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مالسلا هیلع  يدهم  ماما  ترضح  : مالسلا مهیلع  تیبلها  یلمع  هریس 

باتک تاصخشم 

[2 تـساریو : ] تساریو تیعـضو  ینوراـق  راتـساریو :  1323 عفرا ، مظاـک  فیلاـت : فیرـشلاهجرف  یلاـعت  هللاجـع  يدـهم  ترـضح  ناوـنع :
لایر 1800 کباش :  14 (ع ؛) تیب لها  یلمع  هریس  تسورف : هحفص   53 يرهاظ : تاصخشم   1379 یناشاک ، ضیف  نارهت : رشن : تاصخشم 
ناونع اب  لاس 1370  رد  باتک  نیا  تشاددای : مشـش ) پاچ   ) لاـیر  5000 مجنپ ؛) پاچ   ) لاـیر  4000 0-006-403-964 ؛ موس : پاچ  : 

1386 مشـش : مجنپ و  پاـچ  تشادداـی :  1381 موـس : پاـچ  تشادداـی : تسا  هدـش  رـشتنم  مالـسلا " هیلع  نسحلا  نبهجح  يدـهم  ماـما  "
یلاـعت هللاجـع  يدـهم  ماـما  ترـضح  دـلج : يور  ناوـنع  تشادداـی : مالــسلا  مـهیلع  تـیب  لـها  یلمع  هریــس  ناوـنع : يـالاب  تشادداـی :

هریس رگید : ناونع  فیرشلاهجرف  یلاعت  هللاجع  يدهم  ماما  ترـضح  رگید : ناونع  سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای : فیرـشلاهجرف 
: هرگنک يدـنب  هدر  راـظتنا  تیودـهم -  عوـضوم : مالـسلا  هیلع  نـسحلا  نـبهجح  يدـهم  ماـما  رگید : ناوـنع  مالـسلامهیلع  تیبـلها  یلمع 

م16404-79 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/959 ییوید : يدنب  هدر   1379 8 فلا 4 فلا /BP51

تدالو یگنوگچ 

ماما لیامش  لکش و 

زا مه  لیامش و  لکش و  تهج  زا  مه  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  هب  مدرم  نیرت  هیبش  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نینزان  دوجو 
مهب شناوربا  تسا ، نابات  دیفـس و  دـنلب و  شنینزان  یناـشیپ  هتخیمآ ، نآ  رب  یخرـس  هک  دیفـس  شکراـبم  تروص  قـالخا . يوخ و  تهج 

شتروص تسار  تمسق  رب  هدش ، یلوتـسم  شکرابم ، رـس  فیرـش و  نساحم  یهایـس  رب  هک  تسا  ناشخرد  نانچ  شراسخر  رون  هتـسویپ ،
لها سواط  يدهملا  تسا ، نوگ  همرس  هایـس و  شنامـشچ  هداشگ و  شیاهنادند  نایم  ناشخرد ، تسا  يا  هراتـس  يرادنپ  هک  تسا  یلاخ 

هدنـشخرد هام  نوچ  شا  هرهچ  تسا  تشهب  لها  سواط  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  رونلا ، بیبـالج  هیلع  يردـلا  رمقلاـک  ههجو  هنجلا 
. تسا هدیدن  بسانت  لادتعا و  نآ  هب  یتئیه  یمشچ  چیه  هک  تسا  نوزوم  لدتعم و  شتماق  تسا . رون  ياه  هماج  شکرابم  ندب  رب  تسا ،

هللا ناوضر  يورغ  نیسح  دمحم  خیـش  هللا  تیآ  هحفـص 11 ]  ] هیلا ینم  هرظنب  يرظان  لحکا  هدیمحلا و  هرغلا  هدیـشرلا و  هعلطلا  ینرا  مهللا 
لادتعا قفا  رد  هدیدن  ( ) الاب دق و  نیا  هن  هرغ و  نینچ  تسا  ار  ام  هن  یلاعت -  هام و  نوچ  تعلط  نآ  زا  هللا  كرابت  : ) دـیامرف یم  هیلع  یلاعت 

رازه ( ) الال ولول  وا ز  نادـند  رد  درب  قبـس  ناشخدـب -  لعلب  اه  هنعط  شبل  قیقع  دـنز  ( ) الامک هیبجاـحک  وا  ارمق  ههجوک  نودرگ -  هدـید 
ما هتسخ  هک  ناج -  يا  نزم  ما  هزمغ  ریت  هژم و  رجنخب  ( ) الاو هشنهش  نآ  نیریش  تبحـص  روش  ز  داهرف -  وچ  تسا  لد  ار  زیورپ  ورـسخ و 
وید گنابب  ( ) ـالایخ تیار  يرگنب  نم  بناـجب  رگ  هک  یناد -  وت  هک  ناـنچ  نآ  مروجنر  وت  قشع  جـنر  ز  ( ) ـالاتق قیطا  ـال  و  ناـجیب ، نم و 
نیا زا  متاجن  هدب  تقیقح -  رـصم  زیزع  يا  مرقتفم  لیلذ و  ( ) الالـض تللظ  دقل  يریگن  تسد  وت  رگ  هک  رود -  مدـش  هار  نانچ ز  تعیبط 

هحفص 12] ( ] الاب يوس  ربب  یتسپ و 

ماما یلمع  هریس 

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  تمدخ  دیوگ : یم  تسا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هژیو  ناوریپ  هعیش و  ناگرزب  زا  هک  قاحسا  نب  دمحا 
انامه دـمحا ، يا  دومرف : منک  لاوس  هک  نآ  نودـب  یمارگ  نآ  و  منک ، لاوس  وا  زا  سپ  نیـشناج  دروم  رد  متـساوخ  یم  و  مدـش ، بایفرش 
تهج هب  تشاذگ ، دهاوخن  یلاخ  تمایق  ات  زین  هتـشاذگن و  یلاخ  ادـخ  تجح  زا  ار  نیمز  دـیرفآ  ار  مدآ . هک  ماگنه  نآ  زا  لاعتم  يادـخ 
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ماما و ادخ ، لوسر  رـسپ  يا  مدرک : ضرع  ددرگ . یم  جراخ  نیمز  تاکرب  دراب و  یم  ناراب  دوش و  یم  الب  عفر  نیمز  لها  زا  ادـخ  تجح 
هام دننامه  ییور  هک  هلاس  هس  يرسپ  هک  یلاح  رد  تشگزاب  تفر و  هناخ  نورد  هب  باتش  اب  ترـضح  نآ  تسیک ؟ امـش  زا  سپ  نیـشناج 
رسپ نیا  يدوبن  یمارگ  وا  ياهتجح  لاعتم و  يادخ  دزن  رگا  قاحـسا ، نب  دمحا  يا  دومرف : درک و  یم  لمح  شیوخ  شود  رب  تشاد  مامت 

یم رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  وا  تسوا ، هینک  مه  ادـخ و  لوسر  مانمه  وا  اـنامه  هحفـص 13 ] ، ] مداد یمن  ناشن  وت  هب  ار 
، تسا نینرقلاوذ  مالـسلا و  هیلع  رـضخ  لثم  تما  نیا  رد  وا  لثم  قاحـسا  نب  دـمحا  يا  دـشاب . هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نانچمه  دزاـس 
هب فارتعا  رب  ار  وا  دنوادخ  هک  یـسک  رگم  دبای  یمن  تاجن  تکاله  زا  وا  تبیغ  نامز  رد  هک  يروط  هب  دوش  یم  بیاغ  ادـخ  هب  دـنگوس 
هب نم  لد  هک  دراد  يا  هناشن  ایآ  نم ، رورـس  مدرک : ضرع  دنک . اعد  وا  جرف  لیجعت  يارب  هک  دزاس  قفوم  درادـب و  مدـق  تباث  يو  تماما 
یم ماقتنا  ادخ  نانمشد  زا  هک  نامه  نیمز ، رد  هللا  هیقب  منم  دومرف : حیصف  یبرع  هب  رـسپ  نآ  ماگنه  نیا  رد  دنک ؟ ادیپ  يرتشیب  نانیمطا  نآ 

روضح همظعم  هکم  رد  رفن  یـس  اب  دـیوگ : یم  يراـصنا  میعنوبا  [ 1 ! ] درگن رثا  لاـبند  ینیع  دـهاشم  زا  سپ  قاحـسا  نب  دـمحا  يا  دریگ ،
هک دوـب  يرجه  لاس 293  هجحلا  يذ  مشـش  زور  دوب . رادروخرب  يرتشیب  صـالخا  زا  يولع  مساـق  نب  دـمحم  عمج  نآ  ناـیم  رد  متـشاد ،

شلامج هب  اـم  مشچ  هک  یماـگنه  دـش . دراو  اـم  عمج  هب  دوب  هتفرگ  تسد  رد  ار  دوخ  نیلعن  هدیـشوپ و  مارحا  هلوح  ود  هک  یناوج  هاـگان 
ام هورگ  طسو  رد  درک و  مالـس  ام  هب  یمارگ  نآ  میتساخرب و  اجکی  یگمه  هک  میتفرگ  رارق  شتمظع  تلـالج و  ریثاـت  تحت  ناـنچ  داـتفا 

ترـضح دـیناد  یم  اـیآ  دومرف : تسیرگن و  دوخ  پچ  تسار و  تمـس  هب  هاـگ  نآ  هحفـص 14 ] . ] میتسـشن وا  فارطا  رد  زین  ام  تسـشن و 
موقت يذلا  کمساب  کلئسا  ینا  مهللا  تفگ : یم  نینچ  دومرف : دومرف ؟ هچ  میتفگ : تفگ ؟ یم  هچ  حاحلا  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا 

راحبلا لیک  لابجلا و  هنز  لامرلا و  ددـع  تیـصحا  هب  عمتجملا و  نیب  عمجت  هب  لطابلا و  قحلا و  نیب  قرفت  هب  ضرالا و  موقت  هب  ءامـسلا  هب 
یم ياپب  ار  نیمز  نامـسآ و  هک  تمان  نآ  هب  مناوخ ، یم  ار  وت  ایادخ : اجرف . يرما  نم  یل  لعجت  نا  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  یلـصت  نا 
نزو نابایب و  ياه  گـیر  ددـع  و  يزاـس ، یم  هدـنکارپ  ار  عمج  عمج و  ار  ناگدـنکارپ  و  ینک ، یم  ادـج  مه  زا  ار  لـطاب  قح و  و  يراد ،

لوغـشم تساخرب و  سپـس  نادرگ ! کـیدزن  ارم  جرف  تسرفب و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  يرامـش ، یم  ار  اـهایرد  هناـمیپ  اـههوک و 
رد ادرف  دوب . یک  وا  هک  میـسرپب  مه  زا  مینک و  وگتفگ  وا  رابرد  هک  میدرک  شومارف  ام  تفر و  وا  ات  میتساخرب و  يو  اب  مه  ام  دـش  فاوط 

هتفرگ و طسو  رد  مه  ار  وا  میتساخرب و  شمارتحا  هب  ام  هتـشذگ  زور  دـننامه  دـمآ و  ام  دزن  هب  تفاـی و  تغارف  فاوط  زا  زین  تقو  ناـمه 
زا دعب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  دیناد  یم  ایآ  دومرف : تسیرگن و  دوخ  پچ  تسار و  تمس  هب  هتـشذگ  زور  لثم  هرابود  میتسـشن . وا  رود 

هیلع یلع  هک  ار  ییاعد  دعب  دناوخ و  ار  اعد  راوگرزب  نآ  دـناوخ ؟ یم  ار  ییاعد  هچ  میدیـسرپ  دـناوخ ؟ یم  ار  ییاعد  هچ  بجاو  زامن  ره 
دمحم هب  یهاگن  ام  نیب  رد  دومرف و  نایب  دندناوخ  یم  تیب  رانک  نادوان  ریز  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  رکـش و  هدجـس  رد  مالـسلا 

ام دـش و  فاوط  رد  لخاد  تساـخرب و  هحفـص 15 ]  ] هللا و ءاـش  نا  يور  یم  ریخ  هار  هب  وت  مساـق  نب  دـمحم  يا  دومرف : درک و  مساـق  نب 
زا یکی  رخآ  زور  رد  هکنیا  زج  مینک  تبحـص  زیزع  نآ  هب  عجار  هک  میدرواین  داـیب  مادـک  چـیه  یلو  میدرک  ظـفح  ار  اـهاعد  نیا  یگمه 

میدیسرپ تسامش ! نامزلا  بحاص  وا  مسق  ادخ  هب  دیسانش ، یم  ار  صخـش  نیا  ایآ  نایاقآ  يا  تفگ  ام  هب  يدومحم  یلعوبا  مان  هب  راضح 
متساوخ یم  دنوادخ  زا  مدرک و  یم  يراز  عرضت و  لاس  تفه  هک  داد  حیضوت  یلعوبا  تسا ؟ مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  یتسناد  اجک  زا 

هک ار  ییاـعد  نیمه  دـمآ و  راوگرزب  نیمه  مدـید  هفرع  زور  رـصع  هکنیا  اـت  منک ، تراـیز  ار  مالـسلا  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  ترـضح  هک 
هریت مادک  زا  متفگ  برع ، زا  دومرف : مدرم ؟ هریت  مادک  زا  متفگ  متسه ، مدرم  زا  دومرف : وا  دیتسیک  امش  مدیسرپ : وا  زا  نم  دناوخ ، دیدینش 
مدرم هب  تفاکش و  یم  ار  نمشد  رـس  اهنآ  گرزب  هک  هورگ  نآ  زا  دومرف : مشاه ؟ ینب  هورگ  مادک  زا  متفگ : مشاه . ینب  زا  دومرف : برع ؟

تشگ و دـیدپان  ناهگان  یلو  تسا  يولع  وا  هک  متـسناد  داتـسیا . یم  زاـمن  هب  دـندوب  باوخ  رد  مدرم  هک  ماـگنه  نآ  رد  داد و  یم  ماـعط 
یم جح  هب  ام  اب  هدایپ  لاس  ره  يرآ ، دنتفگ : دیتخانش ؟ ار  صخش  نیا  ایآ  مدیسرپ  دندوب  وا  فارطا  رد  هک  یمدرم  زا  تفر . اجک  مدیمهفن 

هدرـسفا نیگمغ و  وا  قارف  زا  هک  یلاح  رد  متفر  هفلدزم  هب  تافرع  زا  مدیدن . يو  رد  يور  هدایپ  رثا  مسق  ادـخ  هب  هللا  ناحبـس  متفگ : دـیآ 
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وا اقآ ، متفگ : يدـید ؟ ار  دوخ  بولطم  ایآ  دومرف : هک  مدـید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ایور  ملاع  رد  متفر  باوخ  هب  یتقو  مدوب ،
هحفص  ] نیا یتقو  دیوگ : یم  ناتـساد  نیا  يوار  يراصنا  میعنوبا  دوب . وت  نامز  ماما  يدید  رـصع  زورید  هک  یـسک  نامه  دومرف : تسیک ؟

رهش رد  [ 2 . ] درک شومارف  مه  نم  تفگ : یتخاسن !؟ علطم  ار  اـم  عقومب  ارچ  هک  میدرک  شنزرـس  ار  وا  میدینـش  یلعوب  زا  ار  بلاـطم  [ 16
رد بآ  وا  يارب  هک  اجنآ  ات  درک  یمن  یهاتوک  هنوگ  چـیه  وا  يرازگتمدـخ  هب  تبـسن  تشاد و  يریپ  ردـپ  هک  دوب  یمامح  رگراک  فجن 
هب هک  هبنـشراهچ  بش  رد  رگم  دوب  وا  تمدخ  مزالم  هتـسویپ  يرآ  دناسرب . شناکم  هب  دوش و  جراخ  ات  دـش  یم  رظتنم  درب و  یم  حارتسم 
زا سپ  یلو  دوب . روذـعم  تمدـخ  زا  اجنآ  رد  يراد  هدـنز  بش  هلهـس و  دجـسم  لامعا  هطـساو  هب  بش  نآ  رد  تفر و  یم  هلهـس  دجـسم 

اجنآ هب  هبنشراهچ  بش  لهچ  تفگ : يدرک ؟ كرت  ار  هلهس  دجسم  هب  نتفر  ارچ  دندیـسرپ  وا  زا  تفرن . اجنآ  هب  رگید  درک و  كرت  یتدم 
دوخ ریـس  هب  عضو  نامه  اب  متفر و  نوریب  اهنت  کت و  عقوم  نآ  رد  بورغ ، کـیدزن  اـت  داـتفا  ریخاـت  هب  متفر  ملهچ  هبنـشراهچ  بش  متفر ،
یبرع صخش  ماگنه  نیا  رد  درک . لیدبت  ییانشور  هب  ار  بش  یکیرات  زا  يرادقم  باتهام  مک  مک  دنام ، یقاب  هار  موس  کی  ات  مداد  همادا 
دیسر نم  هب  هک  نیمه  دنک ، یم  هنهرب  ارم  نزهار  درم  نیا  نالا  متفگ  دوخ  لد  رد  دیآ و  یم  نم  فرط  هب  تسا و  راوس  یبسا  رب  مدید  ار 

مداد باوج  تسه ؟ یندروخ  زیچ  وت  اب  دومرف : هلهس ، دجسم  متفگ  يور ؟ یم  اجک  دیـسرپ  درک ، تبحـص  هب  عورـش  يودب  برع  نابز  اب 
مدرک بیج  رد  تسد  نم  درک . رارکت  يدـنت  اـب  ار  نخـس  نآ  زاـب  تسین  يزیچ  نآ  رد  متفگ : نک ، بیج  رد  ار  دوـخ  تسد  دوـمرف : هـن ،

: دومرف نم  هب  هاـگ  نآ  مهدـب . وا  هب  دوب  هتفر  مرطاـخ  زا  مدوـب و  هدـیرخ  دوـخ  كدوـک  يارب  هک  متفاـی  شمـشک  يرادـقم  هحفص 17 ] ]
مرظن زا  ناهگان  نخس  نیا  زا  دعب  دنیوگ ) یم  ار  ریپ  ردپ  يودب  برع  نابز  هب  دوع   ) درک رارکت  ار  ترابع  نیا  هبترم  هس  دوعلاب  کیـصوا 

رد یتح  ار  مردپ  تمدـخ  كرت  تسین  یـضار  یمارگ  نآ  هک  متـسناد  دوب و  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  وا  هک  مدـیمهف  دـش . دـیدپان 
تمدخ هب  دیوگ : یم  فیرط  رصنوبا  [ 3 . ] مدومن كرت  ار  راک  نیا  متفرن و  هلهس  دجسم  هب  رگید  تهج  نیا  زا  میامنب . هبنـشراهچ  ياهبش 

یم دـنه  رد  هک  تسا  یتخرد  مان  لدنـص  دروایب  نم  يارب  خرـس  لدنـص  يردـق  فیرط  يا  دومرف : مدیـسر . مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص 
ارم دومرف : مدرک  رـضاح  ار  نآ  یتقو  دنا .) هتفرگ  یم  نآ  زا  هک  هدوب  يرطع  مالـسلا  هیلع  ماما  دوصقم  دیاش  دراد ، یـشوخ  يوب  دـیور و 

، دوبن نیا  زا  لاوس  مدوصقم  دومرف : دیتسه ، نم  ياقآ  رسپ  اقآ و  امش  مدرک ، ضرع  متسیک ؟ نم  دومرف : يرآ ، مدرک : ضرع  یسانش ؟ یم 
ناگتسب زا  نم  هلیسو  هب  ار  اهیراتفرگ  دنوادخ  هک  متسه  ءایصوا  متاخ  نم  دومرف : مدرگ ، دونشخ  ات  امرفب  سپ  موش  تیادف  تفگ : فیرط 

یتاقیقحت مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دالوا  هرابرد  ات  متفر  هنیدم  هب  دیوگ : یم  رایزهم  نب  میهاربا  [ 4 . ] دنک یم  فرطرب  منایعیش  و 
ماگنه رد  يزور  مروآ . تسدب  یعالطا  اجنآ  رد  رگم  ات  متفر  هکم  هب  هاگ  نآ  دـشن . مریگتـسد  هحفـص 18 ]  ] يزیچ هنیدم  رد  یلو  میامن 

وا فرط  هب  مشاب  هتفاـی  ار  دوخ  دوصقم  دـیاش  هکنیا  يوزرآ  هب  نم  درک . یم  هاـگن  نم  هب  زین  وا  هک  دـمآ  مرظنب  يور  اـبیز  یناوج  فاوط 
زاوها رد  ایآ  ملاحشوخ . تندید  زا  دومرف : زاوها . متفگ  ییاجک ؟ لها  دیسرپ : یمارگ  نآ  مدینش . رتهب  مالس  باوج  مدرک و  مالس  متفر و 

هب ار  يزارد  ياهبـش  دـنک  تمحر  ار  وا  ادـخ  دومرف : تفگ . کـیبل  ار  قـح  يادـن  وا  متفگ : یـسانش ؟ یم  ار  یبیـصخ  نادـمح  نب  رفعج 
هیلع يرکـسع  نسح  ماما  زا  هک  یتمالع  نآ  وت ، هب  ابحرم  دومرف : سپـس  دومن ، تیانع  وا  هب  ناوارف  شاداـپ  دـنوادخ  دـینارذگ و  تداـبع 

: دومرف دومرف !؟ فطل  نم  هب  يرکـسع  ماما  هک  دشاب  يرتشگنا  امـش  روظنم  دیاش  مدرک : ضرع  يدرک ؟ هچ  دوب  وت  رایتخا  رد  هک  مالـسلا 
هتشون هک  ار  نآ  شقن  سپس  دیـسوب و  تفرگ و  نم  تسد  زا  داتفا  نآ  هب  شرظن  مدروآ و  نوریب  ار  نآ  یتقو  تسا . نامه  مدوصقم  يرآ 

زا مراد  جایتحا  نآ  هب  هک  زورما  يارب  ار  يرایـسب  لئاسم  باوج  هک  مدرگ ! مردپ  نابرق  دومرف : هاگ  نآ  دناوخ . یلع  ای  دمحم  ای  هللا  ای  دوب 
هب يا  هدرک  دصق  جح  رفـس  زا  دعب  هک  ار  یمهم  بلطم  دومرف : هک  اجنآ  ات  مدومن . هدافتـسا  وا  زا  رابخا  ثیداحا و  عون  همه  متفرگ و  يو 

حرـش تیارب  ادخ  تساوخ  هب  ات  سرپب  یهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ : میوگ . یم  وت  هب  نونکا  مه  متـشاد  رظن  رد  هچنآ  متفگ : هدب ، عالطا  نم 
ندـمآ يارب  نم  تیرومام  هللا ، يرآ و  تفگ : يراد ؟ يربخ  هیلع  هحفص 19 ]  ] هللا تاولص  يرکـسع  نسح  ماما  دالوا  زا  ایآ  متفگ : مهد .

ار رفس  نیا  یلو  ایب  فئاط  رهش  هب  نم  اب  يوش  لئان  اهنآ  تاقالم  فرش  هب  يراد  تسود  رگا  تسا و  ناراوگرزب  نآ  هیحان  زا  وت  غارـس  هب 
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هنیـس رب  هک  میدید  يرداچ  رود  زا  هتـشذگ  یناتـسگیر  زا  متفر ، فئاط  هب  يو  اب  دیوگ : یم  رایزهم  نب  میهاربا  رادب ! یفخم  تناتـسود  زا 
نوریب نم  هک  داد  عالطا  درک و  مالـس  اهنآ  هب  سپ  دریگب ، هزاـجا  دورو  يارب  اـت  تفر  رداـچ  نورد  هب  تسخن  وا  دوب . اـپ  رـس  یگیر  لـت 

شا یناـشیپ  زاـب ، شتروص  گـنر  دـمآ . نوریب  دوب  م ح م د )  ) شماـن دوب و  رتـگرزب  دـندوب و  رداـچ  ناـیم  رد  هک  اـهنآ  زا  یکی  مرظتنم .
، دیسر یم  ششوگ  کیدزن  ات  هدیباتن  شکرابم  رس  يوم  دوب و  نایامن  هرقن  يدیفس  رب  یکشم  هراپ  دننام  یلاخ  شتـسار  هنوگ  رب  نشور ،
وا هب  مرظن  هک  نیمه  درک . فیـصوت  ناوت  یمن  ار  شریظن  یب  يایح  بجح و  راقو و  ییابیز و  هدـیدن و  یمـشچ  چـیه  ار  وا  ینارون  هفاـیق 

دوجو اب  تسا  رارقرب  وت  نم و  ناـیم  یبلق  هطبار  يدـمآ ، شوخ  دومرف : مدیـسوب . ار  شیاـپ  تسد و  متفاتـش و  شیوس  هب  راـیتخا  یب  داـتفا 
ماما دروآ . نوریب  ار  ام  قارف  راظتنا و  زا  تفرگ و  تروص  ام  تاقالم  هک  رکـش  ار  ادخ  متـشاد  رظن  رد  ار  وت  تاقالم  ریخات  لزنم و  يرود 
ماما میالوم  تداهش  گرم و  ماگنه  زا  نم  امش  يادف  مردام  ردپ و  مدرک ، ضرع  دیسرپ ، نم  لاح  هتشذگ و  ناردارب  مامت  زا  مالسلا  هیلع 

رب ادخ  هکنیا  ات  دش  یم  هتـسب  میور  هب  دیما  ياهرد  اج  همه  متـسه و  امـش  يوجتـسج  رد  رهـش  هب  رهـش  هراومه  نونک  ات  يرکـسع  نسح 
نم هب  ار  تترضح  ناسحا  يراوگرزب و  هک  منک  یم  رکـش  ار  ادخ  دروآ . امـش  تمدخ  هب  ارم  دمآ و  یـسک  داهن و  تنم  نم  هحفص 20 ] ]

نیمز طاقن  نیرترود  نیرت و  ناهنپ  رد  زج  هک  تسب  نامیپ  نم  اب  مردـپ  دومرف : درب و  یتولخ  هشوگ  هب  ارم  یمارگ  نآ  سپـس  دومن . ماهلا 
ورنیا زا  مشاب . ناما  رد  شیدنا  دب  مدرم  تارطخ  زا  منامب و  ظوفحم  ناهارمگ  ياه  هشقن  زا  دوش و  یفخم  مدوجو  رارسا  ات  منکن  نکـسم 
مردـپ تسا . دـنلب  وس  ره  زا  نیمز  يور  مدرم  داـیرف  هک  مشاـب  یم  دوخ  ماـیق  زور  رظتنم  میاـمیپ و  یم  ار  رازگیر  کـشخ و  ياـه  ناـبایب 

. دنادرگ زاین  یب  ار  وت  میوگب  وت  هب  ار  يا  همـش  رگا  هک  تخومآ  نم  هب  ییاهزیچ  موتکم  مولع  یناهنپ و  ياه  تمکح  زا  هیلع  هللا  تاولص 
اهب یلعتسی  هجح  الب  هتدابع ، هتعاط و  یف  دجلا  لها  هضرا و  قابطا  یلخیل  نکی  مل  هوانث  لج  هللا  نا  ینب  ای  دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  مردپ 

هک یتجح  نودب  دـنراد  وا  تعاطا  تدابع و  رد  یعـس  هک  ار  اهنآ  نیمز و  تاقبط  مامت  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  مدـنزرف  هب . متوی  ماما  و 
زا وت  مراودـیما  دـنزرف : يا  دراذـگ  یمن  یلاخ  دـنور  يو  شور  هب  دـنیامن و  دـتقا  يو  هب  مدرم  هک  یماما  نودـب  درب و  الاب  ار  اـهنآ  ماـقم 

هتخاس هدامآ  یهارمگ  شتآ  نتخاس  شوماخ  نید و  يالتعا  لطاب و  ساسا  ندیچ  رب  قح و  رـشن  يارب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یـشاب  یناسک 
محازم یفلاخم  هدـننز و  ینمـشد  ادـخ  ناتـسود  زا  کـی  ره  هک  اریز  اـمنب  نکـسم  رود  ناـهنپ و  ياـهناکم  رد  هشیمه  مدـنزرف  يا  تسا .

مدرم ياهلد  هک  نادـب  مرـسپ  اـهراک  وا  تما  اذا  هحفـص 21 ]  ] ریطلا لثم  کـیلا  عزن  صـالخالا  هعاـطلا و  لـها  بولق  نا  ملعا  و  دـنراد ...
ترـضح تمدخ  رد  یتدم  دیوگ : یم  رایزهم  دشاب ... یم  وت  ياقل  قاتـشم  دنراد  نایـشآ  هب  لیم  هک  ناگدنرپ  دننام  صالخا  اب  رادـنید و 
شرابرهگ هنیـس  رد  دـنوادخ  هک  يزاتمم  تاکن  تمکح و  فئاطل و  ینارون و  ماـکحا  نشور و  قیاـقح  ترـضح  نآ  زا  مدومن و  فقوت 

مهاب نیرحب  نایعیـش  زا  رفن  دنچ  [ 5 . ] مدوب رازگـساپس  ار  ادخ  هک  یلاح  رد  مدومن  یظفاح  ادـخ  ترـضح  اب  مدومن و  هدافتـسا  دوب  هداهن 
يارب نوچ  دیـسر  تسدـگنت  يدرم  هب  تبون  اـت  دـندرک  لـمع  رارق  نیا  رب  دـننک ، یناـمهیم  ار  نارگید  تبوـن  هب  کـی  ره  دنتـشاذگ  رارق 

ات دروآ  ارحـص  هب  يور  هدش  جراخ  رهـش  زا  یگدرـسفا  زا  دش و  نیگهودنا  رایـسب  تشادـن  رایتخا  رد  يا  هلیـسو  دوخ  ناتـسود  ینامهیم 
يارب هک  ار  یفرشا  هدزاود  نآ  وگب  رجات  نالف  هب  رهش  رد  تفگ : دمآ و  وا  شیپ  یصخش  نیب  نیا  رد  دوش . فرطرب  شهودنا  یمک  دیاش 
رجاـت دـناسر  ار  ماـغیپ  تفر و  رجاـت  شیپ  درم  نآ  ینک ! یم  دوخ  یناـمهیم  فرـص  يریگ و  یم  وا  زا  ار  لوپ  هدـب ، يدوب  هدرک  رذـن  اـم 

نآ يارب  ار  غلبم  نیا  نم  دوب ، مالـسلا  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  وا  تفگ : هن  داد  خـساپ  یتخانـش  ار  وا  اـیآ  هدومرف  وت  هب  ار  فرح  نیا  تفگ :
هتفریذـپ ارم  رذـن  راوگرزب  نآ  نوچ  هک  درک  شهاوـخ  تخادرپ ، ار  هجو  درک و  مارتـحا  رایـسب  ار  ینیرحب  درم  مدوـب ، هدرک  رذـن  باـنج 

زا هلیسو  نیدب  ینیرحب  مشاب  هتشاد  كربت  ناونع  هب  ات  مهد  یم  رگید  ياهلوپ  زا  نآ  لداعم  هدب  نم  هب  هحفص 22 ]  ] ار اهیفرشا  نیا  فصن 
نم هب  يراک  تقو  مکاـح  ناـحلاص  روصنموبا  فرط  زا  دـیوگ : یم  لـغبلا  یبا  نب  نیـسحلاوبا  [ 6 . ] دمآ رب  دوخ  ناتـسود  ینامهیم  هدـهع 
ارم هتـسویپ  روصنموبا  منک . ناـهنپ  ار  دوخ  مدـش  روبجم  نم  هک  اـجنآ  اـت  دـش  هریت  راـک  نآ  هطـساو  هب  وا  نم و  نیب  دوب و  هدـش  راذـگاو 
نب یسوم  رهطم  مرح  هب  متفرگ  میمصت  هعمج  بش  کی  رد  مدرب . یم  رـسب  افتخا  رد  نادرگرـس  ناساره و  یتدم  نم  درک و  یم  وجتـسج 
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دراو دوب  یکیرات  بش  دیزو ، یم  داب  دمآ و  یم  ناراب  دـنک ، تیانع  یـشیاشگ  دـنوادخ  دـیاش  ات  مورب  مالـسلا  امهیلع  داوج  ماما  رفعج و 
بلق روضح  هدوسآ و  يرطاخ  اب  ات  دوشن  دراو  یـسک  دنک  شـشوک  ددنبب و  ار  اهرد  مدرک  شهاوخ  مرح  يدصتم  رفعجوبا  زا  مدش  مرح 

ار مرح  ياهرد  تفریذپ و  وا  مشاب . نمیا  دندوب  میوجتـسج  رد  هک  صاخـشا  تسد  هب  ندش  راتفرگ  زا  نمـض  رد  منک ، اعد  زاین و  ضرع 
نایرگ یمـشچ  هودنا و  زا  هدنکآ  یلد  اب  نم  دومن . عطق  ار  مدرم  دمآ  تفر و  هک  دوب  دایز  ردق  نآ  ناراب  داب و  دیـسر  همین  هب  بش  تسب .

مالـسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  رهطم  ربق  فرط  زا  ییاپ  يادـص  هجوتم  هرابکی  هظحل  نیا  رد  مدومن  یم  ترایز  مدرک و  یم  اعد 
زین ار  مالـسلا  مهیلع  ناماما  داد ، مالـس  مزعلاولوا  ناربمایپ  مدآ و  رب  تسا ، ترایز  لوغـشم  هک  مدـید  ار  یـصخش  مدرک  هاگن  یتقو  مدـش 

نکمم متفگ  دوخ  شیپ  یلو  مدش  هدز  تفگش  تفگن ، يزیچ  دیسر  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تجح  هحفص 23 ]  ] ترضح هب  ات  داد  مالس 
داوج ماما  رهطم  دـقرم  فرط  هب  دـعب  دـناوخ و  زامن  تعکر  ود  دـش  مامت  شترایز  دـشاب . هدرک  شومارف  ار  یمارگ  نآ  فیرـش  مان  تسا 

ارف ارم  سرت  متخانـش  یمن  ار  وا  نوچ  نم  یلو  دـناوخ  زامن  تعکر  ود  درک و  رارکت  زاب  وا  تراـیز  مالـس و  دـننامه  دـمآ و  مالـسلا  هیلع 
مامت شترایز  هک  راب  نیا  دراد . شود  رب  زین  ییادر  هتـسبرس و  رب  يا  همامع  هدیـشوپ و  يدیفـس  سابل  لماک ، تسا  یناوج  مدـید  تفرگ .

مدیـسرپ یناد !؟ یمن  ار  جرف  ياعد  ارچ  يراتفرگ  رگا  جرفلا  ءاعد  نم  تنا  نیا  لغبلا  یبا  نب  نیـسحلاوبا  دومرف : دمآ و  نم  يوس  هب  دـش 
نم ای  حـیبقلا  رتس  لیمجلا و  رهظا  نم  ای  ینک : یم  توالت  ار  اعد  نیا  هاگ  نآ  یناوخ  یم  زامن  تعکر  ود  دومرف : تسا ؟ هنوگچ  اـعد  نآ 

یهتنم ای  هیطعلاب  نیدیلا  طساب  ای  هرفغملا  عساو  ای  زواجتلا و  نسح  ای  حفصلا  میرک  ای  نملا  میظع  ای  رتسلا  کتهی  مل  هریرجلاب و  ذخاوی  مل 
کلـسا هبترم  هد  هاتبغر  هیاغ  ای  هبترم  هد  هابر  ای  اهقاقحتـسا  لبق  معنلاب  ائدـتبم  ای  نیعتـسم و  لک  نوع  ای  يوکـش  لک  هیاغ  ای  يوجن و  لک 

. یلاح تحلـصا  یمغ و  تجرف  یمه و  تسفن  یبرک و  تفـشک  ام  الا  مالـسلا ) مهیلع   ) نیرهاطلا هلآ  دمحم و  قحب  ءامـسالا و  هذه  قحب 
دـص يراذـگ و  یم  نیمز  رب  ار  تروص  تسار  فرط  هاگ  نآ  نک  بلط  ار  دوخ  تجاح  وگب و  ادـخ  هب  یتساوخ  هچ  ره  اعد  نیا  زا  سپ 
پچ فرط  دعب  و  يارـصان . امکناف  ینارـصنا  يایفاک و  امکناف  ینایفکا  دمحم  ای  یلع  ای  یلع  ای  دـمحم  ای  هحفص 24 ] : ] ییوگ یم  هبترم 
یم رارکت  دایز  ار  ظفل  نیا  ثوغلا  ثوغلا ، ثوغلا ، ییوگ : یم  هاـگ  نآ  ینکردا  ییوگ : یم  هبترم  دـص  يراذـگ  یم  نیمز  رب  ار  تروص 

نیمه یلاعت . هللا  ءاشنا  دروآ  یم  رب  ار  تتجاح  شمرک  هب  دنوادخ  يراد  یم  رب  نیمز  زا  رـس  عقوم  نیا  رد  دوش  مامت  تسفن  هکنیا  ات  ینک 
درم نیا  منک  لاوس  ات  متفر  رفعجوبا  شیپ  راوگرزب  نآ  تاروتسد  ماجنا  نایاپ  زا  سپ  دش  نوریب  مرح  زا  مدش  زامن  اعد و  نآ  لوغـشم  هک 
دزن مرادـن . ربـخ  نم  هک  تسه  يرگید  برد  دـیاش  متفگ  دوخ  اـب  مدـش  تفگـش  رد  مید ، هتـسب  لوا  دـننام  ار  اـهرد  دـش ، دراو  هنوـگچ 

فیرعت هک  عوضوم  نیا  هب  یلو  مدرکن  زاب  نم  تسا و  هتـسب  روط  نامه  اـهرد  داد  خـساپ  متفگ ، هلگ  تروص  هب  ار  ناـیرج  متفر  رفعجوبا 
هدـید ار  راوگرزب  نآ  مرح  ندوب  تولخ  ماگنه  یبش  نینچ  لثم  رد  ررکم  تسا . مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ام  يـالوم  اـقآ  نآ  ینک  یم 
یسوم مرح  زا  مداد . تسد  زا  ار  جرا  رپ  تداعس  نیا  متخانـشن و  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ارچ  هک  مدش  نیگهودنا  دیوگ : یم  نیـسحلاوبا  ما .

[. 7 . ] مدیـسر شیوخ  تجاح  هب  تروص  نیرتهب  هب  دش و  میراتفرگ  عفر  هک  یلاح  رد  مدـمآ  نوریب  مالـسلا  اهیلع  همئالا  داوج  رفعج و  نب 
، دوعوم يدهم  [ 4 . ] ص 324 ج 2 ، لامالا ، یهتنم  [ 3 . ] ص 6 ج 52 ، راحب ، [ 2 . ] ص 55 ج 2 ، نیدلا ، لامکا  [ 1  ] یقرواپ هحفص 25 ] ]

ص 247. سواط ، نب  دیس  مومهملا  جرف  [ 7 . ] ص 306 بقاثلا ، مجن  [ 6 . ] ص 32 ج 52 ، راحب ، [ 5 . ] ص 498

وا هب  هثاغتسا  هبدن و 

لکـشم و یگدنز  رد  رگا  تسا و  ءادفلا  هل  یحور  هللا  هیقب  ترـضح  نینزان  دوجو  راگدرورپ  ام و  نیب  ضیف  هطـساو  هک  تسین  يدـیدرت 
نآ هب  هتـسیاش  ياهناسنا  نالدکاپ و  دراد . ترورـض  یمارگ  نآ  ناتـسآ  رد  رب  هبدـن  لسوت و  میـشاب  هتـشادن  ای  میـشاب و  هتـشاد  يراتفرگ 

روهظ نامز  رد  ار  شرـضحم  كرد  هللا  ءاش  نا  شرادید و  قیفوت  دیاش  ات  دنتـسه  اعد  هثاغتـسا و  رد  هراومه  دـنزرو و  یم  قشع  راوگرزب 
يرا نا  یلع  زیزع  هک : دنیوگ  یم  دنناوخ و  یم  هعمج  زور  ریدـغ و  نابرق ، رطف ، دـیع  راهچ  رد  ار  هبدـن  ياعد  هطبار  نیا  رد  دـننک . ادـیپ 
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منیبب ار  همه  منک  زاب  هدید  یبحص  ره  هک  نم  يارب  تسا  تخـس  ردقچ  هحفص 26 ]  ] يوجن اسیسح و ال  کل  عمـسا  يرت و ال  قلخلا و ال 
مئاق ناروای  زا  هک  دیما  نیدب  دنناوخ  یم  حبـص  ره  ار  دهع  ياعد  و  دسرن . نم  شوگ  هب  هتـسهآ  روط  هب  وت  زا  ییادـص  یتح  منیبن و  ارت  و 

هحیبص یف  هل  ددجا  ینا  مهللا  دندرگ . شترـضح  نارای  زا  هدومن و  تعجر  دنریمب  راوگرزب  نآ  روهظ  زا  شیپ  رگا  دنـشاب و  مالـسلا  هیلع 
مزور و نیمه  حبـص  رد  نم  اراگدرورپ  ادبا . لوزا  اهنع و ال  لوحا  یقنع ال  یف  هل  هعیب  ادـقع و  ادـهع و  یمایا  نم  تشع  ام  اذـه و  یموی 
دهع و نیا  زا  زگره  هک  تسا  نم  ندرگ  رب  هک  ار  وا  تعیب  دقع  دوخ و  دهع  منک  یم  دـیدجت  وا  اب  منک  یناگدـنز  نآ  رد  هک  یمایا  مامت 

نم ینجرخاف  ایـضقم  امتح  كدابع  یلع  هتلعج  يذـلا  توملا  هنیب  ینیب و  لاح  نا  مهللا  مشاب . مدـق  تباث  نآ  رب  دـبا  اـت  مدرگن و  رب  تعیب 
هک گرم  ترضح  نآ  نم و  نایم  رگا  اراگدرورپ  يدابلا  رضاحلا و  یف  یعادلا  هوعد  ایبلم  یتانق  ادرجم  یفیـس  ارهاش  ینفک  ارزتوم  يربق 

مریـشمش هدرک و  دوخ  سابل  ار  منفک  هک  یلاح  رد  زیگنارب  ربق  زا  ارم  سپ  تخادنا  ییادج  يا  هداد  رارق  یمتح  ياضق  تناگدـنب  مامت  رب 
گرب و یب  زاونیب  نم  منک . تباجا  تسا  هباجالا  مزال  ملاع  راید  رهش و  مدرم  مامت  رب  هک  ار  شتوعد  نایوگ  کیبل  هدیـشکرب و  ماین  زا  ار 

هدـش مریذـپ  يرگید  رد  اشاح  وت  رد  زجب  هک  رد  زا  منارم  مرختفم  ترد  تمالغب  مریگن  رب  وت  رد  كاـخ  زا  روش  رپ ز  رـس  مریمب  رگا  يرب 
هحفص 27]  ] مریفن زا  دلانب  ضرع  را  دشابن  بجع  هک  نادنچ  هلان  تمغ ز  يانیس  ما ز  هنیس 

جرف راظتنا 

. تسا تدابع  نیرترب  مالسلا  هیلع  هللا  هیقب  ترضح  جرف  راظتنا  جرفلا ، راظتنا  هدابعلا  لضفا  هک  هدیسر  ام  تسد  هب  نومضم  نیا  اب  یتایاور 
هناشن تامالع و  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  راظتنا  [ 2 . ] تسا جرف  نیرتگرزب  زا  ندوب  جرف  راظتنا  رد  جرفلا ، مظعا  نم  جرفلا  راظتنا  [ 1]

درف هجوتم  شرکذ  رکف و  نارظتنم  همه  دـننامه  رظتنم  صخـش  هکنیا  لوا  دـنک . یم  ادـیپ  یجراخ  قادـصم  اهنآ  ظفح  اـب  هک  دراد  ییاـه 
زا لبق  هک  دنک  شالت  یعس و  دیاب  دراد  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  جرف  راظتنا  هک  یـسک  مود ، دربن . دای  زا  ار  وا  دشاب و  راظتنا  دروم 

تقاـیل و اـت  دـشخب  تنیز  ار  دوخ  هدیدنـسپ  راـتفر  هحلاـص و  لاـمعا  هب  دـیامن و  هبوت  هاـنگ  زا  دـنک ، حالـصا  ار  دوـخ  یمارگ  نآ  روـهظ 
هنوگ چیه  میراذگب و  تسد  يور  تسد  هک  تسین  ینعم  نادب  راظتنا  موس ، دنک . ادیپ  ار  ترـضح  روضح  كرد  تبحاصم و  یگتـسیاش 

ات هک  تسا  یسک  یعقاو  رظتنم  کش  نودب  دننک و  یم  تسرد  ار  اهراک  دنروآ و  یم  فیرشت  اقآ  هک  مییوگب  مینکن و  تیلوسم  ساسحا 
هار رد  داهج  شالت و  چیه  زا  راظتنا  هناهب  هب  دریگب و  هحفـص 28 ]  ] ار دادیب  ملظ و  يولج  دیامن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دناوت  یم 

ص 122. ج 52 ، راحب ، [ 2 . ] ص 493 هدوملا ، عیبانی  [ 1  ] یقرواپ دیامنن . یهاتوک  هعماج  دوخ و  یگدنزاس 

ندومن راهظا  ترضح  هب  تبسن  ار  دوخ  تبحم 

رد دهد  یم  هقدص  ینیمز  ینامسآ و  ثداوح  تایلب و  زا  شناج  ظفح  يارب  دنک ، یم  اعد  شقح  رد  دشاب  هتشاد  تسود  ار  هک  ره  ناسنا 
ترـضح ناقـشاع  ناتـسود و  هک  تسا  نینچ  راوازـس  اقیقد  و  دنک ، یم  ترایز  تدابع و  وا  زا  تباین  هب  هسدـقم  نکاما  هفرـشم و  دـهاشم 

هقدـص و نداد  ماگنه  هاگ  اعد و  بلاق  رد  هاگ  دـنراد . زاربا  یمارگ  نآ  هب  ار  دوخ  تبحم  فلتخم  ياه  هناهب  هب  ءادـفلا  هل  یحور  يدـهم 
رد دنامن  هتفگان  ددرگ . لمع  یلوبق  تینارون و  ثعاب  وا  رکذ  دای و  دیاش  ات  شنییرهاط ، دادـجا  روبق  ترایز  جـح و  مسارم  رد  مه  یهاگ 
هب ریقح  نیا  هک  تسا  تالکشم  زا  يرایسب  ياشگ  هرگ  هللا  هیقب  ترضح  یتمالـس  يارب  نآ  رذن  تاولـص و  رکذ  داقتعا ، نامیا و  تروص 
نم رب  فاوط  مارحلا  تیب  درگب  تست  يوس  ملد  يور  منک  ور  یفرط  ره  تست  يور  هتفیش  ما  هتفـشآ  لد  ات  تسا . هدش  تباث  میارب  هبرجت 

تـست يوجلد  تبحـص  روضح  لها  تشهب  روح  نسح  تبحـص  هب  روصق  زا  مهدـن  لد  تست  يوک  نم  هبعک  مارخـشوخ  منـص  يا  مارح 
لد ماد  وت  ناـتف  هزمغ  ناورهر  نزهار  تست  يوـج  زا  يا  هرطق  تاـیح  بآ  همـشچ  بیجع  دـشابن  رـضخ و  تبل  لـعل  هدـنز  هحفص 29 ] ]

هقرف اوه  تسم  یم ، تسم  يا  هفیاط  تست  يوربا  مخ  رد  همه  زاین  زار و  تیزامغ  مغ  زا  ناهج  زادـگ  زوس و  تست  يوم  هلـسلس  ناـفراع 
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تست يوهایه  تسم  اونیب  رقتنم  يا 

وا تخانش  تفرعم و 

. تسا هدرم  تیلهاج  نامز  مدرم  دـننامه  دسانـشن  ار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و  سک  ره  هیلهاجلا  هتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم 
لثم دـشاب  شیوخ  ماما  ماقم  هب  يانـشآ  دریمب و  سک  ره  هطاطـسف  یف  مالـسلا  هیلع  مئاقلا  عم  وه  نمک  ناـک  هماـمال  اـفراع  تاـم  نم  [ 1]

لئاـسم نیا  ار  راوگرزب  نآ  هب  تفرعم  ساـسا  هیاـپ و  [ 2 . ] تسوا همیخ  رد  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  نیـشنمه  هارمه و  هک  تسا  یـسک 
رد صاخ  باون  ترـضح ، ياربک  يرغـص و  تبیغ  یکدوک ، نارود  تدالو و  ءافتخا  تیلوفط ، رد  تماما  ماقم  بسک  دهد . یم  لیکـشت 

همادا رمع و  لوط  ماـما ، تمـصع  ملع و  هب  داـقتعا  يربـک ، تبیغ  رد  نیملـسم  تماـعز  ماـع و  باون  يرغـص و  هحفـص 30 ]  ] تبیغ نامز 
یتوغاط چیه  تعیب  تموکح ، روهظ و  ماگنه  رد  تبیغ و  ماگنه  رد  وا  یناسر  ضیف  تبیغ ، نامز  رد  نایعیـش  ناحتما  ترـضح ، یگدـنز 

رپ هکنآ  زا  سپ  درک ، دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  دمآ و  دهاوخ  وا  دشاب  هدـنام  یقاب  ناهج  زا  زور  کی  رگا  درادـن و  ندرگ  هب  ار 
ص 32. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  [ 2 . ] ص 32 ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  [ 1  ] یقرواپ هحفص 31 ] . ] دشاب هدش  روج  ملظ و  زا 

دیعس نب  نامثع  ورمعوبا 

يدصتم مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رما  هب  دوب و  مالـسلا  امهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يداه و  ماما  لیکو  ردـق و  نارگ  مدرم ، دامتعا  دروم  وا 
يور یشورف  نغور  لغش  هب  نامز  هفیلخ  نارومام  زا  ندنام  نوصم  يارب  دیعس  نب  نامثع  دیدرگ . مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  نفد  نفک و 

مالـسلا هیلع  يرکـسع  ماما  اب  سامت  هک  ینامز  و  دـیامن . فرطرب  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  تمدـخ  رد  دوخ  هب  تبـسن  ار  اهنآ  نامگ  اـت  دروآ 
دزن تخیر و  یم  نغور  ياهفرظ  رد  ار  لاوما  دیعس  نب  نامثع  بانج  دش و  یم  لاسرا  ماما  يارب  وا  طسوت  لاوما  دوب  لکشم  نایعیش  يارب 

تلاکو و هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  نامرف  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  سپ  دیعـس  نب  نامثع  هحفص 32 ] [. ] 1 . ] درب یب  ماما 
راحب [ 1  ] یقرواپ [. 2 . ] دیـسر یم  مدرم  هب  وا  طسوت  مالـسلا  هیلع  ماما  خساپ  دندرب و  یم  وا  دزن  ار  دوخ  لئاسم  نایعیـش  داد و  همادا  تباین 

ص 344. ج 51 ، راحب ، [ 2 . ] ص 346 ج 51 ،

نامثع نب  دمحم 

يوقت تلادع و  رب  هعیش  دیامرف : یم  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  یسوط  خیش  دوب . مارتحا  دامتعا و  دروم  هعیش و  ناگرزب  زا  ردپ  دننامه  زین  وا 
هچ زا  ار  دوخ  نید  ماکحا  مدرک  لاوس  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  دیوگ  یم  قحـسا  نب  دمحا  یلعوبا  دنتـشاد . قافتا  وا  تناما  و 

عمـساف نالوقی  ینعف  کل  الاق  ام  نایدوی و  ینعف  کیلا  ایدا  امف  ناتقث  هنبا  يرمعلا و  دومرف : میریذـپب ؟ ار  یـسک  هچ  هتفگ  مریگب و  یـسک 
زا دنناسرب  وت  هب  اهنآ  هچ  ره  دنا ، قثوم  ود  ره  نامثع  نب  دمحم  شدنزرف  يرمع و  دیعس  نب  نامثع  نانوماملا . ناتقثلا  امناف  امهعطا  امهل و 

[1 . ] دنتـسه نیما  قثوم و  اهنآ  هک  هچ  نک ، تعاطا  ونـشب و  اهنآ  زا  سپ  دـنیوگ . یم  نم  بناج  زا  دـنیوگب  وت  هب  هچنآ  دـنناسر و  یم  نم 
تباین وا و  تافو  دروم  رد  یمارگ  نآ  بناج  زا  یعیفوت  دیعـس  نب  نامثع  ءادفلا  هل  یحور  يدهم  ترـضح  لوا  بئان  تشذـگرد  زا  سپ 

هب میلـست و  وا  نامرف  ربارب  رد  نوعجار ، هیلا  انا  انا هللا و  تسا : نینچ  نآ  زا  یـشخب  هک  دش  رداص  نامثع  نب  دمحم  شدـنزرف  هحفص 33 ] ]
مهیلع شنارورس  نایاوشیپ و  هب  دنک و  تمحر  ار  وا  دنوادخ  تشذگ ، رد  هدیدنسپ  تسیز و  دنمتداعـس  تردپ  میتسه ، یـضار  وا  ياضق 

، دیشوک یم  دوب  نایاوشیپ  لیلج و  زیزع و  يادخ  هب  برقت  بجوم  هچنآ  رد  دیزرو و  یم  دهج  نانآ  راک  رد  هرامه  دزاس ، قحلم  مالـسلا 
اطع وکین  شمارآ  تبیـصم  رد  وت  هب  دراد و  گرزب  ارت  شاداپ  دنوادخ  درذگ . رد  شـشزغل  زا  دراد و  باداش  داش و  ار  وا  يور  دـنوادخ 

، تخاس التبم  وا  نداد  تسد  زا  ییاهنت و  تبیصم  هب  ار  ام  ارت و  وا  تقرافم  و  میدش ، هدز  تبیصم  زین  ام  يدش و  هدز  تبیـصم  وت  دیامرف ،
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هب ار  وت  نوچ  يدنزرف  دنوادخ  هک  دوب  تردپ  تداعس  لامک  زا  و  دزاس ، رورسم  شهاگمارآ  هاگیاج و  رد  دوخ  تمحر  هب  ار  وا  دنوادخ 
ار يادخ  نم  و  ییامن ، شزرمآ  تمحر و  بلط  شیارب  یشاب و  وا  ماقم  مئاق  شروما  رد  يدرگ و  شنیشناج  وا  زا  سپ  هک  درک  تیانع  وا 

يرای ارت  دـنوادخ  تسا ، دونـشخ  داش و  هداد  رارق  وت  دزن  وت و  رد  ادـخ  هچنآ  هب  وت و  تلزنم  ناـکم و  هب  اـهلد  اـنامه  مرازگ ، یم  ساـپس 
زا دیوگ : یم  يریمح  رفعج  نب  هللادـبع  [ 2 . ] دشاب وت  نابهگن  بقارم و  تسرپرـس و  و  درادب ، قفوم  دزاس و  راوتـسا  دـنمورین و  دـیامرف و 
یم هک  هحفـص 34 ]  ] دوب مارحلا  هللا  تیب  رانک  وا  اب  متاقالم  نیرخآ  و  يرآ ، دومرف : يا ؟ هدید  ار  رمالا  بحاص  مدیـسرپ  نامثع  نب  دمحم 

یمارگ نآ  هبعک  لباقم  ینامی  نکر  کیدزن  و  هد . ماجنا  يا  هداد  هدعو  نم  هب  هچنآ  هب  اراگدرورپ  راب  ینتدـعو ، ام  یل  زجنا  مهللا  تفگ :
رـضاح راوگرزب  نآ  جـح  مسوم  رد  لاس  ره  و  ریگب . ماقتنا  منانمـشد  زا  اراگدرورپ  یئادـعا ، یب  مقتنا ، مهللا  تفگ : یم  هک  مدـید  یم  ار 

زا یهورگ  نامثع  نب  دـمحم  گرم  زا  شیپ  [ 3 . ] دنـسانش یمن  یلو  دـننیب  یم  ار  وا  مدرم  دسانـش و  یم  دـنیب و  یم  ار  مدرم  وا  دوش ، یم 
حور یب  نیسح  مساقلاوبا  مالسلا  هیلع  ماما  اب  طابترا  ترافـس و  يارب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رما  هب  دمحم  دندمآ و  وا  دزن  هعیـش  ناگرزب 

دصیـس و يرمع  نامثع  نب  دـمحم  تافو  لاس  دـینک . هعجارم  وا  هب  نم  زا  دـعب  تسا و  نم  ماقم  مئاـق  وا  تفگ : درک و  یفرعم  ار  یتخبون 
تبیغ [ 4 . ] ص 351 ج 51 ، راحب ، [ 3 . ] ص 188 ج 2 ، نیدلا ، لامک  [ 2 . ] ص 348 ج 51 ، راحب ، [ 1  ] یقرواپ [. 4 . ] دوب يرمق  يرجه  جنپ 

ص 327. یسوط ، خیش 

یتخبون حور  نب  نیسح 

ياضر ریخ و  یمامت  دنوادخ  میسانش  یم  ار  وا  ام  دش : رداص  عیقوت  نیا  حور  نب  نیسح  هرابرد  ءادفلا  هل  یحور  يدهم  ترضح  يوس  زا 
دزن ار  وا  و  میراد ، نانیمطا  قوثو و  وا  هب  تبـسن  دش و  علطم  وا  بوتکم  زا  دیامن ، يرای  ار  وا  دوخ  قیفوت  هب  و  دناسانـشب ، وا  هب  ار  شیوخ 
همه رب  ياناوت  یلو و  ادـخ  هک  هحفـص 35 ]  ] دیازفیب وا  هب  شیوخ  ناسحا  رد  دـنوادخ  دزاس ، یم  شدونـشخ  هک  تسا  یتلزنم  ناکم و  ام 

هبنشکی زور  همان  نیا  وا . نادناخ  رب  دمحم و  وا  هداتسرف  رب  ادخ  ناوارف  مالس  دورد و  درادن و  یکیرش  هک  ار  يادخ  ساپـس  و  تسا ، زیچ 
دندیـسرپ یتخبون  لهـسوبا  زا  هعیـش  ياملع  زا  يا  هدع  رـصم  رد  دـیوگ : یم  حون  نبا  [ 1 . ] دـش رداـص  يرمق  يرجه  لاـس 305  لاوش   6

یسک هچ  دنناد  یم  رتهب  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  تفگ : يدشن ؟ وت  دش و  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  بئان  حور  نب  نیـسح  هک  دش  روطچ 
نم رگا  میامن  یم  هرظانم  يداقتعا  روما  رد  اهنآ  اب  منک و  یم  تاقالم  ار  هعیـش  نانمـشد  هک  متـسه  يدرم  نم  دـننیزگرب ، ماـقم  نیا  هب  ار 

يارب مدـش ، یم  لطعم  یلیلد  ندروآ  رد  هک  هرظانم  عقوم  رد  دـیاش  متخانـش  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ناـکم  حور  نب  نیـسح  دـننام 
اب ار  وا  دشاب  یفخم  وا  ناماد  ریز  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  الثم  رگا  حور  نب  نیـسح  یلو  مداد ، یم  ناشن  نارگید  هب  ار  وا  ياج  اعدـم  تابثا 

تدم حور  نب  نیـسح  بانج  [ 2 ! ] داد دـنهاوخن  ناشن  نمـشد  هب  ار  وا  دراد و  یمن  رب  وا  زا  ار  دوخ  ناماد  دـنیامن  هکت  هکت  هدـنرب  تـالآ 
مالس هللا  هیقب  ترضح  رما  هب  ار  تباین  روما  گرم  زا  لبق  تشاد و  هدهعب  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هصاخ  تباین  ماقم  لاس  کی  تسیب و 

ربق تشذـگرد و  يرجه  لاس 326  نابعـش  هام  رد  تشاذـگاو و  يرمیـس  ای  يرمـس  هحفـص 36 ]  ] دـمحم نب  یلع  نسحلاوـبا  هب  هیلع  هللا 
ص 358. ج 51 ، راحب ، [ 3 . ] ص 359 ج 51 ، راحب ، [ 2 . ] ص 227 یسوط ، خیش  تبیغ  [ 1  ] یقرواپ [. 3 . ] تسا دادغب  رد  شفیرش 

يرمیس دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا 

هچنآ هب  يرمیـس  دـمحم  نب  یلع  دوب . نایعیـش  روما  هب  یگدیـسر  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  تباـین  راد  هدـهع  حور  نب  نیـسح  زا  سپ  وا 
ینخس تسیک ؟ امش  زا  دعب  لیکو  هک  دنتفگ  دندش و  عمج  يو  دزن  نایعیش  زا  يا  هدع  یتقو  دومن و  مادقا  داد  یم  ماجنا  حور  نب  نیـسح 

کی منک . یفرعم  مدرم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  بئان  ناونع  هب  دوخ  زا  دـعب  ار  یـسک  هک  متـسین  رومام  تفگ : تشادـن و  راهظا  هراـب  نیا  رد 
تیانع رجا  قودص ) خیش  ردپ   ) یمق هیوباب  نب  یلع  تبیـصم  رد  امـش  هب  دنوادخ  تفگ  هاگان  دندوب  شفارطا  رد  ناگرزب  زا  يا  هدع  زور 
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تعاس نامه  رد  هک  دیسر  ربخ  دعب  زور  ای 18   17 دندرک ، تشاددای  ار  هام  زور و  تعاس و  نانآ  تفر . ایند  زا  تعاس  نیا  رد  وا  دـیامرف ،
ای میحرلا : نمحرلا  هللا  مسب  دیسر : وا  يارب  نومـضم  نیا  اب  يا  همان  شتافو  زا  لبق  زور  دنچ  [ 1 . ] تسا هدومن  تلحر  یمق  هیوباب  نب  یلع 

موقیف دـحا  یلا  صوت  كرما و ال  عمجاف  مایا  هتـس  نیب  کنیب و  ام  تیم  کـناف  کـیف : کـناوخا  رجا  هللا  مظعا  يرمـسلا  دـمحم  نب  یلع 
بولقلا هوسق  دمالا و  لوط  دعب  کلذ  هرکذ و  یلاعت  هللا  نذا  دعب  الا  روهظ  هحفص 37 ]  ] الف هماتلا  هبیغلا  تعقو  دقف  کتافو ، دعب  کماقم 

و رتفم ، باذک  وهف  هحیصلا  ینایفسلا و  جورخ  لبق  هدهاشملا  یعدا  نمف  الا  هدهاشملا  یعدی  نم  یتعیـش  یتایـس  اروج و  ضرالا  ءالتما  و 
شاداپ وت  تبیـصم  رد  دـنوادخ  يرمـس  دـمحم  نب  یلع  يا  نابرهم ، هدنـشخب و  دـنوادخ  مان  هب  میظعلا . یعلا  هللااـب  ـالا  هوق  ـال  لوح و  ـال 

هک نکم  تیـصو  سک  چـیه  هب  روآ و  مهارف  ار  شیوخ  روما  سپ  تفر ، یهاوخ  ایند  زا  رگید  زور  شـش  اـت  وت  دراد ، میظع  ار  تناردارب 
سپ نآ  و  دهد ، نامرف  لاعتم  يادخ  هک  هاگ  نآ  ات  دوب  دهاوخن  يروهظ  دـش و  عقاو  يربک  تبیغ  قیقحت  هب  دوش ، وت  نیـشناج  وت  زا  سپ 
بئاغ ماما  اب  طابترا  و   ) هدهاشم یعدم  نم  نایعیـش  دزن  يدارفا  يدوزب  تسا و  متـس  زا  نیمز  ندش  رپ  اهلد و  تواسق  ینالوط و  تدـم  زا 

ود هحیـص  ینایفـس و  جورخ   ) هحیـص زا  شیپ  ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  سک  ره  هک  دیـشاب  هاـگآ  دـنوش ، یم  صاـخ ) بئاـن  ناوـنع  هب 
تسا و هدننز  ارتفا  وگغورد و  دیامن  ییاعدا  نینچ  دوش ) یم  عقاو  هادف  انحاورا  رـصع  ماما  روهظ  کیدزن  هک  دنتـسه  یتامالع  زا  تمالع 
زا يرمسلا  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  مالسلا  هیلع  ماما  صاخ  ریفس  نیرخآ  مشـش  زور  تسرد  [ 2  ] میظعلا یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  ـال 

ص 193. ج 2 ، قودص ، نیدلا  لامک  [ 2 . ] ص 361 ج 51 ، راحب ، [ 1  ] یقرواپ دیدرگ . زاغآ  يربک  تبیغ  تفر و  ایند 

دیلقت عجارم  ماع و  باون 

لاس مینک 74  باسح  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  دالیم  ار  نآ  ادبم  هحفص 38 ]  ] رگا و   ) دوب لاس  اعمج 69  هک  يرغـص  تبیغ  نتفای  نایاپ  اب 
زا سک  ره  دوب و  دودـحم  یلو  دوبن  عطق  یلک  روط  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  اـب  مدرم  هطبار  يرغـص  تبیغ  رد  دـش . زاـغآ  يربک  تبیغ  هدوب )

هیلع ماما  ضرع  هب  ار  دوخ  لئاسم  تالکشم و  هدرک و  رارقرب  طابترا  راوگرزب  نآ  اب  ترضح  صاخ  باون  هلیـسو  هب  تسناوت  یم  نایعیش 
. دنوش بایفرـش  مالـسلا  هیلع  ماما  رـضحم  هب  هک  دوب  رودقم  یـضعب  يارب  مه  یهاگ  دراد و  تفایرد  خساپ  نانآ  طسوت  دناسرب و  مالـسلا 

ماکحا هب  ناـهاگآ  دـیلقت و  عجارم  ماـع و  باون  هب  دوخ  لـئاسم  رد  دـندش  فلکم  مدرم  دـش و  عطق  طاـبترا  يربک  تبیغ  نارود  رد  یلو 
ام ناتسود  زا  کی  چیه  يارب  يا  هناهب  رذع و  دنتشون : نینچ  شیوخ  كرابم  عیقوت  رد  مالـسلا  هیلع  هللا  هیقب  ترـضح  دننک . هعجارم  عرش 

[1 . ] میداد نانآ  هب  میدرک و  راذگاو  نانآ  هب  ار  دوخ  رس  ام  هک  دنتسناد  تسین ، دننک  یم  لقن  ام  زا  ام  تاقث  هچنآ  هب  تبسن  کیکـشت  رد 
ترضح ام  يالوم  تفگ : هک  دنا  هدرک  لقن  رامع  نب  قاحـسا  زا  مهیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  یـسربط  خیـش  قودص و  خیـش  یـسوط و  خیش 

مهناف انثیدـح  هاور  یلا  اهیف  اوعجراف  هعقاولا  ثداوحلا  اما  و  تسا : هدومرف  تبیغ ) ناـمز  رد  هعیـش  فیلکت  دروم  رد   ) مالـسلا هیلع  يدـهم 
عوجر ام  ثیدح  هحفـص 39 ]  ] ناگدننک تیاور  هب  دوش  یم  عقاو  هک  ییاهدماشیپ  ثداوح و  رد  [ 2  ] مهیلع هللا  هجح  انا  مکیلع و  یتجح 

نم ناک  نم  اما  و  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زین  و  مشاب . یم  نانآ  رب  ادخ  تجح  نم  دنتسه و  امش  رب  نم  تجح  نانآ  هک  دینک 
و شنید ، نابهگن  سفن و  بقارم  هک  ءاهقف  زا  کی  ره  هودلقی  نا  ماوعللف  هالوم  رمال  اعیطم  هاوهل  افلاخم  هنیدـل  اظفاح  هسفنل  انئاص  ءاهقفلا 

موحرم و  دـننک . دـیلقت  وا  زا  هک  تسا  مزال  ماوع  رب  دـشاب  مالـسلا ) مهیلع  همئا  ینعی   ) شیالوم ناـمرف  عیطم  و  شـسوه ، يوه و  فلاـخم 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  هلظنح  نب  رمع  هک  دـنک  یم  لقن  ار  یلـصفم  ثیدـح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  جاجتحا  باـتک  رد  یـسربط 

فرع و  انمارح ، انلالح و  یف  رظن  و  انثیدح ، يور  دق  نمم  مکنم  ناک  نم  دومرف : نینچ  خساپ  زا  یشخب  رد  ترضح  هاگ  نآ  دومن ، لاوس 
دارلا و  در ، انیلع  و  فختـسا ، هللا  مکحب  امناف  هنم  هلبقی  مل  مکحب و  مکح  اذاف  امکاح  مکیلع  هتلعج  دـق  یناف  امکح ، هب  ایـضریلف  انماکحا ،

ام مارح  لالح و  رد  دـنک و  لقن  ار  ام  ثیداـحا  امـش  ناـیم  زا  سک  ره  [ 3 . ] هللااب كرـشلا  نم  دـح  یلع  وه  و  هللا ، یلع  دار  رفاـک و  اـنیلع 
ما و هداد  رارق  مکاح  امـش  رب  ار  ناشیا  نم  هک  اریز  دـیهدب . تیاضر  وا  ياوتف  مکح و  هب  دـشاب  ام  ماکحا  هب  يانـشآ  دـشاب و  رظن  بحاص 
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هدرک و در  ار  همئا  ام  عقاو  رد  هدرمـش و  کبـس  ار  ادـخ  مکح  هک  دـنادب  دـنکن  لوبق  ار  نآ  یـسک  دـنیامن و  رداص  ار  یمکح  ناشیا  رگا 
تبیغ نامز  رد  نیا  ربانب  تسا . هتفر  شیپ  ادـخ  هب  كرـش  دـح  ات  هحفـص 40 ]  ] هدرک و در  ار  ادخ  تسا و  رفاک  دـنک  در  ار  ام  هک  یـسک 

طابنتـسا داهتجا و  هجرد  هب  هک  یـسک  رب  دوش و  نایب  اهنآ  رظن  اب  ادخ  مارح  لالح و  دیاب  تسا و  هیقف  یلو  تسد  هب  نیملـسم  روما  يربک 
دیلقت تیعبت و  دنتسه  ءادفلا  هل  یحور  هللا  هیقب  ترضح  هصاخ  همئا  هدش  دییات  هک  راوگرزب  نآ  زا  هک  تسا  مزال  بجاو و  هدیسرن  ماکحا 

ص 381. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  [ 3 . ] ص 283 ج 2 ، جاجتحا ، [ 2 . ] ص 182 يدهملا ، [ 1  ] یقرواپ دیامن .

زیمآ تمکح  تاملک 

یلاعت كرابت و  دـنوادخ  نیب  هک  یتسرد  هب  حون  نبا  لیبس  هلیبس  ینم و  سیلف  ینرکنا  نم  و  هبارق ، دـحا  نیب  لج و  زع و  هللا  نیب  سیل  هنا 
! تفر حون  رسپ  هک  تسا  یهار  وا  هار  تسین و  نم  زا  دوش  نم  دوجو  رکنم  سک  ره  درادن و  دوجو  یلیماف  تبارق و  شناگدنب  زا  يدحاو 

دنک نییعت  یتـقو  نم  روهظ  يارب  هک  ره  سب و  دـناد و  یم  ادـخ  ار  جرف  روهظ  ماـگنه  نوتاـقولا . بذـک  هللا و  یلا  هناـف  جرفلا  روـهظ  اـما 
رب ار  یتوغاط  چـیه  تعیب  هک  منک  یم  مایق  یناـمز  نم  یقنع  یف  تیغاوطلا  نم  دـحال  هعیب  ـال  جرخا و  نیح  جرخا  ینا  و  تسا . وگغورد 

يرادرب هرهب  عون  باحسلا . راصبالا  نع  اهبیغ  هحفص 41 ]  ] اذا سمشلاب  عافتنالاکف  یتبیغ ، یف  یب  عافتنالا  هجو  اما  و  مشاب . هتشادن  ندرگ 
ینا و  ددرگ . یم  ناهنپ  ناگدـید  زا  اهربا  تشپ  هک  یماگنه  تسا  دیـشروخ  دوجو  زا  يرادرب  هرهب  دـننامه  تبیغ  ناـمز  رد  نم  دوجو  زا 
رثکا و  دننامـسآ . لها  ناما  ناگراتـس  هک  روط  نامه  متـسه  نیمز  لها  ناما  نم  ءامـسلا  لهال  ناما  موجنلا  نا  امک  ضرـالا  لـهال  ناـمال 

زین امـش  جرف  شیاشگ و  وا  جرف  هک  دـینک  اعد  دایز  شیوخ ) نامز  ماما   ) جرف رد  لیجعت  يارب  مکجرف  کلذ  ناف  جرفلا ، لـیجعتب  ءاعدـلا 
امش هاگ  چیه  مینک و  یم  ار ) نایعیش  ناتسود و   ) امـش لاح  تاعارم  ام  هک  دینادب  مکرکذل  نیـسان  مکتاعارمل و ال  نیلمهم  ریغ  انا  تسه .
دنک لمع  يا  هنوگ  هب  انطخـس  انتهارک و  نم  هیندـی  ام  بنجتی  و  انتبحم ، نم  هب  برقی  امب  مکنم  ءرما  لـک  لـمعیلف  مینک . یمن  شومارف  ار 

قحلا نا  ( 324 جاجتحا 269 -  مود  دلج  . ) دـیامن رود  امـش  زا  ار  ام  بضغ  تهارک و  دـنک و  کیدزن  ام  تبحم  هب  ار  امـش  ناتراتفر  هک 
ام زج  یـسک  تسام و  هرابرد  ام و  اـب  قح  هحفـص 42 ]  ] يوغ لاض  الا  انریغ  هیعدـی  رتفم و ال  باذـک  الا  اناوس  کلذ  لوقی  انیف ال  اـنعم و 
[. 1 . ] تسا راکبیرف  هارمگ و  دـیامنب  ار  ییاعدا  نینچ  رگا  اـم  ریغ  دـشاب و  هدـننز  ارتفا  وگغورد و  هکنآ  رگم  دـیامنب  ییاـعدا  نینچ  دـیابن 

ص 191. ج 53 ، راحب ، [ 1  ] یقرواپ هحفص 43 ] ]

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  هرابرد  نیموصعم  راتفگ 

يدهم املظ . اروج و  تئلم  امک  الدع  اطسق و  ضرالا  المی  رهظ  اذا  هبیغ  هل  نوکت  يدلو  نم  يدهملا  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق 
. دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نآ  زا  سپ  درک  دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دنک  روهظ  هک  یماگنه  دراد و  یتبیغ  نم  نادـنزرف  زا 

نینموملاریما لدعلل  طسابلا  نیدلل  رهظملا  قحلاب ، مئاقلا  وه  نیسح : ای  كدلو  نم  عساتلا  مالـسلا : هیلع  نیـسحلل  لاق  هنا  نینموملا  ریما  نع 
ار ادخ  نید  دنک ، یم  مایق  قح  هب  هک  تسا  یسک  نامه  وت : رسپ  نیمهن  نیـسح  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  شدنزرف  هب  مالـسلا : هیلع 

لاقف نئاکل ؟ کلذ  نا  نینموملا و  ریما  ای  تلقف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  لاق  دهد . یم  شرتسگ  یتیگ  حطـس  رد  ار  تلادع  دزاس و  یم  رهاظ 
هحفص 44]  ] الا هنید  یلع  اهیف  تبثت  هریح ال  هبیغ و  دعب  نکل  هیربلا و  عیمج  یلع  هافطـصا  هوبنلاب و  ادمحم  ثعب  يذلا  يا و  مالـسلا : هیلع 

هیلع نیـسح  ماما  هنم . حورب  مهیدـیا  ناـمیالا و  مهبولق  یف  بتک  اـنتیالوب و  مهقاـثیم  هللا  ذـخا  نیذـلا  نیقیلا  حورل  نورـشابملا  نوصلخملا 
ییادخ نآ  هب  مسق  يرآ ، دومرف : دش ؟ دهاوخ  ققحم  دیدومرف  هک  بلطم  نیا  مدرک  ضرع  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هب  دیوگ  یم  مالسلا 

. دش دـهاوخ  عقاو  رما  نیا  دـیزگرب  شتادوجوم  عیمج  نایم  زا  ار  وا  دومن و  ثوعبم  توبن  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  هک 
هب هک  یناسک  صلخم و  نینموم  رگم  دنام  یمن  یقاب  شنید  رب  یسک  وا ) تبیغ  رصع  رد  . ) دتفا یم  قافتا  هک  یتریح  تبیغ و  زا  دعب  نکل 
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هتـسب و شقن  نامیا  ناشیاهلد  رب  تسا و  هتـسی  ناشیا  اب  ار  ام  تیالو  نامیپ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  اـهنآ  دـنا و  هدیـسر  نییقی  هبترم 
، مرتخد دومرف : مالس  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راب  کی  دنتسه . راگدرورپ  بناج  زا  یحور  هب  دیوم 
2 تسوت . ردپ  وا  تسا و  ناربمایپ  نیرتهب  ام  ربمایپ   - 1 تسا . هدادن  ام  زا  لبق  يدحا  هب  هک  هداد  ام  هب  زیچ  تفه  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

یسک ام  زا   - 4 تسا . هزمح  وت  ردپ  يومع  وا  تسا و  ءادهش  نیرتهب  ام  دیهش   - 3 تسا . وت  رهوش  وا  تسا و  ءایصوا  نیرتهب  ام  یصو  - 
دنزرف ود  ام  زا  و  5 و 6 -  دنک . زاورپ  تشهب  رد  ات  هداد  لاب  ود  وا  هب  ادخ ) هار  رد  شتـسد  ود  نداد  تسد  زا  رطاخ  هب  دنوادخ  هک   ) تسا

نب یسیع  هفلخ  یلـصی  هحفـص 45 ]  ] يذلا همالا  هذـه  يدـهم  وه  الا  هلا  يذـلا ال  هللا  انم و  و   - 7 مالسلا .) امهیلع   ) نیـسح نسح و  تسا 
نیا يدهم  تسین  ییادخ  وا  زا  ریغ  هک  ییادخ  نآ  هب  مسق  اثالث و  اذه  نم  لاقف : مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  بکنم  یلع  هدـیب  برـض  مث  میرم 
ماما تشپ  رب  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  سپس  دناوخ و  یم  زامن  شرس  تشپ  میرم  نب  یسیع  هک  یـسک  نامه  تسام ، زا  تما 

دلو نم  عساتلا  كاذ  جرخ  اذا  مالـسلا : امهیلع  یلع  نب  نسح  لاق  تسا . نیا  لسن  زا  دـندومرف  هبترم  هس  دـندراذگ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
یلع هللا  نا  ملعیل  کلذ  هنـس  نیعبرا  نود  نبا  باش  هروص  یف  هتردـقب  هرهظی  مث  هتبیغ  یف  هرمع  هللا  لیطی  ءامالا  هدیـس  نبا  نیـسحلا  یخا 

زا دنزرف  نیمهن  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دـیامرف : یم  ینالوط  ثیدـح  کی  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ریدـق  یـش ء  لک 
ماگنه رد  شیوخ  تردـق  هب  سپـس  دـیامن  تیانع  ینالوط  رمع  شتبیغ  نارود  رد  ار  مالـس  اهیلع  همطاـف  دـنزرف  نیـسح  مردارب  نادـنزرف 

. دراد تردق  زیچ  همه  رب  دـنوادخ  هک  دـننادب  مدرم  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  دوش و  یم  رهاظ  لاس  لهچ  زا  رتمک  یناوج  تروص  هب  روهظ 
وه يدـلو و  نم  عساتلا  مهرخآ  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینموملا  ریما  مهلوا  ایدـهم  رـشع  انثا  انم  امهیلع : هللا  تاولـص  یلع  نب  نیـسحلا  لاق 

تبثی ماوقا و  اهیف  دـتری  هبیغ  هل  نوکرـشملا  هرک  ول  هلک و  نیدـلا  یلع  قحلا  نید  هب  رهظی  اهتوم و  دـعب  ضرالا  هب  هللا  ییحی  قحلاب  مئاـقلا 
هلزنمب بیذـکتلا  يذالا و  یلع  هتبیغ  یف  رباصلا  نا  اما  نیقداص ، متنک  نا  دـعولا  اذـه  یتم  مهل . لاقی  نودویف و  نورخآ  اـهیف  نیدـلا  یلع 
دنتسه ام  زا  يدهم  هدزاود  هحفص 46 ] : ] دومرف یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يدی  نیب  فیـسلاب  دهاجملا 
گرم زا  سپ  ار  نیمز  دومن و  دهاوخ  قح  رب  مایق  هک  نم  رـسپ  نیمهن  اهنآ  رخآ  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  اهنآ  لوا 

ترـضح يارب  دنـشاب . هتـشاد  تهارک  ناکرـشم  هچ  رگا  داد ، دـهاوخ  هبلغ  نایدا  ریاس  رب  ار  قح  نید  هک  تسوا  درک ، دـهاوخ  هدـنز  نآ 
اج رب  اپ  مدـق و  تباث  رگید  يا  هدـع  یلو  دـنوش  یم  دـیدرت  کش و  راـتفرگ  تدـم  نآ  رد  يا  هدـع  هک  تسا  یتبیغ  مالـسلا  هیلع  يدـهم 

قیقحت هب  دـییوگ !؟ یم  تسار  رگا  دوش ، یم  قـقحم  یهلا  هدـعو  یک  سپ  هک  دـنیوگ  یم  مواـقم  هورگ  نیا  هب  یـضعب  و  دـنام . دـنهاوخ 
یلص ادخ  لوسر  رانک  رد  هک  تسا  یحلسم  دهاجم  دننامه  دنک  ربص  یمارگ  نآ  تبیغ  رصع  رد  نانمـشد  بیذکت  تیذا و  رب  هک  یـسک 

مل اولوقی  یتح  سانلا  یلع  هتدالو  یفخت  انم  مئاقلا  مالسلا : امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لاق  تسا . هدیگنج  مالـسا  نانمـشد  اب  هلآ  هیلع و  هللا 
ایند هب  یسک  نینچ  هک  دنیوگ  یم  يا  هدع  هک  اجنآ  ات  تسا  یفخم  مدرم  رب  شتدالو  ام  مئاق  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دلوی 
هیلع رقاب  ماما  مهمالحا  هب  تلمک  مهلوقع و  اهب  عمجف  دابعلا  سور  یلع  هدـی  هللا  عضو  انمئاق  ماق  اذا  مالـسلا  هیلع  رقابلا  لاـق  تسا . هدـماین 

لوقع قیرط  نآ  هب  دراذگ و  یم  ناگدنب  یمامت  رس  رب  ار  شتـسد  دنک  مایق  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  ام  مئاق  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلا 
ءوسلا و فشکی  هاعد و  اذا  رطـضملا  بیجی  نما  هفیرـش  هیآ  لیوات  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ددرگ . یم  لماک  ناشراکفا  عمج و  اـهنآ 

هللا اعد  نیتعکر و  ماقملا  یف  یلـص  اذا  رطـضملا  هللا  وه و  مالـسلا  هیلع  مئاـقلا  یف  تلزن  هحفص 47 ] : ] دومرف [ 1  ] ضرالا ءاـفلخ  مکلعجی 
يرطـضم نامه  دنگوس  ادخ  هب  وا  هدش و  لزان  مالـسلا  هیلع  مئاق  ماما  هرابرد  هیآ  نیا  ضرالا . یف  هفیلخ  هلعجی  ءوسلا و  فشکی  هباجاف و 
باجتـسم ار  شیاعد  مه  راگدرورپ  دـنک و  یم  بلط  ادـخ  زا  دـعب  دـناوخ و  یم  زاـمن  تعکر  ود  هبعک ) راـنک   ) ماـقم رد  یتقو  هک  تسا 

یـسوم يدیـس  تلاس  لاق : يدزالا  دایز  نب  دمحم  نع  داد . دهاوخ  رارق  نیمز  يور  ربهر  هفیلخ و  ار  وا  دیامن و  یم  ءوس  فشک  هدومن و 
رهاظلا و مامالا  هرهاـظلا  همعنلا  لاـقف  ( 20 ناـمقل -   ) هنطاـب هرهاـظ و  همعن  مکیلع  غبـسا  و  لـج : زع و  هللا  لوـق  نع  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب 

نینموملا بولق  نع  بیغی  هصخـش و ال  سانلا  راصبا  نع  بیغی  معن  لاـق : بیغی ؟ نم  همئـالا  یف  نوکی  و  هل : تلقف  بئاـغلا  ماـمالا  هنطاـبلا 
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لک هب  ریبی  دـیعب و  لک  هل  برقی  ضرالا و  زونک  هل  رهظی  بعـص و  لک  هل  للذـی  ریـسع و  لک  هل  هللا  لهـسی  انم  رـشع  یناـثلا  وه  و  هرکذ ،
رهظی یتح  هتیمست  مهل  لحی  هتدالو و ال  سانلا  یلع  یفخی  يذلا  ءامالا  هدیـس  نبا  كاذ  دیرم  ناطیـش  لک  هدی  یلع  کلهی  و  دینع ، رابج 

هیلع رفعج  نب  یـسوم  دوخ  ياقآ  زا  تفگ : يدوزا  دایز  نب  دمحم  املظ . اروج و  تئلم  امک  الدـع  اطـسق و  ضرالا  هب  المیف  لج  زع و  هللا 
راکشآ تمعن  دومرف : تسیچ ؟ درک  لماک  امش  رب  ار  دوخ  ناهنپ  راکشآ و  ياهتمعن  دیامرف : یم  هک  هفیرش  هیآ  يانعم  هک  مدیسرپ  مالسلا 

؟ ددرگ بئاغ  هک  تسه  یـسک  همئا  نایم  رد  ایآ  مدرک  ضرع  دـیوگ  یم  دـمحم  دـشاب ، یم  بئاغ  ماما  ناهنپ  تمعن  و  تسا ، رهاظ  ماـما 
دنوادـخ هک  تساـم  یمهدزاود  وا  و  تسین . بئاـغ  شرکذ  داـی و  نینموم  ياـهلد  زا  تسا و  بئاـغ  مدرم  ناگدـید  زا  هتبلا  يرآ ، دومرف :
کیدزن شیارب  ار  رود  دزاس ، یم  راکشآ  هحفص 48 ]  ] شیارب ار  نیمز  ياهجنگ  دیامن و  یم  ناسآ  يو  رب  ار  یتخـس  ره  یلاعت  كرابت و 

دنزرف تسوا  دـنک . یم  دوباـن  ار  هدـننک  فرحنم  ناطیـش  ره  دروآ و  یم  رد  ياـپ  زا  ار  شکندرگ  ملاـظ  ره  شترـضح  تسد  هب  هدرک و 
دنیوگ و شاف  ار  شفیرـش  مان  تسا  مارح  هدرکن  ءاضما  ار  شروهظ  جرف و  رما  دـنوادخ  ات  تسا و  یفخم  شتدالو  هک  ملاع  نانز  نیرتهب 

يدج یمس  یما  یباب و  مالـسلا : هیلع  اضرلا  لاق  دشاب . هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نآ  سپ  ددرگ ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  نیمز  وا  تسد  هب 
یلع اباذع  نینموملا و  یلع  همحر  نوکی  برق  نم  عمسی  امک  دعب  نم  عمسی  ءادن  اودون  مالسلا ... هیلع  نارمع  نب  یـسوم  هیبش  یهیبش و  و 
هیبش هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  مانمه  هک  جع  يدهم  ترـضح  يادف  مردام  ردپ و  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نیرفاکلا .
یم روط  ناـمه  رود  هار  زا  اـهناسنا  هک  دوش  یم  دـنلب  ییادـن  شروهظ  ماـگنه  رد  دـشاب ... یم  مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  هیبش  نم و 
رافک يارب  تمحر و  نینموم  يارب  ءادـفلا  هل  یحور  هللا  هیقب  ترـضح  هک  تسا  نیا  ادـن  نآ  و  دنونـش ، یم  کیدزن  صاخـشا  هک  دـنونش 
کلذ ضرالا و  یصاقا  نم  الجر  رـشع  هثالث  هئامثالث و  ردب  لها  ددع  هباحـصا  نم  هیلا  عمتجی  مالـسلا ...: هیلع  داوجلا  لاق  تسا .! باذع 

هرما رهظا  ضرالا  لها  نم  هدـعلا  هذـه  هل  تعمتجا  اذاف  ریدـق  یـش ء  لک  یلع  هللا  نا  اعیمج  هللا  مکب  تای  اونوکت  امنیا  لج : زع و  هللا  لوق 
: میظعلا دـبع  لاق  یلاعت  كرابت و  هللا  یـضری  یتح  هللا  ءادـعا  لتقی  لازی  الف  هللا  نذاب  جرخ  لجر  فالآ  هرـشع  وه  دـقعلا و  هل  لمکا  اذاـف 

ماگنه دومرف : یتیاور  نمض  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  همحرلا  هبلق  یف  یقلی  لاق  یـضر ؟ دق  هللا  نا  ملعی  فیک  يدیـس و  ای  هل : تلق 
باحصا دادعت  هب  رفن  هدزیس  دصیس و  هحفص 49 ]  ] دودح نیمز  فلتخم  ياهناکم  زا  یمارگ  نآ  نارای  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ 

دنک و عمج  ار  امش  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دیـشاب  اجک  ره  دیامرف  یم  هک  تسادخ  مالک  رد  نیا  و  دمآ . دنهاوخ  درگ  شفارطا  رد  ردب 
دودح دوش  شعطق  شمایق  یتقو  ددرگ و  یم  رهاظ  وا  جرف  رما  دندمآ ، درگ  هدع  نیا  هک  نامز  نآ  رد  تسا و  رداق  زیچ  همه  رب  دـنوادخ 

میظعلادبع ترضح  ثیدح  يوار  دوش . یـضار  راگدرورپ  ات  دنـشک  یم  ادخ  نانمـشد  زا  ردق  نآ  دنوش و  یم  هفاضا  اهنآ  رب  رفن  رازه  هد 
هک عقوم  نامه  دومرف : هدش ؟ یضار  دنوادخ  هک  دنناد  یم  اجک  زا  اهنآ  مدرک  ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  دیوگ : یم  همحرلا  هیلع  ینـسح 

نسحلا ینبا  يدعب  نم  فلخلا  لوقی : مالسلا  هیلع  رکـسعلا  بحاص  نسحلا  ابا  تعمـس  لاق : يرفعجلا  مشاه  یبا  نع  دیآ . محر  هب  ناشبلق 
: تلق همـساب  هرکذ  مکل  لحی  هصخـش و ال  نورت  مکنال ال  لاقف : كادـف ؟ هللا  ینلعج  مل  و  تلقف : فلخلا ؟ دـعب  نم  فلخلاـب  مکل  فیکف 
هک مدینش  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  دیوگ : یم  يرفعج  مشاه  یبا  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  نم  هجحلا  اولوق  لاق : هرکذن ؟ فیکف 

يدهم ترضح  ینعی   ) نسح مدنزرف  نیـشناج  ماگنه  رد  امـش  عضو  تسا  هنوگچ  اما  تسا  نسح  مدنزرف  نم  زا  دعب  نیـشناج  دومرف : یم 
مدرک ضرع  دیربب . ار  شمـسا  تسین  زیاج  دینیب و  یمن  ار  وا  امـش  هکنآ  يارب  دومرف : موش ! تیادف  هچ  يارب  مدرک  ضرع  مالـسلا !) هیلع 

نسحلا دمحم  ابا  تعمس  لاق : قاحـسا  نب  دمحا  نع  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  تجح  دیئوگب  دومرف : میربب ؟ مان  ار  وا  هنوگچ  سپ 
یلص هللا  لوسرب  سانلا  هبـشا  يدعب  نم  فلخلا  ینارا  یتح  ایندلا  نم  ینجرخی  مل  يذلا  دمحلا هللا  لوقی : مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا  یلع  نب 

يرکسع نسح  ماما  زا  تفگ : قاحسا  نب  دمحا  هحفـص 50 ]  ] هرهظی مث  هتبیغ  یف  یلاعت  كرابت و  هللا  هظفحی  اقلخ  اـقلخ و  هلآ  هیلع و  هللا 
رظن زا  مدرم  نیرت  هیبش  هک  یسک  نامه  مدید ، ار  دوخ  نیشناج  هکنیا  ات  دربن  ایند  زا  ارم  هک  ار  يادخ  دمح  دومرف : هک  مدینش  مالسلا  هیلع 

ار وا  هکنیا  ات  دنک  یم  ظفح  شتبیغ  رـصع  رد  ار  وا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  قالخا  تقلخ و 
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.62 لمن -  [ 1  ] یقرواپ هحفص 51 ]  ] ات 161 زا ص 108  راحب ج 51  دزاس . رهاظ 

ترضح روهظ  مئالع 

هک تسا  دوجوم  ءادفلا  هل  یحور  هللا  هیقب  ترضح  روهظ  ياه  هناشن  هرابرد  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  زا  یناوارف  تایاور  ثیداحا و 
زا یـضعب  روهظ و  زا  لبق  یعامتجا  وج  زا  تاـیاور  یـضعب  دـننک . یم  حیرـشت  ار  دـتفا  یم  قاـفتا  هک  یثداوح  اـهتموکح و  مدرم و  عضو 
یف روهدـلا  بئاون  فیرـش  باتک  هلمج  زا  هک  هدـش  هتـشون  ییاهباتک  هطبار  نیمه  رد  دـنیوگ و  یم  نخـس  اهنامز  نآ  تاقافتا  ثداوح و 

مئالع و زا  دروم  دصناپ  هب  کیدزن  فلوم  دشاب . یم  هتاکرب  تماد  ییابطابط  یناهج  ریم  نیسح  دیس  رـصاعم  همالع  فیلات  روهظلا  مئالع 
انب هک  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یمان  مان  هب  میراد  راصتخا  رب  يانب  نوچ  ام  یلو  دیامن  یم  لقن  دنتسم  روط  هب  ار  روهظ  زا  لبق  ثداوح 

جورخ  - 2 نیمز . يور  مامت  رد  رایسب  فالتخا  - 1 هحفـص 52 ] . ] مینک یم  هراشا  هناشن ، هن  هاجنپ و  هب  تسا ، هن  هاجنپ و  دجبا  فورح  هب 
نایعیش ناگرزب  زا  يدرم  هک  ناقلاط  زا  ینـسح  دیـس  جورخ   - 3 تسا . مدرم  نیرتدـیلپ  زا  هیواعم و  نب  دـیزی  لسن  زا  يدرم  هک  یناـیفس 

قیرط زا  ینامی  جورخ   - 5 رفن . داتفه  اب  هفوک  تشپ  هیکز  سفن  ندش  هتشک   - 4 دیامن . یم  مایق  جورخ و  نیوزق  ناملید  هیحان  زا  تسا و 
هب ایند  هب  ناشیا  نتـشگرب  ناگدرم و  زا  یـضعب  ندش  هدـنز   - 7 دور . ورف  نیمز  هب  نآ  زا  يرایـسب  هک  دادـغب  رد  هـلزلز  عوـقو   - 6 نمی .

دـنک و هتـسش  كاپ و  ار  نیمز  ات  یپ  رد  یپ  ناراب  راـهچ  تسیب و  ندـیراب   - 8 دـننک . دـمآ  تفر و  مهاب  دنـسانشب و  ار  اهنآ  هک  یتروص 
باجح فشک  - 10 دور . مدرم  ياه  ینیب  شوگ و  رد  مشچ و  رد  هک  اهرس  يالاب  يا  هریت  دود  ندش  رهاظ   - 9 دوش . رهاظ  نیمز  تاکرب 

نایم رد  هنتف  ندـش  عقاو   - 11 ناشنارهوش . زا  نانز  ندرکن  نیکمت  نارهوش و  اـب  تراـجت  رد  اـهنز  ندـش  کیرـش  هنز و  رد  یتفع  یب  و 
مه ییادن  هتبلا  . ) دوش یم  عقاو  وا  نایعیش  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  تیناقح  تیبثت  يارب  هک  نامـسآ  يادن   - 12 اه . یبرغ  اه و  یقرش 
هب بسن  مسا و  اب  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  هک  دوش  یم  هدینـش  تساـسر  بیهم و  رایـسب  هک  هکم  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  روهظ  زا  سپ 
هک دییامنن  ار  وا  مکح  هحفص 53 ]  ] تفلاخم دیبای و  تیاده  ات  دینک  تعیب  ماما  اب  هک  دوش  یم  هیصوت  مدرم  هب  دنک و  یم  یفرعم  ناگمه 

. دنک مایق  ینایفس  ات  تشاد  دهاوخ  همادا  فالتخا  نیا  مجع و  برع و  نایم  رد  فالتخا   - 14 ير . ندش  بارخ   - 13 دیوش .) یم  هارمگ 
دنگ زا  خرس و  نوخ  زا  هلجد  بآ  هک  دادغب  رسج  رانک  رفن  رازه  داتفه  ندش  هتشک   - 16 روهظ . زا  شیپ  لاس  رد  دیدش  هنتف  روهظ   - 15

 - 18 ءادفلا . هل  یحور  يدهم  ترـضح  هب  زامن  رد  وا  يادتقا  نامـسآ و  زا  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  لوزن   - 17 دوش . نفعتم  داسجا 
ندـش لیطعت   - 20 دـشاب .) تفن  ياههاچ  ندز  شتآ  دـیاش   ) ندـع ياهتنا  زا  یـشتآ  ندـش  رهاـظ   - 19 برغم . تمـس  زا  باـتفآ  عولط 

 - 23 یمالسا . کلامم  رد  اه  سوقان  کناب   - 22 قارع . ندش  برطضم  نانبل و  یحاون  هب  اهالب  هجوت   - 21 زور . هنابش  لهچ  ات  دجاسم 
یم عقاو  دیفـس  خرـس و  گرم  ود  مالـسلا  هیلع  مئاق  مایق  زا  لبق   - 24 یناشیرپ . هنتف و  تدش  رثا  رد  یگناوید  عرـص و  ضرم  ندـش  دایز 

يوریپ اهزامن و  ندرک  عیاض   - 26 یپ . رد  یپ  ءاهقف  توم   - 25 تسا . نوعاط  رطاخ  هب  دیفس  گرم  هحلـسا و  اب  خرـس  گرم  هک  دوش ،
مانشد  - 28 دجاسم . رد  ینمشد  تموصخ و  ياهادص  ندش  دنلب  - 27 هحفص 54 ] . ] مدرم رد  يرادتناما  ندش  مک  اه و  توهش  زا  ندرک 
ندروخ ياج  ار  دـجاسم   - 29 ناشیا . رازآ  ندز و  اهنآ و  گرم  هب  ندـش  داش  ناـشیا و  هب  ندز  ارتفا  نارداـم و  ناردـپ و  هب  دـالوا  نداد 

اهزور و هتفه و  هام و  لاـس و  زا  تکرب  ندـش  هتـشادرب   - 31 یقیقح . ءاملع  ندـش  مک  ریخ و  اهراک  ندـش  مک   - 30 نداد . رارق  اهاذغ 
ندرک مکح  هتسنادن  مکح و  رد  تاضق  نتفرگ  هوشر   - 33 اهزاون . زاس و  ماسقا  اهصقر و  عورشمان و  ياهوگتفگ  عویش  و   - 32 اهتعاس .

36 نآرق . نید و  روتـسد  فالخ  رب  هلطاب  مولع  میلعت  سیردت و   - 35 اهزیچ . عیمج  رد  شیوخ  رهوش  رب  نز  ندش  یلوتسم   - 34 ناشیا .
تاداس و ندرک  لیلذ  نتـشک و  ندومن و  اهنآ  ییوگ  دـب  شنزرـس و  نتفرگ و  لد  رد  ینید  ءاـملع  هنیک   - 37 دوهی . اب  نیملـسم  هلتاقم  - 
ار دوخ  اـهدرم   - 40 مجع . فرط  زا  سنج  راـنید و  زا  قارع  ندـش  عوـنمم   - 39 ندـناوخ . زاون  زاس و  اـب  ار  نآرق   - 38 لیصا . ناگرزب 
دایز و تاـیوهل  زاوآ و  زاـس و   - 41 نادرم . ناناوج و  رـس  يولج  ناوسیگ  ندراذـگ  دـنلب  نادرم و  هب  هیبش  نانز  دـنروآ و  رد  نانز  هیبش 
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اهلد و ندش  تخس   - 43 ندومن . یشورف  نارگ  ندرک و  یشورف  مک   - 42 دنک . عنم  هک  دنکن  تئرج  هحفص 55 ]  ] ای دنکن و  عنم  یسک 
. دوش مدرم  لغش  نتفرگ  ابر  دننک و  بسک  مارح  لطاب و  قیرط  زا   - 44 اهدنپ . حیاصن و  هب  ییانتعا  یب  ندینشن و  اهمشچ و  ندش  کشخ 

مدرم ندرک  جح  تحارتسا و  شدرگ و  اشامت و  يارب  نادنمتورث  ندرک  جـح   - 46 نداد . ماجنا  ایر  شیامن و  يارب  ار  ریخ  لاـمعا   - 45
دننک تمالم  شنزرس و  ار  هدننک  رکنم  زا  یهن  فرعم و  هب  رما   - 47 رهاظت . ایر و  يارب  ءارقف  ندومن  جح  ندرک و  تراجت  يارب  طسوتم 

اهتعدب لاس  ره  رد   - 49 دنکن . يراز  هیرگ و  وا  هزانج  لابند  یسک  دنرادرب و  ءازهتـسا  اب  ار  هدرم   - 48 دنکن . هک  دننک  تحیصن  ار  وا  و 
ناشلام زا  يرصتخم   - 51 دنسرتن . مدرم  دوش و  رهاظ  نامـسآ  رد  تایآ   - 50 دشاب . هتسیاش  مدرم  رظن  هب  ندرک  تبیغ  دوش ، دایز  رـش  و 

هب ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  روبق   - 52 دنیامن . یم  راگدرورپ  تعاط  ریغ  فرـص  ار  نآ  رتشیب  دـننک و  یم  فرـصم  راگدرورپ  تعاط  رد  ار 
مدرم - 55 هحفـص 56 ] . ] دوش ناوارف  قحانب  ندروخ  مسق   - 54 ددرگ . دایز  رهوش  نز و  نیب  ییادـج  قالط و   - 53 دننک . بارخ  هلولگ 
عباـت مدرم   - 57 ددرگ . ناوارف  مدرم  نیب  رد  نیغورد  تاـفراعت  دوـش و  هتخورف  اـیند  هـب  نـید   - 56 دنوش . ناملـسم  هزات  صاخـشا  دننام 
مدرم هک  مق  زا  يدرم  مایق   - 59 دننک . قارب  فاص و  ار  دوخ  ياهتروص  نادرم   - 58 دننک . رارف  هقح  ياملع  زا  دنوش و  ءاملع  ياهشزغل 

هحفص 57] . ] تماقتسا رد  تسا  نهآ  ياه  هراپ  دننام  ناشیاهلد  هک  نادرم  زا  یتعامج  دنشاب  وا  اب  دنک و  قح  هب  توعد  ار 

ماما مایق  عیاقو  ثداوح و 

وا اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نهاریپ  همامع و  ریشمش و  مچرپ و  تسا . ماقم  نکر و  نیب  ام  هبعک  رانک  هکم و  زا  راوگرزب  نآ  مایق  زاغآ 
هب تشپ  تسا . لیئربج  دنک  یم  تعیب  وا  اب  هک  یـسک  لوا  لیئربج ، مئاقلا  عیابی  نم  لوا  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسا .

حوـن و هب  دـهاوخ  یم  سک  ره  ثیـش . مدآ و  منم  درگنب ، ثیـش  مدآ و  هب  دـهاوخ  یم  سک  ره  مدرم : يا  دـیامرف : یم  دـهد و  یم  هبعک 
یسوم دهاوخ  یم  هک  ره  لیعامسا . میهاربا و  منم  دنیبب ، ار  لیعامـسا  میهاربا و  دهاوخ  یم  هک  ره  ماس . حون و  منم  درگنب ، ماس  شدنزرف 

یم هک  ره  مدرم : يا  نوعمـش . یـسیع و  منم  دنک ، رظن  نوعمـش  یـسیع و  هب  دـهاوخ  یم  سک  ره  عشوی . یـسوم و  منم  درگنب  ار  عشوی  و 
سک ره  و  نینموملاریما . دمحم و  منم  دیامن ، رظن  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هحفص 58 ]  ] هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هب  دهاوخ 

، دیامن رظن  مالسلا  مهیلع  نیـسح  نادنزرف  زا  همئا  هب  دهاوخ  یم  هک  ره  و  نیـسح . نسح و  منم  درگنب ، نیـسح  نسح و  هب  هک  دهاوخ  یم 
یم رادشه  دـنا  هدادـن  هداد و  رادـشه  نونک  ات  هچنآ  هب  ار  امـش  زورما  نم  ارم و  توعد  دـینک  تباجا  سپ  نیـسح . لسن  زا  ناماما  زا  منم 

اب هکم  رد  دنوش و  یم  عمج  ترضح  درگ  ناهج  فلتخم  طاقن  زا  هک  دنرفن  هدزیس  دصیس و  مالسلا  هیلع  ماما  صوصخم  نارای  [ 1 . ] مهد
مالسلا هیلع  مئاق  باحصا  تسا : نینچ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نابز  زا  ماما  نارای  تایـصوصخ  زا  یـشخب  دننک . یم  تعیب  ترـضح  نآ 

هک دنتـسه  ینادرم  دـنرادن . تشحو  سرت و  يدـحا  زا  هداد و  تفلا  مه  هـب  ار  ناـشبولق  دـنوادخ  اـهنآ . لـیلق  رایـسب  دادـعت  رگم  دـنناوج 
ریش بش و  دباع  نابهر و  ناشیا  دنیامن . یمن  یهلا  ياهراک  رد  دیدرت  کش و  هاگ  چیه  تسا و  مکحم  هتخادگ  ياه  نهآ  نوچ  ناشبولق 
هار رد  تداهـش  ياـضاقت  مه  اـهنآ  دـنوش و  یم  تداهـش  هب  توعد  تسا ، یهلا  تیـشخ  فوخ و  زا  زیربـل  ناـشیاهلد  دـنزور  ناـمرهق  و 

روهظ هماگنه  رد  مالسلا . هیلع  نیسح  هحفص 59 ]  ] نوخ ناگدنریگ  ماقتنا  نیـسحلا  تاراثل  ای  تسا  ناشراعـش  دنیامن و  یم  ار  راگدرورپ 
هما ریخ  رمالا  یلو  و  نیرابجلا ، هدـم  مکنع  عطق  هللا  نا  سانلا ، اهیا  هک : دوش  یم  هدینـش  نامـسآ  زا  ییادـن  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح 

هب ار  نیرابج  نارگمتس و  تسایر  تموکح و  نامز  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ملاع :)  ) مدرم يا  هکمب  اوقحلاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
هب دـیروآ و  موجه  هکم  هب  داد ، رارق  امـش  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تما  صاخـشا  نیرتهب  يرورـس  تیالو و  دـناسر و  نایاپ 
یم هکم  هب  ار  دوخ  رفن  هدزیـس  دصیـس و  نامه  ینعی  ترـضح  صاخ  نارای  ادتبا  دیوش . قحلم  ءادفلا ) هل  یحور  يدـهم  ترـضح   ) نارای

ود رصم  رفن ، کی  ناهفصا  رفن ، راهچ  هیردنکـسا  زا  دنتـسه ، ناهج  فلتخم  طاقن  زا  دادعت  نیا  دننک . یم  تعیب  شیوخ  ماما  اب  دنناسر و 
، رفن هس  قشمد  رفن ، راهچ  هشبح  رفن ، هس  سدـقملا  نیب  رفن ، هس  فئاط  رد  ییاتـسور  رفن ، کـی  تسا  هیروس  رد  يرهـش  هک  هیکاـطنا  رفن ،
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، رفن کی  مق  رفن ، هس  تسیب و  ناقلاط  رفن ، راهچ  زاریـش  رد  يا  هیرق  رفن ، کی  ساملـس  رفن ، ود  دنقرمـس  رفن ، ود  سخرـس  رفن ، هس  دادغب 
هدزیـس دصیـس و  ات  یمارگ  نآ  نارای  هیقب  رفن . راهچ  نمی  رفن ، ود  روباشین  رفن ، ود  فجن  رفن ، راهچ  هکم  رفن ، راهچ  هفوک  رفن ، هس  البرک 

يارب دـنناوت  یم  نادـنمقالع  تسا  دوجوم  اهباتک  رد  ناشیا  زا  کـی  ره  ماـن  دنتـسه و  ناـهج  نوگاـنوگ  ياهاتـسور  اهرهـش و  زا  هک  رفن 
. دنک یم  تکرح  هنیدم  يوس  هب  دعب  دنام و  یم  هکم  رد  یتدم  مالسلا  هیلع  ماما  [ 2 . ] دنیامن هحفص 60 ]  ] هعجارم اهنآ  هب  رتشیب  تاعالطا 
هب توعد  ار  اهنآ  دومرف : دنک ؟ یم  هچ  هکم  مدرم  اب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  درک  لاوس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رمع  نب  لضفم 

بوصنم دوخ  تباین  هب  اجنآ  رد  ار  دوخ  نادناخ  زا  يدرم  هاگ  نآ  دنیامن . یم  تعاطا  يو  زا  مه  اهنآ  دنک ، یم  هنـسح  هظعوم  تمکح و 
مدآ نامز  دننامه  لوا  تروص  هب  ار  نآ  دومرف : دنک ؟ یم  هچ  ادخ  هناخ  اب  دیسرپ  لضفم  دیوگ . یم  كرت  هنیدم  دصق  هب  ار  هکم  هتشاد و 

ناریو ار  همه  دشاب  هدنام  یقاب  نارگمتـس  زا  اهناکم  ریاس  قارع و  هنیدم و  هکم و  رد  هک  يراثآ  ره  دروآ و  یم  رد  لیعامـسا  میهاربا و  و 
اب هنیدـم  رد  یتازرابم  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما  دزاس . یم  شلوا  ياهزور  ناـمه  ساـسا  رب  هدرک و  بارخ  زین  ار  هفوک  دجـسم  دـنک . یم 

. دننک یم  تعیب  ماما  اب  شنایهاپس  ینسح و  دیـس  دنک و  یم  تاقالم  ینـسح  دیـس  اب  هفوک  رد  دیآ ، یم  هفوک  قارع و  يوس  هب  دوخ  هاپس 
لاملا تیب  مئانغ و  میسقت  هاگیاج  هفوک و  عماج  دجـسم  شتموکح  لحم  تسا و  هفوک  ءادفلا  هل  یحور  يدهم  ترـضح  تموکح  زکرم 
يروط هب  دسر  یم  لیم  راهچ  هاجنپ و  هب  هفوک  رهش  لوط  هک : دندومرف  لضفم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس  دشاب . یم  هلهـس  دجـسم 
دهاوخ نینموم  ناگتـشرف و  تفر  دـمآ و  لحم  ار  البرک  مایا  نآ  رد  دـنوادخ  دـشاب و  یم  البرک  رواجم  نآ  ياـه  هناـخ  هحفص 61 ]  ] هک

ناهج رـسارس  رب  ار  مالـسا  هدرک و  حتف  ار  ناهج  برغ  قرـش و  مالـسلا  هیلع  ماما  درک . دهاوخ  ریزارـس  نآ  رد  ار  تمعن  تکرب و  دومن و 
نید ءادـفلا  هل  یحور  يدـهم  ترـضح  دـننک  یم  لایخ  مدرم  هک  يا  هنوگ  هب  دـیامن  یم  تاـیح  دـیدجت  ار  نید  دزاـس و  یم  اـمرفمکح 

شیاذغ نینموملاریما  شدج  دـننام  دـنک ، یم  لمع  شمارگ  تیب  لها  هریـس  ربمایپ و  تنـس  ادـخ و  باتک  قبط  وا  تسا . هدروآ  يدـیدج 
، دوش یم  رایسب  تالوصحم  هویم و  تمعن و  تورث و  راکشآ و  نیمز  تاکرب  مالسلا ، هیلع  ماما  تموکح  رد  تسا . نشخ  شسابل  هداس و 

سک ره  هب  دـبای و  یمن  يریقف  هقدـص  تاـکز و  تخادرپ  يارب  یـسک  هک  دوب  دـنهاوخ  تمعن  هاـفر و  رد  ناـگمه  دور و  یم  نیب  زا  رقف 
هک دـنوش  یم  نکاس  هفوک  رد  ناوریپ  نانموم و  زا  ردـق  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  ترواجم  قوش  هب  دریذـپ . یمن  وا  زا  یـسک  دـنک  عوجر 

[1  ] یقرواپ هحفـص 62 ] . ] دراد رد  رازه  هک  دننک  یم  انب  عیـسو  رایـسب  يدجـسم  دننک  یم  ادتقا  ماما  هب  هک  ینارازگ  زامن  شیاجنگ  يارب 
روهظلا ص 466. یلا  دهملا  نم  يدهم  مامالا  [ 2 . ] ص 9 ج 53 ، راحب ،

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  رصع  رد  یگدنز 

طلغ نیا  و  تسا . نیمز  هرک  يور  رد  اهناسنا  يارب  اهنامز  نیرتهب  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  رـصع  ام  تاداقتعا  هدیـسر و  تاـیاور  قبط 
يرـشب عامتجا  زا  نامرح  رقف و  راوگرزب  نآ  رـصع  رد  میرامـشب . تلادع  رـصع  ملع و  رـصع  رون و  رـصع  ار  یمارگ  نآ  رـصع  هک  تسین 

ملاظ ملظ و  زا  يرثا  رگید  دوش و  یم  شمارآ  تمعن و  هب  لیدـبت  یمنهج  یگدـنز  دور و  یم  نوریب  مغ  نزح و  زا  اهلد  دوش ، یم  جراخ 
. دنـشاب یم  هللا  یلو  یلع  هللا و  لوسر  دـمحم  هللا و  الا  هلا  ـال  هدـنیوگ  همه  دوش و  یم  یناـهج  ینید  مالـسا  ماـیا  نآ  رد  دوش ، یمن  هدـید 

هحفـص : ] دوش یم  یعطق  یعرـش  ماکحا  دهد . یم  رییغت  ار  زیچ  همه  هک  دریگ  یم  ماجنا  راد  هشیر  قیمع و  یبالقنا  لوحت و  کی  هصالخ 
ءاضق نیناوق  اصوصخ  تسا و  عامتجا  رد  همکاح  نیناوق  دنک  یم  نیمضت  ار  يرشب  هعماج  یتخبکین  تداعس و  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  [ 63

هک ارچ  تسا  ءارجـالا  مزـال  یعطق و  نیناوق  هک  دراد  دوـجو  تیـصوصخ  نیا  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  رـصع  رد  تسا . هیعرـش  ماـکحا  و 
عالطا ملع و  هب  یمارگ  نآ  ینعی  تسا  نطاب  هب  رومام  مالسلا  مهیلع  شنیرهاط  دادجا  ءایبنا و  فالخ  رب  ءادفلا  هل  یحور  يدهم  ترـضح 

ناوارف و تایاور  قبط  هک  اجنآ  زا  و  دنام . یمن  دـنک  تباث  ار  ءاعدا  يا  هلدا  دـهاش و  رظتنم  دـنک و  یم  مکح  عیاقو  ثداوح و  هب  شیوخ 
ماما هک  تسین  نیا  زج  يا  هراچ  ددرگ  هزیکاـپ  روج  ملظ و  زا  دوش و  داد  لدـع و  زا  رپ  ترـضح  نآ  كراـبم  تسد  هب  نیمز  دـیاب  رتاوتم 
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مرج زا  سک  چیه  دوش و  یشک  مدآ  تیانج و  بکترم  یناسنا  تسا  نکمم  تروص  نیا  ریغ  رد  دنک و  لمع  شیوخ  ملع  اب  مالـسلا  هیلع 
يزیچ نینچ  نیا  ربانب  هداد ، خر  ناوارف  رب  یناگدنز  خیرات  رد  هکنانچ  دوشن  صاصق  هدـش و  لامیاپ  لوتقم  فرط  نوخ  ددرگن و  علطم  وا 
مکحب سانلا  نیب  مکح  مالسلا  هیلع  دمحم  لآ  مئاق  ماق  اذا  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دراد . تافانم  الدع  اطسق و  ضرالا  المی  اب 

دواد مکح  هب  مدرم  نیب  دـنک  مایق  مالـسلا  هیلع  دـمحم  لآ  مئاق  هک  یناـمز  [ 1 . ] هملعب مکحیف  یلاـعت  هللا  همهلی  هنیب ، یلا  جاـتحی  ـال  دواد ،
یم مکح  دوخ  ملع  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنک و  یم  ماهلا  وا  هب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  درادـن ، لیلد  هماقا  هب  جاـیتحا  دـیامن ، یم  مکح 

مهلوقع و اهب  عمجف  دش  هدافتسا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ثیدح  زا  هک  روط  نامه  مالسا : فراعم  نآرق و  رارسا  فشک  هحفص 64 ] . ] دیامن
زا امیقتسم  هک  یملع  بیرف ، گنرین و  هبئاش  ره  زا  رود  مه  نآ  تسا  رکف  ملع و  رصع  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  رصع  مهمالحا  تلمک 

دوجوم یهقف  بتک  نآرق و  ریسافت  رد  تافاضا  زا  هچنآ  تسا . هدیسر  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  قیرط  زا  یحو و  لاناک 
ملع مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رـصع  رد  دش . دهاوخ  هتخادرپ  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  هدش  تیاور  ریـسافت  هب  طقف  هدش و  هتـشاذگ  رانک  تسا 
ماما هک  اجنآ  ات  ددرگ  یم  لیکـشت  اج  همه  نانز  نادرم و  يارب  سیردـت  لیـصحت و  ياهنوناک  دوش و  یم  دراو  يا  هناـخ  ره  رد  حـیحص 

[2  ] هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هلوسر  هنـس  هللا و  باتکب  اهتیب  یف  یـضقتل  هئرملا  نا  یتح  هنامز  یف  همکحلا  نوتوت  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب 
باتک يور  زا  دشاب و  هتسشن  شدوخ  هناخ  رد  نز  هک  يدح  رد  دش  دهاوخ  هداد  امش  هب  تمکح  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  نارود  رد 

نآ فارطا  هچنآ  يداصتقا و  لکـشم  ام  یناسنا  هعماج  مهم  لئاسم  زا  یکی  دنک . تواضق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تنـس  ادـخ و 
هب دهد  یم  خر  ایند  رد  هک  یتایانج  مئارج و  رثکا  تسین  کش  تسا . عیزوت  رد  یتلادـع  یب  ییاذـغ و  داوم  دوبمک  لیبق  زا  دـنز  یم  رود 

ریقف قطانم  رد  اصوصخم  هک  ییاهیرامیب  ضارما و  یگداوناخ و  ياه  عازن  روط  نیمه  تسا و  يداصتقا  فعض  رقف و  رطاخ  هحفص 65 ] ]
دوش یم  نک  هشیر  رقف  هیلع  هللا  مالـس  يدـهم  رـصع  رد  یلو  تسا . رقف  راـثآ  زا  یگمه  دـیآ  یم  دوجوب  هیذـغت  ءوس  رثا  رد  ملاـع  نیـشن 
یتح هیوسلاب ... احاحص  لاملا  مسقی  و  يدهملاب ... اورشبا  تسا . هداد  هدعو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شراوگرزب  دج  هک  نانچمه 

ار تورث  لام و  وا  هک  مالـسلا  هیلع  يدهم  هب  داب  هدژم  هلاسیف . هیتای  دحاو  لجر  الا  دحا  هیتای  امف  یلا ؟ هجاح  هل  نم  يدانی : ایدانم  رمای  هنا 
؟ دـیامن عوجر  نم  هب  هک  تسه  یجاتحم  ایآ  هک  دـهد  ادـن  يدانم  دـیامرف  یم  رما  هکنیا  ات  دـنک  یم  میـسقت  مدرم  نیب  يواسم  هنـالداع و 

دزن درم  نآ  دور ، لاملا  تیب  راد  دیلک  غارس  هب  هک  دیامرف  یم  رما  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  سپس  رفن و  کی  رگم  دنک  یمن  عوجر  یـسک 
خـساپ وا  یهدب ، تورث  لام و  نم  هب  ات  متـسه  وت  يارب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  لوسر  نم  دیوگ  یم  دور و  یم  ترـضح  راد  هنازخ 

ص ج 52 ، راحب ، [ 1  ] یقرواپ [. 3 . ] درادن ار  نآ  لمح  تردق  هک  دهد  یم  وا  هب  ردق  نآ  ار ، ترضح  ياطع  ریگب  رایتخا  رد  هک  دهد  یم 
ص 606. ع ،)  ) يدهملا مامالا  [ 3 . ] ص 279 ثیدح 30 ، باب 13 ، ینامعن ، تبیغ  [ 2 . ] 339

يزرواشک هعسوت 

يا هنوگ  هب  دوش  یم  هدافتسا  تعارز  تشک و  يارب  ریاب  ياهنیمز  هحفص 66 ]  ] مامت زا  مالسلا  هیلع  هللا  هیقب  ترـضح  تموکح  ماگنه  رد 
هیلع يدهم  ترـضح  نامز  رد  نم  تما  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تسین . یمرخ  يزبس و  زا  یلاخ  نیمز  ياج  چـیه  هک 

نم ائیش  ضرالا  عدت  اراردم و ال  مهیلع  ءامسلا  لسرت  تسا ، هدشن  یهورگ  چیه  بیصن  نآ  لثم  هک  دنوش  یم  ییاهتمعن  هب  معنتم  مالـسلا 
. دوــش یم  مرخ  زبــس و  دــنایور و  یم  دراد  لد  رد  هــچ  ره  نــیمز  دزیر و  یم  مدرم  رــس  رب  ار  شتکرب  نامــسآ  [ 1  ] هتجرخا ـالا  اـهتابن 

ضرالا تجرخال  و  اـهرطق ، ءامـسلا  تلزنـال  اـنمئاق  ماـق  دـق  ول  و  دومرف : یم  ینـالوط  ثیدـح  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما 
نیمز رب  ار  دوخ  ناراب  نامسآ  دنک  مایق  ام  مئاق  هاگ  ره  [ 2  ] تابنلا یلع  الا  اهیمدق  عضت  ال  ماشلا ، قارعلا و  نیب  هارملا  یشمت  یتح  اهتابن ...
دراذگ یم  اجک  ره  رب  ار  شمدق  دنک  یم  رفس  ماش  ات  قارع  زا  یـصخش  یتقو  هک  اجنآ  ات  دنایور ، یم  ار  دوخ  هایگ  نیمز  دزیر و  یم  ورف 

ص 319. ج 52 ، راحب ، [ 2 . ] ص 319 ج 52 ، راحب ، [ 1  ] یقرواپ تسا . هایگ  زا  رپ  زبس و 
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تسا مکاح  یمومع  تینما 

هحفص  ] تسود یتییآ  بهذم و  ره  رد  ناسنا  ره  تسین ، لفاغ  نآ  زا  سک  چیه  هک  تسا  يدنمـشزرا  گرزب و  ياهتمعن  زا  تینما  تمعن 
هتفاین قیقحت  رـشب  عماوج  يارب  زونه  وزرآ  نیا  هچ  رگا  دـشاب . ظوفحم  بیـسآ  رطخ و  زا  شیوربآ  سومان و  ناج و  لاـم و  هک  دراد  [ 67

نم هفیعـضلا  هزوجعلا  جرخت  و  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  دـش . دـهاوخ  ققحم  ءادـفلا  هل  یحور  يدـهم  ترـضح  رـصع  رد  یلو 
یمن رارق  سک  چیه  تیذا  دروم  دنک و  یم  يرفس  برغم  هب  ملاع  قرـشم  زا  فیعـض  ینزریپ  [ 1  ] دحا اهیذوی  ال  برغملا ، دیرت  قرـشملا ،

هاشلا و یعرت  و  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  دسر . یمن  ناسنا  ناشدوخ و  هب  تاناویح  رازآ  یتح  هک  رتمهم  نآ  زا  و  دریگ .
رد گرگ  دنفسوگ و  [ 2 . ] ریخلا یقبی  رـشلا و  بهذی  یـش ء و  مهرـضی  براقعلا ال  تایحلاب و  نایبصلا  بعلی  و  دحاو ، ناکم  یف  بئذلا 
دور یم  نیب  زا  رـش  هک ) نآ  هصالخ   ) دننیب و یمن  اهنآ  هیحان  زا  يرازآ  و  دننک . یم  يزاب  برقع  رام و  اب  اه  هچب  دنرچ و  یم  ناکم  کی 

ص 623. ع ،)  ) يدهم ماما  [ 2 . ] ص 319 ج 52 ، راحب ، [ 1  ] یقرواپ دنام . یم  ریخ  و 

ماما رصع  رد  هعیش 

یلاعت هللا  لجع  رصع  یلو  هب  تبـسن  یتاداقتعا  نینچ  ناشیا  لثم  هعیـش  ریغ  هک  اریز  دش  دهاوخ  هعیـش  نآ  زا  ترـصن  توق و  کش  نودب 
هتشادن و رب  وا  مارگ  تیب  لها  يالو  زا  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رصع  زا  هک  هدوب  هعیش  درادن . فیرـشلا  هجرف  هحفص 68 ] ]

ییاقآ تزع و  ياهزور  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تموکح  ياهزور  تهج  نیمه  هب  هدومن و  ار  اـهراثیا  اهیراکادـف و  نیرتگرزب  هار  نیا  رد 
هوق مهنم  لجر  لک  یطعی  اهماکح  ضرالا و  مانس  مالسلا  هیلع  مئاقلا  هلود  یف  انتعیـش  نوکی  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسوا .

تهج زا  ناشیا  رفن  کی  ره  دنتسه و  نیمز  يور  نانارمکح  نازارفرس و  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  تلود  رد  ام  نایعیش  [ 1  ] الجر نیعبرا 
بولق هنکـسا  انتعیـش و  بولق  نم  فوخلا  عزن  هللا  نا  هک : هدومرف  یمارگ  ناـمه  رگید  یثیدـح  رد  دـنربارب . رفن  لـهچ  اـب  تردـق  توق و 

یلع ماما  دهد . یم  رارق  ام  نانمـشد  بولق  رد  دراد و  یم  رب  ام  نایعیـش  بولق  زا  ار  تشحو  سرت و  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  [ 2  ] انئادعا
. نآرقلا سانلا  نوملعی  طیطاسفلا  اوبرـض  دق  هفوکلا ، دجـسمب  انتعیـش  یلا  رظنا  یناک  دومرف : یم  نآرق  هب  هعیـش  هجوت  هرابرد  مالـسلا  هیلع 

نآرق شزوـمآ  میلعت و  لوغـشم  دـنا و  هدز  هحفـص 69 ]  ] اـه همیخ  هفوک  دجـسم  رد  اـم  نایعیـش  هک  منیب  یم  مراد  هک  تسا  نآ  لـثم  [ 3]
هیلع قداص  رفعج  ماما  نایب  دشاب و  یم  شناتسود  نایعیش و  اب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هطساو  نودب  میقتـسم و  طابترا  رگید  هتکن  دنتـسه .

مهلکی دیرب  مئاقلا  نیب  مهنیب و  نوکی  یتح ال  مهراصبا  مهعامسا و  یف  انتعیشل  هللا  دم  ماق  اذا  انمئاق  نا  تسا . تقیقح  نیا  يایوگ  مالـسلا 
ات دنک  یم  اونش  انیب و  نانچ  ار  ام  نایعیش  شوگ  مشچ و  دنوادخ  دنک  مایق  ام  مئاق  هک  ینامز  [ 4  ] هناکم یف  وه  هیلا و  نورظنی  نوعمسیف و 

تبحـص دشاب و  ملاع  ياجک  ره  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  درادـن . دوجو  يروآ  مایپ  چـیه  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  اهنآ و  نیب  هک  ییاج 
نیلثتمملا هجئاوح و  ءاضق  یف  هیلا  نیعراسملا  هنع و  نیباذـلا  هناوعا و  هراصنا و  نم  ینلعجا  مهللا  دـننیب . یم  ار  وا  دنونـش و  یم  اهنآ  دـنک 

ج راحب ، [ 2 . ] ص 372 ج 52 ، راحب ، [ 1  ] یقرواپ هحفـص 70 ]  ] هیدی نیب  نیدهـشتسملا  هتدارا و  یلا  نیقباسلا  هنع و  نیماحملا  هرماوال و 
ص 324. یفاک ، هضور  [ 4 . ] ص 374 ینامعن ، تبیغ  [ 3 . ] ص 372 ، 52

همان نایاپ 

ناربهر و روش  رپ  ياهراکیپ  زا  یکی  تسا و  هتشاد  دوجو  دربن  هزرابم و  اهنآ  نارادفرط  لطاب و  قح و  نیب  هراومه  رـشب  شنیرفآ  زاغآ  زا 
هنیرید هنیک  هک  اهنآ  صوصخب  مالـسا و  نانمـشد  رابکتـسا و  هک  زورما  ناهج  رد  تسا . هدوب  یتاغیلبت  یگنهرف و  راکیپ  یبهذم  نایاوشیپ 

حول هداس  دارفا  يرازیب  ثعاب  مه  ناناملسم  زا  یضعب  درک  لمع  دنا و  هدز  تسد  ام  هیلع  يراد  هنماد  تاغیلبت  هب  دنراد  عیشت  هعماج  زا  يا 
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