 

هدیدن یغاد  ایوگ 

هتخیر نیمز  هب  تخرد  گرب  نوچ  شمشچ  ربارب  رد  شنادنواشیوخ  دندش ،  هتشک  شنارای  مامت  هک  نآ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هدامآ يریـسا  يارب  ار  نانآ  هدومن و  یحور  تیوقت  تمـصع  نادـناخ  زا  دـنداد  ناـج  شروضح  رد  شریلد  نادـنزرف  دیـشر و  ناردارب  ، 
هدیدن یغاد  هدیشکن ،  یتبیصم  ادبا  ییوگ  تخات ،  یم  نمشد  هاپس  رب  نارغ  ریـش  دننام  تشاذگ و  گنج  نادیم  هب  مدق  هاگ  نآ  دومرف ، 

رانلا لوخد  نم  یلوا  راعلا  راعلا و  بوکر  نم  یلوا  توملا  دـنز :  یم  دایرف  دـنلب  يادـص  اب  دوش ،  یمن  تفای  ترـضح  نآ  رد  یگنـشت  ، 
انا دومرف :  یم  دـش و  یم  رو  هلمح  هرـسیم  رب  هاگنآ  تسا .  شتآ  رد  ندـش  لخاد  زا  رتهب  راـع  و  تسا ،  رتهب  گـنن  اـب  یگدـنز  زا  گرم 

ترـضح نآ  ییوگ  هک  دزادرپ  یم  گنج  هب  نانچ  هاگ  نآ  یبنلا  نید  یلع  یـضما  یبا  تالایع  یمحا  ینثنا  نا ال  تیلا  یلع  نب  نیـسحلا 
هیلع ماما  دنا :  هتشون  ( 665  . ) درادن هار  ترـضح  نآ  رد  رگج  شزوس  یگنـشت و  هدیدن ،  یغاد  هدیـشکن ،  یتبیـصم  تسین ،  اهنت  هکی و 

امشرب ياو  دروآ :  رب  دایرف  دس  نب  رمع  هکنیا  ات  دیناسر  لتق  هب  ناحورجم  يانثتسا  هب  ار  نمشد  هاپس  زا  رفن  هاجنپ  دصهن و  رازه و  مالـسلا 
زا سپ  دیزاتب ،  وا  رب  يوس  همه  زا  سپ ،  تسا !  برع  هدنـشک  بلاطیبا  نب  یلع  دـنزرف  نیا  دـینک ؟  یم  هزرابم  یـسک  هچ  اب  دـیناد  یم  ! 

(666  . ) دندش رو  هلمح  ترضح  نآ  هب  ریت  اب  رفن  رازه  راهچ  هزین و  اب  رفن  داتشه  ودص و  نامرف  نیا  رودص 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تاجانم 

ياضق وت  زا  رجنخ  وت  زا  رس  وت  زا  نیسح  تشک  مدیاب  رگید  راب  دص  رگا  وت  زا  رـسکی  مناگ  هتـشعآ  نوخ  هب  وت  زا  رعـصا  وت  زا  ربکا  یهلا 
جـک و وت  زا  درب  دوخ  بیـصن  رمـش  زا  رجنخ  نم  زا  رجنح  یهلا  تساوخ  دوخ  هچنآ  يداد  بوخ  تشز و  هب  تساـضاقت  قفو  رب  وـچ  وـت 
تسا و هدـنام  يرتشگنا  تسد  هب  تراثن  رهب  زا  هک  مناد  نیمه  متـسم  هک  سب  منادـن  اپ  زا  رـس  هک  متـسلا  يابهـص  مرگرـس  ناسچ  تسار 

دنیآ رـس  اب  رگ  ناقـشاع  تیوس  هب  میآ  رـس  یب  نم  افو  نادـیم  هب  دـیآ  رت  شوخ  ناج  تهکن  زا  ارم  دـیآ  رواد  يا  ماوت  زک  ییـالب  متـسد 
مصخ نم  لتق  يارب  الا  يانثتسا  نیع  دوخ  مدش  متـشذگ  یفن و ال  تتابثا ز  رد  یلجت  قرغ  ما  هتـشگ  اپا  رـس  اج  زا  هدرب  مقوش  ياپ  اشامت 

طخ رس  ات  لد  هب  شیوخ  زا  هتفر  یلجت  قوذ  زا  نم  تسد  یکی  نم  زا  درب  یم  رـس  یکی  شیپ  سپ و  زا  نیک  رکـشل  هدیـشک  شیدنا  جک 
هک يدهع  نآ  وت  اب  یهلا  متشکن  یمخت  نتشیوخ  زا  نم  هک  مداد  وت  هار  رد  هچنآ  دوب  وت  متشه ز  تسد  زا  دوبن  دوب و  همه  متـشون  ترهم 
اب وگب  هنیدم  يوس  ورب  نم  زا  ابص  مدناشف  تهار  رـس  رب  کیاکی  دوب  ما  هنیجنگ  رد  هک  يرد  نآ  ره  مدناسر  لزنم  رـس  هب  هللادمحب  مدنار 

(667  ) هنیکس موثلک و  هب  هد  یلست  تنیسح  نیلاب  هب  مدکی  ایب  هنیرق  هب  یک  مردام 

نادیهش رالاس  هزرابم 

سپ مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  اب  دندوب  هدنامیقاب  هک  یناسک  رب  لامـش  نیمی و  زا  دندرک  هلمح  هلاجر  هک  هدومرف :  هللا  همحر  دیفم  خـیش 
هک دـنا  هدومرف  نارگیدو  هللا  همحر  سوواط  نب  دیـس  رفن .  راهچ  ای  رفن  هس  زج  ترـضح  نآ  اب  دـنامن  یقاب  دـندیناسر و  لتق  هب  ار  ناـشیا 
ات مشوپب  میاه  هماج  ریز  رد  ار  نآ  هک  دنکن  تبغر  نآ  رد  یسک  هک  يا  هماج  نم  يارب  دیروایب  دومرف  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح 

نوچ دـندرک ،  رـضاح  شیارب  يا  هماج  سپ  دـنکن .  نوریب  نم  نت  زا  یـسک  ار  هماج  نآ  دـننک  نوریب  ار  میاه  هماـج  موش و  هتـشک  نوچ 
سپ دـیروایب ،  رتداشگ  نیا  زا  هماج  تسا  تلذ  لها  هماج  نیا  دومرف  دیـشوپن ،  ار  نآ  داتفا  یم  گـنت  شکراـبم  ندـب  رب  دوب و  کـچوک 

تمیق زا  ات  درک  هراپ  ار  نآ  عضوم  دنچ  ترضح  دندروآ  هنهک  هماج  هللا  همحر  دیس  تیاور  هب  و  دیشوپ .  رد  هاگنآ  دندروآ  رتعیسو  هماج 
سابل دندروآ .  نوریب  شفیرش  نت  زا  زین  ار  هماج  هنهک  نآ  دش  دیهش  نوچ  هنم  هودرج  املف  دیشوپ  دوخ  ياه  هماج  ریز  رد  ار  نآ  دتفیب و 

هماج دنشوپ  هک  دنامن  ینت  روتس  مس  ریز  هک  تجاح  هچ  هنهک  سابل  شنت  شنم ز  دب  صخ  دنکن  نورب  ات  هک  شنهریپ  ریز  دیـشوپب  هنهک 
رب درک  ور  شنامالغ ،  زا  ینعی  شلها  زا  رفن  هس  رگم  يدحا  ترـضح  نآ  اب  دنامن  یقاب  نوچ  هک  هدومرف  هللا  همحر  دیفم  خیـش  شنفک  ای 

ترثک زا  دنام و  اهنت  ترـضح  نآ  دندش و  دیهـش  رفن  هس  نآ  ات  دندرک  یم  وا  تیامح  رفن  هس  نآ  و  دیدرگ ،  هعفادـم  لوغـشم  موق و  نآ 
یم قرفتم  لامش  نیمی و  هب  ار  ناشیا  هدیشک و  موق  نآ  رب  ریشمش  لاح  نیا  اب  دوب و  هدش  نیگنس  دوب  هدیسر  شندب  رس و  رب  هک  تحارج 

دنـشک و فص  ناگدایپ  تشپ  رد  هک  درک  رما  دیبلط و  ار  ناراوس  دیدب  نیا  نوچ  دوب  يدب  رـش و  ره  هیام  ریمخ  هک  نوعلم )   ) رمـش دومن 
ماگنه نیا  دیدرگ .  نایامن  شکرابم  ندب  رب  تشپراخ  راخ  دننام  اهریت  سپ  دـننک ،  نارابریت  ار  ترـضح  نآ  هک  درک  رما  ار  نارادـنامک 

دمآ همیخ  رد  رب  دید  نینچ  هک  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  شرهاوخ  دندومن ،  فقوت  شلباقم  رد  زین  رکشل  داتسیا و  زاب  گنج  زا  ترضح  نآ 
يربط تیاور  هب  و  دادـن .  شباوج  دعـس  رمع  هیلا ؟  رظنت  تنا  هللادـبع و  وبا  لـتقیا  رمع  اـی  کـحی !  و  دومرف :  درک و  ادـن  ار  دعـس  رمع  و 

هب ور  مالـسلا  هیلع  بنیز  بانج  سپ  دینادرگرب ،  هردـخم  نآ  زا  ار  دوخ  تروص  دـیدرگ و  يراج  شـسحن  شیر  تروص و  هب  شکـشا 
هک هدرک  تیاور  هر )   ) سوواط نب  دیـس  دادن  باوج  ار  وا  يدحا  تسین ؟  یناملـسم  امـش  نایم  رد  ایآ  امـش  رب  ياو  دومرف  درک و  رکـشل 

تقو نیا  دوب ،  هدش  ریت  زا  رپ  شندـب  تشپ  راخ  لثم  تفرب و  وا  زا  رازراک  توق  دـش و  تسـس  شمادـنا  تحارج  مخز و  ترثک  زا  نوچ 
زا هکنانچ  دز  شکرابم  يولهپ  رب  هزین  مامت  توق  اب  دمآ و  رد  ترـضح  رانک  زا  هدرمـش  تمینغ  ار  تقو  نیعل )   ) ینزملا بهو  نب  حـلاص 

هللا لوسر  هلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  دومرف :  لاح  نیا  رد  دمآ و  نیمز  رب  تسار  فرط  زا  شکرابم  يور  داتفا و  رد  بسا 
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داتسیا تساخرب و  سپ 

هاخا او  هک  تشادرب  دایرف  دیود و  نوریب  همیخ  رد  زا  دیدب  نیا  نوچ  دوب  ردارب  تمس  هب  شهجوت  مامت  هک  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  ترضح 
هدـنکارپ اهنابایب  يور  رب  دیـشاپ و  یم  مه  زا  اههوک  شاک  داتفا و  یم  نیمز  رب  دـش و  یم  بارخ  نامـسآ  شاک  يا  هاتیب  لها  او  هادیـسا  و 

ارچ دیدرب ؟  یم  هچ  راظتنا  دـیا و  هداتـسیا  هچ  يارب  داد  رد  ادـن  ار  دوخ  رکـشل  نوعلم )   ) نشوجلا يذ  نب  مش  هک  تفگ  يوار  دـش .  یم 
شکرابم ناهد  رب  يریت  نیعل )   ) میمت نب  نیـصح  دندرک ،  هلمح  وس  ره  زا  ترـضح  نآ  رب  یگمه  سپ  دینک ؟  یمن  مامت  ار  نیـسح  راک 

رب رگید  یملاظ  درک و  شعطق  دز و  شپچ  فک  رب  نیعل )   ) کیرش نب  هعرز  دز و  شفیرش  موقلح  رب  يریت  نوعلم )   ) يونغ بویا  وبا  دز 
رب دایز  تقـشم  هب  یهاگ  هک  دوب  هدش  بلاغ  ترـضح  نآ  رب  فعـض  نانچ  داتفا و  رد  يورب  ترـضح  نآ  هک  دز  یمخز  شکرابم  شود 
درب ورف  هدروآ و  نوریب  سپ  درب ،  ورف  شکرابم  يولگ  رب  هزین  نوعلم  نانـس  هکنیا  ات  داتفا  یم  يور  رب  دروآ و  یمن  تقاـط  تساـخ ،  یم 

رد مولظم  نآ  هک  دـنکفا  ترـضح  نآ  فیرـش  رحن  رب  يریت  تفرگب و  نامک  هاگآ  درکن ،  اـفتکا  مه  نیا  رب  شا و  هنیـس  ياهناوختـسا  رد 
شسدقم نوخ  و  ( ، 668  ) دش عقاو  نیمز  رب  ترضح  نآ  سپ  دیسر  شکابم  هنیس  رب  ریت  نآ  هک  تسا  بوشآ  رهـش  نبا  تیاور  رد  داتفا . 

دوب وا  تسار  فرط  رد  هک  يدرم  هب  تفگ  نوعلم )   ) دعـس رمع  سپ  هبترم  دـنچ  دوخ  رـس  رب  تخیر  یم  تفرگ و  یم  دوخ  ياهفک  اب  ار 
درک و تقبس  ترضح  نآ  لتق  يوس  هب  دینـشب  نیا  نوچ  نیعل  دیزی  نب  یلوخ  نک  تحار  ار  واو  ور  نیـسح  يوس  هب  وش و  هدایپ  بسا  زا 

يو اب  نوعلم  رمـش  تسناوتن  تفرگ و  ار  وا  یـشزرل  هدعر و  دنک  ادـج  ار  ترـضح  نآ  كرابم  رـسهک  تساوخ  دـش و  هدایپ  نوچ  دـیود 
سواط نب  دیـس  درک .  ادج  ار  مولظم  نآ  سدقم  رـس  رفاک  نوعلم  نآ  دوخ  سپ  يزرل ؟  یم  ارچ  دنادرگ  هراپ  هراپ  ار  تیوزاب  ادخ  تفگ 

هللا تفگ و  یم  دز و  شفیرـش  موقلح  رب  ار  شریـشمش  دمآ و  ترـضح  نآ  دزن  دش و  هدایپ  هللا  هنعل  سنا  نب  نانـس  هک  هدومرف  هللا  همحر 
 . دیرب ار  شـسدقم  رـس  سپ  يرتهب  ردام  ردپ و  تهج  زا  مدرم  همه  زا  يربمغیپ و  رـسپ  وت  هک  مناد  یم  منک و  یم  ادج  ار  وت  رـس  نم  هک 
ار وا  درک و  یم  هلمح  وا  رب  نانس  دمآ  یم  وا  کیدزن  هک  ره  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  تداهـش  ماگنه  هک  تسا  يربط  تیاور  رد 

نیا رد  سپ  درپس .  یلوخ  هب  درک و  ادج  نت  زا  ار  رس  وا  دوخ  هک  نآ  ات  دربب  ار  بانج  نآ  رس  رگید  سک  ادابم  هکنآ  يارب  دومن  یم  رود 
نیع و سکچیه  هک  دش  رات  هریت و  اوه  نانچ  تفرگ و  ندیزو  خرس  يداب  دش و  ادیپ  اوه  رد  دوب  کیرات  هایـس و  هک  یتخـس  رابغ  ماگنه 

دیدرگ عفترم  تملظ  دش و  نشور  اوه  یتعاس  زا  سپ  هکنیا  ات  دندوب  باقع  دص  رتم  باذع و  رظتنم  نامدرم  دـید ،  یمن  يرگید  زا  يرثا 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  هک  یماگنه  نآ  رد  دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هر )   ) یمق هیولوق  نبا  . 

؟  تسیچ يارب  دایرف  هلان و  همه  نیا  درم  يا  نک  سبدـنتفگ  دـنز  یم  هرعن  هحیـص و  هک  دنتـسیرگن  ار  یـصخش  نایرکـشل  تشگ  دـیهش 
یم نامسآ  يوس  هب  رظن  یهاگ  هداتسیا  منیب  یم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنآ  لاح  منکن و  دایرف  منزن و  هحیص  هنوگچ  تفگ 
نم دیامن و  كاله  ار  نیمز  لها  مامت  دنک و  نیرفن  دناوخب و  ار  ادخ  هک  مسرت  یم  نآ  زا  دیامرف  یم  هراظن  ار  امش  هاگبرح  ینامز  دنک و 

رگید یهورگ  و  دیوگ ،  یم  هناهیفس  نخس  هناوید و  تسا  يدرم  نیا  هک  دنتفگ  مه  اب  رکشل  زا  یـضعب  موش .  كاله  ناشیا  نایم  رد  مه 
رسپ يدونشخ  تهج  هب  میدرک و  نتشیوخ  رب  گرزب  یمتـس  هک  مسق  ادخ  هب  دنتفگ  دندش و  هبتنم  مالک  نیا  زا  دنیوگ  ار  اهنآ  نوباوت  هک 

 . دـش عقاو  هچنآ  ناشیا  رما  زا  دـش  عقاو  ودـندرک  جورخ  دایز  نبا  رب  دـندرک و  هبوتاـجنامه  میتشک و  ار  تشهب  لـها  ناـناوج  دیـس  هیمس 
هک هدومرف  داشرا  رد  هللا  همحر  دیفم  خیـش  مینادن  لیئربج  زج  ار  وا  ام  دومرف  دوب ؟  سک  هچ  هدننز  هحیـص  نآ  موش  تیادف  تفگ :  يوار 

هکیلاح رد  زور  نآ  رهظ  زامن  زا  دعب  يرجه  مکی  تصش و  لاس  مرحم  مهد  هبنش  زور  رد  تفر  ایند  زا  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح 
تـشه هاجنپ و  تقو  نآ  رد  بانج  نآ  فیرـش  نس  تفر و  حرـش  هب  هک  يوحنهب  دوب  ایالب  رب  رباـص  ناـشطع و  مولظم و  تشگ و  دـیهش 

هیلع نینموملاریما  شردپ  اب  لاس  تفه  یس و  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شراوگرزب  دج  اب  ار  نآ  زا  لاس  تفه  هک  دوب  لاس 
و دوب ،  لاس  هدزای  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  زا  دـعب  شتماـما  تدـم  لاـس و  تفه  لـهچ و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  شردارب  اـب  مالـسلا و 

نآ ترایز  تلیضف  رد  رایسب  تایاور  دوب .  هدش  نوریب  شـضراع  زا  باضخ  دش  هتـشک  هک  یتقو  رد  گنر و  انح و  اب  دومرف  یم  باضخ 
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هیلع یلع  نب  نیـسح  تراـیز  دـندومرف  هک  تسیورم  مالـسلا  هیلع  قادـص  ترـضح  زا  هکناـنچ  هدـش  دراو  نآ  بوجو  رد  هکلب  ترـضح 
اب تسا  لداعم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  هدومرف  زین  دراد و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تماما  هب  رارقا  داقتعا و  هک  ره  رب  تسا  بجاو  مالـسلا 
زا دعب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  دنک  ترایز  هک  ره  هک  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  و  هلوبقم .  هرمع  دص  روربم و  جح  دص 

حابـصم رد  یمعفک  موحرم  ( 669  . ) تسا رایـسب  ترـضح  نآ  ترایز  تلیـضف  باب  رد  راـبخا  تسا و  مزـال  وا  يارب  تشهب  وا  تداـهش 
امغا و تلاح  متفرگ و  شوغآ  رد  ار  نینزان  ندب  نآ  دش  هتـشک  مردپ  نوچ  هک  دـنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  هنیکـس  ترـضح  زا  ( 670)

دیهـش وا  بیرغب  متعمـس  وا  ینورکذاف  بذـع  ام  متبرـش  نا  ام  یتعیـش  دومرف :  یم  مردـپ  مدینـش  لاـح  نآ  رد  داد ،  يور  میارب  یـشوهیب 
فیک ینورظنت  اعیمج  اروشاع  موی  یف  مکتیل  ینوقحـس  ادمع  لتقلا  دعب  لیخلا  درجب  ینولتق و  مرج  ریغ  نم  يذـلا  طبـسلا  انا  ینوبدـناف و 
لوسر بلق  اوحرج  دق  مهلی  نوجحلا و  ناکرا  ده  باصم  هزرل و  ای  نیعملا  ءاملا  ضوع  یغب  هوقـس  ینومحری و  نا  اوباف  یلفطل  یقـستسا 

ناتـساد هاگره  دـینک و  دای  ارم  دیدیـشون ،  اراوگ  بآ  هاـگره  نم !  ناوریپ  يا  ( 671  ) نیح لک  یف  یتعیـش  متعطتـسا  ام  مهونعلاف  نیلقثلا 
بسا نتخات  اب  سپس  دنتشک و  هانگ  یب  ارم  متسه ،  ادخ  لوسر  هریبن  نم  دییرگب .  نم  رب  دیدینـش ،  ار  يدیهـش  تداهـش  ای  یبیرغ  تبرغ 

زا نانآ  مدیبلط و  بآ  مریغص  لفط  يارب  هنوگچ  هک  دیدید  یم  دیدوب و  اروشاع  زور  رد  امـش  همه  شاک  يا  دندرک .  درخ  ار  مندب  ادمع 
یکاندرد گرزب و  تبیصم  نیا  زا  ياو  دندیناشچ .  مکچوک  كدوک  هب  ار  متـس  ریت  اراوگ  بآ  ياج  هب  دندرک .  يراددوخ  نم  هب  محرت 

يا سپ  دندرک !  راد  هحیرج  ار  سنا  نج و  لوسر  بلق  هک  نا  نآ  رب  ياو  دروآ  رد  هزرل  هب  ار  هکم )  رد   ) نوجح دـنلب  هوک  ياه  هیاپ  هک 
دینک تنعل  ار  نانآ  دیراد  ناوت  رد  هچ  ره  هشیمه و  نم !  نایعیش 

نامسآ باتفآ 

یباتفآ باجح  رد  دـش  وا  يور  زا  باتفآ  باتفآ  نوچمه  هزین  يور  هب  رـس  وا  ناطلغ  نوخ  كاـخ و  رد  رکیپ  وا  ناـیرع  رکیپ  زا  غیرد  يا 
بانج نآ  تسا  باتفآ  میوگب  رگ  رس  يالاب  هزین  شباتفآ  رگ  هولج  شلتق  ردنا  يرـشحم  نامـسآ  باتفآ  عاعـش  نوچ  نانـس  ریت و  وا  درک 

ره دشخبرون  هاگن  کی  زا  یلو  هم ،  رهم و  تسین  رتشیب  مجنا  دراد  اه  مخز  رمق  یک  نابات ،  هام  میوگب  ای  باتفآ  مسج  هراپ  دـص  دوب  یک 
(672  ) نیسحلا هللادبع  یبا  مولظم ،  دیهش  نیرین  ءایض  نینیع و  رون  هام  رهم و  رب  نامز 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  هب  نیسح  ماما  شرافس 

یم شیاپارس  زا  نوخ  هک  یلاح  رد  دینابسچ  هنیس  هب  ارم  شتداهـش  زور  رد  مردپ  دومرف :  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا 
درک میلعت  نم  هب  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  مردام  ار  نآ  هک  نک  ظفح  منک  یم  میلعت  هک  ار  اعد  نیا  مدنزرف !  يا  دومرف :  نم  هب  دیشوج و 

وت هب  راوشد  میظع و  يرما  گرزب و  یمغ  مهم و  رایـسب  تجاح  هک  یماگنه  دنا .  هدرک  لقن  لیئربج  زا  ادخ  لوسر  ادخ و  لوسر  زا  وا  و 
ای ریمـضلا ،  یف  ام  ملعی  نم  ای  نیلئاسلا ،  جئاوح  یلع  ردقی  نمای  میظعلا ،  نآرقلا  هط و  قحب  میکحلا و  نآرقلا  سی و  قحب  وگب :  دنک  ور 

یلع لص  ریـسفتلا  یلا  جاتحیال  نمای  ریغـصلا ،  لفطلا  قزار  ای  ریبکلا ،  خیـشلا  محار  ای  نیمومغملا ،  نع  اجرفم  ای  نیبورکملا ،  نع  اسقنم 
(673  ) اذک اذک و  یب  لعفاو  دمحم  لا  دمحم و 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  همان 

ار وا  داد و  وا  هب  يا  همان  تساوخ .  ار  مالسلا  هیلع  همطاف  دوخ  رت  گرزب  رتخد  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  هدش  تیاور 
رد هک  دندیسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  قداص  زا  دیامن .  میلـست  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  شردارب  هب  ار  نآ  هک  درک  رومام 
 . دوب هتشون  همان  نآ  رد  دنا  هتشاد  جایتحا  تمایق  زور  ایند و  يانف  ات  مدرم  هک  ار  هچنآ  مسق  ادخ  هب  دومرف :  دوب ؟  هتـشون  زیچ  هچ  همان  نآ 
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(674)

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  عادو  مود :  لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  عادو 

مالسلا ینم  نکیلع  موثلک !  ما  ای  بنیز !  ای  همطاف !  ای  هنیکس !  ای  دومرف :  دمآ و  مایخ  يوس  هب  عادو  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  ماگنه  نیا  رد 
يا هدننک  کمک  هن  هک  یسک  دشابن  نینچ  هنوگچ  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما  يا ؟  هداد  گرم  هب  نت  ایآ  ردپ !  يا  دروآرب :  دایرف  هنیکس  ! 

دندرک یم  اهرار  اطق  غرم  رگا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما  نادرگ !  زاب  نامدـج  مرح  هب  ار  ام  ردـپ !  يا  تفگ :  هنیکـس  يروای ؟  هن  دراد و 
موثلک ما  هب  يور  دومرف و  تکاس  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  اما  دنتخادرپ ،  نویـش  يراز و  هب  ماما  نانخـس  ندینـش  اب  مرح  ياهمناخ  دیباوخ  یم 

ترـضح نآ  و  دـمآ ،  ماما  يوس  هب  نانک  داـیرف  هنیکـس  هاـگنآ  گیـشاب  راد  دوخ  هک  منک  یم  تیـصو  ار  وت  رهاوخ !  يا  تفگ :  دومن و 
کنم یملعاف  هنیکـس  ای  يدـعب  لوطیـس  تفگ :  درک و  كاپ  ار  وا  کشا  دنیابـسچ و  هنیـس  هب  ار  وا  تشاد ،  یم  تسود  رایـسب  ار  هنیکس 

هریخ ای  یننیتات  يذـلاب  یلوا  تناف  تلتق  اذاف  یناـمثج  یف  حورلا  ینم  ماد  اـم  هرـسح  کعمدـب  یبلق  یقرحت  ـال  یناـهد  ماـمحلا  اذا  ءاـکبلا 
حرش زا  رـسپ  ( 11/633 قـحلا :  قاـقحا  و  ص 346 ) هدوملا :  عباـنی   ) يزودـنق لـقن  قباـطم  فلنخم  وبا  هب  بوسنم  لـتقم  ( 675  ) ناوسنلا

نکیلع یتیب  لها  ای  بنیز  ای  هکتاع و  ای  و  هیقر ،  ای  و  هنیکـس ،  ای  و  موثلک ،  ما  ای  يدان :  مث  دـیوگ :  یم  هام  شـش  لفط  تداهـش  تیفیک 
 ، مـتفر زین  نـم  نـم !  تـیب  لـها  يا  بـنیز !  يا  هکتاـع !  يا  هـیقر !  يا  هنیکـس !  يا  موـثلک !  ما  يا  دروآرب :  داـیرف  هاـگنآ  مالــسلا  ینم 

ظفاحادخ

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يدنمتریغ 

هتفر شکرابم  ندب  زا  نوخ  ردق  نآ  هداتفا  نیمز  رب  دراد  رکیپ  رب  ریت  هزین و  ریـشمش و  مخز  اهدص  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس 
یگنـشت و دنک .  یم  ربارب  نیدنچ  ار  اه  مخز  شزوس  دـبات و  یم  شا  هراپ  هراپ  نت  رب  ناتـسبرع  مرگ  باتفآ  درادـن .  تکرح  ییاناوت  هک 

يادص هاگان  دـنک .  زاب  مشچ  دـناوت  یمن  یناوتان  و  ( 676  ) فعـض زا  هدـنامن ،  شناوتان  رکیپ  رد  یقمر  دزادـگ و  یم  ار  وا  رگج  شطع 
مامت هدرک  هلمح  وا  ياه  همیخ  هب  نمشد  دنیب  یم  دنک ،  یم  زاب  مشچ  دونش .  یم  ار  دوخ  سیماون  هجـض  نمـشد و  هلهله  ناروتـس و  مس 

رب فعـض  رثا  رد  هک  هدـشن  دـنلب  نیمز  زا  يرادـقم  زونه  دـنک ،  عافد  دوخ  مرح  زا  دزیخرب و  ياـج  زا  هک  درب  یم  راـک  هب  ار  دوخ  شوک 
مکل نکی  مل  نا  نایفـس  یبا  لآ  هعیـش  ای  دیامرف :  یم  دنز و  یم  دایرف  یلاح  یب  نآ  رد  درادـن .  تکرح  ییاناوت  رگید  دروخ ،  یم  نیمز 
دیشاب ایند  هب  هدازآ  مدرم  لقاال  تسین  ینییآ  ینید و  ناهج  هب  ار  امش  رگ  ( 677  ) مکایند یف  ارارحا  اونوکف  داعملا  نوفاخت  متنک ال  نید و 

 . دیراد راک  نم  اب  امش  مراد و  گنج  امش  اب  نم  دیشاب .  هدازآ  ایند  رد  القا  دیرادن  نامیا  نید و  رگا  نایفـسوبا ،  نادناخ  نایئادف  زا  ینعی 
یتح دوب  هدنز  هک  یعقوم  ات  دراد و  یم  زاب  اه  همیخ  رب  هلمح  زا  ار  اهنآ  ات  دشوک  یم  ردق  نآ  دیزات ،  یم  نانآ  رب  هک  دنا  هدرک  هچ  نانز 
يوس ار  ام  لد  نیب  نوخ  هب  هقرغ  نوخ  هب  هش  يا  دوش .  کیدزن  شمرح  ياه  همیخ  هب  نمـشد  هاپـس  زا  يدحا  تشاذـگن  یلاح  نینچ  رد 

وت ارهز و  هیرهم  بآ  ار  ادگ  هاش و  دوب  وت  يوس  هب  دیما  مشچ  تیادگ  دنناهـش  داجیا و  روشک  هشوت  ار  ادخ  مینیبب  وت  يوس  هب  هک  نیب  ام 
هاش نیدلا  رصان  زا  ار  اضق  راک  نیا  رد  هچ  منادن  دوب  تحلصم  ناج  یهد  هنشت  بل 

هلاس هس  رتخد 

یگنـشت تدش  زا  لفط  نآ  دیـسوب و  ار  دوخ  هلاس  هس  رتخد  دومرف ،  نادـیم  هدارا  درک و  عادو  مرح  لها  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه 
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هناور ترـضح  نآ  سپ  مروایب  یبآ  تیارب  ات  نک  ربص  نم !  کـچوک  رتخد  يا  دومرف :  ترـضح  نآ  شطعلا  هاـتبا !  اـی  دروآ :  رب  داـیرف 
زا ترضح  نآ  دنتفر .  اه  همیخ  هب  رکشل  نیسح !  يا  تفگ :  دمآ و  هفوک  هاپس  زا  يدرم  نامز  نیا  رد  تفر ،  تارف  يوس  هب  دش و  نادیم 
نم يارب  نابرهم !  ردپ  يا  تفگ :  دمآ و  ردپ  لابقتـسا  هب  کچوک  رتخد  نآ  دیناسر .  اه  هیمخ  هب  تعرـس  هب  ار  دوخ  دمآ و  نوریب  تارف 

یگنـشت و لمحت  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  مزیزع  دومرف :  دـش و  يراج  شناگدـید  زا  کـشا  نخـس ،  نیا  ندینـش  زا  ماـما  يا ؟  هدروآ  بآ 
نوچ و  داد ،  یلست  ار  وا  دیـشک و  وا  یناشیپ  رب  تسد  دراذگ و  لفط  نآ  ناهد  رد  ار  دوخ  تشگنا  سپ  تسا ،  راوشد  نم  رب  وت  يرارقیب 

 . دمآ مهاوخ  وت  دزن  مدـنزرف !  يا  دومرف :  ماما  تفرگ ،  ار  ماما  ناماد  دـیود و  ماما  يوس  هب  لفط  نآ  دور  نوریب  اه  همیخ  زا  تساوخ  اما 
سپ مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  مدید  مدوب .  هداتـسیا  فص  شیپاشیپ  نم  دیوگ :  یم  دوب ،  نمـشد  نازابرـس  زا  هک  عفان ،  نب  لاله  ( 678)

ياهماگ اب  دمآ و  نوریب  همیخ  زا  هکداتفا  یکرتخد  هب  ممـشچ  هاگان  ماگنه  نیا  رد  دـیآ .  یم  نادـیم  يوس  هب  دوخ ،  تیب  لها  اب  عادو  زا 
تفرگ و ار  ترـضح  نآ  نماد  هاگنآ  دـیناسر .  ترـضح  نآ  هب  ار  دوخ  تفاتـش و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لاـبند  هب  ناود  ناود  نازرل ، 

هنشت یکدوک  نابز  زا  زوس  رگج  یلو  هاتوک  نخس  نیا  ندینش  ما  هنشت  نم  رگنب ،  نم  هب  ناج  اباب  ناشطع  یناف  یلا  رظنا  هبا !  ای  دز :  ادص 
ار مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانچنآ  وا  نخس  دنشاب .  هدیشاپ  کمن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رادغاد  لد  ياهمخز  رب  هک  دوب  نآ  لثم  ماک ، 
 ! مرتخد یلیکو .  هناف  کیقسی  هللا  دومرف :  رتخد  نآ  هب  رابکـشا  یمـشچ  اب  دش .  يراج  شناگدید  زا  کشا  رایتخا  یب  هک  تخاس  بلقنم 
هچ دوب و  هک  كرتخد  نیا  مدیـسرپ  دیوگ :  لاله  تسا .  نم  هاگهانپ  لیکو و  وا  اریز  دـنک ،  یم  باریـس  ارت  ادـخ  یتسه  هنـشت  مناد  یم 

 . تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلاس  هس  رتخد  مالسلا  هیلع  هیقر  وا  دنداد :  خساپ  نم  هب  تشاد ؟  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  یتبسن 

لوسر غاب  هویم 

مـشچ رون  منیـسح  هدرورپ  تسد  ملوتب  بلق  هراپ  ملوسر  غاب  هویم  میابع  لآ  نشلگ  نابز  نیریـش  لبلب  میالبرک  هاـش  ماـکان  رتخد  هیقر  نم 
يریاط ملاح  هدیروش  یکدوک  مریسا  نم  ممیتی  نم  میاود  ار  نادنمدرد  مهانپ  ار  نادنمتسم  مزاین  لها  هلبق  منالد  بحاص  هبعک  میافطـصم 
سدق راسخاش  زا  ینبلگ  میادخ  رون  علطم  تیانع  ضیف و  عبنم  تمحر  ناتسب  هویم  تمصع  ناویا  هرهز  میاپ  هدرزآ  يورهر  ملاب  هتسکشب 

روش و زا  داتفا  شرع  ناکرا  رب  هزرل  منیشتآ  هآ  هدنکفا  كاخ  ناماد  رب  هلعش  میایح  مرـش و  تفع و  نامـسآ  زا  یبکوک  تلیـضف  اوقت و  و 
دیآ هکناز  نم  زا  دیئوج  لگ  يوب  مبالگ  نم  میاونیب  اپ و  هداتفا  مدرم  ریگتسد  مناهنپ  جنگ  نوچ  ما  هتشگ  ناریو  ماش  نیا  رد  هچرگ  میاون 
عبط هدـنام  لگ  نیا  فاصوا  زا  زجاـع  نک  وزرآ  یهاوخ  هچ  ره  شناتـسآ  ز  اـسر )  ) يا میافـص  اـب  كاـپ  كاـخ  زا  نیـسح  يوجلد  يوب 

 . میاسران

تداهش زا  دعب  عیاقو  موس :  لصف 

 ! دروخن بآ  ردپ  هنشت  بل  دای  هب 

هب دنتفای .  ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  زا  كدوک  اعومجم 23  اه  همیخ  نورد  رد  دنتفر ،  اه  همیخ  هب  تراغ  يارب  نانمشد  هک  اروشاع  رـصع 
 . دـنهدب بآ  اه  نآ  هب  دد  هزاجا  دعـس  رمع  دنتـسه  گرم  رطخ  رد  یگنـشت  تدـش  رثا  رب  كدوک  نیا 23  هک  دنداد  شرازگ  دعـس  رمع 

یکی درک .  تکرح  هاگلتق  يوس  هب  ناود  ناود  تفرگ و  ار  بآ  فرظ  ترضح  نآ  دیـسر  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  هب  تبون  هک  یتقو 
بآ شیارب  منک و  ادیپ  ار  وا  مهاوخ  یم  دوب .  هنشت  میاباب  دومرف :  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  يور ؟  یم  اجک  دیسرپ :  نمشد  نایهاپـس  زا 

دومرف درک ،  یم  هیرگ  هکیلاح  رد  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  دندرک !  دیهش  هنـشت  بل  اب  ار  تردپ  روخب  تدوخ  ار  بآ  تفگ :  وا  مربب . 
هیقر ترـضح  تسا :  هدش  لقن  نینموملا  رورـس  باتک  زا  دوب !  ردپ  هار  هب  مشچ  هداجـس ،  رانک  ( 679  . ) مماـشآ یمن  بآ  مه  نم  سپ  : 
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قبط زین ،  اروشاع  رهظ  دـناوخ .  یم  زامن  نآ  يور  رب  ترـضح  نآ  و  درک ،  یم  نهپ  ار  ردـپ  هداجـس  زاـمن ،  ماـگنه  راـب  ره  مالـسلا  هیلع 
 : تفگ وا  هب  مالسلا  هیلع  هیقر  دش .  همیخ  دراو  رمش  ناهگان  یتدم ،  زا  سپ  یلو  تسـشن .  راظتنا  هب  درک و  نهپ  ار  ردپ  هداجـس  تداع ، 

نزب ار  رتخد  نیا  تفگ :  دوخ  مالغ  هب  دید ،  ردپ  هار  هب  مشچ  هداجس ،  رانک  رد  ار  كدوک  نآ  هکنآ  زا  دعب  رمـش  يدیدن ؟  ار  مردپ  ایآ 
دمآ رد  هزرل  هب  دنوادخ  شرع  هک  دز  هنادزان  نآ  تروص  هب  یلیس  نانچ  دمآ و  شیپ  دوخ  رمش  درکن .  لمع  روتسد  نیا  هب  مالغ  ! 

متروص هب  نزم  یلیس 

یمن اهنت  سکیب و  راید ،  نیا  زا  ما  هدـمآ  سابع  ربکا و  یلع  اب  نم  مور  یمن  اباب  هتـشک  رانک  زا  نم  ما  هناـیزات  نزم  شنم ،  دـب  مصخ  يا 
ربکا و یلع  یب  نم  ایح  یب  رمش  يا  متروص  هب  نزم  یلیس  مور  یمن  اهرـس  هرمه  ماش  يوس  نم  نفک  یب  نابایب و  رد  نینچ  هداتف  اهنت  مور 

(680  ) مور یمن  الیل 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  بسا 

یم هدولآ  بانج  نآ  نوخ  هب  ار  دوخ  یناشیپ  درک و  یم  شدرگ  ترـضح  نآ  ناج  همین  دسج  فارطا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بسا 
بسا دنتفرگ .  ار  وا  نوماریپ  ناراوس  تسا .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نابسا  زا  نیا  دیریگب ،  ار  بسا  نیا  دز :  دایرف  دعس  نبا  تخاس . 
تسد وا  زا  هک  یماگنه  دنک .  یم  هچ  مینیبب  دینک  ربص  تفگ :  دعس  نبا  درک .  كاله  ار  بسا  دنچ  مدرم و  زا  یهورگ  تخات و  اهنآ  رب 
بسا دز .  دایرف  درک و  هتشغآ  ترـضح  نآ  ياه  نوخ  هب  ار  دوخ  تروص  تفر و  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  فرط  هب  رگید  راب  دنتـشادرب 
بسا نانز  هک  یماگنه  درک .  نوریب  اه  همیخ  زا  ار  نانز  دوخ  دایرف  اب  دمآ و  تارهاط  مایخ  فرط  هب  نیا  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

لاح اب  دـندروآرب و  دایرف  دـندز و  یم  دوخ  تروص  رـس و  هب  دـنتخیر و  نوریب  اه  همیخ  زا  دـندید  نوگژاو  نیز  يداع و  ریغ  لاـح  هب  ار 
دـش نوگن  نیز  اب  هک  هاش  نآ  جارعم  فرفر  هگان  هب  دوب .  دنلب  فرط  ره  زا  ایلع !  ای  ادمحماو و  دایرف  دـندیود و  نادـیم  فرط  هب  ناشیرپ 

راوسهش دش  نوچ  هک  ربمیپ  تخد  دز  هحیـص  شیور  هب  ناکیپ  جامآ  شـشک  قشاع  نت  نایرگ  هدید  نوخ  زا  رپ  شلاب  رب و  هاگرخ  يوس 
همیلظلا همیلظلا  تفگ  یمه  همیهب  رکیپ  شو  مدآ  نآ  رم  شلاگس  دب  مصخ  درک  وا  اب  هچ  شلاح  تسا  نوچ  شیدنکفا  اجک  رـشحم  زور 

لاوحا ياناد  زجب  سک  دـنادن  لاح  نآ  رد  شلاح  يدـب  نوچ  منادـن  ردارب  لاح  زا  ددرگ  ایوج  هک  رـشحم  نوتاـخ  نآ  دـش  نادـیم  يوس 
او هایبنا  هادجا و  هادمحم و  او  تفگ  یم  تشادرب و  لیوع  هبدن و  گناب  تشاذگ و  رس  رب  تسد  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  سپ  تفگ :  يوار 

ردقنآ دارلا و  همامعلا و  بولسم  افقلا  نم  سارلا  زوزحم  البرکب  عیرص  ءارعلاب  نیسح  اذه  هانسحاو  هاتزمحاو  ارفعجاو  هایلعاو  هامـساقلا  ابا 
رب هچ  ماگنه  نآ  رد  هک  ار  ترضح  نآ  تیب  لها  لاح  دناد  ادخ  هدوب و  نینچ  زین  تیب  لها  رگید  لاح  و  درک .  شغ  ات  درک  هیرگ  هبدن و 

کـسرف عرـسا  و  هسدقملا :  هیحانلا  نع  هیورملا  هرایزلا  یف  و  تسین .  نآ  ریرحت  ریرقت و  نایب  روصت و  يارای  ار  يدـحا  هک  تشذـگ  اهنآ 
روعـشلا تارـشان  رودخلا  نم  نزرب  ایولم  هیلع  کجرـس  نرظن  ایزخم و  كداوج  اسنلا  نیار  املف  ایکاب  امهمهم  ادـصاق  کمایخ  یلا  ادراش 

یلع سلاج  رمـشلا  تاردابم و  کعرـصم  یلا  تاللذـم و  زعلا  دـعب  تایعاد و  لـیوعلاب  تارفاـس و  هوجولا  نع  تاـمطال و  دودـخلا  یلع 
هانقلا یلع  عفر  کسافنا و  تیفخ  کساوح و  تنکـس  دق  هدنهمب  کل  حباذ  هدیب  کتبیـش  یلع  ضباق  كرحن  یلع  هفیـس  علوم  كردـص 

يور مولظم  دیهـش  نآ  سدـقم  دـسج  رب  وا  سابل  ندوبر  عمط  تهج  هب  دـندرک  دیهـش  ار  ترـضح  نآ  رکـشل  نوچ  تفگ  يوار  کسار 
و تخیر ،  شیور  رس و  يوم  دش و  صوربم  دیشوپ و  نت  رب  تشادرب و  یمرضح  هویح  نبا  نیعل )   ) قاحسا ار  شفیرش  نهاریپ  دندروآ ، 

رگید تیاور  هب  و  نیعل )   ) دـثرم نب  سنخا  ار  ترـضح  نآ  هماـمع  دوب .  ریـشمش  هزین و  ریت و  خاروس  هد  دـص و  زا  هداـیز  نهاریپ  نآ  رد 
نآ رتشگنا  و  دوبر .  نیعل )   ) دـلاخ نب  دوسا  ار  شکرابم  نیلعن  و  دـش .  موذـجم  ای  هناوید  تسب  رـس  رب  تشادرب و  يد  زا  دـیزی  نب  رباـج 

دومن و عطق  ار  وا  ياـهاپ  اهتـسد و  راـک  نیا  يازـسب  راـتخم  دوبر .  درک و  عـطق  شکراـبم  تشگنا  اـب  نیعل  میلـس  نب  لدـجب  ار  ترـضح 
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وا تهج  نیا  زا  درب و  نیعل  ثعـشا  نب  سیق  ار  ترـضح  نآ  زخ  هفیطق  و  دیدرگ .  لصاو  منهج  هب  ات  دطلغب  دوخ  نوخ  رد  ار  وا  تشاذگ 
هدنز زونه  دندنکفا و  لبازم  رد  ار  وا  دندرک و  هرانک  زا  وا  تیب  لها  دش و  موذجم  نوعلم  نآ  هک  هدش  تیاور  دـندیمان .  هفیطقلا  سیق  ار 

هب ار  هرز  نآ  تشکب  ار  وا  راتخم  هک  یتقو  تفرگ و  رب  نوعلم  دعـس  رمع  ار  ترـضح  نآ  هرز  دـندیرد .  یم  ار  شتـشوگ  اهگـس  هک  دوب 
دوبر و رـسب  نب  کلام  ار  شرگید  هرز  هک  دنا  هتفگ  اریز  هدوب  هرز  ود  ار  ترـضح  نآ  هک  دـیامن  یم  نینچ  و  دیـشخب ،  هرمع  وبا  وا  لتاق 
 ، تشادرب یلشهن  سفالف  یتیاور  هب  و  یمیمت ،  هلظنح  نب  دوسا  یلوق  هب  و  يدوا ،  قلخلا  نب  عیمج  ار  ترضح  نآ  ریـشمش  و  دش .  هناوید 

یمق ثدـحم  تسا .  ظوفحم  نوصم و  تماـما  توبن و  ریاـخذ  زا  دوخ  لاـثما  اـی  راـقفلاوذ  هک  اریز  تسا  راـقفلاوذ  زا  ریغ  ریـشمش  نیا  و 
دـسر یم  رظن  هب  هچنآ  نکل  هدشن ،  مهیلع  هللا  ناوضر  ادهـش  ریاس  هحلـسا  هماج و  ندوبر  زا  يرکذ  لتاقم  بتک  رد  هک  دـیوگ  هللا  همحر 

هماج و نیعل  لیفط  نب  میکح  هک  هتفگ  امن  نبا  دـندوبر .  دوب  اهنآ  ندـب  رب  هچ  نآ  دـندرکن و  يدـحا  رب  اـقبا  هفوک  فـالجا  هک  تسا  نآ 
نایب رد  دابکالا .  هلکآ  نبا  هیمس و  نبال  مک  وبلس  تسا و  ادهـش  هیقداص  هیورم  ترایز  رد  دوبر .  ار  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  هحلـسا 

ار ریت  نآ  تمحز  نآ  هب  درذـگب و  تسناوتن  دوب  هدیـسر  مولظم  نآ  یناشیپ  هب  هک  يریت  زا  وا  لتاق  هک  یتسناد  ملـسم  نب  هللادـبع  تداهش 
یلاح رد  مالسلا  هیلع  بنیز  ( 681  ) درذگب دوخ  لوتقم  حالس  سابل و  زا  درذگن  ریت  کی  زا  هکیسک  دوش  یم  روصت  هنوگچ  دروآ  نوریب 

هب ار  دوخ  سپـس  دـش و  یم  هدـنکارپ  مه  زا  اه  هوک  شاک  دـمآ و  یم  دورف  نیمز  رب  نامـسآ  شاـک  تفگ :  درک  یم  نویـش  داـیرف و  هک 
دایرف مالسلا  هیلع  بنیز  دندش .  کیدزن  وا  هب  شنارای  زا  یهورگ  اب  دعس  نب  رمع  ماگنه  نیا  رد  دیناشک .  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  فرط 

شمـشچ زا  کشا  دینادرگرب و  ار  دوخ  يور  دعـس  نبا  ینک .  یم  هاگن  هرظنم  نآ  هب  وت  دوش و  یم  هتـشک  نیـسح  دعـس ،  دنزرف  يا  دز : 
 : دز دایرف  دعس  نبا  ماگنه  نیا  رد  دادن  ار  وا  باوج  یسک  تسین ؟  ناملسم  رفن  کی  امش  نایم  رد  ایآ  دروآ :  رب  دایرف  بنیز  دش .  يراج 

سپس دز و  بانج  نآ  ندب  رب  هبرض  دنچ  دوخ  ریشمش  اب  تسشن و  ترضح  نآ  هنیس  رب  دیود و  ولج  رمـش  دینک .  تحار  اب  نیـسح  دیورب 
(682  . ) دیرب ار  شکرابم  رس 

يدسا درم  بیاجع  ندید 

هب ياه  ندب  نآ  نوماریپ  رد  نم  تفگ :  یم  دوب  هدرک  ندید  البرک  گنج  نادـیم  زا  هفوک  رکـشل  تکرح  زا  سپ  هک  دـسا  ینب  زا  يدرم 
نآ رد  دـندوب .  هتفرگ  ار  كاپ  نادـبا  نآ  نوماریپ  هک  یکاـپ  حاورا  تشاد و  ینـشور  فرط  ره  زا  هک  مدـید  ینازورف  راونا  هتـشغآ  نوخ 

دیناسر و مالـسلا  هیلع  ماما  سدقم  ندب  هب  ار  دوخ  دنک .  یم  تکرح  هدـش  یـشالتم  ياه  ندـب  نایم  رد  هک  مدـید  ار  بیهم  يریـش  نایم 
نینچ زگره  اریز  مدیسرت ،  عضو  نیا  زا  نم  تشاد .  اه  هلان  دز و  یم  دایرف  ناویح  نیا  دیبسچ .  شندب  درک و  هتـشغآ  وا  نوخ  هب  ار  دوخ 

ار دوخ  يا  هشوگ  رد  دـیوگ :  یم  و  دـنک .  راتفر  هنوگ  نیا  هدـش  هراپ  هراـپ  ياـه  ندـباب  يا  هدـنرد  ناویح  هک  مدوب  هدـیدن  ار  يا  هرظنم 
دیوگ درم  نیا  مدیدن .  يزیچ  هلان  دایرف و  زج  هدنرد  ریش  زا  متسیرگن  هچ  ره  داد .  دهاوخ  ماجنا  يراک  هچ  تبقاع  مرگنب  ات  مدرک  یفخم 

ره زا  هلان  دایرف و  هتفرگارف و  ار  نیمز  هک  مدید  ینازورف  ياه  عمـش  بش  همین  ماگنه  رد  هک  دوب  نیا  دـش  نم  بجعت  بجوم  هک  يزیچ  : 
(683  . ) دیسر یم  شوگ  هب  وس 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  یب  رکیپ  رانک  مالسلا  هیلع  بنیز 

هراپ هراـپ  اـهرکیپ  نیرت  هزیکاـپ  نیرت و  فیرـش  قرغ و  نوخ  رد  ـالبرک  نیمز  درک و  بورغ  يرجه  لاس 61  مرحم  مهد  زور  دیـشروخ 
زا يا  هتـسد  اب  بنیز  هام ،  گنر  یب  ییانـشور  رد  دـمآ .  نوریب  اـهربا  ریز  زا  گـنر  هدـیرپ  رون  یب  هاـم  دوب .  هداـتفا  نیمز  يور  هدـنکارپ 

شزیزع تسد  یپ  رد  یکی  دنتـشگ .  یم  هراپ  هراپ  ياهرکیپ  هدنکارپ  تاعطق  نایم  رد  هدیدغاد  هدـش و  هویب  نانز  زا  یهورگ  ناکدوک و 
نازوس و یلد  اب  بنیز  و  درک .  یم  ادـیپ  ار  شماقمالاو  ردارب  ياپ  یموس  تسج ،  یم  ار  شراوگرزب  رهوش  يوزاـب  يرگید  تشگ ،  یم 
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هک تسا  نیـسح  ماـما  نیا  تفگ :  یم  دـیبلط و  یم  کـمک  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شدـج  دـیلان و  یم  نازادـگ  يرگج 
يادـف هب  مردـپ  هتفر .  جاراـت  هب  شیادر  هماـمع و  ادـج ،  نت  زا  شرـس  هعطق ،  هعطق  شیاـضعا  هداـتفا ،  ـالبرک  نیمز  رب  نوـخ  هب  هتـشغآ 

ات تسین  بیاغ  هک  یبیرغ  يادف  هب  مردپ  هداتفا .  هراپ  هراپ  هکت و  هکت  نابایب  رد  شیاه  همیخ  و  هدـش ،  تراغ  شهاگرکـشل  هک  يرادرس 
 . هداتفا نیمز  يور  ممشچ  ربارب  رد  شا  هراپ  هراپ  رکیپ  هکلب  مرادب .  ار  شا  يدوبهب  دیما  ات  تسین  رامیب  مشاب و  هتشاد  ار  شتـشگزاب  دیما 

نوخ شنساحم  هک  یسک  يادف  هب  مناج  دندیرب ،  ار  شرـس  هنـشت  بل  اب  هک  یماک  هنـشت  داد و  ناج  مغ  اب  هک  يا  هدیدمغ  يادف  هب  مناج 
يازفا رون  دیشروخ  نآ  رود  راو  هناورپ  يا  هدع  هدیشک  فص  قح  ياروش  زکرم  رب  دش  بصن  قح  ياروشاع  زور  قح  مچرپ  دوب :  ناکچ 

وریپ قح  ياضما  دوخ  نوخ  اب  دنک  یم  مان  تبث  يارب  يراکادـف  ره  قح  يافیتسا  سرد  نآرق ،  سرد  نید  هاگـشناد  داتـسا  دـهد  یم  قح 
نبا رکـشل  قح  يارجا  دـنک  دـشاب  قح  درم  رویغ  ناملـسم  ره  یئومنهک )   ) قح يادوس  رگادوس  فک  هب  ناج  تسرپ  قح  یهورگ  نآرق 

هدش و ادج  ياهرـس  اه  لعـشم  ییانـشور  وترپ  رد  دندرک و  یم  يراسگ  هداب  دنتـشاد و  ینیـشن  بش  دوبن  رود  نادـنچ  هک  ییاج  رد  دایز 
رسپ یلع  نب  نیسح  تفگ :  یم  دوب  هدرک  ادج  ار  ماما  رس  هک  یسک  هب  هک  دش  یم  هدینش  ییادص  دندرمـش .  یم  ار  هتفرگ  امغی  هب  لاوما 
دزن نونکا  دزادنارب .  ار  نانیا  تنطلس  تساوخ  وا  دوب .  برع  درم  نیرتراوگرزب  هک  یتشک  ار  یسک  یتشک ،  ار  ادخ  لوسر  تخد  همطاف 

تفرب و هک  نیا  وا  باوج  دنا .  هداد  مک  دنهدب  وت  هب  وا  نتشک  شاداپ  هب  ار  دوخ  ياه  هنیزخ  همه  رگا  هک  ریگب  شاداپ  وش و  دوخ  ناریما 
ذا مهریخ  ابا و  اما و  سانلا  ریخ  تلتق  ابجحملا  دیـسلا  تلتق  ینا  ابهذ  هضف و  یباکر  رقوا  دروآرب :  دایرف  داتـسیاب و  دعـس  رمع  همیخ  رد  رب 
هک ار  یسک  متشک  متـشک .  ار  ماقم  یلاع  رورـس  نآ  نم  هک  اریز  ینک ،  رپ  میـس  رز و  زا  ار  مبـسا  نیجروخ  هک  دیاب  ( 684  ) ابسن نوبسنی 
 . دـسر یم  نایاپ  هب  ناتـساد  اج  نیا  رد  دـنیوگ  یم  تشاد .  ار  اـه  بسن  نیرت  هزیکاـپ  نیرتهب و  و  دـندوب ،  مدرم  نیرتهب  شرداـم  ردـپ و 

ینامز دش .  هتشک  ناشدرف  نیرخآ  ات  دندرک و  يرادیاپ  نت  رازه  راهچ  ربارب  رد  يرایسب  ياه  تعاس  هک  يدیهش  نت  هس  داتفه و  ناتـساد 
 : تفگ درک و  رذگ  ناشیارب  يا  هتخوسلد  دننک ،  عمج  ار  اهنآ  هدـنکارپ  ياضعا  هک  دـنزاسب  يربق  اهنآ  يارب  هک  نآ  زا  شیپ  تشذـگ و 

هامح اجیهلا  یلا  اعارـس  یغولا  یف  تیلاـصم  اوناـک  دـقل  يرمعل  هجامـس  نیعلا  ضفنی و  یـشحلا  ناـکف  مهلاـجم  مهمئادـجا و  یلع  فقو 
همامق ارهز  تاداس و  توملا  يدل  مهنم  لضفا  نووارلا  يار  نا  ام  همغارض و  لیغ  داسا  مهفایساب  مهیبن  تنب  نبا  رصن  یلع  اوسات  همراصخ 
نادیم رد  اهنآ  هک  مدوخ  ناج  هب  تخیر .  یم  کشا  هدـید  دـش و  یم  هراپ  هراپ  مغ  زا  لد  مداتـسیاب .  گنج  نادـیم  ادهـش و  رازم  رـس  رب 

هشیب ناریش  و  دندرک ،  تماقتسا  ربمغیپ  رسپ  يرای  رد  تفارش ،  اب  دندیود و  یم  يزابناج  يارب  يدرم  ناوج  اب  هک  دندوب  یناروالد  گنج 
هب يدرمناوج  يراوگرزب و  يرورس و  اب  هک  ارچ  هدیدن ،  اهنآ  زا  رترب  ناگدننیب  هدید  زونه  دندوب .  هتفرگ  تسد  هب  ریـشمش  هک  دندوب  يا 

تبیصم نیا  رسارس  رد  هک  یبنیز  دنامن .  یسک  مالـسلا  هیلع  بنیز  زج  هب  دندش  نایامن  هنحـص  نیا  رد  هک  یناسک  زا  دنتفر .  گرم  يوس 
ردارب رانک  رد  بنیز  البرک .  يوناب  بنیز  تسا ،  یقاب  خیرات  رد  شنادیواج  راتفر  اب  ییاهنت  هب  وا  دوبن ،  ناهنپ  ام  هدـید  زا  ینآ  كاندرد 
رامیب زا  بنیز  تشادن .  باوخ  دوب و  رادـیب  بنیز  یلو  دوب .  هتفر  باوخ  هب  شردارب  هک  مد  نآ  دینـش ،  ار  نمـشد  ویرغ  نیتسخن  هک  دوب 

راـنک رد  نآ  ماـجننا  اـت  راتـشک  زاـغآ  زا  هک  تسا  یـسک  بنیز  تسیرگ .  یم  يارب  داد و  یم  يرادـلد  ار  رـضتحم  درک و  یم  يراتـسرپ 
شوخ هتفخ  يا  يدرپس  یسک  هچ  هب  ار  ام  ناج  نیسح  تفگ :  دیـشک و  لد  زا  هلان  بنیز  ( 685  . ) دش هدید  مالسلا  هیلع  نیسح  شردارب 

نک زامن  دوخ  نفک  یب  ناگتشک  رب  زیخ  ياپ  هب  تماما  ریرس  ثراو  يا  نک  زان  باوخ  سپس  نیبب و  ام  لاوحا  نک  زاب  هدید  نوخ  رتسب  هب 
زاهج یب  رتش  رب  راوس  ار  ام  ناوراک  ریم  يا  دـش  ماش  حبـص  زیخرب  نک  زارد  نانآ  يریگتـسد  هب  یتسد  رگن  ـالب  رحب  هجل  هب  دوخ  نـالفط 
کی يا  هتـسب  تسد  هب  شدـنب  هتـسکش  لد  هتـسدکی  نک  زاـجح  يوس  هب  هناور  رگید  راـب  ساره  رپ  تشد  نیا  زا  ریگب  اـم  تسد  اـی  نک 
رهپـس تشپ  تملظ  باجح  رد  دـش  تمـصع  جرب  دیـشروخ  هدـیدن  کلف  مشچ  رهاوخ  راز  لاح  نوچ  هدـید  ود  ره  رون  يو  ردارب  ناهج 
لفحم عمش  يا  ام  لد  هلال  يا  هدیرورپ  زان  اب  رهق  زا  هدرک  هچ  نارود  رهـش  هرهـش  هدرپ  یب  رهد  يوناب  هناد  رد  هدیمخ  مغ  راب  زا  تمـشح 

لد هتـسدکی  هدـیرپ  نایـشآ  زک  لاب  رپ و  یب  غرم  نوچ  لاماپ  مصخ  تسد  رد  لافطا  لاح  هب  رگنب  هدیـشک  کلف  رب  رـس  ام  لباقم  ینرب  ام 
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رد ربکا  ریـسا و  یلیل  ربهر  لقع  هناوید  رـسن  رگن  وش  نودرگ  هدیلخ  اپ  هب  شراخ  هتـسخ  راز و  هقلح  کی  هتـسب  تسد  هب  شدـنب  هتـسکش 
ریجنز هب  ار  رامیب  ریدقت  تسد  هتـسب  رب  هدیرد  ولگ  رغـصا  لباقم  رد  هداتفاک  لگ  رد  بابر  ياپ  لد  رب  هنیکـس  تسد  هدـیپت  نوخ  كاخ و 

ماع مزب  رد  نمشد  ماک  هب  متفر  هدیشچ  ملا  رهز  هنامز  رغاس  زا  هنابش  هنازور و  هنابز  دنز  شهآ  هدینش  یـسک  زگره  ریجخن  فاق و  ياقنع 
وم هب  وم  رگ  هدیمر  مفک  زا  لد  ار  ادخ  نالدبحاص  ار  ایربک  سومان  ارآ  سلجم  دندرک  هدـیکچ  ملد  زا  نوخ  نمـشد  مالک  زا  داد  نمـشد 

لـسر متخ  مداـمد  لد  ناـج و  زک  مد  منز  رگا  اـشاح  مد  يوسیع  لـعل  ناز  هدـیرب  رـس  نآ  اـب  میوگن  دـش  هچنآ  زا  میوجن  لد  مارآ  میوبب 
یناپمک يورغ  همالع  هدیکم 

ترضح نآ  ناوریپ  يارب  یسرد  نادیهش  ياوشیپ  تداهش 

یمن شومارف  ارچ  یندـشن ،  شومارف  هدـنزومآ ،  زیگنا  مغ  تارطاخ  ایند  کی  اب  هدـنهد  ناکت  انعمرپ و  هملک  ود  اروشاع ،  نیـسح و  ماـما 
ناوارف دورد  داد .  ام  هب  ار  اه  سرد  نیرت  گرزب  یخیرات  زور  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ادخ  هار  نازابناج  ياوشیپ  هک  نیا  يارب  دوش ؟ 

رـس تخادرپب .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  راک  زا  دعـس  رمعاروشاع  زور  نوچ  وا .  راکادـف  ناراـی  نیـسح و  سدـقم  كاـپ و  ناور  هب 
زین ار  اهرس  هیقب  درک و  هناور  دایز  نبا  دزن  هب  ار  ناشیا  اروشاع  زور  نامه  رد  درپس و  ملسم  نب  دیمح  یلوخ و  هب  ار  ترـضح  نآ  كرابم 

بـش درک .  تکرح  مامت  لیجعت  هب  یلوخ  دـنیوجب .  برقت  وا  يوس  هب  وا  دزن  رد  دـنرب و  داـیز  نبا  دزن  هب  اـت  درک  شخپ  لـیابق  ناـیم  رد 
رد ار  ربمغیپ  رـسپ  رـس  تفر و  دوخ  هناخ  هب  مرجال  دوبن  نکمم  داـیز  رـسپ  تاـقالم  بش  تقو  نآ  رد  نوچ  دـش ،  دراو  هفوک  هب  مهدزاـی 

درک و تماـقا  ـالبرک  رد  زین  لاوز  تقو  اـت  مهدزاـی  زور  دـنامب و  ـالبرک  رد  ار  مهدزاـی  بـش  دعـس  رمع  فرط  نآ  زا  تشاذـگ .  خـبطم 
نارتش رب  ار  ربمغیپ  نارتخد  هک  درک  رما  تشذگب ،  همین  زا  زور  نوچ  درپس و  كاخ  هب  ار  یگمه  درازگ و  زامن  شیوخ  هاپس  ناگتـشکرب 

ماما دسج  رب  ناشرظن  دنداد و  روبع  هاگلتق  هب  ار  ناشیا  نوچ  دنتشاد .  ناور  مور  كرت و  ناریـسا  نوج  ار  ناشیا  دندرک و  راوس  زاهج  یب 
مه هب  ناریسا  نآ  دندیسر  لتقم  رب  نوچ  دنتشادرب .  هبدن  هحیص و  هب  ادص  دندز و  تروص  رب  همطل  داتفا  ناگتـشک  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 
درک یم  هزاغ  تروص  هب  نوخ  زا  یکی  دـنزرف  یگوس  رب  نانک  وم  دـش  یکی  دـنزرف  هب  یتشگ  نانک  هیوم  یکی  ناریزح  ناـسین و  تسویپ 

دندرک اپ  هب  ربمیپ  تخد  نوچ  دـنکفا  رظن  تمایق  ياغوغ  دـندرک  اـپ  هب  تماـق  رـس و  ناـخرلگ  گوس  هب  درک  یم  هزاـت  ار  یلع  غاد  یکی 
وا اب  هک  یناسک  اروشاع  زور  رد  دومرف :  هدئاز  هب  مالسلا  هیلع  داجـس  دیـس  ترـضح  هک  تسا  هرایزلا  لماک  ربتعم  ثیدح  رد  رثوک  یقاس 
رب هفوک  بناج  هب  نتفر  يارب  ار  ترضح  نآ  مرکم  نانز  مرتحم و  مرح  سپ  دندش .  هتـشک  وا  تیب  لها  رگید  ناردارب و  دالوا و  زا  دندوب 

يور رب  ناشیا  رهاط  ياه  ندب  هتشگ و  هتشغآ  نوخ  كاخ و  رد  هک  وا  تیب  لها  ردپ و  يوس  هب  مدرک  رظن  نم  سپ  دندرک .  راوس  نارتش 
یمه هک  دـش  ضراـع  ارم  یتلاـح  تفرگ و  یگنت  نم  هنیـس  دـمآ و  نارگ  نم  رب  تخـس  هدـشن ،  ناـشیا  نفد  هجوتم  یـسک  تسا و  نیمز 

وت رد  هک  تسا  تلاح  هچ  نیا  دیـسرپ :  دید  لاح  نیدـب  ارم  نوچ  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  ما  همع  دـنک .  زاورپ  نم  نت  زا  ناج  تساوخ 
منکن و عزج  هنوگچ  همع ،  يا  متفگ :  ینک .  میلـست  ناج  یهاوخ  یم  هک  ار  وت  مرگن  یم  نم ؟  ردارب  ردـپ و  دـج و  راـگدای  يا  منیب  یم 
هب هتشغآ  هک  ار  دوخ  تریشع  لها  ناگدازومع و  اهومع و  ناردارب و  دوخ و  ياقآ  دیـس و  منیب  یم  هکنآ  لاح  مشاب و  هتـشادن  بارطـضا 

یمن ناشیا  هجوتم  يرـشب  دزادرپ و  یمن  ناشیا  نفد  هب  سک  چـیه  تسا و  نفک  یب  نایرع و  ناـشیا  نت  دـنا و  هداـتفا  ناـبایب  نیا  رد  نوخ 
يدـهع نیا  هک  مسق  ادـخ  هب  نکم .  عزج  شابم و  نارگن  ینیب  یم  هچنآ  زا  تفگ :  ما  همع  دـنناد .  یمن  ناملـسم  ار  ناشیا  اـیوگ  ددرگ ، 

هب داد .  ربـخ  ناـشیا  هب  ار  کـی  ره  بئاـصم  ادـخ  لوسر  نیعمجا و  مهیلع  هللا  تاولـص  وت  مع  ردـپ و  دـج و  يوس  هب  ادـخ  لوسر  زا  دوب 
دنفورعم اهنامسآ  لها  دزن  رد  اما  دنـسانش ،  یمن  ار  ناشیا  ضرا  هنعارف  هک  یتعامج  زا  هتفرگ و  نامیپ  تما  نیا  رد  یلاعت  قح  هک  قیقحت 

هیلع ادهـشلادیس  تردـپ  ربق  رب  فط  ضرا  رد  دـنیامن و  نفد  دـننک و  عمج  ار  هدـیپت  نوخ  رد  ياهدـسج  هقرفتم و  ياضعا  نیا  ناشیا  هک 
هملظ ناوعا  رفک و  نیطالس  هک  دنچ  ره  ددرگن .  وحم  یلایل  مایا و  رورم  هب  دوشن و  فرطرب  زگره  نآ  رثا  هک  دننک  بصن  یتمالع  مالسلا 
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(686  . ) تفرگ دهاوخ  رتالاب  شولع  تعفر و  ددرگ و  هدایز  شروهظ  دنیامن  ششوک  یعس و  نآ  راثآ  وحم  رد 

البرک يادهش  دادعت  یماسا و  مراهچ :  لصف 

اروشاع زور  رد  مشاه  ینب  يادهش  دادعت  رد  لاوقا 

نب ملـسم  یلع و  نب  نیـسح  اب  دـنا  هدیـسر  تداهـش  هب  اروشاع  زور  رد  هک  ار  مشاه  ینب  يادهـش  نییبلاطلا  لتاقم  رد  یناهفـصا  جرفلاوبا 
سوواط نب  دیـس  لابقا  زا  راونالا  راحب  مهد  دلج  رد  هک  هسدقم  هیحان  ترایز  رد  دناد و  یم  رفن  دیسر 22  تداشه  هب  هفوک  رد  هک  لیقع 

یم فیرشت  نیفص  هب  هک  هاگ  نآ  اونین  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  سابع ،  نبا  تیاور  هب  زین  دوش .  یم  هدرب  مان  نت  تسا 17  هدش  لقن 
ردام همطاف  زا  دارم  ارهاظ  همطاف  دلو  يدلو و  نم  الجر  رشع  هعبس  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  اهیف  نفدی  الب  برک و  ضرا  هزه  و  دومرف :  درب 
رقاب ترـضح  هک  تسا  یتیاور  نآ  دـهاش  مالـسلا و  هیلع  ارهز  همطاف  هن  دـشاب  مشاه  نب  دـسا  تنب  همطاف  ینعی  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
بیبش نب  نایر  تیاور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ما  دسا  تنب  همطاف  نطب  یف  اوضکترا  مهلک  اناسنا  رـشع  هعبـس  اولتق  دومرف :  یم  مالـسلا  هیلع 
هعیبر نب  هللادبع  تیاور  هب  ( 687  ) نوهبش ضرالا  یف  مهلام  الجر  رشع  هینامث  هتیب  لها  نم  هعم  لتق  و  هدومرف :  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

نایعیش زا  رفن  تیب و 60  لها  زا  درم  رفن  اب 18  یلع  نب  نیـسح  هک  ار  وت  داب  تراشب  تفگ :  هیواعم  نب  دـیزی  هب  سیق  نب  رحز  يریمح ، 
ناریپ و رگید  زور  ات  دوب  البرک  رد  ار  لتق  زور  دعـس  رمع  میدـش  رکذـتم  مه  لـبق  تاحفـص  رد  هک  ناـنچ  ( 688  . ) دـش دراو  ام  رب  دوخ 

نیز ماما  دندوب .  نز  تسیب  هلمج  دینادرگ و  لکوم  نانز  رگید  مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  نارتخد  نیدـباعلا و  نیز  ماما  رب  ار  نادـمتعم 
نآ يارب  زا  تشاد  ظوفحم  ار  ناشیا  دنوادخ  دندوب  البرک  رد  ود  ره  دوب و  هلاس  راهچ  رقاب  دـمحم  ماما  دوب و  هلاس  زور 22  نآ  نیدباعلا 

چوک دسا  ینب  زا  یموق  تفر  البرک  زا  دعس  رمع  نوچ  دوب .  بجاو  قلخ  رب  وا  ظفح  دوش  رهاظ  تماما  نوچ  دوب ،  هدشن  رهاظ  تماما  هک 
رد ار  نیـسحلا  نب  یلع  دندرک و  نفد  اهنت  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـندید  ار  تلاح  نآ  دندیـسر و  البرک  هب  نوچ  دـنتفر ،  یم  هدرک 
ربق نآ  رد  ار  ادهـش  هلمج  دـندنک و  يربق  دـندرک و  نفد  دـندوب  هدرک  دیهـش  هک  اج  نآ  تارف  هرانک  رب  ار  سابع  دـنداهن و  وا  ياپ  نییاپ 
الا تسا  مادک  کی  ره  هک  تسین  نیعم  ادهـش  ياهربق  دندرک و  نفد  دندوب  هدرک  دیهـش  هک  ییاج  رد  وا  يابرقا  ار  دیزی  نب  رح  دنداهن و 

تسا رتکیدزن  رغصالا  نیسحلا  نب  یلع  هک  نآ  رگم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ياپ  نییاپ  فرظ  زا  یگمه  تسا ،  طیحم  رئاح  کش  یب  هک  نآ 
 . ار وا  باحصا  ماما و  میدرک  نفد  میدناوخ و  نیسح  رب  زامن  ام  هک  دنروآ  رخف  برع  لیابق  رب  دساونب  مالسلا .  هیلع  نیـسح  ياپ  نییاپ  هب 

شیپ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  تسشنب و  هرامالا  رصق  رد  دایز  هللادیبع  دیسر .  هفوک  هب  ادهش  ماما و  سدقم  رـس  ماما ،  لتق  زا  مود  زور 
دیز دز  یم  ماما  نادند  بل و  رب  تشاد ،  تسد  رب  یبیـضق  ( 689  . ) دیدنخب یم  رخ  زا  تخادنا  ماما  رـس  هب  مشچ  نوچ  نیعل  دـنداهن .  وا 

وا ریغ  يدوبعم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  رادرب .  نیـسح  ناـبل  زا  بوچ  تفگ :  دوب .  هللا  لوسر  هباحـص  ناـگرزب  زا  وا  دوـب .  رـضاح  مقرا  نب 
 ، دنایرگب ار  وت  مشچ  ادخ  تفگ :  انزلادلو  دایز  نبا  درک .  دایز  هیرگ  دیز  دیکم .  یم  رامش  یب  يادخ  لوسر  ار  بل  ود  نیا  مدید  تسین 
 . تفر دوخ  لزنم  هب  تساخرب و  دیز  مدز !  یم  ار  تندرگ  هنیآ  ره  يدوبن  درمریپ  رگا  هک  ادخ  هب  يادـخ ،  حـتف  يارب  ینک  یم  هیرگ  ایآ 

(690)

البرک يادهش  یماسا 

تنیز ار  نانآ  سدقم  ياه  مان  زین  ام  تساج  هب  دشخرد ،  یم  راگزور  كرات  رب  ناشنادیواج  مان  دنتیرـشب و  ناراگزومآ  البرک  نادـیهش 
يادهـش فلا -  میروآ .  یم  مشاه  ینب  ریغ  مشاه و  ینب  شخب  ود  رد  اـبفلا و  فورح  بیترت  هب  ار  اـه  ماـن  نیا  مینک .  راتـشون  نیا  شخب 

 - 2 تسین )  یعطق  ـالبرک  رد  وا  تداهـش   ) یلع نب  رکبوبا  مالـسلا 1 -  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  نادـنزرف  مشاه  ینب  زا  البرک 
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نب نامثع  رغصالا 7 -  هللادبع  یلع 6 -  نب  سابعلا  نب  هللادـبع  یلع 5 -  نب  هللادبع   - 4 لضفلاوبا )   ) یلع نب  ساـبع  یلع 3 -  نب  رفعج 
رکبوبا مالـسلا 11 -  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نادنزرف  یلع  نب  سابعلا  نب  دمحم  یلع 10 -  نب  رغصالا  دمحم  یلع 9 - نب  رمع  یلع 8 - 

 - مالـسلا 15 هیلع  نیـسح  ماما  ادهـشلادیس  نادنزرف  نسحلا  نب  مساقلا  نسحلا 14 -  نب  هللادـبع  نسحلا 13 -  نب  رـشب  نسحلا 12 -  نب 
نیسحلا نب  یلع   - 17 راوخریش )  ) عیضرلا هللادبع   - 16 تسا )  هدروآ  بقانملا  باتک  رد  بوشآ  رهش  نبا  ار  مان  نیا   ) نیسحلا نب  میهاربا 

رفعج نب  هللادبع  نب  نوع  رفعج 19 -  نب  هللادبع  نب  هللادـیبع  اهیلع 18 -  هللا  مالس  بنیز  رفعج و  نب  هللادبع  نادنزرف  مالـسلا  هیلع  ربکالا 
 - لیقع 24 نب  ربکالا  هللادـبع  لیقع 23 -  نب  نمحرلادـبع  لـیقع 22 -  نب  رفعج  لیقع 21 -  نادنزرف  رفعج  نب  هللادبع  نب  دـمحم   - 20
نب دمحم  نب  رفعج  لیقع 28 -  نب  ملسم  لیقع 27 -  نب  ملسم  نب  دمحم  لیقع 26 -  نب  ملسم  نب  نوع  لیقع 25 -  نب  ملسم  نب  هللادبع 
رهـش نبا  اهنت  تسین و  يا  هدش  هتخانـش  هرهچ  هک   ) یمـشاهلا دمحم  نب  دـمحا   - 29 تسا )  هدروآ  بوشآ  رهـش  نبا  ار  ماـن  نیا   ) لـیقع

ثراـحلا نب  فوتحلا  وبا  يدسالا 2 -  نیـضحلا  نب  میهاربا  مشاـه 1 -  ینب  ریغ  زا  ـالبرک  يادهـش  ب -  تسا )  هدرک  داـی  وا  زا  بوشآ 
 - یئاطلا 7 دعس  نب  هیما  يدبعلا 6 -  هیما  نب  مهدا   - 5 مالسلا )  هیلع  ماما  رازگتمدخ   ) یکرتلا ملسا  یلشهنلا 4 -  رماعوبا  يراصنالا 3 - 
یح نب  رکب  یمرضحلا 11 -  هلادبع  نب  رشب  ینادمهلا 10 -  ریضخ  نب  ریرب  یحبصالا 9 - لقعم  نب  سینا  یلهاکلا 8 -  ثراحلا  نب  سنا 

يراصنالا بعک  نب  هدانج  ینادـمهلا 15 -  ثراحلا  نب  هدانج  ینابیـشلا 14 -  یلع  نب  هلبج  یمیتلا 13 -  جاجحلا  نب  رباـج  یمیتلا 12 - 
سیقلا رما  نبا  ثراحلا  یمیمتلا 19 -  کلام  نب  نیوج   - 18 يرافغ )  رذوبا  رازگتمدخ   ) نوج ینالوخلا 17 -  ریجح  نب  بدـنج   - 16

بیبح یمهنلا 24 -  سیقلا  نب  یشبح  یبعشلا 23 -  ماع  نب  بابحلا  ثراحلا 22 -  نب  بابحلا  ناهبنلا 21 -  نب  ثراحلا  يدنکلا 20 - 
 - یحاـیرلا 28 دـیز  نب  رح   - 27 یفعجلا .  قورـسم  نب  جاـجحلا  يدعـسلا 26 -  ردـب  نب  جاجحلا  يدـسالا 25 -  رهظم ) ای   ) رهاـظم نب 
نب رهاز  يدزالا 32 -  ملسم  یلوم  عفار ،  ینابیشلا 31 -  ورمع  نب  هلظنح  یمابشلا 30 -  دعسا  نب  هلظنح  یبسارلا 29 -  ورمع  نب  سالح 
 - یلجبلا 36 نیقلا  نـب  ریهز  يدزالا 35 -  میلـس  نب  ریهز  یمعثخلا 34 -  رـشب  نب  ریهز   - 33 قمحلا )  نب  ورمع  یلوـم   ) يدـنکلا ورمع 
 - يراصنالا 40 ثراحلا  نب  دعس  يدبعلا 39 -  رماع  یلوم  ملاس ،  یبلکلا 38 -  هنیدملا  ینب  یلوم  ملاس ،  يدئاصلا 37 -  بیرع  نب  دایز 
 ، ناملس یفنحلا 43 -  هللادبع  نب  دیعس  يوادیصلا 42 -  دلاخ  نب  ورمع  یلوم  دعس ،  مالسلا 41 -  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یلوم  دعس ، 

عاطملا یبا  نب  ورمع  نب  دیوس  یمهنلا 46 -  معنم  نب  راوس  مالسلا 45 -  هیلع  نیسحلا  یلوم  نامیلـس ،  مالسلا 44 -  هیلع  نیسحلا  یلوم 
ینب یلوم  بذوش ،  يرباجلا 50 -  ثراح  یلوم  بیبش ،  يدبعلا 49 -  کلام  نب  فیس  يرباجلا 48 -  عیرس  نب  ثراحلا  نب  فیس   - 47

حیرش 55 نب  ساسح  نب  رباع  يرکاشلا 54 -  بیبش  یبا  نب  سباع  يذئاعلا 53 -  عمجم  نب  دئاع  کلام 52 -  نب  هماغرض   - 51 رکاش . 
نمحرلادبع یبحرالا 59 -  نمحرلادبع  یبلکلا 58 -  دیزی  نب  یلعالادبع  ینهجلا 57 -  رجاهملا  نب  دابع  يدبعلا 56 -  ملسم  نب  رماع  - 

ماـن نیا   ) رکب یبا  نـب  هللادـبع  یمیتلا 62 -  دوعـسم  نب  نمحرلادـبع  يراـفغلا 61 -  هورع  نب  نمحرلادـبع  يراصنالا 60 -  هبر  دـبع  نب 
بابح نب  ریمع  نب  هللادبع   - يرافغلا 65 هورع  نب  هللادبع  یمعثخلا 64 -  رشب  نب  هللادبع   - 63 تسا )  هدروآ  ناویحلا  باتک  رد  ظحاجار 

نب هرامع  ینهجلا 70 -  تلصلا  نب  هبقع  ناعمس 69 -  نب  هبقع  یبلکلا 68 -  دیزی  نب  هللادیبع  یبلکلا 67 -  دیزی  نب  هللادبع  یبلکلا 66 - 
نب ورمع  ینالادلا 74 -  همالس  نب  رامع  یئاطلا 73 -  ناسح  نب  رامع  یعجشالا 72 -  هثراح  نب  بعک  نب  نارمع  يدزالا 71 -  بخلص 

عاـطم نب  ورمع  يراـصنالا 78 -  هظرق  نب  ورمع  يوادیـصلا 77 -  دلاخ  نب  ورمع  يدزالا 76 -  دـلاخ  نب  ورمع  یعدنجلا 75 -  هللادبع 
یلوم براق ،  يدئاصلا 82 -  همامث  وبا  بعک ،  نب  ورمع  یعبضلا 81 -  هعیبض  نب  ورمع  يراصنالا 80 -  هدانج  نب  ورمع  یفعجلا 79 - 

یبلغتلا قیتع  نب  هنانک  یبلغتلا 86 -  سودرک  يدزالا 85 -  بیبح  نب  مساقلا  يدزالا 84 -  بیبح  نب  طساقلا  مالسلا 83 -  هیلع  نیسحلا 
نب دمحم  يذئاعلا 91 -  هللادیبع  نب  عمجم  ینهجلا 90 -  عمجم  يرباجلا 89 -  عیرس  نب  هللادبع  نب  کلام  نادودلا 88 - نب  کلام   - 87
ریهز نب  طسقم  يدزالا 95 -  ریثکلا  نب  ملـسم  يدسالا 94 -  هجسوع  نب  ملـسم  یمیتلا 93 -  جاجحلا  نب  دوعـسم  یمرضحلا 92 -  ریشب 

نب عفاـن  يدـسالا 98 -  هماـمث  نب  عقوملا  مالـسلا 97 -  هیلع  نیـسحلا  یلوم  حجنم ،   - 96 ریهز ) نب  هللادـبع  نب  طسقم  ـالامتحا   ) یبلغتلا
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حضاو يراصنالا 102 -  نـالجع  نب  میعن  یبسارلا 101 -  ورمع  نب  ناـمعن  مالـسلا 100 -  هیلع  یلع  یلوم  رـصن ،  یلجبلا 99 -  لالهلا 
يدنکلا رصاهم  نب  دایز  نب  دیزی  يدبعلا 105 -  طیبث  نب  دیزی  یبلکلا 104 -  بابح  نب  بهو  یناملسلا 103 -  ثراحلا  یلوم  یمورلا ، 

دیسر دهاوخ  رفن  هب 136  البرک  يادهش  هرامش  میازفیب ،  ددع  نیا  هب  زین  ار  مشاه  ینب  يادهـش  رگا  لاح  یفعجلا .  لفغم  نب  دیزی   - 106
يدورا ناگدنمزر  مقر  میروآ ،  رامش  هب  البرک  يادهش  وزج  زین  ار  هورع  نب  یناه  رطقی و  نب  هللادبع  يوادیـص ،  رهـسم  نب  سیق  رگا  و  ، 

(691  . ) شیافو اب  نارای  نادیهش و  رورس  رب  ادخ  دورد  دیسر  دهاوخ  رفن  هب 139  ینیسح 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هباحص  زا  يادهش 

نیخروم همه  هک  یلهاک  ثرحلا  نب  سنا   - 1 دندوب :  رفن  جنپ  دندیسر  تداهش  هب  البرک  هعقاو  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هباحص 
دمحم يدسا ،  هجسوع  نب  ملـسم  تسا 3 -  هرک  رکذ  رجح  نبا  يدـسا ،  رهاظم  نب  بیبح   - 2 دـنا .  هدرک  رکذ  البرک  رد  ار  وا  تداهش 

تشاد 5 لاس  داتشه  زا  شیب  دش و  دیهش  لیقع  نب  ملسم  اب  هفوکرد  هک  يدارم  هورع  نب  یناه   - 4 تسا .  هدرک  رکذ  تاقبط  رد  دعس  نب 
 . دـش دیهـش  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  لـبق  زین  وا  دوب ،  ربارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نس  اـب  وا  نس  هک  يریمح  رطقی  نب  هللادـبع  - 

(692)

دندوب البرک  رد  هک  ادهش  ناردام 

هیلع نیـسحلا  نب  هللادبع   - 1 دنتـشاد :  روضح  البرک  رد  زین  نانآ  ناردام  هک  دـندش  دیهـش  رفن  هن  البرک  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  يواـمس 
شردام مالـسلا ،  هیلع  نسحلا  نب  مساق  تسا 3 -  يربک  بنیز  شرداـم  رفعج ،  نب  هللادـبع  نب  نوع  تسا 2 -  بابر  شردام  هک  مالـسلا 

هیلع یلع  رتخد  هیقر  شردام  هک  ملسم  نب  هللادبع  تسا 5 -  یلجب  لیلش  رتخد  شردام  هک  مالسلا  هیلع  نسحلا  نب  هللادبع  تسا 4 -  هلمر 
هللادبع درک 8 -  یم  رما  نانمـشد  اب  گنج  هب  رما  ار  وا  شردام  هک  هداـنج  نب  ورمع  لیقع 7 -  نب  دیعـس  یبا  نب  دمحم  تسا 6 -  مالسلا 

 ، مالسلا هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  درک 9 - یم  داـهج  هب  بیغرت  ار  وا  شرداـم  تسا  هدرک  رکذ  یـسوواط  هچنآ  ساـسا  رب  زین  وا  هک  یبـلک 
راوگرزب نآ  هک  یماگنه  و  تسا ،  هدمآ  رابخا  زا  یضعب  رد  هچنآ  ساسا  رب  درک ،  یم  اعد  دوب و  هداتسیا  همیخ  رد  هک  تسا  الیل  شردام 

البرک رد  زین  هینـسح  شردام  هارمه  هب  حجنم  هک  تسا  هدمآ  لاقملا  حـیقنت  رد  ( 693  . ) دوب شدنزرف  تداهش  دهاش  وا  دندرک  دیهـش  ار 
(694  . ) تسا هتشاد  روضح 

دندرپس ناج  یگنشت  تشهد و  رثا  رد  لفط  ود 

بنیز نوچ  و  دندرپس ،  ناج  یگنـشت  تشهد و  رثا  رد  لفط  ود  اروشاع  زور  هاگماش  هک :  تسا  هدرک  لقن  نیطبـسلا  یلاعم  باتک  فلوم 
ندرگ رد  تسد  هک  یلاـح  رد  ار  اـهنآ  هک  نیا  اـت  تفاـین  ار  لـفط  ود  نآ  درک  یم  وج  تسج و  لاـفطا  لاـیع و  ندرک  عمج  يارب  يربک 

اه هراتس  شوقن  بآ ،  نایم  رد  نوچ  مایخ  شتآ  طسو  ناوناب ،  هتـشگرس  ( 695  . ) دندوب هتفر  ایند  زا  اهنآ  هک  درک  ادیپ  دنتـشاد  رگیدکی 
رب رد  هدنامن  يزیچ  دوبن  ایقـشا  سرتسد  هک  رگج ،  زا  ریغ  اه  هرارـش  شتآ  لد  زا  وچ  ناود ،  وس  ره  اه  همیخ  فارطا  ز  لاسدرخ ،  لافطا 
اب شنت  رب  دـنزات  هداتف و  نوخ  كاخ و  رد  اه  هراوشوگ  یپ  هدـیرد  اهـشوگ  دـش  داب  هب  يرتشگنا  رـس  رد  تفر  تشگنا  اه  هراـپ  ناـشیا ز 

اه هراخ  درآ ز  رب  هلان  هک  اهلعن ، 

مالسلا هیلع  ماما  حورجم  باحصا 

دارفا نیا  دـندناسرن .  لتق  هب  ار  اهنآ  دعـس  نب  رمع  هاپـس  هداتفا و  نادـیم  رد  تاحارج  ببـس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  زا  یـضعب 
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شش تشذگ  زا  دعب  و  دندرب ،  نوریب  لاتق  هکرعم  زا  دوب  هدش  حورجم  هک  یلاح  رد  ار  وا  يرباج ،  ریمح  نب  راوس   - 1 زا :  دندوب  ترابع 
دعب دنداد و  لاقتنا  ار  وا  هک  دوب  هداتفا  تاحارج  رثا  رد  گنج  نادیم  رد  زین  وا  هللادبع ،  نب  ورمع  تشذگرد 2 -  تاحارج  نآ  رثا  رد  هام 
هیلع نیسح  ماما  شا  یمارگ  يومع  رانک  رد  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دنزرف  وا  نسحلا ،  نب  نسح  تفر 3 -  ایند  زا  لاس  کی  زا 

ار وا  دندمآ  اهرس  ندرک  ادج  يارب  دعـس  نب  رمع  باحـصا  نوچ  و  داتفا ،  نیمز  هب  تاحارج  رثا  رد  ات  دومن  هزرابم  هفوک  هاپـس  اب  مالـسلا 
درب و هفوک  هب  دوخ  اب  ار  وا  دش و  وا  نتشک  عنام  دوب  وا  يردام  ماوقا  زا  هک  هجراخ  نب  امسا  مان  هب  يدرم  دراد .  ندب  رد  یقمر  هک  دندید 

(696  . ) دیدرگ لقتنم  هنیدم  هب  هفوک  زا  هاگنآ  تفای ،  مایتلا  هک  نیا  ات  درک  هجلاعم  ار  وا  تاحارج 

اروشاع هعقاو  زا  دعب  ثداوح  نایدیزی و  تایانج  مجنپ :  لصف 

مالسلا هیلع  ناگدازآ  رورس  رکیپ  رب  ندنازات  بسا 

رب دـشاب و  بلطواد  هک  تسیک  نیـسحلل  بدـتنی  نم  تشادرب :  دایرف  شباحـصا  نایم  رد  دایز ،  نبا  نامرف  لاثتما  تهج  هب  دعـس  نب  رمع 
 ! تخات ماما  رهطم  ندب  رب  بسا  و  دومن !  تردابم  رمش  دیامن ؟  لام  دگل  اه  بسا  مس  ریز  ار  وا  تشپ  هنیس و  ات  دزاتب  بسا  نیـسح  رکیپ 
 - دـثرم 3 نب  سنخا  هیوح 2 -  نب  قاحـسا   - 1 زا :  تسا  ترابع  اهنآ  ياـهمان  هک  دـندرک  تباـجا  هفوک  هاپـس  زا  رگید  رفن  هد  و  ( 697)
نب یناه  بهو 9 - نب  حلاص  معان 8 -  نب  دحاو  یفعج 7 -  همیثخ  نب  ملاس  ذقنم 6 -  نب  اجر  حیبص 5 -  نب  ورمع  لیفط 4 -  نب  میکح 

هد نیا  سپ  دندیبوک .  مه  رد  ار  راوگرزب  نآ  كرابم  هنیس  هک  يا  هنوگ  هب  دنتخات  ماما  ندب  رب  بسا  اب  نانآ  کلام  نب  دیـسا  تیبث 10 - 
هللا مهنعل  نانیا  زا  یکی  کلام -  نب  دیسا  دیتسیک ؟  امش  تفگ :  دایز  نبا  دندرک ،  بلط  هزیاج  هداتـسیا و  دایز  نبا  ربارب  رد  دندمآ و  رفن 

لامدگل ار  وا  تشپ  هکنآ  زا  دعب  میدیبوک  مه  ردار  نیسح  هنیـس  ام  رـسالا  دیدش  بوبعی  لکب  رهظلا  دعب  ردصلا  انـضضر  نحن  تفگ :  - 
اه نآ  هک  تسا  هدش  لقن  نینچمه  ( 698  ! ) دنداد اه  نآ  هب  يزیچان  هزیاج  ات  داد  نامرف  هللادـیبع  زات  زیت  لکیه و  يوق  نابـسا  اب  میدرک ، 

(699  . ) دندیبوک اهبسا  دگل  ریزار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رمک  هنیس و 

لامج ثیدح 

 ، درادرب ار  ترضح  دنب  رمک  ات  درب  تسد  تفای ،  رس  نودب  ار  راوگرزب  نآ  ندب  دمآ و  نابراس  دیسر  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  نوچ 
هک تساوخ  اددجم  سپـس  و  درک ،  عطق  ار  ترـضح  نآ  تسد  لامج  سپ  تفرگ ،  ار  دنبرمک  دروآ و  ار  دوخ  تسار  تسد  راوگزب  نآ 

(700  . ) درک عطق  زین  ار  ترضح  نآ  پچ  تسد  لامج  تفرگ ،  ار  دنبرمک  پچ  تسد  اب  مالسلا  هیلع  ماما  دنک ،  زابار  دنبرمک 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نابیرغ  ماش  بش  زا  يدای 

تـسرپرس یب  هدیدغاد و  ياه  نز  مه  یفرط  زا  هدومن  نشور  ارالبرک  نیمز  هحفـص  نوخ  هب  هتـشغآ  ياه  ندـب  دیـسر .  ارف  مهدزای  بش 
هاگلتق رانک  یفرط  زا  عاجش  بنیز  تسا ،  هدرک  رـس  هب  ازع  كاخ  مه  یتیگ  هحفـص  یفرط  زا  هداد ،  تسد  زا  رـسپ  هدرم و  ردارب  هدنام و 

 . ددرگ یم  هزات  شغاد  دنیب  یم  ار  هتخوس  ياه  همیخ  دیآ  یم  یفرط  زا  درگن ،  یم  ردارب  هب  دور و  یم 

هفوک هب  ادهش  ياهرس  نداتسرف 

رد اهرس  زا  یکی  لمح  اب  مادک  ره  هک  دندومن  میسقت  لیابق  نایم  رد  دندرک و  ادج  ندب  زا  ار  نادیهش  ياهرس  داد  روتـسد  دعـس  نب  رمع 
نشوجلا يذ  نب  رمش  یهدنامرف  هب  رس  هدزاود  نزاوه  ثعسا و  نب  سیق  یهدنامرف  هب  رس  هدزیـس  هدنک  هلیبق  دندرگ .  برقم  دایز  نبا  دزن 
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دیزی نب  رح  هریـشع  نکیلو  دنداد  رـس  دنچ  مادـک  ره  زین  هیقب  هب  رـس و  تفه  جـحذم  رـس و  شـش  دـسا  ینب  رـس و  هدـفه  اب  میمت  ونب  و  ، 
هب ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  مهد  زور  دعـس  نبا  ( 701  . ) دنبوکب نابـسا  مس  اب  ار  شندب  دننک و  ادج  ندـب  زا  ار  وا  رـس  دنتـشاذگن 
 . دنداد جاجح  نب  ورمع  ثعشا و  نب  سیق  رمـش و  هب  ار  تیب  لها  هیقب  ياهرـس  دنربب و  هفوک  هب  ات  داد  ملـسم  نب  دیمح  دیزی و  نب  یلوخ 

دنک نفد  دناوت  یمن  یسک  ماما  زج  ار  ماما  اریز  درک ،  نفد  ار  شردپ  دمآ و  البرک  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  مرحم  مهدزیس  زور  رد 
رارـسا زا  یکی  دراپـسب  كاخ  هب  دنک و  نفک  دـهدب و  لسغ  ماما  دـیاب  ار  ماما  هک  بلطم  نیا  درازگب .  زامن  نآ  رب  دـهد و  لسغ  ار  يو  و 

نیا رکنم  مینک  یمن  كرد  ار  عوـضوم  هک  نیا  فرـص  هب  میناوـت  یمن  اـم  دـنک و  یمن  كرد  ار  نآ  تـقیقح  يداـع  رـشب  لـقع  تـسا و 
زنک و  ص 84 )  ) دیفم خیـش  تالاقم  باتک  هب  دنناوت  یم  ناگدنیوج  بلطم  ندش  نشور  عوضوم و  نیا  رد  قیقحت  يارب  میوشب .  تقیقح 

ص 289) ج 1 ،   ) يروـن مالـسلا  راد  و  ص 41 )  ) اطغلا فشاک  داـشرلا  جـهنم  و  ص 373 ) ج 1 ،   ) لوـقعلا تآرم  یکچارک و  دـئاوفلا 
(702  . ) دنبایرد ار  بلاطم  لیصفت  دننک و  هعجارم 

ادخ مکح  رب  داجس  ترضح 

نایبورک هلمج  فرط  ره  زا  نید  هاش  نآ  یپ  زا  زاین  یب  يوک  يوس  تماق  تسب  زامن  رهب  زا  شریبکت  یپ  زا  اکبرپ  مشچ  ود  اب  شلسغ  داد 
ناسک یب  اب  دش  زاب  ماقم  خرف  نآ  رد  دش  ناهنپ  شیوخ  بارت  دـمآ  بارتوب  روپ  فج  باقن  رد  نوچ  ناهن  دـش  شیور  هام  فص  دنتـسب 

زابرس ناوید  نک  هاتوک  ار  هصق  تقاط  تسین  نک  هآ  رپ  لد  زابرس  دوب  سب  ماش  هار  رد 

نادیهش يراپس  كاخ 

اهرس دندناتلغ و  نوخ  كاخ و  رد  ار  داسجا  دندرب !  تراسا  هب  ار  ناکدوک  نانز و  دنتشک و  ار  نادرم  دندنام .  ناینیسح  دنتفر ،  نایدیزی 
نیا زا  دنتـشاد و  لزنم  البرک  یکیدزن  رد  هک  دـسا  ینب  هریـشع  زا  يا  هریت  دـنتفر !  دـنتخوس و  دنتـشک و  دـندمآ و  دـنداهن !  ین  رـس  رب  ار 
ياه نت  اب  دنتفای ،  هدیرب  ياه  تسد  دندید ،  كاچ  كاچ  ياهرکیپ  دندمآ .  البرک  هب  هاپـس  چوک  زا  سپ  دـندوب ،  هاگآ  نینوخ  هماگنه 

 ، دنتخانش یمن  ار  اهرکیپ  دندرپس .  كاخ  هب  هام  رون  اب  ار  نادیهش  ياهرکیپ  هنابش  دندرک و  زاغآ  يراز  هیرگ و  دندش ،  ور  هبور  رـس  یب 
ییامنهر تخادرپ .  ییامنهر  هب  تخانـش و  یم  ار  اهرکیپ  هک  دیـسر  ییامنهر  هک  دییاپن  يرید  یلو  دننک ،  هچ  هک  دنتفر  ورف  هشیدـنا  رد 

رب كاخ  دنتـساوخ  هک  یماگنه  دنداهن .  نآ  رد  ار  ینارون  رکیپ  دـندنک و  ماما  سدـقم  ندـب  يارب  هژیو  يربق  ینیمز  ییامنهر  یتوکلم و 
هب اشوخ  مردپ ،  دیوگ :  یم  دنز و  یم  هسوب  هداهن ،  هدیرب  يولگ  رب  ار  اه  بل  دیرگ و  یم  دزوس و  یم  هک  دندید  ار  امنهار  دـنناشفب  نآ 

تمغ درد  زا  اه  بش  نشور .  تلامج  رون  هب  ناهج  نآ  تسا و  کـیرات  ناـهج  نیا  وت  زا  سپ  تفرگرب .  رد  ار  ترکیپ  هک  ینیمز  لاـح 
دوب يرـسپ  هلان  داب ،  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  لوسر ،  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  دزاس .  قحلم  وت  هب  ارم  يادخ  هک  یتقو  ات  مرادن  باوخ 

روانهپ يربق  نادیهـش  يارب  سپـس  دندرپس .  شکاخ  هب  ردپ  ربق  رانک  رد  دنتفر و  یلع  رکیپ  غارـس  هب  هاگ  نآ  سپ  يردپ !  هتـشک  رـس  رب 
يدیهـش رکیپ  اب  دنتفر و  شلابند  دور .  یم  تارف  يوس  هب  هک  دندید  ار  امنهر  دندرپس .  كاخ  هب  هداد و  اج  نآ  رد  ار  یگمه  دـندنکب و 

رکیپ رب  كاخ  هک  نآ  زا  سپ  دـنداد .  ياج  نآ  رد  ار  ساـبع  ترـضح  رکیپ  دـندنک و  يربق  زین  اـج  نآ  رد  دـندش .  يور  هبور  درمناوج 
تمحر و مالـس و  ایند .  نیا  رـس  رب  كاخ  وت  زا  سپ  مشاه !  ینب  هام  يا  دیوگ :  یم  دـیرگ و  یم  هک  دـندید  ار  امنهر  دـندناشفیب  سابع 
هک يرازم  دیدرگ .  نایناهج  هاگترایز  نادیهش  ربق  يدیسر .  تداهش  هب  تریصب  ییانیب و  يور  زا  هک  يدیهش  يا  داب .  وت  رب  ادخ  تاکرب 

باتک نادیهـش ،  ندرپس  كاخ  اب  هتفرگن .  شوغآ  رد  وا  نوچمه  ار  يدیهـش  نیمز  هتخادـنین و  هیاس  وا  زا  رتهب  رترب و  رب  رواـنهپ  نامـسآ 
دنداد یم  لیکشت  لد  يوق  اناوت و  دنمورین ،  نادرم  ار  تداهـش  باتک  ياه  گرب  دیدرگ .  زاغآ  تراسا  باتک  دیـسر و  نایاپ  هب  تداهش 

زا هک  تسا  هتخاس  ییاهراک  ناناوتان  زا  هاگ  ناکدوک .  نانز ،  نارامیب ،  دوب :  هدـش  مهارف  ناناوتان  زا  تراسا ،  باـتک  ياـه  گرب  یلو  ، 
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بنیز دوب و  تداهش  باتک  راگزومآ  نیسح  لد .  رد  اناوت  هدارا ،  رد  اناوت  حور ،  رد  اناوت  ناوتان ،  رگا  هژیو  هب  تسین ،  هتخاس  نادنمناوت 
 . دنادب دناوخب و  ار  ود  ره  یتسیاب  رشب  تراسا و  باتک  راگزومآ 

خیرات لوط  رد  ینیسح  هناتسآ  مشش :  لصف 

هیما ینب  رصع  رد  ینیسح  هناتسآ 

داجیا اب  و  دندومن ،  نف  ار  وا  رهطم  رکیپ  دسا  ینب  البرک ،  نیمزرس  رد  يو  باحصا  مالسلا و  هیلع  ادهشلادیس  ندیسر  تداهـش  هب  زا  سپ 
هتسجرب زراب و  لکش  هب  ار  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ربق  هک  دندوب  یناسک  نیلوا  نانآ  دندرپس .  كاخ  هب  ار  باحصا  یعمج  هتسد  ربق  کی 
مدقـشیپ هک  هفیاط  نیا  نانز  هژیو  هب  دسا -  ینب  تارج  نیرت  گرزب  کش  نودب  دـندرک .  انب  يوما  ماکح  دـیدش  باعوا  عنم و  دوج  اب و 

نودب لوا  ياه  لاس  رد  رهطم ،  ربق  اذل  دوب ،  هدشن  انب  ینابیاس  ای  دجـسم و  رهطم ،  ربق  فارطا  رد  دوب .  البرک  يادهـش  نفد  رد  دـندش - 
هتـشذگن ترـضح  نآ  تداهـش  زا  يدنچ  هک  دوب  هفوک  ناگرزب  زا  یفعج ،  رح  دنزرف  هللادـیبع  رهطم ،  ربق  رئاز  نیلوا  تسا .  هدوب  نابیاس 

دوب هدرک  شیوخ  ترصن  هب  توعد  ار  يو  ترضح  نآ  هک  نیا  زا  دوب  نامیشپ  تخـس  دش و  البرک  دراو  رهطم  ربق  ترایز  تهج  هک  دوب 
 : تسا نینچ  نآ  علطم  هک  دورس  ار  دوخ  فورعم  هدیصق  داتسیا و  ربق  لباقم  رد  يو  دوب .  هتفاتشن  مالـسلا  هیلع  همطاف  دنزرف  يرای  هب  وا  و 
 ، يراصنا هللادبع  نب  رباج  روهشم ،  یباحص  يرمق  لاس 62  رفص  متسیب  رد  همطاف  نب  نیسحلا  تلتاق  تنک  الا  رداغ  نبا  رداغ و  ریما  لوقی 

ربـق هب  ارم  تسد  هک  تفگ  یم  ناـیفارطا  هب  دوب ،  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ییاـنیب  نوـچ  تفاتـش و  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  ربـق  تراـیز  هب 
هب نایعیش  دندوب  هدرک  داجیا  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  یبا  ربق  ترایز  هار  رد  هیما  ینب  هک  یعناوم  مامت  مغر  یلع  دیلامب .  ادهـشلادیس 

یبالقنا و تکرح  البرک  هعقاو  زا  دـعب  تسا .  هدوب  صخـشم  رهاظ و  ترـضح  نآ  ربق  هک  تسین  يدـیدرت  دنتفاتـش و  یم  يو  ربق  ترایز 
نیب هلیخن ،  رد  يرمق  لوالا 65  عیبر  لوا  بش  رد  دندرک و  مایق  نارم  نب  کلملادـبع  تموکح  لیاوا  رد  تفرگ و  لکـش  نیباوت  هنایفخم 
رود دندش و  البرک  دراو  یعازخ  درـص  نبا  يربهر  هب  دـندوب  وجگنج  درم  رازه  راهچ  زا  شیب  هک  نیباوت  دـندز .  رداچ  البرک  هفوک و  هار 

ار ترـضح  نآ  نوخ  ماقتنا  هک  دـندرک  دای  مسق  دوب .  نکفا  نینط  البرک  ياـضق  رد  هک  هجـض  هلاـن  هیرگ و  اـب  و  دـندمآ .  درگ  رهطم  ربق 
نیلوا نیا  دندرک و  عادو  رهطم  ربق  اب  سپس  دندیزگ ،  تماقا  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  ربق  رانک  رد  زور  هنابش  کی  نانآ  تفرگ .  دنهاوخ 

زونه نامز  نآ  ات  ترضح  نآ  ربق  تسا و  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  دقرم  رانک  البرک  رد  فط  هعقاو  زا  سپ  یسایس  یبهذم ،  میظع  عامتجا 
 . دوب نابیاس  نودب 

لوا ترامع 

نیلوا دومن و  مایق  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبع  یبا  یهاوخنوخ  هب  ناـیناریا  کـمک  اـب  يرمق  لاـس 66  رد  یفقث ،  هدـیبع  یبا  نب  راـتخم 
انب وا  نامز  رد  تشاد ،  رارق  نارئاز  تنوکس  تهج  يدجـسم  نآ  رانک  رد  دوب و  يرجآ  یچگ و  دبنگ  مرح و  ياراد  هک  ینیـسح  هناتـسآ 

یضعب دوب .  یبرغ  یقرش و  رد  ود  ياراد  هناتسآ  نیا  دیدرگ .  سیـسات  یمکحم  ياه  هناخ  رازاب و  نآ  فارطا  رد  نامز  تشذگ  اب  دش و 
ار ترامع  هناتسآ و  دوجو  رگید  یعمج  دش .  هتخاس  يرمق  لاس 66  رد  راتخم  طسوت  هناتسآ  لوا  ترامع  هک  دنا  هدومن  رکذ  ناققحم  زا 
 - دندومن نفد  ار  البرک  يادهش  رهطم  داسجا  هک  دسا -  ینب  تسد  هب  ایآ  هک  دنراد  یم  کیکشت  نآ  سسوم  هب  تبـسن  یلو  هدرک  دییات 

تلالد رابخا  راثآ و  هچنانچ  فیرش ،  هعقب  لوا  ترامع  دسیون :  یم  ( 1/627  ) هعیشلا نایعا  رد  نیما  نسحم  دیس  نارگید ؟  ای  هتشگ و  انب 
رد دیشرلا  نوراه  رصع  ات  هک  هدوب  يدجسم  نابیاس و  ياراد  ینیسح  هناتسآ  هیما  ینب  رصع  رد  تشگ و  سیسات  هیما  ینب  نامز  رد  دراد ، 

هدروآ ( 133  ) هرایزلا لماک  رد  یمق  هیولوق  نبا  تسا .  هدرک  انب  ار  نآ  یصخش  هچ  میناد  یمن  یلو  تسا  هتـشاد  همادا  سابعلا  ینب  تلود 
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تخرد نامه  صخـشم  تمالع  زا  دارم  رایـسب ،  لامتحا  هب  دورن .  نیب  زا  ربق  راثآ  هک  دندومن  بصن  صخـشم  یتمالع  دسا  ینب  هک  تسا 
رد و  تسا .  هتشاد  دوجو  البرک  رد  راتخم  رصع  ات  نابیاس  نودب  رهطم  ربق  اذل  تشگ .  عطق  یسابع  دیشرلا  نوراه  طسوت  هک  تسا  هردس 

هیلع همئا  قیوشت  هب  نایعیـش  هک  ییاه  هناخ  یمامت  دش و  ناریو  دیـشرلا  نوراه  نامز  رد  هعقب  نیا  دـندرک  انب  نآ  زارف  رب  يا  هعقب  وا  نامز 
تخرد دندز و  مخش  ار  رهطم  ربق  هناتـسآ و  لحم  دیدرگ .  بارخ  نوراه  روتـسد  هب  دندوب  هتخاس  ینیـسح  هناتـسآ  ترواجم  رد  مالـسلا 

 . دوب ینیسح  ترامع  بیرخت  نیلوا  نیا  دندومن .  عطق  دندوب  هتشاک  نیرئاز  تیاده  نابیاس و  ربق و  تمالع  تهج  دسا  ینب  هک  ار  هردس 

مود ترامع 

نایعیـش تیاـضر  بسک  تهج  هب  دوخ و  ردـپ  تسایـس  فـالخ  رب  دیـسر و  تردـق  هکیرا  هب  يرمق  لاس 198  رد  یـسابع  هفیلخ  نوماـم 
اذل دیامن .  ضیوفت  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هب  ار  تفالخ  هک  تفرگ  میمـصت  درک و  نایعیـش  اب  یتسود  تبحم و  راهظا  ناسارخ ، 
ربق قاشع  يارب  البرک  هار  دـندرک و  انب  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  رازم  رب  یهوکـش  اب  للجم و  هناتـسآ  هدرمـش و  منتغم  ار  تصرف  ناـیعیش 

لاس 232 رد  دندومن .  يزاس  زاب  ار  اه  یبارخ  یمامت  دیدرگ و  ریزارس  البرک  تمس  هب  ترجاهم  لیس  دش و  زاب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس 
البرک هک  دومن  لصاح  عالطا  هک  یعقوم  تشاد .  بلاط  یبا  لآ  نایعیش و  اب  یصاخ  ینمشد  يو  دیسر ،  تردق  هب  یسابع  لکوتم  يرمق 

ار هناتسآ  فارطا  ياه  هناخ  هناتسآ و  یبارخ  روتسد  دنباتش ،  یم  ینیسح  هناتـسآ  ترایز  هب  فانکا  فارطا و  زا  نایعیـش  هتفای و  شرتسگ 
بآ هفیلخ  لکوتم  دهع  هب  هک  تفر  رکذ  نانچ  هک  نآ  تهج  دنناوخ  يرئاح  دهـشم  ار  نآ  دسیون :  یم  یفوتـسم  هللا  دـمح  دومن .  رداص 

لکوتم هک  دنک  یم  هراشا  يرمق  لاس 236  ثداوح  رد  يربط  دنام  کشخ  روگ  نیمز  دروآ و  تریح  بآ  دوش ،  بارخ  ات  دنتسب  نآ  رد 
 . دومن تشک  دز و  مخش  ار  نیمز  هناتسآ و  فارطا  ياه  هناخ  یمامت  داد و  ار  هناتسآ  یبارخ  روتسد 

موس ترامع 

هافر تینما و  نایعیش  هب  دوخ ،  ردپ  تسایس  فالخ  رب  رصتنم  دیسر .  لتق  هب  يرمق  لاس 247  رد  رصتنم ،  شیوخ  دنزرف  تسد  هب  لکوتم 
درک انب  هناتسآ  رانک  رد  يدنلب  هرانم  دومن و  انب  لالج  هوکش و  اب  ار  ینیسح  هناتسآ  اددجم  دومن و  میسقت  نایولع  نیب  يدایز  لاوما  داد و 

زا هک  دنتشگ  ریزارس  البرک  يوس  هب  هدرمـش و  منتغم  ار  تصرف  نایعیـش  دنتفای .  یم  زاب  ار  هار  رود  زا  وربش  نیرئاز  شا  یناشفا  رون  اب  هک 
مرح یبرغ  لامـش  قاور  هیواز  رد  يو  ربق  هک  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  نب  دباعلا  دمحم  دـنزرف  باجم  میهاربا  دیـس  دـنا  هلمج  نآ 

 . تسا فورعم  ینیسح 

مراهچ ترامع 

ریغصلا یعاد  يرمق  دودـح 280  تخیر .  ورف  يرمق  لاس 273  رد  دوب ،  هتخاـس  اـپ  رب  يرمق  رد 247  یسابع  رـصتنم  هک  یترامع  فقس 
 . دوزفا نآ  هوکش  قنور و  هب  تخادرپ و  هناتسآ  ریمعت  هب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نب  دیز  ناگداون  زا  ناتسربط و  ياورنامرف 

مجنپ ترامع 

هسدقم تابتع  یمامت  يانب  روتـسد  تفاتـش و  فجن  البرک و  ترایز  هب  سپـس  دش ،  دادغب  دراو  يرمق  لاس 367  رد  یملید  هلودـلادضع 
گرزب مرح  کی  لماش  هک  تفای  نایاپ  يرمق  لاس 371  رد  دش و  عورش  يرمق  لاس 367  رد  ینیسح  هناتسآ  يانب  دومن .  رداص  ار  قارع 

نحص یقرش  تمسق  رد  هشوگ و  شـش  نحـص  رهطم و  مرح  فرط  راهچ  رد  گنهامه  قاور  راهچ  دوب و  فیرـش  ربق  يور  رب  يدبنگ  و 
هب روکذـم  رازاب  دـش و  یم  زاب  رازاب  هب  نآ  رد  کی  دوب و  هیوب  لآ  نادـناخ  رباقم  نآ  رد  هک  تشاد  دوجو  کچوک  نحـص  کی  فیرش 
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ییانشور تهج  الط  ياه  لیدنق  اب  رهطم  مرح  لخاد  دیدرگ .  یم  یهتنم  نارئاز  دمآ  تفر و  تهج  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  هناتـسآ 
يراک تبنم  جاس  بوچ  زا  یقودنـص  و  دندوب .  هدیناشوپ  گرزب  ياه  هنییآ  جاس و  بوچ  اب  ار  اه  قاور  مرح و  ياهراوید  هدـش و  نییزت 

رد يرجه  مراهچ  نرق  لوا  همین  ات  نآ  راثآ  هک  دـمآ  یم  نحـص  فارطا  ینیـسح و  هناتـسآ  لـباقم  اـت  بآ  رهن  تشاد و  رارق  رهطم  ربق  رب 
نیب رد  تخاس و  يدایز  ياه  هناخ  هناتـسآ  فارطا  درک و  یم  قیوشت  ـالبرک  رهـش  هب  ار  نایعیـش  ترجه  هلودـلادضع  دوب .  یقاـب  ـالبرک 

درک و نییعت  ینیسح  هناتسآ  همدخ  نارواجم و  يارب  يدایز  تافوقوم  هناهام و  يرمتسم  درک و  میـسقت  فیرـش  رئاح  نانکاس  نارجاهم و 
هب روکذم  رازاب  رضاح  رصع  ات  هک  دومن  سیسات  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  هناتسآ  ینیـسح و  هناتـسآ  نیب  يا  هدیـشوپ  رـس  گرزب  رازاب 
نآ رد  کی  هک  درک  انب  يا  هناخ  دوخ  يارب  فیرش  نحص  یقرش  علـض  رد  هلودلادضع  تسا .  یقاب  يو  هیرذ  فرـصت  رد  فقو  تروص 

تشگ یم  فرشم  البرک  ترایز  هب  هک  هلاس  همه  دوب و  هتخاس  دوخ  هک  يرازاب  رد  نآ  مود  رد  دش و  یم  زاب  ینیسح  نحص  رد  امیقتـسم 
رفعج دـمحم  خیـش  سپـس  تشگ ،  فقو  یناقلاط  مظاک  دـمحم  الم  يو  هیرذ  طـسوت  روکذـم  لزنم  دـیزگ و  یم  تنوکـس  لزنم  نآ  رد 

 . دومن لیدبت  ینید  هسردم  هب  ار  نآ  یناقلاط  مظاک  دمحم  الم  دنزرف 

ینیسح هناتسآ  رد  يزوس  شتآ 

داتفا نیمز  رب  ماگنه  بش  يرمق  لاس 407  لوالا  عیبر  رد 14  دوب ،  نشور  رهطم  ربق  فرط  ود  رد  حبص  ات  بش  همه  هک  گرزب  عمـش  ود 
اهبنارگ ياه  هدرپ  مرح و  ياه  شرف  دوب و  نیزم  جاس  بوچ  هنییآ و  اب  هک  قاور  مرح و  ياـهراوید  یماـمت  تفرگ و  رد  یگرزب  قیرح  و 

هب دوب ،  رجآ  چـگ و  یبرـض و  ياه  قاط  زا  ترامع  یمامت  هتفرن و  راک  هب  بوچ  هناتـسآ  یلـصا  ناـمتخاس  رد  نوچ  یلو  تفرگ ،  شتآ 
يزوس شتآ  رثا  رب  هدراو  تاراسخ  هیوب  هلودلا  ناطلس  ریز  و  يزمرهمار ،  نالهس  نب  لضفم  دنزرف  نسح  دیسرن .  یبیسآ  ترامع  نوناک 

لاس رد  سیردا  نبا  هک  تسا  يدودـح  نامه  فیرـش  رئاح  راصح  نیا  دومن و  انب  البرک  رهـش  فارطا  یمکحم  راـصح  دومن و  ناربج  ار 
یم هعیـشلا  نایعا  رد  نیما  نسحم  دیـس  اهنآ  سار  رد  ناخروم و  زا  یعمج  تسا .  هدرک  تبث  رئارـسلا  زا  ثیراوملا  باتک  رد  يرمق   588

ار ینیسح  هناتـسآ  متفه  ترامع  داد و  ماجنا  ار  ینیـسح  هناتـسآ  مشـش  ترامع  دیدجت  هلودلا  ناطلـس  ریزو  يزمرهمار  نسح  هک  دنیوگ 
رـصع هناتـسآ  ترامع  نیمه  هلودـلادضع ،  طسوت  ینـسح ،  هناتـسآ  مجنپ  ترامع  هک  یتروص  رد  درک ،  دـهعت  یناـخلیا  سیوا  ناـطلس 
هلودلا ناطلـس  ریزو  دـنام و  ملاس  ترامع  لصا  یلو  تفرگ ،  شتآ  نآ  نانییزت  يزوس  شتآ  رثا  رب  يرمق  لاس 407  رد  هک  تسا  رضاح 

دننک یم  فصو  ار  ینیسح  هناتسآ  لخاد  هک  يدودعم  صاخشا  زا  دمآ .  رب  هدهع  زا  درک و  لبقت  ار  هناتسآ  ياه  بیسآ  حالصا  میمرت و 
هلح زا  دراد :  یم  راهظا  نینچ  ینیسح  هناتـسآ  فصو  رد  يو  دش ،  البرک  دراو  يرمق  لاس 727  هب  هک  تسا  يرمق )  م 777   ) هیوطب نبا 

دنا و هتفرگ  ار  نآ  فارطا  اهناتسلخن  هک  تسا  یکچوک  رهش  البرک  میدرک .  تکرح  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دهشم  البرک ،  يوس  هب 
رد هک  دراد  يا  هیواز  گرزب و  يا  هسردم  هدش و  عقاو  رهـش  لخاد  رد  نیـسح  ماما  هسدقم  هضور  دـنوش .  یم  يرایبآ  تارف  هناخدور  زا 

ماگنه تسین و  رـسیم  نانآ  هزاجا  یب  مرح  هب  دورو  دنا و  هداتـسیا  ماما  هضور  رد  رب  نابجاح  مادخ و  دـنهد .  یم  ماعط  نیرفاسم  يارب  نآ 
نآ ياهرد  زا  هدش و  هتشاذگ  نیمیس  نیرز و  ياه  لیدنق  ماما  سدقم  حیرـض  يور  دیـسوب .  دیاب  تسا  هرقن  زا  هک  ار  هفیرـش  هبتع  دورو 

دنا هتخیوآ  ریرح  ياه  هدرپ 

نایریالج رصع  رد  ینیسح  هناتسآ 

لاس رد  نسح  خیش  دنزرف  سیوا  ناطلـس  يرمق ،  لاس 740  رد  یناکلیا  نیسح  خیش  تسد  هب  ناریا  رد  نایریالج  تلود  سیـسات  زا  سپ 
نآ يرمق  لاس 786  رد  دمحا  ناطلس  وا  دنزرف  درکن و  افو  نآ  مامتا  هب  يو  رمع  هک  دومن  عورش  ار  ینیـسح  هناتـسآ  تاریمعت  يرمق   767

يزاـجح یناریا و  يرنه  راـثآ  زا  هک  میرم  هلخن  هب  فورعم  فیرـش  سار  بـنج  بارحم  يـالاب  روکذـم  تاریمعت  خـیرات  داد و  ماـجنا  ار 
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تقو رادناتسا  روتـسد  هب  يرمق  لاس 1363  رد  عیـشت  اـب  هنیک  ضغب و  ساـسا  رب  تهج و  یب  هک  نیا  اـت  دوب  تبث  دوب  مجنپ  نرق  یمالـسا 
علض رد  تشادرب ،  نایصع  هب  رس  ادعب  دوب و  دادغب  یلاو  هک  يریالج  سیوا  ناطلس  مالغ  ناجرم ،  هب  روهشم  ناجریما  دش .  وحم  البرک ، 

هوکش یگرزب و  رد  هک  تشارفا  رب  نآ  رد  میظع  ابیز و  يرایسب  هرانم  تسا و  یقاب  هزورما  ات  هک  درک  انب  يدجسم  ینیـسح  نحـص  یقرش 
 . درک رداص  ار  نآ  مده  روتسد  دادغب  تموکح  يرمق  لاس 1354  رد  هنیک ،  رثا  رب  زاب  هنافساتم  تشادن .  ریظن  رنه  و 

يوفص رصع  رد  ینیسح  هناتسآ 

هب دعب  زور  رد  تفرگ و  رارق  نایعیش  لابقتـسا  دروم  دش و  دادغب  دراو  يوفـص  لیعامـسا  هاش  يرمق  هنس 914  یناثلا  يدامج  زور 25  رد 
تشگ و فکتعم  رهطم  مرح  رد  زور  هنابـش  کی  دـش و  فرـشم  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  هعقب  ترایز  هب  دـش و  راپـسهر  ـالبرک  تمس 
مرح و یمامت  نینچمه  داد و  صاصتخا  رهطم  مرح  ییانشور  تهج  صلاخ  يالط  لیدنق  هدزاود  دومن و  رداص  ار  مزال  تاریمعت  روتـسد 

ریغ يدـقن و  يایادـه  البرک  نانکاس  نایولع و  نیب  تخاـس و  شورفم  یناریا  مشیربا  ياـه  شرف  نیرتاـهبنارگ  اـب  ار  فیرـش  ياـه  قاور 
زا ار  ناسدنهم  نادـنمرنه و  بلج  روتـسد  يوفـص  لیعامـسا  هاش  هک  دـسیون  یم  قارعلا  خـیرات  رد  يوازعلا  سابع  دومن .  میـسقت  يدـقن 

لیسگ هسدقم  تابتع  يارب  دنتخاس و  عادبا  تقد و  تیاهن  رد  هیمیلسا  هیئاطخ و  شوقن  هب  شوقنم  قودنص  شـش  هک  داد  تکلمم  یمامت 
در اه  قودنص  نیا  بصن  هیهت و  دومن .  ادها  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  هناتسآ  هب  ار  مود  ینیسح و  هناتسآ  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  هک  تشاد 

قودنص يور  رب  دالوف  زا  یحیرض  تشگ و  فرـشم  البرک  ترایز  هب  سابع  هاش  يرمق  لاس 1032  رد  دیـسر .  نایاپ  هب  يرمق  لاس 932 
ار هناتسآ  دبنگ  ینامثع  دارم  ناطلـس  يرمق  لاس 1048  رد  دومن .  رداص  ار  نآ  يراکیـشاک  دـبنگ و  ریمعت  روتـسد  داهن و  لیعامـسا  هاش 

 . درک ریمعت 

راشفا هاشردان  رصع  رد  ینیسح  هناتسآ 

فیرش ربق  تهج  یسیفن  ابیز و  رایسب  قودنص  داد و  ماجنا  ینیسح  هناتـسآ  رد  ار  یعیـسو  تاریمعت  هاشردان  رـسمه  يرمق  لاس 1135  رد 
 . دیشخب نییزت  اهبنارگ  ياه  هدرپ  اب  دومن و  شرف  سیفن  ياه  یلاق  اب  ار  اه  قاور  مرح و  تخاس و 

هیراجاق رصع  رد  ینیسح  هناتسآ 

لاس 1216 مارحلا  هجحلا  يذ  رد 18  دش .  الط  ششوپ  راجاق  ناخ  دمحم  اقآ  طسوت  ینیسح  هناتسآ  فیرـش  دبنگ  يرمق  لاس 1207  رد 
هدرمش منتغم  ار  تصرف  یباهو  زیزعلادبع  نب  دوعس  دندوب ،  هتفر  فرـشا  فجن  هب  ترایز  تهج  البرک  نادرم  ناناوج و  یمامت  هک  يرمق 

تخادـنا و هار  يا  هنامحریب  راتـشک  هدیـشک ،  نوخ  كاـخ و  هب  ار  رفن  نارازه  دومن و  هلمح  ـالبرک  رهـش  هب  گرزب  يرکـشل  سار  رد  و 
 . درب جارات  هب  ار  تمیق  نارگ  ياه  شرف  هیوفص و  هرقن  الط و  ياه  لیدنق  مامت  درک و  تراغ  ار  هناتسآ  لاوما  ناریو و  ار  ینیسح  هناتـسآ 

الط يرادقم  نینچمه  دومن و  رداص  ار  نایباهو  ياه  یبارخ  ریمعت  روتسد  راجاق  هاشیلعحتف  البرک  هب  یباهو  تهلمح  ربخ  ندیـسر  زا  سپ 
قودنـص دومن و  ادـها  يا  هرقن  حیرـض  تشاد و  لاسرا  دوب  هدـش  هایـس  نآ  ياهالط  اـی  ناریو و  نآ  زا  یتمـسق  هک  دـبنگ  بیهذـت  تهج 

ماجنا هناتسآ  رد  یتاریمعت  هاش  نیدلا  رـصان  يرمق  لاس 1273  رد  دومن .  ریمعت  دوب  هتخوس  نآ  زا  یتمـسق  اـهیباهو  طـسوت  هک  ار  فیرش 
خیـش يرمق  لاـس 1270  رد  دـش .  يراـکالط  دـیدجت  دـبنگ  هاـش ،  نیدـلا  رـصان  روتـسد  هـب  هیراـجاق  رـصع  رد  راـب  نیموـس  يارب  داد و 
داتشه يو  كرت  ام  ثلث  زا  دوب ،  ریبک  ریما  ناخ  یقت  دمحم  ازریم  مظعا  ردص  یـصو  هک  نیقارعلا  خیـش  هب  روهـشم  ینارهط  نیـسحلادبع 

هدرک و قحلم  ینیسح  فیرش  نحص  هب  ار  اهنآ  دومن و  يرادیرخ  یبرغ  بونج  برغ و  تمسق  رد  ار  ینیسح  فیرش  نحص  رواجم  هناخ 
 . داد هعسوت  ار  فیرش  نحص 
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رضاح رصع  رد  ینیسح  هناتسآ 

نحص لخاد  هب  يدورو  رد  هد  ياراد  عقاو و  البرک  رهش  بلق  رد  تسا ،  هیوب  لآ  رصع  يرامعم  ياهراکهاش  زا  یکی  هک  ینیسح  هناتسآ 
برد هیبنیز و  برد  ياه  مان  هب  رد  هس  نحص ،  برغ  رد  همحرلا ،  برد  هلبقلا و  برد  مان  هب  نحص  بونج  رد  رد  ود  دشاب .  یم  فیرش 

ياه مان  هب  رد  هس  فیرش ،  نحص  قرش  تمسق  رد  مالسلا ،  برد  هردسلا و  برد  لامش ،  تمسق  رد  هیناطلـسلا ،  برد  نیـسحلا و  سار 
رارق ناویا  کی  تارجح  زا  کی  ره  لباقم  رد  هک  تسا  هرجح  ياراد 65  نینچمه  تاجاحلا .  یضاق  برد  ادهشلا و  برد  همارکلا  برد 

ادهشلا و برد  نیب  هینیسح  کی  ادهشلا و  برد  تاجاحلا و  یـضاق  برد  نیب  نحـص  یقرـش  تمـسق  رد  مه  گرزب  دجـسم  کی  دراد . 
زا یتمـسق  ذخا  اب  يرجه  مهد  نرق  رد  هیکت  نیا  تسا .  هدش  ثادحا  هیـشاتکب  هاقناخ  ای  هیکت  نحـص  بونج  تمـسق  رد  همارکلا و  برد 

نـسح خیـش  هیوب  لآ  هیرذ  کلم  هک  روکذـم  هناخ  یقاب  دـش و  انب  تشگ  یم  زاب  نحـص  لخاد  هناخ  نیا  رد  کی  هک  هیوب  لآ  هیرذ  هناخ 
لحم نیدنچ  ینیـسح ،  فیرـش  نحـص  رد  دش .  بارخ  فیرـش  نحـص  فارطا  هکلف  ثادحا  رد  دوب  یحلاص  لآ  یقن  یلع  ازریم  دـنزرف 
لامـش تمـسق  رد  يزاریـش و  مود  يازریم  ربق  رهطم  نحـص  یقرـش  بونج  تمـسق  رد  نآ  لئاسو  رگید  هناتـسآ و  ياه  شرف  رابنا  تهج 

هیماما و ياملع  زا  ریثک  یعمج  فیرش ،  نحص  فارطا  رد  ریبک و  ریما  یصو  تازاجا و  خیاشم  زا  نیقارعلا  خیش  نیسحلا  خیش  ربق  برغ ، 
تاـیه تسا و  نیزم  یـشاک  اـب  نآ  ياـهراوید  یماـمت  هک  هدـش  لیکـشت  هقبط  ود  زا  فیرـش  نحـص  دوخ  دـنا .  نوفدـم  هعیـش  نیطـالس 

رهطم ياه  قاور  هب  دورو  تهج  يددعتم  ياهرد  نآ  فرط  راهچ  زا  هک  دراد  رارق  هناتسآ  فیرش ،  نحـص  طسو  رد  دراد .  يدنمهوکش 
دراد و ترهش  الط  ناویا  هب  هک  تسا  عقاو  یگرزب  باویا  هناتسآ  رد  لباقم  رد  تسا .  مرح  بونج  رد  نآ  گرزب  یلصا و  رد  یلو  دراد ، 
راجت و زا  یمیحر ،  ربنق  جاح  يرمق  لاس 1387  رد  یلو  دوب  بوچ  زا  ناویا  نیا  ياه  نوتس  البق  تسا .  نک  شفک  راهچ  ناویا  فرط  ود 
لاس 1389 رد  دومن و  ادها  ینیسح  هناتسآ  هب  دوب  هتشگ  يراجح  ییابیز  تیاهن  رد  هک  رمرم  گنس  زا  نوتس  هدزاود  ناریا ،  ناراد  ندعم 
هب رود  زا  ار  يا  هدـننیب  ره  رظن  الط  زا  دـنلب  هرانم  ود  ناویا  فرط  ود  دـندومن .  نآ  ياه  نوتـس  بصن  الط و  ناویا  ریمعت  هب  عورـش  يرمق 
رد ود  نآ  زا  طـسو  رد  ددرگ و  یم  یهتنم  فیرـش  مرح  یبوـنج  قاور  هب  هک  تسا  يدورو  رد  هـس  ياراد  ناوـیا  دـنک .  یم  بـلج  دوـخ 
ربق نوچ  دـنمان ،  یم  يدـسا  رهاـظم  نب  بیبح  قاور  ار  مرح  یبونج  قاور  هدـش .  هتخاـس  ناهفـصا  رد  ـالط  زا  دـشاب .  یم  رتگرزب  رگید 
يو يارب  يا  هناگادـج  ربق  هدرکن  نفد  ـالبرک  يادهـش  یعمج  هتـسد  هربـقم  رد  ار  وا  دـسا  ینب  تسا و  عقاو  نآ  رد  ـالبرک  دیهـش  بیبـح 
هرقن حیرض  نآ  يور  رب  هک  دراد  رارق  رهطم  ربق  يور  رب  ییاهبنارگ  قودنص  مرح  لخاد  رد  دوب .  دسا  ینب  هلیبق  ناگرزب  زا  اریز  دنتخاس ، 
رمرم گنـس  نیرتهب  زا  رتم  ود  دودـح  ات  قاور  مرح و  ياهراوید  فک و  تسا .  هدـش  کح  الط  اب  يراعـشا  حیرـض  يالاب  تسا و  بصن 

نادنمرنه تسد  هب  اه  قاور  مرح و  ياه  فقـس  یمامت  دنا .  هداد  تنیز  ینآرق  تایآ  يراک  یـشاک  اب  ار  ياه  قاور  مرح و  تسا .  ناریا 
ترضح ربق  تسا و  عقاو  اروشاع  يادهش  یعمج  هتسد  ربق  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ربق  قرـش  تمـسق  رد  تسا .  هدش  يراک  هنییآ  یناریا 
يدـهم ازریم  ربـق  یبونج  قاور  رد  هیماـما ،  گرزب  ياـملع  روبق  زا  دـشاب .  یم  ادهـشلادیس  حیرـض  رد  هناگادـج  مالـسلا  هیلع  ربـکا  یلع 

یقت دمحم  ازریم  مظعاردص  هربقم  و  تسا )  بصن  یـسیفن  قودنـص  نآ  يور  رب  هک   ) یناهبهب رقاب  اقآ  ربق  یقرـش  قاور  رد  یناتـسرهش و 
حیرض ياراد  هک  باجم  میهاربا  دیس  ربق  هاش و  دمحا  هلمج  زا  هیراجاق  نیطالس  زا  یعمج  ربق  هناتسآ ،  یلامـش  قاور  رد  ریبکریما و  ناخ 

یناغرب یلع  الم  يو  ردارب  یناغرب و  حلاص  دمحم  الم  ربق  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیـس  رـس  الاب  هرجنپ  بنج  یبرغ  قاور  رد  تسا و  یـصاخ 
یبا هک  تسا  یلحم  اجنیا  تسا ،  یقاب  میدق  زا  رثا  نیا  تسا و  فورعم  هاگلتق  هب  هک  تسا  یلحم  یبونج  قاور  هیلا  یهتنم  رد  دراد ،  رارق 

 . درک ادج  شفیرش  ندب  زا  ار  ترضح  كرابم  رس  رمش  هک  دوب  ناکم  نیا  رد  داتفا و  نیمز  رب  شیوخ  بسا  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلادبع 
(703)

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رهطم  رس  متفه :  لصف 
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؟  دندرپس كاخ  هب  اجک  ار  رهطم  رس 

ار ماما  رـس  فلا )  دوش :  یم  هراشا  اهنآ  هب  الیذ  هک  هدـش  زاربا  ینوگانوگ  ياهرظن  دـندرپس ،  كاخ  هب  اجک  ار  رهطم  رـس  هک  نیا  هرابرد 
زا یخرب  ار  رظن  نیا  دـنا .  هدرک  نفد  ترـضح  نآ  رـس  فرط  رد  مالـسلا ،  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ترـضح  ربق  راـنک  فرـشا ،  فجن  رد 

قداص ماما  میناوخ :  یم  تایاور  نیا  زا  یکی  رد  دنا .  هتفریذپ  هدـمآ ،  بیذـهت  یفاک و  باتک  رد  هک  یتایاور  هب  دانتـسا  اب  هعیـش  ياملع 
راوج رد  هندوبر و  ام  نارادتسود  زا  یکی  طسوت  ماش ،  هب  ندرب  زا  سپ  ماما  هدیرب  رـس  هک  دندومرف  لیعامـسا  دوخ  دنزرف  هب  مالـسلا  هیلع 
رــس يـالاب  تراـیز  رد  هـک  نآ  هـلمج  زا  دـنک .  یم  دـییات  زین  يرگید  نـئارق  ار  هـیرظن  نـیا  دـیدرگ .  نـفد  مالــسلا  هـیلع  نینموـملاریما 

 ( ب تسا .  هدش  دراو  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ترایز  هدیسر ،  ام  تسد  هب  هعیش  ناماما  زا  هک  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
ار رظن  نیا  هدـش ،  رکذ  راونالا  راحب  ردـقنارگ  باتک  رد  هچنآ  ربانب  تسا .  هدـش  هدرپس  كاخ  هب  شترـضح  كاپ  رکیپ  رانک  رد  ماما  رس 

دیامرف یم  فوهل  رد  سوواط  نب  دیس  دنادرگ .  زاب  البرک  هب  ار  رس  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  هک  دندقتعم  هتفریذپ و  هیماما  ناملاع  رتشیب 
رد روبزم  دنمشناد  دنک .  یم  دییات  ار  رظن  نیا  زین  هعیش  هریس  هدیدرگ .  نفد  نوگلگ  رکیپ  رانک  رد  دش و  هدروآ  البرک  هب  ماما  رهطم  رس  : 

هراب نیا  رد  دور ،  یم  رامـش  هب  عبتتم  يدنمـشناد  دامتعا و  دروم  يدرم  هک  امن  نبا  تسا .  لیامتم  هیرظن  نیا  هب  زین  لامعالا  لاـبقا  باـتک 
یضترم و دیس  دیدرگ .  نفد  رهطم  دسج  هارمه  دش و  هداد  تدوع  البرک  هب  ماجنارس  یلو  دندنادرگ ،  اهرهش  رد  ار  ماما  رس  دیامرف :  یم 
زا ناریسا  ناوراک  اب  هارمه  مالسلا  هیلع  ماما  هدیرب  رس  هک  تسا  دقتعم  يزوج  نبا  طبس  دنا .  هدرک  تقفاوم  هیرظن  نیا  اب  زین  یـسوط  خیش 
رد ینیلک  ج )  دـندرپس .  كاخ  هب  ترـضح  سدـقم  دـسج  رانک  رد  هدرب ،  البرک  هب  هنیدـم  زا  ار  نآ  سپـس  دـش و  هدروآ  هنیدـم  هب  ماش 

رهطم دـقرم  کیدزن  هفوک ،  نوریب  نادیهـش ،  رالاس  رهطم  رـس  هک  دـنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یفاـک  دنمـشزرا  باـتک 
نیا دنا .  هدرپس  كاخ  هب  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف  شردام  دقرم  دزن  هنیدـم  رد  ار  ماما  رـس  د )  تسا .  نوفدـم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 

 ، صاع نب  دیعـس  نب  ورمع  يارب  ار  ماما  رـس  دـیزی ،  دـسیون :  یم  دـنک و  یم  لقن  يربکلا  تاقبطلا  باتک  زا  يزوج  نبا  طبـس  ار  بلطم 
رد زین  یعفاشلا  يدنغابلا  دمحم  نیدلا  سمـش  تاکربلا  وبا  دومن .  نفد  ماما  ردام  ربق  رانک  رد  ار  نآ  وا  تشاد و  لیـسگ  هنیدـم  رادـنامرف 

قشمد رد  ماما  رس  نفدم  ه ) دناد .  یم  ناسیون  هریس  ناراگن و  خیرات  روهـشم  هیرظن  ار  نآ  هتفریذپ و  ار  رظن  نیمه  بلاطملا  رهاوج  باتک 
رد دش و  تفای  قشمد  رد  دیزی  هنازخ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رهطم  رس  دسیون :  یم  ایندلا  یبا  نبا  زا  لقن  هب  يزوج  نبا  طبـس  تسا . 

رهاوج باتک  رد  دـنا .  هدرک  لـقن  ار  بلاـطم  نیمه  دوخ  ياـه  باـتک  رد  زین  يدـقاو  يرذـالب و  دـش .  هدرپس  كاـخ  هب  سیدارفلا  باـب 
سیدارفلا باب  رد  يو  تکاله  زا  سپ  دش و  یم  تظافح  یتموکح  هنازخ  رد  دیزی  تنطلـس  نایاپ  ات  ماما  سدقم  رـس  هک  هدمآ  بلاطملا 

هعطق جنپ  اب  ار  كرابم  رس  هک  نآ  زا  سپ  داد و  ماجنا  ار  راک  نیا  يوما  کلملادبع  نب  نامیلـس  هک  هدمآ  رگید  تیاور  رد  دیدرگ .  نفد 
رد ار  رـس  يوما  کلملادـبع  نب  نامیلـس  هک  دـندقتعم  يا  هدـع  درپس .  كاخ  هب  ار  نآ  درازگ ،  زامن  نآ  رب  يا  هدـع  اـب  دـیناشوپ و  اـبید 
نبا دشاب .  هدـش  هدروآ  البرک  هب  دـیاب  ارهاظ  هک  دـیدرگ  لقتنم  اج  نآ  زا  زیزعلادـبع  نب  رمع  نامز  رد  يو  درک .  نفد  نیملـسم  ناتـسربق 
ربارب رد  زور  هس  هک  داد  نامرف  دـیزی  دـندروآ ،  قشمد  هب  ار  ماما  هدـیرب  رـس  هک  نآ  زا  سپ  دـیوگ :  بلاـطملا  رهاوج  لـقن  اـنب  رکاـسع ، 

ار رس  يوما  نامیلـس  هاگ  نآ  دیـسر .  تکاله  هب  دوخ  هک  نآ  ات  داد ،  لاقتنا  حالـس  هاگیاج  هب  ار  نآ  سپـس  دوش ،  بصن  مدرم  ناگدید 
تکاله زا  سپ  دـسیون :  یم  روهمج  نب  روصنم  زا  لقن  هب  نازحالا  ریثم  باتک  فلوم  امن  نبا  درپس .  كاـخ  هب  ناناملـسم  ناتـسروگ  رد 

هب ار  فرظ  تسا .  هتفهن  یجنگ  نآ  رد  هک  متـشادنپ  دوـخ  اـب  متفاـی و  یتـمیق  یفرظ  متفر و  اـج  نآ  هب  وا ،  هنازخ  ندـش  هدوـشگ  دـیزی و 
 ، مدش ور  هبور  ماما  كرابم  رس  اب  متفر  جنگ  غارـس  هب  هک  نآ  زا  دعب  اما  دیامن .  تبقارم  نآ  زا  هک  مدرک  شرافـس  هداد ،  دوخ  راکتمدخ 

ماـن هب  قشمد  رد  زورما  هک  يزکرم  تسا ،  دـقتعم  هعیـشلا  ناـیعا  بحاـص  مدرک .  نفد  سیدارفلا  باـب  رد  هدرک  نفک  ار  نآ  گـنرد  یب 
خیرات هک  تسا  ینفدم  نامه  تسا ،  قشمد  عماج  کیدزن  فورعم و  نیسحلا  سار  دهشم  ای  نیسحلا  سار  ماقم  ای  نیـسحلا  سار  دجـسم 
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ار ماما  كرابم  رس  دیزی  هک  دنک  یم  لقن  رمع  نب  هلادبع  زا  يزوج  نبا  طبـس  تارف .  یکیدزن  رد  هقر  دجـسم  و ) دنا .  هدرک  نایب  ناراگن 
دجسم وزج  اهدعب  هناخ  نیا  دندومن و  نفد  يا  هناخ  رد  ار  رس  هدع ،  نیا  دنتـسیز .  یم  هقر  هقطنم  رد  نانآ  هک  داتـسرف  طیعم  یبا  لآ  دزن 
نونکا هک  ییاج  نامه  رـصم ،  ز ) دنام .  زبس  هراومه  رـس  نآ  تکرب  هب  هک  دوب  رهطم  رـس  نفدـم  رانک  رد  یتخرد  دـنا  هتفگ  دـش .  عماج 

نیا دندرپس .  كاخ  هب  هرهاق  رد  هداد  لاقتنا  رصم  هب  قشمد  زا  ار  رـس  یمطاف  يافلخ  دوش .  یم  هدیمان  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  سار  دهـشم 
ماش رصم و  نیب  يا  هیحان  نالقسع ،  هب  ار  يدرف  یمطاف ،  يافلخ  زا  یکی  دنسیون :  یم  ناخروم  تسا .  هدروآ  يزوج  نبا  طبس  ار  بلطم 

هب رس  نیا  یمطاف  هفیلخ  روتسد  هب  تسا .  مالسلا  هیلع  نیسح  اما  رس  هک  دش  یعدم  تفای و  ار  يرس  نالقسع  رد  روبزم  درف  درک .  هناور  ، 
 ، تسا هتفرگ  ماجنا  یمطاف  هفیلخ  نامز  رد  لمع  نینچ  هک  تسین  يدیدرت  بلطم  نیا  رد  هتبلا  دش .  نفد  سارلا  دهـشم  رد  لقتنم و  رـصم 

یمومع هاگترایز  سارلا  دهـشم  هزورما  تروص  ره  رد  تسا .  هدوب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  قلعتم  رـس  نیا  هک  تفگ  هناـعطاق  ناوت  یمن  اـما 
ریخا هیرظن  راهچ  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  يروآ  دای  نایاپ  رد  دننک .  یم  دمآ  تفر و  زکرم  نیا  هب  رایـسب  هقالع  اب  نانآ  هدوب و  مدرم 

 . ملعا هللاو  دنا .  هتشادن  يرگید  رظن  تسخن ،  رظن  هس  زج  هب  هیماما  هعیش  ياملع  اما  دنا ،  هدومن  زاربا  تنس  لها  نادنمشناد  اهنت  ار 

مالسلا هیلع  نیسحلا  سار  هناتسآ 

باتک رد  نیما  نسحم  دیـس  تسا .  فالتخا  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  سدـقم  رـس  نفد  لحم  دروم  رد  ناققحم  تاور و  ناـخروم و  نیب 
 : لوا لوق  تسا :  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  یبا  رهطم  رـس  نفدم  هک  هدرک  رکذ  ار  دروم  تفه  ( 627  - 1/626  ) هعیشلا نایعا  شیوخ 

مالسلا هیلع  ادهشلادیس  فیرـش  ندب  هب  دینادرگ و  زاب  البرک  هب  ار  كرابم  رـس  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  هک  دنا  نیا  رب  هیماما  ياملع 
يارـسا اب  ار  رهطم  رـس  دـیزی  هک  دـنیوگ  یم  زین  یخرب  دـننک .  یم  دـیکات  ار  ینعم  نیا  نارگید  راحب و  رد  یـسلجم  همالع  دومرف :  قحلم 
فوهللا دوخ  باتک  رد  سوواط  نبا  دیس  دومن .  قحلم  سدقم  ندب  هب  داد و  تدوع  البرک  هب  ار  رهطم  رس  سپـس  داتـسرف  هنیدم  هب  البرک 

ساسا رب  مود :  لوق  دنتـشاد .  قحلم  رهطم  دسج  هب  دـندنادرگزاب و  البرک  هب  ار  كرابم  رـس  هک  دراد  حیرـصت  فوفطلا ص 86  یلتق  یف 
هعیش ياملع  زا  یعمج  هدش ،  رکذ  هعیـش  بتک  رگید  بیذهتلا و  یفاکلا و  باتک  رد  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  زا  هک  ییاه  تیاور  رابخا و 

مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  ترضح  دقرم  بنج  فرشا  فجن  رد  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  كرابم  رس  هک  دننآ  رب 
لمح ماش  هب  ار  رهطم  رـس  هک  یماـگنه  دومرف ،  لیعامـسا  شیوخ  دـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  دـنیوگ ،  یم  تسا و  نوفدـم 

نفد مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  رانک  رد  دوبر و  ار  كرابم  رـس  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  یلاوم  نایعیـش و  زا  یکی  دندرک 
رد مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ترـضح  رـس  يالاب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  بابحتـسا  زین  اه  هماـنترایز  ربتعم  بتک  رد  درک . 
رد رهطم  رس  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  دنـس  هب  یفاکلا  باتک  رد  موس :  لوق  تسا .  هدمآ  فرـشا  فجن 
هب ار  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  كرابم  رـس  هیواعم  نب  دیزی  هک  دـنا  هتفگ  ناخروم  زا  یعمج  مراهچ :  لوق  تسا .  هدـش  نفد  هفوک  هموح 

دوب هنیدم  رد  مکح  نب  ناورم  ماگنه  نآ  رد  دومن و  نفد  عیقب  رد  ار  رهطم  رس  يو  تشاد و  لاسرا  صاع  نب  دیعس  نبا  ورمع  يارب  هنیدم 
زا لقن  هب  هعیشلا  نایعا  رد  نیما  نسحم  دیـس  مجنپ :  لوق  مروآ .  یم  رطاخ  هب  ار  نامثع  مایا  مسق  ادخ  هب  تفگ :  تفرگ و  ار  رهطم  رـس  و 

تشاد لاسرا  طیعم  یبا  لآ  يارب  هقر  هب  نامثع  رس  لباقم  رد  ار  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  رهطم  رـس  دیزی  هک  دسیون  یم  يزوجلا  نبا  طبس 
ادهشلادیس رـس  رهطم  ربق  هک  داتفا  هقر  عماج  دجـسم  لخاد  نانآ  ياه  هناخ  دعب  دندومن و  نفد  شیوخ  ياه  هناخ  رد  ار  رهطم  رـس  اهنآ  و 

رهطم رس  هک  دننآ  رب  ناخروم  زا  ریثک  یعمج  مشش :  لوق  دش .  زبس  يا  هردس  تخرد  نآ  رانک  رد  تشگ و  یحیرض  ياراد  مالـسلا  هیلع 
نب نامیلس  رـصع  رد  دیزی و  ندیـسر  تکاله  هب  زا  سپ  دنام و  یقاب  هیواعم  هب  دیزی  هحلـسا  رابنا  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح 
هیلع نیسحلا  سار  هناتـسآ  لحم  سیدارفلا ،  باب  رد  دندناوخ و  زامن  نآ  رب  سپـس  دندومن ،  نفک  دندروآ و  ار  فیرـش  رـس  کلملادبع 

ای نیسحلا و  سار  هناتسآ  مان  هب  قشمد  يوما  دجسم  یقرش  بونج  علض  رد  العف  رهطم  هناتـسآ  نیا  دندومن ،  نفد  قشمد  رهـش  رد  مالـسلا 
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هب قاور  کی  لخاد  هک  تسا  يوما  دجسم  یقرش  علض  زا  هکرابم  هناتـسآ  هب  يدورو  رد  دراد .  ترهـش  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  سار  ماقم 
ماقم قاور  نیا  رد  دندرگ .  سم  تسا  لیطتسم  لکش  هب  هک  هناتسآ  مود  قاور  دراو  اج  نآ  زا  دراد و  رارق  عبرم  رتم  دودح 100  تحاسم 
لامش راوید  رانک  رد  هک  دندرگ  یم  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  سار  هناتـسآ  رهطم  مرح  لخاد  دعب  تسا و  عقاو  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح 

یکچوک دبنگ  ياراد  هناتـسآ  مرح  دشاب .  یم  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  رهطم  رـس  نفد  لحم  تسا و  عقاو  حیرـض  مرح  برغ 
دیفس رمرم  گنـس  زا  تسا و  رتم  هس  دودح  رهطم  مرح  ياهراوید  تسا .  هدش  هدیـشوپ  زبس  گنر  اب  يرب و  چگ  دبنگ  لخاد  زا  هک  تسا 

يراجح ییابیز  لکش  هب  مالـسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  مان  اهگنـس  طسو  رد  تسا و  هایـس  گنـس  زا  یـشاوح  ياراد  هک  ددرگ  یم  لیکـشت 
نیرتهوکـشاب زا  یکی  متفه :  لوق  تسا .  هدـش  هبیتک  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  فصو  رد  یثیداحا  دـبنگ  لـخاد  رد  هدـش و  هتـسجرب 

 . دراد ترهش  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  سار  دهـشم  مان  هب  اه  يرـصم  دزن  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  سار  هناتـسآ  هرهاق  رهـش  دجاسم 
دیزی دنیوگ  یم  هدرک و  هراشا  هتکن  نیا  هب  ( 4/554  ) نادلبلا مجعم  رد  يومح  توقای  ططخلا و  رد  يزیرقم  هلمج  زا  ناخروم  زا  يرایسب 

نیب هک  نالقـسع  رهـش  و  دـنهد .  شدرگ  تشحو  بعر و  داجیا  يزوریپ و  تمالع  هب  یمالـسا  دالب  رد  ار  كراـبم  رـس  دوب  هداد  روتـسد 
سپـس درک ،  نفد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبع  یبا  رهطم  رـس  نالقـسع  ریما  دوب .  فاوط  ارجام و  نیا  نایاپ  تسا  عقاو  ماـش  رـصم و 

دندومن و لمح  هرهاق  هب  یصاخ  تافیرشت  یط  نالقسع  زا  ار  نآ  قیقد  صحفت  زا  سپ  دندیـسر ،  تردق  هب  رـصم  رد  نایمطاف  هک  ینامز 
هک فارشا  نایعا و  املع و  نایماظن و  زا  یمیظع  دنمهوکش و  بکوم  هارمه  صاخ و  تافیرشت  یط  رخالا  يدامج  متشه  هبنشکی  زور  رد 

نیا دندرک .  نفد  ملیدلا  هبق  رد  سپس  دندروآ و  درمز  خاک  تمس  هب  هنهرباپ  دوب  کیزر  نب  عئالط  حلاصلا  رـصم  ریما  نانآ  شیپاشیپ  رد 
هراق رصم و  نایعیش  هژیو  هب  نارئاز  زا  ولمم  هناتسآ  مرح  تاقوا  مامت  رد  هدوب و  ناهج  نایعیش  مهم  ياه  هاگترایز  زا  یکی  هراومه  هناتـسآ 

نیدــلا لاـمج  تـسا .  رارقرب  یناوـخ  هـضور  يرادازع و  بکوـم  ینیــسح  ياروشاـع  زور  مرحم و  زور  هد  رد  اـصوصخم  تساــقیرفآ . 
هفیلخ اروشاع  زور  رد  دسیون :  یم  ( 154  - 5/153  ) هرهاقلاو رصم  كولم  یف  هرهازلا  موجنلا  دوخ  باتک  رد  یکباتا  فسوی  نساحملاوبا 
يانب زا  لبق  تفر .  یم  هرهاق  رد  ینیـسح  هناتـسآ  تمـس  هب  شیوخ  هیـشاح  یـضاق و  اب  درک و  یم  نت  رب  ازع  سابل  دوب و  رود  هب  راظنا  زا 

نایعا و ارما و  اهنآ  رانک  رد  دنتسشن و  یم  ینیسح  هناتسآ  رد  یگمه  دعب  یلو  دندرک  یم  هماقا  رهزالا  عماج  رد  ار  يرادازع  هناتسآ ،  نیا 
ماما نسح و  ماما  هرابرد  اثر  تشگ و  یم  عورـش  یناوخ  هضور  سپـس  دندمآ ،  یم  مه  درگ  هناتـسآ  همدخ  مامت  ارزو و  یمظع و  تیلوت 

هناتـسآ نیا  زا  يرمق  لاس 725  رد  هک  هطوطب  نبا  دـندش  یم  هلاـن  هیرگ و  نویـش و  لوغـشم  یگمه  دـندناوخ و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ماما رـس  هاگیاج  رد  هک  تسا  یـسدقم  ناشلا  میظع  دهـشم  رـصم  هکربتم  تارازم  زا  دراد :  یم  راهظا  نینچ  نآ  فصو  رد  هدرک ،  رادید 

هتشاذگ راک  هرقن  ياه  هحفص  اه و  هقلح  نآ  ياهرد  رب  هک  دراد  یلاع  رایسب  عیـسو و  یطابر  هدش و  هتخاس  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
لیلخلا ناخ  یکیدزن  رد  زورما  هک  هناتـسآ  نیا  دـنراد .  یم  یعرم  نآ  هرابرد  تسا  یماقم  ناـنچ  راوازـس  هک  ار  یمیظعت  مارتحا و  دـنا و 

گرزب و مرح  طسو  رد  دیآ .  یم  باسح  هب  هرهاق  رهـش  دـجاسم  نیرت  گرزب  زا  تسا و  نایمطاف  رـصع  راثآ  نیرت  میظع  زا  تسا ،  عقاو 
(704  . ) تسا هتشگ  ادها  هناتسآ  نیا  هب  هیرازن  هیلیعامسا  هفیاط  يوس  زا  هک  هدش  بصن  یگرزب  يا  هرقن  حیرض  هناتسآ  للجم 

قشمد رد  نادیهش ،  رهطم  رس  متشه :  لصف 

قشمد رد  نادیهش ،  رهطم  رس 

هدهاشم ار  هربقم  نیا  هدنراگن  لاس 1321  زا  دعب  ریغصلا .  باب  هربقم  مان  هب  تسا  يا  هربقم  ؛  قشمد رد  دسیون :  یم  هعیـشلا  نایعا  بحاص 
نب یلع  یلع ،  نب  سابع  رهطم  ياهرس  هاگیاج  اج  نیا  دش :  یم  هدید  ترابع  نیا  نآ  رب  هک  تشاد  دوجو  یگنس  هربقم  رد  رس  رب  دومن . 

رد یحیرض  نآ  ياج  هب  تفر و  نیب  زا  روبزم  گنس  هربقم ،  يانب  دیدجت  ماگنه  دعب  لاس  دنچ  تسا .  رهاظم  نب  بیبح  ربکالا و  نیسحلا 
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هب بوسنم  هربقم  نیا  هک  تسا  نآ  تقیقح  اما  دوب .  هدـش  شقن  البرک  نادیهـش  زا  يرایـسب  ماـن  نآ  يور  رب  هک  دـنداد  رارق  هربقم  لـخاد 
تـشحو بعر و  داجیا  زا  سپ  دـیزی  هک  نآ  هب  هجوت  اب  یباستنا ،  نینچ  تحـص  دروم  رد  هتبلا  میدرب .  مان  هک  تسا  يراوگرزب  هس  نامه 

مان هدش و  هدرپس  كاخ  هب  روبزم  هربقم  رد  رـس  هس  نیا  هک  دسر  یمن  رظن  هب  دیعب  تشادـن ،  ادهـش  رـس  نفد  زج  يا  هراچ  مدرم ،  لد  رد 
 . دشاب هدنام  طوبضم  اهنآ 

ادهشلا سوور  ماقم 

هدش و 16 هتخاس  اجنآ  رد  يدقرم  هک  تسا  ادهـشلا  سوور  ماقم  دشاب ،  یم  قشمد  رد  یناتـسربق  مان  هک  ریغـصلا ،  باب  تاماقم  هلمج  زا 
 . 1 تسا :  ریز  رارق  زا  تسا  بوـسنم  ناـنآ  هب  ماـقم  نیا  هک  ییادهـش  ماـن  تـسا .  هدـش  هتـشاذگ  رـس  هناـشن 16  هب  نآ  يور  رب  تمـالع 

یلع نب  هللادبع  نسحلا 5 .  نب  مساق  رهاظم 4 .  نب  بیبح  ربکالا 3 .  نیسحلا  نب  یلع  مالسلا 2 .  هیلع  نینموملا  ریما  نب  سابعلا  لضفلاوبا 
نب رفعج  یلع 12 .  نب  نامثع  رکب 11 .  یبا  نـب  یلع  فوع 10 .  نب  هللادبع  یلع 9 .  نب  دمحم  یحایرلا 8 .  رحلا  یلع 7 .  نـب  رمع   . 6

هللادبع نب  نیسح  لیقع 16 .  نب  هللادبع  ملسم 15 .  نب  دمحم  لیقع 14 .  نب  رفعج  یلع 13 . 

ادهشلا سوور  هناتسآ 

رد البرک ،  هعقاو  زا  سپ  دشاب .  یم  ناهج  نایعیش  ياه  هاگترایز  زا  یکی  تسا ،  عقاو  قشمد  رهش  ریغـصلا  باب  رد  هک  رهطم  هناتـسآ  نیا 
هب نافلاخم و  ناناملـسم و  لد  رد  عزف  بعر و  داجیا  تهج  دش و  هداتـسرف  ماش  هب  هفوک  زا  البرک  يادهـش  سدقم  ياهرـس  لاس 61 ق ، 
رد ار  كرابم  ياهرـس  درک و  رداص  ار  اهنآ  نفد  روتـسد  هیواعم  نب  دـیزی  سپـس  دـش .  هداد  فاوط  رازاب  هچوک و  رد  يزوریپ ،  تمـالع 

ترضح مالسلا ،  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  مالسلا ،  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  رهطم  ياهرس  هناتسآ ،  نیا  دندومن .  نفد  ریغصلا  باب 
نب دمحم  یلع ،  نب  هللادبع  یلع ،  نب  رمع  یحایر ،  رح  يدسا ،  رهاظم  نب  بیبح  یلع ،  نب  رفعج  لیقع ،  نبا  رفعج  مالـسلا ،  هیلع  مساق 
دیس درادرب .  رد  ار  یلع  نب  نامثع  رکب و  یبا  نب  یلع  هللادبع ،  نب  نیسح  لیقع ،  نب  هللادبع  ملسم ،  نب  دمحم  فوع ،  نبا  هللادبع  یلع ، 

هک يرهطم  ياهرس  دادعت  رد  یلو  دناد  یم  البرک  يادهش  هدیرب  ياهرس  نفدم  دیدرت  کش و  نودب  ار  هسدقم  هناتسآ  نیا  نیما ،  نسحم 
نآ يور  رب  هک  مدید  ار  يا  هناتسآ  قشمد  ریغـصلا  باب  هب  روهـشم  هربقم  رد  لاس 1321 ق  زا  دعب  دسیون :  یم  دراد و  دیدرت  دنا  نوفدـم 
نب بیبح  سار  ربکالا و  نیسحلا  نب  یلع  سار  یلع و  نب  سابعلا  سار  نفدم  اذه  دوب :  هتشگ  رکذ  نینچ  روکذم  گنـس  رب  دوب و  یگنس 

هناتـسآ لخاد  ار  یحیرـض  دنتـشادرب و  ار  گنـس  نیا  دندرک و  انب  دیدجت  دندومن و  بارخ  ار  هناتـسآ  نیا  لاس  دنچ  زا  دعب  هاگنآ  رهاظم 
رفن هس  فیرـش  ياهرـس  هب  بوسنم  هناتـسآ  نیا  تقیقح  رد  یلو  دندرک ،  هفاضا  نآ  هب  ار  البرک  يادهـش  زا  یعمج  مان  دـندومن و  بصن 
ماش هب  البرک  يادهش  فیرـش  ياهرـس  یمامت  دیدرت  کش و  نودب  هک  تسا  حیـضوت  هب  مزال  میدومن .  رکذ  ار  اهنآ  مان  الاب  رد  هک  تسا 

رب ارهاظ  دراد .  یلصفم  هچخیرات  دوخ  هک  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  رهطم  رس  يانثتسا  هب  هدش ،  نفد  هناتـسآ  نیا  رد  تشگ  لمح 
لحم ظفح  تمالع و  تهج  البرک  يادهش  نیرتروهشم  مان  طقف  هدومن ،  هدهاشم  يرمق  لاس 1321  رد  هعیشلا  نایعا  بحاص  هک  یگنس 

نآ تخاس  هک  یمیدق  رد  کی  رب  هچ  دراد ،  قلعت  رفن  هس  رهطم  رس  هب  طقف  هناتسآ  نیا  هک  هدوبن  نیا  دوصقم  زگره  دوب و  هدش  تبث  نفد 
مان تسا ،  ینهآ  باق  ياراد  العف  هدیسوپ و  نامز  رورم  رثا  رب  هدوب و  یبوچ  باق  رد  اقباس  دسر و  یم  نیما  نسحم  دیـس  رادید  زا  لبق  هب 

نحـص ياراد  العف  هناتـسآ  نیا  دـیدرگ .  جرد  هلاقم  لوا  رد  لقن و  روکذـم  رد  يور  زا  انیع  هک  هدـش  رکذ  البرک  يادهـش  زا  رفن  هدزناش 
رب البرک  يادهـش  زا  رفن  هدزناـش  ماـن  هک  دراد  رهطم  مرح  هب  يدورو  رد  کـی  تسا و  عقاو  نآ  طـسو  رد  فیرـش  مرح  هک  تسا  یعیـسو 
رد دراد و  رارق  یچگ  دـبنگ  حیرـض  يالاب  يدـالوف و  یحیرـض  مرح  طـسو  رد  تسا .  تبث  هتـسج  رب  لکـش  هب  رگید  شوقن  اـب  نآ  يور 

(705  . ) تسا یضترم  لآ  نادناخ  اب  هناتسآ  نیا  تیلوت  دروخ .  یم  مشچ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هزاود  ءامسا  لخاد  زا  دبنگ  فارطا 
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تیب لها  نانمشد  مهن :  شخب 

دنا هداز  مارح  مالسلا  هیلع  تیب  لها  نانمشد  لوا :  لصف 

دنا هداز  مارح  مالسلا  هیلع  تیب  لها  نانمشد 

یم نایوما  هب  شبسن  یبیشاشن  هک  هتفگ  یناموح  موحرم  هک  نانچ  دنا  هداز  مارح  همه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  تیب  لها  نانمـشد 
هیلع تراهط  تمـصع و  تیب  لها  تلاسر و  نادناخ  اب  ینمـشد  توادع و  بصن و  ناشبلق  قامعا  ؛  هک ییاهنآ  رتشیب  تفگ :  دیاب  دـسر ، 

هاگتـسد اب  ای  دنرجزنم  مالـسلا  هیلع  همئا  تامارک  تازجعم و  تماما و  تیالو و  نووش  ندینـش  زا  هک  یـضعب  ای  دوش و  یم  هدید  مالـسلا 
هیلع تیب  لها  نانمـشد  بصاون و  زا  ناشدادجا  ابآ و  هک  دنک  یم  نانیمطا  ناسنا  دـنرادن ،  یلدـشوخ  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  يرادازع 

ره دریگن  ناکین  وترپ  ( 706  . ) دنا هدوب  رانک  رب  مالسلا  هیلع  تیب  لها  هقیرط  زا  هک  هتشاد  دوجو  یصاخشا  ناشفالسا  رد  ای  هدوب و  مالسلا 
تسا دبنگ  رب  ناکدرگ  نوچ  ار  لها  ان  تیبرت  تسا  دب  شداینب  هک 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  هب  لکوتم  تراسج 

تمه و  درک .  عنم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نیـسح و  ماما  ربق  ترایز  زا  ار  مدرم  هک  دوب  نآ  تفالخ  مایا  رد  لـکوتم  ياـهراک  هلمج  زا 
دنک رایش  مخش و  ار  نآ  نیمز  دربب و  نیب  زاب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  راثآ  دنک و  شوماخ  ار  ادخ  رون  هک  تشامگ  نآ  رب  ار  دوخ 

تبوقع ار  وا  تسا  هدـمآ  ترـضح  نآ  ترایز  هب  هک  دـنبای  ار  هک  ره  هک  دراد  رارق  البرک  ياه  هار  رد  ییاه  ناب  هدـید  ياـمن .  تعارز  و 
هدرک كرد  ار  لکوتم  مایا  هک  تسا  یناسک  زا  وا  تسا  درک  تیاور  ءاشولا  دعجلا  نب  دمحا  زا  جرفلاوبا  ( 707  . ) دنناسرب لتق  هب  دننک و 

لکوتم يارب  ار  دوخ  نازینک  ناناوخ ،  هزاوآ  زا  یکی  وا  تفالخ  زا  لبق  هک  دوب  نآ  لکوتم  راک  نیا  ببس  هک  هدومن  هدهاشم  ار  رما  نیا  و 
هک داتسرف  هینغم  نآ  دزن  یتقو  دیسر .  تفالخ  هب  دیلپ  نآ  هک  ياگ  ات  دوب  نیا  دننک و  ینغت  وا  يارب  يراوخ  بارش  ماگنه  هک  داتسرف  یم 

نوچ دوب .  هتفر  ـالبرک  دوب  ماـیا  نآ  رد  دوب و  نابعـش  هاـم  ماـگنه  نیا  تسا و  هتفر  رفـس  دـنتفگ :  دتـسرفب  ینغت  يارب  ار  شیوـخ  نازینک 
؟  دـیدوب هتفر  اجک  مایا  نیا  رد  هک  دیـسرپ  زینک  نآ  زا  لکوتم  داتـسرف .  لـکوتم  دزن  هب  ینغت  يارب  ار  دوخ  نازینک  زا  یکی  درک  تعجارم 

مولظم نیـسح  ربق  ترایز  هب  تفگ :  زینک  دیدوب ؟  هتفر  جح  هب  نابعـش  هام  رد  تفگ :  لکوتم  میدوب .  هتفر  جـح  رفـس  هب  مناخ  اب  تفگ : 
 . دنیوگ جح  ار  وا  ترایز  هک  هدیسر  ییاج  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ربق  راک  هک  دش  بضغ  رد  مالک  نیا  ندینـش  زا  لکوتم  مالـسلا .  هیلع 

يدرم تشاد و  مان  جزید  هک  ار  دوخ  باحـصا  زا  یکی  سپ  تفرگب .  ار  وا  لاوما  دندرک و  سبح  دـنتفرگب و  ار  وا  مناخ  ات  درک  رما  سپ 
تبوقع مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ربق  راثآ  وحم  رایش و  مخش و  يارب  دوب ،  هدروآ  مالسا  فیرش  ربق  دزن  رد  رهاظ  بسح  هب  دوب و  يدوهی 

رایسب لامع  اب  جزید  سپ  تسا .  هدش  عقاو  لاس 236  رد  هعقاو  نیا  دیوگ :  یم  يدوعسم  درک .  هناور  البرک  هب  ترـضح  نآ  راوز  ندرک 
تقو نآ  درک ،  بارخ  ار  ربق  یلاوح  تفرگ ،  تسد  رب  یلیب  جزید  دننک .  بارخ  ار  ربق  دندرکن  تارج  مادک  چیه  تفر و  فیرـش  ربق  رس 

فارطا زا  بیرج  تسیود  ات  دیوگ :  یم  جرفلاوبا  زین  دنتخاس .  مدـهنم  ار  رهطم  ربق  يانب  دـندرک و  مادـقا  ربق  ندرک  بارخ  رب  هلمع  ریاس 
هب یسک  ره  هک  دندوب  هتشامگ  ینابهگن  لیم  ره  تحاسم  هب  نیمز  نآ  فارطا  رد  دندرک و  يراج  نیمز  نآ  رب  بآ  دندرک و  مخش  ار  ربق 

(708  . ) دننک باذع  هدرک  ریگتسد  ار  وا  دیآ  رونم  ربق  ترایز  دصق 

یبیغ ياهریت 

رهطم ربق  نوعلم  جزید  یتیاور ،  قبط  تشگرب .  لوا  تروص  هب  زاب  درک ،  بارخ  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  هبترم  یسابع 17  لکوتم 

ع)  ) یلع نب  نیسح  ناشخرد  زا 261هرهچ  هحفص 208 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هب اما  تسا .  نآ  يور  رب  رهطم  دسج  تسا و  یقاب  زونه  هک  دـید  دـندوب  هدروآ  نفد  ماگنه  دـسا  ینب  هک  يا  هزات  يایروب  تفاکـشب و  ار 
ییاهواگ یهاگ  تفرن و  بآ  یهاگ  دومن  تعارز  تسب و  بآ  ار  البرک  یـضارا  همه  متفاین .  يزیچ  مدومن  شبن  ار  ربق  تشون :  لـکوتم 

لیب یبیغ و  ياهریت  یهاگ  دش و  قلعم  نیمز  نامـسآ و  رد  رهطم  ربق  یهاگ  و  دنتفر .  یمن  شیپ  دندوب  هتـسب  رایـش  مخـش و  تهج  هب  هک 
ضغب و رب  تشادـنرب و  راک  نیا  زا  تسد  هیآ 5 ) رمق ،  هروس   . ) رذـنلا نغت  امف  هغلاب  همکح  هکرابم :  هیآ  قفاوم  نکل  دیـسر و  یم  ناراد 

بآ زور  لهچ  زا  دعب  دنتـسب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  هب  بآ  یتقو  دیوگ :  دمحم  نب  ماشه  ( 709  . ) تشگ یم  هدوزفا  لـکوتم  هنیک 
تشاد و یم  رب  تشم  تشم  نیمز  كاخ  زا  دمآ و  دـسا  ینب  هلیبق  زا  ینیـشن  هیداب  ماگنه  نیا  رد  دـنامن .  یقاب  ربق  زا  يرثا  تسـشن و  ورف 

ردقچ تایح  لاح  رد  داب ،  وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ :  ندرک و  هیرگ  هب  درک  عورـش  دیـسر .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  هب  ات  دـییوب  یم 
بارت بیطو  هوادع  نع  هربق  اوفخیل  اودارا  دورس :  ار  تیب  نیا  درک و  هیرگ  هاگنآ  تسا .  وبـشوخ  تتبرت  تگرم  زا  دعب  يدوب و  وبـشوخ 
(710  . ) دیدرگ شرازم  يامنهار  شتبرت  شوخ  يوب  هک  نآ  لاح  دننک و  ناهنپ  ار  شربق  هک  دنتساوخ  ینمشد  زا  ربقلا  یلع  لد  ربقلا 

دراد همهاو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  زا  نوراه 

مایا رد  تسا :  هدرک  لقن  یمق  لضاف  نیعبرا  هرایزلا و  لماک  یـسوط و  یلاما  بولقلا و  داشرا  خیراوتلا و  لماک  بقانم و  زا  یمق  ثدـحم 
هرایزلا لماک  لقن  ساسا  رب  هک  نانچ  دش  عیاش  ینس  هعیش و  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  ترایز  دیـشرلا ،  نوراه  تفالخ 

هب مدرم  ادابم  هک  دش  دیشرلا  نوراه  سرت  ببس  تیعمج  ترثک  یتیاور ،  هیاپ  رب  دنتفر .  یم  فیرـش  ربق  نآ  ترایز  هب  هشیمه  نانز  یتح 
یسابع یسیع  نب  یسوم  درک  مکح  ور  نیا  زا  دوش .  لقتنم  نایولع  هب  نایسابع  زا  تفالخ  دننک و  تبغر  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دالوا 

ار يدرم  مه  وا  نیمز .  نآ  رد  عرز  تیشک و  نآ و  فراطا  ترامع  مالسلا و  هیلع  ادهـشلادیس  ربق  ندرک  بارخ  هب  دوب  هفوک  یلاو  هک  ار 
مخـش ار  رئاح  نیمز  مامت  درک و  بارخ  ار  فیرـش  هبق  ناینب  ترامع و  مامت  دوب و  کلملادـبع  نب  یـسوم  شمان  هک  درک  راک  نیا  رومام 

رد هشیر  زا  زین  ار  تخرد  نآ  دوب .  تمـالع  هک  دوب  فیرـش  ربق  کـیدزن  يردـس  تخرد  دوب .  ربق  رثا  وحم  دوصقم  درک و  تعارز  دز و 
اریز دومن .  بجعت  تفگ و  ریبکت  دیـسر  دیمحلادبع  نب  ریرج  هب  ربخ  نیا  نوچ  دسانـشب .  ار  ربق  دناوتن  یـسک  مه  نآ  زا  دعب  هک  دندروآ 

ار ثیدح  يانعم  نالا  تفگ :  هردسلا و  عطاق  هللا  نعل  دوب  هدومرف  هبترم  هس  هک  دوب  فورعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یثیدـح 
(711  . ) مدیمهف

ناملاظ نانیشن  مه 

ار دوخ  جیاوح  رد  یعـس  دنک  كرت  سک  ره  هک  تسا  هدومن  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  ( 712  ) هرس سدق  قودص  خیش 
 ، دـهدب رارق  تبیـصم  زور  دوخ  يارب  ار  اروشاع  زور  سک  ره  دروآ .  رب  ار  وا  ترخآ  ایند و  جـیاوح  ناهج  راگدرورپ  اروشاـع ،  زور  رد 

زور سک  ره  اما  دـنادرگ و  نشور  تشهب  رد  اـم  يور  هب  ار  شنامـشچ  دـنک و  لـصاح  وا  يارب  حرف  یلاحـشوخ و  تماـیق  زور  دـنوادخ 
تمایق زور  رد  ار  وا  دهدن و  تکرب  وا  زادنا  سپ  هب  دنوادخ  دهد ،  رارق  يزادـنا  سپ  دوخ  يارب  درامـشب و  تکرب  ریخ و  زور  ار  اروشاع 

(713  . ) دنادرگ یم  روشحم  منهج  رد  دعس  رمع  هللادیبع و  دیزی و  اب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لتاق  باذع 

یتوبات رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتاق  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  هیوباب  نبا 
 ، دنا هتخیوآ  منهج  رعق  رد  نوگنرس  دنا و  هتسب  ریجنز  اب  ار  وا  ياپ  اه و  تسد  تسا .  ررقم  ایند  لها  باذع  فصن  وا  رب  تسا و  شتآ  زا 

تسا هدوب  تسدمه  واب  ترضح  نآ  لتق  رد  هکره  دوخ و  ناروای  عمج  اب  نوعلم  نآ  و  دننک ،  یم  هذاعتسا  وا  هدیدنگ  يوب  زا  نایمنهج  و 
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زا باذع  يا  هظحل  و  دیامن ،  یم  باذع  دنک و  یم  هدنز  ار  اهنآ  دنوادخ  زاب  دنزوسب  مه  رگا  اهنیا  و  دوب ،  دنهاوخ  منهج  رد  رهدـلادبا  ، 
تکرش مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  رد  هک  اهنآ  باذع  منهج .  شتآ  هلیـسو  هب  ادخ  باذع  زا  ناشیا  رب  ياو  سپ  دنام .  یمن  زاب  اه  نیا 

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  تفگ :  وا  هک  دسا  ینب  زا  دوب ،  وا  موق  زا  هک  یخیـش  زا  تسا ،  هدش  تیاور  نیـصح  وبا  زا  دـندرک 
یم بقاعم  یتبوقع  هب  ار  یکی  ره  دننک و  یم  ضرع  ترضح  نآ  رب  ار  نامدرم  هداهن و  شیپ  نوخ  زا  یتشط  هتـسشن و  هک  مدید  هعقاو  رد 
يا هزین  متخادـنین و  يریت  اـما  مدوـب ،  داـیز  نبا  رکـشل  رد  یما  تنا و  یباـب  متفگ  دـندرب .  شیپ  ارم  دیـسر  نم  هـب  تبوـن  نوـچ  دـنزاس . 

یـشوخ رگید  مدوب و  انیبان  متـساخرب ،  حبـص  سپ  درک ،  هراشا  نم  يوس  هب  تشگنا  اـب  سپـس  يدوب .  یـضار  رکـشل  ریثکت  مدـیناسرن و 
(714  . ) مدیدن

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  ینمشد 

هب نانز  نیا  دننک و  میسقت  ادخ  هار  رد  دنـشکب و  رتش  هد  اهنآ  زا  کی  ره  دوش  هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رگا  دندرک  رذن  دوا  هلیبق  نانز 
هب ار  دوخ  مادخ  نادـنزرف و  مدـید  ار  دوا  ینب  نم  تفگ :  یم  هک  مدینـش  مردـپ  زا  دـیوگ :  یبلک  بئاس  نب  ماشه  ندرک .  افو  دوخ  رذـن 
هک تفگ  ینخـس  وا  اب  دش و  لخاد  فسوی  نب  جاجح  رب  سیردا  نب  هللادبع  مان  هب  اهنآ  زا  يدرم  دنداد .  یم  میلعت  بلاطیبا  نب  یلع  بس 

یمن ام  تلیـضف  هب  یـسک  فیقث  هن  شیرق و  رد  هن  زورما  ریما ،  يا  وگن  نخـس  یتشرد  هب  ام  اب  تفگ :  هللادـبع  دروآ .  مشخ  هب  ار  جاجح 
میا و هدرکن  دای  يدـب  هب  زگره  ار  نامثع  ام  تفگ :  تسیچ ؟  تبقنم  نآ  تفگ :  جاجح  میراد  مه  ام  دـنراد  اهنآ  هک  یتبقنم  ره  دـسر و 

رظن زا  مه  نآ  هک  رفن  کی  رگم  تسا  هتشادن  یهارمه  بارتوبا  اب  یـسک  ام  هلیبق  زا  تسا و  هدشن  جراخ  هیما  ینب  هیلع  رب  ام  زا  سک  چیه 
بارتوبا هرابرد  ار  وا  ام  دـهاوخب  نز  دـنک و  يراگتـساوخ  اـم  هلیبق  زا  سک  ره  درادـن .  اـم  هلیبق  رد  يراـبتعا  شزرا و  تسا و  طـقاس  اـم 

یسک ام  هلیبق  رد  میهد .  یمن  وا  هب  رتخد  دنک  یم  دای  یکین  هب  ار  وا  ای  دراد و  تسود  ار  بارتوبا  مینک  هدهاشم  رگا  مینک ،  یم  شیامزآ 
رذـن دوب  هدـمآ  قارع  فرط  هب  نیـسح  هک  یماگنه  ام  نانز  زا  یکی  دراذـگ .  یمن  دوخ  ناکدوک  رب  همطاف  نیـسح و  نسح و  یلع و  ماـن 

(715  . ) درک افو  دوخ  رذن  هب  وا  دش  هتشک  نیسح  هک  نآ  زا  سپ  دنک .  ینابرق  يادخ  هار  رد  رتش  هد  دوش  هتشک  نیسح  رگا  درک 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یهاوخداد 

ار وا  ربمغیپ  نوچ  دنتسیا .  یم  ربمغیپ  ولج  رد  دندش  هتـشک  يو  اب  هک  شنارای  دوخ و  نوخ ،  هب  هتـشغآ  یندب  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
لد زا  هاکناج  هلان  مه  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  دننک .  یم  هیرگ  نیمز  نامـسآ و  لها  وا  هیرگ  زا  دیرگ .  یم  راز  راز  درگن  یم 
رد نسح  ماما  نینموملاریما و  سپـس  دندرگ .  یم  لزلزتم  لها  نیمز و  ترـضح  نآ  يراز  هیرگ و  نویـش و  هلان و  زا  دروآ .  یم  رب  ملا  رپ 

شوغآ رد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دنریگ .  یم  رارق  ترضح  نآ  پچ  تمس  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  ربمغیپ و  تسار  تمس 
ادهـشلا دیـس  هارمه  سپـس  دشاب .  نشور  مه  نم  ناگدید  دشاب و  نشور  تناگدید  مدرگ .  تیادـف  نیـسح ،  ای  دـیوگ :  یم  دریگ و  یم 

هاگان دریگ .  یم  رارق  رایط )  ) بلاط یبا  یب  رفعج  پچ  تمس  رد  دتسیا و  یم  ترـضح  نآ  تسار  تمـس  رد  ربمغیپ  يومع  مالـسلا  هیلع 
اذـه دـناوخ  یم  ار  نآرق  هیآ  نیا  مالـسلا  هیلع  همطاف  هدـش  طقـس  نسحم  مالـسلا )  هیلع  یلع  ردام   ) دـسا رتخد  همطاـف  يربک و  هجیدـخ 

(716  ) ادیعب ادما  هنیب  اهنیب و  نا  ول  دوت  وس  نم  تلمع  ام  ارـضحم و  ریخ  نم  تلمع  ام  سفن  لک  دـجت  موی  نودـعوت  متنک  يذـلا  مکموی 
 . تفای دـهاوخ  ار  دوخ  هدرک  هدومن  يدـب  لـمع  اـی  هدرک  یکین  راـک  سک  ره  زورما  دوب .  هدـش  هدـعو  امـش  رب  هک  يزور  نآ  تسا  نیا 

(717  . ) دوب هلصاف  يدامتم  نامز  شدب  لمع  وا و  نایم  شاک  هک  دنک  یم  وزرآ  سک  ره  زورما 

هفوک رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  مهد :  شخب 
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دنور یم  هفوک  فرط  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیب  لها  لوا :  لصف 

دنور یم  هفوک  فرط  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیب  لها 

يا دز :  دایرف  موثلک  ما  دندرک .  اشامت  ار  نانآ  دـندش و  عمج  مدرم  دـندرک  هفوک  دراو  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نارتخد  هک  یماگنه 
دوخ رس  هفوک  لها  نانز  زا  یکی  دینک .  یم  هاگن  ربمغیپ  نانز  نارتخد و  هب  هک  دیرادن  ایح  لوسر  ادخ و  زا  دینک و  یمن  مرـش  ایآ  مدرم ، 

دمحم لآ  ناریـسا  ام  دـنتفگ :  دـیتسه .  ناریـسا  مادـک  زا  امـش  تفگ :  درک و  هدـهاشم  لاح  نآ  رد  ار  نانآ  درک و  نوریب  يا  هفرغ  زا  ار 
ام رب  هقدـص  هفوک .  مدرم  يا  دز :  دایرف  موثلک  ما  دـندروآ .  یم  نان  امرخ و  اهنآ  يارب  مدرم  ماـگنه  نیا  رد  میتسه .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
یم دایز  هللادیبع  يوس  هب  ار  تلاسر  نادناخ  هک  یلاح  رد  مدرم  ( 718  . ) تخادنا نیمز  هب  تفرگ و  اه  هچب  زا  ار  اه  نان  نآ  تسا و  مارح 

رب هلان  نویـش و  گناب  ییاج  زا  دش و  یم  هدینـش  يراز  هیرگ و  يادص  يا  هشوگ  زا  دندرک  یم  اشامت  ار  ناریـسا  دندوب و  هداتـسیا  دندرب 
هدید كاچ  نابیرگ  رگ و  هحون  هفوک  نانز  دومن .  یم  يرادازع  درک و  یم  يرگ  هحون  هک  دیـسر  یم  شوگ  هب  ینانخـس  تساوخ و  یم 

هک درواین  بات  بنیز  دروایب .  باـت  تسناوتن  دـید  هک  ار  هرظنم  نیا  بنیز  دـندرک .  یم  هیرگ  ناوناـب  يارب  ناگدـننک  هیرگ  دـندش .  یم 
شیومع رـسپ  دـندرک و  تنایخ  مالـسلا  هیلع  نسح  شردارب  هب  یلع و  شردـپ  هب  هک  دـندوب  اهنآ  مه  دـننک و  یم  هیرگ  هفوک  لـها  دـنیبب 

هب هک  یتقو  یلو  دنداد ،  يرای  هدعو  دندناوخ و  دوخ  يوس  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  شردارب  دنداد و  نمشد  تسد  هب  ار  لیقع  نب  ملسم 
هک نآ  اب  دـنیرگ .  یم  شناناوج  نیـسح و  رب  نایفوک  هک  دـنیبب  تسناوتن  بنیز  دـنتخورف .  دـیزی  هب  ار  دوخ  ياهریـشمش  دـمآ ،  ناشیوس 

نایفوک دوخ  زج  یـسک  دـننک و  یم  يراز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  نارتخد  يریـسا  يارب  نانآ  دـندش .  ینابرق  اـهنآ  تسد  هب  یگمه 
ناـنآ زا  درک و  یم  شهوکن  هفوـک  لـها  زا  شردـپ  دروآ .  داـی  هب  ار  یلع  شردـپ  نانخـس  تسا .  هدرکن  ار  نادـناخ  نآ  تمرح  کـته 
هداتفا نابایب  رد  شنازیزع  هراپ  هراپ  ياهرکیپ  هک  ییاج  دـینادرگ ،  هجوتم  يرود  هطقن  يوس  هب  ار  دوخ  ناگدـید  بنیز  تشاد .  تیاکش 

هب ینامیـشپ  يراوخ و  زا  ار  اهرـس  همه  دیوش .  شوماخ  هک  درک  تراشا  تشگزاب و  ناگدننک  هیرگ  يوس  هب  شنامـشچ  سپـس  دندوب . 
مارآ ناتنویش  دتـسیان و  امـش  ياه  کشا  زگره  دینک .  یم  هیرگ  هفوک ،  لها  يا  دندوب :  نینچ  تفگ  یم  نخـس  بنیز  ات  دنتخادنا و  ریز 

رب موش  يراب  هک  دینادب  دیداد و  رارق  داسف  هچیزاب  ار  دوخ  نامیا  امش  دنک .  هبنپ  تسا  هتشر  هچ  ره  هک  تسا  ینز  لثم  امـش  لثم  دریگن . 
 . دیناوتن نتـسش  هک  دیدرک  نیگنن  ار  دوخ  نانچ  امـش  دیدنخب .  رتمک  دییرگب و  رتشیب  دـیاب  تسا ،  نینچ  ادـخ  هب  يرآ  دیدیـشک .  شود 

امش و يامنهار  غارچ  امش و  ياکتا  هطقن  هک  یسک  دییوشب .  دیناوت  یم  هنوگچ  ار  ناگداتسرف  رالاس  ناربمغیپ و  متاخ  هداون  نتشک  گنن 
درابب دوخ  نامـسآ  رگا  دینک  یم  بجعت  ایآ  دیدش .  بکترم  میظع  یتیانج  يدیلپ  ینادان و  هب  هک  دینادب  دوب .  تشهب  لها  ناناوج  رورس 
راتفرگ هشیمه  يارب  یهلا  باذـع  رد  دروایب و  امـش  يارب  ار  يادـخ  مشخ  اـت  داد  هولج  بوخ  امـش  دزن  ار  يراـکتیانج  امـش  دـیلپ  سفن  . 

بکترم گرزب و  یتیانج  دیدیرد ؟  هدرپ  ار  ینیـشن  هدرپ  هچ  دیتخیر و  ینوخ  هچ  دـیدرک و  هراپ  هراپ  يرگج  هچ  دـیناد  یم  ایآ  دیـشاب . 
دوب هدینش  ار  بنیز  هبطخ  هک  یسک  دوش  دروخ  اه  هوک  دشاپب و  مه  زا  نیمز  دفاکـشب و  اه  نامـسآ  تسا  کیدزن  شتمظع  زا  هک  دیدش 
زونه بنیز  تفگ :  یم  نخـس  بلاـطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  ناـبز  زا  ییوـگ  مدـیدن .  وا  زا  رترونخـس  ییوناـب  نم  ادـخ  هب  دـیوگ :  یم 

نآ دندش .  دوخ  یب  دوخ  زا  تام و  گرزب  تبیـصم  نیا  ساره  زا  یگمه  دش و  دنلب  مدرم  هیرگ  يادص  هک  دوب  هدرکن  مامت  ار  شراتفگ 
بنیز دش .  هجوتم  دندرب  یم  ار  میرک  نادناخ  نآ  ناریـسا  رگید  شدوخ و  هک  ییاج  هب  دـینادرگرب و  نایفوک  زا  ار  دوخ  يور  بنیز  هاگ 

یم ار  هناخ  نیا  ياج  همه  بنیز  درک .  ساسحا  یـشزوس  دوخ  يولگ  رد  ماـگنه  نیا  رد  دیـسر .  هراـمالا  راد  هب  اـت  داد  همادا  دوخ  هار  هب 
رد کشا  دوب .  هتخاسرپ  ار  ناهج  دـننام  یب  یتمظع  اب  نینموملاریما  شردـپ  هک  يراـگزور  دوب ،  بنیز  هناـخ  يزور  اـج  نیا  تخاـنش و 
هک یگرزب  نادیم  زا  دـیبلط .  کمک  هب  ار  دوخ  تعاجـش  بنیز  دـنک .  شراوخ  هیرگ  ادابم  درک ،  يراددوخ  یلو  دز ،  هقلح  شناگدـید 

درک و یم  زاب  تفر و  یم  هار  هلاس  ود  نآ  رد  نوع  شا  هلاس  ود  دـنزرف  شیپ  لاس  تسیب  هک  ینادـیم  تشذـگب .  دوب  هراـمعلاراد  ولج  رد 
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ادابم دراذگ  شبلق  هدنام  یقاب  يور  هب  ار  شتسار  تسد  بنیز  دوب .  هدرک  رپ  ار  ناگمه  مشچ  لد و  نیـسح  نسح و  شردارب  يراوگرزب 
نانامهیم زا  تسشن و  یم  اج  نآ  رد  شردپ  هک  هتـسشن  ییاج  رد  دایز  هللادیبع  دید  دیـسر و  یگرزب  قاتا  هب  هک  مد  نآ  رد  دشاپب ،  مه  زا 

هراب رگید  زورما  روک .  مدژک  دنیشن  هم  ياج  هب  تفگ . . . . :  یم  نخس  نارادناتسا  هاپس و  نارس  شناگداتسرف و  اب  و  درک ،  یم  ییاریذپ 
هیقب شردارب و  ود  دـنزرف و  ردـپ و  هدـید و  غاد  هدـیدرگ و  میتی  هدـش و  ریـسا  هک  یتروص  رد  دراذـگ ،  یم  اپ  هناـخ  نیا  نورد  هب  بنیز 
یلو دهاکب ،  دوخ  مالآ  زا  یکدـنا  دـیاش  دـنک ،  يا  هلان  ای  دـناشفب و  یکـشا  هرطق  ماگنه  نیا  رد  تساوخ  هداد .  تسد  زا  ار  شناشیوخ 

يورین یحور و  تمظع  هب  هک  تشادن  جایتحا  زورما  دننام  بنیز  تقو  چیه  دوش .  ور  هبور  دایز  نبا  اب  لیلذ  نایرگ و  هک  تشادـن  شوخ 
یلـص ادخ  لوسر  هداون  هتـسیاش  هک  روط  نآ  ات  درب  هانپ  شداژن  تلاصا  رابت و  تفارـش  نادناخ و  يدنمجرا  هب  دـنک و  دامتعا  شا  يونعم 
هچنآ دناوتب  ات  دراد  نآ  هب  ار  جایتحا  نیرت  گرزب  زورما  یلو  دتـسیاب ،  دایز  نبا  ربارب  رد  تسا  مشاه  ینب  دنمدرخ  يوناب  هلآ و  هیلع و  هللا 
شیاه سابل  نیرت  تسپ  هک  بنیز  هدوبر . . .  شفک  زا  ار  شنادرم  همه  راگزور  هک  نآ  زا  سپ  دـهد ،  ماـجنا  تسا  هتـسیاش  وا  زا  هک  ار 

ریما هب  هک  نآ  نودـب  داـهن و  شیپ  مدـق  رت  متاـمت  هچره  یلـالج  تهبا و  اـب  دـندوب  هـتفرگ  ار  شرود  شنازینک  تـشادرب و  رد  ار  ( 719)
لالج و اب  البرک  نامرهق  يربک  بنیز  دید  هک  نید  یب  ردپ و  یب  دایز  نبا  تسشنب .  يا  هشوگ  هب  تفر و  دنک  ییانتعا  راوخنوخ  شکرس 

راب هس  ای  رابود  ار  شـسرپ  انزلادـلو  داـیز  نبا  دادـن .  باوج  بنیز  یتسیکوت ؟  دیـسرپ :  دریگب ،  هزاـجا  هک  نآ  نودـب  تسـشن و  تمظع 
بنیز نیا  داد :  باوج  بنیز  نازینک  زا  یکی  دادـن .  ار  شباوج  دزاس  شکچوک  دـنک و  شدروخ  هک  نیا  يارب  بنیز  یلو  درک ،  رارکت 

درک راوسر  ار  اهامش  هک  ار  ادخ  دمح  تفگ :  نینچ  دوب  هدمآ  مشخ  هب  بنیز  راتفر  زا  هک  دایز  نبا  تسا .  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  رتخد 
یب دایز  نبا  لثم  دنک .  یم  ار  ادخ  دـمح  مه  ردـپ  یب  نیا  دـشاب  هجوتم  دـیاب  مرتحم  هدـنناوخ  تخاس .  نشور  ار  ناتغورد  تشکب و  و  . 

راوخ و هریج  رودزم و  یلو  دننز ،  یم  ادخ  زا  مد  دجاسم  ربانم و  رد  فلتخم  ياه  گنر  هب  فلتخم و  ياه  سابل  هب  دنتـسه  یلیخ  اهردپ 
دوشب و ادـیپ  مه  يا  هدـنناوخ  دـیاش  نیرهاطلا .  هلآ  دـمحم و  قح  هب  درادـب  روشحم  دایز  نبا  اب  ار  اهنآ  همه  دـنوادخ  دنتـسه .  اه  یباـه 
ار اه  نآ  هک  دنرادن  تقایل  رگید  نانیا  رخآ  داد .  لیکـشت  تدح  و  درک ،  حلـص  اه  نآ  اب  دیاب  زاب  تسا و  هدش  هتفگ  نینچ  ارچ  دـیوگب : 
هک دنهدب  فاصنا  دوخ  یلو  دننز .  یم  نآرق  مالسا و  زا  مد  ناشراک  دید  حالص  يارب  دنتـسه .  اده  همئا  نانمـشد  اهنیا  دنک .  اعد  ناسنا 

ماما ظفح  دننک  نیسای  غیت  دنشک  هط  هب  ظفح  دننک  نآرق  رعاش :  لوق  هب  مالسلا  هیلع  راهطا  همئا  هدومرف  اب  دننک  یم  تفلاخم  ناشلامعا  اب 
ار ام  شربمغیپ  هطـساو  هب  هک  ار  يادخ  دمح  تفگ :  تسیرگن  یم  دایز  نبا  هب  تراقح  رظن  اب  هک  بنیز  میهدـن ،  لوط  دایز  دنـشک  نیبم 
زا ریغ  هللا  دـمحب  وا  دـیوگ و  یم  غورد  رجاف  اهنت  دوش و  یم  اوسر  راـکهانگ  طـقف  دـینادرگ ،  كاـپ  يدـیلپ  زا  داد و  رارق  مرتحم  زیزع و 

اهنآ تشونرـس  تفگ :  دوب  راوتـسا  شتمظع  نانچ  مه  هک  بنیز  يدـید ؟  روطچ  تناشیوخ  اب  ار  ادـخ  راـک  دیـسرپ :  داـیز  نبا  تساـم . 
رد درک و  دهاوخ  عمج  وت  اب  ار  اهنآ  يادخ  يدوز  نیمه  هب  دـندیمرآ و  دوخ  ياهرتسب  رد  دـنتفر و  همه  دوب ،  يراکادـف  ندـش و  هتـشک 
ادخ تفگ :  دشخب  افـش  ار  شیوخ  درد  هک  نآ  يارب  دش و  کچوک  دیلپ  شکرـس و  دایز  نبا  اج  نیا  رد  دش .  دیهاوخ  همکاحم  وا  شیپ 

 : تفگ دز و  سپ  ار  دوخ  ياه  کشا  بنیز  داد .  افش  ارم  ینورد  جنر  دینادرگ و  هدوسآ  وت  ناشیوخ  شکرس  نایغای  وت و  شروش  زا  ارم 
افـش ار  وت  درد  اه  تیانج  نیا  رگا  يدـنک ،  ارم  هشیر  يدـیرب و  ارم  ياه  هخاش  يدرک و  دوباـن  ارم  نادـناخ  یتشک و  ارم  هاـنپ  تشپ و  وت 

زین شردپ  دنک و  یم  يزادرپ  نخس  نیا  تفگ :  دش و  نیگمـشخ  نیعل  دایز  نبا  ( 720  . ) یتفای افـش  یتشگ و  هدوسآ  هک  نیقی  هب  دشخب 
 . مراد راک  ورـس  دوخ  درد  اب  نم  راـکچ ؟  يزادرپ  نخـس  اـب  ار  نز  تفگ :  مکحم  عطاـق و  نحل  اـب  زین  بنیز  دوب .  رعاـش  زادرپ و  نخس 
 . نیـسحلا نب  یلع  داد :  خـساپ  ناوج  ماما  تسیچ ؟  وت  مان  تفگ :  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماـما  فرط  هب  درک  ور  نوعلم  داـیز  نبا  ( 721)
هب ار  ترضح  تساوخ  یم  دایز  نبا  تفگن .  يزیچ  ناوج  تشکن ؟  ادخ  نیـسحلا  نب  یلع  رگم  دیـسرپ  دش و  بجع  رد  دایز  نبا  ( 722)
نبا دنتشک .  ار  وا  وت  نایرکشل  دوب و  یلع  وا  مان  هک  متشاد  يردارب  تفگ :  ناوج  ییوگ ؟  یمن  نخس  ارچ  تفگ :  دراداو ،  نتفگ  نخس 
هللا دومرف :  ترـضح  دـیوگب ،  نخـس  درک  راداو  ار  وا  دایز  نبا  هک  نآ  زا  دـعب  دومرفن :  يزیچ  ترـضح  تشک .  ار  وا  ادـخ  تفگ :  دایز 
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دریم یمن  سک  چیه  دناریم و  یم  ار  همه  گرم  تقو  رد  ادـخ  ( 723  ) هللا نذاب  الا  تومت  نا  سفنل  ناک  ام  اهتوم و  نیح  سفنـالا  یفوتی 
نیا رد  درک .  رداص  ار  وا  لتق  نامرف  دید ،  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  ار  تماهش  تعاجش و  نینچ  هک  نیعل  نب  نیعل  نآ  ادخ  نذا  هب  رگم 

ره دایز ،  نبا  يا  تفگ :  تفرگ و  ششوغآ  هب  تخادنا و  داجس  ماما  ندرگرد  تسد  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  ترـضح  شا  همع  نامز 
زا هک  داد  دـنگوس  ار  وا  بنیز  يدراذـگ ؟  یقاب  ار  یـسک  ام  زا  ایآ  يدـشن ؟  باریـس  ام  ياه  نوخ  زا  زونه  تسا ،  سب  یتشک  ام  زا  هچ 
هر سوواط  نب  دیـس  تیاور  هب  دـشکب .  وا  اـب  مه  ار  بنیز  ( 724  ، ) دشکب دهاوخ  یم  رگا  درذـگ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لتق 

رگم یناسرت ،  یم  نتشک  هب  ارم  دومرف :  دایز  نبا  هب  میوگب .  ار  وا  باوج  نم  ات  شاب  شوماخ  همع  دومرف :  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح 
ماما رـسمه  هک  سیقلا  ورما  رتخد  بابر  هک  هدـش  لقن  و  تسام .  يراوگرزب  تمارک و  تداهـش  تسام و  تداع  ندـش  هتـشک  یناد  یمن 

انیـسح تیـسن  الف  هانیـسحا  و  درک .  زاغآ  هبدـن  داد و  هسوب  نآ  رب  تشادرب و  ار  رهطم  رـس  داـیز  نبا  سلجم  رد  دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
شومارف ار و  نیـسح  درک  مهاوخن  شومارف  نم  انیـسحاو ،  ( 725  ) البرک یبناج  هللا  یقسال  اعیرـص  البرکب  هورداغ  ایعدالا  هنـسا  هتدصقلا 

 . دندرکن نفد  دنتـشاذگ و  نیمز  يور  البرک  رد  ار  وا  هزانج  هک  درک  مهاوخن  شومارف  دندز و  وا  ندـب  رب  هزین  نانمـشد  هک  درک  مهاوخن 
هفوک ياه  هچوک  رد  ار  اهرـس  داد  روتـسد  دایز  نبا  نآ  زا  سپ  درک .  ترـضح  نآ  شطع  هب  هراشا  وا  البرک  یبناج  هللا  یقـسال  هلمج  رد 

 . دننادرگب

صاصج ملسم  ربخ  رکذ  هفوک و  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو 

دعـس نبا  هک  ار  ادهـش  ياهرـس  درک  رما  دـنا ،  هدـش  کیدزن  هفوک  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  دیـسر  ربخ  ار  نوعلم )   ) دایز نبا  نوچ 
رهـش هب  تیب  لها  قافتا  هب  دنهد و  لمح  ولج  زا  دننک و  بصن  اه  هزین  رـس  تیب  لها  يور  شیپ  دـنرب و  زاب  دوب  هداتـسرف  شیپ  زا  نیعل )  )

 ، دوش هدوزفا  مدرم  تبیه  لوه و  رب  ددرگ و  مولعم  مدرم  رب  دیلپ )  ) دیزی تنطلـس  هبلغ و  رهق و  ات  دننادرگب  رازاب  هچوک و  رد  دنروآ و  رد 
نوچ هدومرف :  ماقم  نیا  رد  مشتحم  موحرم  دنتفاتـش .  نوریب  هفوک  زا  دـنتفای  یهگآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  دورو  زا  نوچ  هفوک  مدرم  و 
مرح لها  يور  شیپ  رد  نانس  هزین و  رب  همه  نارورس  ياهرس  دندش  رگ  هحون  نانک  هلان  هفوک  رهش  رد  دندش  رد  هب  رد  یبن  لآ  ناسک  یب 

ترتع رب  ادـخ  زا  دیـسرتن  هک  یتما  مرـش  یب  دـندش  رذـگهر  رهب  هراظن  یپ  زا  عمج  شرع  نانکاس  نایگدرپ  ياه  هلاـن  زا  دـندش  رگ  هولج 
هدرک تیاور  راکچگ  ملسم  زا  دندش  رگد  يافج  هب  ناشف  کمن  مد  ره  تیب  لها  مخز  رب  هتشادن  افج  زا  تسد  دندش  رد  هدرپ  دوخ  ربمیپ 

زا میظع  ییوهایه  هحیص و  هاگان  هک  مدوب  راک  رد  تسد  هک  یماگنه  دوب  هتـشامگ  هرامالاراد  ریمعت  هب  ارم  دایز  نب  هللادیبع  تفگ  هک  دنا 
رس تعاس  نیمه  تفگ  تسیچ ؟  هفوک  رد  بوشآ  هنتف و  نیا  هک  متفگ  دوب  نم  دزن  هک  یمداخ  نآ  هب  سپ  مدینش ،  هفوک  تالحم  فرط 
هک یجراخ  نیا  هک  مدیـسرپ  تسا .  نآ  هراظن  تهج  هب  بوشآ  بالقنا و  نیا  دنروآ و  یم  دوب  هدرک  جورخ  دـیزی  رب  هک  یجراخ  يدرم 
رب یتخـس  همطل  تقو  نآ  تفر  نوریب  نم  دزن  زا  مداـخ  نآ  اـت  مدرک  ربـص  مدینـش  نیا  نوچ  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تفگ  هدوب ، 

رـصق تشپ  زا  متـسش و  دوب  چـگ  هب  هدولآ  هک  ار  تروص  تسد و  تقونآ  دوش ،  اـنیبان  ممـشچ  ود  متـشاد  نآ  میب  هک  مدز  دوخ  تروـص 
هدیرب ياهرـس  ناریـسا و  ندـمآ  رظتنم  هداتـسیا  زین  مدرم  مدوب و  هداتـسیا  هک  ماگنه  نآ  رد  سپ  مدیـسر  هسانک  هب  ات  مدـش  نوریب  هرامالا 

ترـضح مرح  نانز و  اهنآ  نایم  رد  دندوب و  هداد  لمح  رتش  لهچ  رب  هک  دش  ادـیپ  جدوه  لمحم و  لهچ  هب  بیرق  مدـید  هاگان  هک  دـندوب 
تمحز زا  تسا و  راوس  هنهرب  رتش  رب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هک  مدید  هاگان  و  دندوب ،  همطاف  دالوا  مالـسلا و  هیلع  ادهـشلا  دیس 

(726  . ) تسا يراج  شندرگ  ياهگر  زا  نوخ  ریجنز 

هفوک رد  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  هبطخ 

نادرم دندز و  یم  كاچ  ار  دوخ  ياهنابیرگ  دندرک و  یم  يراز  ینیـسح ،  نایناوراک  لاوحا  عاضوا و  هدهاشم  اب  هفوک  نانز  هک  یماگنه 
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اب دیـشاب  شوماخ  هک :  دز  بیهن  مدرم  رـس  رب  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  دندرک ،  یم  اهیباتیب  دنتـسیرگ و  یم  نانآ  هارمه  هب  زین  یفوک 
زا سپ  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هاگنآ  داتفا .  ادـص  زا  زین  نارتش  گنز  هکلب  دـندش ،  تکاـس  هوبنا  تعاـمج  نآ  اـهنت  هن  بیهن ،  نیا 

لتخلا و لها  ای  هفوکلا ،  لها  ای  دعب  اما  دومرف :  نانآ  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  دورد  راگدرورپ و  شیاتـس  دـمح و 
الخد مکنامیا  نوذختت  اثاکنا  هوق  دعب  نم  اهلزغ  تضقن  یتلا  لثمک  مکلثم  امنا  هرفزلا ،  تاده  هربعلا و ال  تاقر  الف  الا  لذخلا ،  ردـغلا و 

 ، هدوحلم یلع  هضفک  وا  هنمد  یلع  یعرمک  وا  ادعالا ،  زمغ  ءامالا و  قلم  بذـکلا و  فنـشلا و  بجعلا و  فلـصلا و  الا  مکیف  له  مکنیب ، 
ءاکبلاب ایرحا  مکناف  اوکباف  هللا  لجا و  یخا ؟  نوکبتا  نودلاخ .  متنا  باذعلا  یف  مکیلع و  هللا  طخـس  نا  مکـسفنا  مکل  تمدـق  ام  سئب  الا 

ندـعم هوبنلا و  متاخ  لیلـس  لتق  نوضحرت  ینا  ادـبا و  اهوضحرت  نل  اهرانـشب و  متینم  اهراعب و  متیلب  دـقف  ـالیلق ،  اوکحـضاو  اریثک  اوکباـف 
دنع هیلا  عـجرملا  مکتلزاـن و  عزفم  مکملک و  یـسآ  مکملـس و  رقم  مکبزح و  ذاـعم  مکبرح و  ذـالم  هنجلا و  لـها  بابـش  دیـس  هلاـسرلا و 

 ، اسکن اسکن  و  اسعت ،  اسعتف  مکثعب .  مویل  نورزت  ام  ءاس  مکـسفنا و  مکل  تمدق  ام  ءاس  الا  مکتجحم ،  رانم  مکججح و  هردـم  مکلتاقم و 
دبک يا  مکلی  نوردتا و  هنکسملا .  هلذلا و  مکیلع  تبرـض  هللا و  نم  بضغب  متوب  هقفـصلا و  ترـسخ  يدیالا و  تبت  یعـسلا و  باخ  دقل 
متئج دقل  متکفس ؟  هل  مد  يا  و  متکته ؟  هل  همرح  يا  و  مترربا ؟  هل  همیرک  يا  و  متثکن ؟  دهع  ياو  متثرف ؟  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحمل 

وا ضرالا  عالط  اقرخ  امقف  ادوس  اقنع  ءاعلص  اهوش  اهب  متئج  دقل  اده .  لابجلارخت  ضرالا و  قشنت  هنم و  نرطفتی  تاوامسلا  داکت  ادا  ائیش 
رادبلا و هزفحی  لجوزع ال  هناف  لهملا ،  مکنفختسی  الف  نورصنی ،  مه ال  يزخا و  هرخالا  باذعل  و  امد ،  امسلا  رطمت  نا  متبجعفا  امسلا  لم 
تریغ و زا  ناگرهب  یب  نوسفا و  گنرین و  تعامج  يا  هفوک !  مدرم  يا  داصرملاب .  مهل  انل و  کبر  نا  الک  راـنلا ،  توف  هیلع  یـشخی  ـال 
دزیر و مه  رد  ار  دوخ  هتفات  دوپ  رات و  هک  تسا  ینز  نآ  لثم  امـش  لثم  دریگن ،  مارآ  ناتیاه  هلان  دابم و  کـشخ  ناتمـشچ  کـشا  تیمح 
رورغ و فال و  زج  دیراد  هچ  امش  دیداد .  رارق  دوخ  يدوبان  داسف و  زیوآ  تسد  ار  ناتیاهدنگوس  امش  دلـسگب ،  مه  زا  ار  نآ  ياه  هتـشر 

یم هیذغت  یناویح  تالوضف  زا  هک  يا  هزبس  دننامه  ای  و  ندرک ؟  ینیچ  نخس  یسولپاچ و  راکتمدخ ،  نازینک  ناسب  و  غورد ؟  ینمـشد و 
ینورد یلو  ابیز ،  هدنبیرف و  يرهاظ  ياراد  دننک ،  شیارآ  تنیز و  نادب  ار  اهروگ  يور  هک  يا  هرقن  نوچ  ای  و  دیور ،  یم  نآ  رب  دـنک و 

وا هنادواج  باذع  دیروآ و  مشخ  هب  ار  يادخ  ات  دیا  هداتسرف  شیپ  زا  هتخودنا و  يا  هشوت  دب  هچ  دوخ ،  ترخآ )   ) يارب دنـسپان  تشز و 
هیرگ نیسح -  مردارب -  يارب  دیتسسگ ) ار  ناتیاهنامیپ  و  دیتفرگ ،  هدیدن  ار  ناتیاهدنگوس  هک  ییامـش   ) امـش ایآ  دینز  مقر  دوخ  مان  هب  ار 
هکل و  تسامش ،  ریگنابیرگ  هنامحریب )  راتشک  نیا   ) گنن هک  دیدنخب  كدنا  دییرگب و  رایسب  دینتسیرگ ،  هتـسیاش  هک  دییرگب  دینک ؟  یم 

دیهاوخ یم  هنوگچ  و  تسـش .  دیناوتن  دوخ  ناماد )   ) زا زگره  هک  یگنن  هکل  نانچ  نآ  دـنام ،  دـهاوخ  امـش  ناماد  رب  يدـبا )   ) گنن نیا 
 ( گـنرین نوسفا و  هب   ) ار تشهب  ناـناوج  دیـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هشوگ  رگج  هک  یلاـح  رد  دـییوشب  ار  گـنن  هکل  نیا 

ناهد اب  هک  یمخز  هباثم  هب  هن  و  امش ،  مایتلا  شمارآ و  هیام  حلص  رد  دوب و  امـش  هاگهانپ  رگنـس و  گنج ،  رد  هک  یـسک  نامه  دیتشک ؟ 
 . دیدروآ یم  يور  وا  هب  اه ،  هزیتس  اهیراگزاسان و  رد  دوب و  وا  هب  ناتدـیما  اهیراوشد ،  اهیتخـس و  رد  ددـنخب .  امـش  يور  هب  هدولآ  نوخ 

تمایق زور  ات  هک  یهانگ  نیگنس  راب  و  دوب ،  يا  هشوت  دب  دیداتسرف ،  دوخ  ترخآ )   ) رفـس يارب  شیپ  زا  هک  یهار  هشوت  هک  دیـشاب  هاگآ 
 ( مچرپ  ) داب ینوگنرس  و  يدوبان !  هچ  مهنآ  ار ،  امش  يدوبان  تسا .  دنسپان  گرزب و  سب  یهانگ  درک ،  دهاوخ  ینیگنس  ناتیاهـش  ود  رب 

نیا رد  یتح   ) ناتیالاک دش و  هدیرب  هشیمه )  يارب   ) امش ناتسد  دادن ،  رمث  يدیماان  زج  ناترمث )  یب   ) شالت ینوگنرس  هچ  مهنآ  ار ،  امش 
يرگج هچ  هک  دیناد  یم  امش  ایآ  دش .  یمتح  امـش  یگدنکفارـس  تلذم و  دیدیرخ و  دوخ  ناج  هب  ار  یهلا  مشخ  درک ،  نایز  ایند ) رازاب 

دیدیرد و نانآ  زا  یتمرح  هچ  دیدیـشک و  نوریب  هدرپ  زا  ار  مرح  نایگدرپ  ناس  هچ  و  دیتسـسگ ،  ینامیپ  هچ  و  دیتفاکـش ،  ادـخ  لوسر  زا 
دشاپب مه  زا  ار  اهنامسآ  هثداح )  نیا   ) ساره زا  تسا  کیدزن  هک  تفگش  نانچنآ  دیدرک  تفگـش  سب  يراک  دیتخیر ؟  ار  ییاهنوخ  هچ 
هدیچیپ مه  رد  موش و  زوس و  تقاط  اسرفناج و  راوشد و  سب  یتبیصم  یتبیصم ، )  هچ   ) دزیر ورف  مه  زا  اههوک  دفاکشب و  مه  زا  اهنیمز  و 

رگا دیوش  یم  تفگـش  رد  ایآ  نامـسآ .  نیمز و  یگدرـشف  مهرد  دننامه  تمظع  یگرزب و  رد  و  تسین ،  يزیرگ  هار  نآ  زا  هک  یناشیرپ 
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ناـنآ و  تسین ،  رت  هدـننک  راوـخ  امـش  يارب  ترخآ  رفیک  زا  يرفیک  چـیه  دراـبب ؟  نوـخ  نامـسآ ،  مشچ  شارخناـج )  تبیـصم  نیا  رد  )
زا گرزب  دـنوادخ  هک  دزاـسن  رورغم  ار  امـش  تـلهم  نـیا  دـش ،  دـنهاوخن  يراـی  ییوـس  چـیه  زا  رگید  يوـما )  تموـکح  نارادمدرـس  )

ام و نیمک  رد  و  تسا )  هدنریگ  ماقتنا  وا  هک   ) دسارهب ارچ ) یهانگیب ،   ) نوخ ندش  لامیاپ  زا  تسا و  هزنم  كاپ و  اهراک ،  رد  یگدزباتش 
یتیب لهاب  ممالا  رخآ  متنا  متعنص و  اذام  مکل  یبنلا  لاق  ذا  نولوقت  اذام  دناوخ :  ار  تایبا  نیا  مالـسلا ،  هیلع  يربک  بنیز  هاگنآ  تسامش . 

ینا یمحر  يوذ  یف  ءوسب  ینوفلخت  نا  مکل  تحـصن  ذا  یئازج  كاذ  ناـک  اـم  مدـب  اوجرـض  مهنم  يراـسا و  مهنم  یتمرکت  يدـالوا و  و 
هچ نیا  دسرپب :  امـش  زا  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  تفگ  دیهاوخ  هچ  ایآ  مرا  یلع  يدوا  يذـلا  باذـعلا  لثم  مکب  لحی  نا  مکیلع  یـشخال 

نم و نادنزرف  نم و  میرح  نایگدرپ  هب  دیتشاد ) فرش  نیـشیپ  ياهتما  رب  و   ) دیدوب نیرخآ  تما  امـش  هک  یلاح  رد  دیدرک  هک  دوب  يراک 
مدوب امش  هاوخکین  نم  شاداپ  دندوخ ،  نوخ  هب  هتشغآ  رگید  یهورگ  و  دنریسا ،  امـش ) گنج  رد   ) یهورگ هک  دینک ) هاگن   ) نم نازیزع 

تکاله و هب  ار  مرا  موق  هک  یباذع  دننامه  دیآ  دورف  امش  رب  یباذع  هک  مراد  نآ  میب  دینک ،  افج  نم  هداوناخ  دارفا  قح  رد  هک  دوبن  نیا  ، 
هب ار  دوخ  ناتسد  هدز  تریح  هک  مدید  ار  عهفوک  مدرم  مالسلا ،  هیلع  يربک  بنیز  هبطخ  نیا  زا  سپ  هک :  دیوگ  یم  يوار  دیشک  يدوبان 

هدش رت  کشا ،  زا  شدیپس  نساحم  هک  تسیرگ  یم  نانچ  هک  مدرک  هدهاشم  دوخ  رانک  رد  ار  يا  هدروخلاس  درمریپ ،  دنزگ ،  یم  نادند 
امـش نانز  و  ناگدروخلاس ،  نیرتهب  امـش  ناریپ  داب  امـش  يادـف  هب  رداـم  ردـپ و  تفگ :  یم  هتـشادرب و  نامـسآ  بناـج  هب  تسد  و  دوب ، 
هاگنآ تسا  گرزب  یتمحر  امـش  تمحر  لضف و  و  میرک ،  ینامدود  امـش  نامدود  و  ناکدوک ،  نیرتهب  امـش  ناکدوک  و  ناـنز ،  نیرتهب 
لـسن رابت و  نوچ  و  ناریپ ،  نیرتهب  امـش  ناریپ  يزخی  روبیال و ال  لسن  دـع  اذا  مکلـسن  لوهکلا و  ریخ  مکلوهک  درک :  همزمز  ار  تیب  نیا 

 ! ناج همع  دومرف :  درک و  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  هب  ور  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  درادن .  نارسخ  تلذ و  زگره  دوش  هدرمش  امش 
هتخوماین و  يا ،  هملعم  ریغ  هملاع  هک  ساپـس  ار  يادـخ  وت  و  دـنریگب ،  تربع  دوخ  ناـگتفر  زا  دـیاب  دـنا  هدـنام  هک  ناـنآ  دـیریگب ،  مارآ 

دـمآ و ریز  هب  دوخ  بکرم  زا  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  هاگنآ ،  دـنادرگ .  یمن  زاب  ام  هب  ار  ناگتفر  ام  يراز  هیرگ و  و  يدـنمرخ ، 
 ، وت ماک  هب  يا  باـتکلا  ما  هزاریـش  يا  بنیز  داد .  ياـج  همیخ  رد  دروآ و  دورف  اـهبکرم  زا  ار  تیب  لـها  ییاـهنت  هب  درک و  اـپرب  يا  همیخ 

راقفلاوذ تنابز ،  رد  ادـخ  ریـش  تبیه  تمالک ،  رد  مشچ  وت ،  نافوت  هب  دزود  یم  حون  مشخ  ناـفوت  رـس  هب  رـس  تناـیب  يا  بارتوب  ناـبز 
نوچ اوطنقتال  هیآ  حور  وت  يا  اوتکـسا  زا  يا  هدرب  اهنت  ناـج ز  یلع  ریـشمش  راـک  ار ،  یتسار  یلولا  تخا  يا  درک  تیاـه  هبطخ  یـضترم 
نامه زا  یلع  نیرید  درد  ناتـساد  یلع  نیریـش  ناـج  يا  وگ  زاـب  سفن  زا  داـتفا  شیوخ و ،  زا  یهت  دـش  سرج  ار  تمـشخ  ياوآ  دـینش ، 

نک وگ  زاب  تفگ  هاچ  شوگ  هب  ار  شیاهدرد  تفگ  هآ  نابز  اب  ار  لد  زار  داد  بآ  ار  نید  لـخن  شکاـپ  نوخ  داـتف  وا  ياـپ  زا  هک  یلخن 
نآ ياهدرد  یلع  نبا  یبتجم ،  زا  وگزاـب  وگب  وا  ناـشن  یب  رازم  زا  وگب  وا  نازخ  زا  راـهب و  زا  ار  راوید  رد و  نآ  يارجاـم  ار  رامـسم  هصق 

ياـه همیخ  راـگدای  هتخورفا  ماـمت  عمـش  يا  بنیز !  وزا  دـش  نوگلگ  كـالفا ،  نماد  وزا  دـش  نوخرپ  هک  یتـشط  ناـمه  زا  یلو  نب  یلو 
کـشخ ماک  زا  وگزاب  هتخورفا  رـس  هب  رـس  ياهیلخن  هتخوس  ياهلخن  زا  وگزاب ،  اهدرم  اهدرمان و ،  هصق  اهدرد  يالبرک  زا  وگزاـب  هتخوس 

ناو دـیزی  موش  سلجم  زا  وگزاب  بآ  ياهیرابکـشا  دور و ،  دور  بآ  ياـهیرارقیب  تارف و ،  زا  اهکـشا  اـه و ،  هلاـن  اـه و ،  هیرگ  اهکـشم 
رپ بل  ناو  ناهد  نینوخ  لگ  نآ  يارجام  نوگ  هلال  ماف و ،  هلال  گنر و ،  هلال  نوخ  كاخ و  رپ  رـس  نآ  زا  وگزاب  دیجم  نآرق  ياهتوالت 
 ، تفارـشز يرـسمه و  ار  یلع  وت  رگ  همطاف  درک  هچ  اهمتام  غاد  اـهدرد و ،  درک  هچ  اـهمغ  نیا  وت ،  گـنت  لد  اـب  نارزیخ  بوچ  نوخ ز 

(727 ( ؟  درورپ رهوگ  هنوگ  نیا  فدص  یک  درورپ ؟  رتخد  هک  نماد  رد  وت ،  نوچ  يردام  ار  یفطصم 

هفوک رد  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  هبطخ 

اسر هبطخ  نیا  هدرپ  تشپ  زا  دوب ،  دنلب  هیرگ  هب  وا  يادص  هک  یلاح  رد  زور ،  نامه  رد  مالسلا -  هیلع  یلع  نانموم  ریما  رتخد  موثلک -  ما 
ابتف هوتبکن ؟  و  هءاسن ،  متیبس  و  هومتثروو ،  هلاوما  متبهتنا  هومتلتق و  انیـسح و  متلذـخ  مکلام  مکل ،  اءوس !  هفوکلا !  لـها  اـی  درک :  داری  ار 
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و اهومتمضتها ؟  همیرک  يا  و  اهومتکفـس ؟  امد  ياو  متلمح ؟  مکروهظ  یلع  رزو  يا  و  مکتهد ؟  هاود  يا  نوردتا  مکلیو  اقحـس  مکل و 
نوبلاغلا و مه  هللا  بزح  نا  الا  مکبولق ،  نم  همحرلا  تعزن  یبنلا و  دـعب  تالاجر  ریخ  متلتق  اـهومتبهن ؟  لاوما  يا  و  اهومتبلـس ؟  هیبص  يا 

تـسد رد  گنج و  نادـیم  رد   ) ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  داب !  دنـسپان  تشز و  ناتیامیـس  نایفوک !  يا  نورـساخلا .  مه  ناطیـشلا  بزح 
هب ثرا  قیرط  زا  لاوما  نآ  هک  ییوگ  دیدرب !  امغی  هب  ار  وا  لاوما  و  دیدرکن ) هدنسب  مه  نیا  هب  و   ، ) دیتشک ار  وا  دیتشاذگ و  اهنت  نمشد ) 

رزو و هچ  دیناد  یم  ایآ  دیدرگ ،  دوبان  دیداد ،  رارق  رازآ  هجنکش و  دروم  ار  نانآ  دیدرک و  ریسا  ار  وا  مرح  نایگدرپ  تسا !  هدیـسر  امش 
دیتخیر نیمز )  يور  رب  ار  یـسدقم  كاپ و   ) ياهنوخ هچ  و  دیداهن ؟  دوخ  شود  رب  ار  يرابنارگ  هانگ  هچ  و  دیتفرگ ؟  ندرگ  هب  ار  یلابو 

هب تماما )  تلاسر و  نادـناخ  ام  زا   ) ار یلاوما  هچ  و  دـیدرک ؟  رادـغاد  دوخ ) ناگـشوگ  رگج  گوس  رد   ) ار يردـقنارگ  ناوناب  هچ  و   ؟
هفطاع و ییوگ  دـیدینارذگ !  غیت  مد  زا  دـندوب ،  اهنیرتهب  زا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  هک  ار -  ینادرم  دـیدرب ؟  جاراـت 
 . دنراکنایز هدروخ و ) تسکـش  ناطیـش (  بزح  و  زوریپ ،  ادخ  بزح  هک  دیـشاب  هاگآ  دـش !  نک  هشیر  امـش  ياهلد  زا  ینابرهم  ساسحا 

اهمرح اهکفـس و  هللا  مرح  امد  متکفـس  دقوتی  اهرح  اران  نوزجتـس  مکمال  لیوف  اربص  یخا  متلتق  درک :  يراج  نابز  رب  ار  تایبا  نیا  هاگنآ 
یبنلا دـعب  نم  ریخ  یلع  یخا  یلع  یتایح  یف  یکبال  ینا  اودـلخت و  انیقی  اـقح  رقـس  یفل  ادـغ  مکنا  راـنلاب  اورـشباف  ـالا  دـمحم  مث  نآرقلا 

امش رفیک  دنیشنب ،  ناتیازع  هب  ناتردام  دیتشک ،  يراز  هب  ارم  ردارب  دمجی  سیل  امئاد  ینم  دخلا  یلع  فکفکم  لهتـسم  ریزغ  عمدب  دلویس 
میرک نآرق  زین  و  وب ،  لئاق  تمرح  اهنآ  يارب  دنوادخ  هک  دـیتخیر  نیمز  هب  ار  یکاپ  ياهنوخ  تسا ،  خزود  هتخورفا  رب  رو و  هلعـش  شتآ 
باذع هب  منهج  يافرژ  رد  دیدرت  نودب  ادرف  امـش  هک  مهد  یم  تراشب  خزود  شتآ  هب  ار  امـش  هک  ناه  یفطـصم ،  دمحم  ادـخ  لوسر  و 
لوسر زا  دـعب  هک  یـسک  رب  میرگ ،  یم  مردارب  تیمولظم )   ) رب دوخ  تایح  نامز  رد  گرم و  زا  شیپ  نم ،  دوب ،  دـیهاوخ  راتفرگ  يدـبا 

يوار ددرگن .  کشخ  زگره  دطلغ و  یم  متروص  هحفص  رب  مادم )   ) هک ناوارف  کشا  تارطق  اب  ینتسیرگ )  مهنآ   ، ) دوب اهنیرتهب  زا  ادخ 
(728  . ) تسا هدیدن  نایرگ  زور ،  نآ  نوچ  ار  يرایسب  درم  نز و  سکچیه  رگید  زور ،  نآ  زا  سپ  دیوگ : 

هفوک رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  یخیرات  هبطخ 

اه هنیس  رد  اهـسفن  درک ،  توعد  توکـس  هب  ار  مدرم  هراشا  اب  دمآ و  نوریب  دوخ  هدرپارـس  زا  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ءانثا  نیا  رد 
دمح و زا  سپ  دومرف :  داریا  ار  دوخ  یخیرات  هبطخ  هنوگ  نیا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هاگنآ  تفرگ ،  ارف  ار  اج  همه  قلطم  توکس  دنام و 

ینفرع دقف  ینفرع  نم  سانلا  اهیا  تفگ :  مدرم  هب  باطخ  داتسرف و  دورد  وا  رب  درک و  دای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یهلا ،  يانث 
بهتنا همیعن و  بلس  همیرح و  کهتنا  نم  نبا  انا  تارتال ،  لحذ و  ریغ  نم  تارفلا  طشب  حوبذملا  نیـسحلا  نب  یلع  اناف  ینفرعی  مل  نم  و  ، 

 ، هومتع دخو  یبا  یلا  متبتک  مکنا  نوملعت  له  هللااب  مکتدـشان  سانلا !  اهیا  ارخف .  کلذـب  یفکف  اربص ،  لتق  نم  نبا  انا  هلایع ،  یبسو  هلام 
نورظنت نیع  هیاب  مکیارل ،  ءوس  مکسفنال و  متمدق  ام  مکلابتف  هومتلذخ ؟  هومتلتاق و  مث  هعیبلا  قاثیملا و  دهعلا و  مکـسفنا  نم  هومتیطعا  و 

یم دسانش ،  یم  ارم  سک  ره  مدرم !  يا  یتما .  نم  متسلف  یتمرح  متکهننا  یترتع و  متلتق  مکل :  لوقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلا 
هدیکشخ و یماک  اب   ) تارف رانک  رد  ار  وا  هک  متسه  نیـسح  دنزرف  یلع  نم  هک )  دنادب   ) دسانـش یمن  ارم  هک  نآ  و  متـسیک ،  نم  هک  دناد 
ار وا  لاوما  و  دندیرد ،  ار  وا  تمرح  میرح  هدرپ  هک  متسه  یسک  نآ  دنزرف  نم  دندنارذگ ،  ریشمش  مد  زا  یهانگ ،  چیه  نودب  نانشطع ) 

راختفا نیمه  و  دنتشک ،  يراز  هب  ار  وا  هک  متسه  یسک  نآ  دنزرف  نم  دندیـشک ،  تراسا  ریجنز  هب  ار  وا  هداوناخ  دارفا  و  دندرب ،  تراغ  هب 
وا اب  یلو  دیدرک ) توعد  ار  وا  و   ) دـیتشون اه  همان  مردـپ  هب  هک  دـیراد  رطاخ  هب  ایآ  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  مدرم !  يا  تسا .  سب  ار  ام 

اهنت ار  وا  هثداح )  ماگنه  هب   ) یلو دیدرک ،  تعیب  وا ) هدنیامن   ) وا اب  دیتسب و  يرادافو  نامیپ  وا  اب  هک )  دـیراد  رطاخ  هب  ( ؟  دـیتخاب گنرین 
يارب شیپ  زا  يا  هشوت  دـب  هچ  داب !  يدوبان  تکاله و  ار  امـش  دـیتساخرب ؟  راکیپ  هب  وا  اب  و  دـیدرکن ) هدنـسب  مه  نیا  هب  و  ( ؟  دـیدراذگ

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  يور  هب  دیهاوخ  یم  مشچ  مادک  اب  هک  دیئوگب  نم  هب  دوب .  دنسپان  تشز و  هچ  امـش  يار  و  دیداتـسرف !  دوخ 
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؟  دـییآ یمن  باسح  هب  نم  تما  زا  رگید  امـش  سپ  دیتسکـش ،  ارم  میرح  دـیتشک ،  ارم  ترتع  دـیوگب :  امـش  هب  هک  یماگنه  دـیرگنب  هلآ 
هک دیدید )  : ) دنتفگ یم  رگیدمه  هب  دـش و  دـنلب  هیرگ  هب  رامـشیب  تعامج  نآ  يادـص  فرط  ره  زا  دیـسر ،  اج  نیدـب  ماما  نخـس  یتقو 

درییذپب و ارم  دـنپ  هک  داب  سک  نآ  رب  ادـخ  تمحر  دومرف :  دوخ  نانخـس  هلابند  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دـیتفاین ؟  رد  دـیدش و  دوبان 
هللا یلص  ادخ  لوسر  زا  یکین  هب  نم  هک  ارچ  دیراپسب ،  رطاخ  هب  وا  نامدود  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادخ و  اب  هطبار  رد  ارم  شرافس 

رادربناـمرف اـم  ادـخ !  ربماـیپ  رـسپ  يا  هک :  دنتـشادرب  گـناب  ادـصکی  مدرم  مریگ .  یم  شیپ  رد  ار  وا  راـتفر  منک و  یم  يوریپ  هلآ  هیلع و 
ادـخ تمحر  میرورپ !  یم  رـس  رد  ار  وت  ياوه  و  میراد !  یم  فوطعم  وت  بناج  هب  ار  دوخ  ياهلد  مرتحم و  ار  وت  ناـمیپ  و  میاوت !  نیمارف 

ار دیزی  و  مییآ !  رد  یتشآ  رد  زا  دشاب ،  وت  نیمارف  میلـست  سکره  اب  و  میزیتسب !  دزیمآ ،  رد  وت  اب  هکنآ  ره  اب  ات  هدـب  نامرف  وت  داب !  وت  رب 
ناکاپ نوخ  ماقتنا  هتسج و  يرازیب  دیتشاد ،  اور  متس  نادناخ  امش  رب  هک  یناسک  زا  و  مینک !  ریسا  ار ) وا  میشک و  ریز  هب  تردق  هکیرا  زا  )

نا نودیرتا  مکسفنا ،  تاوهش  نیب  مکنیب و  لیح  هرکملا !  هردغلا  اهیا  تاهیه !  دومرف :  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  میریگب !  نانآ  زا  ار  امش 
ملف هعم ،  هتیب  لها  و  سمالاب ،  یبا  لتق  لمدـنی ،  امل  حرجلا  ناف  ینم ،  یلا  تاصقرلا  برو  الک  لبق ،  نم  یئابآ  یلا  منیتا  اـمک  یلا  اوتاـت 

يرجت هصـصغ  و  یقلح ،  يرجانح و  نیب  هترارم  یمز و  اهل  قش  يدـج  ینب و  یبا و  لکث  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لکث  ینـسنی 
يا هدرپ  امـش  ياه  هتـساوخ  امـش و  نایم  رد  زابگنرین !  نایافویب  يا  تاهیه !  انیلع .  اـنل و ال  اونوکت  ـال  نا  یتلاـسم  و  يردـص ،  شارف  یف 
ياه هوای  هب  هک  دیشاب  نئمطم  ( ؟  دینک لمع  دیدرک ،  راتفر  نم  ناردپ  اب  هک  هنوگ  نامه  هب  زین  نم  اب  هک  دینآرب  ایآ  تسا ،  هدش  هدیـشک 

هب ( 729  ) تاصق ار  يادخ  هب  دیهد ) قوس  دیهاوخ  یم  هک  یهار  هب  ارم  امـش  هک   ) دش دـهاوخن  نینچ  زگره  مهد و ) یمن  رثا  بیترت  امش 
هدـیدپ نم  بلق  رد  وا  ربمایپاحـصا   ) نادـنزرف و مردـپ و  راتـشک  ماع و  لتق  زا  زورید  هک  یقیمع  مخز  نآ  زونه  هک  دـنگوس ،  ینم  يوس 

مردـپ و ياهتبیـصم  مـالآ و  هک  مدوب  هدرکن  شومارف  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  غاد  زوـنه  هتفاـین و  ماـیتلا  تسا ،  هدـمآ 
هودنا و  منک ،  یم  ساسحا  دوخ  هاگولگ  رد  ار  نآ  خلت  هزم  زونه  درک و  دیپس  ارم  تروص  رـس و  يوم  يراوگرزب ،  دج  ردـپ و  نادـنزرف 

يرادفرط ام  زا  هن  دیشاب ) !  توافت  یب  لقادح   ) هک تسا  نیا  امش  زا  نم  هتساوخ  تسا !  هدنام  نم  هنیس  هسفق  رد  زونه  اسرفناج  مالآ  نیا 
لتق نا  ورغ  ال  داد :  نایاپ  تایبا  نیا  اب  ار  دوخ  هبطخ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  سپ  دـییآ !  رد  ینمـشد  گـنج و  رد  زا  اـم  اـب  هن  دـینک و 

یسفن رهنلا  طشب  لیتق  امظعا  کلذ  ناک  نیسح  بیـصا  يذلاب  هفوک  لها  ای  اوحرفت  الف  امرکا  نیـسح و  نم  اریخ  ناک  دق  هخیـش  نیـسحلا 
هتشک زین  وا  دوب ،  نیسح  زا  هب  هک  یلع ،  شیراوگزب  ردپ  دش و  هتشک  نیـسح  رگا  تسین  روآ  تفگـش  امنهج  ران  هادرا  يذلا  ءازج  هوادف 

رانک رد  هک  نآ  يادف  مناج  گرزب ،  تسا  یتبیصم  نیا  هک  دش  دراو  نیسح  رب  هک  تبیـصم  نیا  هب  دیـشابن  نامداش  هفوک !  لها  يا  دش ، 
(730  . ) تسا منهج  شتآ  تشک  ار  وا  هک  سک  نآ  رفیک  و  دش ،  دیهش  تارف  رهن 

یلاعت هللا  همحر  يدزا  فیفع  نب  هللادبع  تداهش 

ساپـس دمح و  تفگ  دمآ و  رب  ربنم  رب  تفر و  دجـسم  هب  تساخرب و  دوخ  سلجم  زا  نیعل )   ) دایز نبا  سپ  هدومرف :  هللا  همحر  دیفم  خش 
تـشک ار و  وا  هورگ  هنعللااـمهیلع و  هیواـعم  نب  دـیزی  نینموـملاریما  داد  ترـصن  ار و  قـح  لـها  قـح و  تخاـس  رهاـظ  هک  ار  يدـنوادخ 

مالسلا و هیلع  نیموملاریما  نایعیـش  ناگرزب  زا  هک  يدزا  فیفع  نب  هللادبع  تقو  نیا  ار ،  وا  عابتا  ار و  وگغورد  رـسپ  هللاابذوعن  يوگغورد 
دومن و یم  مظعا  دجسم  تمزالم  هتسویپ  دوب و  هدش  انیبان  نیفص  رد  شرگید  مشچ  لمج و  گنج  رد  شپچ  مشچ  دوب و  دابع  داهز و  زا 

ادـخ نمـشد  يا  هک  دز  وا  رب  گـناب  دینـش  ار  نیعل )   ) داـیز نبا  زیمآرفک  تاـملک  نیا  نوـچ  درب ،  یم  رـسب  هالـص  موـص و  هب  ار  تاـقوا 
ربمغیپ دالوا  هناجرم !  رـسپ  يا  تسوا  ردپ  هداد و  تراما  ار  وت  هک  تسا  دیلپ )  ) دیزی رگید  تسا و  هیبا  نب  دایز  وت  ردـپ  ییوت و  وگغورد 

ار درم  نیا  هک :  دز  گناب  دش  بضغ  رد  دایز  نبا  ییوگ ؟  یم  نانخـس  نیا  زا  ینیـشن و  یم  نیقی  دـص  ماقم  ربنم  زارف  رب  یـشک و  یم  ار 
زا رفن  دصتفه  دیبایرد ،  ارم  هک  داد  رد  ادن  ار  دزا  هفیاط  هللادـبع  دـنتفرگ ،  ار  وا  دنتـسجرب و  دایز  نبا  نامزالم  دـیرآ ،  نم  دزن  دـیریگب و 
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ات درک  ربص  دوبن  ناشیا  تزرابم  يورین  نوچ  ار  دایز  نبا  دـنتفرگب .  داـیز  نبا  ناـمزالم  تسد  زا  ار  فیفع  نبا  دـندش و  عمج  دزا  هفیاـط 
نوچ و  دندز ،  رادب  هخبـس  رد  ار  شدسج  درک  رما  دندز ،  ندرگ  دندیـشک و  نوریب  هناخ  زا  ار  هلادـبع  ات  داد  نامرف  هاگنآ  دـمآ  رد  بش 

رد دننادرگب و  هفوک  ياه  هچوک  یمامت  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  رـس  هک  درک  رما  دش  رگید  زور  درب  نایاپ  هب  ار  بش  نیا  هللادیبع 
متشاد ياج  شیوخ  هفرغ  رد  نم  دنداد  یم  دوبع  ار  سدقم  رـس  نآ  هک  یهاگ  هک  هدش  تیاور  مقرا  نب  دیز  زا  دنهد .  فاوط  لیابق  نایم 
میقرلا فهکلا و  باحصا  نا  تبسح  ما  دومرف :  یم  توالت  ار  هیآ  نیا  هک  مدینـش  دیـسر  نم  ربارب  نوچ  دندوب  هدرک  هزین  رب  ار  رـس  نآ  و 

زا هللاو  وت  سدقم  رس  رما  هللا  لوسر  نبای  هک  مداد  رد  ادن  تساخرب و  نم  مادنا  رب  يوم  هک  يادخ  اب  دنگوس  ( 731  ) ابجع انتایآ  نم  اوناک 
 . دندرک ناینب  هفوک  رد  دجسم  راهچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق  هنارکش  هب  هک  هدش  تیاور  تسا .  رتبیجع  بجعا و  میقر  فهک و  هصق 

اهناینب نیدب  و  هللا ،  مهنعل  یعبر  نب  ثبش  دجسم  مراهچ  كامـس ،  دجـسم  میـس  ریرج ،  دجـسم  مود  دنناوخ ،  ثعـشا  دجـسم  ار  نیتسخن 
(732  . ) دندوب نامداش 

ماش ات  هفوک  زا  ارسا ،  ناوراک  اب  هارمه  مود :  لصف 

ماش ات  هفوک  زا  ارسا ،  ناوراک  اب  هارمه 

سپ دنداد .  تکرح  هفوک  فرط  هب  مامت  هلجع  هب  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يارـسا  راکتیانج  هیما  ینب  البرک ،  شارخلد  يایاضق  زا  سپ 
ار ماش  رفـس  بابـسا  ماش ،  يوس  هب  ارـسا  نداد  تکرح  رب  ینبم  يو  نامرف  رودص  دیزی و  هب  دایز  نبا  شرازگ  هفوک و  رد  ارـسا  فقوت  زا 

هبلعث یبا  نب  ضحم  سیق ،  نب  رجز  دایز  نبا  دنداد .  تکرح  ماش  فرط  هب  لصوم  هار  ار  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  تیب  لها  دندید و  هیهت 
دنتسب رتش  هب  ریجنز  رفص و  هام  لوا  زور  دنرب .  ماش  هب  ار  اهرس  ارسا و  راوس ،  رازه  جنپ  هارمه  هک  دومن  رومام  ار  نشوجلا  يذ  نب  رمش  و 

نوچ دندومن .  تکرح  هدرک  اه  هزین  رب  ار  هدیرب  ياهرـس  هدـناشن و  نانز  شوپور  یب  ياه  هواجک  يور  يراوخ  تفخ و  اب  ار  ناکدوک  و 
 . دنتسشن رمخ  برش  بعل و  وهل و  رامق و  هب  دنتشاذگ و  يا  هبارخ  راوید  ياپ  ار  اهرـس  دندرک و  لزنم  تارف  طش  رانک  دنتفر  هار  يرادقم 

هعافـش انیـسح  تلتق  هما  وجرتا  تشون :  راوید  رب  نینوخ  ملق  اب  دـش و  رهاظ  ادهـشلا  دیـس  كرابم  رـس  يالاب  زا  یتسد  دـندید  نیب  نیا  رد 
اهنآ دنک ؟  تعافـش  نانآ  زا  تمایق  زور  رد  يو  دج  دنراد  عقوت  دـنا ،  هدولآ  نیـسح  نوخ  هب  تسد  هک  یمدرم  ایآ  باسحلا ؟  موی  هدـج 

هب ار  رعش  نیا  دش و  رهاظ  تسد  نآ  هراب  رگید  دندش .  رامق  لوغشم  دنتـسشن و  زاب  دنتفاین .  ار  یـسک  دنریگب  ار  تسد  نآ  هک  دنتـساخرب 
رد هتـشادن و  یهلا  هاگرد  رد  یعیفـش  نانآ  مسق ،  ادخ  هب  هن  باذعلا  یف  همایقلا  موی  مه  عیفـش و  مهل  سیل  هللا  الف و  تشون :  نوخ  گنر 

ار تایبا  نیا  زاب  هک  دندش  لوغـشم  دوخ  شیع  هب  زاب  دش .  دیدپان  هک  دنریگب  ار  تسد  دندیود  دش .  دنهاوخ  باذـع  راتفرگ  تمایق  زور 
اوجرـض مهنم  يراسا و  مهنم  يدقتفم  دنع  یلهاب  یترتعب و  ممالا  رخآ  متنا  متلعف و  اذام  مکل  یبنلا  لاقذا  نولوقت  اذام  دندینـش :  یفتاه  زا 

متیب لها  اب  نم  تلحر  زا  سپ  هک  دوب  يراک  هچ  نیا  اـهتما ،  نیرخآ  يا  هک  دـسرپب  امـش  ار  ربماـیپ  هک  یناـمز  تفگ  دـیهاوخ  هچ  یمدـب 
دنچ لزنم  ینا  یکیدزن  رد  دوب .  تیرکت  مود  لزنم  تیرکت :   . 2 دیدناسر ؟  تداهش  هب  ار  یخرب  دیدرک و  ریـسا  ار  یخرب  دیداد ،  ماجنا 

زا یعمج  دندمآ .  البرک  يارسا  لابقتسا  هب  تیرکت  رهـش  لها  دننک .  لابقتـسا  اهنآ  زا  هک  دنهد  ربخ  مدرم  هب  ات  دنداتـسرف  رهـش  هب  ار  رفن 
 . دنروآ یم  ارـسا  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  دـنتفگ  دنتـسه ؟  یناسک  هچ  اهنیا  تسا و  ربخ  هچ  دـنتفگ  دـندوب ،  رهـش  نآ  رد  يراصن 
هک داب  مدرم  امش  رب  فا  دنتفگ  يراصن  هلآ .  هیلع و  هللا  یلص  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  هداز  رتخد  همطاف ،  رسپ  دنتفگ  نیسح ؟  مادک  دندیسرپ 

و میرازیب ،  لمع  نیا  زا  ام  دندرک  ضرع  دنتخادرپ و  هیرگ  هب  دندز و  سوقان  دنتشگرب و  دوخ  سیانک  هب  سپس  و  دیتشک !  ار  ربمغیپ  رسپ 
ار يرایـسب  هحون  هجـض و  يادـص  اـجنآ  رد  دندیـسر .  هلخن  يداو  هب  هدرک  چوـک  تیرکت  زا  هلخن :  يداو   . 3 دندرک .  شنزرـس  ار  اهنآ 

دودجلا ریخ  هدجو  شیرق  ایلع  نم  هاوبا  دودخلا  یف  قیری  ول  هنیبج و  یبنلا  حسم  تفگ :  یم  یکی  دندید و  یمن  ار  شباحصا  هک  دندینش 
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يدبع 4 کلملاب  ربجتم  یلا  ایانملا  مهدوقت  طهر  یلع  يدعب  ادهشلا  یلع  یکبی  نمف  يدج  قوف  يدوج  نیع  ای  الا  تفگ :  یم  يرگید  و 
اهنآ هلان  هجض و  يادص  ناریـسا  هلفاق  ندید  اب  دندمآ و  لابقتـسا  هب  رهـش  نآ  نادرم  نانز و  دندیـسر .  داشرم  هب  هلخن  يداو  زا  داشرم :  . 

يالاب رد  دیـسر .  نارح  یکیدزن  هب  ارـسا  هلقاق  نارح :   . 5 دننک .  هلمح  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  نالتاق  رب  هک  تفر  نآ  میب  دش و  دنلب 
رـس هب  شمـشچ  هک  تخادرپ  اهرـس  ياشامت  هب  دمآ و  ناشیا  لابقتـسا  هب  يو  تشاد .  رارق  یئازح  ییحی  مان  هب  يدوهی  کی  لزنم  يدنلب 

نیذلا ملعیـس  و  دینـش :  ار  مالک  نیا  داد ،  ارف  شوگ  هتفر  شیپ  دـبنج .  یم  شکرابم  ياهبل  دـید  داتفا .  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  كرابم 
نب نیـسح  رـس  دنتفگ  تسیک ؟  نآ  زا  رـس  نیا  دیـسرپ  هتفر  ورف  یتفگـش  هب  لاح  نیا  هدهاشم  زا  ییحی  ( 733  ) نوبلقنی بلقنم  يا  اوـملظ 
قح رب  وا  نید  رگا  تفگ  يدوهی  هلآ .  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  دنتفگ  تسیک ؟  شردام  دیسرپ  تسا .  مالسلا  هیلع  یلع 

هعطق ار  نآ  تشادرب و  دوخ  رـس  زا  تشاد  رـس  رد  هک  يرـصم  قد  هماـمع  دروآ و  مالـسا  ییحی  دـش .  یمن  رهاـظ  وا  زا  تمارک  نیا  دوبن 
رازه هارمه  داتـسرف ،  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  تمدـخ  هب  دوب  هدیـشوپ  هک  يزخ  هماـج  داد و  مرتحم  مرح  نیتاوخ  هب  درک و  هعطق 

یم تیامح  تناعا و  ار  هفیلخ  نیبوضغم  هک  دـندز  گناب  وا  رب  دـندوب  اهرـس  رب  لکوم  هک  یناسک  دـنیامن .  جاـتحی  اـم  فرـص  هک  مهرد 
هتشک تشک و  ار  اهنآ  زا  نت  جنپ  تفرگ و  رد  گنج  درک .  عافد  دوخ  زا  ریـشمش  اب  ییحی  تشک !  میهاوخ  ار  وت  هنرگ  وش و  رود  ینک ؟ 

نیبیصن هب  هلفاق  نوچ  نیبیصن :   . 6 تساعد .  تباجتسا  لحم  و  هدوب ،  فورعم  دیهـش  ییحی  هربقم  هب  نارح  هزاورد  رد  ییحی  هربقم  دش . 
ریما دنیامن .  تمصع  لآ  يارسا  ییاریذپ  يایهم  هدرک  تنیز  ار  رهش  دننک و  ربخ  ار  رهش  ریما  دیوگب  ات  داتسرف  ار  رفن  کی  رمـش  دیـسر ، 

زا یمین  تسجب و  یقرب  ناهگان  دندش ،  رهـش  دراو  ماش  هفوک و  رکـشل  دنتفر و  هلفاق  لابقتـسا  هب  هک  ینامز  دوب .  سایلا  نب  روصنم  رهش ، 
هلفاق دـش و  ادـخ  بضغ  زا  كانمیب  نیگمرـش و  هلفاق  ریما  دـنتخوس .  دـندوب  هدز  قرب  تمـسق  نآ  رد  هک  یمدرم  هیلک  دـنازوس و  ار  رهش 

تـسین مولعم  ام  رب  شمان  هک  يرگید  رهـش  هب  ار  ارـسا  هلفاق  لصوم :  ای  نامیلـس  يرادـنامرف  هزوح   . 7 دندرک .  تکرح  گنردـیب  ناراد 
هتـشک مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تسد  هب  نیفـص  گنج  رد  یکی  تشاد :  ردارب  ود  هک  دوب  فسوی  نب  نامیلـس  رهـش  نیا  سیئر  دندرب . 
ببـس رما  نیمه  دننک .  دراو  وا  ییامرفنامرف  هزاورد  زا  ار  هدیرب  ياهرـس  داد  روتـسد  نامیلـس  دوب .  شردارب  هب  قلعتم  يرگید  دوب و  هدش 

شحوت بجوم  هک  داد  خر  یبیجع  ياغوغ  هنتف و  هجیتن  رد  دـش .  هتـشگ  گنج  نآ  رد  نامیلـس  تفرگ و  رد  گـنج  هدـش  ردارب  ود  عازن 
يا هیرق  نآ  هنماد  رد  هک  تسا  یهوک  بلح  یکیدزن  رد  بلح :   . 8 دنتفر .  نوریب  رهش  زا  ناباتش  زین  اجنیا  رد  دیدرگ و  شیاقفر  رمش و 

سابل اهنآ و  عونـصم  دوب و  یفاب  ریرح  اهنآ  لغـش  دندرک .  یم  یگدـنز  مکحم  يراصح  هعلق و  رد  دـندوب و  يدوهی  نآ  نانکاس  هک  دوب 
 . دوب دوهی  سیئر  تشاد و  مان  نوراه  نب  زیزع  هک  دوب  یلاوتوک  هوک  نماد  رد  تشاد .  ترهـش  تفاطل  هب  ماش  قارع و  زاجح و  رد  اـهنآ 

 . دندروآ دورف  تشاد  ناوارف  فلع  بآ و  هک  هوک  نماد  رد  ار  هلفاق 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدرک  دازآ  نیریش ، 

دوب وا  رازگتمدـخ  قباـس  رد  هک  ار  ریـسا  ياـهمناخ  زا  یکی  دـمآ و  ارـسا  کـیدزن  دوب  نیریـش  شماـن  هک  یکزینک  دـمآ ،  رد  بش  نوچ 
ياهسابل داتفا و  مناخ  رب  شمشچ  هک  زینک  دشاب .  هدوب  بابر  دیاش  تسا و  هابتشا  ارهاظ  یلو  دوب  ونابرهش  يو  دنا  هتشون  یخرب  تخانش . 

ماما ترـضح  يزور  هک  منک  یمن  شومارف  تفگ :  دندیـسرپ  هک  ار  وا  هیرگ  ببـس  درک .  نتـسیرگ  هب  عورـش  دید  ار  وا  هنهک  سردنم و 
هب ونابرهش  دراد .  يا  هتخورفا  يور  بجع  نیریش  دومرف :  وناب  رهش  هب  هبیاطم  روط  هب  تسیرگن و  نیریش  تروص  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

دازآ ادـخ  هار  رد  ار  وا  نم  دومرف :  ماما  مدیـشخب .  وت  هب  ار  وا  نم  هللا  لوسر  نبای  درک :  ضرع  هدرک  یلیم  نیریـش  رد  ماما  هک  نآ  نامگ 
دازآ رایسب  نازینک  وت  دندومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  درک .  صخرم  ار  وا  دیناشوپ و  كزینک  هب  سیفن  رایسب  تعلخ  وناب  رهـش  مدرک . 
هدرک دازآ  نیب  یقرف  دیاب  تسامـش ،  هدرک  دازآ  نیا  دندوب و  نم  هدرک  دازآ  اهنآ  درک  ضرع  يا .  هدادـن  تعلخ  ار  کیچیه  يا و  هدرک 

بش نآ  تلحر .  ماگنه  ات  دوب  ونابرهش  تمدخ  رد  مه  نیریـش  دومرف و  اعد  ار  وناب  رهـش  مالـسلا  هیلع  ماما  دشاب .  امـش  هدرک  دازآ  نم و 
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هیهت بوخ  سابل  دوب  هتخودنا  هچنآ  زا  ات  دش  هد  لخاد  هتفرگ  هزاجا  دش ،  رطاخ  ناشیرپ  دید ،  ار  ریـسا  ياهمناخ  هنهک  ياهـسابل  يو  هک 
تفگ یتسه ؟  نیریش  ایآ  دیسرپ  هلیبق ،  سیئر  زیزع ،  درک .  بابلا  قد  دوب .  هتسب  رد  دیسر  راصح  هب  نوچ  دروایب .  اهمناخ  يارب  هدرک و 
نایرگ ياه  هدید  اب  هنهرب  ياپ  رـس و  هک  مدید  ار  نوراه  یـسوم و  باوخ  رد  نم  تفگ :  زیزع  یتسناد ؟  اجک  زا  ارم  مان  دیـسرپ  يرآ .  : 
ربمغیپ رتخد  رسپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنتفگ  دیتسه ؟  ناشیرپ  نینچ  هک  هدش  هچ  ار  امش  مدیسرپ  مدرک و  مالـس  دندوب .  هدز  تبیـصم 

امش رگم  مدیسرپ  یـسوم  زا  تفگ :  زیزع  دنا .  هدرک  لزنم  هوک  نماد  رد  بشما  دنرب و  یم  ماش  هب  شتیب  لها  اب  ار  وا  رـس  دنا و  هتـشک  ار 
وا هرابرد  ام  همه  زا  دنوادخ  تسا و  قحب  ربمغیپ  وا  يرآ  تفگ :  دـیراد ؟  هدـیقع  شیربمغیپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  هب 
 . منک نیقی  هک  اـمنب  نم  هب  یناـشن  متفگ  نم  میرازیب .  وا  زا  اـم  دـنک  ضارعا  وا  زا  سکره  میراد و  ناـمیا  وا  هب  همه  اـم  هـتفرگ و  قاـثیم 
هب نک و  ییاریذپ  وا  زا  تسا ،  مالسلا  هیلع  نیسح  هدرک  دازآ  وا  دوش ،  یم  دراو  نیریش  مان  هب  یکزینک  هعلق ،  رد  تشپ  ورب  نونکا  دومرف 

مدمآ دش .  بیاغ  ام  رظن  زا  تفگب و  نیا  نک .  رایتخا  مالسا  ناسرب و  وا  هب  ار  ام  مالس  ورب و  مالسلا  هیلع  نیسح  سدقم  رـس  دزن  وا  قافتا 
ییاریذـپ عنام  هک  داد  ارـسا  نالکوم  هب  مهرد  رازه  مه  زیزع  تشادرب و  تایرطع  كراوخ و  سابل و  نیریـش  يدز !  رد  وت  هک  رد ،  تشپ 

نآ تسد  هب  درب و  مالـسلا  هیلع  نیدـجاسلا  دیـس  تمدـخ  رانید  رازه  ود  زین  دوخ  زیزع  دـنیامن .  تیب  لـها  هب  یتمدـخ  اـت  دـنوشن  نیریش 
نب ای  کیلع  مالسلا  تفگ :  دمآ و  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  سدقم  رس  دزن  هب  اجنآ  زا  دیدرگ و  فرشم  مالسا  فرش  هب  ترضح 

سدقم رـس  دنا .  هدـیناسر  مالـس  امـش  هب  یـسوم  ترـضح  دوب و  ناربمغیپ  متاخ  ادـخ و  لوسر  وت  دـج  هک  مهد  یم  یهاوگ  هللا ،  لوسر 
 ، دیهش گرزب  ياقآ  يا  درک :  ضرع  زیزع  داب !  ناشیا  رب  ادخ  مالس  هک  داد  زاوآ  هجهل  تحارص  لامک  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح 

يدش ناملسم  نوچ  هک  دینش :  خساپ  یـشاب .  یـضار  نم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تدج  دزن  ینک و  تعافـش  ارم  مهاوخ  یم 
مالس نوچ  دندیدرگ و  یضار  وت  زا  مردام  مردپ و  دج و  يدرک  یکین  نم  تیب  لها  قح  رد  نوچ  دندش و  دونـشوخ  وت  زا  لوسر  ادخ و 

تسب و زیزع  هب  ار  نیریش  دقع  مالسلا  هیلع  نیدجاسلا  دیس  ترضح  هاگنآ  مدش .  دونـشوخ  وت  زا  زین  نم  يدیناسر  ام  هب  ار  ربمغیپ  ود  نآ 
ناهدـنامرف اب  یماش  دیعـس  وبا  تفر .  شیپ  رید  فرط  هب  درک و  تکرح  اجنآ  زا  هلفاق  ینارـصن :  رید   . 9 دندش .  ناملـسم  هعلق  لها  مامت 

فصن دهاوخ  یم  هدرک  مهارف  يرکشل  یمازح  رـصم  هک  دنداد  ربخ  رمـش  هب  ماش  رفـس  رد  يزور  هک  دنک  یم  تیاور  وا  دوب .  قیفر  هلفاق 
بش دش  رارق  راکفا  لدابت  زا  سپ  داد .  خر  میظع  یبارطضا  رکشل  ياسور  نایم  رد  دریگب .  ار  هدیرب  ياهرس  دنز و  نوخیبش  اهنآ  رب  بش 

زا ام  تفگ  رمش  دیهاوخ ؟  یم  هچ  تفگ  دمآ و  راوید  زارف  رب  گرزب  شیشک  دندمآ ،  رید  کیدزن  شنارای  رمش و  دنربب .  هانپ  رید  هب  ار 
دوب هدرک  جورخ  دیزی  رب  یصخش  تفگ :  رمش  دیور ؟  یم  راک  هچ  يارب  دیسرپ  شیشک  میور .  یم  ماش  هب  قارع  زا  میدایز و  نبا  رگشل 
تفگ شیشک  میرب .  یم  دیزی  دزن  شمرح  يارسا  اب  ار  وا  باحصا  وا و  ياهرـس  کنیا  دنتـشک و  ار  وا  هک  داتـسرف  رارج  يرگـشل  دیزی  ، 
عطاس نآ  زا  يرون  دید  داتفا ،  ادهشلادیس  كرابم  رس  رب  شیشک  مشچ  دندرک .  دنلب  راوید  کیدزن  زا  ار  اهرس  اهراد  هزین  منیبب .  ار  اهرس 

 ، درادن ار  امـش  شیاجنگ  رید  نیا  تفگ  داتفا ،  شیـشک  لد  رب  یتبیه  نآ ،  راونا  وترپ  زا  تسا .  عمال  نآ  زا  یـصوصخم  ینـشور  هدوب و 
هلمح رگا  دنک و  هلمح  امـش  رب  نمـشد  ادابم  هک  دیـشکب  کیـشک  دـینامب و  راوید  تشپ  ناتدوخ  دـییامن و  رید  لخاد  ار  ناریـسا  اهرس و 

دندرک و لفق  هداهن  قودنص  رد  ار  اهرس  دیدنسپ .  ار  هیرظن  نیا  رمش  دیشابن .  اهرـس  ارـسا و  نارگن  دینک و  عافد  تغارف  اب  دیناوتب  دندرک 
لحم رد  ار  ارسا  گرزب  شیشک  دندنام .  نوریب  دوخ  دندرک و  رید  لخاد  رامیب  ماما  ارسا و  هارمه  یصوصخم  قودنـص  رد  ار  نیـسح  رس 

ادهـشلا دیـس  كرابم  رـس  زا  يرون  دید  درک  یم  یـشکرس  نآ  هب  هک  بش  ماگنه  داهن .  یـصوصخم  قاطا  رد  ار  اهرـس  داد و  اج  یبسانم 
کی هک  دمآ  دورف  رون  زا  یتخت  دش و  هتفاکش  قاطا  فقس  دید  ناهگان  سپـس  دور .  یم  الاب  نامـسآ  هب  تسا و  نکفا  وترپ  مالـسلا  هیلع 
نییاپ ار  دوخ  رـس  دـیهد و  هار  اورظنت :  مکـسوور و ال  اوقرط  اوقرط  دـشک  یم  دایرف  یـصخش  هتـسشن و  تخت  نآ  طسو  رد  مرتحم  مناـخ 

ردام زین  فسوی و  ردام  لیحار  لیعامـسا ،  ردام  میهاربا و  نز  رجاه  ناـیمدآ ،  رداـم  اوح  مدـید  متـسیرگن  بوخ  نوچ  دـیوگ :  دـینکفا . 
قودنص زا  ار  اهرـس  دندمآ و  دورف  نآ  زا  نامزلارخآ  ربمغیپ  نانز  و  یـسیع ،  ردام  نارمع و  رتخد  میرم  و  نوعرف ،  نز  هیـسآ  و  یـسوم ، 
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 . دنتشاذگ یم  دوخ  ياج  هب  دندرک و  یم  ترایز  دنتـسیرگ و  یم  دندیـسوب و  یم  مئاد  دندینابـسچ و  هنیـس  هب  هتفرگرب  رد  هدروآ  نوریب 
مدیزرل و دوخ  رب  نم  دیآ .  یم  رشحم  هعیفش  هک  دیهن  رب  مشچ  همه  دنتفگ  دمآ .  ینراون  یتخت  دش و  اپ  رب  یـشروش  هلغلغ و  مدید  هاگان 

دیهش يا  ردام ،  مولظم  يا  وت  رب  مالس  دیوگ :  یم  یکی  شورخ  اغوغ و  نایم  رد  هک  مدینش  یم  اما  مدید ،  یمن  ار  یـسک  مدش .  شوهیب 
 . تفرگ مهاوخ  تناگدنشک  زا  ار  وت  داد  هک  روخم  مغ  تیادف ،  هب  ردام  نم ،  هنیس  رورس  يا  نم ،  هدید  رون  يا  درام ،  بیرغ  يا  ردام ، 
ار قودنـص  لفق  هدش  قاطا  لخاد  سپـس  دومن ،  رطعم  هدرک و  ریهطت  ار  دوخ  بهار  ریپ  مدـیدن .  ار  یـسک  مدـمآ  شوه  هب  هکنآ  زا  سپ 
هک يا  هلبق  فرط  هب  ار  وا  مارتحا  لامک  رد  تسـش و  نارفعز  کشم و  روفاک و  اب  هدروآ و  نوریب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  تسکش و 

نیمه مدآ ،  دالوا  نیرتهب  رتهم  ياو  ملاع  نارورـس  رـس  يا  درک :  ضرع  داتـسیا و  وا  لباقم  رد  بدا  لامک  اب  دراذـگ و  درک  یم  تداـبع 
نانچ ارت  هک  يدـنوادخ  قح  هب  یلو  تسا  هدرک  فصو  ار  نانآ  لیجنا  تاروت و  رد  دـنوادخ  هک  یتسه  یتعامج  نآ  زا  وت  مناد  یم  ردـق 

سدقم رـس  یتسیک ؟  وگب  دوخ  نابز  هب  نک و  ملکت  نم  اب  دنیآ ،  یم  وت  ترایز  هب  یبوبر  سدـق  نمجنا  نامرحم  هک  هداد  یتلزنم  ردـق و 
افقلا نم  حوبذملا  انا  افجلا ،  فیسب  لوتقملا  انا  مومهملا ،  انا  مومغملا و  انا  مولظملا و  انا  دومرف :  دمآ و  نخس  هب  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس 
يادص هب  تحاصف  لامک  اب  هدیرب  رس  وگب .  ار  دوخ  بسن  بسح و  نک ،  نایب  رتنـشور  نیا  زا  تیادف ،  هب  مناج  رـس  يا  تفگ  بهار  ریپ 

یناحور ردـپ  البرکب .  مولظملا  دیهـشلا  نیـسحلا  انا  ارهزلا  همطاف  نبا  اـنا  یـضترملا  یلع  نبا  اـنا  یفطـصملا  دـمحم  نبا  اـنا  دومرف :  دـنلب 
مرادنرب وت  تروص  زا  تروص  درک  ضرع  تشاذگ و  دوخ  تروص  رب  دیسوب و  تشادرب و  ار  رس  هداد  رس  ناغف  دایرف و  اسیلک  هدروخلاس 

بهار منک  تعافـش  ار  وت  ات  يآ  رد  مالـسا  نیدـب  دومرف :  هک  دینـش  ییادـص  رـس  زا  دوب .  مهاوخ  وت  عیفـش  تمایق  يادرف  هک  ییامرفب  ات 
ناتـساد و درک و  عمج  ار  اسیلک  بتکم  نادرگاش  یناـعحور ،  ریپ  هاـگنآ  هللا .  لوسر  ادـمحم  نا  دهـشاو  هللا  ـالا  هلا  ـال  نا  دهـشا  تفگ : 
هدیورگ و مالسا  هب  همه  رفن  داتفه  نآ  تسا .  هداوناخ  نیا  رد  تداعس  تفگ  داهن و  نایم  رد  نانآ  اب  ار  حبص  ات  بش  رس  زا  دوخ  يارجام 
ار اهرانز  دنتسکش و  ار  اهسوقان  دنتفر .  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تمدخ  ازع  سابل  اب  دنتـسیرگ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تبیـصم  رد 

ترضح دننک .  گنج  اهنآ  اب  دنشکب و  ار  لاتق  موق  نآ  هک  دنتساوخ  هزاجا  دندش و  ناملسم  ترضح  نآ  تسد  هب  همه  دنتـشاذگ و  رانک 
شیاقفر رمش و  نالقسع :   . 10 دیـشک .  دهاوخ  ماقتنا  اهنآ  زا  دوخ  تسا و  مقتنم  رابج  دنوادخ  دومرف  دادـن و  هزاجا  مالـسلا  هیلع  داجس 

رد هک  دوب  ینالقـسع  بوقعی  رهـش  نآ  ریما  دندرک .  چوک  نالقـسع  فرط  هب  هتفرگ  ار  ارـسا  اهرـس و  حبـص  دنتفخ و  راوید  ياپ  رد  بش 
دنتـسب و نیذآ  ار  رهـش  داد  روتـسد  يو  دوب .  هدروآ  تسد  هب  ار  رهـش  نیا  تراما  تیانج ،  نیا  شاداـپ  هب  هدـش و  رـضاح  ـالبرک  گـنج 
ماج و هداب و  تسم  رس  هتسشن  صوصخم  ياه  هفرغ  رد  وا  راکمه  نایعا  دنـصقرب .  دننزب و  ات  داتـسرف  رهـش  نوریب  هب  برط  وهل و  بابـسا 

رازاب رد  یعازخ  ریرز  مان  هب  يرجات  افداصت  دنتفگ .  داب  كرابم  مه  هب  نانآ  دندرک و  دراو  ار  هدـیرب  ياهرـس  هک  دـندوب ،  یقاس  رغاس و 
دنتفگ دیا ؟  هتـسب  نیذآ  ار  رازاب  هک  تسا  ربخ  هچ  تفگ  دننامداش .  رورـسم و  دـنیوگ و  یم  داب  كرابم  مه  هب  مدرم  دـید  دوب .  هداتـسیا 

رهش نیا  دراو  زورما  شیارسا  اب  ار  وا  ياهرس  دنتشک و  ار  وا  داتسرف  رارج  يرگـشل  دایز  نبا  دوب  هدرک  جورخ  دیزی  رب  قارع  رد  یـصخش 
شجورخ ببس  دیسرپ  تسا .  مالـسا  لها  ناگرزب  زا  دنتفگ  رفاک ؟  ای  دوب  ناملـسم  يو  دیـسرپ  یعازخ  ریرز  دنرب .  ماش  هب  هک  دننک  یم 

؟  دوب هک  شردام  ردپ و  دیـسرپ  مشاب .  یم  رتراوازـس  تفالخ  هب  دیزی  زا  متـسه و  ادخ  لوسر  دنزرف  نم  هک  دوب  یعدم  دنتفگ  دوب ؟  هچ 
دمحم شدج  مالـسلا و  هیلع  یلع  شردپ  مالـسلا  هیلع  همطاف  شردام  مالـسلا ،  هیلع  نسح  شردارب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  شمان  دـنتفگ 
مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  هب  شمشچ  رد  ایند  و  دیزرلب ،  دوخ  رب  دینشب  نخـس  نیا  نوچ  ریرز  تسا .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

همه رهش  نیا  لها  ینیب  یمن  رگم  ینک ،  یم  هیرگ  ارچچ  درم  يا  دومرف  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  داتفا .  هیرگ  هب  دنلب  يادص  اب  تخس  داتفا 
هدش و کشخ  نم  ياهمدق  شاک  مدیسر .  رهش  نیا  هب  زورما  متسه ،  بیرغ  يرجات  نم  نم ،  يالوم  يا  تفگ  ریرز  دنتـسه ؟  يداش  رد 

ارم درک  ضرع  دیآ .  یم  وت  زا  ام  تبحم  يوب  هکنیا  لثم  دومرف  ماما  هاگنآ  مدید .  یمن  لاح  نیدب  ار  امش  دوب و  هتشگ  روک  نم  ناگدید 
رب ار  مردـپ  رـس  هک  یـصخش  نآ  دزن  یناوت  یم  رگا  دومرف  مراهچ  ماما  منک .  یناشفناج  دوخ  هوق  ردـق  هب  مهد و  ماجنا  هک  امرف  یتمدـخ 
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هللا یلـص  دمحم  لآ  نانز  هب  هدش  اهرـس  هجوتم  مدرم  ات  دربب  نوریب  ارـسا  نایم  زا  ار  اهرـس  هک  نک  عیمطت  ار  وا  ورب و  دراد  تسد  رد  هزین 
ار لوپ  شیک  دب  نآ  دربب .  هلفاق  شیپ  ار  رـس  هک  داد  ودـب  یفرـشا  هاجنپ  تفر و  راد  هزین  نآ  کیدزن  ریرز  دـننکفا .  رظن  رتمک  هلآ  هیلع و 

رگا دومرف :  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  امرف .  رگید  یتمدخ  درک  ضرع  دمآ و  مالسلا  هیلع  داجس  روضح  زاب  ریرز  درب  نوریب  ار  رس  هتفرگ و 
ارـسا زا  کی  ره  يارب  دروآ و  یناوارف  سابل  تفر  ناباتـش  ریرز  مناشوپب .  هنهرب  ناکدو  نانز و  نیا  رب  هک  روایب  يراد  يا  هچراپ  ساـبل و 

هب ادص  رمـش  دش  مولعم  تساخرب ،  ییاغوغ  يادص  ناهگان  دروآ  يا  همامع  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  درک و  میدـقت  صوصخم  یـسابل 
تخادنا و شتروص  هب  ناهد  بآ  تفر و  رمـش  کیدزن  ریرز  دـننک .  یم  يراکمه  وا  اب  مه  رهـش  نآ  مدرم  هدرک و  دـنلب  يداش  هلهله و 

یم يداش  نینچ  يا و  هدرک  ریـسا  ار  وا  مرح  يا و  هدز  هزین  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـسپ  رـس  هک  ینک  یمن  مرـش  ادخ  زا  تفگ 
نامگ هب  داتفا .  شوهیب  هک  دندز  ردق  نآ  هدرک  ریگتـسد  ار  ریرز  دیـشکب .  دـیریگب و  ار  وا  تفگ  رمـش  داد .  مانـشد  ار  وا  تخـس  ینک ؟ 

دیناسر تسا  ربمغیپ  نامیلس  دهشم  هک  يدجسم  هب  ار  دوخ  تساخرب  دمآ و  شوه  هب  ریرز  بش  همین  دنتفر .  وا  نیلاب  زا  تسا  هدرم  هکنآ 
ارسا هلفاق  کبلعب :   . 11 دننک .  یم  يرادازع  هدرک  هنهرب  ار  اهرس  هک  دید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ناتـسود  زا  یتعامج  اجنآ  و 

اب ناوج  ریپ و  دوب ،  هتخاس  هاگآ  ار  مدرم  هلفاق  دورو  زا  لبق  دوهعم ،  مسر  هب  انب  رمـش ،  نوچ  دـنتفر .  شیپ  کـبلعب  فرط  هب  نالقـسع  زا 
ناریـسا دندیـصقر و  یم  نآ  هعیاس  رد  هدرک  دـنلب  ار  اهمچرپ  نانآ  دـندمآ .  نوریب  لابقتـسا  هب  نانک -  يداش  نانز و  لبط  هراقن -  زاس و 

نوچ مالسلااهیلع  موثلک  ما  ترضح  دندرک .  لابقتسا  هلفاق  زا  خسرف  شش  هنوگنیدب  دندرک ،  یم  اشامت  ار  مالـسلا  مهیلع  تلاسر  نادناخ 
امـش رب  ار  یـسک  دزادنا و  هقرفت  هب  ار  امـش  تیعمج  دـنوادخ  دومرف :  دـمآ و  درد  هب  شلد  دـید  نازیم  نیدـب  ار  ناشیا  يداش  تیعمج و 

رـس هک  ینیع  الم  دسیون :  یم  ص 292 ) ج 2 ،   ) یئاهب لماک  رد  يربط  نیدـلادامع  ( 734  . ) دناسرب لتق  هب  ار  امـش  همه  هک  دنک  طلـسم 
یهار سپ  دنناتـس .  زاب  ناشیا  زا  دننک و  اغوغ  ادابم  هک  دندوب  فئاخ  برع  لیابق  زا  دـندروآ  نوریب  هفوک  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هارمه یجراخ  ياهرس  دنتفگ  دندرک و  بلط  هفولع  دندیـسر ،  يا  هلیبق  کیدزن  هب  نوچ  دنتفر .  ههاریب  دندرک و  كرت  تسا  قارع  هب  هک 

فد و رازه  دنچ  اب  دنتسب و  نیذآ  ار  رهش  تفگ :  دوب  اجنآ  یلاو  هک  عیبر  نب  مساق  دندیسر .  کبلعب  هب  ات  دنتفر  یم  لاونم  نیدب  میراد . 
کی تسا ،  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  هک  دش  مولعم  ار  مدرم  نوچ  دندرب .  رهش  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  لبط  گنچ و  يان و 

دندوب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  اب  هک  نیعالم  نآ  دمآ .  دیدپ  اه  هنتف  زور  دنچ  دـنتخوسب و  اهنیذآ  رثکا  دـندرک و  جورخ  رهـش  همین 
اجنآ مکاح  دیزی  فرط  زا  نیعل  هبتع  نبرصن  ماش .  ياهرهـش  زا  تسا  يرهـش  لوا  نآ  دندیـسر و  نیزرم  هب  دنتفر و  نوریب  اجنآ  زا  ناهنپ 

 . تخوسب هلمج  اهنیذآ  ودش  ادیپ  یقرب  يربا و  دندوب ،  لوغشم  صقر  هب  بش  همه  تسب و  نیذآ  ار  رهش  درک و  اهیداش  دوب ، 

ماش رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مهدزای :  شخب 

ماش هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  لوا :  لصف 

نیعل رمش  هب  مالسلااهیلع  موثلک  ما  هیصوت 

يذ نب  رمـش  موثلک  ما  دندیـسر ،  ماش  هزاورد  کیدزن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يارـسا  ناوراک  نوچ  دیوگ :  فوهل  رد  سوواط  نب  دیس 
هزاورد زا  ار  ام  تسا ،  قشمد  رهـش  کنیا  دومرف :  تسیچ ؟  تتجاـح  تفگ :  تسا .  یتجاـح  وت  اـب  ارم  دومرف :  درک و  بلط  ار  نشوجلا 
لوغشم اهرس  هراظن  هب  مدرم  ات  دننک  رود  اهلمحم  نایم  زا  ار  ادهـش  ياهرـس  وگب  دنـشاب و  نمجنا  رتمک  نآ  رد  نامدرم  هک  نک  لخاد  يا 

رب هرابکی  تسنادب  هردخم  نآ  دوصقم  نوچ  دوب ،  ترارش  هیام  ریمخ  هک  رمش ،  دنرگنن .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرح  هب  هدش و 
هک تاعاس ،  هزاورد  زا  ار  ناشیا  دنهد و  ياج  اهلمحم  لالخ  رد  ار  ادهـش  ياهرـس  ات  داد  نامرف  تسب و  رمک  هردخم  نآ  دوصقم  فالخ 
رـس رمـش  لاح ،  نآ  رد  دیوگ :  خـسان  رد  رهپـس  و  دـننک .  هراظن  اهنآ  رب  رتشیب  مدرم  ات  دـندروآ  رد  رهـش  هب  دوب ،  تاعر  تیعر و  عمجم 
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نییصولا و دیـس  نبا  تلتق  انا  لیـصالا ،  نیدلا  لتاق  انا  لیوط ،  حمر  بحاص  انا  تفگ :  هتـسویپ  دوب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 
بحاص نم  دـیوگ :  یم  هدرک و  راختفا  شیوخ  لمع  هب  رمـش  هک  دینـشب  نوچ  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  نینموملاریما  دـیزی  یلا  هسارب  تیتا 

تفرگ و ندز  هنابز  شمشخ  شتآ  هرابکی  مشاب ،  یم  هیاپ  دنلب  لیصا  نید  اب  هدننک  لاتق  ایصوا و  دیس  دنمجرا  دنزرف  هدنـشک  دنلب و  هزین 
یف هاغان  نم  لتقب  نوعلملا  نب  نوعلملا  دیزی  یلع  رختفتا  کلیو  ای  نیملاظلا  یلع  هللا  هنعل  الا  نیعللا ،  نب  نیعل  ای  ثکثکلا  کیف  و  دومرف : 

يدـج لثم  نیاف  نیکرـشملا  هیباب  عمق  نیلـسرملا و  هدـجب  هللا  متخ  نم  لیلجلا و  شرع  قدارـس  یلع  بوتکم  همـسا  نم  لـیئربج و  دـهملا 
تنعل نوعلم !  يا  داب  تناهد  رب  كاخ  ینعی :  نیعمجا  مهیلع  همالس  هللا و  تاولص  ارهزلا  همطاف  یما  یضترملا و  یبا  یفطـصملا و  دمحم 

وا يارب  هراوهگ  رد  لیئربج  هک  ار  یـسک  يدیناسر  لتق  هب  هک  نوعلم  دـیزی  رب  ینک  یم  رخف  ایآ  وت !  رب  ياو  داب !  ناراکمتـس  رب  دـنوادخ 
ار يربمایپ  لاعتم  دنوادخ  هک  ار  یسک  یتشک  تسا ؟  بوتکم  راگدرورپ ،  لیلج  شرع  قدارس  رد  شیمارگ  مان  تفگ و  یم  باوخ  رکذ 
؟  دوب نیکرـشم  هدننک  دوبان  شردپ  هک  ار  یـسک  يدیناسر  لتق  هب  هک  تسا  نیا  وت  راختفا  ایآ  داد .  همتاخ  ادـخ ،  لوسر  يو ،  يدـج  هب 

موثلک ما  هب  دوب ،  تانایب  نیا  نارگن  هک  یحبـصا  یلوخ  دـش ؟  دـهاوخ  ادـیپ  نم  ردام  ردـپ و  دـج و  لثم  يردام  يردـپ و  يدـج و  اجک 
 ! یتسه یعاجش  درم  رتخد  وت  انامه  یباتن ،  رب  رس  تعاجش  زا  زگره  وت  ینعی :  عاجشلا ،  تنب  تنا  هعاجشلا و  نیبءات  تفگ : 

دور یم  ماش  هب  ناریسا  ناوراک 

دـندوب و ریجنز  دـنب و  ریـسا  هک  یناکدوک  شنارای و  ناشیوخ و  زا  نت  دـتفه  رـس  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  زا  دوب  ترابع  ناوراک 
دیدرگ زاغآ  ماش  رفس  دایز  نبا  لدگنس  ناگتشامگ  رظن  ریز  هاگنآ  دندوب .  هداد  ناشیاج  اهراب  يور  رب  هک  میرک  نادناخ  نآ  ریسا  ناوناب 

 . دوب هتسب  ار  ود  ره  نبز  راوگان  تبیصم  تفگن .  ینخس  زین  ارهز  رتخد  بنیز  شا  همع  تفگن و  ینخـس  هار  لوط  رد  نیـسحلا  نب  یلع  . 
هاگن نادیهش  ياهرس  هب  زیمآ  تهب  یتوکس  اب  تسیرگن و  یم  ار  رابنارگ  ياهدنب  هک  دیچیپ  یم  شدوخ  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـسپ 
دنلب ناشاه  هناخ  زا  نانز  نویـش  هلان و  یلو  دندرب ،  نید  یب  قساف  ملاظ  دـیزی  هاگراب  هب  هرـسکی  ار  نانآ  دندیـسر  ماش  هب  یتقو  درک .  یم 
دوخ تردـق  زا  دوب و  هداهن  دوخ  شیپ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  رـس  دوب ،  هدرک  توعد  ار  ماش  ناگرزب  دـیزی  دوب .  هدرک  رپ  ار  اضف  دوب و 

 ، تایما نوچ  دنتـشاد .  للحو  یلح  رخاف و  ياه  ساـبل  اـهنآ  هک  یلاـح  رد  دـندش  دراو  تاـیوما  رب  تاـمیطاف  ماـش  رد  تفگ .  یم  نخس 
هب نیعل  دیزی  دندومن .  يراوگوس  ازع و  هماقا  دندیـشوپ و  هایـس  ياه  سابل  هدنک  دوخ  زا  ار  تنیز  رخاف و  ياه  سابل  دـندید  ار  تایمطاف 

ناگدنامزاب هنیدم ؟  هب  نتفر  ای  ماش  رد  ندنام  تسا :  رتهب  امش  يارب  زا  کی  مادک  تفگ :  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  تاردخم و 
تـسود ام  دنتفگ :  ور  نیا  زا  دننک ،  يرادازع  دوخ  ناگدش  هتـشک  يارب  دنهاوخ  یم  دنا  هداد  تسد  زا  یناناوج  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

هیهت تاردخم  يارب  یلزنم  ماش  رد  دینکب .  دـیهاوخ  یم  هچنآ  تفگ :  دـیلپ  دـیزی  مینک .  يرادازع  هحون و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  میراد 
هچ ردارب  ناج  وت  زا  سپ  ( 735  . ) دندرک يرادازع  هتفه  کی  هدیشوپ و  هایس  سابل  هک  نآ  رگم  هیشرق  هن  هیمـشاه و  دنامن  یقاب  دندرک و 

هدایپ سب  نالیغم ز  راخ  يور  هب  تسادیپ  هلبآ  ناشن  میاپ  فک  رب  زونه  مدیدن  هک  اه  هچوک  هچ  متفرن  هک  اهرهش  هچ  مدیشک  هک  اه  جنر 
مدیبلط ادخ  زا  دوخ  گرم  هبترم  رازه  هتسب  يوزاب  دیزی  مزب  دراو  هچ  مدش  مدیود 

ماش رد  ناریسا 

لوسر تیب  لها  نتشک  هب  اهنآ  میامن ،  راتفر  هوحن  هچ  ناریـسا  نیا  اب  هک  دومن  یم  حالـص  ماش  يارما  امعز و  زا  يا  هدع  دیزی  هک  ینامز 
ناریـسا اب  يزوریپ  حـتف و  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ :  ریـشب  نب  نامعن  اما  دـنداد .  يار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

نیسح ماما  رتخد  همطاف  ترـضح  بناج  هب  تساخرب و  اج  زا  یماش  درم  انثا  نیا  رد  نکب .  راتفر  روط  نآ  مه  وت  دومن ،  یم  راتفر  هنوگچ 
 ، نیـسح ماما  هدـید  غاد  رتخد  نک !  هبه  نم  رب  ار  زینک  نیا  ینعی  هیراجلا  هذـه  یل  به  نینموملاریما  اـی  تفگ :  تسیرگن و  مالـسلا  هیلع 
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هناگی نآ  بنیز  دنناوخ !  یم  مه  زینک  ارم  مندش  میتی  زا  دعب  ناج ،  همع  درک :  ضرع  مالسلااهیلع  بنیز  دوخ  همع  هب  مالسلا  هیلع  همطاف 
هن دومرف :  ییاناوتو  تردـق  لامک  اب  هدادـن ،  هعماج  لیوحت  تمایق  زور  ات  نیا  زا  دـعب  لاح و  ات  وا  زا  دـعب  ینز  نینچ  ایند  هک  هغباـن  هکلم 

همطاف تفگ :  دیزی  تسیک ؟  كرتخد  نیا  دیـسرپ :  دیزی  زا  یماش  درم  دهدب .  ماجنا  ار  راک  نیا  دناوت  یمن  تقو  چـیه  قساف  نیا  مرتخد 
ایآ دنک ،  تنعل  ار  وت  ادخ  تفگ :  درک و  ور  دیزی  هب  یماش  درم  تسا !  بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد  بنیز  مه  نز  نآ  تسا و  نیـسح  رتخد 
مور ناریـسا  زا  اهنآ  هک  مدرک  یم  نامگ  نم  مسق !  ادـخ  هب  ییامن ؟  یم  ریـسا  ار  شلایع  لها و  یـشک و  یم  ار  دوخ  ربماـیپ  نادـنزرف  وت 

(736  . ) دندیناسر لتق  هب  ار  یماش  درم  دش ،  رداص  روتسد  منک !  یم  قحلم  اهنآ  هب  مه  ار  وت  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  دیز  دنتسه . 

هنادرم تمه 

هدروخ تمـصع  ناتـسپ  زا  هک  یکاپ  رهوگ  تسوا  نابات  هرهچ  زا  رگ  هولج  تمـصع  رون  تسوا  ناریح  هلاو و  ملاع  هک  نآ  بنیز  تسیک 
تسوا ناویا  هسمش  بکاوک  شخب  ینـشور  لالج  هاج و  تزع  رهپـس  ردناک  يا  هرهز  تسوا  نابرق  یملاع  ناج  هک  شنابرق  هب  ناج  ریش 

تنج تهکن  شنشلگ  میسن  سافنا  ناوضر ز  یقنور  تسوا  نابرد  بجاح و  نماد  هزیکاپ  میرم  راقو  مرـش و  تفع و  میرح  ردناک  یئوناب 
وا زک  هتفـشآ  نیا  تسیک  تسوا  نامیا  هیاپ  رب  یکتم  ناـمیا  خاـک  ار  رفک  خاـک  دـنک  شنیـشتآ  قطن  لیـس  تسوا  ناـشفا  ریبع  يوسیگ  ز 

نمرخ نیچ  هشوخ  ملاع  هکنآ  یلع  بلق  هراپ  ارهز  ناتسب  هویم  تسوا  نادرگرس  خرچ  ناسنیاک  هتشگرس  نیا  تسیک  تسا  هتفشآ  یملاع 
کیرات هفوک  نشور  درک  قح  هولج  تسوا  نافرع  شناد و  غورف  زا  نشور  هدـید  ار  لضف  لها  هکنآ  تمـصع  جرب  باتفآ  تسوا  ناسحا 

هنادرم تمه  تسوا  نایاپ  یب  هودنا  تنحم و  ناتساد  دنکف  یتسه  نماد  ردنا  شتاک  یناتـساد  تسوا  نازوس  هبطخ  زا  ماش  رازاب  یمرگ  ار 
نایرگ هدید  رب  اه  هیرگ  ار  نامسآ  زیختسر  تمایق  ات  وا  متام  رب  اسر  يا  تسوا  نامیپ  هتشر  یتسه  دنویپ  زا  رتشوخ  دهع  ریجنز  دلـسگن  وا 

تسوا

دندرک شوپ  هایس  ار  دیزی  خاک  تیب  لها  مود :  لصف 

دندرک شوپ  هایس  ار  دیزی  خاک  تیب  لها 

شیوخ و يزوریپ  هب  لماک  نانیمطا  اب  هدوسآ و  غراف  رطاخ  اـب  ماـما  دـندوب ،  راوگوس  رادـغاد و  دـنچ  ره  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها 
زا تیب  لها  دروخ .  یم  مشچ  هب  دیزی  یگراچیب  ياه  هناشن  هک  دندوب  ماش  رد  تیب  لها  زونه  دـندش .  هنیدـم  راپـسهر  نمـشد  یگراچیب 

و دنتفرگ ،  رارق  قشمد  یلاها  میرکت  مارتحا و  دروم  اج  نآ  دندش و  لقتنم  هفالخلا  راد  هب  بصاغ  هفیلخ  روتسد  هب  دندمآ و  نوریب  يریسا 
راوگوس و مالسلا  هیلع  ماما  رب  دندمآ و  مشاه  ینب  ناوناب  دزن  تیلست  يارب  انثتـسا  نودب  هیواعم  نادناخ  نانز  دسیون :  یم  يربط  هک  نانچ 

ماما روضح  اب  زج  ار  ماش  راهن و  دـیزی  دوب و  رارقرب  يراوگوس  سلجم  مشاه  ینب  نادیهـش  يارب  هفیلخ  خاک  رد  زور  هس  دـندش و  رادازع 
هارمه مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ای  نسح  ماما  ریغص  نارسپ  زا  یکی  هک  دوب  اهزور  نیمه  زا  یکی  رد  درک .  یمن  فرص  مالسلا  هیلع  مراهچ 

هب يدراک  هک  نآ  رگم  هن  تفگ :  يریگ ؟  یم  یتشک  دلاخ  نم  رسپ  اب  تفگ :  وا  هب  تبحص  نمض  دیزی  و  دوب ،  هدش  رضاح  مراهچ  ماما 
هک کچوک  يرـسپ  زا  مه  نآ  هجهل  تحارـص  تعاجـش و  نیا  ار  دیزی  مینک .  یم  گنج  مه  اب  هاگ  نآ  یهد و  وا  هب  يدراک  یهد و  نم 

نیا یسراف  هب  نآ  يانعم  هک  تفگ  ینخس  دیشک  شوغآ  رد  تخس  ار  وا  دمآ و  شوخ  رایـسب  تسا  هدید  راوگان  ياهدمآ  شیپ  همه  نآ 
راک تسرد  نیما و  يدرم  دزاس و  مهارف  ار  تیب  لها  تشگزاب  لیاسو  هک  تفای  روتسد  ریشب  نب  نامعن  دوب  دنام  یمه  هچب  ار  ریش  تسا : 
یس اب  ریـشب  نب  نامعن  لودلا ،  رابخا  تیاور  هب  دورب .  ناشیا  تمدخ  رد  زین  دوخ  هللا )  همحر   ) دیفم خیـش  هتفگ  هب  دنک و  هارمه  ناشیا  اب 

زا سپ  هک  درک  راتفر  بدا  اب  يا  هزادنا  هب  نامعن  دندوب و  هداتـسیا  تمدخ  هب  هار  لوط  رد  و  دنتفر ،  هنیدـم  هب  ماش  زا  تیب  لها  هارمه  رفن 
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تبحم رایسب  ام  هب  درم  نیا  تفگ :  بنیز  شرهاوخ  هب  دوب  ریـسا  ناوناب  زا  یکی  هک  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  رتخد  همطاف  هنیدمهب  دورو 
ادـخ و يارب  ما  هدرک  یتمدـخ  رگا  نم  تفگ :  تفریذـپن و  ار  ناوناب  هزیاج  نامعن  اما  دوش .  هداد  يو  هب  يا  هزیاـج  تسا  هتـسیاش  درک و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحـصا  زاود  ره  شردپ  دوخ و  ریـشب  نب  نامعن  نیا  تسا .  هدوب  ادخ  لوسر  اب  امـش  يدنواشیوخ  يارب 
ماما زیزع  رتخد  زا  دوشن ،  داـیز  باـتک  مجح  هک  نیا  تلع  هب  میدرک .  لـقن  راـصتخا  هب  ار  ناـملاظ  متـس  ماـش و  ناـیرج  ( 737  . ) دنتسه
یمن رگا  دینامب و  ام  دزن  ماش  رد  دـیتسه  لیام  رگا  تفگ :  ربمایپ  تیب  لها  هب  دـیزی  مینک .  یم  لقن  هزجعم  کی  اهنت  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

لام يرادقم  هیواعم  رسپ  ترضح ،  میمصت  زا  دعب  ( 738  . ) میدرگ زاب  هنیدم  هب  میهاوخ  یم  دومرف :  داجس  ماما  دیورب .  هنیدم  هب  دیهاوخ 
هک ییاه  تبیـصم  نآ  ربارب  رد  دیریگب  ار  لاوما  نیا  مکباصا  ام  ضوع  لاملا  اذه  اوذـخ  دـنک :  یم  ضرع  تیب  لها  هب  هدرک  هیهت  لانم  و 
رد یـشک و  یم  ارم  ناردارب  ار و  ام  تیب  لها  یمرـش ،  یب  ایح و  یب  ردقچ  دیزی !  يا  دومرف :  خـساپ  رد  موثلک  ما  تسا .  هدیـسر  امـش  هب 

(739  . ) میهاوخ یم  ار  دوخ  هدش  تراغ  لاوما  ام  یهد ؟  یم  لام  ام  هب  نآ  ضوع 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تاجاح 

؟  مروآرب ار  مامت  ات  يراد  يدصقم  تجاح و  ایآ  نیـسح  رهاوخ ،  يا  تفگ :  دیزی  درک ،  نایب  ار  دوخ  تاجاح  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
وا هب  هک  تسا  تجح  دیزی  رب  اهنیا  مامت  مردارب ،  نهاریپ  مردام و  هعنقم  مدج و  همامع  مهاوخ :  زیچ  هس  ناگدش ،  دازآ  رـسپ  يا  دومرف : 

همامع اما  تفگ :  نیعل  دیزی  یهدب .  يزیچ  وا  هب  یهاوخ  یم  يا و  هدرک  ریـسا  ار  ماما  رهاوخ  ارهز و  رتخد  ربمغیپ و  رتخد  وت  دـنامهف  یم 
همامع هک  اتفگـش !  تسیک ؟  دزن  منادـن  ما و  هدـیدن  نونکات  ار  نهاریپ  اـما  مداـهن ،  ما  هنازخ  رد  كربت  نمیت و  يارب  متفرگ و  ار  هعنقم  و 

 . دنک یم  دیهش  ار  شرسپ  یلو  دراذگ  یم  هنیزخ  هب  كربت  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  جنرتسد  اب  نهاریپ 

یم هیرگ  دیـسیر و  یم  ار  نهاریپ  نیا  خن  مدوب ،  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تمدخ  يزور  تیلوفط  ناوا  رد  شاب  هاگآ  دـیزی ،  يا  دومرف : 
هک هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  ار  نیسح  تردارب  تداهش  ربخ  لیلج  يادخ  زا  لیئربج  مرتخد ،  دومرف :  مدیسرپ ؟  ببس  درک ، 
رپ مادنا  هکلب  مهد  بیترت  ینهریپ  ممـشچ  رون  يارب  هک  مسیر  یم  ار  اهلخن  نیا  دنام .  دنهاوخ  هنهرب  كاچ  كاچ  ندب  اب  البرک  نیمز  رد 
نم هب  ار  نآ  دـیاب  درک  تراغ  ار  نآ  رمـش  درک .  نت  رب  ار  نهاریپ  نیا  مردارب  اروشاع  زور  دـیزی !  يا  دـنامن .  نایرع  نابایب  رد  شتحارج 

دنروایب ار  اه  هدش  تراغ  نآ  ات  درک  دکوم  مکح  دیزی  دبای .  افش  مردارب )  يوب  ردام و  جنرتسد  زا   ) ما هنیـسو  میوبب  مسوبب و  ات  دنهد  زاب 
نآ اصوصخ  دندیـشک  لد  زا  زوس  ناج  هلان  کی  ره  داتفا  ناردارب  ناناوج و  ساـبل  هب  هدـیدغاد  ناوناـب  مشچ  هک  دـش  یتقو  نآ  تماـیق  . 

 . دش اپرب  یشروش  هچ  دناد  یم  ادخ  داتفا .  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نایملاع  رورس  هدش  خاروس  دولآ  نوخ  نهاریپ  هب  ناشمشچ  هک  یتقو 
 . درک هفیظو  يادا  نیشتآ  ياه  هبطخ  اب  تشاد  هک  ار  یتیرومام  يربک  بنیز  ( 740)

دیزی رسمه 

سلجم دشن ،  نینچ  یلو  دبوکب .  ار  یحو  نادناخ  ات  دهد ،  ناشن  ار  دوخ  یبایماک  ات  دریگب ،  نشج  ار  يزوریپ  ات  دوب  هتسارآ  یمزب  دیزی 
هب دش ،  گنرش  شماک  رد  دهش  دیدرگ و  لیدبت  تسکش  هب  وا  يزوریپ  دش .  رداص  وا  هیلع  مکح  دیدرگ و  شا  همکاحم  هاگداد  شمزب 

نیتسخن تسا .  رت  يوق  ملاظ  تردـق  زا  مولظم  هلان  تسا ،  زوریپ  اج  همه  رد  قح  دـش .  هدـیبوک  شدوخ  یحو ،  نادـناخ  ندـیبوک  ياـج 
خر هچنآ  دوب ،  سلجم  ياه  نایرج  رظان  دنه  دوب .  دنه  شرسمه  يوس  زا  دیدرگ ،  رداص  دیزی  هیلع  یناهج  همکاحم  نیا  رد  هک  یمکح 

همطاف رـسپ  نیـسح  رـس  نیا  دیـسرپ :  رهوش  زا  تخادنا و  سلجم  نورد  ار  دوخ  ناهگان  هدینـش .  دوب  هدـش  هتفگ  هچنآ  هدـید و  دوب  هداد 
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مه نیا  تفر .  نوریب  رهوش  مزب  سلجم  زا  نانک  هیرگ  دـنه  شوپب .  هایـس  نک و  نویـش  ورب  يرآ  تفگ :  دـیزی  تسادـخ ؟  لوسر  تخد 
دیزی هب  ور  تشاد  تکرش  مزب  سلجم  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  زا  یکی  مالـسلااهیلع .  بنیز  يراکهاش  زا  يراکهاش 

نبا زج  دیزی  تسوا .  عیفـش  ادخ  لوسر  دمآ و  دهاوخ  رـس  نیا  تسا و  وت  عیفـش  دایز  نبا  دمآ و  یهاوخ  زیختـسر  زور  وت  تفگ :  هدرک 
 ، دـندرک رداـص  دـیزی  هـیلع  مـکح  هـک  يرگید  تاـضق  نارگد !  و  نایفـسوبا ،  شدـج  هیواـعم ،  شردـپ  دراد .  زین  رگید  ناعیفـش  داـیز 

تسا و دیزی  يروف  همکاحم  نیا  اه .  نامـسآ  ناگتـشرف  يرـشب ،  ناگدنیآ  دـندوبن ،  ناملـسم  یگمه  هک  ماش  مدرم  زور ،  نآ  ناناملـسم 
ادخ و لوسر  دیزی ،  مصخ  ادخ و  نآ  یـضاق  هک  یهاگداد  رد  داد ،  ربخ  نآ  زا  مالـسلااهیلع  بنیز  هک  دوب  هدنیآ  رد  وا  گرزب  همکاحم 

لیکشت يا  هدنورپ  دنتسه و  ناگدنب  رادرک  راتفر و  رظان  ادخ  يوس  زا  هک  یناگتـشرف  دنـشاب ،  ناگتـشرف  دیزی و  حراوج  اضعا و  ناهاوگ 
هدوب و شروضح  رد  هدش  هدرک و  هچ  ره  هک  تسادـخ  دوخ  همه  زا  رتالاب  هاوگ  دوش .  شومارف  نآ  رد  يزیچ  تسا  لاحم  هک  دـنهد  یم 
هک يا  هبارخ  دوبن ،  يا  هناریو  زج  اـهنآ  نادـنز  دـندرک .  ینادـنز  دـندرب و  نوریب  خاـک  زا  ار  ناریـسا  هک  داد  روتـسد  دـیزی  دوب .  دـهاوخ 
رب نوریب  شزوس  و  دیکرت ،  ناریـسا  ياه  هرهچ  تسوپ  هک  دـییاپن  يرید  تشاد .  یمن  ظوفحم  امرگ  زوس  امرـس و  دـنزگ  زا  ار  شنانکاس 

دندوب و نامهیم  هورگ  ود  ره  دیهش .  نانامهیم  زا  نایفوک  ییاریذپ  نآ  دوب و  ریسا  نانامهم  زا  دیزی  ییاریذپ  نیا  دش !  هدوزفا  نورد  شتآ 
میقتسم هطبار  مالسلااهیلع  نیسح  تداهش  مالسلااهیلع و  بنیز  ترـضح  تراسا  دندش ؟  ییاریذپ  هنوگچ  دندش و  ییاریذپ  هورگ  ود  ره 

(741  . ) دنامب هتخانشان  دیهش  دراذگ  یمن  دزاس و  یم  اسانش  ار  تداهش  تراسا  دنراد و 

درک اوسر  ار  دیزی  مالسلااهیلع  بنیز 

اهنت هن  هک  دوب  نیرفآ  شقن  بنیز  رد  نانچ  نوخ  دیناسر .  لماکت  دح  رس  هب  ار  دیهـش  ردارب  بالقنا  همانرب  هک  دوب  افو  اب  يرهاوخ  بنیز 
ار شا  همانرب  وا  دیشخب ،  تماهش  تعاجـش و  وا  هب  نادرم  نوچ  هکلب  درک ،  شومارف  اه  تیـصعم  ثداوح و  زورب  لباقم  رد  ار  نانز  مسر 

یعالطا یب  نامه  اریز  دوش ،  ارجا  مه  هنیدم  رد  دش  هدایپ  ماش  هفوک و  رد  هک  يا  همانرب  نامه  دیاب  زین  لاح  هدرک و  افیا  بوخ  اج  نیا  ات 
ياه هدـید  اب  نایفـس  یبا  لآ  نانز  هک  دوب  هدرک  نشور  ار  یمومع  راـکفا  ناـنچ  بنیز  دروخ .  یم  مشچ  هب  مه  هنیدـم  رد  یهاـگآ  اـن  و 
شور نیا  دندز ،  یم  هسوب  نانآ  ياه  تسد  رب  هدمآ و  ادخ  لوسر  نادناخ  لابقتسا  هب  دندرک  یم  نویـش  هجـض و  هک  یلاح  رد  نایرگ ، 

ار وا  درک و  دـیزی  هیلع  شروش  هب  راداو  دـیزی  سلجم  رد  ار  هیما  ینب  ناـنز  یماـمت  هک  تسا  یبـالقنا  ربـهر  بنیز  تشاد .  همادا  زور  هس 
یم تقو  ره  اـج و  ره  رد  دـید و  هرطاـخم  رد  ار  دوخ  تیعقوم  دـیزی  هک  دیـشخب  رثا  ناـنچ  بنیز  یبـالقنا  هماـنرب  ( 742  . ) تخاـس اوسر 
یم دیزی  دـنکفا .  یم  دایز  هللادـیبع  ندرگ  هب  ار  هانگ  درک و  یم  هئربت  ار  دوخ  شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  تداهـش  دروم  رد  تسناوت 

غیرد وا  زا  تساوخ ،  یم  نم  زا  هچ  ره  مدش  یم  ور  هب  ور  نیـسح  اب  نم  رگا  دنگوس ،  ادخ  هب  ار ،  هناجرم  رـسپ  دنک  تنعل  ادـخ  تفگ : 
زا هک  بنیز  نیـشتآ  ياـه  ینارنخـس  دـش .  یم  ماـمت  منادـنزرف  زا  یکی  تـمیق  هـب  هـچ  رگا  مـتفرگ ،  یم  ار  وا  گرم  وـلج  مدرک و  یمن 
زین وا  دومن .  ماع  صاخ و  ياوسر  ار  ییاتدوک  هفیلخ  هنوگچ  روطچ و  هک  تشاد  رطاـخ  هب  ار  شرداـم  لاـمعا  وا  دوب و  هتخومآ  یکدوک 

رت قیقد  يا  همانرب  دـنک و  لابند  ار  اه  هشقن  نآ  مامت  دـیاب  هدیـسر  دـیزی  هک  ار  ییاـهنآ  یماـمت  و  دروآرب ،  داـیرف  دوخ  ناوج  رداـم  نوچ 
نیگنن ياهروتسد  لابند  هب  دیزی  فیثک  لامع  دنرادن و  یعالطا  قیاقح  زا  هک  دنوش  یم  هدید  هنیدم  رد  يا  هدع  زونه  اریز  دشاب ،  هتـشاد 

نم تفگ :  یم  نخـس  دوخ  اـب  شراـکفا  رد  هتـسویپ  بنیز  ترـضح  یلو  دـنهد ،  یم  مدرم  دروخ  هب  هدومن ،  فیرحت  ار  قیاـقح  زگرم  ، 
يا همانرب  هنیدم  رد  دـیاب  امتح  نم  مناد .  یمن  ماش  هفوک و  یلاها  زا  رت  عالطا  یب  ار  مدرم  اریز  منک ،  رایتخا  ار  توکـس  هنیدـم  رد  دـیابن 

میهاوخ مارآ  اج  نیا  رد  ام  داتسرف و  هنیدم  هب  هدرک و  زاب  دوخ  رس  زا  ار  ام  شدوخ  لایخ  هب  وا  اریز  مشاب .  هتـشاد  دیزی  ندرک  اوسر  يارب 
هتـشاد ار  ماـش  هفوک و  شور  نآ  مناوت  یمن  ییوس  زا  یلو  دور ،  نییاـپ  مردارب  نـالتاق  يولگ  زا  شوخ  بآ  مراذـگب  دـیابن  نم  تفرگ . 

مدرم تسا و  یمالـسا  زکرم  هنیدم  نوچ  منک  رکف  دـیابن  نم  مشاب .  هدرکن  شومارف  ار  متیلووسم  هک  منک  یم  حرط  هزات  يا  همانرب  مشاب . 
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امتح دیاب  نم  دننک .  یـشاپ  مس  تسا  باطخ  نب  رمع  ییاتدوک  تفالخ  هرمث  هک  دیزی  فیثک  لامع  منک و  توکـس  دنراد  ییانـشآ  ام  اب 
طقف دراد .  يرگید  تیلووسم  وا  اریز  منک ،  هاگن  ما  هدازردارب  هب  دیابن  نم  تسا .  قیقد  یلیخ  یلو  مشاب ،  هتـشاد  يا  همانرب  مه  هنیدم  رد 
اوسر ار  دـیزیو  دـنک  وگزاب  ار  قیاقح  هک  دـنک  یم  تیافک  نز  نآ  يا  هداوناـخ  ره  يارب  مزاـس  نشور  ار  ناـنز  راـکفا  رگا  منک  یم  رکف 

 . دزاس

مالسلا مهیلع  تیب  لها  يارسا  نیشتآ  ياه  هبطخ  موس :  لصف 

مالسلااهیلع يربک  بنیز  هبطخ 

سلجم ياضف  وج و  رگید  فرط  زا  و  دید ،  دح  نیا  ات  ار  دیزی  یئایح  یب  تراسج و  نوچ  مالـسلااهیلع  مشاه  ینب  هلیقع  بنیز  ترـضح 
مث  ) لوقی کلذک  هللا  قدص  نیعمجا ،  هلآ  هلوسر و  یلع  هللا  یلـص  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا  دومرف :  تساخ و  اپب  دـید  بسانم  رایـسب  ار 

ضرالا و راطقا  انیلع  تذـخا  ثیح  دـیزی  ای  تننظا  ( 743  ( ) نووزهتـسی اهب  اوناک  هللا و  تایاب  اوبذـک  نا  يوسلا  اواسا  نیذـلا  هبقاع  ناـک 
تخمـشف هدـنع  كرطخ  مظعل  کلذ  نا  همارک و  هیلع  کب  انا و  وه  هللا  یلع  اـنب  نا  يراـسالا  قاـست  اـمک  قاـسن  انحبـصاف  ءامـسلا  قاـفآ 

الهمف انناطلس ،  انکلم و  کل  افص  نیح  هقستم و  رومالا  هقثوتـسم و  کل  ایندلا  تیار  ثیح  ارورـسم  نالذج  کفطع  یف  ترظن  کفناب و 
 ( نیهم باذع  مهل  امثا و  اودادزیل  مهل  یلمن  امنا  مهسفنال  اریخ  مهل  یلمن  امنا  اورفک  نیذلا  نبسحی  و ال   ) لج زع و  هللا  لوق  تیـسنا  الهم 

تکته دـق  ایابـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تانب  کقوس  کـئاما و  كرئارح و  كریدـخت  ( 745  ) ءاقلطلا نبای  لدـعلا  نما  ( 744)
بیرقلا و نههوج  حفـصتی و  لقانملا و  لهانملا و  لها  نهفرـشتسی  دـلب  یلا  دـلب  نم  ادـعالا  نهب  ودـحت  نههوج ،  تیدـبا و  نه و  روتس 
(746  ) دابکا هوف  ظـفل  نم  هبقارم  یجتری  فیک  و  یمح ،  نهتاـمح  نم  ـال  یلو و  نهلاـجر  نم  نهعم  سیل  فیرـشلا ،  یندـلا و  دـیعبلا و 

مث ناغض  الا  نح و  الا  نانشلا و  فنشلاب و  انیلا  رظن  نم  تیبلا  لها  انضغب  یف  اطبتـسی  فیک ال  و  ءادهـشلا ،  امد  نم  همحل  تبن  ءایکزالا و 
اهتکنت هنجلا  لها  بابش  دیـس  هللادبع  یبا  ایانث  یلع  ایحتنم  لشت  دیزی ال  ای  اولاق  مث  احرف  اولهتـسا  اولهال و  مظعتـسم :  مثاتم و ال  ریغ  لوقت 

موجن هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هیرذ  ءامد  کتقاراب  هفاـشلا  تلـصاتسا  هحرقلا و  تاـکن  دـقو  کـلذ  لوقت  ـال  فیک  کترـضحمب و 
مل و  تمکب ،  تللش و  کنا  ندوتل  مهدروم و  اکیش  ندرتلف و  مهیدانت ،  کنا  تمعز  کخایـشاب  فتهت  و  بلطملا ،  دبع  لآ  نم  ضرالا 
الا تیرف  ام  هللاوف  انتامح ،  لتق  انءامد و  کفـس  نمب  کبـضغ  للحا  انملاظ و  نم  مقتنا  اـنقحب و  ذـخ  مهللا  تلعف .  اـم  تلعف  تلق و  نکت 

ثیح هتمحل  هترتع و  یف  هتمرح  نم  تکهتنا  هتیرذ و  ءامد  کفـسنم  تلمحت  امب  هللا  لوسر  یلع  ندرتل  کمحل و  الا  تززح  كدلج و ال 
یفک و  ( 747  ( ) نوقزری مهبر  دنع  ءایحا  لب  اتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبسحت  و ال   ) مهقحب ذخای  مهثعـش و  ملیو  مهلمـش  هللا  عمجی 
سئب  ، ) نیملـسملا باقر  نم  کنکم  کـل و  يوس  نم  ملعیـس  اریهظ و  لـیئربجب  امیـصخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحمب  اـمکاح و  هللااـب 

کعیرقت مظعتسا  كردق و  رغصتسال  ینا  کتبطاخم  یهاودلا  یلع  ترج  نئل  و  ( 748 ( ) ادنج فعضا  اناکم و  رش  مکیا  الدب و  نیملاظلل 
هذهف ءاقلطلا ،  ناطیشلا  بزحب  ءابجنلا  هللا  بزح  لتقل  بجعلا  لک  بجعلاف  الا  يرح ،  رودصلا  يربع و  نویعلا  نکل  کخیبوت ،  رثکتسا  و 

نئل و  لعارفلا :  تاهما  اهرفعت  لساوعلا و  اهباتنت  یکوازلا  رهاوطلا  ثثجلا  کلت  انموحل و  نم  بلحتت  هاوف  الا  اـنئامد و  نم  فطنت  يدـیالا 
هیلع یکتــشملا و  هللا  یلا  و  ( 749 ( ) دیبعلل مالظب  کبر  ام  و   ) كادـی تمدـق  ام  الا  دـجت  نیح ال  امرغم  اکیـش  انب و  دـجتل  امنغم  انتذـختا 

کنع ضحرت  اندـما و ال  كردـت  انیح و ال  تیمت و  انرکذ و ال  وحمت  هللا ال  وف  كدـهج  بصاـن  کیعـس و  عساو  كدـیک  دـکف  لوعملا 
بر هللادمحلا  و  نیملاظلا . )  یلع  هللا  هنعل  الا   : ) يدانملا يدانی  موی  ددب ؟  الا  کعمج  و  ددع ،  الا  کمایا  دـنف و  الا  کیار  له  و  اهراع ، 

دـیزملا و مهل  بجوی  باوثلا و  مهل  لمکی  نا  هللا  لاسن  و  همحرلا ،  هداهـشلاب و  انرخال  هرفغملا و  هداعـسلاب و  اـنلوال  متخ  يذـلا  نیملاـعلا 
(750  . ) لیکولا معن  هللا و  انبسح  دود ،  میحر و  هنا  هفالخلا  انیلع  نسحی 
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مالسلااهیلع يربک  بنیز  هفیرش  هبطخ  همجرت 

 : دومرف هک  تفگ  تسار  یلاعت  يادخ  اداب  وا  نادـناخ  ربمایپ و  رب  ادـخ  دورد  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  هک  دزـس  هک  ار  ییادـخ  ساپس 
نامگ هب  هک  نونکا  دیزی ،  يا  دنتفرگ .  هرخـس  هب  ار  نآ  هدومن و  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  دوب  نیا  دندرک ،  تشز  راک  هک  نانآ  تبقاع 

رد شدرگ  هب  ناریسا  دننامه  ار  ام  و  يا ،  هتسب  ام  يور  هب  ار  هراچ  هار  نامسآ و  قافآ  نیمز و  راطقا  هار  يا و  هتفرگ  تخس  ام  رب  شیوخ 
سپ تسادخ ؟  دزن  رد  وت  يوربآ  رطاخ  هب  يزوریپ  نیا  و  تسا ؟  هتخاس  لیلذ  راوخ و  ار  ام  زیزع و  ار  وت  ادخ  هک  يرادـنپ  یم  يدروآ ، 

ار وت  ياهراک  و  هدروآ ،  يور  وت  هب  ایند  هک  ناداش  مرخ و  یلاب  یم  دوخ  هب  يرگن و  یم  ربکت  بجع و  رظن  اب  یمارخ و  یم  ربک  يور  زا 
نامگ دومرف :  هک  يا  هدرک  شومارف  ار  یلاعت  يادخ  مالک  ایآ  رت !  هتسهآ  یکدنا  تسا .  هداد  صاصتخا  وت  هب  ار  ام  تموکح  هتـسارآ و 

رب اـت  میهد  یم  ناـحتما  يارب  تلهم  هکلب  دوب ،  دـهاوخ  رتهب  ناـنآ  لاـح  هب  میهد  ناـنآ  هب  هک  یتـلهم  دـنتفر  رفک  هار  هب  هک  ناـنآ  دـننکن 
نازینک نانز و  وت  هک  تسا  لدع  زا  ایآ  ام !  گرزب  دج  هدش  دزآ  رـسپ  يا  هدننک  لیلذ  راوخ و  تسا  یباذع  ار  نانآ  دـنیازفیب و  یـشکرس 

ار اهنآ  يوربآ  هدرپ  يربب ؟  رگید  رهش  هب  يرهش  زا  هدرک و  ریـسا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نایگدرپ  یناشنب و  هدرپ  رد  ار  دوخ 
نادرم زا  دنرگنب ،  ار  اهنآ  هرهچ  فیرش ،  هیامورف و  رود و  کیدزن و  و  دنزود ،  اهنادب  مشچ  مدرم  هک  ییاشگب  ار  نانآ  تروص  يردب و 

یسک يراسگمغ  يزوسلد و  هب  تسب  دیما  ناوت  یم  هنوگچ  يراکددم .  هن  هدنرادهگن و  هن  روای و  هن  تسین ،  ناشهارمه  هب  یـسک  نانآ 
هتخود ام  هب  ینمشد  مشچ  هتسویپ  هک  سک  نآ  زا  راتفر  نیاو  هدییور ؟  نادیهـش  نوخ  زا  شتـشوگ  هدیوج و  ار  ناکاپ  رگج  شردام  هک 

رفاک دادجا  هب  و  يرادـنپن ،  راکهزب  تشز  دنـسپان و  رادرک  نیا  رب  ار  دوخ  و  يرامـشن ،  يزیچ  ار  گرزب  هانگ  نیا  و  دـشابن ،  دـیعب  تسا 
بل و رب  بوچ  اب  و  دـننک !  رکـشت  وت  زا  دـنوش و  داش  دـننیبب و  ار  وت  هنامحر  یب  راتـشک  ات  ینک  ار  ناشروضح  ياـنمتو  تاـهابم  شیوخ 

نک هشیر  ار  شا  هشیر  يدرک و  روسان  ار  تحارج  نیا  هک  ییوگن  ینکن و  نینچ  ارچ  و  ینز !  یم  تشهب  ناناوج  دیـس  هللادبع  یبا  نادند 
نونکا یتخیر و  دندوب -  نیمز  يور  ناگراتس  بلطملادبع و  لآ  زا  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف  نوخ  یتخوس و  یتخاس و 

شاـک يا  هک  ینک  وزرآ  يوش و  قحلم  ناـنآ  هب  مه  وـت  هک  درذـگن  يرید  هک  درک  دـیاب  ییابیکـش  یناوـخ .  یم  ار  شیوـخ  ناگتـشذگ 
ار ام  قح  اهلا !  راب  يداد !  یمن  ماجنا  ار  تشز  راک  نآ  يدروآ و  یمن  نابز  رب  ار  تخـس  نآ  لال و  تناـبز  دوب و  هدـش  کـشخ  تتـسد 

يا دـنگوس  ادـخ  هب  تسرف .  ورف  ار  دوخ  باذـع  مشچ و  دـنا  هتخیر  ام  نوخ  هک  ناراکمتـس  نیا  رب  ریگب و  نانیا  زا  ار  ام  ماـقتنا  ناتـسب و 
هک ینیگنس  راب  نآ  اب  درک  یهاوخ  تاقالم  ار  ادخ  لوسر  و  يدرک ،  هراپ  هراپ  ار  دوخ  ندب  تشوگ  یتفاکش و  ار  دوخ  تسوپ  هک  دیزی ! 
هک ییاـج  رد  يدرب ،  يریـسا  هب  ار  وا  نادـنزرف  يدـیرد و  ار  وا  تمرح  هدرپ  یتـخیر و  ار  ترـضح  نآ  ناـمدود  نوـخ  يراد ،  شود  رب 

هدنز هکلب  دنا  هدرم  دنا  هدش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  نانآ  رادنپم  و  دناتسب ،  ار  اهنآ  داد  هدرک و  لدبم  تیعمج  هب  ار  نانآ  یناشیرپ  دنوادخ 
نامه تسوا و  نابیتشپ  لیئربج  تسوا و  مصخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مکاح و  دنوادخ  هک  سب  نیمه  دنروخ  یم  يزور  ادخ  دزن  و 

 ، تسا یشاداپ  دب  هچ  ناراکمتس  شاداپ  هک  تفای  دهاوخ  يدوزب  درک  طلسم  نیملـسم  رب  ار  وت  تخاس و  راومه  وت  يارب  ار  هار  هک  سک 
نخـس وت  اب  هک  درک  نینچ  نم  اب  راگزور  بئاصم  رگا  تسا .  رتناوتان  کی  مادک  هاپـس  رتدب و  امـش  زا  کی  مادـک  هک  تسناد  دـهاوخ  و 

اهلد نایرگ و  اه  هدید  منک ؟  هچ  منک ،  یم  شهوکن  رایـسب  ار  وت  مناد و  یم  گرزب  ار  وت  شنزرـس  زیچان و  ار  وت  شزرا  نم  اما  میوگ ، 
هراپ دکچب ،  امش  ياه  هجنپ  زا  ام  نوخ  و  دنوش ،  هتشک  ناطیـش  بزح  تسد  هب  ادخ  بزح  هک  تسا  یتفگـش  ياج  یـسب  تسا ،  نازوس 
نادد ماد و  هاگرذگ  دنبایرد و  نابایب  یـشحو  ياهگرگ  ار  رهطم  كاپ و  ياهندب  نآ  دـتفیب و  نوریب  امـش  ناهد  زا  ام  ندـب  تشوگ  ياه 

ناگدنب رب  ادخ  تفای ،  یهاوخ  يا ،  هداتـسرف  شیپ  زا  ار  هچنآ  و  تسا ،  تمارغ  وت  يارب  ادرف  یناد  یم  تمینغ  زورما  هچنآ  دنریگ !  رارق 
ره امنب و  یناوت  یم  هک  یـشالت  ره  نکب و  يراد  هک  یگنرین  ره  سپ  میوج ،  یم  داـمتعا  وا  رب  منک و  یم  هوکـش  وا  هب  درادـن ،  اور  متس 

دیـسر و یهاوخن  زگره  ام  لالج  هب  و  درک ،  یناوتن  وحم  ار  ام  یحو  اهلد و  زا  ار  ام  دای  دنگوس  ادخ  هب  ریگ ،  راک  هب  يراد  هک  یـششوک 
یناشیرپ هب  وت  تیعمج  كدنا و  وت  تلود  نامز  رادـیپان و  رابتعا و  یب  وت  رظنو  يار  تسـش ،  یناوتن  دوخ  نماد  زا  ار  متـس  نیا  گنن  هکل 
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ام لوا  هک  ار  يادخ  ساپـس  نیملاعلا  بر  هللادمحلا  نیملاظلا و  موقلا  یلع  هللا  هنعل  الا  دنز :  دایرف  یفتاه  هک  زور  نآ  رد  دیـشک ،  دهاوخ 
شاداپ رب  دنک و  تیانع  لیزج  زجا  ار  نانآ  هک  مهاوخ  یم  ادخ  زا  دز و  مقر  تمحر  تداهـش و  هب  ار  ام  رخآ  شزرمآ و  تداعـس و  هب  ار 

هب ور  دـیزی  هاگنآ  مینک .  یم  لکوت  وا  رب  طقف  تسا و  نانابرهم  نیرت  ناـبرهم  وا  و  تسا ،  يا  هفیلخ  وکین  اـم  رب  وا  دوخ  دـییازفیب ،  ناـنآ 
ار ناشیا  تفگ :  وا  نامزالم  زا  یکی  مینارذـگب ؟  ریـشمش  مد  زا  ار  ناشیا  تسیچ ؟  ناریـسا  نیا  هرابرد  امـش  رظن  تفگ :  درک و  ناـیماش 

(752  . ) نک نامه  درک ،  یم  هچ  نانآ  اب  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگا  نیبب  تفگ :  ( 751  ) ریشب نب  نامعن  شکب . 

تفر درک و  نآرق  ریسفت 

اجک ره  الب  ماش  هفوک و  ات  البرک  نیمز  زا  تفر  درک و  ناریح  شیوخ  راک  ار ز  ملاع  لها  تفر  درک و  ناریو  هرابکی  ار  ماـش  دـمآ  بنیز 
تابثا ازفناج  مالک  اب  تفر  درک و  ناونع  هفوک  ردنا  زوسناج  يا  هبطخ  اونین  يارجام  زا  یـضترم  ناسل  اب  تفر  درک و  نایامن  حـتف  اپ  داهنب 
ناساره ار  نمـشد  شیوخ  نایب  زا  ریلد  يامظع  يوناب  نآ  هک  میوگ  یم  شاف  تفر  درک و  نامیا  لها  رادتـسود  ار  یملاع  دومن  قح  نید 
بالقنا ون  زا  درک  اـپ  رب  ماـش  راـید  رد  تفر  درک و  نآرق  ریـسفت  نیرق  یب  نآ  لـمع  اـب  دـیدب  ار  قطاـن  نآرق  نآ  وچ  زارف  رب  تفر  درک و 

نیز تفر  درک و  ناریو  هشیر  زا  ار  دادبتـسا  خاک  دـیزی  خاک  رد  دومرف  نایب  ارغ  يا  هبطخ  تفر  درک و  ناینب  تسـس  ار  نارگمتـسا  رگنس 
ار قح  لها  راکـشآ  تقیقح  دش  شدنـسپ  قح  مالک  زا  تفر  درک و  نارین  ران  قحتـسم  ار  نیبصاغ  نالد  رفاک  رب  درک  تجح  مامتا  بطخ 
ار هش  تخد  تفر  درک و  نابیرغ  ماش  ار  ماش  نتفر  تقو  دورو  تقو  رد  دوب  ترـشع  شیع و  قرغ  ماش  تفر  درک و  نادزی  فاطلا  لـماش 

یعمش نیرخآ  عادو  رد  نید  ناطلـس  رتخد  رازم  رب  لد  شتآ  تفر ز  درک و  ناهنپ  هناریو  هشوگ  رد  ار  جنگ  داد  ياج  هبارخ  رد  مدرم  دعب 
تفر درک و  نالان  نوزحم و  ار  هتسخلد  يورس  نزحلا  تیب  دراو  دش  یم  هک  نوچ  لد  مغ  اب  تفر  درک و  نازورف 

مالسلا هیلع  داجس  ترضح  هبطخ 

دیزی دـناوخب ،  هبطخ  دجـسم  رد  دـهد  هزاـجا  وا  هب  هعمج  زور  رد  هک  دومن  تساوخ  رد  دـیزی  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 
نیسح یلع و  هب  دناوت  هچ  ره  داد  روتسد  داتسرف و  ربنم  هب  ار  دوخ  رودزم  يابطخ  زا  یکی  دیزی  دیسر  ارف  هعمج  زور  نوچ  داد ،  تصخر 

تساوخ دیزی  زا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  درک .  نینچ  بیطخ  نآ  و  دنارب ،  نخس  دیزی  نیخیش و  شیاتس  رد  دیامن و  تناها  مالـسلاامهیلع 
لوبق دش و  نامیشپ  دوب  هداد  مالسلا  هیلع  ماما  هب  هک  يا  هدعو  زا  دیزی  دناوخب ،  هبطخ  ات  دهد  تصخر  وا  هب  هدومن و  افو  دوخ  هدعو  هب  ات 
تفگ نیعل  دیزی  دیوگب .  دهاوخ  یم  هچ  ره  ات  راذگب  دراد ؟  يریثات  هچ  درم  نیا  هبطخ  تفگ :  شردپ  هب  نیعل  دیزی  رـسپ  هیواعم  درکن . 

هنتف رهـش  رد  وا  هبطخ  هک  مسرت  یم  نآ  زا  دنرب ،  یم  ثرا  هب  مه  زا  ار  تحاصف  ملع و  نانآ  دیناد ،  یمن  ار  نادـناخ  نیا  ياهتیلباق  امـش  : 
هنارصم نیعل  دیزی  زا  مدرم  دز و  زابرس  داهنشیپ  نیا  لوبق  زا  نیعل  دیزی  تهج  نیمه  هب  ( 753  . ) ددرگ ام  ریگنابیرگ  نآ  لابو  دزیگنا و  رب 
نادناخ نم و  هکنیا  رگم  دمآ  دهاوخن  دورف  دور ،  ربنم  هب  وا  رگا  تفگ :  نیعل  دیزی  دور .  ربنم  هب  زین  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ات  دنتـساوخ 

رد هک  تسا  ینادـناخ  زا  وا  تفگ :  نیعل  دـیزی  درک ؟  دـناوت  هچ  ناوجون  نیا  دـش :  هتفگ  نیعل  دـیزی  هب  دـشاب !  هدرک  اوسر  ار  نایفـسوبا 
ترـضح هاگنآ  دور .  ربنم  هب  ماما  هک  درک  تقفاوم  دـیزی  نایماش ،  يراـشفاپ  رثا  رد  هرخـالاب  دـنا .  هتـشادرب  ملع  اـب  ار  ناـشماک  یکدوک 

اهیا دومرف :  دندش .  رارق  یب  دنتـسیرگ و  مدرم  همه  هک  درک  داریا  يا  هبطخ  یهلا  يانث  دـمح و  زا  سپ  هتفر و  ربنم  هب  مالـسلا  هیلع  داجس 
انم ناب  انلضف  و  نینموملا ،  بولق  یف  هبحملا  هعاجشلا و  هحاصفلا و  هحامسلا و  ملحلا و  ملعلا و  انیطعا  عبسب :  انلـضف  اتـس و  انیطعا  سانلا ! 

هتابنا ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دـقف  ینفرع  نم  همالا .  هذـه  اطبـس  انم  هلوسر و  دـسا  هللا و  دـسا  انم  قیدـصلا و  انم  ادـمحم و  راتخملا  یبنلا 
رزتئا و نم  ریخ  نبا  انا  ادرلا ،  فارطاب  نکرلا  لمح  نم  نبا  انا  افـصلا ،  مزمز و  نبا  انا  ینم ،  هکم و  نبا  انا  سانلا !  اـهیا  یبسن .  یبسحب و 

یف قاربلا  یلع  لمح  نم  ریخ  نبا  انا  یبلو ،  جح  نم  ریخ  نبا  انا  یعـس ،  فاط و  نم  ریخ  نبا  انا  یفتخا ،  لعتنا و  نم  ریخ  نبا  انا  يدترا ، 
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یلدتف اند  نم  نبا  انا  یهتنملا ،  هردس  یلا  لیئربج  هب  غلب  نم  نبا  انا  یصقالا ،  دجسملا  یلا  مارحلا  دجسملا  نم  هب  يرـسا  نم  نب  انا  ءاوهلا 
یلع نبا  انا  یفطصملا ،  دمحم  نبا  انا  یحوا ،  ام  لیلجلا  هیلا  یحوا  نم  نبا  انا  امسلا  هکئالمب  یلص  نم  نبا  انا  یندا  وا  نیـسوق  باق  ناکف 

نیحمرب و نعط  نیفیـسب و  هللا  لوسر  يدـی  نیب  برـض  نم  نبا  انا  هللاالا .  هلاال  اولاق :  یتح  قلخلا  میطارخ  برـض  نم  نبا  اـنا  یـضترملا ، 
نیدحلملا عماق  نییبنلا و  ثراو  نینموملا و  حلاص  نبا  انا  نیع ،  هفرط  هللااب  رفکی  مل  نینح و  ردـبب و  لتاق  نیتعیبلا و  عیاب  نیترجهلا و  رجاه 

بر لوسر  نیـسای  لآ  نم  نیمئاقلا  لضفا  نیرباصلا و  ربصا  نیئاـکبلا و  جاـت  نیدـباعلا و  نیز  نیدـهاجملا و  رون  نیملـسملا و  بوسعی  و 
نیطـساقلا و نیثکانلا و  نیقراملا و  لتاق  نیملـسملا و  مرح  نع  یماحملا  نبا  انا  لیئاکیمب .  روصنملا  لیئربجب ،  دـیوملا  نبا  اـنا  نیملاـعلا ، 

لوا و  نینموـملا ،  نم  هلوـسرل  باجتـسا هللا و  باـجا و  نم  لوا  و  نـیعمجا ،  شیرق  نـم  یـشم  نـم  رخفا  و  نیبصاـنلا ،  هءادـعا  دـهاجملا 
یلو هللا و  نید  رـصان  نیدباعلا و  همکح  ناسل  و  نیقفانملا ،  یلع  هللا  یمارم  نم  مهـس  و  نیکرـشملا ،  دیبم  نیدتعملا و  مصاق  و  نیقباسلا ، 

 ، بذهم ماوص ،  رباص ،  مامه ،  مادقم ،  یضر ،  یحطبا ،  یکز ،  لولهب ،  یهب ،  یخس ،  حمـس ،  هملع  هبیع  هللا و  همکح  ناتـسب  هللا و  رما 
یف مهنحطی  لساب ،  دـسا  همیکـش ،  مهدـشا  همیزع و  مهاضما  و  انانج ،  مهتبثا  انانع و  مهطبرا  بازحالا ،  قرفم  بالـصالا و  عطاـق  ماوق ، 

یندم یکم  قارعلا ،  شبک  زاجحلا و  ثیل  میشهلا ،  حیرلا  ورذ  اهیف  مهورذی  و  یحرلا ،  نحط  هنعالا  تبرق  هنس و  الا  تفلدزا  اذا  بورحلا 
نیسحلا نسحلا و  نیطبسلا :  وبا  نیرعشملا و  ثراو  اهثیل ،  یغولا  نم  و  اهدیس ،  برعلا  نم  يرجاهم .  يرجـش  يدحا  يردب  یبقع  یفیخ 

ءاکبلاب و سانلا  جـض  یتح  انا ،  انا  لوقی :  لزی  ملف  ءاسنلا  هدیـس  نبا  انا  ءارهزلا  همطاف  نبا  انا  لاق :  مث  بلاط .  یبا  نب  یلع  يدـج  كاذ  ، 
 ، هللا نم  ربکا  یـشال  یلع :  لاق :  ربکا ،  هللا  ربکا  هللا  نذوملا :  لاق  املف  مالکلا ،  عطقف  نذوملا  رماف  هنتف  نوکی  نا  دیزی  یـشخ  و  بیحنلا ، 
نا دهشا  نذوملا :  لاق  املف  یمد  یمحل و  يرـشب و  يرعـش و  اهب  دهـش  نیـسحلا :  نب  یلع  لاق  هللا ،  الا  هلا  نا ال  دهـشا  نذوملا :  لاق  املف 

تبذک و دقف  كدج  هنا  تمعز  ناف  دیزی ؟  ای  كدج  ما  يدـج  اذـه  دـمحم  لاقف :  دـیزی  یلا  ربنملا  قوف  نم  تفتلا  هللا ،  لوسر  ادـمحم 
اطع تلصخ  شش  ام  هب  دنوادخ  مدرم !  يا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هفیرـش  هبطخ  همجرت  هترتع ؟  تلتق  ملف  يدج  هنا  تمعز  نا  ترفک و 

تعاجش و تحاصف ،  تواخس  يرابدرب ،  ملع ،  تشاد  ینازرا  ام  هب  تسا ،  هدیشخب  تلیـضف  نارگید  رب  یگژیو  تفه  هب  ار  ام  هدومرف و 
 ( ، مالـسلا هیلع  یلع  نینموملا  ریما   ) قیدـص مالـسا ،  گرزب  ربماـیپ  هکنیا  هب  داد  يرترب  نارگید  رب  ار  اـم  و  ار ،  نینموم  بوـلق  رد  تبحم 

راوگرزب دنزرف  ود  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مما  نیـسح و  ماما  و  هزمح ، )   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ریـش  ادـخ و  ریـش  رایط ،  رفعج 
هک نانآ  يارب  و  تخانـش ،  هک  تخانـش  ارم  سک  ره  هاتوک )  یفرعم  نیا  اب  ( ) 754  . ) داد رارق  اـم  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
 ، میافـص مزمز و  دنزرف  نم  میانم ،  هکم و  دنزرف  نم  مدرم !  يا  ماسانـش .  یم  نانآ  هب  ار  دوخ  منادناخ  ناردـپ و  یفرعم  اب  دنتخانـشن  ارم 

یعـس فاوط و  نیرتـهب  دـنزرف  نم  دوـمرف ،  بصن  دوـخ  ياـج  رد  لـمح و  دوـخ  يادر  اـب  ار  دوسـالا  رجح  هک  متـسه  یـسک  دـنزرف  نم 
هک متـسه  يربمایپ  دنزرف  نم  دش ،  راوس  قارب  رب  هک  منآ  دنزرف  نم  متـسه ،  نایوگ  هیبلت  ناگدننک و  جح  نیرتهب  دنزرف  نم  مناگدـننک ، 

یبوبر و ماقم  هب  درب و  یهتنملا  هردس  هب  ار  وا  لیئربج  هک  منآ  دـنزرف  نم  درک .  ریـس  یـصقالا  دجـسم  هب  مارحلا  دجـسم  زا  بش  کی  رد 
راگدرورپ هک  مربمایپ  نآ  دـنزرف  نم  درازگ ،  زامن  نامـسآ  هکئالم  اب  هک  منآدـنزرف  نم  دیـسر ،  یلاـعت  يراـب  ماـقم  هاـگیاج  نیرتکیدزن 

ات دیلام  كاخ  هب  ار  ناشکندرگ  ینیب  هک  متسه  یـسک  دنزرف  نم  میاضترم ،  یلع  یفطـصم و  دمحم  دنزرف  نم  درک ،  یحو  وا  هب  گرزب 
راب ود  ترجه و  راب  ود  و  دیمزر ،  یم  هزین  ود  اب  ریشمش و  ود  اب  ربمایپ  ربارب  هک  متـسه  یـسک  نآ  رـسپ  نم  دندرک .  رارقا  دیحوت  هملک  هب 

ثراو نانموم و  حلاص  دنزرف  نم  دیزرون ،  رفک  ادخ  هب  یندز  مه  رب  مشچ  هزادنا  هب  و  دیگنج ،  نارفاک  اب  نینح  ردـب و  رد  و  درک ،  تعیب 
دنزرف نم  مناگدـننک ،  هیرگ  راـختفا  ناگدـننک و  تداـبع  تـنیز  نارگداـهج و  غورف  ناناملـسم و  ریما  ناکرـشم و  هدـنرب  نـیب  زا  اـیبنا و 

نم درک ،  يرای  ار  وا  لیئاکیم  دییات و  ار  وا  لیئربج  هک  منآ  رسپ  نم  متسه ،  ربمایپ  تیب  لها  زا  نارازگزامن  لضفا  نارابدرب و  نیرترابدرب 
نیرتهب دنزرف  نم  درک ،  هزرابم  شنانمـشد  اب  دیگنج و  نیطـساق  نیثکان و  نیقرام و  اب  دومرف و  تیامح  ناناملـسم  مرح  زا  هک  منآ  دنزرف 
هدننکش نامیا و  رد  يا  هدنریگ  تقبس  لوا  رسپ  نم  تفریذپ ،  ار  ربمایپ  ادخ و  توعد  هک  نینموم  زا  متسه  یسک  نیلوا  رـسپ  نم  مشیرق ، 
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دنوادخ و دابع  تمکح  نابز  ناقفانم و  يارب  ادخ  ياهریت  زا  يریت  هباثم  هب  هک  منآ  دنزرف  نم  مناکرشم ،  هدنرب  نایم  زا  نازواجتم و  رمک 
اهریخ عماج  هرهچوکین ،  دنمتواخس ،  درمناوج ،  وا  دوب .  یهلا  ملع  لماح  ادخ و  تمکح  ناتـسوب  وا و  رما  یلو  ادخ و  نید  هدننک  يرای 
رایسب یگدولآ و  ره  زا  هزیکاپ  راد ،  هزور  امئاد  ابیکش ،  تالکـشم ،  رد  ماگـشیپ  ادخ ،  تساوخ  هب  یـضار  یحطبا ،  راوگرزب ،  دیـس ،  ، 

يوق و تباث و  یبلق  ياراد  وا  دیشاپ .  مه  زا  ار  رفک  بازحا  هزاریش  تخیسگ و  مه  زا  ار  دوخ  نانمشد  بالـصا  هتـشر  وا  دوب .  رازگ  زامن 
ایسآ دننامه  ار  اهنآ  تخیمآ  یم  رد  مه  هب  گنج  رد  اه  هزین  یتقو  هک  عاجش  يریـش  دننامه  دوب و  خسار  یمزع  راوتـسا و  مکحم و  هدارا 

یبقع و یفیخ و  یندـم و  یکم و  هک  تسا  قارع  گرزب  اقآ و  زاجح و  ریـش  وا  تخاـس .  یم  هدـنکارپ  ار  اـهنآ  داـب  ناتـسب  مرن و  درخ و 
دربن و نادیم  ریـش  تسا و  برع  دیـس  وا  تشاد .  روضح  اه  هنحـص  نیا  همه  رد  هک  تسا ،  ( 755  ) يرجاهم يرجـش و  يدحا و  يردب و 

صتخم هدنزرا  ياهیگژیو  تافص و  نیا  هک   ) وا نامه  وا ،  يرآ  مالسلا .  مهیلع  نیسح  نسح و  دنزرف :  ود  ردپ  و  ( 756  ) رعشم ود  ثراو 
هـسامح نیا  هب  ردقنآ  و  مناهج .  ناوناب  يوناب  ارهز  همطاف  دـنزرف  نم  تفگ :  هاگنآ  تسا .  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مدـج  تسوا ) 
روتـسد نتذوم  هب  دریذپ  تروص  یبالقنا  ادابم  هکنآ  ياربو  دش  كانمیب  دیزی  دش !  دـنلب  هیرگ  هب  مدرم  نویـش  هک  داد  همادا  زیمآ  هرخافم 

 : تفگ هک  نیمه  درک ،  زاغآ  ار  ناذا  تساخرب و  نذوم  دنک  تکاس  گنرین  نیا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هکلب  ات  دیوگ  ناذا  ات  داد 
هیلع ماما  هللا ،  ـالا  هلا  ـال  نا  دهـشا  تفگ :  نوچ  و  درادـن .  دوجو  دـنوادخ  زا  رتگرزب  يزیچ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  ربکا ،  هللا 

 ، هللا لوسر  ادمحم  نا  دهـشا  تفگ :  هک  یماگنه  و  دهد .  یم  یهاوگ  ادخ  یئاتکی  هب  منوخ  تشوگ و  تسوپ و  يوم و  دومرف :  مالـسلا 
دج هک  ینک  اعدا  رگا  وت ؟  دج  ای  تسا  نم  دج  ایآ  دش ،  هدرب  شمان  هک  دمحم  نیا  دومرف :  درک و  يور  دیزی  بناج  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

نذوم سپس  يدنارذگ ؟  ریـشمش  مد  زا  ار  نانآ  یتشک و  ار  وا  نادناخ  ارچ  تسا  نم  دج  رگا  و  يدش ،  رفاک  یتفگ و  غورد  سپ  تسوت 
نا دهـشا  تفگ :  نذوم  نوـچ  هک :  تسا  هدـمآ  يرگید  لـقن  رد  ( 757  . ) درازگ ار  رهظ  زاـمن  دـمآ و  شیپ  دـیزی  تـفگ و  ار  ناذا  هـیقب 

گنرد يا  هظحل  هک  دمحم  نیا  قحب  ار  وت  تفگ :  نذوم  هب  تفرگرب و  رس  زا  شیوخ  همامع  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  هللا ،  لوسر  ادمحم 
نم دـج  ییوگ  رگا  وت ؟  دـج  ای  تسا و  نم  دـج  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نیا  دـیزی !  يا  تفگ :  درک و  دـیزی  هب  يور  هاگنآ  نک ، 

ار وا  تیب  لها  يدرک و  جارات  ار  وا  لام  یتشک و  متـس  يور  زا  ارم  ردپ  ارچ  سپ  تسا  نم  دج  رگا  و  غورد ،  هک  دـنناد  یم  همه  تسا ، 
دشاب یسک  ناهج  رد  رگا  دنگوس  ادخب  تفگ :  تسیرگ و  دز و  كاچ  نابیرگ  درب و  تسد  تفگ و  ار  تالمج  نیا  یتفرگ ؟  تراسا  هب 

نیا دیزی !  يا  دومرف :  هاگنآ  درک ؟  ریسا  نایمور  دننام  ار  ام  تشک و  ار  مردپ  درم ،  نیا  ارچ  سپ  منم ،  نآ  تسادخ ،  لوسر  شدج  هک 
زور رد  وت !  رب  ياو  یتسیا ؟  یم  هلبق  هب  يور  و  تسادخ ؟  لوسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ییوگ :  یم  زاب  يدش و  بکترم  ار  تیانج 

 ، تساخرب ییوهایه  مدرم  نایم  رد  دـیوگب !  هماقا  نذوم  هک  دز  دایرف  دـیزی  سپ  دنتـسه .  وت  نمـشد  زور  نآ  رد  نم  ردـپ  دـج و  تماـیق 
انا دومرف :  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  تسا  هدمآ  رگید  لقن  رد  و  ( 758  . ) دندش هدنکارپ  هدناوخن  زامن  یهورگ  دندرازگ و  زامن  یضعب 
نبا انا  يربکلا ،  هجیدـخ  نبا  انا  ارهزلا ،  همطاف  نبا  انا  یفطـصملا ،  دـمحم  نبا  انا  یـضترملا ،  یلع  نبا  انا  ـالبرکب ،  لـیتقلا  نیـسحلا  نبا 

ءاوهلا یف  رویطلا  هیلع  حان  نم  نبا  انا  ءاملظلا ،  یف  نجلا  هیلع  یکب  نم  نبا  انا  امدلاب ،  لمرملا  نبا  انا  یبوط  هرجش  نبا  انا  یهتنملا ،  هردس 
هجیدخ دنزرف  و  میارهز ،  همطاف  رـسپ  یفطـصم و  دـمحم  دـنزرف  یـضترم و  یلع  دـنزرف  نم  میالبرک ،  دیهـش  نیـسح  دـنزرف  نم  ( 759)
دنتسیرگ وا  متام  رد  نایرپ  هک  منآ  رسپ  و  دش ،  هتـشغآ  نوخ  رد  هک  منآ  دنزرف  نم  میابوط ،  هرجـش  یهتنملا و  هردس  دنزرف  نم  میاربک ، 

مالسلااهیلع يربک  بنیز  ترضح  مشاه  ینب  هلیقع  يارغ  هبطخ  زا  سپ  دندرک .  ( 760  ) نویش وا  متام  رد  ناگدنرپ  هک  منآ  دنزرف  نم  و  ، 
نعل و هب  دندرک  عورش  دنتخانش و  ار  راکمتس  رفاک  دیزی  تیهام  مدرم  مالسلا ،  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نیدجاسلا  دیس  ترـضح  هبطخ  و 

يارما ندرگ  هب  ار  تایانج  نیا  مامت  تمادن  یمرش و  یب  لامک  اب  تسا ،  هعماج  روفنم  هک  دیمهف  دید و  هراچیب  ار  دوخ  دیزی  دیزی .  نعط 
 . دوبن یندش  كاپ  تمایق  ات  گنن  نیا  یلو  دنک  هئربت  ار  دوخ  ات  تخادنا  رگشل 

فهک باحصا  هصق  زا  رت  بیجع 
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هیلع نیسح  ماما  كرابم  رـس  مدید  قشمد  رد  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  ورمع  نب  لاهنم  زا  ( 761  ) يدنوار بطق 
نا تبسح  ما  دیـسر :  هیآ  نیا  هب  نوچ  دناوخ .  یم  فهک  هروس  یـسک  ترـضح  نآ  يور  شیپ  رد  دندوب و  هدرک  هزین  رـس  رب  ار  مالـسلا 

حیصف نابز  هب  دمآ و  نخس  هب  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  سدقم  رس  ادخ  تردق  هب  ( 762  ) ابجع انتایآ  نم  اوناک  میقرلا  فهکلا و  باحصا 
هریج نارودزم و  دوخ .  نوخ  بلط  يارب  بانج  نآ  تعجر  هب  تسا  هراشا  نیا  و  تسا .  رت  بجع  فهک  باحصا  هصق  زا  نم  رما  تفگ : 

يدرم ریپ  تقو  نیا  رد  دنتشادزاب .  دوب  ناریسا  ياج  هک  قشمد  عماج  دجـسم  رد  ار  ناربمغیپ  دیـس  دالوا  مرح و  لها  رفاک ،  دیزی  ناراوخ 
طلسم امش  رب  ار  دیزی  دومن و  هدوسآ  امش  نادرم  زا  ار  اهرهش  تشک و  ار  امـش  ادخ  هک  هللادمحلا  تفگ :  دمآ و  ارـسا  دزن  هب  ماش  لها  زا 

 : دومرف یلب ،  تفگ :  يا ؟  هدناوخ  نآرق  اقآ  درمریپ  يا  دومرف :  وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  داجـس  ماما  نیـسحلا  نب  یلع  دینادرگ . 
مهاوخ یمن  امش  زا  يدزم  تلاسر  يارب  نم  ربمغیپ  يا  وگب  ( 763  ) یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال  يا ؟  هدناوخ  ار  هیآ  نیا 

ادخ لوسر  تلاسر  دزم  ار  ام  یتسود  دنوادخ  هک  مییام  نادنواشیوخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  منادنواشیوخ  یتسود  زج  هب 
 . یلب درک :  ضرع  ( 764  ) هقح یبرقلااذ  تآ  و  يا ؟  هدـناوخ  ار  هیآ  نیا  دومرف :  زاـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هدـینادرگ .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
زاب مالـسلا  هیلع  ماما  دـنک .  اطع  ام  هب  ار  قح  هک  تسا  هدرک  رما  ار  دوخ  ربمغیپ  گرزب  دـنوادخ  هک  اهنآ  میئام  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما 

دیرب دوس  هچ  ره  دینادب  ( 765  ) یبرقلا يذـل  لوسرلل و  هسمخ و  ناف هللا  یـش  نم  متمنغ  امنا  اوملعا  يا و  هدـناوخ  ار  هیآ  نیا  ایآ  دومرف : 
هیآ نیا  ایآ  ربمغیپ .  نادنواشیوخ  مییام  دومرف :  هلآ .  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  نادنواشیوخ  لوسر و  تسادخ و  صوصخم  نآ  کی  جـنپ 
هیلع ماما  ما .  هدناوخ  ار  هیآ  نیا  تفگ :  درم  ریپ  ( 766  ) اریهطت مک  رهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  يا  هدناوخ  ار 

دش و تکاس  درمریپ  دیوگ :  یم  يوار  تسا .  هدومرف  لزان  اهنآ  صوصخم  ار  ریهطت  هیآ  دنوادخ  هک  ینادناخ  نآ  مییام  دومرف :  مالـسلا 
يوس هب  میوج  یم  يرازیب  ادنوادخ ،  تفگ :  درک و  نامسآ  هب  ور  تخادنا و  رس  زا  ار  دوخ  همامع  دیدرگ و  نامیـشپ  دوخ  ياه  هتفگ  زا 

 : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  تسه ؟  نم  يارب  هب  وت  هار  ایآ  درک :  ضرع  ترـضح  هب  سپـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  نانمـشد  زا  وت 
هب درم  ریپ  نیا  راتفر  شرازگ  مراک .  هب  وت  نم  درک :  ضرع  دوب .  یهاوخ  ام  اب  وت  دریذـپ و  یم  ار  وت  هب  وت  دـنوادخ  ینک  هب  وت  رگا  يرآ 

(767  . ) دنتشک ار  درمریپ  داد  روتسد  دیسر .  دیزی 

هرونم هنیدم  هب  ارسا  ناوراک  تشگزاب  مهدزاود :  شخب 

ریشب هلیسو  هب  ترضح  نآ  نارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  ربخ  لوا :  لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  ربخ 

هک یتارطاخ  دـندرک .  یم  يراز  هلان و  هللا  لوسر  تیب  لـها  همه  دـش .  یم  کـیدزن  هنیدـم  سدـقم  رهـش  هب  مارآ  مارآ  ناریـسا  ناوراـک 
خلت هدنخ  هتفگ :  ابیز  هچ  رعاش  هیرگ ،  زا  رت  خلت  دنخبل  دندز ،  یم  دنخبل  ناش  یگدـنز  هب  دـمآ ،  یم  ناشرظن  هب  هنیدـم  رد  دوب  ناشیارب 

نایـشحو شمارآ و  نارگتراـغ  ار  یحو  نادـناخ  شیاـسآ  مدـنخ  یم  نآ  رب  تسا  هتـشذگ  هیرگ  زا  مراـک  تسا  رتزیگنا  مغ  هیرگ  زا  نم 
 . دندرک یم  جیورت  ار  ادخ  نید  نآ  رد  هک  شمارآ  نوناک  هب  دندیـسر ،  یم  هنیدم  هب  دندرب ،  امغی  هب  هیواعم  نب  دیزی  یتموکح  هاگتـسد 

كاپ هب  تبسن  هک  یتموکح  هاگتسد  فیثک  لامع  ياهراتشک  اه و  تیانج  دنتـشادن و  ینادنچ  عالطا  البرک  هعقاو  رابتـشحو  ربخ  زا  نانآ 
تبیـصم دیاب  مدرم  ددرگ  یم  زاب  هنیدـم  هب  ناریـسا  ناوراک  هک  نونکا  مه  دوب .  هدیـشوپ  اهنآ  رظن  زا  دوب  هدـش  ماجنا  مالـسا  نادرم  نیرت 

دـش یم  کیدزن  ناوراک  دننارورپب .  لد  رد  شتموکح  لامع  دیزی و  زا  دـیدش  يراجزنا  هدینـش و  نآ  نابحاص  نابز  زا  ار  البرک  زوسناج 
یلع نب  نیـسح  ماما  تضهن  زا  ات  دنک  دیلوت  يرکف  بالقنا  شبنج و  کی  هنیدـم  رهـش  رد  هک  نآ  روظنم  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک 
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دوب رعاش  يدرم  وا  دنک ،  تمحر  ار  تردپ  ادخ  ریشب ،  يا  دومرف :  دیبلط و  روضح  هب  ار  ملذج  نب  ریشب  دوش ،  يرادرب  هرهب  مالسلا  هیلع 
زا ار  مدرم  ورب و  رهـش  هب  دومرف :  مرعاش .  مردپ  نوچ  مه  نم  هللا ،  لوسر  نبای  یلب  تشاد :  هضرع  ییوگب ؟  رعـش  یناوت  یم  مه  وت  ایآ  ، 

لتق زا  ار  مدرم  ات  متفر  هنیدم  يوس  هب  مدش ،  راوس  دوخ  بسا  رب  دیوگ :  یم  ریشب  نادرگ .  هاگآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مردپ  تداهش 
جرضم و البرکب  هنم  مسجلا  راردم  یعمداف  نیسحلا  لتق  اهب  مکل  ماقم  برثی ال  لها  ای  درک :  ادن  ریشب  منک .  اگآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
زا کشا  بالیـس  ببـس  نیا  هب  دـش .  دیهـش  نیـسح  اریز  دـینامن ،  هنیدـم  رد  رگید  هنیدـم !  لـها  يا  ( 768  ) رادـی هاـنقلا  یلع  هنم  سارلا 
 . دننادرگ یم  اهرهش  رد  اه  هزین  رس  رب  شسدقم  رس  هداتفا و  نوخ  كاخ و  نایم  رد  البرک  رد  شفیرـش  ندب  تسا .  سراج  نم  ناگدید 

ندمآ ربخ  هک  متسه  وا  هداتسرف  نم  دنتسه  هنیدم  رهـش  رانک  شنارهاوخ  اه و  همع  اب  نیـسحلا  نب  یلع  کنیا  دنز :  یم  دایرف  تقو  نآ  و 
 . میوگب امش  هب  ار  نارفاسم 

وا ییارس  هیثرم  هنیدم و  هب  ماش  زا  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  تعجارم 

ایاطع لاقثا و  لاوما و  دیامن  هنیدم  هناور  ار  هللا  لایع  تساوخ  دـیزی  نوچ  هک  تسا  يورم  نآ  ریغ  و  یناپمک )  عبط   ) راحب رـشاع  دـلج  رد 
زا رپ  یلد  اب  موثلک  ما  دیدرگ ،  رادومن  هنیدـم  ياهراوید  نوچ  دـنداهن ،  هنیدـم  هب  يور  هاگنآ  دـیوگ :  هک  اجنآ  ات  داهن . . .  مه  ربز  رب  ار 
ابف انیلبقت  اندج ال  هنیدم  تخاس :  بلقنم  ار  نامـسآ  نیمز و  تخادرپ و  هیثرم  نیا  تئارق  هب  هتخاس  يراج  هدـید  زا  کشا  بالیـس  هودـنا 

لتاقم بتک  رد  اهیلع  هللا  مالـس  موثلک  ما  هب  بوسنم  رعـش  نیا  انیخا  یف  انعجف  دـق  اناب  اـنع  هللا  لوسر  ربخا  ـالا  اـنئج  نازحـالا  تارـسحل و 
ارهز همطاـف  شرداـم ،  ربـق  رـس  رب  هاـگنآ  میدوـمن .  هعوـمجم  نیا  شخب  تنیز  ار  نآ  زا  تـیب  ود  كربـت  نـمیت و  يارب  هدـمآ ،  لـصفم 

هب هانیسحا  هلان و  و  دندیشارخ ،  اهتروص  دندز ،  كاچ  اهننابیرگ  مدرم  درک .  اپرب  رشحم  روش  لیوع ،  هلان و  گناب  زا  دمآ و  مالـسلااهیلع 
گنس هک  تفگب  ار  هیثرم  نیا  ردام  ربق  رس  رب  بابک ،  بلق  بآ و  رپ  مشچ  اب  مالسلااهیلع ،  موثلک  ما  تقو  نآ  رد  دندیناسر .  نیرب  خرچ 

نیز ترـصبا  ول  يراـبحلا و  یلا  ترظن  ول  مطاـفا  انیتتـشم  دـالبلا  یف  کـتانب  ایابـسلا  یلا  ترظن  ول  مطاـفا  دومن :  باـبک  ار  بآ  بآ و  ار 
مل کتایح  تماد  ولف  انیقل  دق  امم  تاریق  الف  كادع  نم  تیقل  ام  مطافا  انییع  دق  یلایملا  رهـس  نم  يراهـس و  انتب  تیار  ول  مطافا  انیدـباعلا 

انیبدنت همایقلا  موی  یلا  یلازت 

دیسر دحا  هوک  هنماد  هب  ات  موش  ربخ 

هللا یلص  هللا  لوسر  طبس  نیسح ،  ماما  رس  رب  دنادب  هک  دوب  دص  رتم  هتسویپ  دوب و  هتفر  ورف  يزیمآ  تهب  یشوماخ  رد  هنیدم  تدم  نیا  رد 
اه و همع  اب  نیـسحلا  نب  یلع  داد :  ادـن  يداـنم  ناـهگان  دوب .  هتفر  هفوک  هب  شنایعیـش  توعد  یپ  رد  هک  ینیـسح  هدـمآ ؟  هچ  هلآ  هیلع و 
هک نیمز  ناگراتـس  دـندش ؟  هچ  اـهومع  رـسپ  دـنیاجک ؟  ناردارب  اـهومع و  سپ  تساـجک ؟  نیـسح  ماـما  سپ  دـنا ،  هدـمآ  شنارهاوخ 
اج همه  موش  ربخ  نیا  ساکعنا  اجک ؟  و  اجک . . . ؟  هدمآ و  هچ  اهنآ  رـس  رب  دنتفر و  اجک  دندوب  بلطملادبع  نامدود  زا  ارهز و  نادـنزرف 

رگج زادـگناج و  یلو  مارآ  دوب  يربخ  ابق ،  دجـسم  هب  اـج  نآ  زا  تفر و  عیقب  هب  اـج  نآ  زا  دیـسر و  دـحا  هوک  هنماد  هب  اـت  تفرگارف .  ار 
هدرپ ییوناب  هنیدـم  رد  دـش ،  دوبان  ناگدـننز  هجـض  ياه  نویـش  ناگدـننک و  هیرگ  ياه  هلان  نایم  رد  ربخ  نیا  هک  دـییاپن  يرید  شارخ و 
ملـسم رهاوخ  بلاط ،  یبا  نب  لیقع  رتخد  بنیز  تخادرپ .  يراز  هلان و  يرگ و  هحون  هب  دمآ و  نوریب  هدرپ  زا  هک  نآ  رگم  دنامن ،  نیـشن 

بلاط یبا  نب  لیقع  رتخد  بنیز  دندوب .  شناکزینک  نانز و  وا  هارمه  دوب و  هدـیچیپ  نهاریپ  رد  ار  دوخ  تفاتـش و  نوریب  هناخ  زا  لیقع  نب 
دیلان و یم  بنیز  دندوب .  شناکزینک  نانز و  وا  هارمه  دوب و  هدیچیپ  نهاریپ  رد  ار  دوخ  تفاتش و  نوریب  هناخ  زا  لیقع  نب  ملـسم  رهاوخ  ، 

ریـسا ار  يا  هتـسد  دـیدرک ؟  هچ  نم  تیب  لها  نادـنزرف و  اب  نم  زا  دـعب  هک  دـسرپب  امـش  زا  ربمغیپ  رگا  دـیهد  یم  باوج  هچ  تفگ :  یم 
رود زا  ییادـص  دـینک .  راتفر  هنوگ  نیا  نم  ناگتـسب  اب  هک  دوب  نیا  نم  یهاوخ  ریخ  شاداپ  اـیآ  نوخ .  هب  هتـشغآ  ار  يا  هتـسد  دـیدرک و 
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رد یهلا  هجنکـش  باذع و  هک  ار  امـش  داب  هدژم  دیتشک ،  ینادان ،  يور  زا  ار  نیـسح  هک  یناسک  يا  تفگ :  یم  هلان  اب  هک  دش  یم  هدینش 
سیع یسوم و  نامیلس و  نابز  رب  امش  دننک .  یم  نیرفن  امش  هب  قح  ناربنامرف  ناگتشرف و  ناربمغیپ و  ناینامـسآ ،  همه  تسامـش .  راظتنا 

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  هنیدم  تشاد .  رارق  دندوب  هدمآ  لابقتسا  هب  هک  یمدرم  تاجتسد  نایم  رد  هدیشک  تبیـصم  ناوراک  دیا ؟  هدش  تنعل 
هب ار  یبش  هنیدـم  دـندوبن .  نایرگ  زیر و  کشا  نز  درم و  هزادـنا  نیا  هب  زور  نآ  ات  دوب و  هدـیدن  زور  نآ  زا  رت  كاندرد  يا  هرظنم  هلآ  و 

و هتفر ،  نوریب  هنیدم  زا  للجم  یناوراک  هک  دوب  بجر  هام  ياه  بش  زا  بش  نآ  دـش .  هناور  هکم  يوس  هب  ناوراک  نیا  هک  دروآ  یم  دای 
ار هیواعم  رـسپ  دیزی  ات  دـنتفر  یم  نایناوراک  تشاد  رارق  ناشخرد  ناگراتـس  زا  ینمرخ  نایم  رد  تشهب  لها  ناناوج  بنیز  شرالاس  هلفاق 

زاب دوخ  رفـس  زا  ناوراک  هک  تشذگن  هام  دنچ  زا  شیب  نونکا  دـنزاس .  نوگنرـس  تخت  زا  دنتـسناد .  یمن  شا  هتـسیاش  تفالخ  يارب  هک 
هرد دندیـسر ،  گرم  هرد  هب  هک  یماگنه  دربب ،  هاگلتق  يوس  هب  باتـش  اب  ار  نانآ  درک !  هچ  اهنآ  اب  راگزور  هک  ادـخ  رب  هاـنپ  ددرگ ،  یم 

یناکدوک زا  دنترابع  هک  هدیشک  تنحم  هدنام  یقاب  نیا  زج  درک و  ورد  ار  ناشکیاکی  لجا  ساد  دنتـشادنپ ،  یم  وزرآ  هرد  ار  نآ  هک  يا 
اهزور اه و  بش  لوسر  هنیدم  تشگنزاب .  يرفاسم  چیه  ناوراک  دیـشر  ناناوج  گرزب و  نادرم  زا  دنامن و  یـسک  هدیدغاد  ینانز  میتی و 

رد ار  ناگدننک  هیرگ  کشرـس  شکاپ  نیمز  داد و  یم  شوگ  نارگ  هحون  زوسناج  ياه  هحون  هب  دوب و  يراوگوس  متام و  سلاجم  دهاش 
هب ناگدـنهد  تیلـست  دنیـشن و  یم  هناـخ  رد  هک  منیب  یم  ار  مالـسلااهیلع  يربـک  بنیز  رهوـش  رفعج  هللادـبع  تقو  نیا  رد  تفرگ .  یم  رب 

رفعج و نادنزرف  زا  نادیهش  رگید  مالسلا و  هیلع  نیسح  شیومع  رسپ  و  دمحم ،  ربکا و  نوع و  تداهش  يارب  ار  وا  دنور و  یم  شروضح 
هللادـبع میراد .  نیـسح  زا  ار  تبیـصم  نـیا  دـیوگ :  یم  هناـقمحا  شناـمالغ  زا  یمـالغ  میونـش  یم  و  دـنیوگ .  یم  تیلـست  بلطملادـبع 

نیا مالـسلا  هیلع  نیـسح  هرابرد  ایآ  نت ،  هدنگ  نز  رـسپ  يا  دیوگ :  یم  هدرک  باترپ  شمالغ  يوس  هب  ار  دوخ  شفک  هدـش و  نیگمـشخ 
متشاد وزرآ  ادخ  هب  موش !  هتشک  وا  اب  ات  موشن  ادج  وا  زا  هک  متـشاد  یم  تسود  مدوب  یم  شتمدخ  رد  رگا  ادخ  هب  ییوگ ؟  یم  ار  نخس 

اهنآ هک  تسا  نآ  دهد  یم  فیفخت  رسپ  ود  نیا  هرابرد  ارم  تبیـصم  هک  يزیچ  منک ،  يزابناج  نیـسح  هار  رد  منادنزرف  ياج  هب  دوخ  هک 
نیسح تبیصم  دیوگ :  یم  هدرک  ور  نایسلجم  هب  سپس  دندرک .  شا  يرای  سفن  نیرخآ  ات  دندش و  هتـشک  میومع  رـسپ  مردارب و  هار  رد 

متام سلاجم  دندرک .  شا  يرای  مدنزرف  ود  یلو  دندرکن  يرای  ار  وا  متسد  ود  دنچ  ره  تسا ،  راوگان  تخس و  رایسب  نم  رب  مالـسلا  هیلع 
ناتسربق رس  رب  زور  ره  دنزاس و  یم  دنزوس و  یم  درادن و  نایاپ  هدید  غاد  هدش و  هویب  نانز  لد  زوس  یلو  دریذپ ،  یم  نایاپ  يراوگوس  و 

دمآ و یم  هنیدم  هب  ناشن  ویـش  هلان و  نینط  دننک .  یم  ییارـس  هحون  دنلان و  یم  دنا  هدـش  دیهـش  البرک  رد  هک  ینازیزع  يارب  دـنور و  یم 
 . تسیرگ یم  اهنآ  رب  نمشد  تسود و 

ریشب اب  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  تاقالم 

یم رایـسب  مشاه  ینب  رمق  نب  هللادـیبع  قیرط  زا  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  لسن  دـندش و  دیهـش  البرک  نیمز  رد  یگمه -  نینبلا -  ما  نادـنزرف 
ربخ اب  هللا  لآ  يارسا  تشگزاب  البرک و  يارجام  زا  ار  مدرم  ات  دش  هنیدم  دراو  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نامرف  هب  ریشب  نوچ  دنشاب . 
يا تفگ :  ریشب  يراد ؟  ربخ  هچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  ریـشب ،  يا  دومرف :  درک و  تاقالم  ار  وا  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  هار  رد  دزاس ، 

 . هد ربخ  ارم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  دومرف :  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  دـیدرگ .  هتـشک  وت  سابع  هک  دـهد  ربص  ارت  یلاـعت  يادـخ  نینبلا ،  ما 
تفرگ یم  ربخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  یپایپ  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  اما  داد ،  وا  هب  ار  شنادنزرف  کی  کی  لتق  ربخ  ریـشب  هنوگنیدب ، 

يا هحیـص  داد  وا  هب  ار  ترـضح  نآ  لتق  ربخ  ریـشب  نوچ  و  داب !  منیـسح  يادف  تسا ،  نامـسآ  ریز  رد  هچنآ  نم و  نادـنزرف  تفگ :  يو 
زا فشاک  هقالع ،  تدش  نیا  دیوگ :  یناقمام  درک .  دنلب  نویـش  هلان و  هب  ادـص  و  يدرک !  هراپ  ار  مبلق  گر  ریـشب ،  يا  تفگ :  دیـشک و 

ماما زا  عافد  هار  رد  دـنرادن  ریظن  هک  ار  دوخ  ناوج  راهچ  تداهـش  هک  تسا  تماما  ماـقم  هب  وا  تفرعم  توق  ناـمیا و  رد  وا  هبترم  يدـنلب 
یم هیثرم  تفر و  یم  عیقب  هزور ه  همه  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  نیعلا :  راصبا  رد  يوامس  همالع  هتـشون  هب  درامـش .  یم  لهـس  شیوخ  نامز 
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لامتسد اب  ار  دوخ  ياهکشا  داتفا و  یم  هیرگ  هب  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  هیرگ  هلان و  زا  بلق -  تواسق  نآ  اب  ناورم -  هک  یعون  هب  دناوخ ، 
ینوعدتال دورس :  ار  تایبا  نیا  دنا ،  هداد  یم  تیلست  يو  هب  هدرک و  باطخ  نینبلا  ما  ناونع  اب  ار  وا  اهنز  هک  یماگنه  زین  درک .  یم  كاپ 

اولـصا دـق و  یبرلا  روسن  لـثم  هعبرا  نینب  نم  ـال  تحبـصا و  مویلا  مهب و  یعدا  یل  نونب  تناـک  نیرعلا  ثوـیلب  ینیرکذـت  نینبلا  ما  کـیو 
يا ینعی  نیدـیلا  عوطقم  اسابع  ناب  اوربخا  امکا  يرعـش  تیل  ای  نیعط  اعیرـص  اوسما  مهلکف  مهئالـشا  ناصرخلا  عزانت  نیتولا  عطقب  توملا 
یلو دنتفگ ،  یم  منینبلا  ما  اهنآ  ببـس  هب  هک  دوب  ینادنزرف  ارم  دینادن ،  يراکـش  ناریـش  ردام  دیناوخن و  نینبلا  ما  ارم  رگید  هنیدـم ،  نانز 

دنداد رارق  ریت  فده  ار  اهنآ  هک  متـشاد  يراکـش  زاب  راهچ  نم  يرآ ،  ما .  هداد  تسد  زا  ار  همه  هدنامن و  يدنزرف  نم  يارب  رگید  نونکا 
دندرب نایاپ  هب  ار  زور  یلاح  رد  دندرک و  یـشالتم  زا  ار  اهنآ  هبیط  نادبا  دوخ  ياه  هزین  اب  نانمـشد  دـندومن و  عطق  ار  اهنآ  ندرگ  گر  و 

رمق مدنزرف  ياهتسد  هک  تسا  تسرد  ربخ  نیا  ایآ  متسناد  یم  شاک  يا  دندوب .  هداتفا  كاخ  يور  رب  كاچ  كاچ  دسج  اب  اهنآ  همه  هک 
اهرسپ نمنوچ  دنتفگ ،  نینبلا  ما  ارم  منیرق  ایند  تنحم  اب  نم  هک  منینبلا  ما  رگد  اناج  ناوخم  دندرک ؟  ادج  نت  زا  ار  مالسلا  هیلع  مشاه  ینب 
ناطلـس هن  نادـنزرف ،  هن  متـسرپ  لاب و  یب  زورما  یلو  منیمی  زا  راسی و  زا  يدـندب  نابات  هام  نوچ  یکی  ره  ناناوج  منید  هاـش  نآ  متـشاد ز 

هللادـبع و مان  هب  منیبج  راسخر و  یلیـس  منز  نانیبج  هم  نآ  مروآ  رطاخ  هب  منینزاـن  نیب  زا  داـی  منک  دـناوخ  هک  سک  ره  نینبلا  ما  ارم  منیبم 
ینبا نا  تئبن  دـبل  يذ  ثیل  لک  ردـیح  انبا  نم  هارو  دـقنلا و  ریهامج  یلع  رک  سابعلا  يار  نم  ای  منیمث  رد  نآ  سابع  رگد  رفعج  نامثع و 

نیا نومضم  لصاح  دحا  کنم  یند  امل  کیدی  یف  کفیس  ناک  ول  دمعلا  برض  هسارب  لام  یلبـش و  یلع  یلیو  دی  عوطقم  هسارب  بیـصا 
ردپ رارک ،  ردیح  دنزرف  نآ  تسا و  لاتق  رد  نمـشد  اب  هک  يا  هدـید  ار  سابع ،  مزیزع ،  دـنزرف  هک  یـسک  يا  ناه  هکنآ :  زوسناج  تایبا 

نم هب  هک  هآ  دننک ،  یم  مزر  يو  نوماریپ  رد  دنتسه ،  يراکش  ریش  ریظن  کی  ره  هک  یـضترم ،  یلع  رگید  نادنزرف  دنک و  یم  هلمح  راو 
هچ دمآ و  مرس  رب  هچ  نم !  رب  ياو  يا  تسا .  هتـشادن  ندب  رد  تسد  هکیلاح  رد  دندز  نهآ  دومع  سابع  مدنزرف  رـس  رب  هک  دنا  هداد  ربخ 
نب لضف  دوش ؟  کـیدزن  يو  هب  هک  دوب  تارج  ار  سک  مـالک  تشاد ،  نت  رد  تسد  ساـبع  مدـنزرف  رگا  دیـسر ؟  منادـنزرف  رب  یتبیـصم 

رد ار  لیذ  هیثرم  تسا ،  مشاـه  ینب  رمق  راـبت  زا  هک  زین ،  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نب  ساـبع  نب  هللادـیبع  نب  نسح  نب  لـضف  نب  دـمحم 
یلوی و ال امظ و ال  یلع  هیمحی  نیسحلا و  یمحی  فطتخی  موقلا  ماه  البرکب و  هفقوم  سابعلل  رکز  ینا ال  تسا :  هدورـس  دوخ  دج  گوس 

فلخ هلاعفا  هل  عاضا  ام  هتلیضف و  تنابا  دهشم  هب  مرکا  فرشلا  لضفلا و  هیلع  نیـسحلا  عم  هدهـشمک  اموی  ادهـشم  يرا  فلتخیف و ال  ینثی 
هیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  حدم  رد  هر  یلح  رفعج  دیس  موحرم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  گرزب  رعاش  تسا  هدورـس  ابیز  هچ  و  ( 769)

هوجو تسبع  مدمدی  هظفل و  مجعی  نا  ریغ  مغیض  محقت  الا  مهعار  ام  ملعم  عیاقولا  یف  وه  لساب  نم  هیما  شویج  یلع  باذعلا  عقو  مالسلا : 
ثروت لطب  مطحی  سوورلل و  دصحی  طاسوالا  یف  صاغ  لامـشلا و  یلع  نیمیلا  بلق  مسبتم  کحاض  مهیف  سابعلا  توملا و  فوخ  موقلا 

هفکب هلقی و  اقسلا  يرـسیلا  هفک  یف  مدکم  هیبا  ایلع  نم  نیا  ما  هعیبر  هنم  نیا  هنیعظلا  یماح  مغرت  هلالـضلا  ینب  فونا  اهیف  هعاجـش  هیبا  نم 
هرافظا اذا  ثیللاک  قطی  ملف  لوصی  ناب  مهی  ادـغف  مسحال  نهدـح  نم  هماسح  هنا و  تاـقهرملا و  هیدـی  تمـسح  مذـخملا  ماـسحلا  ینمیلا 

تیمک ( 770  ) مقلعلا نادی  هب  نیبراشلل  هنیلف  یمقلعلا  بنجب  يوه  معشقلا و  بیصا  اذا  تاغبلا  نما  هشطب  رذحی  ناک  نم  يدرلا  نما  ملقتت 
مامغلا بوص  نیبراشلا  مرکا  هولتقذا  ءایعدالا  لتق  ماقسا  نم  سوفنلا  ءافـش  ولحلا  مه  رکذ  نا  لضفلاوبا  و  تسا :  هدورـس  شوخ  هچ  رعاش 
تـشک ار  ناگدازانز  هک  نآ  تسا .  يدـنمدرد  ره  درد  يافـش  اهنآ  نیریـش  دای  هک  دوب ) نادرمناوج  زا  یکی   ) لضفلاوبا و  ینعی :  ( 771)
مالـسلا هیلع  یلع  نب  سابع  هرابرد  رگید  يرعاش  دـیماشآ .  ناراـب  بآ  زا  هک  یـسک  نیرتراوگرزب  و  دنتـشک ،  ار  وا  هک  یماـگنه  نآ  رد 

هاساو نم  ءامدلاب و  جرضملا  لضفلاوبا  یلع  هدلاو  نبا  هوخا و  البرکب  نیـسحلا  یکبا  یتف  هیلع  یکبی  نا  سانلا  قحا  تسا :  هدورـس  نینچ 
 ( شتداهش  ) هک تسا  یناوج  نآ  دنیرگب  وا  رب  مدرم  تسا  راوازس  هک  یـسک  نیرت  هتـسیاش  ینعی :  ءامب  شطع  یلع  هلداج  یـش و  هینثی  ال 

نوخ هب  دوب و  لضفلاوبا  ناـمه  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  شردـپ  دـنزرف  ردارب و  ینعی  تخادـنا .  هیرگ  هب  ـالبرک  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
 ، دوب بآ  هنشت  دوخ  هکنیا  اب  و  ددرگ ،  تاساوم )  نیا  رد   ) وا ریگولج  تسناوتن  يزیچ  درک و  تاساوم  وا  اب  هک  یسک  و  تشگ .  هتـشغآ 

ع)  ) یلع نب  نیسح  ناشخرد  زا 261هرهچ  هحفص 235 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رگید رت ،  هدید  هب  دیوگ  رپ  یب  غرم  وچ  دلان  رطضم  نینبلا  ما  تشگرب  هنشت  داهن و  اپ  ایرد  هب  درک .  مرک  ترـضح  نآ  هب  دروخن و ) بآ  )
يرای ما  هلانو  هآ  هب  دـیناوخم  رگید  نینبلا  ما  ارم  مرادـن  رـسپ  رگید  منینب ،  یب  ما  نم  سپ  نیا  زا  نینبلا  ما  دـییوگن  ارم  اـهنز !  مرادـن  رـسپ 

داهن اپ  ایرد  هب  منیسح  ياقس  دوب  مدینـش  منیبج  هم  نآ  البرک  تشد  هب  زورفا  شتآ  مناج  هب  مهآ  هدش  زور  بش و  مسابع  رهب  ملانب  دییامن 
ناتسلخن درک ز  ور  بآ  اب  اه  همیخ  يوس  هب  درک  وربآ  بسک  بآ و  زا  تشذگ  تسب  بل  بآ  زا  دوب ،  هنـشت  شنیـسح  تشگرب  هنـشت  و 

(772  . ) دش مق  شتسد  ایقشا  تسد  هب  دش  میخ  يوس  رب  وچ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رسمه  بابر 

ار وا  ماـن  رمع ،  درک .  مالـس  دـمآ و  وا  شیپ  يدرم  هک  مدوب  باـطخلا  نب  رمع  دزن  هک :  تسا  هدرک  لـقن  هجراـخ  نب  فوع  زا  جرفلاوـبا 
هضرع وا  رب  ار  مالسا  منادب  ار  بادآ  منک و  رایتخا  مالـسا  ات  ما  هدمآ  تسا ،  سیقلا  ءرما  نم  مان  متـسه و  ینارـصن  يدرم  تفگ :  دیـسرپ 

دمآ نوریب  رمع  دزن  زا  وا  نوچ  تفریذپ .  دندرک ،  داهنـشیپ  وا  هب  دندوب -  ماش  رد  هک  ار -  هعاضق  هلیبق  تراما  دـش و  ناملـسم  دـندرک و 
نب یلع  نم  دومرف :  وا  هب  ترضح  دندوب .  ردپ  هارمه  مالسلا  هیلع  نیسح  نسح و  درک و  تاقالم  ار  وا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ترضح 
وت اب  دنویپ  هب  ار  ام  تسادخ ،  لوسر  رتخد  همطاف  ناشردام  هک  دـننم  نادـنزرف  نانیا  و  میوا ،  داماد  ادـخ و  لوسر  يومع  رـسپ  بلاط  یبا 

تدـنزرف هب  ار  یملـس  مرگید  رتخد  و  مدروآ ،  رد  وت  دـقع  هب  ار  وا  هایحم  مان  هب  مراد  يرتخد  یلع !  ای  تفگ :  سیقلا  ءرما  تسا .  تبغر 
هیلع نینموملاریما  هک  دیـسرن  بش  هب  زور  نآ  دـیوگ :  یم  یناغا  باتک  بحاص  مداد .  نیـسح  هب  بابر  ماـن  هب  ار  مرتخد  نیموس  نسح و 

هللادبع و ياهمان  هب  دروآ  دنزرف  ود  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  بابر  دومرف .  دقع  نیـسح  شدنزرف  يارب  ار  سیقلا  ءرما  رتخد  بابر  مالـسلا 
برع گرزب  ياه  هداوناخ  فارـشا و  زا  سیقلا  ءرما  وا  ردپ  دوب و  هدیزگرب  نانز  زا  بابر  هک :  دیوگ  یم  یبلک  بئاس  نب  ماشه  هنیکس . 

فوطعم وا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیانع  رظن  هراومه  تشاد و  ازسب  یتلزنم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  رد  بابر  تفر و  یم  رامـشب 
هنیکـس و اهب  نوکت  اراد  بحال  یننا  كرمعل  دومرف :  ءاشنا  هنیکـس  شدـنزرف  وا و  هرابرد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ار  راعـشا  نیا  و  دوب ، 
هنیکـس و نآ  رد  هک  ار  يا  هناخ  مراد  تسود  نم  هک  دـنگوس  وت  ناج  هب  باتع  يدـنع  بتاعل  سیل  یلام و  لج  لذـبا  اـمهبحا و  باـبرلا 
 : هک تسا  هدـش  تیاور  تسین  باتع  قح  نم  دزن  ار  هدـننک  باتع  و  منک ،  یم  لذـب  ار  ملام  مراد و  یم  تسود  ار  ود  نآ  دـشاب ،  باـبر 

هلفاق اب  مه  بابر  دیوگ :  یم  ریثا  نبا  تسیرگ .  یم  دیلان و  یم  هتـسویپ  دوب ،  هدـنز  ات  بابر  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  دـعب 
هک ادخ  لوسر  زا  سپ  زگره  نم  تفگ :  بابر  دندیبلط ،  يرسمه  هب  ار  وا  شیرق  فارشا  تشگزاب  هنیدم  هب  نوچ  تفر و  ماش  هب  ناریسا 

یفقـس چیه  هانپ  هب  نامـسآ  ریز  زا  تسیرگ و  یم  نانچمه  لاس  کی  ات  و  دـش ،  مهاوخن  يرگید  دـنزرف  رـسمه  مدوب ،  شدـنزرف  رـسمه 
هب هاگنآ  دنام ،  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  رانک  رد  لاس  کی  بابر  ترـضح  دنا :  هتفگ  یـضعب  و  درپس !  ناج  هودنا ،  طرف  زا  ات  تفرن 

ارون ناک  يذلا  نا  دوب :  هدورـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هیثرم  رد  ار  راعـشا  نیا  و  تشذگ .  رد  هودنا  تدش  زا  دومن و  تعجارم  هنیدـم 
تنک هب و  ذولا  ابعص  البج  یل  تنک  دق  نیزاوملا  نارـسخ  تبنج  انع و  هحلاص  هللا  كازج  یبنلا  طبـس  نوفدم  ریغ  لیتق  البرکب  هبءاضتـسی 

نیب بیغا  یتح  مکرهـصب  ارهـص  یغتبا  هللا ال  نیکـسم و  لک  هیلا  يوای  ینعی و  نم  نیلئاسلل و  نم  یماتیلل و  نم  نیدـلا  محرلاب و  انبحـصت 
(773  ) نیطلا لمرلا و 

هبیط هنیدم  هب  مالسلااهیلع  بنیز  هردخم  ایلع  دورو 

 ، دیدرگ نایامن  رهش  داوس  دندش و  کیدزن  هنیدم  هب  ماش ،  زا  تشگزاب  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نوچ  بهذملا :  زارط  فلوم  هتفگ  هب 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  رونم  هضور  کنیا ،  هک  دیدرگ  هدایپ  اهلمحم  زا  نارهاوخ ،  يا  دومرف :  مالـسلااهیلع  بنیز  هردخم  ایلع 

تسا هدنامن  ندید  بات  ار  ام  هک  دیرب  يوس  کی  هب  ار  نارتش  نیا  و  رود ،  ار  اهلمحم  نیا  نارای ،  يا  دومرف :  سپـس  دیدرگ .  نایامن  هلآ 
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مغ و ياول  دـندمآ و  دورف  یگمه  سپ  دزاـت .  نوریب  نت  بلاـق  زا  شکراـبم  حور  تساوخ  یم  هک  دیـشکرب  یهآ  ناـنچ  تقو ،  نآ  رد  . 
دیـس ترـضح  همیخ  دندرتسگب و  دنتـشاد  دوخ  اب  البرک  يادهـش  زا  هک  یبابـسا  دـنتخاس و  نایامن  رـشحم  شورخ  هتـشارفا و  رب  تبیـصم 
نوچ دندرتسگ .  ار  ترـضح  نآ  دنـسم  دندرک و  اپ  رب  هنیدم  نوریب  رد  دندوب  هدرکن  اپ  رـس  رب  یلزنم  چیه  رد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا 

 : دیـشکرب دایرف  فاکـش  رگج  هلان  اب  دـمآ  شوه  هب  نوچ  داتفا .  نیمز  يور  هب  شوهیب  هک  دیـشکرب  هلان  ناـنچ  دـیدب ،  نیا  هردـخم  اـیلع 
ءالوه نیـسح ،  ای  یخا  ای  یتزع  نیع و  رون  یحی  تنک  هتجهملا و  مامحلا  يراوا  یل ال  امف  هاتفهلا  و  هاـمحلا ؟  نیا  هاـمکلا ؟  نیا  هاـتقرفاو 
الیوط انزح  ینتثروا  کبحن و  تیـضق  دق  ینیع  رون  ای  کمودـق  نورظتنی  کیلاوم  کئابرقا و  ءالوه  نسحلا و  كوخا  کما و  كدـج و 
انموی نیاف  يدج  هنیدم  يا  دومرف :  هتخاس  بطاخم  ار  رهـش  نآ  دروآ و  هنیدم  هب  يور  نآ  زا  سپ  ایـسنم .  ایـسن  تنک  تم و  ینتیل  الوطم 

لاجرلا و اندـقف  نامزلا  ثداوح  نم  مالالا  نازحالاب و  کیلا  انعجر  نکل  هعامجلا و  عمجلا و  هرـسم و  حرفلاـب و  کـنم  اـنجرخ  دـق  يذـلا 
تفرگ و ار  دجـسم  برد  فرط  ود  ره  دیـسر  هضور  هب  نوچ  دـیدرگ .  ناور  شدـج  رونم  هضور  يوس  هب  هاـگنآ  انلمـش  تقرفت  نینبلا و 

لوسر ای  هادج ،  ای  کیلع  مالـسلا  تفگ :  داد و  مالـس  ار  ادخ  لوسر  سپـس  دینادرگ .  لزلزتم  ار  دجـسم  هک  دروآ  رب  رگج  زا  هلان  نانچ 
بیحن اکب و  تدش  زا  نامدرم  تساخرب و  رهطم  ربق  زا  دنلب  يا  هلان  تقو ،  نیا  رد  دیوگ :  فنخم  وبا  نیـسحلا  یخا  کیلا  هیعان  نیا  هللا ، 

گـشرس اب  ار  اهنابایب  كاخ  هتـشاذگ  ارحـص  هب  رـس  ات  دـیتشاذگ  یم  او  شیوخ  هب  ارم  شاک  دومرف :  هردـخم  نآ  و  دـندمآ ،  رد  هزرل  هب 
بنیز لابقتـسا  هب  تایمـشاه  هنیدـم و  نانز  تقو ،  نآ  رد  میامن .  باوج  لاوس و  موش و  هنیدـم  لخاد  هنوگچ  اریز  مدرک ،  یم  رت  هدـید 
راصنا رجاهم و  نانز  دوب .  هدرک  نوگ  رگید  ار  هردخم  نآ  هرهچ  راگزور  ثداوح  نوچ  دنتخانـشن ،  لاح  ودب  رد  ار  هردخم  نآ  هتفاتش و 

نوچ دندیـشارخب و  اـهتروص  دـندرک ،  كاـچ  اـهنابیرگ  دـنتخادنیب ،  هراـخ  كاـخ و  رب  ار  دوخ  دـندیدب ،  تلاـح  نآ  نوـچ  نایـشیرق  و 
هقعاص صخش  نوچ  دندوب ،  ریحتم  توهبم و  امامت  و  دنتخاس ،  یم  بابک  ار  بآ  بآ و  ار  گنس  هک  يا  هنوگ  هب  دنتـسیرگ ،  ناگناوید 

وا هتـسویپ  دنرب و  هناخ  هب  ار  وا  ات  دنتفرگ  ارف  ار  هردخم  نآ  فارطا  نانز  سپ  دـنیآ .  نوریب  روبق  زا  تاصرع  هصرع  رد  هک  یتاوما  ای  هدز 
نوخ رد  هتـشک و  همه  نآ  نادرم  درادن و  بحاص  هک  موشب  لخاد  هناخ  مادـک  هب  مورب و  هناخ  هب  هنوگچ  دومرف :  دـنداد .  یم  تیلـست  ار 

(774  . ) تخاس هاراوآ  نت  زا  ار  نارضاح  ياهلد  هک  دومرف  یتاملک  و  دنشاب ؟  یم  هتشغآ 

مالسلااهیلع يربک  بنیز  اب  نینبلا  ما  تاقالم 

بنیز اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  رانک  هک  مالـسلا  هیلع  نینبلا  ما  دندش ،  هنیدم  دراو  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  یتقو  دنا :  هدروآ 
هتشک یگمه  دومرف :  مالسلا  هیلع  بنیز  ربخ ؟  هچ  منارـسپ  زا  نینموملاریما ،  رتخد  يا  تفگ :  يو  هب  درک و  تاقالم  مالـسلا  هیلع  يربک 

هیلع نیسح  دومرف :  بنیز  ربخ ؟  هچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  وگب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  يادف  هب  همه  ناج  درک :  ضرع  نینبلا  ما  دندش . 
نایرگ لاح  دنلب و  يادص  اب  تفوک و  رس  رب  ار  دوخ  ياهتسد  دینش ،  ار  نخس  نیا  ات  مالسلا  هیلع  نینبلا  ما  دنتشک .  هنشت  بل  اب  ار  مالـسلا 

راـگدای نآ  تفگ :  نینبلا  ما  ما .  هدروآ  يراـگدای  کـی  ساـبع  ترـسپ  زا  نینبلا ،  ما  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  بنیز  هانیـسحاو !  تفگ : 
 ، دید ار  نآ  ات  مالسلا  هیلع  نینبلا  ما  و  دروآ ،  نوریب  رداچ  ریز  زا  ار  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  نینوخ  رپس  مالسلا  هیلع  تبنیز  تسیچ ؟ 

(775  . ) داتفا نیمز  هب  شوهیب  دنک و  لمحت  تسناوتن  هک  تخوس  شلد  نانچنآ 

نادنمدرد بیبط 

هب شهام  نوچ  راسخر  رب  هتـسشنب  سب  هار  رابغ  دیآ  یم  رامیب  دـباع  هفوک  ماش و  هار  دـیآ ز  یم  رای  کنیا  هک  تکـس  اه  هنیـس  رد  ادـص 
لها ناوناب  يا  الا  دیآ  یم  رادبت  لد  اب  نادنمدرد  بیبط  ترـسح  دص  ود  اب  هنیدـم  نادـنمدرد  يا  الا  دـیآ  یم  رات  ییامن  دزیا  هنییآ  مشچ 

یم رالاسهپس  یب  ینیسح  يودرا  هک  نک  اشامت  نایرگ  هدید  اب  نینبلا  ما  ایب  دیآ  یم  راوخمغ  لداب  ردارب  یب  بنیز  هک  دییآ  زاوشیپ  برثی 
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دیآ

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق  رانک  مالسلااهیلع  بنیز 

هک دـسر  یم  ام  نامگ  هب  مینیب .  یمن  هدرک  اپ  رب  شدـنزرف  ود  يارب  رفعج  هللادـبع  هک  يراوگوس  ازع  سلاجم  رد  ار  بنیز  ناوناب  يوناـب 
یم ار  وا  هک  درذگ  یمن  يزیچ  یلو  تسا .  هتفر  باوخ  هب  یناوتان  رثا  رد  هدروآ و  راشف  وا  رب  یگدوسرف  تبیـصم و  جنر  یباوخ و  رادیب 

يراز هیرگ و  زج  هب  بنیز  يارب  زورما  دـنک .  یم  وج  تسج و  ار  يزیچ  هدـش و  يراک  ماـجنا  یپ  رد  هدرک و  يراد  دوخ  کـشا  زا  مینیب 
 . دنوش وحم  یتیگ  هحفـص  زا  هک  تسین  راوازـس  راوگرزب  نادیهـش  نیا  ادخ  هب  دور و  رده  هب  دـیابن  كاپ  نوخ  نیا  تسا  يرگید  هفیظو 

لوسر تیب  لها  دورو  ربخ  زا  دنتفر ،  یم  شیپ  دش  یم  یهتنم  البرک  هب  یکاخ  هداج  هک  اج  نآ  رهش ،  جراخ  هب  هتسد  هتسد  مدرم  ( 776)
نادرم نوچ  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  نایعیـش  دوب ،  متام  ازع و  هچراپ  کی  هنیدم  دش ،  يا  همهمه  مدرم  نیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

هجض يرت  هوبنا  تیعمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجسم  لباقم  دندرک ،  یم  نویش  هجض و  نانز  دنتخیر و  یم  کشا  هدرم  ناوج 
هزرابم زا  هک  عاجـش  يوناب  نآ  رتش  دش .  دنلب  نویـش  هجـض و  يادص  بنیز  ندید  اب  دوش .  یم  هنیدم  دراو  بنیز  دـندرک .  یم  نویـش  و 

یلو دـندز .  هقلح  شدوجو  درگ  رب  ناوناب  دومن ،  فقوت  دجـسم  لباقم  رد  تشگ ،  یم  زاب  هفوک  ماـش و  هتفر و  باوخ  مدرم  هنارگدادـیب 
ار شا  يرازگتمدخ  راختفا  هک  نانآ  کمک  هب  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  تفرگارف .  ار  اج  همه  توکس  نویش  هجـض و  ياج  هب  ناهگان 

توکس یضترم  یلع  رتخد  ناهگان  درک .  یم  هاگن  هریخ  هریخ  مدرم  توکس  هب  هداد و  هیکت  دجـسم  رد  هب  دش و  هدایپ  هواجک  زا  دنتـشاد 
ار نیـسح  مزیزع  ردارب  تداهـش  ربخ  نم  راوگرزب !  دـج  يا  دومرف :  نینچ  شراوگرزب  دـج  رهطم  تبرت  هب  باـطخ  تسکـش ،  مه  رد  ار 

مدرم یلو  درک ،  توکـس  یمک  دـندش .  ادـصمه  وا  اب  مدرم  هک  دیـشک  هجـض  نانچ  هاتوک  نخـس  نیا  لابند  هب  ( 777  ) ما هدروآ  تـیارب 
یهاگن فارطا  هب  بنیز  زاب  یلو  دنداتـسرف .  یم  نیرفن  نعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هداز  نالتاق  رب  دـندز و  یم  هجـض  نانچمه 

دومرف نخس  زاغآ  نینچ  هرابود  هاگنآ  دروآ و  دوجو  هب  رگید  يا  همهمه  دیشک ،  یم  بلق  قامعا  زا  هک  یمیالم  نازوس و  هلان  اب  هدنکفا 
 . دنتسه وت  مودق  رظتنم  هک  دنتـسه  وت  ناتـسود  ناشیوخ و  موق و  همه  اهنیا  تسا ،  وت  ردارب  ردام و  دج و  ربق  نیا  مردارب ،  نیـسح ،  يا  : 
هب ار  یخلت  زور  نینچ  مدوب و  هدرم  نم  شاک  يا  یتخاس و  التبم  یگـشیمه  هودنا  مغ و  هب  ارم  ایآ  یتفر  وت  نم !  مشچ  رون  يا  ردارب ،  يا 

هتسد ام  هک  زور  نآ  دش  هچ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هنیدم  يا  دومرف :  نینچ  هنیدم  مدرم  هب  باطخ  هاگنآ  و  مدید !  یمن  دوخ 
مغ اب  میا و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  نادنزرف  نادرم و  نامز ،  ثداوح  رثا  رد  زورما  یلو  میدـش ،  یم  جراخ  یلاحـشوخ  يداش و  اب  یعمج 

؟  میوش یم  دراو  هودنا  و 

هنیدم رد  يرادازع  سلاجم  مود :  لصف 

هنیدم رد  يرادازع  سلاجم 

هدش و شوپ  هایـس  دندنکفا  يرظن  هک  ار  اج  ره  دوب  هدرب  ورف  نویـش  هجـض و  رد  ار  هنیدم  هک  نیرفآ  جنر  كاندرد و  یهاگآ  نیا  زا  سپ 
ات دش  رارقرب  يرادازع  سلاجم  دندینـش ،  یمن  يزیچ  ترـسح  هآ و  کشا و  زج  دنداهن  یم  نایم  رد  هنیدـم  لها  اب  هک  ینخـس  ره  خـساپ 
هللا یلص  ادخ  لوسر  هشوگ  رگج  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تداهش  زا  نخس  سلاجم  نآ  رد  دنشاب ،  هدومن  ادخ  هار  نادیهـش  زا  يدای 

رفعج نب  هلادـبع  دوب  هدومن  دـقعنم  يرادازع  سلجم  هک  يدارفا  زا  یکی  دـمآ ،  یم  نایم  هب  وا  لامع  دـیزی و  ياـه  تیاـنج  هلآ و  هیلع و 
لیکشت یسلجم  شدنزرف  ود  هژیو  هب  نادیهش  رگید  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  شا  هدازومع  يراوگوس  يارب  هک  دوب  رایط 

نآ هب  دوب  هدش  فیرحت  دـیزی  فیثک  نارومام  هلیـسو  هب  هک  یقیاقح  زا  ندـش  ایوج  تیلـست و  ضرع  يارب  هتـسد  هتـسد  مدرم  دوب .  هداد 
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وا هک  دنتفگ  یم  همه  یلو  تفرگ ،  یم  ار  مالسلا  هیلع  یضترم  یلع  دیشر  رتخد  بنیز  غارس  دش  یم  دراو  سک  ره  دندمآ ،  یم  سلجم 
جنر و تیاهن  یب  رفس  نیا  رد  بنیز  دنتفگ :  یم  يا  هدع  دیـسر .  یم  اهـشوگ  هب  خساپ  ود  ماگنه  نیا  رد  هتبلا  درادن .  روضح  سلجم  رد 

نانخـس عون  نیا  خساپ  رد  یلو  ( 778  ) دنا هدرک  عنم  ار  وا  ازع  سلجم  رد  تکرـش  زا  هک  هتـشگ  ناوتان  هدوسرف و  نانچ  هدیـشک و  باذع 
یبالقنا کی  يراذـگ  هیاپ  شتلع  هدرکن  تکرـش  مه  ترـضح  رگا  هکلب  تسا ،  رتـالاب  نیا  زا  بنیز  تماقتـسا  ماـقم  هک  تفگ  ناوت  یم 

 . دش یم  هدایپ  دیاب  هنیدم  رد  هک  تسا 

 ! دوش شوماخ  دیابن  هنیدم 

یم دـنا  هتـشاذگ  وا  هدـهع  هب  هک  یتـیلووسم  هدـنیآ و  هب  تسـشن و  یم  اـهنت  یمک  اـج  ره  دوـب ،  مالـسلااهیلع  بنیز  یپ  رد  یپ  رکف  نـیا 
هشیمه دنشاب و  هتشاد  یبالقنا  حور  دیاب  هنیدم  یلاها  دوش  شوماخ  دیابن  هنیدم  دومرف :  یم  دوخ  شیپ  درب و  یم  جنر  تیاهن  یب  دیشیدنا 
هتـشاد قیقد  يا  همانرب  نم  هک  نیا  رگم  تسین  یندـش  ماجنا  ناملاظ  هیلع  شروش  یهاـگآ و  نیا  دنـشاب .  دـیزی  هیلع  تضهن  كرادـت  رد 

نیا رد  یلو  دوب ،  هدامآ  هیواعم  نب  دیزی  هیلع  یبالقنا  ياه  ینارنخـس  يارب  هنیمز  هفوک  ماش و  رد  درک ؟  عورـش  دـیاب  هنوگچ  یلو  مشاب . 
نآ زا  دیاب  مدروآ و  دوجو  هب  دـیزی  نارودزم  یتح  تاقبط  همه  رد  يرکف  بالقنا  کی  تاسلج  نیا  رد  ندرکن  تکرـش  اب  منک ؟  هچ  اج 

حرط و ار  يا  همانرب  هدش  يوحن  ره  هب  دـیاب  دـننک ،  شومارف  ار  تیناسنا  نادزد  نیا  تایانج  يدوز  هب  مدرم  مراذـگن  منک و  يرادرب  هرهب 
هتفریذـپ روضح  هب  ار  هنیدـم  نانز  هدومن و  سولج  هک  درک  باختنا  ار  هار  نیرتهب  ندیـشیدنا ،  اه  تعاـس  زا  سپ  هک  نیا  اـت  منک .  هداـیپ 

هک هنیدـم  ناقفخ  عضو  اب  تسناوت  یم  هک  دوب  یهار  نیرتهب  نیا  دـنک .  وگزاب  ار  هیما  ینب  میخژد  نارومام  هجنکـش  اه و  متـس  عیاـجف و 
لیابق و درک ،  ارجا  ار  هماـنرب  نیا  هک  يدـنچ  زا  سپ  دوب ،  هداد  صیخـشت  بوخ  دـنک .  باـختنا  دـندوب  هدروآ  دوجو  هب  دـیزی  ناروماـم 

(779  . ) دندمآ رب  یهاوخنوخ  رکف  رد  ریاشع 

هنیدم رادنامرف  همان 

بنیز سلجم  رد  هک  ناـنز  تسد  اـب  راـب  نیا  دنتـشاد و  تکرـش  يراوـگوس  سلاـجم  رد  هـک  يرادـنامرف  یفخم  ناروماـم  ناـسوساج و 
نیا هب  رگا  هک  دندرک  هاگآ  ار  رادنامرف  هدرک و  يزاس  هدنورپ  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  رتخد  بنیز  يارب  دنتفای  یم  روضح  مالـسلااهیلع 

 . دومن دـنهاوخ  توعد  دـیزی  هیلع  شروش  هب  ار  دوخ  نارهوش  هکلب  دـننک  یم  ماـیق  ناـنز  اـهنت  هن  کـیدزن  هدـنیآ  رد  دورب  شیپ  تروص 
ار عیاقو  هتـشون و  دیزی  هب  يا  همان  هک  تشاداو  ار  هنیدم  رادنامرف  قارـشالا  دیعـس  نب  رمع  رادنامرف ،  یفخم  نارومام  یپ  رد  یپ  ياهربخ 

 . دنک فیلکت  بسک  هداد ،  حرش  دهد  خر  يا  هثداح  هک  نیا  زا  شیپ 

مالسلااهیلع يربک  بنیز  ترضح  دیعبت  روتسد  موس :  لصف 

مالسلااهیلع يربک  بنیز  ترضح  دیعبت  روتسد 

تروشم اب  دوب  هدش  دیزی  تیاهن  یب  یتحاران  بجوم  هک  هنیدـم  رادـنامرف  قارـشالا  دیعـس  نب  ورمع  هدـنهد  ناکت  ياه  شرازگ  لابند  هب 
هک یشروش  زا  ات  دنک ،  دیعبت  دراد  لیامت  هک  اج  ره  هب  ار  بنیز  هنیدم  رادنامرف  ات  داد  روتسد  ادخ  زا  ربخ  یب  نایفارطا  اب  یپ  رد  یپ  ياه 

دیزی روتسد  ندیسر  اب  درک ،  یم  يرامـش  هقیقد  دیزی  روتـسد  تفایرد  راظتنا  هک  رادنامرف  ( 780  . ) دنیامن يریگولج  دـش  یم  ینیب  شیپ 
یلو دنام .  ظوفحم  شماقم  تسپ و  رگید  زور  دنچ  دروآ و  دـهاوخ  لمع  هب  يریگولج  یلخاد  شروش  زا  هک  دـش  لاحـشوخ  تیاهن  یب 

نیمه هب  بنیز  ترـضح  ایآ  دـشاب و  غالبا  رومام  یـسک  هچ  هک  تفر  ورف  هشیدـنا  نیا  رد  درک ،  رکف  روتـسد  نیا  رد  هک  یتاظحل  زا  سپ 
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مایق دیزی  هیلع  ای  دنریگ  یم  مارآ  مدرم  دش ؟  دهاوخ  هچ  وا  زا  سپ  یفرط  زا  دومن .  دهاوخ  تماقتـسا  ای  دنک  یم  كرت  ار  هنیدم  یگداس 
 . دیامن غالبا  بنیز  هب  اصخش  تفرگ  میمصت  هک  نیا  ات  درک  اهرکف  دننک ؟  یم 

 ! دننزب شتآ  ار  ام  رگا 

هجاوم بنیز  یحور  بالقنا  اب  یلو  دیناسر .  ترضح  ضرع  هب  ار  هیواعم  نب  دیزی  روتسد  هدش  بایفرـش  بنیز  روضح  هب  هنیدم  رادنامرف 
ياه هجنکـش  دـیا  هدرک  رکف  امـش  میا ؟  هدرک  شومارف  ار  تسا  هدـش  بکترم  دـیزی  هک  هچنآ  ام  ینک  یم  لایخ  وت  دومرف :  بنیز  دـش . 

هک دیناد  یمن  دشوج و  یم  ام  مشچ  لباقم  رد  تسا  هدش  هتخیر  قح  انب  هک  ییاه  نوخ  زونه  میا ؟  هدرب  دای  زا  ار  دیزی  یمـسج  یحور و 
بنیز تفر .  مهاوخن  نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  ربق  رـس  زا  دننزب  شتآ  ار  ام  رگا  مسق ،  ادخ  هب  دراد .  شزوس  ردـقچ 
هدـعو فلخ  ادـخ  یلو  ییوگ  یم  تسار  امـش  دـندرک :  ضرع  هدز ،  هقلح  وا  نینزاـن  دوجو  درگ  رب  اـهومع  رتخد  رگید  لـیقع و  رتـخد 
ماقتنا نارگمتس  ناراک و  هبت  زا  دنوادخ  يدوز  هب  دینک و  یگدنز  دیشاب  هتشاد  لیم  اجک  ره  ات  هداد  امـش  هب  ثاریم  هب  ار  نیمز  هدومرفن و 

 . ینک باختنا  ار  ینما  رهش  هک  تسا  رتهب  سپ  دیشک .  دهاوخ 

؟  منک باختنا  ار  اجک 

دیاب تفگ :  وا  هب  درک و  دیدهت  هنیدم  كرت  دیعبت و  هب  ار  بنیز  رادنامرف  هداتـسرف  مورب ؟  اجک  دنا  هدرک  دیدهت  دیعبت  هب  ار  نم  هک  لاح 
زگره هن . . .  هن . . .  هفوک  ای  ماش  ورب ،  یهاوخ  یم  هک  اجک  ره  هب  دـنتفگ :  مورب ؟  اجک  دومرف :  بنیز  یلو  يورب  نوریب  نیمزرـس  نیا  زا 

 ، تسا هدـیچیپ  هفوک  ماش و  رد  شنانخـس  نینط  زونه  هدرک  نشور  ار  اجنآ  دیـشیدنا  یم  دوخ  شیپ  مرادـن و  یـشوخ  لد  هفوک  ماش و  زا 
نیا فیثک  لامع  یلو  دنـشاب .  هتـشاد  يرادیب  هب  زاین  نآ  مدرم  هک  دنک  باختنا  ار  ییاج  تسا  رتهب  دنک  كرت  ار  هنیدم  هدش  انب  هک  الاح 
 . . یشاب رود  نیملسم  عامتجا  زا  دیاب  بنیز ،  تسا .  گنر  نامه  نامـسآ  يور  اجک  ره  هک  دنا  هدرک  نوگژاو  ار  قیاقح  نانچ  تموکح 

باختنا ار  دوخ  هاـگیاج  تروص  ره  رد  تسا .  وت  مرج  نیا  و  یناروش . . .  یم  دـیزی  هیلع  ار  مدرم  وت  يورب ،  تسد  رود  طاـقن  هب  دـیاب  . 
 . نک

رصم يوس  هب  دیعبت 

ینیگنس رد  هک  دیآ  یم  وت  يوس  هب  ینز  وش . . .  هدامآ  يریذپب . . .  دیآ  یم  وت  يوس  هب  هک  ار  ینامرهق  ات  وش  هدامآ  وش . . .  هدامآ  رصم 
هک ینامهم  يرادب . . .  یمارگ  ار  تزیزع  نامهم  مدقم  ات  وش . . .  هامآ  تسا . . . .  هتخادـنا  هیاس  نیمز  رب  راوتـسا  ياه  هوک  نوچ  راقو  و 

همطاف یـضترم و  یلع  لوسر ،  ادخ و  نوچ  رادـب ،  یمارگ  رادـب ،  یمارگ  ار  وا  وت  نونکا  تسا .  هدـید  شرت  يور  نانابزیم  زا  رمع  کی 
هدش هک  مه  راب  کی  يارب  شیارجام  رپ  یگدـنز  رد  دـیاش  راب  نیلوا  يارب  ات  رادـب ،  یمارگ  دـنا .  هتـشاد  یمارگ  ار  وا  مالـسلااهیلع  ارهز 

بالقنا وا  عطاق  نایب  هک  ینامهم  تخیر .  مه  هب  ار  اه  خاـک  شماـن  تبیه  هک  یناـمهم  ردـقنارگ . . .  یناـمهم  دـباوخب . . .  هدوسآ  تسا 
 . دیبوک مهرد  ار  وا  هناهاش  سلجم  دنازرل و  ار  دیزی  شدایرف  هک  ردـق  یلاع  ینامهم  دـیناسر .  لماکت  هب  ار  مالـسلااهیلع  یلع  نب  نیـسح 

اهنآ دندرک و  یم  رورس  يداش و  هک  ییاه  لد  رب  تسکش و  مهرد  ار  یگتخاس  ياه  تب  شا  یمارگ  دادجا  نوچ  هک  نکش  تب  ینامهم 
نانچ تفرگ ،  هدـیدان  ار  اه  قرب  قرز و  هک  اـه  خاـک  هدـننک  بارخ  یناـمهم  درک .  بصن  ار  دـیزی  دـض  مچرپ  دنتـسناد  یم  یجراـخ  ار 
یماح ینامهم  نامورحم ،  عفادـم  ینامهم  دـش .  هدـیبوک  ناشرـس  رب  اه  خاک  ییوگ  هک  درک  ناشیرپ  ار  اه  نیـشن  خاـک  لاوحا  عاـضوا و 

ناوراک نیا  وش ،  هدامآ  رـصم ،  عاجـش  يروشیدنا  ریلد ،  يوج  راکیپ  بنیز  مالـسا . . .  سـسوم  نامرهق  بنیز  ناشکتمحز .  ناربجنر و 
 . دنک یم  تکرح 
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هاگدیعبت هب  ناوراک  تکرح 

رادنامرف يارب  ار  هنیدم  دش ،  دیعبت  مزاع  یلعج  هدنورپ  اب  ای  هدـنورپ  نودـب  همکاحم و  نودـب  ینمادـکاپ  مرج  هب  هانگ  یب  بنیز  ماجنارس 
دوب و هدولآ  خاک  زا  رتهب  دـیعبت  مالـسلا  هیلع  یلع  همطاف و  رظن  رد  تشاذـگ .  يو  راوخ  ایند  تسرپ و  نز  تریغ و  یب  نارودزم  هدولآ و 

يارب ار  هنیدم  یضترم ،  یلع  دنزرف  دوب .  یکاپان  اب  يرهـش  ياه  خاک  رد  یگدنز  زا  رت  هنادنمتفارـش  رتوکین و  یکاپ  اب  دیعبت  رد  یگدنز 
بنیز تفرگ .  رارق  ناراکتیانج  فیدر  رد  هانگ  نودب  شا  هتخوسلد  هداز  ردارب  زا  رود  دش و  دیعبت  راپـسهر  درک و  عادو  یمولعمان  تدم 
بنیز دنور .  یم  دیعبت  نادنز و  هب  ناکین  ناکاپ و  دنرب و  یم  رس  هب  اه  خاک  رد  رادتقا  اب  ناراک  تیانج  دیزی ،  هاگتـسد  رد  هک  دراد  ربخ 

یم ناسحا  دنیامن و  یم  باذع  دوخ  سوه  لیم  هب  تسا و  ینیشن  رصق  نانز  سوه  هب  هتسب  ناملـسم  مدرم  تشونرـس  نییعت  هک :  دناد  یم 
یب هدولآ و  ناسنا  کی  سوه  هک  تسا  یناسک  نامه  زا  زین  وا  دناد  یم  بنیز  دننک .  یم  دازآ  دنتـسرف و  یم  دـیعبت  نادـنز و  هب  دـننک و 

رایتخا ار  ییابیکـش  ربص و  طقف  شکـالب  بنیز  داتـسرف .  دـیعبت  هب  هتفر  باوخ  هب  راـکفا  ندرک  نشور  یهاـنگ و  یب  مرج  هب  ار  وا  ناـمیا 
 . دنارذگ یم  راگزور  اه  ناسنا  يارب  دنمتداعس  هدنیآ  راظتنا  هب  تسا ،  راودیما  یهلا  هدعو  هب  هدرک و 

رصم هب  دورو 

رصم دراو  مشاه  ینب  نانز  زا  نت  دنچ  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  شزیزع  ردارب  نارتخد  همطاف  هنیکس و  اب  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح 
وا دوخ  رـصق  هک  ءارمحلا  راد  رد  ار  ترـضح  نآ  دندوب و  هدمآ  لابقتـسا  هب  یتعامج  اب  رـصم  رادنامرف  يراصنا  دلخم  نب  هملـسم  دندش . 
نآ هب  رهش  نیا  زا  هکلب  دنامن ،  رهش  کی  رد  رگید  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شردارب  تداهـش  زا  سپ  مالـسلااهیلع  بنیز  دنداد .  لزنم  دوب ، 

صخشم یهارمگ  لطاب و  هار  زا  عامتجا  يارب  ار  تیاده  قج و  هار  رد  درک و  یم  وگ  زاب  اج  همه  ار  البرک  ناتساد  دش و  یم  لقتنم  رهش 
هدنیآ هب  هدرسفا  يرطاخ  اب  بنیز  ( 781  . ) دومن یم  انشآ  شردارب  تداهش  هفسلف  تقیقح و  اب  ار  مدرم  هلیسو  نیدب  ماجنارـس  دومن و  یم 

ایآ ایادخ ،  دراد :  اه  سفن  ثیدح  دوخ  اب  ارهق  هتـشگ ،  مورحم  دازآ  هدارا  لمع و  زا  يدازآ و  عیـسو و  ياضف  زا  دیزگ و  اوام  دـیعبت  رد 
دیهـش ار  منازیزع  ناردارب و  دننک و  یـشکرس  نایغط و  هک  دنراورپب  تمعن  زان و  رد  ار  مرجم  نانیـشن  خاک  رورپ ،  نود  راگزور  نیا  دـیاب 

زا يربخ  چیه  هک  ار  ما  هدیدمتـس  هداز  ردارب  دزادـگب و  قارف  مغ  هب  دـنک و  ادـج  یگداوناخ  تبحم  رهم و  رانک  زا  اه  لاس  ارم  دـنزاس ؟ 
تـسد هب  مالـسلا  مهیلع  یلع  همطاف و  هانگ  یب  دنزرف  هس  اب  ایآ  اهلا !  راب  دنازوسب ؟  نم  ییادج  هصغ  هب  درادـن  رـصم  رد  شا  همع  لاوحا 
هاگتسد يوخ  دنت  نشخ و  نارومام  اب  درذگ  یم  وا  زا  هک  یتعاس  هقیقد و  ماش  حبـص و  نایدیعبت  رگید  نوچ  دتفیب و  دیعبت  هب  ناراکهانگ 

هچ راک  نیا  رد  دوش ؟  هریچ  یکاپ  رب  یکاپان  یهانگ و  یب  رب  هانگ  ماجنارس  دیاب  ایآ  اراگدرورپ !  دشاب .  هتـشاد  دروخ  رب  دیزی  هنامیخژد 
اه سفن  ثیدح  لیبق  نیا  اب  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  مالسلا و  هیلع  یضترم  یلع  رتخد  بنیز ،  یناد .  یم  رتهب  دوخ  وت  تسا ؟  یتحلـصم 

 . درب یم  رس  هب  تسا  شردام  ردپ و  شدج و  ناردارب و  تاقالم  هک  يدنمتداعس  هدنیآ  راظتنا  هب 

لد زوس 

هک دـشاب  رظاـن  رادرب  زا  سپ  دوب :  نیا  وا  هودـنا  مغ و  ثعاـب  رتشیب  دروخ .  یم  لد  نوخ  درب و  یم  جـنر  ـالبرک  زادـگناج  هعقاو  زا  سپ 
زور بش و  شموصعم  یتوکلم و  هفایق  نامه  اب  بنیز  زیزع  نیـسح  ییوگ  وت  دننک .  يزاب  یمالـسا  ماکحا  اب  دیزی  هاگتـسد  فیثک  لامع 
یم اه  همزمز  تشاد و  يرس  رس و  ردارب  یلایخ  تروص  اب  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  هدرک  زیزع  رتخد  نیا  دوب و  مسجم  شمـشچ  شیپ  رد 

مرظن زا  هک  نم  مارآ  لد  دـش  هچ  سپ  يدوب ،  رهاوـخ  رارق  یب  لد  مارآ  وـت  منیـسح !  تخیر .  یم  اـه  کـشا  دز و  یم  ياـه  هلاـن  درک ، 
اهنت هن  يدرک و  یم  عولط  منازحا  هبلک  رد  هتـسویپ  هک  وت  مناج ،  زا  رتزیزع  نیـسح  نم !  هام  يدرک ؟  رارقیب  ار  مرارقیب  لد  يدش ،  ناهنپ 
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یم افـص  ارم  حور  بلق و  تا  هناـکدوک  موـصعم و  حور  يافـص  زا  يدرک و  یم  نشور  ار  ما  هدرـسفا  لد  هناـخ  هـکلب  ارم  کـیرات  هـبلک 
زا رورس و  افص و  نآ  زا  ارم  حورجم  بلق  ناوتان و  حور  نم و  هدرسفا  لد  نم و  هبارخ  هبلک  دیزی  فیثک  لامع  هنوگچ  يدید  يدیـشخب ، 

هناریو هناشاک  دوخ  عولطاب  يدومن و  یم  بورغ  عولط و  نم  هناشاک  قفا  رد  هراومه  وت  مناشخرد !  رهم  يا  درک .  مورحم  غورف  رون و  نآ 
ینـشور هک  ار  ییاهنآ  دنک  تنعل  ادخ  يدرک .  یم  نشور  مردارب  ردپ و  ردام و  تداهـش  زا  دعب  ارم  هدـیدمغ  لد  هناخ  ناهن  ترهاوخ و 

وت زا  رود  هک  یناد  یم  امتح  يراد ،  ربخ  نم  هتسکش  بلق  هدزمغ و  لد  زا  امتح  مردارب !  مزیزع ،  دندرک .  شوماخ  ار  ملد  هبلک و  شخب 
 ، مناج زا  رتزیزع  نیـسح  تسا .  هدش  بیهم  هایـس و  لوغ  هفایق  نوچ  نم  مشچ  رد  یگدـنز  هفایق  هتـشگ و  رات  هریت و  مرظن  رد  ملاع  قافآ 

ذوفن شناج  هشیر  بلق و  قامعا  ات  وت  قشع  تبحم و  يدرب ،  یم  رـس  هب  شرانک  رد  زور  بش و  هک  وت  شکالب  رهاوخ  یهاـگآ  مناد  یم 
ساسحا دوخ  ناج  ماک  رد  ار  يریذـپان  لمحت  هدنـشک و  یخلت  هچ  وت  قارف  رد  رهاوخ  نیا  هدرک .  فرـصت  ار  شدوجو  ياپارـس  هدرک و 

تا هتسخ  لد  رهاوخ  لثم  وت  نادنزرف  ما ،  هدید  رون  دزاس .  یم  يراج  شقاتشم  رظتنم و  نامـشچ  زا  کشا  تارطق  تروص  هب  دنک و  یم 
وت نارهاوخ  نادنبلد و  دش  یم  هک  بش  ماش  هبارخ  رد  مزیزع ،  نیـسح  دنزیر .  یم  کشا  دنراذگ و  یم  دـنزوس و  یم  تتداهـش  زا  سپ 

يولگ قارف ،  یـسک و  یب  تبرغ و  هصغ  مزیزع !  دـندرک .  یم  لگ  دوخ  مشچ  بآ  زا  ار  نآ  دـنداهن و  یم  كاخ  شلاـب  هب  رـس  هناـبیرغ 
 . دنزیر یم  ورف  هدید  زا  ار  لد  هبانوخ  درازآ و  یم  ار  اه  نآ  هناموصعم  باذج و  نامشچ  و  درشف ،  یم  ار  نانآ 

مانمگ زابرس 

دوجو ام  راید  رد  تقیقح  نادرم  زا  نت  دـصکی  يا  هناسفا  نانامرهق  ياج  هب  مان و  اب  دیهـش  نت  ود  داتفه و  مانمگ  زابرـس  نت  کی  ياج  هب 
اب نوزفا  هدع  یلو  دـنریگب .  هدـهع  هب  دـنناوت  یم  ار  گرزب  راک  ره  يراکادـف  اب  كدـنا  هدـع  دـندنامهف  ناهج  هب  هک  یناراکادـف  دراد ، 
اب دـننکب .  يا  هتـسیاش  دیـشر و  راـک  دـنناوت  یمن  يراکادـف  حور  یب  تورث ،  ملع و  اـب  هیاـپ ،  ره  زا  نـکمت  لـیاسو و  هنوـگ  ره  نتـشاد 
زا هک  تسا  نیا  يارب  دـیتسه  بقع  اـم  زا  یل  و  شوغآ ،  مه  لـیاسو  ناـهج  کـی  اـب  هک  ناگدـنیآ  امـش  هک  دـنداد  ماـیپ  دوخ  يراکادـف 

ناهج ياه  مان  ریاس  زا  مان  نیا  مانمگ .  دنچ  ره  دوش ،  شومارف  دراذگن  ار  راکادف  زابرـس  تسا  نماض  ناهج  دـیراد .  يرـسک  يراکادـف 
نانآ يوک  هب  هک  میراد  یگنرد  هچ  مانمگ  نازابرـس  زین  مان و  کین  نادیهـش  مان و  شوخ  نازابرـس  نینچ  نیا  دوجو  اب  سپ  تسا .  یفاک 
يرثا مان و  هتخاب و  ار  دوخ  هک  مراکم  لئاضف و  رد  اما  دنا  مگ  دننام .  مک  مه  دنا و  مگ  مهام  مانشوخ  نادیهـش  نیا  يرآ  مینک .  يرذگ 

 . دنا مگ  نارگید  دننانیا  هک  يداو  نآ  رد  يرگن .  یم  مشچ  هب  لیاضف  اپ  ات  رس  ینیب و  یمن  اه  نآ  دوخ  زا  نانآ  يوک  رد 

ام هفیظو 

رگا تسا .  ناور  تایح  بآ  همشچرس  ناس  هب  تایح  عاعـش  دبا  ات  ناگدنز  نیا  زا  هچ  دراد ،  اج  میزروب  قشع  يدبا  ناگدنز  نیا  هب  رگا 
حور هب  مینک  دیدجت  ار  نانآ  هیحور  رادرک و  مادقا و  شور  رگا  میا .  هداد  تاجن  راشف  جنر و  زا  ار  دوخ  ناور  مینک  دـیدجت  ار  نانآ  مان 

ادخ رکذ  ار  نانآ  مان  هک  دزـس  مینک  تیوقت  ار  نییآ  نانآ  یتسرپ  ادخ  هبنج  اب  رگا  میا .  هدرک  تمدـخ  يرگ  یماظن  هفیظو  يروشحلس و 
سانـش هفیظو  رگا  تفای .  میهاوخ  نانیا  ناور  ناج و  هاگراب  هبق و  رد  میبایب  اج  کی  رد  میهاوخب  ار  لیاضف  همه  رگا  اـم  تفاـی .  میهاوخ 

رد ار  قالخا  ام ،  قالخا  ناملاع  رگا  تسا .  نایبرم  يارب  يا  هریخذ  رابنا  ام و  هدـهع  رب  نانآ  راتفگ  راـتفر و  رادرک و  يروآ  داـی  میـشاب ، 
انف هریخذ  دوخ  حالس  حالـص و  هاپـس  هب  دنونـشب  ار  نانآ  مایپ  يروشحلـس  ماظن و  حور  هیهت  يارب  رکـشل  ناریما  رگا  دننیبب .  نانیا  نهاریپ 

ار دش  دمآ و  ياهرد  ندوشگ  هویش  دنراد  رب  مدق  کی  لمع  تقیقح و  يداو  هب  اعدا  زا  هک  دنهد  رد  نت  نافراع  رگا  دنا .  هدناسر  ریدپان 
راگزاس اقل  اب  اقب  دندید  نوچ  هک  هدناشک  نانچ  ار  نانآ  یپایپ  قوش  هک  دید  دـنهاوخ  ار  ینادرم  تفرگ ،  دـنهاوخ  دای  توکلم  ناهج  هب 

دوش یم  مولعم  تسا ،  ییاوسر  هب  ام  راک  دنـشاب  نانیا  رگا  قیـالخ  رب  يادـخ  تجح  دـندیبوک .  ار  اـقل  رد  دـندنک و  ار  اـقب  ساـبل  تسین 
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(782  . ) تسین روشحلس  هک  درادن  يرذع  فراع 

یبهذم ناگدنیوگ  مالسلا و  هیلع  مولظم  ماما  نارادازع  اب  دنچ  ینخس  مراهچ :  لصف 

مالسلا هیلع  مولظم  ماما  نارادازع  اب  دنچ  ینخس 

نوچ اهریت  هدش و  هدیشک  فالغ  زا  فرط  ره  زا  نمـشد  ياهریـشمش  هک  یماگنه  نامولظم  دیـس  دناوخ .  زامن  اروشاع  زور  نیـسح  ماما 
زین گنج  رد  یتح  مالـسا  رد  هک  نانچ  دومرف  ادا  تعامج  اب  درکن و  كرت  تقو  لوا  رد  ار  زامن  دوب  هداد  رارق  فدـه  ار  وا  ناراب  تارطق 

رد یناوخ و  هحون  سلاجم  ینیسح و  بکاوم  رد  هک  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  رب  نارادازع  نادنم و  هقالع  مومع  دنناوخب .  تعامج  اب  دیاب 
 : دـننادب تسا  هتـسیاش  دـنناد  یم  نید  هب  دـنم  هقالع  ار  ناشدوخ  دـنهد و  یم  لیکـشت  همئا  تاـیفو  ماـیا  رد  هتفه و  ره  هک  رایـس  لـفاحم 
نآ ندرب  نیب  زا  يارب  تلالض  رفک و  رکشل  هک  نمشد  موجه  بل و  هنشت  اوه و  يامرگ  عقوم  نآ  رد  اروشاع  زور  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس 
هک یـسک  هب  دروآ و  ياج  هب   ( فوخ زامن   ) تعامج اـب  ار  نآ  درکن و  شومارف  ار  زاـمن  دـندوب  هدـش  عمج  شیاـفو  اـب  ناراـی  ترـضح و 

ار وت  ادخ  دومرفن :  دهدب .  رارق  نارازگزامن  زا  ار  وت  ادخ  يروآ  نم  دای  هب  ار  زامن  دومرف :  تسا ،  زامن  تقو  هللا  لوسر  نبای  درک  ضرع 
يادهـش زا  هک  ار  صخـش  نآ  هک  دـنک  یم  اعد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  یماقم  یعقاو  نارازگزامن  ماـقم  سپ  دـهد .  رارق  نادیهـش  زا 

زا ار  ناشدوخ  هک  نانآ  سپ  تسا .  نایامن  زامن  تیمها  تمظع و  ماما ،  شیامرف  زا  دهد و  رارق  نارازگ  زامن  زا  ار  وا  دنوادخ  تسالبرک 
نآ زا  دننک و  یم  ییارس  هحون  دنهد و  یم  لیکشت  رایس  لفاحم  يراوگوس و  سلاجم  دنناد و  یم  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  نادنم  هقالع 
یم ریخات  هب  نآ  تقو  زا  دنرامـش و  یم  کچوک  ار  نآ  هدرک و  تناها  دنهد و  یمن  تیمها  زامن  هب  یلو  دنیامن ،  یم  ینادردق  ترـضح 

ریخات هب  تقو  لوا  زا  ینعی  دننک ،  یم  عیاض  ار  زامن  مدرم  نامزلا  رخآ  رد  هک  هدش  دراو  رابخا  رد  هک  نانچ  دـننک ،  یم  عیاض  دـنزادنا و 
تابجاو مها  زا  هک  زامن  تقو  رد  ای  دنوش  یم  يرگ  هبدـن  ییارـس و  هحون  لوغـشم  دـنوش ،  یم  تراجت  بسک و  لوغـشم  دـنزادنا و  یم 

زامن هماقا  هار  رد  ار  دوخ  كاپ  نوخ  نادیهش  هاش  نامولظم و  دیس  نانآ !  لاح  هب  ياو  دنوش .  یم  ینز  هنیس  لوغشم  هدومنن  ییانتعا  تسا 
 . دـش دـهاوخن  لوبق  مه  رگید  لامعا  دوشن  لوبق  يدـنوادخ  هاگرد  رد  زامن  رگا  هک  تسا  تیاور  رد  درک .  ادـها  نآ  نتـشاد  هاـگن  اـپرب 
هک یناسک  لاح  هب  ياو  دریگب .  قشم  رس  ترضح  تایونم  فده و  زا  دهدب و  تیمها  زامن  هب  هک  تسا  یسک  ادهشلا  دیـس  هب  دنم  هقالع 
هک دنرادن  عالطا  صاخشا  لیبق  نیا  ایآ  دنیامن .  ینادردق  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  زا  یلو  دننک  مدهنم  المع  دشاب  زامن  هک  ار  نید  نوتس 

دوبن روط  نآ  رگا  دنزاس .  فرحنم  دوخ  حیحص  ریـسم  زا  ار  مالـسا  عیاض و  ار  زامن  دنتـساوخ  یم  نانآ  دنراد .  تقفاوم  هیما  ینب  اب  المع 
 ، دندناوخ یم  زامن  هیما  ینب  يروتاتکید  هاگتـسد  ( 783 ( ؟  دـناوخ هبنـشراهچ  زور  رد  يا  هناهب  هب  ار  هعمج  زامن  ارچ  هیما  ینب  روتاـتکید 

دجسم مود  ثعـشا ،  دجـسم  لوا  دندرک ،  انب  هفوک  رد  دجـسم  راهچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  هنارکـش  هب  دنتخاس ،  یم  مه  دجـسم 
(784  ) اعیمج هللا  مهنعل  یعبر  نب  ثبش  دجسم  مراهچ  كامس ،  دجسم  موس  ریرج ، 

یبهذم ناگدنیوگ  اب  ینخس 

لیاذر عیمج  زا  دـیاب  هقبط  نیا  هک  يروآ ،  دای  تسا و  رکذـت  ناونع  هب  هکلب  مینک ،  یمن  نییعت  هفیظو  مرتحم  ناـظعاو  ناـغلبم و  يارب  اـم 
يراکزیهرپ اوقت و  هب  ار  مدرم  دننکن و  لمع  دوخ  ياه  هتفگ  هب  دوخ  هک  دشابن  نینچ  دنراد .  هدـهع  هب  ار  مدرم  يربهر  نوچ  دنـشاب  هزنم 

یکین هب  ار  مدرم  ایآ  نولقعت  الفا  باتکلا  نولتت  متا  مکسفنا و  نوسنت  ربلاب و  سانلا  نورماتا  تسا :  هدمآ  هرقب  هروس  هیآ 44  رد  دنناوخب . 
هب رما  یبهذـم  یعامتجا و  ریطخ  فیاظو  زا  یکی  دـیمهف ؟  یمن  ایآ  دـیناوخ ،  یم  هک  نیا  اب  دـیراد  شومارف  ار  دوخ  دـینک و  یم  توعد 

نیا دنناوت  یم  یناسک  تسا .  غیلبت  ظعو و  قیرط  زا  یبهذم  فیاظو  یمالـسا و  فراعم  هب  مدرم  نتخاس  انـشآ  رکنم و  زا  یهن  فورعم و 
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تردق اویـش و  نایب  اب  هتـشاد و  يرترب  نارگید  رب  يداقتعا  یقالخا و  یملع و  رظن  زا  هک  دنوش  راد  هدهع  ار  سدـقم  مهم و  رایـسب  هفیظو 
رگا و  دنزاس .  هدامآ  قیاقح  كرد  قح و  دوهش  يارب  ار  نانآ  هدیشخب ،  تاجن  تاهبش  كوکش و  بادرگ  زا  ار  مدرم  دنناوتب  دوخ  نامیا 

هب اهنت  هن  دـننک ،  يدـصت  ار  ساسح  راک  نیا  ینید  قیاقح  هب  ندوبن  انـشآ  یقالخا و  تعاضب  یملع و  ناوت  نتـشادن  اـب  قیـالان  صاخـشا 
 ، هدربن يرادرب  هرهب  اهنآ  راتفگ  زا  عامتجا  و  دنا ،  هدرک  كاله  ار  دوخ  ( 785  ) هردق فرع  ءرما  کله  ام  مالسلا  هیلع  یلع  هدومرف  مکح 

کیرات اهنآ  رب  ار  قح  نتفای  هار  هتخاس و  رود  مالسا  سدقم  قیاقح  زا  ار  مدرم  يزرو  ضرغ  ریـصقت و  ای  یهاتوک  روصق و  يور  زا  هکلب 
نخـس و ریثات  رد  دوخ  ياج  هب  کی  ره  هک  دنا ،  هدرک  رکذ  یطیارـش  غلبم  ظعاو و  يارب  ینید  راوگرزب  نادنمـشناد  تخاس .  دنهاوخ  رت 

یم رکذ  ار  طرـش  دنچ  هنومن  يارب  درب .  میهاوخ  نایز  هدـیاف  ياج  هب  نآ  ندوبن  اب  تسا و  رثوم  مزال و  یبهذـم  سلاجم  زا  نتفرگ  هجیتن 
ات دـشاب  دـقتعم  ناهرب  لیلد و  يور  زا  دوخ  دـیوگ ،  یم  نید  لوصا  فراعم و  باب  رد  هچنآ  هب  غلبم   - 1 دوش :  نشور  بلطم  اـت  مینک . 

دوخ رکنم ،  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ظعو و  باب  رد  هللا و  لوسر  ادـمحم  نا  نودهـشی  صمح  لـها  دـیوگن :  صمح  رهـش  نذوم  دـننام 
 ، هل نیکراتلا  فورعملاب  نیرمالا  هللا  نعل  دومرف :  هک  دـنکن  شومارف  ار  یلع ع  هتفگ  دـشاب و  رانک  رب  تارکنم  باکترا  زا  فورعم و  لها 

دشاب لداع  دیاب  غلبم  ظعاو و   - 2 دنازوسب .  ار  دوخ  دنک و  نشور  ار  مدرم  هک  دـشابن  یغارچ  و  ( 786  ) هب نیلماعلا  رکنملا  نع  نیهانلا  و 
تجح وا  نخـس  درک و  دامتعا  ناوت  یمن  قساف  هتفگ  رب  هک  نیا  هچ  دـننک ،  داـمتعا  شا  هتفگ  رب  دنونـشب و  ار  وا  نخـس  دـنناوتب  مدرم  اـت 

ابنب قساف  مکءاج  نا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  دیامرف :  یم  میرک  نآرق  هک  نانچ  دشاب ،  هطـساو  شناگدنب  ادخ و  نایم  رد  دـناوت  یمن  تسین و 
هک هاگنآ  دـش ،  لزان  طـیعم  یبا  نب  هبقع  نب  دـیلو  هراـبرد  هیآ  نیا  ( 787  ) نیمدان متلعف  ام  یلع  اوحبـصتف  هلاهجب  اـموق  اوبیـصت  نا  اونیبتف 

هقباس تیلهاج  رد  اهنآ  اـب  هک  دـیلو  دـندش .  نوریب  وا  لابقتـسا  هب  هلیبق  لـها  دـش و  روماـم  قلطـصملا  ینب  هلیبق  هب  تاقدـص  نتفرگ  يارب 
دـندیزرو و عانتما  تاکز  نداد  زا  قلطـصم  ینب  تفگ :  تشگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  هدـش ،  نامگدـب  تشاد  ینمـشد 
ار تجح  دامتعا و  هشیمه  يارب  دش و  لزان  هیآ  نیا  هک  دورب  اهنآ  گنج  هب  تساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ .  یم  غورد 
اب رگا  هک  دشاب  بظاوم  دیاب  غلبم  هصالخ  دسانشن .  تجح  ار  نآ  دنکن و  دامتعا  قساف  هتفگ  رب  ناملسم  زگره  ات  تشادرب  قساف  راتفگ  زا 
هب دننکن و  خیرات  تیاور و  ثیدح و  لقن  يرتفد  گنج و  ره  زا  دنشاب  بظاوم  دیوگن .  نخس  دیلو  نوچ  دراد ،  ینمشد  ضرغ و  یـسک 

هعیـش ربتعم  بتک  دنک ،  عوجر  مهم  ریـسافت  هب  نآرق  ریـسفت  رد  دشابن .  لوسر  ادخ و  هب  تنایخ  غورد و  جیورت  شراک  نید  جیورت  ياج 
دنهد یمن  تمحز  دوخ  هب  نوچ  دنناوخ ،  یم  طلغ  ار  تایآ  ام  نامز  ياهربنم  زا  يا  هدع  دننکن .  ثیدح  لقن  لیطابا  بتک  زا  هتشاذگ  ار 

دننزب و بیج  هب  ییاه  لوپ  هک  نیا  يارب  ناقیالان  نادرخ و  یب  زا  یضعب  رتالاب  نآ  زا  دنیوگ .  یم  هابتشا  ار  لیاسمای  دننک  عوجر  نآرق  هب 
ای دنناد  یم  هعیش  ار  دوخ  نانیا  دننک .  یم  ییوگ  دب  دیلقت  عجارم  زا  دننیشن و  یم  درخ  یب  دارفا  دزن  ای  اهربنم  رد  دنـسرب ،  یـشآ  نان و  هب 
یم عطق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادخ و  زا  شتیالو  دنک  تناها  هعیـش  عجارم  هب  یـسک  رگا  دنتـسه ؟  عجارم  نآرق و  نید و  هب  نانئاخ 

هک دـیوگن  يزیچ  دزرون ،  تناها  نید  ناگرزب  هب  دـنهدن .  رارق  شیاتـس  حدـم و  دروم  ار  رجاف  قساف و  دـننکن و  جـیورت  ار  لـطاب  دوش . 
یهن لدع و  جیورت  ياج  هک  ار  ربنم  دزیخنرب و  نارگمتـس  يرای  هب  دنز .  مه  هب  ار  مدرم  شمارآ  درآ و  دـیدپ  يا  هنتف  ای  دروآ  راب  يداسف 
انشآ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سدقم  فده  هب  ار  مدرم  دنکن و  رورغم  ار  ناراکهنگ  دهدن .  رارق  ملاظ  تردق  تکوش و  هلیـسو  دادیب  زا 
دوبن نیا  يارب  وا  تداهش  درکن و  شزاس  رگدادیب  راکهنگ  مدرم  اب  زگره  درک و  مایق  هانگ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  دننادب  ات  دزاس 

 . دـننک یـضار  دوخ  زا  ار  وا  دـنا  هدوب  هراچیب  مدرم  قح  زا  هچنآ  اب  دـننک و  لاماپ  ار  مدرم  قح  يرمع  وا  تعافـش  ناـنیمطا  هب  یمدرم  هک 
اجیب تافرصت  هدرکن و  فرصنم  اهنآ  حیحص  یناعم  زا  ار  تیب  لها  رابخا  تایاور و  یناب ،  عمتسم و  ندرک  یضار  ترهـش و  بسک  يارب 

وا زا  یمکح  ای  دـیوگ  یم  يا  هلاسم  هاگره  دـیاشگن و  نداد  اوتف  هب  نابز  دـهد  یمن  هزاجا  وا  یملع  ماـقم  رگا  درادـن .  اور  اـه  نآ  رد  ار 
شنانخـساهت دنادب  فظوم  ار  دوخ  ( 788  . ) دـنک لقن  وا  مان  هب  ار  دـهتجم  ياوتف  مناد و  یمن  دـیوگب  احیرـص  دـناد  یمن  رگا  دـش  لاوس 

ممیت و لسغ و  هلاسم  زونه  یتاهد  نالف  هک  تسا  نآ  هباطخ  زا  دوصقم  دـیوگب .  ار  مدرم  یعرـش  لئاسم  مه  یهاگ  هکلب  دـشابن ،  هباطخ 
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هام هرک  ولوپآ و  زا  دنناد ،  یمن  مه  ار  دوخ  هرمزور  لئاسم  یـضعب  ای  دـمهف  یم  هباطخ  یک  وا  درادـن .  مه  داوس  تسین و  دـلب  ار  شزامن 
دوب هراچیب  وا  هک  دیاشگن  تراسج  هب  نابز  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  هب  تبـسن  دراد .  هدیاف  هچ  سانلا  ماوع  مدرم  يارب  دننز .  یم  فرح 

هب مه  ار  نمـشد  یتح  و  دومن ،  اپ  هب  متام  يراوگوس و  سلجم  خاک  رد  درک و  شوپ  هایـس  روطچ  ار  دیزی  خاک  سپ  دوب  هراچیب  وا  رگا  . 
ای هضور  هک  دـشاب  بظاوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیب  لها  ای  البرک  نادیهـش  ناریـسا و  زا  کی  ره  دروم  رد  دروآ .  رد  هیرگ 

یلاعت هللا  ءاشنا  میراودیما  تسا .  مالـسلا  مهیلع  همئا  تیب و  لها  يارب  هناگادج  یتبیـصم  هحون  ای  هضور  رد  غورد  دـناوخن ،  غورد  هحون 
رخآ ياه  هنتف  رورش  زا  ار  همه  دیامرف و  تمارک  لمع  قیفوت  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  نارکاذ  یبهذم و  ناگدنیوگ  همه  رب  دنوادخ 

 . دیامرف ظفح  نامزلا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدنزومآ  راصق و  تاملک  مجنپ :  لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدنزومآ  راصق و  تاملک 

تساوخ تیفاع  بانج  نآ  يارب  دنوادخ  زا  درک و  یسرپ  لاوحا  ترضح  زا  مالک  نیلوا  رد  دروخرب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  اب  يدرم 
مالس ات  دیهدن  نخس  هزاجا  یسک  هب  دومرف :  دعب  دهد .  تیفاع  تیادخ  تسا ،  نتفگ  نخس  زا  لبق  مالس  دومرف  باوج  رد  ترضح  نآ  . 

لج هللا  الا  ارصان  کیلع  دجیال  نم  ملظلا  كایا و  ینب  يا  دیامرف :  یم  تیصو  نمض  رد  شرسپ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ( 789  . ) دنک
ینک متس  درادن  يروای  وت  ربارب  رد  لجوزع  يادخ  زج  هک  یسک  رب  ادابم  مرسپ !  دومرف :  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  شدنزرف  هب  ( 790  ) زع و 

 : درک ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  يدرم  تسا  نید  قـطنم  تسا و  نیـسح  مارم  نیا  هک  ورب  ملظ  ریز  هب  هن  یـسک  هب  نک  ملظ  هن  . 
(791  . ) دسر یم  دب  کین و  هب  تسا ،  دنت  ناراب  دننام  ناسحا  تسین ،  نینچ  دومرف :  ترـضح  نآ  دـش .  دـهاوخ  عیاض  لها  ان  هب  ناسحا 

تسا خزود  ياه  گس  شروخ  نان  هک  رادرب  تبیغ  زا  تسد  ینالف !  يا  دومرف :  ترضح  تفگ ،  دب  يرگید  هب  وا  ربارب  رد  هک  يدرم  هب 
 . دبلط یم  رذع  هن  دنک و  یم  دب  هن  نموم  اریز  ینکب ،  یهاوخ  رذع  تسا و  هدش  دب  هک  يوشب  هجوتم  دـعب  هک  ینک  يراک  ادابم  ( 792 . )
نآ زا  یکی  هدننک و  مالس  نآ  زا  هن  تصش و  دراد ،  هنـسح  داتفه  ندرک  مالـس  ( 793  . ) دهاوخ یم  رذع  دنک و  یم  دـب  زور  ره  قفانم  و 
 - 1 دنتـسه :  هتـسد  هس  ادخ  هب  ناگدننک  تدابع  ( 795  . ) دزرو لخب  ندرک  مالـس  هب  هک  تسا  یـسک  لـیخب  ( 794  . ) تسا وگ  باوـج 

هتـسیاش تدابع ،  عون  نیا  دـننک ،  یم  یگدـنب  شدودـحمان  ياه  تمعن  هب  نتفاـی  تسد  شاداـپ و  هب  لـین  هزیگنا  هب  ار  دـنوادخ  یهورگ 
تسا دیرخ  رز  ناگدرب  روخ  رد  زین  تدابع  نیا  دنتسرپ ،  یم  شمیظع  باذع  سرت  زا  ار  دنوادخ  یضعب   - 2 تسا .  وجدوس  نارگادوس 

تسا و ناگدازآ  رارحا و  تدابع  نیا  دننک ،  یم  تدابع  یناسنا  هفیظو  کی  يادا  يرازگ و  رکـش  روظنم  هب  ار  دنوادخ  هک  یناسک   - 3 . 
هعومجم وت  ناسنا ،  نیا  کضعب  بهذ  موی  یضم  املک  مایا  تنا  امنا  مدآ  نبای  ( 796  . ) تسا تادابع  مامت  زا  رترب  لضفا و  یتدابع  نینچ 

ضرع مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  يزور  صاعورمع  ( 797  . ) تسا هتفر  وت  دوجو  زا  یتمـسق  درذـگ  یم  هک  يزور  ره  یتـسه ،  اـهزور 
رقـصلا ما  اخارف و  اهرثکا  ریطلا  ثاغب  دومرف :  باوج  رد  ترـضح  میراد ؟  دالوا  رتشیب  ام  دـیتسه و  دالوا  مک  مشاـه  ینب  امـش  ارچ  درک : 

لیبس زا  رتدوز  ام  ياه  لیبس  ارچ  درک :  ضرع  تسا .  دالوا  مک  يراکـش  زاب  یلو  دـنراد  دایز  دالوا  رنه  یب  ياه  غرم  ( 798  ) روزن هالقم 
رپ امش  ياه  شیر  ارچ  درک :  ضرع  دننک .  یم  دیفـس  ار  امـش  لیبس  دنراد و  وبدب  ناهد  امـش  نانز  دومرف :  دوش ؟  یم  دیفـس  امـش  ياه 
مک راز  هروش  نیمز  ( 799  ) ادکنالا جرخیال  ثبخ  يذلاو  هبر  نذاب  هتابن  جرخی  بیطلا  دـلبلا  و  دومرف :  تشپ ؟  مک  ام  ياه  شیر  تسا و 
نب یلع  رـسپ  نیا  شاب ،  تکاس  هک  داد  مسق  ار  صاع  ورمع  دوب ،  سلجم  نآ  رد  هک  هیواعم  لصاحرپ .  هزیکاپ  نیمز  اـما  تسا ،  لـصاح 

ییاناوت مراکهانگ و  يدرم  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  يدرم  تسا .  بلاطیبا 
هک نآ  لوا  نک :  هانگ  یهاوخ  یم  هچ  ره  نکب و  راک  جنپ  دومرف :  ترضح  نک .  هظعوم  ارم  مشکب ،  تیصعم  زا  تسد  هک  مرادن  ار  نآ 
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 . نک هانگ  یهاوخ  یم  هچ  ره  ورب و  نوریب  ادـخ  تکلمم  تیالو و  زا  هک  نیا  مود  نک .  هانگ  یهاوخ  یم  هچ  ره  روخم و  ار  ادـخ  يزور 
یم توملا  کلم  نوچ  هک  نیا  مراهچ :  نک .  هانگ  یهاوخ  یم  هچ  ره  سپس  دنیبن ،  ار  وت  دنوادخ  هک  نیزگ  نکـسم  ییاج  هک  نیا  موس 

وت خزود  کلام  هک  یماگنه  رگا  مجنپ :  نکب .  هانگ  یهاوخ  یم  هچ  ره  نارب و  شیوخ  زا  ار  وا  دنک ،  ادج  تندـب  زا  ار  وت  حور  دـهاوخ 
یم ضرع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ( 800  . ) نک هانگ  یهاوخ  یم  هچ  ره  نک ،  یچیپرس  شا  هتفگ  زا  یناوت  یم  درب  یم  شتآ  يوس  هب  ار 

هب یبایتسد  تموکح و  هب  هقالع  رطاخ  هب  هن  دـش  رداص  نم  زا  رگمتـس ) تیعمج  نیا  اـب  هزراـبم  رد   ) هچنآ یناد  یم  وت  ادـنوادخ ،  درک : 
و منیبـب ،  اـج  همه  رد  ار  وت  نییآ  ياـه  هناـشن  هک  دوب  نیا  يارب  هکلب  اـیند ،  تورث  لاـم و  زا  يریگ  هرهب  يارب  هن  و  دوب ،  ماـقم  تردـق و 
تابجاو و و  دننک ،  یگدنز  ناما  نما و  رد  دنبای و  ییاهر  متس  دنب  زا  وت  هدیدمتس  ناگدنب  و  منک ،  هدهاشم  اهرهش  یمامت  رد  ار  حالصا 

درم مدوب .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدـخ  رد  نم  دـیوگ :  یم  نامعن  نب  ییحی  ( 801  . ) ددرگ ارجا  اج  همه  وت  ياهروتـسد  ماـکحا و 
 : دومرف مراد .  یلاوس  ربمغیپ ،  رـسپ  يا  تفگ :  برع  داد .  خساپ  ترـضح  درک .  مالـس  دوب .  هتـسب  ار  دوخ  تروص  هک  دـش  دراو  یبرع 

یم هک  تسا  نآ  نامیا  دومرف :  هچ ؟  ینعی  درک :  ضرع  تشگنا .  راهچ  دومرف :  تسا ؟  ردـق  هچ  نیقی  ناـمیا و  ناـیم  درک  ضرع  وگب . 
؟  تسا رادقم  هچ  برغم  قرشم و  هلـصاف  درک :  ضرع  تسا .  تشگنا  راهچ  شوگ  مشچ و  نایم  مینیب و  یم  هک  تسا  نآ  نیقی  میونش و 

اهراـک نیرت  حـیبق  درک :  ضرع  مدرم .  زا  يزاـین  یب  دوـمرف :  تـسیچ ؟  رد  درم  تزع  درک :  ضرع  باـتفآ  زور  کـی  ردـق  هـب  دوـمرف : 
ایند صرح  دنمتورث و  زا  لخب  یگنت و  رظن  گرزب و  صخش  زا  غورد  هاشداپ و  زا  یگلصوح  یب  يدنت و  ریپ و  زا  قسف  دومرف :  تسیچ ؟ 

مالـسلا هیلع  یلع  میهد .  یم  همتاـخ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هیاـمنارگ  ياـه  شیاـمرف  زا  یکی  اـب  ار  شخب  نیا  ( 802  . ) ملاـع زا 
عیبیال ریقفب  و  خ ل )  هللا -  نید   ) نیدلا لها  یلع  هلـضفب  لخبیال  ینغب  و  هملعل ،  لمعتـسم  قطان  ملاعب  هعبراب :  نیدـلا  ماوق  تسا :  هدومرف 
لمع دوخ  ملع  هب  هک  يرونخس  نادنمشناد  تسا :  سک  راهچ  هب  نید  يرادیاپ  ( 803  ) ملعلا بلط  نع  ربکتی  لهاجب ال  و  هایندب ،  هترخآ 
ربکت ملع  لیـصحت  زا  هک  ینادان  دشورفن ،  ایند  هب  ار  شترخآ  هک  يریقف  دنکن .  غیرد  نید  لها  زا  ار  ییاراد  دازام  هک  يدـنمتورث  دـنک . 

 : دش ضرع  دبیرفن .  ار  امش  دننک  دمآ  تفر و  اهنآ  رد  هک  يدارفا  ترثک  دجاسم و  يرایسب  لاح  نیا  رد  ددرگ .  رب  ارقهق  هب  ایند  دزرون . 
زا نطاب  رد  نید و ) . . .  یب  دارفا  اب  ینعی   ) دـینک ترـشاعم  مدرم  اب  رهاظ  رد  دومرف :  درک ؟  یگدـنز  دـیاب  هنوگچ  تقو  نیا  رد  یلع ،  ای 

هدنز مالسلا  هیلع  یلع  لآ  یلع و  یتسود  هب  ار  ام  و  دیامرف ،  ظفح  شزغل  اطخ و  زا  ار  نیملـسم  همه  هللا  ءاشنا  دنوادخ  دیـشاب .  رانک  اهنآ 
نیرهاطلا هلآ  دمحم و  نیلسرملا ،  ءایبنالا و  متاخ  انیبن  اندیس و  یلع  هللا  یلـص  و  انطاب ،  ارهاظ و  ارخآ و  الوا و  هللادمحلا  دناریمب .  درادب و 

 . یلاخلخ ینابر  یلع  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مرح  مق -  یسمش  دنفسا 1355  قباطم 17  يرمق  لوالا 1397  عیبر   17 امیلست .  ملس  و 

اهتشون یپ 

اهتشون 1 یپ 

ءادهشلاوبا ص 1 و 77. زا  لقن  هب  ص 267  مالسلا ،  هیلع  نیسح  تمظع  زا  يوترپ  - 3 ص 3 . ءادهشلاوبا ، - 2 ص 72 . لابقا ،  ناوید  - 1
رد هشیاع  - 7 ص 75 . نومکاحلا ،  هعیشلا و  - 6 ص 275 . مالسلا ،  هیلع  نیسح  تمظع  زا  يوترپ  - 5 هریثا ج 3 ص 317 . نبا  لماک  - 4

نسحلا ةایح  - 11 ص 184 . ج 10 ، ریدغلا ، - 10 ج 1 ص 185 . قودص ،  لاصخ  - 9 ص 212 . یلع ،  ماما  - 8 ص 125 . هیواعم ،  نارود 
ج هباصا ،  ص 87 ، باعیتسا ،  زا  لقن  ص 85 ، مالسلا ،  هیلع  نیسح  بالقنا  هفسلف  - 13 . 190 ریدغلا ج 10 ص ،  - 12 ج 2 ص 130 . ، 

نیسح بالقنا  هفسلف  همدقم  زا  هدافتسا  اب  - 15 ص 183 . ج 10 ، ریدغلا ، ص 6و 7 ، ج 3 ، يدوعسم ،  بهذملا  جورم  - 14 ص 172 . ، 2
ج قحلا ،  قاقحا  - 18 يزاریش .  مراکم  رصان  داتسا  زا   ، تداهش هفـسلف  - 17 ص 474 . ج 5 ، ناـیبلا ،  عمجم  - 16 ص 12 . مالسلا ،  هیلع 

دورب بشما  دورب  تسیک  دومرف  باحـصا  هب  مرکا  لوسر  ترـضح  ردب  بش  رد  - 19 ص 48 . ج 4 ، بوشآ ،  رهـش  بقانم  ص 65 ، ، 11
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مالسلا هیلع  نینموملاریما  ترضح  دندرکن ، راک  نیا  رب  مادقا  مادکچیه  دندرک و  توکـس  باحـصا  دروایب ؟ دشکب و  بآ  هاچ  زا  ام  يارب 
یهاچ نآ  بآ و  هاچ  هب  دیـسر ، سپ  تشاد  تملظ  دـمآ و  یم  داب  رـس و  دوب  یبش  بش  نآ  تفر ،  نوریب  بآ  بلط  هب  تشادرب  یکـشم 

، دمآ نوریب  درک و  رپ  ار  کشم  تفر و  نییاپ  هاچ  هب  مرجال  دـشکب  بآ  هاچ  زا  ات  تفاین  يولد  ترـضح  نآ  کیرات ،  دوگ و  رایـسب  دوب 
داب هاگان  دومرف ، تکرح  تساخرب و  سپ  دش  فرطرب  ات  تسشن  نآ  یتخس  زا  بانج  نآ  هک  ترـضح  نآ  اب  دروخرب و  یتخـس  داب  هاگان 

دیسر و يداب  وحن  نامه  هب  زین  موس  هبترم  دورب  تساوخ  هراب  رگید  دش ، رد  زین  وا  ات  تسشن  ترـضح  نآ  دمآ ، نآ  دننام  يرگید  یتخس 
نسحلاابا ای  دیسرپ : ترـضح  دیناسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یل  لوسر ص  ترـضح  هب  ار  دوخ  تساخرب و  دش  در  نوچ  تسـشن و  ترـضح  نآ 

ندش فرطرب  تهج  هب  مثکم  تفرگ و  ارف  هزرل  ارم  دوب و  تخس  رایسب  دیـسر و  نم  هب  يداب  هبترم  هس  درک : ضرع  ؟  يدمآ رید  هچ  يارب 
درک و مالـس  وت  رب  هک  هتـشرف  ارزه  اب  دوب  لیئربج  لوا  نآ  دومرف : هن  درک : ضرع  یلع ؟  ای  دوب  هچ  اهنآ  یتسناد  ایآ  دومرف : دوب  اهداب  نآ 
هک هکئالم  رازه  اب  دوب  لیفارسا  نآ  زا  سپ  و  دندرک ، مالـس  درک و  مالـس  وت  رب  هک  هتـشرف  رازه  اب  دوب  لیئاکیم  يرگید  و  دندرک ،  مالس 
نآ نآرق  تسا  نیمه  هب  هراشا  هک  دیامرف : یم  یمق  ثدحم  موحرم  ام  ددم  تهج  هب  دندمآ  دورف  اهنیا  دندرک و  مالس  وت و  رب  درک  مالس 

پاچ ص 380 ، ناـنجلا ،  حـیتافم   . ) هدوـب تبقم  هس  رازه و  هس  بش  کـی  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموـملاریما  يارب  زا  هتفگ  هـک  یـسک 
 ، لامالا یهتنم  - 23 ص 281 . ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  - 22 ص 463 . ج 1 ، یفاک ،  - 21 هیآ 88 . دوه  هروس  - 20 يدازآ )  مایپ  تاراشتنا 

اضرلا رابخا  نویع  ص 490 ، ج 10 ، قحلا ،  قاقحا  - 26 ص 82 . قودص ،  یلاما  - 25 ص 95 . هعیشلا ج 4 ، نایعا  - 24 ج 2 ص 432 .
نیسح تمظع  زا  يوترپ  - 29 ص 206 . ج 1 ، لاـمالا ،  یهتنم  - 28 ج 1 ص 88 . یمزراوخ ،  لـتقم  - 27 ص 26 . ج 2 ، مالـسلا ،  هیلع 
یهتنم - 32 میدق .)  پاچ   ) ص 237 زجاعملا ، ۀنیدم  ص 125 ، هیـصولا ،  تابثا  - 31 ص 44 . هیهبلا ،  راوـنا  - 30 ص 58 . مالسلا ،  هیلع 

زا مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  میظع  ماما  خیرات  هزجعم  همدقم  زا  هدافتـسا  اب  - 34 ص 305 . نویعلا ،  ءـالج  - 33 ص 206 . لامالا ج 1 ،
يوناب - 37 ص 462 . ج 6 ، تعاجش ،  رصنع  - 36 ص 462 .  خـیرات ،  تازجعم  ناونع  اب  ج 6  تعاجش ،  رصنع  - 35 يا .  هرمک  همالع 
مهیلع نیموصعم  یملع  راونا  هعومجم  - 40 ص 125 . مالسا ،  هنومن  يوناب  - 39 ج 3 ص 200 . هسمخلا ،  لئاضف  - 38 ص 125 . مالسا ، 

 ، فوهل - 42 ص 169 . یحیرط ،  بختنم  ص 318 ، لوبمالسا ،  پاچ  هدوملا ،  عیبانی  - 41 ص 193 . یفسلف ،  یلع  خیش  جاح  زا  مالسلا 
ج 6 خیرات ،  هزجعم  تعاجش و  رـصنع  - 44 ص 94 . ج 4 ، قشمد ،  پاچ  هعیـشلا ،  نایعا  - 43 ص 397 . ج 11 ، قحلا ،  قاـقحا  ص 12 ،
ص 249. یمزراوخ ،  لـتقم  ص 445 ، ةدوملا ،  عبیاـنی  - 47 ص 23 . دولخلا ، تانج  - 46 ج 1 ص 7 . تعاجش ،  رـصنع  - 45 ص 461 .
نم و دومرف : یم  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  دیوگ : یم  سابع  نبا  - 49 ص 445 . باب 77 ، هدوملا ،  عیباـنی  - 48
-52 هیآ 160 . فارعا ،  هروس  - 51 هیآ 12 . هدئام  هروس  - 50 میتسه .  موصعمو  كاپ  نیـسح ،  دالوا  زا  رفن  هن  نیـسح و  نسح و  یلع و 

لئاسم یسررب  - 56 هیآ 33 . بازحا ،  هروـس  - 55 ج 2 ص 45 . هسمخلا ،  لـئاضف  - 54 ییاهب .  خیش  - 53 ص 136 . خیراوتلا ،  بختنم 
41 ناینس ،  رظن  زا  - 59 هیآ 34 . بازحا ،  هروس  - 58 ص 192 . خیراوتلا ،  بختنم  - 57 هیآ 6 . بازحا ،  هروس  ص 208 ، تماما ،  یلک 

يارب - 61 ص 292 . مارملا ،  ۀـیاغ  تسا :  هدـش  لـقن  ثیدـح  هعیـش 34  رظن  زا  - 60 ص 287 . مارملا ،  ۀـیاغ  تسا :  هدـش  لـقن  تـیاور 
ص دـئاوزلا ،  عمجم  - 62 میا .  هدومن  یفرعم  ار  یهلا  رون  جـنپ  ناـفلاخم  هک  دوش  هعجارم  باـتک  نیمه  دـعب  تاحفـص  هب  رتشیب  حیـضوت 
،ص 608. رواشیپ ياهبش  - 64 داهتجالا ص 101 . صنلا و  ص 319 ، ج 3 ، ناهرب ،  ریسفت  ج 6،ص 304 ، لبنح ،  دمحا  دنسم  - 63 . 167
ص 297. ج 9 ،  قحلا ،  قاـقحا  - 68 ص 356 . ج 8 ، ناـیبلا ،  عمجم  - 67 ص 286 . مارملا ،  ۀـیاغ  - 66 ص 239 . نیطمـسلا ،  ررد  - 65
 ، یفشک يذمرت  يوضترملا ،  بقانم  - 71 ص 37 . اهتیالو ، اهءال  و  - 70 ص 208 . ج 1 ، هسمخلا ،  لئاضف  ص 173 ، ج 3 ، ریدغلا ، - 69

عیبانی - 75 ج 1،ص 88 . يربط ،  نیدـلا  دامع  یئاهب ،  لماک  - 74 ص 38 . اهتیالو ، اهءالو و  - 73 ص 221 . یفاک ج 1 ، - 72 ص 205 .
هرهچ - 78 ص 293 . مارملا ،  ۀیاغ  زا  لقن  هب  ص 209 ، تماما ،  یلک  لئاسم  یسررب  هبظخ 232 77 - هغالبلا ،  جهن  - 76 ص 5 . هدوملا ، 

ص ج 3 ، بقانم ،  - 81 ص 221 . تیاده ،  غورف  - 80 هیآ 61 . نارمع ،  لآ  هروس  - 79 ص 43 . مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  ناشخرد  ياه 
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هینک - 83 تسا .  هدش  نایب  الـصفم  ات 1  زا ص 70  ج 9 ، قحلا ،  قاـقحا  - 82 ص 392 . ماصخلا ،  ۀـیافک  ص 24 ، ج 2 ، جـهنم ،  ، 370
هنیدم زا  تمیزع  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دوب ، كوبت  گنج  گنج ،  نیا  - 84 تسا .  هدوب  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ترضح 

ریزو و ینعی  یتسه  یسوم  هب  تبـسن  نوراه  دننام  نم  هب  تبـسن  وت  دومرف : درک و  بوصنم  هنیدم  رد  دوخ  ياج  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ، 
ج فاشک ،  - 86 ج 6 ص 405 . لامعلا ،  زنک  ص 32 ، یئاسن ،  صئاصخ  زا  لقن  هب  ص 221  تساده ،  غورف  - 85 یتسه .  نم  نیشناج 
ص 179: ج 1 ، ناهرب ،  ص 246 ، ج 3 ، نازمیلا ،  ص 220 88 - تیادـه ،  غورف  - 87 ص 119 . ج 2 ، يواـطنط ،  رهاوج  ص 134 ، ، 1

رهش نبا  بقانم  - 90 ص 49 . راحب ج 9 ، ص 110 ، ج 9 ،  قحلا ،  قاـقحا  - 89 ص 452 . نایبلا ج 3 ، عمجم  ص 177 ، ج 1 ، یشایع ، 
-93 ص 110 . ج 9 ، قحلا ،  قاـقحا  - 92 ص 240 . ج 10 ، زراگ ، ریسفت  ص 470 ، ج 5 ، نیلقثلا ،  روـن  - 91 ص 373 .  ج 3 ،  ، بوشآ

تقو داـیز  هک  نـیا  يارب  - 95 ص 474 . ج 5 ، نـیلقثلا ،  روـن  - 94 ص 255 . ج 1 ، هـسمخلا ،  لـئاضف  ص 11 ، ج 9 ، قـحلا ،  قاـقحا 
ص ج 9 ، قحلا ،  قاقحا  - 97 ص 116 . ج 9 ،  قحلا ،  قاقحا  - 96 دش . يراددوخ  یبرع  ياهرعـش  لقن  زا  میـشاب  هتفرگن  ار  ناگدنناوخ 

پاچ راخز ، ماققمق  - 100 هیآ 28 . رجف ، هروـس  - 99 ص 414 . ج 1 ، ۀـمغلا ،  فشک  ص 470 ، ج 5 ، نیلقثلا ،  روـن  ریـسفت  - 98 . 111
ص 18، نیطسلار ،  رد  ، 101 ص 2 -  ج 9 ، قحلا ،  قاقحا  ص 54 ، هعیشلا ،  هقیدح  - 102 هیآ 23 . يروش  هروس  - 101 ص 84 . میدق ، 
ص 136. ناجشالا ،  جعاول  زا  ص 179 ، یحو ،  نارادساپ  - 104 هیآ 32 . نارمع ،  لآ  هروس  - 103 . 259 ج 1 ص ،  هسمخلا ،  لئاضف 
-107 ص 192 . ج 5 ، نیلقثلارون ،  ص 107 ، ج 9 ، قحلا ،  قاقحا  - 106 روثنملا . رد  زا  لقن  هب  ، 288 ج 1 ص ،  هسمخلا ،  لئاضف  - 105
ج 5، نیلقثلا ،  رون  - 110 ص 6 . ج 5 ، نیلقثلا ،  رون  - 109 ص 229 . مارملا ،  ۀـیاغ  ص 286 ، ج 1 ، یفاک ،  - 108 هیآ 62 . ءاسن  هروس 

مجن هروس  - 114 ص 230 . ج 10 ، نیقداصلا ،  جهنم  - 113 ص 380 . ج 3 ، بقانم ،  - 112 ص 190 . نیلقثلا ج 5 ، رون  - 111 ص 190 .
لتقم ج 6 ص 220 ، لامعلا ،  زنک  ص 52، فجن ،  پاچ  ترایزلا ،  لـماک  - 116 ص 9 . دبات ، یم  دـبا  ات  هک  يرون  - 115 هیآ 3و 4 . ، 

قاقحا تاقاحلم  ص 292 ، ج 3 ، هسمخلا ،  لئاضف  ص 219 ، ج 1 ، یضترم ،  یماما  ص 17 ، همهملا ،  لوصف  ص 66 ،  یمزراوخ ج 1 ،
-118 ص 381 . ج 3 ، بوشآ ،  رهـش  نبا  بقاـنم  - 117 تسا .  هدرک  لقن  تنـس  لـها  زا  قیرط  هب 65   279 ص 265 -  ج 11 ، قـحلا ، 
ص 72. مالسلا ،  هیلع  نیسح  بالقنا  هفـسلف  - 120 ص 72 .  مالسلا ،  هیلع  نیسح  بالقنا  هفـسلف  - 119 ج 10 ص 637 . قحلا ،  قاقحا 
ص زجاعملا ، ۀنیدم  ءادهـشلادیس ، دـلج  ص 49 ، ج 1 ، خـیراوتلا ،  خـسان  - 122 ص 72 .  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  بـالقنا  هفـسلف  - 121
ص 128. مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لـها  بتکم  رد  - 124 ص 117 . تیبـب ،  لـها  بتکم  رد  - 123 ص 259 . ج 3 ، هسمخلا ،  لـئاضف  ،261

رابخا نویع  باب 45 ، ةدوملا ،  عیبانی  - 127 ج 10 ص 534 . قحلا ،  قاـقحا  - 126 ص 129 . مالـسلا ،  مهیلع  یتب  لها  بتکم  رد  - 125
 ، قودصلا یلاما  ص 52 ، فجن ،  پاچ  ترایزلا  لماک  - 129 ج 10 ص 534 . قحلا ،  قاقحا  - 128 ص 27 . ج 2 ، مالسلا ،  هیلع  اضرلا 

هیلع نینموملاریما  صئاـصخ  - 130 ص 180 . دـیفم ، داشرا   626 ص 595 -  ج 10 ، قـحلا ،  قاـقحا  ةدوملا ص 166 ،  عیباـنی  ص 85 ،
ننس ص 42 ، ج 1 ، هدوملا ،  عیبانی  - 133 ص 117 . مالسا ،  هنومن  يوناب  - 132 ص 117 . مالسا ،  هنومن  يوناب  - 131 ص 37 . مالسلا ، 

خسان - 134 ص 101 . داهتجالا ، صنلا و  ص 442 ، ج 2 ، لبنح ،  دمحا  دنسم  ص 65 ، ج 1 ، هجام ،  نبا  ننس  ص 248 ، ج 13 ، يذمرت ، 
تایرـشن زا  دبات ، یم  يدـبا  ات  هک  يرون  - 135 ص 381 . ج 3 ، بقاـنم ،  ص 52 ، ترایزلا ،  لـماک  ص 8 ، ج 10 ، راـحب ، ص 115 ، ، 

-138 ص 239 . ج 2 ، همعغلا ،  فشک  - 137 ص 433 . ج 2 ، قودص ،  لاصخ  - 136 ص 9 .  یفجن ،  یشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ  هینیسح 
قاقحا - 142 ص 19 . ج 6 ، خسان ،  - 141 ص 143 . يا ،  هرمک  همجرت  لاصخ  - 140 ص 286 . لاصخ ،  - 139 ص 454 .  راخز ، ماقمق 

ص رورسلا ، جاهنم  - 143 ص 218 . ج 2 ، هسمخلا ،  لـئاضف  ص 224 ، ج 2 ، بقانم ،  ص 249 ، دیفم ، داشرا  ص 632 ، ج 10 ، قحلا ، 
-148 ص 34 . اـم ، شور  هار و  - 147 ص 36 . اـم ، شور  هار و  - 146 ص 28 . اـم ، شور  هار و  - 145 هیآ ؟  بازحا ،  هروـس  - 144 . 13
ص ماقمق ،  ص 110 ، ج 4 ، هعیشلا ،  نایعا  - 150 ص 121 . مالسلا ،  هیلع  نیـسح  سدقم  بالقنا  - 149 ص 28 . ناتسار ج 1 ، ناتساد 

ص 161. ینعملا ،  ومس  ، 350
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اهتشون 2 یپ 

بقانم - 154 ص 460 .  ج 2 ، نویعلا ،  ءالج  - 153 ص 44 . مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  حلص  - 152 ص 207 . ج 2 ، همغلا ،  فشک  - 151
-157 ص 445 . ج 11 ، قحلا ،  قاقحا  ص 195 ،  ج 7 ، همنغلا ،  فشک  - 156 ص 96 .  ج 2 ، ناتسار ،  ناتساد  - 155 ص 400 . ج 3 ، ، 

یهتننم - 160 ص 157 . ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  - 159 ص 441 . ج 11 ، قحلا ،  قاـقحا  - 158 ص 33 . زیربت ، پاچ  ینیسح ،  تیـسایس 
رد - 163 ص 424 . ج 11 ، قحلا ،  قاقحا  - 162 هیآ 124 .  ، ماعنا هروس  ص 210 ، ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  - 161 ص 210 . ج 1 ، لامالا ، 

-166 ص 204 . ج 1 ، تشهب ،  يامنهار  - 165 ص 252 . لوقعلا ،  فحت  - 164 ص 44 . ناـجرم ،  ولول و  ص 131 ، تیب ،  لـها  بتکم 
،318 ص 311 -  هدوملا ،  عیبانی  ر ك :  - 168 ص 116 . مالسا ،  رد  هعیش  - 167 ص 35 . ةدوملا ،  عیبانی  ص 309 ، ج 9 ، قحا ،  قاقحا 
ص مارملا ،  ۀیایغ  - 170 ص 27 . مالـسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  ص 25 ، همهملا ،  لوصف  - 169 ص 309 308 . ج 9 ، قحلا ،  قاقحا 
ص ناربمایپ ،  یلع و  - 174 ص 56 . ج 2 ، هسمخ ،  لئاضف  - 173 ص 79 . تیاده ،  غورف  - 172 ص 217 /.  مارملا ،  ۀیاغ  - 171  . 211

تـسا یناربع  فورح  زا  کی  ره  دحاو  يادـص  ای  فلتخم  ياهادـص  هدـش  هتـشون  یناربع  فورح  زتنارپ  نایم  رد  هک  یفورح  - 175 . 28
(IALAM OF STORIES WONDERFUL  : ) باـتک هب  دوش  هعجارم  هراـب  نیا  رد  رتشیب  عـالطا  بسک  يارب  - 176 مجرتم .)  )

ملسم هیروـف 1927 و  یلهد ،  پاـچ  مالـسالا ،  هلجم  هب  دوـش  هعجارم  هنیمز ،  نیا  رد  رتـشیب  عـالطا  يارب  - 177 ص 249 . ندـنل ،  پاچ 
تـسا رتم  یتناس  مین  ود  لداعم  ابیرقت  چـنیا  - 179 ینارهت .  قداص  ياـقآ  زا  رعـش  - 178 م .  ربماسد 1926   30 ندـنل ،  پاچ  لکینارک ، 

 ، نانابز ودرا  نیا  رب  هوالع  مشاب  هتـشون  حیحـص  الماک  ار  هحفـص  نیا  رد  روکذم  ياه  مان  مرادـن  نیقی  فورح ،  یگدـیرپ  رثا  رد  - 180
 . مجرتم دوش  یم  لاعتـسا  تسیرکنـس  کنیب و  نانآ  دزن  هک  تیرکـسناس  کناب و  دننام  دننک ، یم  لامعتـسا  ام  زا  ریغ  ار  ظافلا  زا  یخرب 

تینایرـس یناربع ،  ياه  نابز  دوب و  یناماس  ای  یماس  نابز  نآ  زا  سپ  يدنچ  ات  مالـسلا و  هیلع  حون  ترـضح  نامز  رد  جـیار  نابز  - 181
ره رد  ناشیا  لسن  نانآ و  رـصاعم  مالـسلا و  هیلع  حون  ترـضح  دالوا  تسا  نابز  نامه  فلتخم  ياـه  هخاـش  زا  هریغ ،  یبرع و  یتناـهیق ، 
 ، هتفر هتفر  و  دنداد ، جاور  دوب  یلومعم  رییغت  اب  هارمه  هک  ار  یماس  نابز  نامه  دـندرک  دابآ  ار  اج  نآ  دـندیزگ و  تنوکـس  هک  ینیمزرس 

نینچ رگشواک  ناراگن  خیرات  یناتساب و  ياه  نابز  ناملاع  سانش و  طخ  ناققحم  دمآ . رد  يدیدج  لکش  هب  هدرک  بیقرت  اه  نابز  نامه 
ياعدا زا  رظن  فرـص  تسا  ییناماس  نابز  ياه  هخاش  زا  زین  هریغ  تیرکـسناس و  يدنزاپ ،  يدنز ،  یـسراف  یکرت ،  نابز  هک  دـنا  هتفایرد 

اه نابز  ءاشنم  رس  یسیلگنا  نابز  دنیوگ : یم  ایناتیرب  ناققحم  هک  نیا  زا  رظن  عطق  تساه و  نابز  نیرت  میدق  تیرـسکناس  یبرع و  هک  نیا 
هب یبیرغ  بیجع و  لکـش  هتفای و  ینوگرگد  رـصع  ره  رد  نآ  طخلا  مسر  تساه و  نابز  رثکا  ردصم  ییادیپ و  ءاشنم  یناماس  نابز  تسا 

يدهلا همانزور  ربماـسد 1953   . mirror -28weekly هـلجم ربماون 1935 م  وکـسم  همانهام ،  - 182 فـلوم )   . ) تسا هتفرگ  دوـخ 
جاح هللا  ۀـیآ  زا  یسانش ص 145  مالـسا  م 184 - هیوناژ 1954  ندـنل ،  پاچ   Bartania همانهام - 183 م .  سرام 1945   31 هرهاق ، 
جاح ققحم  همالع  زا  هعیـش  هرابرد  هاـتوک  یقیقحت  - 186 ص 36 . هعیـش ،  هرابرد  هاتوک  یقیقحت  - 185 يزیربت .  لیلجت  بلاطوبا  خـیش 

 - ص 270 ج 9 ، قحلا ،  قاقحا  ص 27 ، مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  ص 115 ، مالسا ،  رد  هعیش  - 187 ص 37 . يرون ،  ییحی  خیش 
ص 48. ناـجرم ،  ول و  ول  - 190 ص 371 . مایالا ،  عیاقو  - 189 میدق .  پاچ  ص 260 ، زجاعملا ، ۀنیدم  - 188 توافت .  رـصتخم  اب   293
ص 24. ۀینیسحلا ،  ۀسایسلا  - 194 ص 82 .  ظعاوملا ، سلاجم  - 193 ص 192 . هدهاشملا ،  دئاوف  ص 270 192 - هبکاسلا ،  ۀعمد  - 191
ج 4، هعیشلا ،  نایعا  - 198 ص 126 . مالسلا ،  هیلع  يدهم  بالقنا  مایق و  - 197 ص 176 . اروشاع ، راتفگ  - 196 سدقم .  بالقنا  - 195
 ، هاگآ دیهش  - 202 هیآ 72 . ءاسن  هروس  - 201 هیآ 52 . هبوت ،  هروس  - 200 یمظاک .  یلع  زا  اروشاع  تراـیز  همجرت :  - 199 ص 134 .

ش 40 206- س 10 ، مالـسا ،  بتکم  - 205 یناتسکاپ .  لابقا  همالع  زا  رعـش  - 204 تسا .  دـجبا 72  فورح  هب  نادزی  - 203 ص 39 .
-208 . 443 ص 441 -  تخومآ ،  اهناسنا  هب  نیـسح  هک  یـسرد  - 207 ص 441 . تخومآ ،  اهناسنا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یـسرد 
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ص تخومآ ،  اهناسنا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یـسرد  - 210 ص 441 .  تخومآ ،  اـهناسنا  هب  نیـسح  هک  یـسرد  - 209 ردم ؟ نامه 
ص 440 مالسلا ،  هیلع  نیـسح  تمظع  زا  يوترپ  - 213 ینارهت .  لدشوخ  زا  رعش  - 212 ص 34 . دبات ، یم  دـبا  ات  هک  يرون  - 211 . 441

ترضح ءاسن ، هروس  هیآ 156  حیرـصت  هب  نیملـسم و  ام  هدـیقع  هب  هتبلا  - 215 ص 441 . مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  تمظع  زا  يوـترپ  - 214
ام هنم  کش  یقل  یقل  هیف  اوقلتخا  نیذلا  نا  مهل و  هبـش  نکل  هوبلـص و  ام  هولتق و  ام  و   : ) هدیدرگن لوتقم  بولـصم و  مالـسلا  هیلع  یـسیع 

هبتشم اهنآ  هب  رما  هکلب  دندیشک  راد  هب  هن  دنتـشک و  هن  ار  میرم  نب  یـسیع  هیلا )  هللا  هعفر  لب  انیقی  هولتق  ام  نظلا و  عابتا  الا  ملع  نم  هب  مهل 
یپ زا  هک  نآ  زج  دندوبن  نآ  هب  ملاع  دنتفگ و  ینخس  دیدرت  کش و  يور  زا  دنتشاد  راهظا  فلتخم  دیاقع  وا  هرابرد  هک  نانآ  انامه  دش و 

ياهبش - 216 درب .  ـالاب  دوخ  يوس  هب  ار  وا  ادـخ  هکلب  دنتـشکن  ار  حیـسم  هک  دـینادب )  نینموم  امـش   ) نیقی هب  دـنتفر و  یم  دوـخ  ياـمگ 
همجرت - 220 ص 463 . لوقعلا ،  فحت  - 219 ص 110 . مالسا ،  رد  هعیش  - 218 نافوط .)   ) یتاولص هللا  لضف  - 217 ص 548 . رواشیپ ،

ۀیآ - 223 ص 169 . ج 4 ، هباغلادسا ،  زا  لقن  هب  ص 341 ، یسرکلا ،  ۀیآ  - 222 ص 257 . یفاک ج 1 ، - 221 ص 371 . هیصولا ،  تابثا 
ص یحو ،  نارادساپ  - 226 ص 62 . ج 4 ، مالسلا ،  هیلع  ə Ơماما ح خسان  - 225 ص 235 . یسرکلا ،  ۀیآ  - 224 ص 332 . یسرکلا ، 

هروس - 231 هیآ 226 . نج  هروس  - 230 ص 72 . هدوملا ،  عیبانی  - 229 هیآ 12 . سی ،  هروس  ص 340 228 - یسرکلا ،  ۀیآ  - 227 . 255
 . تاـیفولاب یفاولا  و  يدرولا ،  نبا  خـیرات  زا  ص 66  ج 26 ، یناـعملا ،  حور  - 233 هیآ 145 . نارمع ،  لآ  هروـس  - 232 هیآ 195 .  هرقب 
 . ینامرک هداز  هرظان  - 236 ص 68 . یمالسا ،  تموکح  - 235 ص 295 . مالسلا ،  هیلع  نیسح  نادیهش  رالاس  تداهـش  رد  يریـس  - 234
 ، خیراوتلا بختنم  - 239 ص 298 . خیاوتلا ،  بختنم  - 238 ص 150 . يدنجریب ،  یتیآ  رتکد  موحرم  مرحم ،  ج  نخـس ،  هیامرـس  - 237

تابتعلا ۀعوسوم  - 242 ص 214 . هداز ،  داـمع  مشاــه ،  ینب  رمق  یناگدــنز  - 241 ص 142 . یناـبایخ ،  ماـیالا  هیاـقو  - 240 ص 229 .
هیلع نیسحلا  ۀضهن  - 246 ص 1 . نامه ،  - 245 ص 11 . نیـسحلا ،  ۀنیدم  - 244 ص 9 . نامه ،  - 243 ص 9 . البرک ،  مسق  هسدـقملا ، 

ص ج 1 ، یضر ،  دیس  ناوید  ص 58 249 - يریمحلا ،  دیسلا  ناوید  ص 58 248 - مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  ۀضهن  - 247 ص 66 .  ، مالسلا
ص مالسلا ،  هیلع  نیسح  رهش  - 251 هر .  سوواط  نبا  دیـس  فوهل  زا  لقن  ص 144 ، هبطخ 23 ، مالسلا ،  هیلع  نیـسحلا  ۀغالب  - 250 . 44

هیلع نیسح  رهش  - 254 . 19 ، 20 ص 21 ، ءـالبرک ، ثارت  - 253 ص 20 . البرک ، ثارت  دیرگنب : دنا ، هدرک  لقن  هیفـش  یـضعب  - 252 . 12
یفوکلا ال لیبق  زا  ییاه  لثملا  برض  اهراعش و  یضعب  اب  میراد و  هفوک  زا  نایناریا  ام  هک  یجیار  تینهذ  فالخرب  - 255 ص 7 . مالسلا ، 

زکرم هعیـش و  هیملع  هزوح  نیتـسخن  مالـسلا و  هیلع  یلع  ـالوم  لدـع  تموـکح  هاـگیاپ  هفوـک  مینک ،  یم  زاربا  هشیمه  ار  نآ  هک  یفوـی .. 
زاب یلو  درک  بیرخت  ار  مالسلا )  هیلع  نیـسح (  ماما  ربق  اب  هدفه  یـسابع ،  لکوتم  - 256 تسا .  هدوب  یعیش  گرزب  ياه  مایق  زا  يرایـسب 

ص مجنپ ،  باب  راد ، دیلک  داوجلادبع  هتـشون  البرک  خـیرات  زا  لقن  هب  البرک 132  يامیس  - 257 دـش . يزاس  زاب  تیب  لها  ناوریپ  طسوت 
هیآ هرقب ،  هروس  - 259 تسا .  هدرک  لقن  را  رعش  نیا  ص 237  ج 2 ، همغلا ،  فشک  رد  یلبرا  ص 38 ، راربالا ، نحم  - 258 . 251  - 191

و ص 235 ، ریدغلا ج 7 ، ص 170 ، ج 1 ، هسمخلا ،  لئاضف  ص 102 ، ج 9 ، قحلا ،  قاقح  ص 95 ، باب 24 ، ةدوملا ،  عیباـنی  - 260 . 35
راربالا نحم  - 262 ص 149 . ینابایخ ،  ماـیالا  عیاـقو  - 261 ص 7 . میدـق ،  پاچ  ۀیـصولا ،  تاـبثا  ص 170 ، ج 1 ، هـسمخلا ،  لـئاضف 

هعمد ص 179 ، ج 2 ، همغلا ،  فـشک  - 265 ص 152 . مایالا ،  عیاـقو  - 264 ص 34 . نامه ،  - 263 ص 48 . راحب ،)  مهد  دـلج  همجرت  )
سفن - 269 ص 151 . دوصفنملا ، رادلا  - 268 ص 155 . ینابایخ ،  مایالا  عیاقو  - 267 ص 49 . راربالا ، نحم  - 266 ص 272 . هبکاسلا ، 

ص 163، فجن ،  پاچ  یمزراوخ ،  لتقم  - 272 ص 160 . ینابایخ ،  مایالا  عیاقو  - 271 ص 20 . موهملا ،  سفن  - 270 ص 20 . موهملا ، 
لقن تنس  لها  بتک  زا  قیرط  هب 190  ار  ثیدح  نیا  قحلا ،  قاقحا  ص 137 ، ج 4 ، هعیشلا ،  نایعا  ص 319 ، رصم ، پاچ  هدوملا ،  عیبانی 

ص 21. ناـجنز ،  فوهل ،  همجرت  - 275 ص 18 . یناـجنز ،  فوهل ،  همجرت  - 274 ص 360 .   ، ج 11  ، قحلا اـقحا  - 273 تـسا .  هدرک 
ج 2، صئاصخ ،  ص 115 ، قعاوصلا ،  ص 188 ، ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 123 ، ام ، شور  هار و  - 277 ص 535 . رواشیپ ، ياهبش  - 276
-279 ص 208 . هنیسحلا ،  صئاصخ  ص 464 ، ج 1 ، یفاک ،  - 278 ص 1117 . مالکلا ،  ةرهوج  ص 223 ، ج 6 ، لامعلا ،  زنک  ص 125 ،
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تسا يرفن  تصش  ءزج  كومری  رب  گنج  رد  بیسم  - 281 ص 19 . مومهملا ،  سفن  - 280 نت .  کی  نت ،  ود  داتفه  ای  تعاجش  رـصنع 
دایز قارع  ءارما  وزج  وا  مان  مالـسلا  هیلع  یلع  هقح  تلود  رد  زین  دـنتفر و  ناسغ  يراصنا  برع  رفن  رازه  تصـش  گنج  هب  هناـبلطواد  هک 

ص 159، ج 1 ، هعیـشلا ،  لئاسو  - 284 ص 139 . ج 4 ، هعیـشلا ،  نایعا  - 283 ص 363 . ج 11 ، قـحلا ،  قاـقحا  - 282 دوـش . یم  رکذ 
-286 ص 147 . ج 8 ، قثحلا ،  قاقحا  و  ص 320 ، هدوملا ،  عیبانی  ص 46 ، نیسح ،  بالقنا  هفسلف  - 285 ص 323 . ج 11 ، قحلا ،  قاقحا 
ص هیمالـسا ،  پاچ  راخز ، ماقمق  - 288 ص 939 . رواشیپ ، ياهبش  ص 432 ، ج 2 ، ناراگتـسر ،  هورگ  - 287 ص 334 . لامالا ،  یهتنم 

ۀقیدح - 292 ص 72 . تارایزلا ،  لـماک  - 291 ص 73 . تارایزلا ،  لـماک  - 290 ص 305 .  تماما ،  یلک  لئاسم  یـسررب  - 289 . 117
ص ج 98 ، راحب ،  - 295 یگنس .  پاچ  یسلجم ،  همالع  رئازلا ، ۀفحت  - 294 ص 25 . دبات ، یم  دبا  ات  هک  يرون  - 293 ص 501 . هعیشلا ، 
ص 50، راحب ج 98 ، - 297 باب 20679 . تارایزلا ،  لماک  ص 1163 ،  ج 98 ، راحب ، - 296 ص 133 . باب 49 ، تارایزلا ،  لماک  ، 163
، راحب - 299 ص 190 . باب 77 ، تارایزلا ،  لماک  ص 68 ، راحب ج 98 ،  - 298 . 129 ص 128 -  باب 46 ، تارایزلا ،  لماک   ( (ح 1 و 2

 . ص 133 باب 49 ، تارایزلا ،  لماک  ص 142 ، ج 98 ، راحب ، - 300 ص 297 . باب 98 ، تارایزلا ،  لماک  ص 15 ، ج 98 ،

اهتشون 3 یپ 

ص 134. باب 49 ، تارایزلا ،  لماک  ص 25 ، ج 98 ، راحب ، - 302 ص 135 .  باب 50 ، تارایزلا ،  لـماک  ص 36 ، ج 98 ، راحب ، - 301
 . ص 172 باب 70 ، تارایزلا ،  لـماک  ، 98/78 ج ،  راـحب ، - 304 ص 297 . باب 98 ، تاراـیزلا ،  لـماک  ص 15 ، ج 98 ، راـحب ، - 303

لماک ص 179 ، ج 45 ، راحب ، - 307 ص 54 . ج 1 ، یـسوط ،  یلاما  ص 64 ، ج 98 ، راحب ، - 306 . 62 ص 61 -  ج 98 ، راـحب ، - 305
 ، تارایزلا لماک  ص 15 ، ج 98 ، راحب ، - 309 ص 133 . باب 49 ، تارایزلا ،  لماک  ج 98 ، راحب ، - 308 ص 265 . باب 88 ، تارایزلا ، 

ج 98، راحب ، - 312 ص 123 . باب 44 ، تارایزلا ،  لماک  ج 98،ص 78 ، راحب ، - 311 ص 16 . ج 98 ، راحب ، - 310 ص 259 . باب 98 ،
 . ناوراک ناریما  رب  ناور  کشا  باتک  زا  هدـش  هدافتـسا   ( رئاز لئاضف   ) تمـسق نیا  - 313 ص 124 . باب 44 ، تارایزلا ،  لـماک  ص 79 ،

یناگدنز - 316 ص 215 . هداز ،  دامع  مالـسلا ،  هیلع  مشاه  ینب  رمق  یناگدنز  - 315 یگنس .  پاچ  یسلجم ،  همالع  رئازلا ، ۀفحت  - 314
یناگدنز - 318 ص 215 .  هداز ،  دامع  مالسلا ،  هیلع  مشاه  ینب  رمق  یناگدنز  - 317 ص 215 . هداز ،  دامع  مالسلا ،  هیلع  مشاه  ینب  رمق 

-321 ص 34 . البرک ، هچخیرات  - 320 ص 182 .  ینابایخ ،  مرحم  مایالا  عیاقو  - 319 ص 215 . هداز ،  دامع  مالسلا ،  هیلع  مشاه  ینب  رمق 
-325 ص 34 . البرک ، هچجیراـت  - 324 ص 498 . هعیـشلا ،  ۀـقیدح  - 323 ص 36 . البرک ، هچخیراـت  - 322 ص 34 . البرک ، هچخیراـت 

ۀنیدم - 328 ص 303 . ج 2 ، هعیرـشلا ،  نیحاـیر  - 327 ص 337 . لوبمالـسا ،  پاـچ  هدوملا ،  عیباـنی  - 326 ص 39 . البرک ، هچجیراـت 
ج 2، هعیرـشلا ،  نیحایر  - 330 ص 303 . ج 2 ، هعیرـشلا ،  نیحایر  - 329 ص 360 . ج 11 ، قحلا ،  قاقحا  تاـقحلم  ص 244 ، زجاعملا ،

مالسلا هیلع  نیسح  میظع  ماما  خیرات  هزجعم  - 332 ص 3 4 . البرک ، هچجیرات  - 331 ص 355 . ج 11 ، قحلا ،  قاقحا  تاقحلم  ص 304 ،
نیسح میظع  ماما  هزجعم  - 335 ص 252 . میظع ،  ماما  - 334 ص 251 . مالسلا ،  هیلع  نیسح  میظع  ماما  خیرات  هزجعم  - 333 ص 251 . ، 

ص 35. راربالا ، نحم  - 338 ص 32 . البرک ، هچخیرات  - 337 ص 118 . ینابایخ ،  مرحم ،  مایالا ،  عیاـقو  - 336 ص 252 . مالسلا ،  هیلع 
ص ج 3 ، عماج ،  لـتقم  - 341 ص 291 . ج 2 ، عماج ،  لـتقم  - 340 ص 128 . يرهطم ،  یـضترم  دهیـش  يدـهم ،  بالقنا  مایق و  - 339
، رئازلا ۀفحت  زا  لقن  هب  ص 30 ، البرک ، خیرات  - 344 ص 2294 . دلج 2 ، عماج ،  لتقم  - 343 ص 70 . دلج 2 ، عماج ،  لتقم  - 342 . 294
ص هیلع ،  هللا  ۀمحر  یمق  سابع  خیش  نانجلا ،  حیتافم  زا  - 346 ص 415 . ج 3 ، ةایحلا ،  تارمث  - 345 یگنس .  پاچ  هر  یسلجم  همالع 
ص نارهت ،  پاچ  ناجرم ،  ول و  ول  - 349 ص 5 . ناجرم ،  ول و  ول  - 348 ص 278 .  ج 2 ، عماج ،  لتقم  - 347 يدازآ .  مایپ  پاچ  ، 778
-353 ص 243 . ج 2 ، همغلا ،  فشک  - 352 ص 174 . شور ،  هار و  - 351 ص 306 .  ، نوعیلا ءالج  ص 17 ، مومهملا ،  سفن  - 350 . 38

یهتنم - 356 ص 91 . تارایزلا ،  لماک  ص 238 ، زجاعملا ، ۀنیدم  - 355 ص 501 .  هعیشلا ،  ۀقیدح  - 354 ص 418 . نادیهش ،  ياوشیپ 
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ص لاصخ ،  ص 238 ، زجاعملا ،، ۀنیدم  ص 54 ، ج 4 ، بقانم ،  - 358 ص 143 . ینیـسح ،  صئاصخ  - 357 ص 446 .  ج 1 ، لاـمالا ، 
فشک ص 287 ، موـهملا ،  سفن  - 360 ص 272 . هبکاسلا ،  ۀـعمد  ص 127 ، هیـصولا ،  تابثا  - 359 ص 91 . تارایزلا ،  لـماک  ، 1174
قاقحا - 363 ص 186 .  ج 5 ، ةادهلا ،  تابثا  - 362 ص 219 . يرولا ،  مالعا  - 361 ص 91 .  تارایزلا ،  لماک  ص 179 ، ج 2 ، همغلا ، 

ص 480. ج 11 ، قحلا ،  قاقحا  - 365 ص 90 .  تارایزلا ،  لـماک  ص 476 ، ج 11 ، تقحلا ،  قاـقحا  - 364 ص 477 . ج 11 ، قحلا ،، 

ص 450. لاـمالا ،  یتهنم  - 368 ص 227 . یحیرط ،  بـختنم  - 367 ص 127 . هیـصولا ،  تابثا  ص 239 ، ج 2 ، هـمغلا ،  فـشک  - 366

ص 247. ج 2 ، عماج ،  لتقم  - 372 ص 155 . ج 4 ، هعیشلا ،  نایعا  - 371 ص 10 . فوهل ،  - 370 ص 178 . ج 4 ، هعیشلا ،  نایعا  - 369
ص 9 377- موـمهملا ،  سفن  - 376 334  / 1 مراکملا ،  لاـیکم  - 375 300  / 27 راونالا ، راـحب  - 374 206  / 45 راونالا ، راـحب  - 373
ص 28 380- يرئاح ،  يوسوم  یفطصم  دیس  نیسحلا ،  هغالب  ص 425 379 - ج 11 ، قحلا ،  قاقحا  ص 268 378 - مالسا ،  رد  جاودزا 

لتاقم ص 197 ، هیاهنلا ،  هیادبلا و  ص 311 383 - هیصولا ،  تابثا  همجرت  ص 500 382 - هعیشلا ،  هقیدح  ص 8 381 - مومهملا ،  سفن 
ص ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 112 ، ج 4 ، هعیشلا ،  نایعا  ص 273 ، هبکاسلا ،  هعمد  ص 325 ، ج 44 ، راحب ، ص 120 384 - نییبلاطلا ، 
همامالا و زا  لقن  هب  موس  ياوشیپ  ص 93 387 - هعیش ،  هرابرد  هاتوک  یقیقحت  زا  سابتقا  ص 12 386 - ش 2 ، مالسا ،  بتکم  - 385 184
ص راربالا ، نحم  - 390 تسا .  هدمآ  نیشن  نابایب  يانعم  هب  یبارعا  ص 82 389 - ج 4 ، بقانم ،  دعب 388 - هب  ص 253  ج 1 ، هسایسلا ، 

یف جاوزلا  ص 204 393 - ج 2 ، همغلا ،  فشک  ص 122 ، مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  قطنم  ص 20 392 - ج 2 ، یسربط ،  جاجتحا  - 391 28
يارب ص 148 398 - هفحت ،  ص 345 397 - رمحا ، تیربک  ورسخ 396 - ریما  ص 303 395 - نویعلا ،  ءالج  ص 326 394 - مالسالا ، 

هیآ 17. جح  هروس  هیآ 69 ، هدئام  هروس  هیآ 62 ، هرقب  هروس  دوش : هعجارم  نآ  ریـسفت  لیذ و  هیآ  هس  هب  اه  یئباص  هرابرد  رتشیب  یهاـگآ 
ص ج 3 ، ناـیبلا ،  عمجم  هیآ 63 401 - لیئارـسا ،  ینب  هروس  ص 96 400 - مالـسلا ،  هیلع  ادهـشلا  دیـس  یناگدنز  اروشاع ، عیاقو  - 399

نیسح تمظع  زا  يوترپ  ص 31 404 - یهتنملا ،  همتت  ص 108 403 - یهتنملا ،  همتت  ص 179 402 - ج 3 ، نیلقثلا ،  رون  ریـسفت  ، 424
هفسلف ص 212 407 - مالـسلا ،  هیلع  یلع  ماـما  ص 237 406 - مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  تمظع  زا  يوـترپ  ص 230 405 - مالـسلا ،  هیلع 

 ، مالسلا هیلع  نیسح  بالقنا  هفسلف  ص 237 409 - مالسلا ،  هیلع  نیـسح  تمظع  زا  يوترپ  ص 28 408 - مالسلا ،  هیلع  نیـسح  بالقنا 
ص 243، ج 3 ، هسمخلا ،  لـئاضف  ص 142 ، ج 10 ، ریدغلا ، ییانس 412 - میکح  یئانس 411 - میکح  - 410 یهتنملا .  هـمتت  و  ص 80 ،

نیسح ماما  بالقنا  هفسلف  ص 183 415 - ج 10 ، ریدغلا ، ص 683 414 - ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  ج 2 ص 7 و 29 413 - لادتعالا ،  نازیم 
ص 188 ج 1 ، یئاهب ،  لماک  ص 67 418 - ج 3 ، بهذـلا ،  جورم  ص 71 417 - ج 3 ، بهذـلا ،  جورم  ص 142 416 - مالسلا ،  هیلع 
ص 11 422- سدقم ،  بالقنا  ص 67 421 - ج 3 ، بهذلا ،  جورم  ص 36 ، یهتنملا ،  همتت  ص 123 420 - ج 2 ، یئاهب ،  لماک  - 419

باتک ص 319 و  هیقابلا ،  راثآ  زا  لـقن  هب  ص 368 ، نینوخ ،  هرهچ  ص 99 424 - قودص ،  یلاما  ص 173 423 - ج 2 ، یئاهب ،  لماک 
هیآ 163 428- نارمع ،  لآ  هروـس  ص 276 427 - نادیهش ،  ياوشیپ  ص 311 426 - هیـصولا ،  تابثا  همجرت  ص 46 425 - بجعتلا ، 
يرمق 430- لاس 1393  یفجن ،  یمظعلا  هللا  تیآ  هینیسح  تایرشن  زا  هدافتـسا  اب  ص 262 429 - مالسلا ،  هیلع  نیـسح  تمظع  زا  يوترپ 
ص 200 434- دیفم ، داشرا  ص 28 433 - مومهملا ،  سفن  ص 258 432 - نیعبرا ،  زور  هرابرد  قیقحت  ص 538 431 - رواشیپ ، ياهبش 

لقن هب  ص 145  نینوخ ،  هرهچ  ص 29 436 - مومهملا ،  سفن  - 435 تسا .  هیروس  رد  بلح  رهش  يارق  زا  دیدشت  ءاح و  مض  هب  ناروح 
ص نینوخ ،  هرهچ  ص 1438 438 - هیاهنلا ،  هیادـبلا و  زا  لقن  هب  ص 145 ، نینوـخ ،  هرهچ  ص 187 437 - ج 1 ، یمزراوخ ،  لـتقم  زا 

لتقم زا  لـقن  هـب  ص 149 ، نینوــخ ،  هرهچ  ص 297 441 - ج 1 ، لاــمالا ،  یهتنم  ص 297 440 - ج 1  لاــمالا ،  یهتنم  - 439 146
ص 325، ج 44 ، راحب ، ص 112 444 - ج 4 ، هعیشلا ،  نایعا  ص 22 443 - یناجنز ،  همجرت  فوهل ،  ص 183 442 - ج 1 ، یمزراوخ ، 
 ، يربط خیرات  ص 150 446 - نینوخ ،  هرهچ  ص 184 445 - ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 180 ، نویعلا ،  الج  ص 273 ، هبکاسلا ،  هعمد 

ص میدق ،  پاچ  دـیفم ، داشرا  ص 142 449 - ج 10 ، ریدغلا ، ص 24 448 - فوهل ،  ص 180 ، نویعلا ،  ءـالج  ص 190 447 - ج 6 ،
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ص 92 قودص ،  یلاما  ج 10 ، میدق ،  پاچ  راحب ، - 450 180

اهتشون 4 یپ 

يرجه لاس 49  ثداوح  ج 6  يربط ،  خـیرات  ج 4  رکاسع ، نبا  خـیرات  زا  لـقن  هب  ص 634  ج 1 ، هدازداـمع ،  موصعم ،  هدراـهچ  - 451
لامالا یهتنم  - 454 فنخم .  یبا  لتقم  زا  لقن  هب  ص 337  لوبمالسا ،  پاچ  هدوملا ،  عیبانی  ص 202 453 - دیفم ، داشرا  - 452 يرمق . 

ص 34 ینارعـش ،  همجرت  موـمهملا ،  سفن  هیآ 88 457 - دوه ، هروـس  س 7 456 - مرحم ،  ج  نخـس ،  هیامرـس  ص 299 455 - ج 1 ، ، 
ص ج 1 ، لاـمالا ،  یهتنم  هیآ 154 461 - ءاسن  هروس  هیآ 78 460 - ءاسن  هروس  ص 300 459 - ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  زا  ساـبتقا  - 458

یف نیعلا  راصبا  ص 202  نارهت ،  پاچ  دیفم ، داشرا  هیآ 21 463 - صصق ،  هروس  ص 35 462 - ینارعـش ،  همجرت  مومهملا  سفن   301
ص 201 دیفم ، داشرا  ص 157 464 - ج 4 ، هعیشلا ،  نایعا  ص 147  میدق ،  پاچ  نیظعاولا ،  هضور  فجن ص 4  پاچ  نیسحلا ،  راصنا 
 ، مالسلا هیلع  نیـسحلا  هضهن  ص 158 ، ج 4 ، قشمد ،  پاچ  هعیـشلا ،  نایعا  ص 202 ، دیفم ، داشرا  ص 202 466 - دـیفم ، داشرا  - 465

ص 202 دـیفم ، داشرا  هیآ 22 468 - صـصق ،  هروس  ص 4 467 - مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا  راصنا  یف  نیعلا  راصلا  دادـغب  پاـچ  ص 30 
نینوخ هرهچ  ص 203 473 - دیفم ، داشرا  ص 302 472 - ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  - 471 ردصم . نامه  ص 203 470 - دیفم ، داشرا  - 469
يوناب ص 96 477 - البرک ، يوناـب  ص 37 476 - ینارعـش ،  هـمجرت  موـمهملا ،  سفن  ص 204 475 - دـیفم ، داشرا  ص 169 474 - ، 

،4/216 يربطلا ،  خـیرات  عباـنم :  ص 83 480 - اروشاع ، خیرات  یـسررب  ص 316 479 - ج 1 ، لاــمالا ،  یهتنم  ص 101 478 - البرک ،
2/307 فراعملا ،  دقرم  ، 213 هطوطب ،  نبا  همانرفس  ، 112 ریبج ، نبا  هلحر  ، 7 ، 5 هفوکلا ،  ططخ  ، 106  - 1/55 ثیدحلا ،  هفوکلا  خیرات 

یحلاص نیسحلادبع  مرتحم  دنمـشناد  هلاقم  زا  هدش  هدافتـسا  ، 61  - 59 یقاربلا ،  هفوکلا ،  خـیرات  ، 187  - 186 هرتعلا ،  هدـهاشم  ، 318 - 
ص 176 483- ج 3 ، هعیـشلا ،  نایعا  ص 199 482 - تعاجـش ،  رـصنع  نت ،  کی  نت ،  ود  داتفه و  زا  ساـبتقا  - 481 ینیوزق .  يدیهش 
ص ج 1 ، تعاجش ،  رصنع  - 485 یلیبدرا .  یلاح  نسحم  ازریم  جاح  زا  ص 177 484 - مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  هریس  ج 3 ، هعیشلا ،  نایعا 
، رواشیپ ياهبش  ص 68 487 - ج 4 ، بقانم ،  ص 65  ج 11 ، قحلا ،  قاـقحا  ص 39 ، ج 2 ، ایلوالا ، هیلح  ص 353 ، ماقمق ،  - 486 211

هیلع نیسحلا  هغالب  ص 87 491 - ج 7 ، نایبلا ،  عمجم  ص 501 490 - ج 3 ، نیلقثلا ،  روـن  ص 41 489 - جـح ،  هروس  ص 537 488 -
ص 189، میدق ،  پاچ  هداهشلا ،  رارسا  ص 397 ، راحبلا ، هنیفس  فجن ص 72 ، پاچ  ناجشالا ،  جعاول  ص 63 ، فجن ،  پاچ  مالسلا ، 

هتشون تداهش ،  داهج و  زا  سابتقا  ص 599 492 - ج 11 ، قحلا ،  قاقحا  ص 52 ، میدـق ،  پاچ  فوهل ،  ص 203 ، همغلا ج 2 ، فشک 
ص 53 495- ج 4 ، بقانم ،  ص 87 ، موـمهملا ،  سفن  ص 87 494 - اروشاع ، خیرات  یـسررب  ص 77 493 - یناـقلاط ،  هللا  هیآ  موحرم 
زا يوترپ  ص 69 499 - ج 11 ، قحلا ،  قاقحا  ص 31 498 - ینیسح ،  تسایس  ص 171 497 - نز ،  هرهچ  هیآ 257 496 - هرقب ،  هروس 
 ، یمق ثدحم  مایالا  عیاقو  ص 280 500 - ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 34 ، ج 4 ، يربط ،  خـیرات  ص 320 ، مالسلا ،  هیلع  نیـسح  تمظع 

هرقب هروس  ص 110 504 - اروشاع ، خیرات  یسررب  ص 168 503 - ج 2 ، خیراوتلا ،  خسان  ص 168 502 - ج 2 ، خسان ،  ص 142 501 -
هب ص 244  یتیآ ،  رتکد  موحرم  اروشاع ، خـیرات  یـسررب  - 506 54 ص 74 . مود ،  ش  مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا  هلاسر  هیآ 194 505 - ، 

54 ص 74 . مود ،  ش  مالسلا ،  هیلع  نیـسحلا  هلاسر  كردم 508 - نامه  1347 ش 507 - مود ،  پاچ  دـعب  هب   1347 مود ،  پاچ  دعب ،
ثدحم موحرم  مایالا  عیاقو  روهـشلا و  لمع  یف  مالعلا  ضیف  ص 48 510 - مالـسلا ،  هیلع  يدهم  ترـضح  نایب  هب  اروشاع  هسامح  - 509

عیاقو ص 193 513 - مرقم ،  مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم  - 512 2/47 همغلا ،  فشک  ص 128 511 - يدازآ 1351 ، لعشم  پاچ  یمق ، 
هیلع ماما  هبطخ  تروص  هب  تانایب  نیا  لوقعلا 515 - فحت  زا  لقن  هب  44/383 و 75/116 ، راونالا ، راحب  ص 171 514 - ینابایخ ،  مایالا 

رد و  هبطخ ،  تروص  هب  هار  يانثا  رد  دـشاب ، حیحـص  دروم  ود  ره  دـیاش  هک  تسا  هدـمآ  زین  شنایهاپـس  رح و  اب  تاـقالم  ماـگنه  مالـسلا 
اننیب و عمجا  امیرک و  الزنم  كدـنع  انتعیـشل  انل و  لـعجا  مهللا   44/381 راونالا ، راحب  - 516 هفوک .  فارـشا  يارب  همان  تروص  هب  ـالبرک 
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یخرب و  هدرک ،  رکذ  مسح  يذ  رد  ماما  هلیسو  هب  ار  هبطخ  نیا  داریا  يربط  ریدق 517 - یش  لک  یلع  کنا  کتمحر  نم  رقتسم  یف  مهنیب 
خویش زا  مالسلا و  هیلع  نینموملا  ریما  باحصا  زا  ریضخ  نب  ریرب  - 518 دنا . هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  البرک  نیمز  هب  دورو  زا  سپ  ار  نآ 

 . تشاد ییالاو  تلزنم  فرـش و  نادمه  هلیبق  نایم  رد  و  دوب ، هرهـش  تعاط ،  دهز و  رد  تسا ،  هدوب  نیعبات  زا  هفوک  عماج  دجـسم  رد  ارق 
هقطنم یب ،  تشد  نآ  لصا  یبتسد ،  ص 194 521 - مرقم ،  نیسحلا ،  لتقم  ص 32 520 - فوهلم ،  - 519 ص 106 ) نیرادلا ،  هلیسو  )

مان نیعا  ماـمح  - 522 ص 222 ) هباحـصا ،  نیـسحلا و  ماـمالا   ) دـنیوگ یم  یباتـشد  ار  نآ  موـمع  و  نادـمه ،  ير و  نیب  تـسا  یعیـسو 
مرقم مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم  - 523 (. 1/423 عالطالا ،  دصارم   ) صاقو یبا  نب  دعس  يالوم  نیعا  هب  بوسنم  هفوک  رد  تسا  یعضوم 

تمذم و ضرعم  رد  ار  دوخ  نیسح  نتـشک  اب  مدرگ و  زاب  ای  تسا ؟  نم  يوزرآ  هک  نآ  لاح  منک و  اهر  ار  ير  تموکح  ایآ  ص 197 . ، 
 ! تسا نم  مشچ  رون  مه  ير  تموکح  و  تخیرگ ،  نآ  زا  ناوت  یمن  هک  تسا  یـشتآ  نیـسح  نتـشک  رد  مهد ؟  رارق  ادـخ  قلخ  تتامش 

ص 69 527- مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  همجرت  دعس ، نبا  تاقبط  - 526 2/84 دیفم ، داشرا ، ج 5 525 - ص 409 ، يربط ،  خیرات  - 524
راتفرگ گـنچ  رد  هک  نونکا  - 530 5/410 يربط ،  خیرات  لبرک 529 - نیرحبلا 5/461 ، عمجم  - 528 222 هباحصا ،  نیـسحلا و  مامالا 

 ، لوطلا رابخالا  - 533 44/385 راونالا ، راحب  - 532 5/411 يربط ،  خیرات  - 531 تسین !  رارف  تقو  الاح  یلو  دراد  تاجن  دـیما  هدـش ، 
. دنور نوریب  گنج  يارب  ات  دـندرک  یم  عامتجا  اجنآ  رد  رکـشل  هک  ماش  تمـس  رد  هفوک  یکیدزن  رد  تسا  یلحم  هلیخن  ص 253 534 -

نب هللادـیبع  نتفر  ربنم  نایرج  مایالا  عیاقو  رد  یناـبایخ  موحرم  - 537 3/180 فارـشالا ،  باسنا  - 536 3/178 فارـشالا ،  باسنا  - 535
 . تسا هدرک  رکذ  مرحم  مراهچ  زور  عیاقو  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اـب  گـنج  رد  تکراـشم  هب  مدرم  ضیرحت  هفوک و  رد  ار  داـیز 

254 لوطلا ،  رابخالا  - 539 دنتـشاد . تکرـش  مه  ماش  مدرم  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  گنج  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  لقن  نیا  زا  - 538
ياعدا هک   ) حاجس نذوم  هدرک و  كرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ایوگ  یعبر  نب  ثبـش  ص 386 541 - ج 44 ، راونالا ، راحب  - 540

هبوت نآ  زا  دعب  تسویپ و  جراوخ  هب  دش و  ادـج  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  نیفـص  رد  تشگزاب و  مالـسا  هب  سپـس  دوب ، درک ) توبن 
نب ثبش  دیوگ : یم  یلجع  و  دوب . هفوک  رد  ماش  نایهاپس  یلوتم  وا  دیوگ : یم  ینئادم  دیدرگ . مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نالتاق  زا  و  درک ،
همان مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  وا  تسا و  هدرک  کمک  مالـسلا  هیلع  یلع  لتق  رب  هک  یناسک  هلمج  زا  یعبر 
اولاق مهنیطایـش  یلا  اولخ  اذا  انمآ و  اولاق  اونمآ  نیذلا  اوقل  اذا  و  - 542 ( 89 نیرادلا ،  هلیسو   . ) تسا هدومن  توعد  هفوک  هب  ار  وا  هتـشون و 
البرک هب  نتفر  يارب  هفوک  مدرم  هک  تسا  یلپ  مان  - 544 17/237 مولعلا ،  ملاوع  هیآ 14 543 - هرقب  هروس  نوئزهتسم  نحن  امنا  مکعم  انا 
رـصنع نت ،  کی  نت ،  ود  داتفه و  ص 183 547 - ج 2 ، خسان ،  ص 199 546 - مرقم ،  نیـسحلا ،  لتقم  - 545 دـندرک . یم  روبع  نآ  زا 

نیسحلا لتقم  ، 230 هباحصا ،  نیسحلا و  مامالا  ص 183 549 - ج 2 ، مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  خسان ،  ص 409 548 - ج 1 ، تعاجش ، 
شردارب رب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رمع  نب  لضفم  تمرقم ص 201 550 - ، 

هیلع نیـسح  ماما  درک ، لاوس  هیرگ  تلع  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تسیرگ ،  دومن  رظن  وا  رب  نوچ  دـش و  دراو  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
یلو درک  دنهاوخ  دیهـش  مس  اب  ارم  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  منک .  یم  هیرگ  دوش  یم  دراو  وت  رب  هک  یبیاصم  يارب  دومرف : مالـسلا 

نتشک رب  دننک  یم  بوسنم  مالسا  هبار  دوخ  دنربمایپ و  تما  زا  دنراد  اعدا  هک  درم  رازه  یس  هللادبع ،  ابا  يا  تسین  وت  زور  دننامه  يزور 
تنعل دنوادخ  ماگنه  نآ  رد  دننک ، تراغار  تلاوما  ریـسا و  ار  وت  نادنزرف  نانز و  کته و  ار  وت  تمرح  دننک ، عامتجا  وت  نوخ  نتخیر  و 
راحب - 551 ص 11 ) فوهلم ،  . ) دـنیرگب وت  رب  ناـیهام  شوح و  یتح و  زیچ  ره  دراـبب و  نوخ  نامـسآ  دـنک و  لزاـن  هیما  ینب  رب  ار  دوخ 

رد دنهاگآ  هورگ  نیا  هک  قیقحت  هب  - 554 75 تارایزلا ،  لماک  - 553 3/118 مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  مامالا  هایح  - 552 44/387 راونالا ،
دننامه ایوگ  مروالد  عاجش و  يا  هدنمزر  نم  هک  دنسارهب  رما  تدش  ینیگنس و  زا  ناراوس  هک  یماگنه  دنوش و  راکیپ  هدامآ  هک  یماگنه 

رد ینابایخ  موحرم  - 558 2/86 دیفم ، خیش  داشرا ، ص 92 557 - ج 2 ، خسان ،  - 556 44/386 راونالا ، راحب  - 555 مشاب .  یم  هشیب  ریش 
 ، نیسحلا لتقم  - 559 ( 275 مایالا ،  عیاقو   . ) تسا هدرکرکذ  مرحم  متـشه  زور  عیاقو  زا  مایخ  تشپ  رد  ار  هاچ  رفح  نایرج  ماـیالا  عیاـقو 
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ص 219 563- موهملا ،  سفن  ص 117 562 - نییبلاطلا ،  لتاقم  ص 47 561 - ج 2 ، همغلا ،  فشک  ص 244 560 - ج 1 ، یمزراوخ ، 
ص 82 566- ج 2 ، دیفم ، خیش  داشرا ، رمع 565 - هملک  ص 270 ، ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  رمع 564 - هملک  ص 270 ، ج 2 ، راحبلا ، هنیفس 

دعس نب  رمع  دزن  هتفرگ و  ار  وا  دعس  نبا  نایرکشل  راوشاع  زور  رد  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـسمه  بابر  مالغ  ناعمـس  نی  هبقع 
لقن وا  زا  نایرج ،  نیا  دـننامه  البرک  ثداوح  زا  یخرب  و  دـنیامن ، دازآ  ار  وا  درک  رما  تسا ،  مالغ  هبقع  هک  تسناد  نوچ  وا  و  دـندروآ ،

هک میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  تیاور  نیا  هب  هجوتاب  ص 54 568 - ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 413 ، ج 5 ، يربط ،  خیرات  - 567 تسا .  هدش 
هتفریذپ و هللادیبع  دیاش  هک  هداد  تبـسن  ماما  هب  ار  غورد  نیا  هزیگنا  نیا  اب  دعـس  نب  رمع  و  راوگرزب ، نآ  هب  تسا  ارتفا  دعـس  نب  رمع  همان 
ص 233 572- يرولا ،  مالعا  ص 245 571 - ج 1 ، یمزراوخ ،  نیـسحلا ،  لتقم  - 570 114 نییبلاطلا ،  لتاقم  - 569 دوشن . عقا  گنج 

عست هملک  ص 123 ، ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  ص 89 574 - ج 2 ، دیفم ، خیش  داشرا ، ص 249 573 - هباحصا ،  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  مامالا 
، ریثا نبا  لماک  - 576 ص 245 ) یمزراوخ ج 1 ، مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم   . ) تسا هدرک  رکذ  نافرع  ار  مالغ  نیا  مان  یمزراوخ  - 575

شردارب هب  تبسن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ریبعت  نیا  تنا  یـسفنب  بکرا  ص 184 578 - ج 3 ، فارـشالا ،  باسنا  ص 56 577 - ج 4 ،
-579 دراد . مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  راوگرزب  نآ  هک  يدنلب  هبترم  تیعقوم و  زا  دنک  یم  تیاکح  تسا و  تقد  روخ  رد  تنا  یـسفنب  سابع 
ص 234 يرولا ،  مالعا  ص 184 582 - ج 3 ، فارشالا ،  باسنا  ص 226 581 - مومهملا ،  سفن  ص 89 580 - ج 2 ، دیفم ، خیش  داشرا 
ص البرک ، يوناب  ص 91 586 - ج 2 ، دیفم ، خیش  داشرا ، - 585 212 مرقم ،  مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم  ص 38 584 - فوهلم ،  - 583
 ، یمزراوخ لتقم  ص 245 589 - لوقعلا ،  فحت  ص 157 ، مرحم ،  ج  نخس ،  هیامرس  ص 24 588 - ج 2 ، یسربط ،  جاجتحا  - 587 25

عیبانی ص 228 590 - خسان ج 6 ، ص 160 ، هرهاق ،  پاچ  ادهشلاوبا ، ص 71 ، فوهل ،  ص 215 ، دیفم ، داشرا  ص 237 ، فجن ،  پاچ 
ص ردـص ، اضر  دیـس  هللا  هیآ  همجرت  البرک ، يوناب  ص 232 592 - دیفم ، داشرا  ص 449 591 - یحیرط ،  بـختنم  ص 339 ، هدوـملا ، 

خسان - 596 67 ص 66 -  تیناحور ،  تیعجرم و  ص 39 595 - مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  هغالب  ص 233 594 - يرولا ،  مالعا  - 593 127
رد هعیش  ص 57 599 - مرحم ،  نخس  هیامرـس  ص 340 598 - ج 1 ، لاـمالا ،  یهتنم  ص 206 597 - ج 2 ، مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما 

،657 ص 650 -  ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  ص 100 601 - مرحم ،  ج  یتیآ ،  رتکد  موحرم  نخس  هیامرـس  زا  سابتقا  ص 136 600 - مالسا ، 
ص تفگش ،  ياهناتساد  ص 356 604 - ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  ص 239 603 - يرولا ،  مالعا  صیخلت 602 - اب  ترجه ،  تاراشتنا  پاچ 
679 ج 1 ص 678 -  لاـمالا ،  یهتنم  - 607 681 ص 661 -  ج 1 ، لاـمالا ،  یهتنم  ص 674 606 - ج 1 ، لاـمالا ،  یهتنم  - 605 207

یهتنم - 611 687 ص 686 -  ج 1 ، لاـمالا ،  یهتنم  ص 686 610 - ج 1 ، لاـمالا ،  یهتنم  ص 685 609 - ج 1 ، لاـمالا ،  یهتنم  - 608
لاس 1355 پاچ  ص 407 ، ردص ، اضر  دیـس  هللا  هیآ  نادیهـش ،  ياوشیپ  هیآ 23 613 - بازحا ،  هروـس  ص 688 612 - ج 1 ، لاـمالا ، 
 ، مالسلا هیلع  نیسح  ماما  باحصا  نادنزرف و  تخانش  رد  ص 240 616 - تارایزلا ،  لماک  هیآ 69 615 - فرخز ،  هروس  یسمش 614 -

-618 دـشاب . یم  راجاق  هاش  نیدـلا  رـصان  هب  بوسنم  رعـش  - 617 يرهاط .  نسح  همجرت  مرقم  قازرلادـبع  دیـس  همـالع  فیلاـت  ص 18 
ص 354 مالسلا ج 2 ، هیلع  نیسح  ماما  خسان  ص 242 620 - يرولا ،  مالعا  - 619 دفاکش . یم  ار  نمشد  فص  هک  یـسک  ینعی  ردفص ،
ص مومهملا ،  سفن  ص 50 624 - نیعلا ،  راصبا  هیآ 32 623 - نارمع ،  لآ  هروس  ص 77 622 - ج 4 ، بوشآ ،  رهش  نبا  بقانم  - 621
ص 701 ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  - 626 دوب . هلمر  شمـسا  دنتفگ و  یم  رکب  یبا  ما  ار  مالـسلا  هیلع  مساق  بانج  ردام  دـنا  هتفگ  - 625 170

رـشاع همجرت  راربالا : نحم  ص 332 628 - خـیراوتلا ج 2 ، خـسان  زا  لقن  هب  ص 180 ، مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  کچوک  نارای  - 627
لماک ص 35 631 - ناـمه ،   ... نـیعلا راـصبا  ص 35 630 - مالـسلا :  هیلع  نیـسحلا  راـصنا  یف  نـیعلا  راـصبا  هحفـص 279 629 - راحب ،

-632 هحفص 257 . يرمق ،  لاس 1356  فرشا  فجن  پاچ  تسفا  ریدغلا ، فیرش  باتک  بحاص  هر  ینیما  همالع  حیحـصت  هب  تارایزلا ، 
نخـس راتفگ و  رد  هک  ار  يدحا  مدیدن  تفگ :  یم  هک  دنک  یم  تیاور  هیـشاع  زا  یـسوط  خیـش  هحفص 119 633 - هیـسابعلا :  صیاصخ 
ابحرم ار  وا  دمآ  یم  ترضح  نآ  دزن  هب  مالسلا  هیلع  همطاف  نوچ  هلآ .  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  مالـسلا  هیلع  همطاف  زا  دشاب  رتهیبش 
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یم رب  يو  تفر  یم  مالـسلا  هیلع  همطاف  هناخ  هب  زین  ترـضح  نوچ  دـناشن و  یم  دوخ  ياـج  رد  دیـسوب و  یم  ار  وا  ياهتـسد  تفگ و  یم 
سابع خیش  راوگرزب  ثدحم  لامالا :  یهتنم   ) دیسوب یم  ار  ردپ  ياهتسد  تفگ و  یم  ابحرم  درک و  یم  لابقتسا  ترضح  نآ  زا  تساخ و 
مالسلا هیلع  یقنلا  یلع  ماما  ثلاث  نسحلاوبا  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  ینیلک  خیـش  - 634 ص 97 .) دلج 1 ، هیمالـسا  هیملع  پاچ  یمق ، 

تبـستحا تربص و  هقح  بصغ  نم  لوا  مولظما و  لوا  تنا  هللا  یلو  ای  کـیلع  مالـسلا  مالـسلا :  هیلع  نینموملا  ریما  ربق  دزن  ییوگ  یم  هک 
اربتسم کقحب  افراع  کتئج  باذعلا  هیلع  ددج  باذعلا و  عاوناب  کلتاق  هللا  بذع  دیهش  تنا  هللا و  تیقل  کنا  دهـشاف  نیقیلا  کیتا  یتح 

دنع کل  ناف  کبر  یلا  یل  عفـشاف  هریثک  ابونذ  یل  نا  هللا  یلو  ای  هللا  ءاشنا  یبر  کلذ  یلع  یقلا  کملظ  نم  کئادـع و  ایداعم ال  کناشب 
ثدحم نانجلا  حیتافم  مجنپ  ترایز   ) یضترا نمل  الا  نوعفشی  یلاعت و ال  هللا  لاق  دق  هعافـش و  اهاج و  هللا  دنع  کل  نا  امولعم و  اماقم  هللا 

یملع ص 641 یلع  دمحم  هناخپاچ  یشورفباتک و  تاراشتنا  یمق ، 

اهتشون 5 یپ 

يدنب و رد  هداهـشلا  رارـسا  زا  لقن  هب  راهب 72 ، مراهچ  پاچ  رـصان ، تاراشتنا  يدراهتـشا ،  يدمحم  دـمحم  دـمحم : لآ  همانگوس  - 635
يرجه پاچ 1347  خیرات  مود ،  پاچ  یتیآ ،  میهاربا  دمحم  رتکد  اروشاع : خیرات  یـسررب  هحفص 452 636 - دلج 1 ، نیطبسلا :  یلاعم 

هحفص 373، قودص :  یلاما  هحفص 68  دلج 1 ، قودص :  خیش  لاصخ  - 637 هحفص 315 . دلج 4 ، يربط :  خیرات  هحفص 111 و  یسمش 
 ، مالـسلا هیلع  يدهم  مامالا  هسردـم  تاراشتنا  يرمق  لوا 1407  پاچ  هحفـص 349  نیـسح :  ماما  دلج  ملاوع  هحفص 274  ج 22 ، راحب 

هحفص زج 20 ، مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  دلج  خیراوتلا :  خسان  - 638 هحفـص 257 . خیراوتلا  بختنم  هحفص 155 ، ج 2  راـحبلا : هنیفس 
: دمحم لآ  همانگوس  - 640 هحفص 128 . یناقمام ،  هللادبع  خیش  هللا  هیآ  مود :  دلج  لاقملا  حیقنت  یسمش 639 - تسفا 1351  پاچ  ، 348
ص 12 642- ج 1 ، مالـسلا ،  هیلع  مشاه  ینب  رمق  ناشخرد  رهچ  هحفص 66 641 - دـلج 45  راحب : زا  لقن  هب  مراهچ ،  پاچ  هحفس 299 ،

ینب رمق  دلج 15  ناشخرد :  ناگراتس  هرـس 643 - سدق  يا  هرمک  رقاب  دمحم  هللا  تیآ  مومهملا ،  سفن  همجرت  تشذـگ :  هچ  البرک  رد 
دلج 2، خیراوتلا :  خسان  - 645 هحفص 193 . دلج 1 ، ءاجیهلا : ناسرف  - 644 هیمالسا .  پاچ  مجنپ ،  پاچ  هحفص 54  مالسلا ،  هیلع  مشاه 

رمق ناشخرد  هرهچ  - 648 یناپمک .  ناوید  ص 385 647 - ج 1 ، لاـمالا ،  یهتنم  یسمش 646 - لاس 1351  تسفا  پاـچ  هحفص 196 ،
ص 123 مجنپ ،  پاـچ  ج 1 ، مالـسلا ،  هیلع  مشاه  ینب  رمق  ناـشخرد  هرهچ  ص 123 649 - مود ،  پاـچ  ج 2 ، مالـسلا ،  هیلع  مشاه  ینب 

هداز دامع  هینیسح  تاراشتنا  زا  حلاص )  دیس   ) یناتسرهش ياقآ  زا  ص 65 ، ام ، نامز  ات  مدآ  نامز  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يازع  - 650
ج 2، مالـسلا ،  هیلع  مشاه  ینب  رمق  ناشخرد  هرهچ  ص 87 652 - باسنالا ،  رحب  هب  فورعم  باقعالا  عمجم  باسنالا و  ضاـیر  - 651 . 
ص 697 ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  - 654 1377 ترجه ،  تاراشتنا  پاچ   695 ص 694 -  ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  ص 123 653 - مود ،  پاچ 
ص 37 ج 1 ، هداز ،  دامع  مالـسلا ،  هیلع  موصعم  هدراـهچ  یناگدـنز  ص 49 656 - هداز ،  داـمع  دیهـش ، رغـصا  یلع  ربکا و  یلع  - 655

يرای ارم  هک  تسه  يروای  ایآ  هک :  داد  رد  ادن  هنانیگمغ  دنلب و  ییادـص  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  ینامز  تسا  هدـش  تیاور  - 657
اراگدرورپ دنتفگ : ناگتـشرف  سپ  دش . ناشیرپ  نیمز  دندز و  هجـض  ناگتـشرف  دنتـسیرگ و  اهنامـسآ  دیزرل و  ادخ  شرع  ياه  هیاپ  دنک ؟

داتفا ترضح  نآ  تسد  رد  نامـسآ  زا  يا  هفیحـص  سپ  میور .  شیرای  هب  ات  امرف  تزاجا  ام  هب  تسوت ،  بیبح  مشچ  رون  وت و  بیبح  نیا 
گرم و اـم  نیـسح !  يا  تسا :  هدـش  هتـشون  حـضاو  نشور و  یطخ  اـب  هک  دومن  هدـهاشم  دوـمرف ، رظن  هفیحـص  تشپ  هب  هک  یماـگنه  و 

نیا ام  یهاوخب  رگا  تسا و  ظوفحم  ام  دزن  وت  ماـقم  هک  نادـب  و  ییاـمن .  باـختنا  هک  يراـتخم  وت  میا و  هدومنن  بجاو  وت  رب  ار  تداـهش 
یم هنوگره  میا  هدروآ  رد  وـت  ناـمرف  هب  ار  ناگتـشرف  نج و  نیمز و  اهنامـسآ و  همه  هک  نادـب  میزاـس ،  یم  فرطرب  وـت  زا  ار  يراـتفرگ 

یناگتـشرف زا  دوب  رپ  نیمز  نامـسآ و  همه  ماگنه  نآ  رد  و  دـنزاس ، دوبان  ار  ناربخ  یب  ادـخ  زا  نارفاک و  نیا  ات  هد  نامرف  نانآ  هب  یهاوخ 
راگدرورپ همان  نومـضم  هک  یماـگنه  سپ  دـندوب . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ناـمرف  رظتنم  دنتـشاد و  تسد  رد  شتآ  زا  ییاـه  هبرح  هک 
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موش و هتـشک  راب  رازه  داتفه  اـی  راـب  داـتفه  هک  مراد  شوخ  اراـگدورپ ! دومرف : درک و  باـترپ  نامـسآ  هب  ار  هفیحـص  تسناد ،  ار  شیوخ 
ات مرازیب ..  مناتـسود ،  ندش  هتـشک  زا  دعب  یگدنز  همادا  زا  نم  و  مشاب ،  وت  یتسود  یگدنب و  تعاط و  رد  نانچمه  مدرگ و  هدنز  هرابود 

ج 2، نیطبسلا ،  یلاعم  زا  لقن  هب  یناشاک ،  فیرش  هللا  بیبح  الم  هینیسح  رارسا  باتک  زا  هدش  هتفرگرب  یقرواپ  تمـسق  نیا   ) همان نیرخآ 
، ردص اضر  دیس  هللا  هیآ  ترضح  نادیهـش ،  ياوشیپ  ص 705 660 - لامالا ج 1 ، یهتنم  ص 188 659 - موـمهملا ،  سفن  ص 9 658 -
ص قودص ،  یلاما  ص 235 ، راخز ، ماقمق  ص 94 ، يدرو ،  امرگ  هاجنلا ،  هعیرذ  ص 283 662 - ج 2 ، یئاهب ،  لماک  ص 411 661 -

قطنم فلتخم 663 - تارابع  اـب  قحلا ،  قاـقحا  ص 66  نیـسحلا ،  قـطنم  ج 9ص 339  راـحب ، ص 75 ، فوهل ،  ناجـشالا ،  جـعاول   96
ص 326 البرک ، هصق  زا  ساـبتقا  ص 127 666 - تماقتسا ،  ص 237 665 - خـیراوتلا ،  بختنم  ص 179 664 - مالسلا ،  هیلع  نیـسحلا 
 : تسا هدمآ  ص 21  ج 2 ، نیطبسلا ،  یلاعم  ص 424 ، هداهشلا ،  رارسا  ص 90 ، فنخم ،  یبا  لتقم  يزیربت 668 - رین  هدکشتآ  زا  - 667

نامـسآ هب  ور  دوب ، رو  هطوغ  دوخ  نوخ  رد  زورمین  زا  تعاس  هس  دودـح  دوب و  هداتفا  نیمز  يور  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
الم هیآ  هینیـسح ،  رارـسا   . ) ناگراچیب سردایرف  يا  تسین ،  وت  زج  يدوبعم  چـیه  وت ، ياضق  رب  مدرک  ربص  اراگدرورپ  تفگ :  یم  هدومن 

یقتدیـس جاح  یمظعلا  هللا  هیآ  ـالبرک ، دیهـش  - 670 728 ص 724 -  ج 1  لاــمالا ،  یهتنم  - 669 ص 74 ) یناـشاک ،  فیرـش  بیبح 
رارسا زا  لقن  هب  ص 132 ، یناقداو ،  يوسوم  دمحا  دیس  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  کچوک  نارای  ص 197 671 - ج 1 ، یمق ،  یئابطابط 

یناردنزام ج 2 ص 31 يدهم  دمحم  نیطبسلا  یلاعم  یناهبهب ص 350 و  رقاب  الم  جاح  هبکاسلا  هعمد  يدنبرد ص 462 و  لضاف  هداهشلا 
مالسالا هجح  اناوت  بیطخ  البرک ، هصق  ص 70 673 - مشش ،  پاچ  هینیـسحلا ،  صئاصخلا  همجرت  ناوراک ،  ریما  رب  ناور ،  کشا  - 672

هصق ص 210 675 - هیـصولا ،  تابثا  ص 347 674 - موـمهملا ،  سفن  زا  لـقن  هب  هدرفنم ص 359 ، يرظن  یلع  خیـش  جاح  نیملـسملا  و 
هنازرف ملاع  هیقف و  تماقتسا ،  - 676 میا .  هدومن  ناوارف  هدافتسا  اروشاع  رامش  زور  عیاقو و  رد  فیرـش  باتک  نیا  زا  ام  ص 360  البرک ،

ماش ناشخرد  هراتس  - 679 361 ص 360 -  البرک ، هصق  ص 364 678 - مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم  - 677 هر )  ) ردص اضر  دیس  هللا  هیآ 
باتک هب  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  لماک  یناگدنز  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب   202 ص 201 -  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هیقر  ترضح 

ج لامالا ،  یهتنم  ص 203 681 - مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  مالسلا  هیلع  ترضح  ماش  ناشخرد  هراتس  - 680 دوش . هعجارم  روکذم 
نبا بقانم  ص 263 684 - زجاعملا ، هنیدم  ص 387 ، نینوـخ ،  هرهچ  ص 345 683 - نینوـخ ،  هرهچ  ترجه 682 - پاچ  1 ص 731 ،

ص 108 مرحم ،  ج  نخس ،  هیامرس  ص 157 687 - یمق ،  مایالا  عیاقو  ص 140 686 - البرک ، يوناب  ص 13 685 - ج 4 ، بوشآ ،  رهش 
ص ج 2 ، یئاهب ،  لـماک  ص 246 690 - يرولا ،  مـالعا  ص 250 689 - يرولا ،  مـالعا  ص 261 ، دیفم ، داشرا  ماقمق 688 - زا  لـقن  هب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  مالسلا  هیلع  تیب  لها  ناتسآ  رد  زا : لقن  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ناشخرد  هرهچ  - 691 288
 ، نیعلا راصبا  - 693 128 نیعلا ،  راصبا  هعیشلا 692 - نایعا  باتک  بحاص  يرمق )  یفوتم 1371   ) یلماع لبج  نیما  نسحم  دیس  هتشون  ، 

مامالا هایح  - 697 3/312 مالسلا ،  هیلع  نیـسحلا  مامالا  هایح  ص 297 696 - نیرادلا ،  هلیـسو  - 695 3/247 لاقملا ،  حیقنت  - 694 130
2/588 هادـهلا ،  تابثا  - 700 367 هباحصا ،  نیـسحلا و  مامالا  ص 56 699 - فوـهلملا ،  ص 303 698 - ج 3 ، مالسلا ،  هیلع  نیـسحلا 

باتک مامت  البرک  خـیرات  ، 409  - 45/390 راونالا ، راحب  عباـنم :  ص 387 703 - نینوـخ ،  هرهچ  ص 368 702 - نینوـخ ،  هرهچ  - 701
 - 335 قارعلا ،  خیرات  ، 215  - 214 یسراف ،  همجرت  هیوطب ،  نبا  همانرفس  یطخ ،)   ) اهیـضام اهرـضاح و  یف  البرک   322 هدیزگ ،  خیرات 

هدافتـسا عبانم  بلاطم و  ، 7/28 يزوجلا ،  نبا  خـیرات  ، 21 نیمرحلا ،  لـها  ههزن  هرهازلا 4/241 ، موجنلا  ، 9/102 ریثالا ، نبا  خـیرات  ، 345
همجرت هطوطب ،  نبا  همان  رفس  ، 107  - 3/103 فطلا ،  بدا  - 704 ینیوزق .  يدیهش  یحلاص  نیسحلادبع  مرتحم  دنمـشناد  هلاقم  زا  هدش 

ج مهموسر ،  نییمطافلا و  مظن  ، 206  - 198 یلعم ،  البرک  ییایفارغج  خیرات  ص 246 ، هرهاطلا ،  هرتعلا  هدهاشم  ص 28 ، ج 1 ، یسراف ، 
ص 392 707- نیعبرا ،  زور  هرابرد  قیقحت  - 706 83 هرهاطلا ،  هرتعلا  هدهاشم  ، 1/627 هعیشلا ،  نایعا  عبانم :  - 705 129 ص 128 -  ، 2

خیرات زا  لقن  هب  ص 257  ام ، شور  هار و  ص 241 710 - یهتنملا ،  همتت  ص 240 709 - یهتنملا ،  همتت  ص 139 708 - یهتنملا ،  همتت 
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ص 79 713- قودـص ،  یلاما  ص 241 712 - یهتنملا ،  هـمتت  ص 293 711 - یجنگ ،  ظـفاح  هیاـفک  ص 342 و  ج 4 ، رکاـسع ، نبا 
 ، نارمع لآ  هروس  ص 351 716 - نینوخ ،  هرهچ  ص 240 715 - ج 2 ، همغلا ،  فشک  ص 145 714 - میدـق ،  پاچ  نیظعاولا ،  هضور 

ص 243 دیفم ، داشرا  - 719 ارهازلا . ملظت  هبکاسلا ،  هعمدلا  و  ص 375 ، نینوخ ،  هرهچ  ص 1173 718 - دوعوم ، يدهم  هیآ 28 717 -
داشرا هیآ 42 724 - رمز ، هروس  ص 244 723 - دیفم ، داشرا  ص 147 722 - البرک ، يوناب  ص 289 721 - ج 2 ، یئاهب ،  لـماک  - 720

، البرک هصق  ص 725 727 - ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  ص 414 726 - ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  ص 148 ، البرک ، يوناب  ص 414 725 - دیفم ،
 - ص 438 البرک ، هصق  - 728 400 توکلم ص 396 -  رد  يریـس  تسا  هناورپ )   ) يدهاجم یلع  دمحم  ياقآ  زا  لقن  . 432 ص 428 - 

ص 439 البرک ، هصق  - 730 دنرب . یم  تافرع  ینم و  هب  هکم  زا  ار  ادـخ  هناخ  نارئاز  هک  دوش  یم  هتفگ  ینارتش  هب  تاصقار ،  - 729 439
البرک ج 2، دیهش  هیآ 227 734 - ءارعش ، هروس  - 733 765 ص 764 -  ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  هیآ 9 732 - فهک ،  هروس  - 731 442 - 

یلاما ص 894 736 - خیراوتلا ،  بختنم  - 735 609 هدازدامع ص 601 -  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  زا  لقن  هب  ، 159 ص 149 - 
خسان ص 150 739 - يزوـج ،  نبا  هرکذـت  ص 219 738 - اروشاع ، خـیرات  یـسررب  ص 246 737 - دـیفم ، داشرا  ص 101  قودـص ، 
خیرات ص 276 742 - نادیهـش ،  ياوشیپ  ص 219 741 - ج 2 ، عماج ،  لـتقم  ص 172 740 - ج 3 ، مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  تالاح 

تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدومرف  هب  هراشا  - 745 178 نارمع :  لآ  هروس  - 744 10 مور :  هروس  ص 26 743 - ج 6 ، يربط ، 
: دومرف دومن و  دازآ  ار  اهنآ  داد و  رارق  وفع  دروم  امهیلع  هللا  هنعل  دیزی  دـج  نایفـسوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکم  حـتف  رد  هک 

هزمح ترـضح  مکـش  داد  روتـسد  دـحا  گـنج  رد  هک  هراوـخ  رگج  دـنه  هب  تسا  هراـشا  هکراـبم  هلمج  نیا  ءاقلطلا 746 - متتاـف  اوبهذا 
نارمع لآ  هروس  دورن 747 - وا  سجن  ندب  هب  ات  داد  رارق  یخلت  وا  رد  دنوادخ  تفرگ ،  نادند  هب  ار  شرگج  هدومن و  هراپ  ار  ادهـشلادیس 
نامعن فالتخا 751 - یمک  اب  جاجتحالا 2/122  ، 45/133 راونالا ، راحب  - 750 46 تلصف :  هروس  - 749 78 میرم :  هروس  - 748 169 : 

هیواعم و نامز  رد  دوب  هفوک  ریما  وا  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  دعس  نب  ریشب  شردپ  تسا و  راصنا  زا  ریـشب ، نب 
تفه هک  هدـمآ  هبطخ  نیا  رد  ص 450 754 - موـمهملا ،  سفن  - 753 565 راخز ، ماـقمق  - 752 دیـسر . لـتق  هب  صمح  رد  لاس 65  رد 

 : متفه تلصخ  هک  تسا  هدمآ  یئاهب  لماک  لقن  رد  تسا .  هدیدرگن  رکذ  رتشیب  تلصخ  شـش  یلو  هدش ،  هداد  تیب  لها  هب  يرترب  لماع 
تعیب رد  تلاـسر و  هرجـش  زا  - 755 مومهملا 450 ) سفن   ) تسام زا  دـشک ، یم  ار  لاجد  هک  يدـهم  لاجدـلا و  لتقی  يذـلا  يدـهملا  و 

هتفگ یعضوم  هب  رعشم  اریز  دشاب  تشهب  ود  رعشم ، ود  زا  دارم  تسا  نکمم  - 756 دومن . ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  و  درک ، تکرش  هرجش 
ناتنج هبر  ماقم  فاخ  نمل  تسا و  هدمآ  هکرابم  هیآ  رد  و  تسا ،  تشهب  ود  ثراو  دارم  نیاربانب  دـشاب ، دایز  تخرد  ياراد  هک  دوش  یم 
فوقو اجنآ  رد  هجحیذ  مهد  زور  باتفآ  عولط  ات  مهد  بش  ناـیجاح  هک  تسا  ییاـج  نآ  دـشاب و  هفلدزم  رعـشم ، زا  دارم  تسا  نکمم  و 
راونالا راحب  - 757 دـشاب . تافرع  هفلدزم و  رعـشم ، ود  زا  دارم  تروص  نیا  رد  و  تسا ،  مرح  ياـهناکم  هلمج  زا  فقوم  نیا  دـننک و  یم 

رثا البرک ، هصق  مومهملا 451 760 - سفن  مومهملا 451 759 - سفن  - 758 تسا .  هدرک  لقن  راـصتخا  هب  جاجتحالا 2/132  ، 45/137
لامالا یهتنم  - 761 513 ص 499 -  مق ،  هیملع  هزوح  گرزب  يابطخ  زا  درفنم  يرظن  یلع  خیش  جاح  نیملسملا  مالـسالا و  هجح  هدنزرا 

هیآ 42 لاـفنا ،  هروس  هیآ 26 765 - ارـسا ، هروس  هیآ 23 764 - يروش ،  هروـس  هیآ 23 763 - فهک ،  هروـس  ص 424 762 - ج 1 ، ، 
هنیفس ص 447 769 - ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  ص 33 768 - ج 2 ، فجن ،  پاچ  یـسربط ،  جاجتحا  هیآ 33 767 - بازحا ،  هروـس  - 766

 : نییبلاطلا لتاقم  همجرت  ج 6 ص 134 771 - یمق ،  ثدحم  موحرم  راحبلا : هنیفـس  ج 6 ص 133 770 - یمق ،  ثدـحم  موحرم  راحبلا :
ج 1، مالـسلا ،  هیلع  مشاه  ینب  رمق  ناـشخرد  هرهچ  - 774 547 ص 545 -  ـالبرک ، هصق  يزیربت 773 - زئاـف  زا  و 82 772 - هحفص 81 

نیطبسلا یلاعم  ص 163 777 - البرک ، يوناب  ص 443 776 - یناشاک ،  هللا  بیبح  الم  ادهشلا : هرکذت  - 775 100 ص 99 - مجنپ ،  پاچ 
تخا بنیز  ص 22 781 - بـنیز ،  هدیـس  ص 21 780 - بـنیز ،  هدیـس  ص 243 779 - البرک ، ناـمرهق  يوناـب  ص 36 778 - ج 2 ، ، 
یهتنم ص 504 784 - ادهـشلا ، دیـس  نیعبرا  زور  رد  قیقحت  ر.ك .  ص 63 783 - ج 1 ، تعاجش ،  رـصنع  زا  - 782 ص 45 . نیسحلا ، 
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