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( مالسلاهیلع یبتجم  نسح  ماما  تازجعم   ) مالسلا مهیلع  ملاع  ناریما  زاجعا 

: هدنسیون

لسوتم دمحا 

: یپاچ رشان 

رکفلاراد

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 

4 معجزات امیران عالم (علیهم السالم): معجزات امام حسن مجتبى (علیه السالم)

www.noorfatemah.org



تسرهف
5تسرهف

( مالسلاهیلع یبتجم  نسح  ماما  تازجعم   ) مالسلا مهیلع  ملاع  ناریما  10زاجعا 

باتک 10تاصخشم 

10راتفگشیپ

یکدوک نارود  زا  دعب  لبق و  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  11تازجعم 

شسدقم رون  عولط  ماگنه  رد  ناشیا  تازجعم  یبتجم و  ماما  تدالو  زا  لبق  ربمایپ  11رابخا 

11هراشا

راربا هاگیاپ  11جارعم 

هیرگ ثیدح  ای  نوگانوگ  11ياهرصق 

ادخ لوسر  نت  12يهراپ 

یندنام دای  هب  12ناتخرد 

دوب ناهنپ  البق  هک  سدقم  12ياهمان 

ملاع ریما  رون  عولط  لاح  12رد 

مظعا مسا  ای  ینامسآ  13ياهمان 

ماما هب  مارتحا  ساپ  13هب 

دنوادخ نامرف  هب  وا  13مان 

ادخ مسا  زا  هدش  13هتفرگرب 

یکدوک نامز  رد  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  14تازجعم 

تماما ردپ  14توبن 

؟ دنیرگ یم  هچ  يارب  14منادنزرف 

ناگدیزگرب يهرهچ  هب  15هاگن 

تعافش زمر  تیالو ، 15دیحوت و 

ربمایپ دنزرف  تمدخ  رد  هدنشخرد  15يرون 

تسرهف
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تسا وا  نامرف  رد  16ملاع 

قشع رورس و  16لفحم 

ملاع نارورس  نامرف  تحت  16ناهج 

یهلا نارکیب  شناد  يهنیجنگ  ای  16هنیس 

16هراشا

تشهب راددیلک  17اهیباما و 

دباتش یم  ردپ  يوسب  هک  يدنزرف  17وچمه 

نیبرقم هب  دنوادخ  17يدیع 

تاجن هار  اهنت  نادنموربآ ، هب  18لسوت 

مالسلا مهیلع  هبیط  يهسمخ  اب  هارمه  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  19تازجعم 

تشهب رد  اهنیعلا  روح  تروص  19شقن 

نامیا رد  یتسود  کحم  19ربمایپ و 

ینامسآ 19ناراذگتمدخ 

رهطم كاپ و  21ياهنیمزرس 

دنتسه ادخ  لوسر  نارسپ  22اهنیا 

تادوجوم رد  دشر  یقرت و  زمر  23تعافش 

دنکشب اهنآ  لد  تساوخن  23دنوادخ 

بوبحم تردق  24ملق 

! دوش یم  هچ  ار  مدنزرف  ود  24نیا 

ینارون 25ياهشوغآ 

بیس 25يهحیار 

مالسلاهیلع نینمؤملاریما  اب  هارمه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  زا  دعب  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  26تازجعم 

ءارهز يهناحیر  ریگارف  26شناد 

دومن هراشا  شکرابم  تسد  28اب 

تسرهف
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یحو يهرفس  راوخزیر  28ناهاشداپ 

تسا قرغ  ادخ  ملع  رد  ناوج  29نیا 

مالسلا مهیلع  نینمؤملاریما  نامز  زا  دعب  یبتجم  نسح  ماما  تیبلها  میرک  30تازجعم 

دش هتفاکش  30نیمز 

هداعلاقوف 30تردق 

ملظ شتآ  شخب  31نایاپ 

متفای تسد  متساوخ  هک  هچنآ  31هب 

تسود کی  هب  31ياهیده 

مدرم نآ  يهمه  31ماما 

ینامسآ 32يهرفس 

نیهوت تراسج و  32يازس 

دش یمن  مک  ماعط  ماما  تکرب  32زا 

یحو نادناخ  تیمولظم  زا  32يرادومن 

تدابع 33ياهناشن 

راگدرورپ شرع  33ياههراوشوگ 

خلم لاب  33ياههتشون 

متسناد دنوادخ  ماهلا  33هب 

نامسآ 34ناگراتس 

شنیرفآ 34نایاورنامرف 

ار ياهزجعم  مراد  34تسود 

نمزم 34یبدایب 

تفرعم ناراذگ  هیاپ  35تیبلها ،

یهلا ءایلوا  روخ  هریج  35ناهاشداپ ؛

دیراگدرورپ یلو  امش  میهد  یم  36یهاوگ 

تسرهف
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تخرد ياهامرخ  36دادعت 

یگشیمه ناوید  رد  نایعیش  36یماسا 

هزات بطر  ندروآ  هدیکشخ و  لخن  ندرک  37زبس 

راگدرورپ مظعا  یلو  اب  یهارمه  میظع  37تاکرب 

نایفوک تلذ  گنرین و  زا  نداد  37ربخ 

تداهش ماگنه  رد  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  تازجعم  تداهش و  زا  38يرابخا 

مرگن یم  ار  وا  38هاگره 

مالسلا مهیلع  تیبلها  مغ  رد  هنیرید  ناروای  38ناگتشرف 

38هراشا

ترخآ ایند و  رد  ینتسسگان  38دنویپ 

دنتسه ام  رگج  ياههراپ  ام  38نادنزرف 

رگمتس 39یهورگ 

ادخ لوسر  39دننامه 

تشک دنهاوخ  مس  هب  39ارم 

دیسر دهاوخ  نم  هب  40یتبیصم 

دیشروخ بورغ  هظحل  40نیسپاو 

مالسلا مهیلع  ناشیا  یمارگ  تیبلها  تازجعم  زا  یخرب  یبتجم و  نسح  ماما  يهیبیغ  40رابخا 

دنک دای  ار  یمولظم  تسه  یسک  40ایآ 

گرزب یتیمولظم  هب  41ربخ 

يراذگن اهنت  ار  تیومع  41مدنزرف ؛

؟ تسین نم  رسپ  نسح  42رگم 

یبتجم ماما  نادنزرف  دنمجرا  42ماقم 

شخبافش 42بآ 

دنوادخ دزن  رد  یشوپور  تمظع  42شزرا و 

تسرهف
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میداد دنگوس  امش  قح  هب  ار  42دنوادخ 

ملاع ناریما  زا  يدنزرف  هطساو  هب  ادخ  43تمحر 

تیبلها میرک  ترایز  شاداپ  43تشهب 

تاجن 43يهناهب 

دیتسرفب مالس  نم  43هب 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  هشوگ  رگج  زا  44يدای 

44یقرواپ

46مؤسسه نور فاطمه زهرا سالم اهللا علیها

تسرهف
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( مالسلاهیلع یبتجم  نسح  ماما  تازجعم   ) مالسلا مهیلع  ملاع  ناریما  زاجعا 

باتک تاصخشم 

.1344 لسوتم ، دـمحا  فیلات  هنامولظم / تداهـش  ات  كرابم  تدـالو  زا  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماـما  تازجعم  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
تیعضو  3-42-2611-964-978 لاـیر :   10000 کـباش : 118 ص . يرهاظ : تاصخـشم  . 1386 رکفلاراد ، نارهت : رـشن : تاصخـشم 

زاجعا ناونع : يالاب  تشاددای : تداهـش . اـت  تدـالو  زا  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  تازجعم  رگید : ناونع  تشادداـی : اـپاف  یـسیون : تسرهف 
ماما یلع ، نب  نسح  عوضوم : تازجعم . 50ق -- .  - 3 مود ، ماما  یلع ، نب  نسح  عوضوم : ملاع . ناریما  زاجعا  رگید : ناونع  ملاـع . ناریما 

: یلم یـسانشباتک  هرامـش   297/952 ییوـید : يدــنب  هدر  م2م6   1386/BP40/65 هرگنک : يدــنب  هدر  تاــمارک . 50ق -- .  - 3 مود ،
1085998

راتفگشیپ

ءاکتا ثعاب  اهناسنا ، رد  يداقتعا  ياههیاپ  ماکحتـسا  رب  هوالع  توبن  نادناخ  لئاضف  ياه  ینیریـش  ندومن  وگزاب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
رد هشیدـنا  يروآدای و  اب  نینچمه  دوش . یم  دـنیامیپب ؛ دـیاب  ارابجا  ناگمه  هک  يرفـس  نیا  ترخآ ، رما  رد  ایند  نید و  ناـیاوشیپ  هب  دـیما 

یحو نادـناخ  نارکیب  شناد  اهیدـنمناوت و  دزاس . یم  نکمم  تسا  هدـشن  نشور  نامیارب  نونکات  هک  ییاهخـساپ  هب  ندیـسر  ناکما  اـهنآ 
دنوادخ هک  ارچ  دوش . یم  هدش و  تیاده  ثعاب  هار و  غارچ  هدیـسر  روهظ  هب  ناراوگرزب  نآ  تازجعم  رد  هک  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص 

ناشندوب رطاخ  هب  دنوادخ  تمایق  رد  هک  دنتسه  یهلا  ياهتجح  اهنآ  تسا . هدراذگ  اهنآ  رایتخا  رد  هدوب  مزال  ریسم  نیا  رد  ار  هچنآ  لاعتم 
هطاحا فرگش و  طلست  تجح و  ینعم  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ياسر  حیرـشت  نیبت و  هب  دنک . یم  لاؤس  دوخ  ناگدنب  زا  مدرم  نیب  رد 

نم ائیش  هنع  بیغی  مث  ۀجحب  جیتحی  نع  نم  لدعأ  مظعأ و  مرکأ و  مکحأ و  هللا  نا  مییامن : یم  تقد  مالـسلامهیلع  تلاسر  نادناخ  یملع 
دوخ تجح  يهلیـسو  هب  دـیامن  جاجتحا  هک  تسا  نآ  زا  رتلداـع  رتگرزب و  رتزیزع و  رتمیکح و  ملاـع  راـگدرورپ  اـنامه  [. 1 . ] مهروما
رطاخ هب  مالسلامهیلع  موصعم  ماما  ربمایپ و  نیاربانب  دیامن . ناهنپ  دوخ  تجح  نآ  مشچ  زا  ار  مدرم  تاروما  زا  يزیچ  و  مالسلاهیلع ) ماما  )
رهاظ شنیرفآ و  ناهج  تاقولخم  يهمه  رب  هکلب  مدرم  یمامت  رب  و  اهنامز ، يهمه  رب  طیحم  و  هحفص 10 ]  ] هاگآ اهشناد ، زا  يرادروخرب 

نیا تسا  هدش  نایب  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  رهطم  ناسل  زا  هک  هریبک  يهعماج  ترایز  رد  هچنانچ  دنتـسه . دنوادخ  ناهرب  لیلد و  يهدننک 
هرون و هطارـص و  هتجح و  و  هملع ، ۀـبیع  هبزح و  و  هتریخ ، هللا و  ۀـیقب  و  یلع ... مالـسلا  میناوخ . یم  ار  مالـسلامهیلع  یحو  نادـناخ  نینچ 

لیلد ناهرب و  رون و  هار ، تجح ، وا  شناد  نزخم  ادخ ، بزح  یهلا و  ناگدیزگرب  هدنام و  یقاب  رب ... مالـس  هتاکرب . هللا و  ۀـمحر  هناهرب و 
ماما ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طبس  تازجعم  زا  یخرب  هب  راتشون ، نیا  رد  داب . ناشراثن  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  هک  یهلا  نشور 

قیفوت و تسا . هدش  هراشا  تسا ، هدیدرگ  میظنت  شخب  تفه  رد  هدش و  راکـشآ  ناشیا  فیرـش  یناگدنز  یط  رد  هک  مالـسلاهیلع  یبتجم 
يهدنرب نایاپ  و  دنوادخ ، تردق  يهدننک  رهاظ  زا  ناگمه  دوخ و  يارب  ار  مالـسلامهیلع  یحو  نادـناخ  لئاضف  يهعلاطم  وگتفگ و  یلوبق 
ۀعاضبب انئج  رضلا و  انلهأ  انسم و  زیزعلا  اهیا  ای  . ) دوش یم  تلئسم  هادف  انحاورا  يدهم  ترضح  ناربمایپ  يهمه  ثراو  و  یهلا ، ياهتجح 

نایز و رقف و  هب  دوخ  لها  يهمه  اب  ام  قح ، تجح  هناگی  زیزع  يا  نیقدـصتملا .) يزجی  هللا  نا  اـنیلع  قدـصت  لـیکلا و  اـنل  فوأـف  ةاـجزم 
ياهقدـص هب  ام  زا  ازفیب و  ام  هب  تناسحا  ردـق  رب  امرف و  تبحم  میدـمآ ؛ وت  روضح  ردـقیب  زیچان و  یعاتم  اب  میدـش و  راـتفرگ  یگراـچیب 
هموصعم يهمطاف  ترـضح  مالـسلامهیلع  تیبلها  يهمیرک  رواجم  دهد . یم  شاداپ  وکین  ار  ناگدـنهد  هقدـص  ادـخ  هک  نک  يریگتـسد 

هحفص 12]  ] لسوتم دمحا  مالسلااهیلع 
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یکدوک نارود  زا  دعب  لبق و  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  تازجعم 

شسدقم رون  عولط  ماگنه  رد  ناشیا  تازجعم  یبتجم و  ماما  تدالو  زا  لبق  ربمایپ  رابخا 

هراشا

نم دومرف : یم  دیـسوب و  یم  ار  مالـسلاامهیلع  نینـسح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدید  دیوگ : یم  هللا  همحر  يرافغ  رذوبا 
. نامیالا نم  هجرخی  أبنذ  نوکی  نأ  الا  جلاع ، لمر  ددعب  هبونذ  تناک  ول  و  ههجو ، رانلا  حفلت  مل  اصلخم  امهتیرذ  نیسحلا و  نسحلا و  بحا 
هچ رگ  دـنازوس ، یمن  ار  وا  يهرهچ  مـنهج  شتآ  دـشاب  هتــشاد  تـسود  صـالخا  يور  زا  اـهنآ  نادــنزرف  نیــسح و  نـسح و  سک  ره 

يایرد زا  ياهرطق  ددرگ . نامیا  زا  وا  جورخ  بجوم  هک  دـشاب  یهانگ  ياراد  هک  نآ  رگم  دـشاب ، نابایب  ياـهگیر  يهزادـنا  هب  شناـهانگ 
هحفص 13] . ] 269 ح 29  / 43 راونألاراحب : 113 ح 4 ، تارایزلا : لماک  زا  لقن  هب  ، 439  / 2 مالسلامهیلع : تیبلها  لئاضف 

راربا هاگیاپ  جارعم 

یحو نم  هب  لجوزع  دنوادخ  متفر ، جارعم  هب  هک  یبش  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیامرف ؛ یم  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما 
؛ مراگدرورپ يا  متفگ : دوب ،-  رتاـناد  ادـخ  هک  یلاـح  رد  یتشاذـگ - ؟ دوخ  ياـج  هب  تتما  زا  نیمز  رد  ار  یـسک  هچ  دـمحم ؛ اـی  دومرف :

هاگن نیمز  لها  هب  یتسرد  هب  دمحم ؛ يا  دومرف : سپـس  نم . راگدرورپ  يا  يرآ ، متفگ : ار . بلاطیبا  نب  یلع  دومرف : دنوادخ  ار . مردارب 
دومحم نم  یتسه ، نم  دای  هب  مه  وت  هکنیا  رگم  متسه  وت  دای  هب  مدومن . باختنا  مدوخ  دای  رکذ و  يارب  ار  وت  سپ  لماک ، عالطا  هب  مدومن 

ار وا  مدرک و  باختنا  ار  بلاـطیبا  هحفـص 14 ]  ] نب یلع  اهنآ  زا  و  لماک ، عالطا  اب  نیمز  لها  هب  مدرک  هاگن  هرابود  دـمحم . وت  متـسه و 
. متفرگ دوخ  مسا  زا  ار  وا  مسا  نم  اهنآ . نانیشناج  گرزب  دیس و  یلع  یتسه و  ناربمایپ  گرزب  دیس و  وت  مداد . رارق  وت  نیشناج  یـصو و 

یلع مهتیالو  تضرع  مث  دـحاو ، رون  نم  ۀـمئألا  نیـسحلا و  نسحلا و  ۀـمطاف و  ایلع و  تقلخ  ینا  دـمحم ؛ يا  یلع . وا  متـسه و  یلعأ  نم 
ینیقل مث  عطقنی ، یتح  یندبع  يدابع ، نم  دبع  نأ  ول  دمحم ؛ ای  نیرفاکلا . نم  ناک  اهدحج  نم  نیبرقملا و  نم  ناک  اهلبق  نمف  ۀـکئالملا ،

رون کی  زا  ار  مالـسلامهیلع )  ) وا زا  دـعب  ناماما  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  نم ؛ انامه  دـمحم ؛ يا  يران . هتلخدأ  مهتیالول  ادـحاج 
زا دـنتفریذپ  ار  اهنآ  یتسود  تیالو و  هک  یناگتـشرف  مدومن . هضرع  ناگتـشرف  يهمه  رب  ار  اـهنآ  یتسود  تیـالو و  نآ ، زا  دـعب  مدـیرفآ .

شـسفن هکنیا  ات  دنک  تدابع  ارم  مناگدنب  زا  ياهدنب  رگا  دمحم ؛ يا  دندش . نارفاک  زا  نتفریذـپن  یناسک  دـندش و  نم  هب  اهنآ  نیرتکیدزن 
نم هب  مراگدرورپ  سپس  منک . یم  لخاد  شتآ  رب  ار  وا  دشاب  هتشادن  ار  اهنآ  یتسود  تیالو و  هک  یلاح  رد  دنک  تاقالم  ارم  و  دوش ، عطق 

هک یلاح  رد  متفر  شیپ  یمدق  نم  ایب . رتولج  یتسه  هک  اجنآ  زا  دومرف : يرآ . متفگ : ینیبب ؟ ار  اهنآ  يراد  تسود  ایآ  دـمحم ؛ يا  دومرف :
دمحم یسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یسوم  دمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دمحم  نیسحلا و  نب  یلع  نیسح و  نسح و  بلاطیبا و  نب  یلع 

اهنآ طسو  رد  مالسلاهیلع -  يدهم  ترضح  وا -  مدید ، ار  مالـسلامهیلع )  ) نسحلا نب  ۀجح  یلع و  نب  نسح  دمحم و  نب  یلع  یلع و  نب 
؟ دنتسه یناسک  هحفص 15 ]  ] هچ اهنیا  نم ؛ راگدرورپ  يا  مدرک : ضرع  دنوادخ  هب  لاح  نآ  رد  دیشخرد . یم  ياهراتس  دننام  هداتـسیا و 

دنک یم  مارح  و  ارم ، لالح  دنک  یم  لالح  هک  تسا  یـسک  تسا . نم  يهدننک  مایق  هداتـسیا ، نآ  دنتـسه و  وت  زا  دعب  ناماما  نانیا  دومرف :
مالسلاهیلع يدهم  ترضح  ار -  وا  دمحم ؛ يا  هبحی . نم  بحا  نم  هبحأ و  ینأف  هببحأ  دمحم ؛ ای  دریگ . یم  ماقتنا  منانمشد  زا  و  ارم ، مارح 

[. 2 . ] درادب تسود  ار  وا  هک  ار  یسک  مراد  یم  تسود  مراد و  یم  تسود  ار  وا  نم  انامه  هک  رادب  تسود  - 

هیرگ ثیدح  ای  نوگانوگ  ياهرصق 
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هب رهز  رثا  تفرگ ، رارق  تداهـش  رتسب  رد  دـش و  مومـسم  دـندناروخ ، وا  هب  هک  يرهز  رثا  رب  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماـما  هک  یماـگنه 
ارچ دومرف : ناشیا  هب  دـمآ و  ردارب  نیلاب  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دـش . زبس  شکراـبم  گـنر  هک  درک  روجنر  ار  ترـضح  نآ  ياهنوگ 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  ثیدح  مردارب ؛ دومرف : تسیرگ و  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  منیب ؟ یم  زبس  هب  لیام  هنوگ  نیا  ار  وت  گنر 
زا دـندرک . هیرگ  مه  اب  ینالوط  تدـم  دـنتخادنا و  مه  ندرگ  هب  تسد  ردارب  ود  نیا  هاـگنآ  تسا . حیحـص  وت  نم و  دروم  رد  ملـس  هلآ و 

یماگنه داد ، ربخ  نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  دومرف : دوب ؟ هچ  تدج  ثیدح  دش  لاؤس  مالـسلاهیلع  نسح  ماما 
ره هک  مدید  مه  رانک  رد  ار  هوکشاب  رـصق  ود  مدرک ، یم  روبع  نانمؤم  ياههناخ  رانک  زا  و  مدش ، تشهب  ياهغاب  دراو  جارعم  بش  رد  هک 

لیئربج هب  دوب . هدـش  هتخاس  خرـس  توقای  زا  يرگید  زبس و  دـجربز  زا  اـهنآ  زا  یکی  یلو  دـندوب ، ناـسمه  و  هحفص 16 ]  ] لکـش مه  ود 
يارب يرگید  مالـسلاهیلع و  نسح  نآ  زا  اهنآ  زا  یکی  تفگ : لیئربج  تسا ؟ هدرک  اـنب  یناـسک  هچ  يارب  ار  رـصق  ود  نیا  دـنوادخ  متفگ :

وا هب  دادن . یباوج  دش و  تکاس  لیئربج  تسا ؟ توافتم  تسین و  مه  دننام  اهنآ  گنر  ارچ  لیئربج ؛ يا  متفگ : تسا . مالـسلاهیلع  نیـسح 
ینوگانوگ تلع  هک  مهد  یم  تدنگوس  ادخ  هب  ار  وت  لیئربج ، يا  متفگ  میوگب . مراد  مرش  امش  زا  تفک : یئوگ ؟ یمن  نخـس  ارچ  متفگ 

و دور ، یم  ایند  زا  رهز  هلیسو  هب  وا  هک  تسا  نیا  مالسلاهیلع  نسح  ماما  رصق  ندوب  زبس  زار  تفگ : لیئربج  یئوگب . نم  هب  ار  رصق  ود  نیا 
دوش و یم  هتشک  وا  هک  تسور  نیا  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رصق  یخرس  اما  و  ددرگ . یم  گنر  زبس  رهز  رثا  رب  شندب  تداهـش  ماگنه 

هحون هیرگ و  هب  ادص  نارضاح ، دنتسیرگ و  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ماگنه  نیا  رد  ددرگ . یم  خرـس  شنوخ  هب  شاهرهچ 
[. 3 . ] دندومن دنلب 

ادخ لوسر  نت  يهراپ 

هب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  سابع  رسمه  لضفلا  ما  هک ، تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  ياهباتک  زا  هرس  سدق  یسلجم  همالع 
یلص مرکا  ربمایپ  دوب . هحفص 17 ]  ] نم نماد  رد  امش  ندب  زا  ياهراپ  مدید  باوخ  ملاع  رد  نم  درک : ضرع  دیسر و  راوگرزب  نآ  تمدخ 

یهاوخ وا  تیبرت  لفکتم  وت  دومن و  دهاوخ  اطع  مالـسلااهیلع  همطاف  هب  يدنزرف  دـنوادخ  يدوز  هب  هللاءاشنا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
هارمه هب  ات  درپس  لضفلا  ما  هب  ار  ناشیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دمآ و  ایند  هب  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  هک  دیـشکن  یلوط  دـش .

[. 4 . ] دهد ریش  ار  مالسلاهیلع  یبتجم  ماما  سابع ، رسپ  مثق » »

یندنام دای  هب  ناتخرد 

تـشهب رد  تخرد  ود  مسا  نیـسح » نسح و  : » هک دوش  یم  هدـیمهف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یقراب  يهورع  تیاور  زا 
[. 5 . ] دومن لوانت  تخرد  ود  نآ  يهویم  زا  جارعم  بش  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا ،

دوب ناهنپ  البق  هک  سدقم  ياهمان 

نآ ماـن  هب  یـسک  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  زا  لـبق  دـیوگ : یم  نویعلا » ءـالج   » باـتک رد  هرـس  سدـق  یـسلجم  يهمـالع 
 - ناشیا زا  لبق  یلع »  » و دمحم »  » مسا هب  یـسک  هچنانچ  تسا . مالـسلاامهیلع  ماما  ود  نیا  تازجعم  زا  نیا  و  دوب ، هدشن  هدیمان  ناراوگرزب 
وا يارب  وا  زا  شیپ  ام  : » دیامرف یم  مالسلاهیلع  ییحی  ترضح  يهصق  رد  یلاعت  قح  هچنانچ  تسا . هدشن  هدیمان  اهمان  نیا  هب  ناربمایپ -  زا 

هحفص 18] [. ] 6 « ] میدوب هدادن  رارق  یمانمه 

ملاع ریما  رون  عولط  لاح  رد 
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رد دروآ ، ایند  هب  ار  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دـیوگ : یم  تازجعملا » نویع   » باـتک رد  یـضترم  دیـس  موحرم 
ارهاط و ناک  و  دوب . وا  یمارگ  ردپ  راوگرزب و  دج  تدالو  هیبش  مالـسلاهیلع  مامه  ماما  نآ  تدالو  تشادـن و  رتشیب  لاس  هدزای  هک  یلاح 
تفگ و یم  لیلهت  حیبست و  هک  یلاح  رد  هدش -  تنـس  و  هزیکاپ -  كاپ و  ترـضح  نآ  نآرقلا . أرقی  هتدالو و  لاح و  یف  حبـسی  ارهطم ،
رد ار  وا  لیئربج  دـناهدرک : تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  نایوار  هچنآ  ربانب  و  دـمآ . ایند  هب  دومرف  یم  توالت  نآرق 

[. 7  ] داد یم  تکرح  هراوهاگ 

مظعا مسا  ای  ینامسآ  ياهمان 

: هک تسا  هدرک  تیاور  شراوگرزب  ردپ  زا  ترضح  نآ  مالـسلاهیلع و  قداص  ماما  زا  رابخالا » یناعم   » باتک رد  هرـس  سدق  قودص  خیش 
ادخ لوسر  هب  دوب  یتشهب  ياه  هچراپ  زا  هک  یمـشیربا ، ياهچراپ  نایم  هک  یلاح  رد  ار  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  كرابم  مان  لیئربج 

[. 8  ] تسا نسح  مان  زا  هتفرگرب  نیسح  مان  و  درک . هیده  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ماما هب  مارتحا  ساپ  هب 

هحفص  ] هب زامن  تعکر  هد  دندرب ، جارعم  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  هک  یماگنه  دنیامرف : یم  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما 
یلص مالسا  یمارگ  ربمایپ  دندش ، دلوتم  مالسلاهیلع  نسح  ماما  هک  یماگنه  دندوب . یتعکر  ود  همه  بجاو  ياهزامن  هک  دروآ ، نیمز  [ 19

ترـضح نآ  هب  يارب  ار  تعکر  تفه  نآ  یلاعت  قح  دومن و  هفاضا  اـهزامن  هب  تعکر  تفه  تمعن  نیا  رکـش  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
[. 9  ] دومرف هزاجا 

دنوادخ نامرف  هب  وا  مان 

هک ینامز  مدوب . مالـسلاهیلع  نسح  ماما  يهلباق  نم  دیوگ : یم  سیمع  تنب  ءامـسا  دـیامرف : یم  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  نسحلاوبا  ترـضح 
يهماج رد  ار  ترضح  نآ  نم  روایب . ار  مدنزرف  ءامسا ؛ يا  دومرف : دمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دش ، دلوتم  ترضح  نآ 

هک يدنزرف  مدرکن  یهن  ار  امـش  نم  ایآ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدرب . راوگرزب  نآ  تمدـخ  هب  مدـیچیپ و  يدرز 
شوـگ رد  راوـگرزب  نآ  مدرب ، ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  مدـیچیپ و  يدیفـس  يهماـج  رد  ار  وا  دـیچیپن ؟ درز  يهماـج  رد  دوـش  یم  دـلوتم 

نینمؤـملاریما ياهدرک ؟ باـختنا  وا  يارب  یماـن  هچ  دیـسرپ : مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  زا  تـفگ ، هماـقا  شپچ  شوـگ  رد  ناذا و  شتـسار 
مان باختنا  رد  زین  نم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  متفرگن . تقبس  امـش  رب  وا  مان  باختنا  رد  نم  دندومرف : مالـسلاهیلع 
یم دناسر و  یم  مالـس  وت  هب  هبترم  دـنلب  دـنوادخ  درک : ضرع  دـش و  لزان  لیئربج  لاح  نآ  رد  مریگ . یمن  تقبـس  دوخ  راگدرورپ  رب  وا 

 - متفه زور  هک  یماگنه  درک . باختنا  نسح  ار  وا  مان  ترضح  نآ  سپ  هحفص 20 ] . ] راذگب ار  نوراه  گرزب  رسپ  مان  وا ، رب  هک  دیامرف 
ءامسا هب  تشک . وا  يهقیقع  يارب  قلبا ، دنفسوگ  ود  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دیسر ، ارف  مالـسلاهیلع -  یبتجم  ماما  دلوت  زا 

نآ يهزادـنا  هب  دومن و  نزو  هرقن  اب  ار  شرـس  يوم  و  دیـشارت ، ار  ترـضح  نآ  رـس  نینچمه  داد . یفارـشا  کی  نار و  کی  دوب ، هلباق  هک 
زا ندـیلام  نادـنزرف  رـس  رب  ار  هقیقع  نوخ  ءامـسا ؛ يا  دومرف : دومن و  وبشوخ  دوب ، یـشوخ  يوـب  هک  قوـلخ  هب  ار  شرـس  و  داد . هقدـص 

[. 10  ] تسا تیلهاج  ياهراک 

ادخ مسا  زا  هدش  هتفرگرب 

اهنامـسآ و ادخ  ناسحا  هب  اریز  دش ، هدـیمان  نسح  مالـسلاهیلع ، نسح  ماما  دـندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
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نیـسح مان  و  دنتـسه ، لاعتم  دنوادخ  ياهمان  زا  هدش  هتفرگ  مسا  ود  نسح  یلع و  و  تسا . ناسحا  زا  هدش  هتفرگ  نسح  دیدرگ . اپرب  نیمز 
هحفص 23] [. ] 11  ] تسا هدش  هتفرگ  نسح  مان  زا 

یکدوک نامز  رد  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  تازجعم 

تماما ردپ  توبن 

ود تسا . لگ  دنزرف ، يردپ  ره  يارب  دندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دومرف ؛ مالـسلاهیلع  اضر  ماما  نسحلاوبا  ترـضح 
: دناهدرک تیاور  نارگید  هرس و  سدق  رباج  265 ح 13 .  / 43 راونألاراحب : دنتسه . مالسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  ماما )  ) ایند رد  نم  لگ 

نوریب ربمایپ -  نآ  دوخ  وا -  بلـص  زا  ار  يربمایپ  ره  يهیرذ  لاعتم  دنوادخ  دـندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
یلع نینمؤـملاریما  بلـص  زا  رگید  تیاور  هب  و  دروآ - . نوریب  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نـم و  بلـص  زا  ارم  لـسن  هـیرذ و  دروآ و 
ردپ نم  هک  مالسلااهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  ریغ  هب  دنوش  یم  بوسنم  دوخ  ردپ  هب  سک  ره  رتخد  نادنزرف  دندومرف : نینچمه  مالـسلاهیلع .

[. 12  ] متسه اهنآ 

؟ دنیرگ یم  هچ  يارب  منادنزرف 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هار  نیب  رد  میدش . جراخ  هناخ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  ام  دیوگ : یم  باحـصا  زا  یکی 
اهنآ دزن  تعرس  هب  ار  دوخ  ترضح  نآ  دینش ، مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  يهناخ  زا  ار  مالـسلاامهیلع  نینـسح  يهیرگ  يادص  ملـس  هلآ و 

نآ دـنیرگ . یم  یگنـشت  طرف  زا  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دـنیرگ ؟ یم  هچ  هحفـص 24 ]  ] يارب نم  نادنزرف  دومرف : دـناسر و 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندوب . بآ  بلط  رد  همه  مدرم  دوب و  مک  یلیخ  زور  نآ  رد  بآ  دنتفر . هناخوضو  هب  بآ  بلط  يارب  ترـضح 
ادخ ربمغیپ  هاگنآ  دنتشادن . بآ  ياهرطق  مدرم  زور  نآ  رد  اما  دراد ؟ بآ  هناخ  رد  امش  زا  یـسک  ایآ  دز : ادص  مدرم  نیب  رد  ملـس  هلآ و  و 

یبـتحم ماـما  ترـضح ، نآ  رواـیب . نـم  دزن  ار  مدـنزرف  ود  زا  یکی  دوـمرف : مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هـب  ملــس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 
وا ناهد  رد  ار  دوخ  كرابم  نابز  داد و  اج  دوخ  يهنیـس  يالاب  ار  ناشیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دروآ و  ار  مالـسلاهیلع 

ار مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگ  نآ  دـش . تکاس  اـت  دـیکم  یم  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ناـبز  مه  راوگرزب  نآ  داـهن ،
دنک یم  لقن  دوخ  لتقم  رد  فنخمیبا  دینک  نامهیم  بآ  زا  ياهعرج  هب  ار  ناتربمایپ  دنزرف  [. 13  ] داد بآ  ار  وا  هنوگ  نیمه  هب  تساخ و 

ینقـساف یلتق ، نم  دبال  ناک  اذا  دـندومرف : لدگنـس  لتاق  نآ  هب  شاهنامولظم  تداهـش  تاظحل  نیرخآ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک :
هتشک ات  دیماشآ  یهاوخن  یبآ  تاهیه ؛ تفگ : نوعلم  نآ  ماشایب . نم  هب  یبآ  يهعرج  یشکب ، ارم  یهاوخ  یم  راچان  رگا  ءاملا .، نم  ۀبرش 

[. 14  ] يدرگ باریـس  شتـسد  زا  اـت  نک  ربـص  سپ  تسا ، رثوک  ضوح  یقاـس  تردـپ  يرادـن  ناـمگ  وت  رگم  بلاـطوبا ؛ رـسپ  يا  يوش .
: دومرف هک  دنکیم  هحفص 25 ]  ] تیاور مالسلااهیلع  هنیکس  ترضح  زا  حابـصم »  » باتک رد  یمعفک  موحرم  مدرک  یم  بآ  بلط  هنوگچ 

یم مردـپ  مدینـش  لاح  نآ  رد  داد  يور  میارب  یـشوهیب  ءامغا و  تلاح  متفرگ و  شوغآ  رد  ار  نینزاـن  ندـب  نآ  دـش ، هتـشک  مردـپ  نوچ 
درجب ینولتق و  مرج  ریغ  نم  يذـلا  طبـسلا  انا  ینوبدـناف و  دیهـش  وا  بیرغب  متعمـس  وا  ینورکذاف  بذـع  ءام  متبرـش  نا  ام  یتعیـش  دومرف :
ءیغب مهـس  هوقـس  ینومحری و  نا  اوباف  یلفطل  یقـستسا  فیک  ینورظنت  اعیمج  اروشاع  موی  یف  مکتیل  ینوقحـس  ادـمع  لتقلا  دـعب  لیخلا 

لک یف  یتعیـش  متعطتـسا  ام  مه  ونعلاف  نیلقثلا  لوسر  بلق  وحرج  دـق  مهلی  نوجحلا و  ناکرا  دـه  باصم  ءرزل و  اـی  نیعملا  ءاـملا  ضوع 
. دینک هبدن  نم  هب  هدش  دیهش  ای  بیرغ  یسک  دیدینش  رگا  ای  دینک . دای  ارم  دیدیشون  اراوگ  نیریش و  بآ  رگا  نم ؛ نایعیـش  يا  [. 15  ] نیح
، نتشک زا  دعب  ارم ، ندب  ادمع  و  دنتـشک . ارم  هانگ  مرجیب و  هک  متـسه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  طبـس و  نامه  نم 
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یلو متـساوخ  بآ  مدوخ  كدوک  يارب  هنوگچ  دـیدید  یم  دـیدوب و  اروشاع  زور  رد  امـش  همه  شاک  دـندرک . لام  ياپ  اـهبسا  مس  ریز 
هک یتبیـصم  نیا  زا  ياو  دـندرک . باریـس  متـس  ریت  اب  ناور ، كاپ و  بآ  ياج  هب  ارم  كدوک  اـهنآ  دـندرکن . محر  نم  هب  دـندادن و  اـهنآ 

دیناوت یم  ات  هراومه ، نم ؛ نایعیش  يا  سپ  دندرک ، حورجم  ار  نج  سنا و  ربمایپ  بلق  اهنآ  اهنآ ! رب  ياو  تسکـش . ار  نوجح  هوک  ناکرا 
هحفص 26] . ] دینک تنعل  ار  نانمشد  نآ 

ناگدیزگرب يهرهچ  هب  هاگن 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  یتسار  هب  دسیون : یم  هینیـسحلا » صئاصخ   » باتک رد  هرـس  سدق  يرتشوش  رفعج  خیـش  هللاۀیآ 
یم درک  یم  هبلغ  ترضح  نآ  رب  یگنسرگ  یتقو  تاقوا  زا  یخرب  هکلب  تسیرگن . یم  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هب  هراومه 

ات منک  یم  هاگن  مالـسلاامهیلع  نینـسح  هب  موریم و  عوجلا . نم  یب  ام  بهذیف  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نسحلا و  یلا  رظناف  بهذأ  دومرف :
نیـسح ماـما  هب  هراومه  هک  دوب  هنوـگ  نیمه  مه  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  ناـشراوگرزب  ردـپ  راـتفر  و  دوـش . ماـمت  نم  یگنـسرگ  هکنیا 

[. 16  ] تسا تدابع  زین  ناشفیرش  دقرم  هب  ندرک  هاگن  نینچمه  تسیرگن و  یم  مالسلاهیلع 

تعافش زمر  تیالو ، دیحوت و 

ای تفگ : دـمآ و  مالـسلاهیلع  یلع  ناـنمؤملا  ریما  دزن  نایفـسوبا  يزور  دـیوگ : یم  قاحـسا  نب  دـمحم  تـسا : هدـمآ  بقاـنم »  » باـتک رد 
وا زا  میورب ، دـمحم  تیوـمع  رـسپ  دزن  نم  هارمه  هب  تفگ : يراد ؟ یتجاـح  هچ  دوـمرف : ترـضح  مراد . یجاـیتحا  وـت  هب  نـم  نسحلااـبا ؛
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میومع  رسپ  نایفسوبا ؛ يا  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  دسیونب . يدادرارق  ام  نایم  ات  ییامن  تساوخرد 

وگتفگ نیا  دهاش  هدرپ  تشپ  مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  تشگ . دهاوخن  زاب  نآ  زا  زگره  هک  تسا  هحفص 27 ]  ] هتسب ینامیپ  رارق و  وت  اب 
مالـسلااهیلع ءارهز  ترـضح  هب  نایفـسوبا  تفر . یم  هار  شردام  ربارب  رد  دوب  ههام  هدراهچ  یکدوک  هک  زین  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  دوب ،

ییاقآ يرتهم و  مجع  برع و  رب  نآ ، يهلیـسو  هب  ات  دیوگ  ینخـس  شدج  دزن  نم  رطاخ  هب  وگب : كدوک  نیا  هب  دـمحم ؛ رتخد  يا  تفگ :
دنوادـخ هکنآ  اـت  دز ، وا  شیر  رب  يرگید  تسد  ینیب و  رب  یتسد  دـمآ ، نایفـسوبا  يوس  هب  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  ماـگنه  نیا  رد  دـنک .

يا اعیفـش . نوکأ  یتح  هللا » لوسر  دـمحم  هللا ، الا  هلا  ال  : » لق نایفـسابا ؛ ای  دومرف : تخاس و  اـیوگ  نتفگ  نخـس  نیا  اـب  ار  وا  ناـبز  لاـعتم 
: دومرف دید ، ار  هرظنم  نیا  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  یتقو  مدرگ . وت  عیفـش  نم  ات  هللا » لوسر  دمحم  هللا ، الا  هلا  ال  : » وگب وت  نایفـسوبا ؛
( ایبص مکحلا  هانیتآ  و  . ) ایرکز نب  ییحی  ریظن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصملا  دمحم  ۀیرذ  نم  دمحم  لآ  یف  لعج  يذلا  هللادمحلا 

رارق ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  زا  ياهیرذ  مالسلامهیلع  دمحم  لآ  رد  هک  تسا  ییادخ  صوصخم  ساپـس  دمح و  [. 17]
.« میداد وا  هب  یکدوک  رد  ار  توبن )  ) نامرف ام  و  : (، » دیامرف یم  وا  يهرابرد  دنوادخ  هک   ) تسا مالـسلاهیلع  ایرکز  نب  ییحی  ریظن  هک  داد 

[. 18]

ربمایپ دنزرف  تمدخ  رد  هدنشخرد  يرون 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رانک  رد  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هحفص 28 ] : ] دندومرف مالـسلاهیلع  نانمؤمریما 
ناتردام دزن  هب  دـندومرف : راوگرزب  ود  نآ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تشذـگ ، بش  زا  یتدـم  هکنیا  ات  دـندوب ، يزاب  لوغـشم 

ربمایپ دنتفر . مالـسلااهیلع  هرهاط  يهقیدـص  ترـضح  يهرجح  هب  اهنآ  هکنیا  ات  دـشن  شوماخ  دـمآ و  نامـسآ  زا  یقرب  ناهگان  دـیدرگرب .
هک منک  یم  دمح  ار  ادخ  تیبلا . لها  انمرکا  يذلا  هللادمحلا  دومرف : یم  دومن و  یم  هاگن  هدنشخرد  رون  نآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

[. 19  ] دومرف مارتحا  مارکا و  هنوگ  نیا  ار  مالسلامهیلع )  ) تیبلها ام 
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تسا وا  نامرف  رد  ملاع 

هک مدید  هدنکفا و  هیاس  شترضح  رب  ياهدنرپ  هک ، مدید  یکدوک  نارود  رد  ار  مالسلاهیلع  نسح  ماما  دیوگ : هللا  همحر  يردخ  دیعـسوبا 
[. 20  ] داد یم  ار  ناشیا  باوج  هدنرپ  نآ  دناوخ و  یم  ار  هدنرپ  مالسلاهیلع  ماما 

قشع رورس و  لفحم 

ربمغیپ دنتفرگ . یم  یتشک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  سدـقم  لوسر  روضح  رد  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  يزور 
؛ هللا لوسر  ای  درک : ضرع  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  نیرفآ ، دومرف : یم  مالسلاهیلع  نسح  ماما  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

شتلع داد : خساپ  ترضح  نآ  هحفص 29 ] [ ؟ ینک یم  قیوشت  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هیلع  ار  وا  تسا  رتگرزب  نیـسح  زا  نسح  هک  نیا  اب 
نـسح ماما  نم  تهج  نیا  زا  دـنک ، یم  قیوشت  ار  وا  لـیئربج  تسا و  رادروخرب  یبیغ  تادـییأت  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هک  تسا  نیا 

[. 21  ] منک یم  قیوشت  ار  مالسلاهیلع 

ملاع نارورس  نامرف  تحت  ناهج 

لسع یگنس ، زا  یکدوک  رد  هک  مدید  ار  مالسلاهیلع  نسح  ماما  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  دیوگ : هملـس  نب  ریثک 
شترضح هب  ار  نایرج  هتشگ و  بایفرش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  كرابم  رـضحم  هب  هدرک و  بجعت  دروآ . نوریب  يدیفس 

لهأ هعیطی  نیتئف و  نیب  هب  هللا  حلصی  دیـس ، نبا  دیـس  هنا  و  اذه ؟ ینبال  ینورکنتأ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  مدناسر .
. تسا اقآ  دـنزرف  اقآ و  وا  هک  یتروص  رد  دـیوش ؟ یم  رکنم  مدـنزرف  زا  ار  يراک  نینچ  ایآ  هضرأ . یف  ضرألا  لهأ  و  هئامـس ، یف  ءامـسلا 

دنرب یم  نامرف  وا  زا  نیمز  رد  نیمز  نانکاس  نامـسآ و  رد  نامـسآ  لها  دـنک ، یم  رارقرب  حلـص  هورگ  ود  ناـیم  رد  وا  هلیـسو  هب  دـنوادخ 
[. 22]

یهلا نارکیب  شناد  يهنیجنگ  ای  هنیس 

هراشا

تفه هک  یلاح  رد  تشگ ، یم  رضاح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سلجم  رد  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  هک  تسا  هدش  تیاور 
هحفص  ] دینش یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  كرابم  ياهبل  زا  ار  یهلا  یحو  دوب . هتـشذگن  وا  فیرـش  نس  زا  رتشیب  لاس 

یم وگزاب  مالـسلااهیلع  يربک  يهقیدـص  شردام  يارب  دوب  هدرک  ظفح  ار  هچنآ  تشگیمرب  هناـخ  هب  یتقو  درک . یم  ظـفح  ار  نآ  و  [ 30
نآ زا  دینـش ، یم  وا  زا  ار  یحو  نآرق و  زا  ياهزاـت  تاـملک  دـمآ ، یم  مالــسلااهیلع  ءارهز  ترــضح  دزن  مالــسلاهیلع  یلع  هاـگره  درک .

مالسلاهیلع یلع  ترـضح  يزور  مالـسلاهیلع . نسح  تدنزرف  زا  دومرفیم : ینک ؟ یم  لقن  اجک  زا  ار  اهنیا  هک : دومرف  یم  لاؤس  ترـضح 
وگزاب دوب  هدینش  هک  ار  یهلا  یحو  ینارون  تاملک  تساوخ  یم  و  دش ، هناخ  دراو  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هکنیا  ات  تشگ ، ناهنپ  هناخ  رد 

. درک بجعت  مالسلااهیلع  ءارهز  ترضح  شردام  دش . مهرد  شتاملک  داتفا و  هزرل  هب  هکلب  دنک ، تبحص  هتشذگ  لثم  تسناوتن  یلو  دنک 
زورما ایوگ  نکن ، بجعت  ردام ؛ يا  ینفقوأ . دـق  هعامتـسا  ینعمـسی و  اریبک  ناف  هاـما ؛ اـی  نیبجعت  ـال  درک : ضرع  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما 
تـسا هدش  لقن  هنوگ  نیا  يرگید  تیاور  رد  و  تسا . هتـشاد  زاب  ملکت  زا  ارم  وا  ندینـش  دـهد و  یم  شوگ  نم  راتفگ  هب  یگرزب  صخش 

ایوگ تسا ، هدـیدرگ  ناوتان  منابز  اسران و  منایب  ردام ؛ يا  یناعری . ادیـس  لعل  یناسل ، لک  یناـیب و  لـق  هاـما ؛ اـی  دومرف : ترـضح  نآ  هک ،
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[. 23  ] دیسوب ار  شدنبلد  دنزرف  و  دش ، جراخ  دوخ  لحم  زا  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  هاگنآ  تسا . نم  بقارم  يراوگرزب  ياقآ 

تشهب راددیلک  اهیباما و 

همطاف ترـضح  ناشدوخ  يهمرکم  ردام  دزن  مالـسلاامهیلع  نینـسح  دـش  کیدزن  دـیع  مایا  هحفـص 31 ] : ] دندومرف مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
ام و  دـییامرف ، یمن  تنیز  ار  ام  امـش  هک  هدـش  هچ  سپ  دـنهد  یم  تنیز  ار  دوخ  دـیع ، يارب  هنیدـم  لاـفطا  دـندومرف : هتفر و  مالـسلااهیلع 

اذاف طایخلا ، دـنع  مکبایث  نا  ینیع ؛ ةرق  اـی  دومرف : دوخ  نازیزع  باوج  رد  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  میرادـن . ساـبل  ینیب  یم  هچناـنچ 
تنیز ار  امـش  دروایب  دوش و  هدامآ  اهنآ  هک  یماگنه  تسا ، طایخ  دزن  رد  امـش  ياهـسابل  مناگدـید ؛ رون  يا  اـمکتنیز . اـهب  یتأ  اـهطاخ و 

زاب دیسر ، ارف  دیع  بش  ات  تشذگ  وگتفگ  نیا  دروآ . تسدب  ار  اهنآ  لد  هلمج  نیا  اب  تساوخ  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  درک . مهاوخ 
هب مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  لاح  نیا  رد  دش . هچ  ام  ياههماج  ناج ؛ ردام  ینعی  دندومن ، وگزاب  ار  قباس  دـصقم  ربمغیپ  ناگدـید  رون 
امش هب  دروآ  ار  امش  ياهسابل  طایخ  هاگره  هللا  ءاش  نا  دیـشاب  لاحـشوخ  منامـشچ ؛ رون  يا  دومرف : تسیرگ و  شنازیزع  هب  تمحر  رطاخ 

هضرع یصخش  رد ؟ هدنبوک  تسیک  دومرف : مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  دش . دنلب  هناخ  برد  يادص  هاگان  دیـسر ، ارف  بش  داد . مهاوخ 
ار اهسابل  هک  مشاب  یم  طایخ  نم  هک  اشگب  ار  رد  ادخ ؛ لوسر  رتخد  يا  بایثلاب . تئج  طایخلا  انأ  بابلا  یحتفا  هللا ؛ لوسر  تنب  ای  تشاد .

ترضح نآ  دوب  هدروآ  ار  ياهدش  هتسب  يهچراپ  هک  دید  ار  یئامیس  شوخ  تبیه و  اب  يدرم  و  دوشگ ، ار  برد  ملاع  ود  یبیب  ماهدروآ .
ابع و ود  نهاریپ و  ود  دومن  زاب  ار  هتـسب  نآ  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  هک  یماـگنه  هحفـص 32 ] . ] تشگرب درم  نآ  تـفرگ و  ار  نآ 

نآ دومن و  رادیب  باوخ  زا  ار  مالـسلاامهیلع  شنینـسح  یلاحـشوخ  اب  دوب  نآ  رد  شفک  همامع و  ود  شنازیزع و  تماق  دـق و  هب  هماجریز 
، دنتفاتـش ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  هب  دـیع  زور  مالـسلاامهیلع   - نیـسح ماما  نسح و  ماما  دـیناشوپ . اهنآ  رب  ار  اههماج 

ناشراوس شکرابم  شود  هب  دیسوب و  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  ناشیا  دید ، هدش  تنیز  ار  دوخ  نادنزرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
كاطعأ يذلا  طایخلا  تیأر  همطاف ؛ ای  دـندومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هب  هاگنآ  دومن . تکرح  ناشردام  يهناخ  يوس  هب  دومن و 

نم ادخ ؛ هب  دومرف : مالسلااهیلع  ءارهز  ترضح  یتخانش . ار  وا  ایآ  دروآ ، ار  اهسابل  هک  یطایخ  نآ  يدید  همطاف ؛ يا  ینفرعت . له  بایثلا ؛
: دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنتـسه . رتاناد  نآ  زا  شلوسر  ادـخ و  دـشاب ، طایخ  دزن  رد  یـسابل  مناد  یمن  متخانـشن و  ار  وا 
هک داد  ربخ  نم  هب  راگدرورپ  فرط  زا  ار  هعقاو  نیا  لیئربج  و  دوب . تشهب  راددـیلک  ناوضر »  » هکلب دوبن  طاـیخ  صخـش  نآ  ناـج ؛ رتخد 
هب رب  رد  درک  هاـش  اـت  هک  نهاریپ  هچ  لـسوت  تسد  هدز  شناـماد  هب  لـک  ءزج و  ملاـع  هک  نهاریپ  هچ  [. 24  ] تسا هدمآ  تشهب  زا  اهـسابل 

[. 25  ] ردارب لتق  نیقی  دش  بنیز 

دباتش یم  ردپ  يوسب  هک  يدنزرف  وچمه 

رد هحفص 33 ] : ] تفگ یم  هک  مدینش  قحسا  نب  دمحم  زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  دعس  نب  میهاربا  زا  يربط  ریرج  نب  دمحم  رفعجوبا 
مدید ار  مالسلاهیلع  نسح  ماما  دندرک ، یم  يزاب  دندرب و  یم  رسب  یکدوک  نارود  رد  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هک  یماگنه 

هک روط  نامه  داـتفا ، هار  هب  وا  فرط  هب  اروف  داد ، یم  باوج  راوگرزب  نآ  هب  هک  یلاـح  رد  تخرد  نآ  دز ، ادـص  ار  ییاـمرخ  تخرد  هک 
[. 26  ] دباتش یم  شردپ  فرط  هب  يدنزرف 

نیبرقم هب  دنوادخ  يدیع 

زور مالسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  دناهدومن : لقن  نانیمطا  دروم  نایوار  زا  یـضعب  دیوگ : یم  هرـس  سدق  یفجن  نیدلارخف  خیش 
تسا و دـیع  زور  زورما  ام ؛ دـج  يا  دـنتفگ : ناشیا  هب  دـندش و  دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ناشدـج  يهرجح  هب  دـیع 
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هب ار  ییاهسابل  ات  میاهدمآ  امـش  يوس  هب  ام  میرادن ، ون  سابل  ام  دننک و  یم  تنیز  ار  دوخ  گنراگنر  دیدج و  ياهـسابل  اب  برع  ياههچب 
هناخ رد  دشاب  اهنآ  هتسیاش  هک  ار  یسابل  نوچ  تسیرگ ، اهنآ  لاح  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  میریگب . امش  زا  يدیع  ناونع 
اعد نینچ  نیا  دومن و  هجوت  زاینیب  رداق  دحاو و  يادخ  هب  سپ  دـنک ، رطاخ  ناشیرپ  دـیماان و  ار  ناراوگرزب  نآ  تساوخ  یمن  تشادـن و 
للح نم  ناواضیب  ناتلح  هعم  و  لاحلا ، کـلت  یف  ءامـسلا  نم  لـیئربج  لزنف  اـمن . دنـسروخ  ار  ناـشردام  بلق  اـهنآ و  بلق  ایادـخ ؛ دومرف :

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دوب . هدروآ  دوخ  اب  یتشهب  دیفس  يهماج  ود  هک  یلاح  رد  دش  لزان  نامـسآ  زا  لیئربج  لاح  نامه  رد  ۀنجلا .
تردق طایخ  هک  امش ، ياهسابل  تسا  نیا  تشهب ؛ لها  نارورس  هحفص 34 ]  ] يا دومرف : ناراوگرزب  ود  نآ  هب  دش و  لاحشوخ  ملس  هلآ و 

ره دندید ، دندرک  هاگن  هدش  هتخود  ياهـسابل  هب  شنادنزرف  هک  یماگنه  تسا . هتخود  ناتیارب  بیغ  ملاع  رد  امـش  تماق  يهزادنا  هب  یهلا 
. میهاوخ یم  هنوگ  نآ  زین  ام  دنشوپ و  یم  نوگانوگ  ياهگنر  اب  ییاهسابل  برع  ياههچب  ادخ ؛ لوسر  يا  دنتفگ : هرابود  تسا . دیفس  ود 
: دومن ضرع  لیئربج  هکنیا  ات  تفر ، ورف  رکف  هب  یتعاس  ناشیا  رطاخ  هب  دروآ و  نییاپ  ار  شکرابم  رـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

لاحـشوخ دـمحم ؛ يا  ءاش . نول  يأب  امهبولق  حرفی  رمألا و  اذـه  امهل  یـضقی  لجوزع  هللا  ۀغبـص  عناص  نا  أنیع ، رق  اسفن و  بط  دـمحم ؛ ای 
هک یگنر  ره  هب  ناشیارب  ار  اهـسابل  تسناد و  ار  تنادـنزرف  تجاح  اـهگنر  راگدـیرفآ  دـنوادخ )  ) اـنامه تیاهمـشچ ، داـب  نشور  شاـب و 

ار یقیربا  یتشط و  دمحم ؛ ای  تفگ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  سپـس  دیامن . یم  داش  ار  اهنآ  ياهبلق  هدرک و  اطع  دناهتـساوخ 
ار نآ  امـش  اهسابل و  يور  میزیر  یم  بآ  نم  ادـخ ؛ لوسر  يا  درک : ضرع  لـیئربج  دومن . هداـمآ  ار  اـهنآ  زین  ترـضح  نآ  اـمن ، هداـمآ 

نـسح ماما  سابل  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاـگنآ  دـمآ . دـهاوخ  رد  دـیهاوخب  هک  یگنر  ره  تروص  هب  هدراذـگ و  بآ  لـخاد 
دومن و مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  هب  ور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تخیر . یم  بآ  لـیئربج  تشاذـگ و  تشط  رد  ار  مالـسلاهیلع 

ربمایپ سپس  دشاب . زبس  مراد  تسود  تفگ : مالسلاهیلع  نسح  ماما  دشاب ؟ یگنر  هچ  هب  وت  نهاریپ  یهاوخ  یم  ممشچ ؛ ینشور  يا  دومرف :
دننام زبس ، گنر  هب  سابل  نآ  راگدرورپ  تردـق  هب  تشاذـگ . بآ  نآ  لخاد  ار  سابل  نآ  شکرابم  تسد  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

دومن و هحفص 35 ]  ] اطع مالسلاهیلع  نسح  ماما  هب  درک و  جراخ  بآ  زا  ار  هماج  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگنآ  دش . دجربز 
ادـخ لوسر  تخیر . یم  بآ  لیئربج  هک  یلاح  رد  تشاذـگ ، تشط  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ساـبل  سپـس  دیـشوپ . ار  نآ  ناـشیا 

نیسح ماما  يراد ؟ تسود  ار  یگنر  هچ  نم ؛ مشچ  ینشور  يا  دومرف : و  دش ، دوب  یگلاس  جنپ  نس  رد  هک  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هجوتم 
ار هماج  نآ  كرابم  تسد  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـشاب . زمرق  مساـبل  گـنر  مراد  تسود  نم ؛ دـج  يا  دومرف : مالـسلاهیلع 

رورسم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیشوپ و  ار  نآ  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دوب . زمرق  خرـس  توقای  دننام  هک  یلاح  رد  دروآ  نوریب 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسیرگ ، دوب  اهنآ  لاح  دـهاش  هک  لیئربج  دنتـشگرب . ناـشردام  دزن  هب  هدـش  لاحـشوخ  اـهنآ  و  دـش ،

نزح و زا  دـیاب  مسق ؛ ادـخ  هب  یتسه ؟ نوزحم  ییرگ و  یم  دنتـسه ، رورـسم  منادـنزرف  هک  يزور  نیا  لثم  رد  لیئربج ؛ مردارب  يا  دومرف :
تـسین نیا  دندرک ، رایتخا  ار  یتوافتم  ياهگنر  وت  نادنزرف  زا  مادک  ره  ادـخ ، لوسر  يا  درک : ضرع  لیئربج  یهد . ربخ  نم  هب  تهودـنا 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  و  دوش ، یم  زبس  وا  ندب  گنر  رهز ، نآ  تدش  رثا  رد  هک  دنناروخ  یم  مالسلاهیلع  نسح  ماما  هب  یمس  هک  نیا  زج 
[. 27  ] دش نوزفا  شنزح  تسیرگ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگنآ  خرس . گنر  هب  دوش  یم  دولآنوخ  وا  ندب  دنشک و  یم  ار 

تاجن هار  اهنت  نادنموربآ ، هب  لسوت 

ملـس هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ناـمز  رد  يدرم  هحفـص 36 ] : ] دندومرف مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  دـیوگ : یم  دـیزی  نب  لیعامـسا 
تاجن يارب  دیآ و  نوریب  هناخ  زا  تشادن  تئرج  هدش و  يراوتم  یتدم  صخش  نآ  دوب ) هدش  رداص  وا  يریگتـسد  مکح  و   ) دوب راکهانگ 

تشادرب ار  ناشیا  دیود و  دید . ار  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  یتولخ  هار  رد  يزور  هکنیا  ات  تشگ ، یم  ياهلیـسو  لابند  دوخ 
ریجتسم ینا  هللا ؛ لوسر  ای  درک : ضرع  دیسر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  كرابم  رـضحم  هب  دومن و  راوس  دوخ  شود  رب  و 
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نانچ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ماهدروآ . هانپ  تنادنزرف  ود  نیا  ادخ و  هب  نم  هک  یتسار  هب  ادـخ ؛ لوسر  يا  امهب . هللااب و 
ماما هب  و  يدـش .» دازآ  وت  ورب  «. » قیلط تناف  بهذا  : » دومرف درم  نآ  هب  سپـس  داهن . شیوخ  ناهد  هب  ار  شکرابم  تسد  هکنیا  اـت  دـیدنخ 

تعافش نیا  دییأت  تهج  هب  دنوادخ -  لاح  نآ  رد  متفریذپ . رما  نیا  رد  ار  امش  تعافش  نم  دندومرف : مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و 
[28 ( ] امیحر اباوت  هللا  اودجول  لوسرلا  مهل  رفغتسا  هللا و  ورفغتساف  كؤاج  مهـسفنأ  اوملظ  ذا  مهنأ  ول  و  : ) دومرف لزان  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  - 

هنیآ ره  يدیبلط ، شزرمآ  اهنآ  يارب  دنتـساوخ و  شزرمآ  ادـخ  زا  دـندمآ و  وت  دزن  دـندرک  متـس  دوخ  ياه  سفن  هب  هک  ینامز  نانیا  رگا 
يراکهنگ هبوت  یلوبق  ببـس  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هنوگ  نیدب  [. ) 29  ] دنبای یم  نابرهم  ریذـپهبوت و  ار  دـنوادخ  اهنآ 

هحفص 39] (. ] دش

مالسلا مهیلع  هبیط  يهسمخ  اب  هارمه  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  تازجعم 

تشهب رد  اهنیعلا  روح  تروص  شقن 

نیـسح ماما  نسح و  ماما  ( ؛ دـنگوس ادـخ  هب  نیرخآلا . نیلوألا و  نم  ۀـنجلا  لهأ  بابـش  ادیـس  هللاو  اـمه  دومرف : مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما 
رد ینارحب  موـحرم  . 292  / 43 راونألاراحب : دنـشاب . یم  اـهنآ  نیرخآ  نیلوا و  زا  تشهب  لـها  ناـناوج  گرزب  دیـس و  ود  مالـسلاامهیلع )
هللا مسب  : » دیوگب هک  یـسک  دندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدرک  لقن  رابخالا » عماج   » باتک زا  زجاعملا » ۀـنیدم   » باتک

دیفس و ؤلؤل  زا  هناخ  رازه  داتفه  يرصق  ره  رد  هک  دنک  انب  وا  يارب  خرس  توقای  زا  رصق  رازه  داتفه  تشهب  رد  دنوادخ  میحرلا ،» نمحرلا 
روح شرف  ره  يور  رب  قربتـسا و  سدنـس و  زا  شرف  رازه  داتفه  یتخت  ره  يالاب  رب  دشاب ، زبس  دجربز  زا  تخت  رازه  داتفه  ياهناخ  ره  رد 

و هللا » لوسر  دمحم   » هدش هتـشون  روح  نآ  تروص  تسار  فرط  رد  هک  دشاب . توقای  رد و  زا  هدـش  تنیز  شوپور  رازه  تفه  هک  ینیعلا 
نمحرلا هللا  مسب   » هدش هتشون  وا  ياهبل  رب  و  نیسح »  » نآ يهناچ  رد  و  نسح »  » وا یناشیپ  رب  و  هللا » یلو  یلع   » هدش هتـشون  شپچ  فرط  رد 

هللا مسب  میظعت ، مارتحا و  يور  زا  هک  یـسک  يارب  دندومرف : تسیک ؟ نآ  زا  گرزب  تمارک  نیا  مدرک : ضرع  دـیوگ : یم  يوار  میحرلا .»
هحفص 40] [. ] 30 . ] دیوگب میحرلا  نمحرلا 

نامیا رد  یتسود  کحم  ربمایپ و 

ماما نسح و  ماـما  ترـضح  نآ  مدـید  هک  مدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روضح  رد  دـیوگ : یم  هللا  همحر  يراـفغ  رذوبا 
هبونذ تناک  ول  و  ههجو ، رانلا  حـفلت  مل  أصلخم  امهتیرذ  نیـسحلا و  نسحلا و  بحا  نم  دومرف : یم  دیـسوب و  یم  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح 
دـشاب هتـشاد  تسود  صالخا  يور  زا  اهنآ  نادنزرف  نیـسح و  نسح و  سک  ره  نامیالا . نم  هجرخی  ابنذ  نوکی  نا  الا  جلاع ، لمر  ددعب 

هک دـشاب ، یهانگ  ياراد  هک  نآ  رگم  دـشاب ، نابایب  ياه  گیر  يهزادـنا  هب  شناـهانگ  هچ  رگا  دـنازوس ، یمن  ار  وا  يهرهچ  منهج  شتآ 
[. 31  ] ددرگ نامیا  زا  وا  جورخ  بجوم 

ینامسآ ناراذگتمدخ 

یم لقن  هفیذح  زا  مالـسلامهیلع  شیمارگ  ناردپ  زا  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  تسا ، هدمآ  هیوقلا » ددـعلا   » و بقانملا » یف  بقاثلا   » ياهباتک رد 
نـسح ماما  هاگان  دندوب ، دحا  هوک  رد  رجاهم  راصنا و  زا  یهورگ  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هفیذـح  هک ، دـیامرف 

اب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  درک . یم  تکرح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يوس  هب  راقو  شمارآ و  اب  مالـسلاهیلع 
لوسر يا  تفگ : درک و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هب  ور  لالب  درک . یم  هاگن  دندوب ، وا  اب  هک  یناسک  ترضح و  نآ  هب  تقد 
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يدلو و وه  و  هددسی ، لیئاکیم  هیدهی و  لیئربج  نا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا ؟ وا  اب  زین  يرگید  درف  ایآ  ادخ ؛
تظفاحم وا  زا  لیئاکیم  دنک و  یم  یئامنهار  ار  وا  لیئربج  انامه  وه . یبأب  ینیع  ةرق  یطبس و  اذه  یعالضأ ، نم  علض  یـسفن و  نم  رهاطلا 

مردـپ تسا ، نم  مشچ  رون  طبـس و  نسح  نیا  تسا ، نم  ياهناوختـسا  زا  یکی  نم و  كاپ  ناـج  نم و  دـنزرف  وا  دـیامنیم ، هحفص 41 ] ]
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  میتساخرب ، ترضح  نآ  هارمه  هب  زین  ام  تساخرب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگنآ  داب . وا  يادف 
«، ینم لد  یناـمداش  نم و  بیبح  نم ، بلق  يهویم  وت  « »؛ یبلق ۀـجهب  یبیبح و  تنأ  و  یحاـفت ، تنأ  : » دومرف یم  هک  یلاـح  رد  ملـس  هلآ و 

ییاـج رد  راوـگرزب  نآ  هک  نآ  اـت  میداـتفا ، هار  هب  ترـضح  نآ  رـس  تشپ  زین  اـم  داـتفا . هار  هب  تفرگ و  ار  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  تسد 
نـسح ماما  زا  مشچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  میدـید  یم  ام  میدز ، هقلح  شنینزاـن  دوجو  درگادرگ  زین  اـم  تسـشن و 

نیملاعلا بر  نم  ۀیده  ایدهم ، ایداه  يدعب  نوکیس  هنا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  سپـس  تشاد . یمن  رب  مالـسلاهیلع 
هل فرع  نم  هللا  محر  همحری ، هیلا و  یلاـعت  هللا  رظنی  و  هلعف ، یف  يروما  یلوتی  و  یتنـس ، ییحی  يراـثآ و  ساـنلا  فرعی  ینع و  ءیبـنی  یل ،

نانآ رگتیادـه  ناناملـسم و  ياـمنهار  نم ، زا  سپ  يدوز  هب  مالـسلاهیلع ) نسح  ماـما   ) وا هک  یتسار  هب  هیف . ینمرکأ  و  هیف ، ینرب  کـلذ و 
یفرعم مدرم  هب  ارم  راثآ  دهد و  یم  ربخ  نم -  زا  نم -  زا  دـعب  وا  تسا ، نم  يارب  نایناهج  راگدرورپ  بناج  زا  ياهیدـه  وا  دوب ، دـهاوخ 

رظن اب  يو  هب  زین  دنوادخ  دیامن ، یم  یتسرپرـس  هتفرگ و  هدهع  هب  ارم  روما  شراتفر  اب  و  دنادرگ ، یم  هدنز  ارم  شور  تنـس و  دـنک و  یم 
هدومن و ییوکین  نم  هب  وا  هب  مارتحا  اب  دسانشب و  وا  يارب  ار  تلزنم  ماقم و  نیا  هک  ار  یسک  دنک  تمحر  يادخ  درگن . یم  رهم  تمحر و 

دوب هدیسرن  نایاپ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  يابیز  مالک  زونه  ادخ  ربمغیپ  ياضعا  زا  یکی  هحفص 42 ] . ] درادب یمارگ  ارم 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  كرابم  مشچ  یتقو  دمآ ، ام  يوس  هب  دیـشک  یم  نیمز  رب  ار  دوخ  ياصع  هک  یلاح  رد  یبرع  هاگان  هک 
وا دـیزرل ، دـهاوخ  امـش  ندـب  تسوپ  هک ، تفگ  دـهاوخ  نخـس  امـش  اب  ناـنچ  دـیآ  یم  امـش  يوس  هب  هک  يدرم  دومرف : داـتفا  وا  هب  ملس 

مالس هکنیا  نودب  دمآ ، یبارعا  دراد . یتشرد  تنوشخ و  نتفگ  نخس  رد  لاح  نیع  رد  درک ، دهاوخ  امـش  زا  يروما  هب  عجار  ییاهـشسرپ 
: دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لاح  نیا  رد  یهاوخ ؟ یم  هچ  میتفگ : ام  دیتسه ؟ دمحم  امـش  زا  کی  مادک  تفگ : دـنک 

مدید ار  وت  هک  نونکا  متـشاد ، لد  رد  ار  وت  يهنیک  منیبب  ار  وت  هک  نآ  زا  شیپ  نم  دمحم ؛ يا  تفگ : تخانـش ) ار  ربمایپ  وا  . ) دیـشاب مارآ 
برع نآ  تراـسج  رطاـخ  هب  اـم  یلو  دز ، يدـنخبل  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ماـگنه  نیا  رد  دـش . رتداـیز  وـت  هب  ماهـنیک 

درک و هراشا  ام  يوس  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  لاح  نیا  رد  میتفرگ ، یکانرطخ  میمـصت  وا  دروم  رد  هدـش و  نیگمـشخ 
چیه وت  يدـنب و  یم  غورد  ناربمایپ  هب  هک  یلاح  رد  يربمایپ  هک  ینک  یم  نامگ  وت  دـمحم ؛ يا  تفگ : یبارعا  دـیراد ، هگن  هتـسد  دومرف :
يراد ناهرب  رگا  تفگ : یناد ؟ یم  اجک  زا  وت  یبارعا ؛ يا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يرادن ؟ ار  اهنآ  ناهرب  لیلد و 

سلجم رد  هنوگچ  يدـمآ ؟ نوریب  تاهناخ  زا  هنوگچ  میوگب  هک  يراد  تسود  ایآ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  وگب ؟
هحفـص 43] [ ؟ دشاب وت  يارب  یمکحم  لیلد  ات  دیامن  وگزاب  ار  ربخ  نیا  نم ، ياضعا  زا  یکی  يراد  تسود  رگا  و  یتفرگ ؟ میمـصت  تموق 

نـسح ماـما  هب  هاـگنآ  يرآ . دوـمرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دـیوگ ؟ یم  نخـس  مه  ناـسنا  وـضع  رگم  تـفگ : یبارعا 
وا تفگ : تسیرگن و  ریقحت  يهدید  هب  شمک  نس  رطاخب  ار  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  یبارعا  وگب . نخـس  وا  اب  زیخرب و  دومرف : مالـسلاهیلع 

نونکا مه  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیامن . وگ  تفگ و  نم  اب  ات  دهد  یم  روتـسد  یکدوک  هب  دـناوت ، یمن  شدوخ 
؛ یبارعا يا  شاب  مارآ  دومرف : درک و  یبارعا  هب  ور  يروف  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  دهد . یم  خـساپ  ار  وت  تالاؤس  هنوگچ  هک  دـید  یهاوخ 

لأس ام  لهجلا  افـش  يدـنع  ناف  تلهج  دـق  کت  ناف  لوهجلا  تنأ  نذا و  أهیقف  لب  یبغ  نبا  تلأس و  ایبغ  اـم  دورـس : ار  راعـشا  نیا  هاـگنآ 
دنمـشناد و صخـش  زا  هکلب  يدیـسرپن ، ندوک  دنزرف  ندوک و  صخـش  زا  وت  لوسرلا  هثروأ  ناک  اثارت  یلاودـلا  همـسقت  ارحب ال  لوؤسلا و 
هک یمادام  تسا ؛ نم  دزن  ینادان  لهج و  يافـش  هک  نادـب  یتسه  نادان  یلیاسم  دروم  رد  وت  رگا  یناداـن . وت  هک  یلاـح  رد  يدیـسرپ  هیقف 

لوسر زا  ار  شناد  ملع و  نیا  وا  دنرادن ؛ ار  نآ  ندرک  میـسقت  ییاناوت  اهفرظ ، هک  یـسرپ  یم  شناد  ملع و  يایرد  زا  وت  دسرپب . رگـشسرپ 
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رد وت  هک  یتسار  هب  دومرف : مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هاگنآ  يور  یم  اجنیا  زا  نامیا  اب  تسا . هدرب  ثرا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
زا نامیا  اب  یلاعت -  هللاءاش  نا  لاـح -  نیع  رد  یلو  داد ، بیرف  ار  وت  تسفن  و  يدرک ، زواـجت  دوخ  دـح  زا  هدرک و  يزارد  ناـبز  تنخس ،

: دومرف مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تسا . دیعب  ردقچ  تاهیه ،! تفگ : دز و  يدـنخبل  یتفگـش ، اب  یبارعا  هحفـص 44 ] !. ] يدرگ یم  زاب  اجنیا 
هللا یلـص  دمحم  هک  دیدرک  یم  نامگ  دیدومن و  وگ  تفگ و  دیتشاد  هک  یندوک  ینادان و  اب  و  دیدش ، عمج  تموق  عامتجا  لحم  رد  امش 

ار وا  نوخ  ماقتنا  هک  تسین  یـسک  و  دیـشکب ) ار  وا  یتقو   ) دنتـسه ینمـشد  وا  اـب  برع  يهمه  تسا و  دـنزرفیب  يدرف  ملـس  هلآ و  هیلع و 
، تهج نیمه  هب  ياهتشادرب ، دوخ  موق  شود  زا  ار  تمحز  یشکب  ار  وا  رگا  هک  یتسه  ترـضح  نآ  لتاق  هک  يدرک  یم  نامگ  وت  دریگب .

یلو یناسرب ، لتق  هب  ار  ترضح  نآ  یهاوخ  یم  ياهتفرگ و  تسد  هب  ار  تیاصع  هک  یتسار  هب  و  دومن ، راداو  لمع  نیا  رب  ار  وت  وت ، سفن 
زا نونکا  مه  وت  یتفریذـپن ، ار  تیرومأم  نیا  زج  و  تشگ ، دـهاوخ  روک  رما  نیا  زا  تمـشچ  و  دـش ، دـهاوخ  راوشد  وت  يارب  میمـصت  نیا 

ار وت  نونکا  مه  نم  يدمآ . ریخ  ام  يوس  هب  لاح  نیع  رد  ینک ) یلمع  ار  تمیمـصت  ات   ) يدمآ ام  دزن  دـننک  تاهرخـسم  ادابم  هکنآ  سرت 
، يدـمآ نوریب  دوب  نشور  فاص و  اوه  هک  یبش  رد  وت  منک :) یم  نایب  ار  تندـمآ  یگنوگچ  و   ) میاـمن یم  هاـگآ  ترفـس  نیا  ناـیرج  زا 

بـسا دننامه  وت  دـنتفرگ ، رارق  راشف  تحت  اهربا  تشگ ، کیرات  نامـسآ  تفرگ ، ارف  ار  اج  همه  یکیرات  دـیزو ، يدـیدش  نافوط  ناهگان 
ار یـسک  ياپ  يادص  هن  دش . دهاوخ  یپ  ددرگرب  رگا  دوش و  یم  هدز  شندرگ  دراذـگ  ولج  اپ  رگا  هک  یتفرگ  رارق  انگنت  رد  یگنر  خرس 
هب یتسناوت  یم  هن  هک  دندوب  هدش  ناهنپ  وت  ناگدید  زا  ناگراتس  هدرک و  هطاحا  ار  وت  اهربا  لاح  نیع  رد  یگنز ، يادص  هن  و  يدینش ، یم 
یم تکرح  یتفاـسم  دـیامن . تهاـگآ  هدومن و  نشور  ار  وت  هک  دوـب  هحفـص 45 ]  ] یـشناد هن  یبایب و  ار  هار  ناشخرد  ياهراتـس  يهلیـسو 
یم هاگان  يدرک ، یم  تکرح  یتفرگ و  یم  یتخـس  تدوخ  رب  رگا  تشادن و  اهتنا  هک  يدید  یم  نایاپیب  ینابایب  کی  رد  ار  دوخ  يدرک 

کی رد  اهراخ  و  دندروآ ، یم  رد  ياپ  زا  ار  وت  يدنت  ياهداب  ياهدـش ، رود  هار ، زا  ار  يدایز  ریـسم  هداتفا و  هار  ياهپت  زارف  رب  هک  يدـید 
ار وت  شیاه  هزیرگنـس  تخادـنا و  تشحو  هب  ار  وت  نابایب  نآ  ياههپت  دـنداد ، یم  رازآ  ار  وت  كانـسرت  قرب  دـعر و  زین  کیرات و  ياـضف 
زا ایوگ  دش . فرطرب  تاهلان  هآ و  زاب و  تلد  هدـیدرگ و  نشور  تمـشچ  یتسه ، ام  دزن  هک  يدـش  هجوتم  هاگان  هک  دـندوب ، هدرک  هتـسخ 

؟ ییوگ یم  اجک  زا  وت  ناج ؛ رـسپ  تفگ : هدـش ) تفگـش  رد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تانایب  نیا  زا  هک   ) یبارعا یهد  یم  ربخ  ملد  قامعا 
هاگنآ يراد . بیغ  ملع  وت  ایوگ  تسین ، ناهنپ  وت  دزن  نم  زا  يزیچ  يدوب و  رـضاح  نم  اب  وت  ایوگ  یتشادرب ، هدرپ  نم  لد  قامعا  زا  اـیوگ 
کیرش هدحو ال  هللا  الا  هلا  نأ ال  دهشأ  وگب : ربکا ؛ هللا  دومرف : مالـسلاهیلع  نسح  ماما  نک . نایب  نم  يارب  ار  مالـسا  رـسپ ؛ يا  درک : ضرع 

هللا یلـص  دمحم  انامه  درادن و  یکیرـش  تسا و  اتکی  هک  تسین  ادخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  یهاوگ  هلوسر . هدـبع و  ادـمحم  نأ  و  هل ،
هللا یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  دش ، وکین  يو  مالـسا  دروآ و  مالـسا  یبارعا  ماگنه  نیا  رد  تسا . وا  يهداتـسرف  هدنب و  ملـس  هلآ و  هیلع و 

وا هب  ار  نآرق  زا  یتمـسق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندش ، رورـسم  لاحـشوخ و  رما  نیا  زا  ناناملـسم  ملـس و  هلآ و  هیلع و 
هحفـص 46] [ ؟ مزاس هاگآ  نایرج  نیا  زا  ار  اهنآ  مدرگ و  زاب  مموق  دزن  دـییامرف  یم  هزاجا  ادـخ ؛ لوسر  يا  درک : ضرع  یبارعا  تخومآ .

هتشگزاب دوخ  يهلیبق  زا  یهورگ  اب  یبارعا  هاگنآ  تشگزاب . شموق  يوس  هب  وا  هداد و  هزاجا  وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
یتلزنم ماقم و  صخـش  نیا  هب  دـنتفگ : یم  دـندرک  یم  هاگن  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هب  مدرم  هاگره  هیـضق  نیا  زا  سپ  دـندش . ناملـسم  و 

[. 32  ] تسا هدشن  اطع  نایناهج  زا  يدحا  هب  هک  هدش  تیانع 

رهطم كاپ و  ياهنیمزرس 

شکرابم تسد  يور  دـمآ و  نامـسآ  زا  ياهدـنرپ  ناـهگان  هک  دـندوب ، هتـسشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  يزور 
مالسلا : » درک ضرع  تسشن و  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  فیرش  تسد  يور  رب  نینچمه  هللا »؛ یبن  ای  کیلع  مالسلا  : » درک ضرع  تسشن و 

ضرع ناشیا  زا  مادـک  ره  هب  تسـشن و  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  رهطم  ياهتسد  رب  سپـس  هللا »؛ لوسر  یـصو  ای  کـیلع 
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نآ یتسشنن ؟ رکبیبا  تسد  يور  هب  ارچ  دومرف : هدنرپ  نآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هللا .»؛ ۀفیلخ  ای  کیلع  مالسلا  : » درک
ادخ تیصعم  هک  یتسد  رب  هنوگچ  منیشن ، یمن  دنشاب  هدرک  نآ  رد  ادخ  تیـصعم  هک  ینیمز  رب  نم  درک : ضرع  یلاعت  قح  تردق  هب  غرم 

[. 33  ] منیشنب دشاب  هدرک  رایسب  ار 

دنتسه ادخ  لوسر  نارسپ  اهنیا 

لوسر ترـضح  يزور  هک  دناهدومرف  هحفص 47 ]  ] لقن مالـسلااهیلع  هرهاط  هقیدص  ترـضح  زا  شنیرهاط  دادجا  زا  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما 
هب ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تسد  تسار و  تسد  هب  ار  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تسد  مه  ناشیا  دش ، رامیب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

يهناخ رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تفر . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  تداـیع  هب  تفرگ و  پچ  تسد 
ندب ندیلام  لوغشم  دنتسشن و  ترضح  نآ  پچ  بناج  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تسار و  بناج  رد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  دوب ، هشیاع 
نیسح ماما  ترضح و  نآ  تسار  يوزاب  رب  مالسلاهیلع  نسح  ماما  دشن . رادیب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یلو  دندش . ناشیا 

ود نآ  یتدم  زا  دعب  هکنآ  ات  دنتـشگرب ... هناخ  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دنتفر . باوخ  هب  ترـضح  نآ  پچ  يوزاب  رب  مالـسلاهیلع 
؟ تسا اجک  اـم  رداـم  دندیـسرپ : وا  زا  دـندش و  رادـیب  دوش ، رادـیب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  نآ  زا  شیپ  راوگرزب 

نوریب يربا  کیرات و  بش  نآ  رد  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  تشگرب . هناخ  هب  ناتردام  دیدیباوخ ، امـش  هک  یماگنه  تفگ :
راوگرزب ود  نآ  دیـشخرد و  اهنآ  يور  شیپ  رد  يرون  یهلا  زاجعا  هب  سپ  دمآ ، یم  قرب  دعر و  يادص  دیراب و  یم  يدنت  ناراب  دندمآ .
رگیدکی اب  دنتفر و  یم  مه  اب  دوب و  هتفرگ  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تسد  دوخ  تسار  تسد  اب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  دنتفر . نآ  یپ  زا 

هب ارهاظ  و   ) دنورب اجک  هب  دنتسنادن  دندش و  ناریح  دندش ، ناتسغاب  نآ  لخاد  نوچ  دندیـسر . راجنینب »  » غاب هب  هکنیا  ات  دنتفگ  یم  نخس 
مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  میباوخب . اج  نیمه  رد  ایب  تفگ : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  دـمآ ). یم  ناشباوخ  تدـش 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  دـنتفر . ورف  باوخ  هب  هدرک و  رگیدـکی  ندرگ  رد  تسد  ود  ره  سپ  تسا ، وت  اـب  راـیتخا  تفگ :
درک بلط  ار  ناشیا  مالـسلااهیلع  همطاف  لزنم  رد  دیـسرپ و  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  لاوحا  و  دش ، رادـیب  باوخ  زا  ملس 

ود نیا  يالوم ؛ يدیس و  یهلا و  : » دومرف اعد  هنوگ  نیا  تساوخرب و  اعد  هب  تسد  ترـضح  نآ  تفاین . اجنآ  رد  ار  اهنآ  هحفص 48 ]  ] یلو
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يارب  ناهگان  یتسه ». اهنآ  رب  نم  لیکو  وت  ادـنوادخ ؛ دـنتفر ، نوریب  هناـخ  زا  هنـسرگ  منادـنزرف ،

هدرک و رگیدـکی  ندرگ  رد  تسد  ناـشیا  هک  دـید  دیـسر ، راـجن  ینب  غاـب  هـب  اـت  تـفر  روـن  نآ  لاـبند  هـب  ترـضح  دـش و  رهاـظ  يروـن 
دوب و هتفاکش  ار  ربا  اهنآ  رس  يالاب  رد  یلاعت  قح  یلو  دوبن . نآ  يارب  يریظن  هک  دیآ  یم  يدنت  تدش و  تیاهن  رد  زین  ناراب  دناهدیباوخ ،

ياهین دننام  رام  نآ  ياهوم  درک ، یم  ظفح  ار  اهنآ  هدرک و  هطاحا  ار  اهنآ  یمیظع  رام  نینچمه  دیراب . یمن  ناشیا  رب  زین  ناراب  هرطق  کی 
یماگنه دوب . هدرتسگ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يور  رب  ار  یکی  مالـسلاهیلع و  نسح  ماما  يور  رب  ار  یکی  هک  تشاد  لاب  ود  دوب و  ناتـسین 

هب تفر و  يرانک  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يادص  ندینـش  اب  داد و  دوخ  هب  یناکت  رام  داتفا ، رام  نآ  رب  ترـضح  نآ  هاگن  هک 
حیحـص ار  ناشیا  نم  و  دنتـسه ، وت  ربمغیپ  نادنزرف  اهنیا  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  تناگتـشرف  ارت و  ادنوادخ ؛ : » درک ضرع  دـمآرد و  نخس 

. مشاب یم  امـش  يوس  هب  نج  کیپ  نم  درک : ضرع  یتسه ؟ ياهفیاط  هچ  زا  وت  راـم  يا  دومرف : ترـضح  نآ  مدرک ». ناـشیا  میلـست  ملاـس 
دناهدرک شومارف  هک  نآرق  يهیآ  میلعت  يارب  ارم  حیلم  ینب  زا  یهورگ  نیبیـصن ؛ زا  دومن : ضرع  یتسه ؟ هفیاط  مادک  زا  دومرف : ترـضح 

زا ار  اهنآ  دنتسه . ادخ  لوسر  ياهرسپ  اهنیا  رام ؛ يا  تفگ : یم  هک  مدینش  نامسآ  زا  یئادن  مدیـسر  لحم  نیا  هب  هک  یماگنه  دنداتـسرف ،
. مدرک میلست  هحفص 49 ]  ] امش هب  ملاس  حیحـص و  ار  اهنآ  مدرک و  تظفاحم  ناشیا  زا  زین  نم  امنب . تظفاحم  زور  بش و  ثداوح  تافآ و 

شود رب  ار  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  تشگرب . تخومآ و  ار  نآرق  يهیآ  نآ  رام  نآ  سپس 
[. 34  ] درب مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  يهناخ  هب  ار  اهنآ  تفرگ و  دوخ  پچ  شود  رب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دوخ و  تسار 
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تادوجوم رد  دشر  یقرت و  زمر  تعافش 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يارب  يروگنا  يهشوخ  دوب ، هدیـسرن  روگنا  لصف  زونه  هک  ینامز  دـیوگ : یم  هللا  همحر  ناـملس 
زا نم  اب  ات  روایب  ار  نیسح  نسح و  مدنزرف  ود  ناملس ؛ يا  دومرف : هللا  همحر  ناملـس  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندروآ . هیده 

اهنآ یلو  منزب ، ادص  ار  نینسح  ات  متفر  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  يهناخ  فرط  هب  نم  دیوگ : یم  هللا  همحر  ناملـس  دنروخب . روگنا  نیا 
یلـص ربمایپ  تمدخ  ار  نایرج  مدمآ و  مدیدن ، ار  اهنآ  زین  اجنآ  رد  یلو  متفر  تارـضح ) نآ  يهلاخ   ) موثلک ما  يهناخ  هب  مدرکن . ادـیپ  ار 

؛ منادنزرف يا  ياو  دندومرف : دنتساوخ و  رب  اج  زا  دش و  برطـضم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مدرک . ضرع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
لیئربج دنوادخ  دنک . یم  بجاو  وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ  دنک ، ییامنهار  نانآ  يوس  هب  ارم  سک  ره  دومرف : سپس  منامشچ . رون  يا  ياو 

رطاخ هب  نم  یباتیب  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یتسه ؟ باـتیب  هچ  يارب  دـمحم ؛ يا  دومرف : درک و  لزاـن  نامـسآ  زا  ار 
زا دمحم ؛ يا  درک : ضرع  لیئربج  مسرت . یم  اهنآ  رب  دوهی  گنرین  هلیح و  زا  هک  ارچ  دشابیم ، هحفص 50 ]  ] نیسح نسح و  نم  نادنزرف 

یلص ربمایپ  دنتسه . حادحد »  » غاب رد  تنادنزرف  هک  نادب  تسا ، رتدب  دوهی  گنرین  زا  اهنآ  گنرین  هک  اریز  سرتب ! اهنآ  رب  نیقفانم  گنرین 
نسح ماما  میدید  میدش . غاب  دراو  هکنیا  ات  مدوب ، ترـضح  نآ  هارمه  مه  نم  درک و  تکرح  غاب  نآ  فرط  هب  اروف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

رام نآ  هک  یماگنه  دراد . رارق  اهنآ  رانک  رد  رام  لکـش  هب  یناویح  دـنتفر و  باوخ  هب  رگیدـکی  شوغآ  رد  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماـما  و 
هکلب متسین ، رام  نم  ملـس ؛ هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  امـش  رب  مالـس  درک : ضرع  دید ، ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

درک و بضغ  نم  رب  دنوادخ  مدش . لفاغ  ادخ  دای  زا  ندز  مه  هب  مشچ  کی  يهزادنا  هب  نم  متـسه . ادخ  نیبورک  ياههتـشرف  زا  ياهتـشرف 
ار یمیرک  صخش  مهاوخ  یم  هک  تسا  يزارد  نایلاس  دنار . نیمز  هب  نامـسآ  زا  درک و  خسم  يرام  تروص  هب  ارم  ینیب  یم  هک  روطنامه 

لوا هک  يروطنامه  ارم  دشخبب و  ارم  دـنوادخ  دـیاش  دـیامنب ، تعافـش  دـنوادخ  دزن  نم  يارب  هک  مهاوخب  وا  زا  ات  منیبب ، دـنوادخ  دزن  رد 
اهنآ دزن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا . اـناوت  رداـق و  يراـک  ره  رب  وا  هک  یتسرد  هب  دـنادرگرب . هتـشرف  تروص  هب  مدوب ،

ربمایپ دنتسشن . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهوناز  يور  رب  دندش و  رادیب  مالسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هکنیا  ات  تسـشن 
ربمایپ تسیک ؟ وا  ام ؛ دج  يا  دنتفگ : ناراوگرزب  نآ  دـینک . هاگن  هراچیب  نیا  هب  منادـنزرف ؛ يا  دومرف : اهنآ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

مه رب  مشچ  کی  يهزادنا  هب  هک  تسا  هدوب  ادـخ  نیبورک  ياههتـشرف  زا  ياهتـشرف  نیا  منادـنزرف ؛ يا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
یم تعافـش  دنوادخ  دزن  ار  وا  امـش  يهطـساو  هب  نم  لاح  هدروآرد ، تروص  نیا  هب  ار  وا  دنوادخ  و  تسا ، هدش  لفاغ  ادـخ  دای  زا  یندز 

ود دعب  دنتفرگ و  وضو  دنتساوخرب و  اج  زا  مالسلاامهیلع  نینسح  دینک . تعافـش  وا  يارب  مهدیم ، هحفص 51 ]  ] رارق عیفش  ار  امش  منک و 
، یضترم یلع  نامردپ  قح  هب  و  یفطصم ، دمحم  نامبیبح  لیلج و  دج  قح  هب  ایادخ ؛ دندناوخ : ار  ادخ  هنوگ  نیا  دندناوخ و  زامن  تعکر 
هب لیئربج  هک  دوب  هدـشن  مامت  اهنآ  ياعد  زونه  ینادرگرب . شلوا  تلاح  هب  ار  وا  هک  میهاوخ  یم  وت  زا  ارهز ، يهمطاـف  ناـمردام  قح  هب  و 

اهنآ داد . هدژم  ار  لوا  شور  تریس و  هب  شتشگرب  یلاعت و  يادخ  تیاضر  وفع و  هتشرف ، نآ  هب  دمآ و  دورف  ناگتـشرف  زا  یهورگ  هارمه 
یلـص ربمایپ  دزن  دوب ، هدرک  مسبت  هک  یلاح  رد  لیئربج  هاگنآ  دندرک ، یم  حیبست  ار  یلاعت  يادخ  هک  یلاح  رد  دـنتفر  نامـسآ  هب  یگمه 

یم اهنآ  هب  دنک و  یم  یشورف  رخف  نامسآ  تفه  ياههتشرف  رب  هتـشرف  نآ  ادخ ؛ لوسر  يا  درک : ضرع  تشگرب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
رارق مالسلاامهیلع ) نیسح  نسح و  ماما  ینعی   ) ناوج ود  دیس و  ود  تعافـش  دروم  نم  هک  یلاح  رد  دشاب  یم  نم  دننام  یـسک  هچ  دیوگ :

[. 35  ] متفرگ

دنکشب اهنآ  لد  تساوخن  دنوادخ 

ناشن ترـضح  نآ  هب  هدمآ و  شیوخ  دـج  يوس  هب  دنتـشون و  طخ  يرطـس  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  يزور  دـیوگ : يوار 
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تساوخ یمن  هکنیا  لیلد  هب  دومرف ، هاگن  اهنآ  يهتشون  هب  یتدم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیامن . تواضق  اهنآ  نایم  رد  ات  دنداد 
شیوخ ردپ  يوس  هب  مسانش ، یمن  ار  طخ  ماهدناوخن و  سرد  نم  هحفص 52 ] [ ؛ نم نابیبح  يا  دومرف : اهنآ  هب  دنکشب  ار  اهنآ  زا  یکی  لد 

هب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هارمه  هب  اهنآ  تسا . رتابیز  شطخ  امـش  زا  کی  مادک  هک  دنیبب  دیامن و  تواضق  امـش  نایم  ات  دیورب 
و دومن ، لمأت  اهنآ  لاح  رد  ناشردپ  دندمآ ، مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  يوس  هب  اهنآ  یتقو  دندش . دراو  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  لزنم 
ات دیورب  دوخ  ردام  يوس  هب  دومرف : اهنآ  هب  تهج ، نیمه  هب  دـنوش . تحاران  اهنآ  زا  یکی  تساوخ  یمن  نوچ  تخوس  اهنآ  لاح  هب  شلد 
يا دندومرف : دنداد و  ناشن  وا  هب  دندوب  هتـشون  هک  ار  هچنآ  دـندمآ و  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  يوس  هب  اهنآ  دـنک . تواضق  امـش  نایم 

ناشن وا  هب  میتشون و  طخ  ام  تسا . رتيوق  وا  دـشاب  رتابیز  شطخ  مادـک  ره  هک  میـسیونب ، یطخ  ات  درک  رما  ام  هب  ام ، راوگرزب  دـج  ردام ؛
تفر و ورف  رکف  هب  یمک  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  ترـضح  درک . هناور  امـش  دزن  هب  ار  اـم  زین  ردـپ  داتـسرف ، نامردـپ  دزن  ار  اـم  میداد ،

منک یم  هراپ  ار  دوخ  دنبندرگ  نم  منامشچ ؛ رون  يا  دومرف : لیلد  نیمه  هب  دننکـشب ، ار  اهنآ  لد  دنتـساوخن  ناشردپ  دج و  هک  دش  هجوتم 
: دیوگ يوار  تسا . رتشیب  وا  تردق  رتابیز و  وا  طخ  درادرب ، رتشیب  دنبندرگ  ياه  ؤلؤل  زا  هک  امش  زا  مادک  ره  مزیر ، یم  امش  رـس  رب  نآ  و 

اهنآ رـس  رب  درک و  هراپ  ار  شیوخ  دـنبندرگ  تساخرب و  ترـضح  تشاد . ؤلؤل  هناد  تفه  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاـف  ترـضح  دـنبندرگ 
ار نآ  دنتساوخ  یم  مادک  ره  هک  دنام  یقاب  ياههناد  زا  یکی  دنتشادرب ، هناد  هس  مادک  ره  مالسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  تخیر .
ار یفـصن  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  دیامن ، تمـسق  ود  شیوخ  لاب  اب  ار  رهوگ  نآ  دـیآ و  نیمز  هب  ات  دومرف  رما  لیئربج  هب  دـنوادخ  دـنرادرب .
هب ندز  مه  هب  مشچ  کی  تدـم  رد  مالـسلاهیلع  لیئربج  هاگنآ  دوشن . نیگمغ  راوگرزب  ود  نآ  هحفـص 53 ]  ] زا مادک  چیه  لد  ات  دنرادرب 

[. 36  ] دنتشادرب ار  یفصن  مادک  ره  و  درک ، فصن  ود  ار  ؤلؤل  و  دمآ ، دورف  نیمز 

بوبحم تردق  ملق 

ادـخ لوسر  تمدـخ  رد  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  راونألاراحب »  » فیرـش باتک  رد  هرـس  سدـق  یـسلجم  همـالع 
روضح زین  نیسح : ماما  نسح و  ماما  مالـسلااهیلع ، همطاف  ترـضح  مالـسلاهیلع ، نینمؤملاریما  میدوب ، هتـسشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هللا یلص  مرکا  ربمغیپ  درک . هیده  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  دروآ و  یبیـس  دوخ  اب  دمآ و  دورف  لیئربج  ناهگان  دنتـشاد .
یلص ادخ  لوسر  هب  دیسوب و  ار  بیس  مالسلاهیلع  یلع  یلوم  درک . هیده  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  تفریذپ و  ار  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و 
ماما درک . هیده  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هب  تفرگ و  ار  بیـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـینادرگرب . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دینادرگرب . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  دیـسوب و  تفریذپ و  ار  نآ  مالـسلاهیلع  یبتجم 
، داد ربمایپ  هب  ار  نآ  ندیسوب  زا  دعب  اهنآ  دومن و  هیده  مالسلااهیلع  ءارهز  ترضح  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  هب  هنوگ  نامه  ار  بیـس  ملس 

تـسد زا  دـنادرگرب ، ار  نآ  تساوخ  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  یتقو  دـنداد . مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  تسد  هب  راـب  نیرخآ  يارب  و 
تردق ملق  هب  رطـس  ود  هک  میدید  و  درک ، نشور  ار  نامـسآ  هک  دیـشخرد  نآ  زا  يرون  سپـس  دـیدرگ . مین  ود  داتفا و  نیمز  هب  شکرابم 
ۀمطاف یضترملا و  یلع  یفطـصملا و  دمحم  یلا  هللا  نم  ۀیحت  هحفص 54 ] : ] میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  تسا : هدش  هتـشون  نآ  رب  راگدرورپ 

تسا ياهیده  نیا  نابرهم . يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب  رانلا . نم  ۀمایقلا  موی  اهیبحمل  ناما  و  هللا ، لوسر  یطبس  نیـسحلا  نسحلا و  ءارهزلا و 
ناما مالـسلامهیلع و  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  ینعی  ربمغیپ  طبـس  ود  همطاـف و  یلع ، یفطـصم ، دـمحم  شلوسر  هب  راـگدرورپ  فرط  زا 

[. 37  ] تسا تمایق  شتآ  زا  ناشیا  ناتسود  يارب  ياهمان 

! دوش یم  هچ  ار  مدنزرف  ود  نیا 

ترضح لزنم  هب  سپـس  مداد  مالـس  هدش و  فرـشم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  يزور  دیوگ : یم  هللا  همحر  ناملس 
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اهنآ تسد  دننک ، یم  هیرگ  دناهنسرگ و  مالسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  هللادبع ؛ يا  دومرف : ترـضح  نآ  متفر . مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تمدـخ  هب  متفرگ و  ار  ناراوگرزب  نآ  تسد  دـهد . ماعط  اهنآ  هب  اـت  ربب  ناشدـج  دزن  ریگب و  ار 
ماعط هب  دـندومرف : دوش ؟ یم  هچ  ار  امـش  نم ، يوکین  نادـنزرف  یبیبح ؟ امکل ، ام  دـندومرف : دـندید  ار  ود  نآ  نوچ  ترـضح  نآ  مدروآ .
تسد رد  یبالگ  کی  هاگان  دیوگ : هللا  همحر  ناملـس  هدب .» ماعط  ار  ود  نآ  ایادخ  . » امهمعطا مهللا  دومرف : راب  هس  ترـضح  میراد . اهتـشا 

ترضح نآ  دش ، رهاظ  دوب  رتمرن  هرک  زا  لسع و  زا  رتنیریش  فرب ، زا  رتدیفس  رپ ، زا  رتفیطل  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
مالسلاهیلع نیسح  هب  ار  یمین  مالسلاهیلع و  نسح  ماما  هب  ار  یمین  درک  مین  هحفص 55 ]  ] ود هب  دیشک و  نآ  رب  ار  شکرابم  تصش  تشگنا 

یتح هلکأی  ال  ۀنجلا ، نم  ماعط  اذه  ناملس ؛ ای  دندومرف : مراد ، اهتشا  نم  هک  دنتفایرد  ربمایپ  متشاد . اهتشا  مدرک و  یم  هاگن  اهنآ  هب  نم  داد 
نیا زا  یـسک  ینعی  . ) دشاب اهر  باسح  زا  هکنیا  رگم  دروخ  یمن  ار  نآ  یـسک  تسا ، تشهب  زا  ماعط  نیا  ناملـس ؛ يا  باسحلا . نم  وجنی 

[. 38 .( ] دشاب یتشهب  كاپ و  ازج  زور  باسح  زا  هک  دروخ  یم  ماعط 

ینارون ياهشوغآ 

بایفرش مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  میالوم  رضحم  دیوگ : هتابن  نب  غبصا  دسیون : یم  بقانملا » یف  بقاثلا   » باتک رد  یـسوط  نیدلادامع 
یم شنادـنزرف  هب  قیمع  یهاگن  اب  مالـسلاهیلع  یلع  هک  مدـش  هجوتم  دنتـشاد ، روضح  زین  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  مدـش ،

دناسرب ناتیوزرآ  هب  امـش  دروم  رد  ار  اهنآ  اهنآ و  يهراب  رد  ار  امـش  و  دـنادرگ ، كرابم  وت  رب  ار  تناـناوج  دـنوادخ  مدرک : ضرع  درگن .
هناخ زا  نم  يزور  دومرف : دوشگ و  نخس  هب  بل  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  دیتسه .)؟ راوگرزب  ود  نیا  هجوتم  قیمع  فرژ و  نینچ  ارچ  )

؛ ادخ لوسر  يا  مدرک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  تشگزاب  ماگنه  مدناوخ ، زامن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  هدـمآ و  نوریب 
هک يراد  ییاذـغ  ایآ  متفگ : مالـسلااهیلع  همطاف  هب  مدوب  هنـسرگ  هدـمآ و  هناخ  هب  رهظ  ماـگنه  مدوب ، راـک ) لوغـشم   ) مغاـب رد  نادادـماب 

هحفـص 56] : ] دـنتفگ دـندمآ و  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  تدـنزرف  ود  لاح  نیا  رد  دـنک ، هیهت  ییاذـغ  ات  تساخرب  ناـشیا  مروخب .
نـسح ماـما ) ( ؟ دنتـشاد هگن  ار  امـش  اـهنآ  هنوـگچ  متفگ : نم  دنتـشاد ؟ هگن  ار  اـم  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  لـیئربج و 

نم بثأ  انأ  تنکف  لیئربج  رجح  یف  مالسلاهیلع  نیـسحلا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رجح  یف  انأ  تنک  تفگ : مالـسلاهیلع 
هللا یلص  هللا  لوسر  رجح  یلا  لیئربج  رجح  نم  بثی  مالسلاهیلع  نیسحلا  و  لیئربج ، رجح  یلا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رجح 

شوغآ زا  نم  لیئربج ، شوغآ  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  مدوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شوغآ  رد  نم  ملـس . هلآ و  هیلع و 
یلص ادخ  لوسر  شوغآ  هب  لیئربج ، شوغآ  زا  مالسلاهیلع  نیسح  متفر و  یم  لیئربج  شوغآ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

، يرآ دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـندوب ). هدرک  مرگرـس  ار  ام  هلیـسو  نیدـب  اهنآ   ) تفر یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
؟ دوب یلکش  هچ  لیئربج  مدرک : ضرع  میدوب . هدرک  مرگرس  ار  اهنآ  ام  دندوب و  لیئربج  نم و  دزن  هتـسویپ  اهنآ  دناهتفگ ، تسار  منادنزرف 
زا ناراوگرزب  نآ  دروـم  رد  یلیاـضف  نینچ  دادـعت  دـیوگ : یم  یـسوط  نیدـلادامع  [. 39 . ] دـیآ یم  دورف  نـم  رب  هـک  یلکـش  رد  دوـمرف :
ایند هب  كاپ  هک  نآ  نایم  و  رفک ، نامیا و  نایم  ياهناشن  ار  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  لاعتم  دنوادخ  هک  یتسار  هب  تسا  جراخ  شرامش 

نامیا و کبح  دیامرف : یم  ییابیز  ثیدح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا . هداد  رارق  هدش ، هداز  كاپان  هک  نآ  هدمآ و 
نمؤم و ال الا  کبحی  ال  دیامرف : یم  رگید  یثیدح  رد  تسا . قافن  وت  ینمشد  ضغب و  نامیا و  وت  یتسود  رهم و  یلع ! يا  . ) قافن کضغب 

[. 41 . ] دزرو یمن  ینمشد  وت  هب  قفانم  زج  دراد و  یمن  تسود  ار  وت  نمؤم  زج  هحفص 57 ] [. ] 40 . ] قفانم الا  کضغبی 

بیس يهحیار 

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تمدخ  هب  یبلک  يهیحد  تروص  هب  مالسلاهیلع  لیئربج  يزور  تسا : هدرک  تیاور  هرس  سدق  بوشآ  رهش  نبا 
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ار مالسلاهیلع  لیئربج  نوچ  و  دندش ، دراو  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هاگان ، هک  دوب  هتسشن  ترضح  نآ  دیسر . ملـس  هلآ و  و 
هب و بیس ، درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  یتسد  لیئربج  دندیبلط . هیده  وا  زا  دندمآ و  وا  دزن  هب  تسا ، یبلک  يهیحد  هک  دندرک  یم  نامگ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دزن  هدش و  لاحشوخ  دندید  ار  اههویم  ناراوگرزب  نآ  نوچ  داد . ناشیا  هب  دروآ و  دورف  ناشیارب  يرانا 

نآ دـیربب . شیوـخ  رداـم  ردـپ و  دزن  هب  دوـمرف : و  درک ، در  ناـشیا  هب  دـییوب و  تـفرگ و  ناـشیا  زا  ار  اـههویم  ترـضح  نآ  دـنتفر . مـلس 
یلـص مرکا  ربمایپ  ات  دندنام ، شیوخ  ردام  ردپ و  دزن  رد  دنداد و  ماجنا  دوب  هدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هچنآ  ناراوگرزب ،

زا يزیچ  تشگ و  یم  رب  لوا  لاح  هب  دندروخ  یم  هچ  ره  دندومن و  لوانت  اههویم  نآ  زا  یگمه  تفر . ناشیا  دزن  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
اههویم نآ  دندومرف . تلحر  ایند  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  ات  دوب  دوخ  لاح  هب  اههویم  نآ  دش . یمن  مک  نآ 

هک ینامز  دش . دیدپان  رانا  دیسر  تداهش  هب  مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  ترضح  هک  یماگنه  درکن . رییغت  دوب و  مالسلامهیلع  تیبلها  دزن 
رهز هب  هک  نآ  ات  دوب  مالسلاهیلع  نسح  ماما  دزن  بیس  دش . هحفص 58 ]  ] دیدپان زین  هب  دیسر ، تداهش  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

رد مردپ  هک  یتقو  دومرف : مالسلاهیلع  داجس  ماما  دوب . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دزن  نآ  زا  دعب  دیـسرن . بیـس  نآ  هب  یبیـسآ  یلو  دش  دیهش 
یم ار  بیـس  نآ  تشگ ، یم  دـیدش  وا  یگنـشت  هک  هاگره  تشاد . تسد  رد  ار  بیـس  نآ  دوب ، افج  روج و  لها  راـتفرگ  ـالبرک  يارحص 

نادند تشادرب و  دوخ  تایح  زا  تسد  ترضح  نآ  دش ، اسرفتقاط  رتشیب و  یگنشت  ياهظحل  دش . یم  مک  ترضح  نآ  یگنـشت  دییوب و 
یم همادا  رد  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  دنتفاین . دندرک ، وجتـسج  ار  بیـس  نآ  هچ  ره  دـش ، دیهـش  راوگرزب  نآ  نوچ  درب . ورف  بیـس  نآ  رب 

رد ام  صلخم  نایعیـش  زا  هک  ره  منک ، یم  مامـشتسا  رهطم  ربق  زا  ار  بیـس  نآ  يوب  مور  یم  مردـپ  رهطم  دـقرم  ترایز  هب  یهاگ  دـیامرف :
هحفص 61] [. ] 42 . ] دیوب یم  رونم  حیرض  زا  ار  بیس  نآ  يوب  دورب ، رطعم  دقرم  نآ  ترایز  هب  رحس  تقو 

مالسلاهیلع نینمؤملاریما  اب  هارمه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  زا  دعب  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  تازجعم 

ءارهز يهناحیر  ریگارف  شناد 

نامسیر نآ  هب  دراد  تسود  سک  ره  دندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دومرف : مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  اهـشناد  يهدنفاکش 
ماما مالـسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  دیاب  دـشابن ، نآ  رد  ینتـسسگ  هک  ياهنوگ  هب  دوش  لسوتم  هدومرف  نآرق  رد  یلاعت  قح  هک  یمکحم 

. دراد یم  تسود  دوخ  لالج  تمظع و  شرع  رد  ار  ناشیا  دـنوادخ  هک  یتسار  هب  درادـب ، تسود  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و 
مالسلاهیلع نینمؤملاریما  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلاهیلع  همئألا  داوج  ترضح  زا  هرـس  سدق  يربط  270 ح 31 .  / 43 راونألاراحب :

يدرم هاگان  دندش . عمج  ترضح  نآ  فارطا  رد  مدرم  دنتسشن ، دندش و  دجسم  دراو  ناملس  مالسلاهیلع و  یبتجم  ماما  شدنزرف  هارمه  هب 
هس امش  زا  نانمؤمریما ؛ يا  درک : ضرع  سپس  تسشن . درک و  مالس  ترضح  نآ  رب  دش و  دراو  هتسارآ  يرهاظ  وکین و  لیامش  لکش و  اب 

ترخآ ایند و  رد  ار  دوخ  دـندش و  بکترم  ار  یگرزب  یندوشخبان و  هانگ  مدرم  هک  مناد  یم  یتفگ  باوج  ار  اهنآ  رگا  منک ، یم  شـسرپ 
اهنآ وت و  هک  مناد  یم  يدادـن  نم  تالاؤس  هب  بسانم  خـساپ  یتفگن و  باوج  رگا  و  دـناهدیزگرب ، ار  يرگید  هک  دـناهدنکفا ، تکاله  هب 
مان اذا  لجرلا  نع  ینربخأ  هحفص 62 ] : ] درک ضرع  نک . لاؤس  دهاوخ  یم  تلد  هچنآ  زا  دومرف : مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  یتسه . ناسکی 

یمدآ هک  هدـب  ربخ  نم  هب  لاوخألا ؟ مامعألا و  هدـلو  هبـشی  فیک  لجرلا  نع  و  یـسنی ؟ رکذـی و  فیک  لجرلا  نع  و  هحور ؟ بهذـت  نیأ 
هک دوش  یم  هنوگچ  و  دـیامن ، یم  شومارف  هنوگچ  دروآ و  یم  رطاخ  هب  ار  یبلطم  ناسنا  هنوگچ  و  دور ؟ یم  اجک  وا  حور  باوخ  ماگنه 

ماما شدنزرف  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دـش ، مامت  شتالاؤس  صخـش  نآ  یتقو  دوش ؟ یم  دوخ  ياهیئاد  اهومع و  هیبش  یهاگ  دـنزرف 
هک لوا  لاؤس  اما  دومرف : مالسلاهیلع  نسح  ماما  وگب . ار  صخش  نیا  تالاؤس  خساپ  وت  دمحموبا ؛ يا  دومرف : درک و  ور  مالـسلاهیلع  نسح 

یتقو ات  ددرگ  یم  هتخیوآ  اوه  هب  داب  و  داب ، هب  وا  حور  هک : تسا  نیا  شخـساپ  دور ؟ یم  اـجک  وا  حور  دـباوخ  یم  صخـش  یتقو  یتفگ :
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، دهد هزاجا  نآ  بحاص  يارب  حور  نتشگرب  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  رگا  سپ  دهد ، تکرح  ندش  رادیب  يارب  ار  دوخ  صخش  نآ  هک 
دنوادـخ رگا  و  دریگ ، یم  ياـج  شبحاـص  ندـب  رد  ددرگیمرب و  حور  هجیتن  رد  دـشک ، یم  دوخ  يوس  هب  ار  اوه  داـب  ار و  داـب  حور  نآ 

ماگنه ات  دشک و  یم  دوخ  يوس  هب  ار  حور  نآ  داب  ار و  داب  اوه  ینعی  دوش  یم  سکعرب  هیضق  دهدن  هزاجا  وا  تشگرب  هب  یلاعت  كرابت و 
رد یمدآ  لد  تسا : نیا  شباوج  یـشومارف ، يروآدای و  هب  تبـسن  مود  لاؤس  اما  و  ددرگ . یمن  رب  شبحاص  ندـب  هب  ربق  زا  ندـش  جراـخ 
لآ دمحم و  رب  یلماک  تاولـص  دروآ  دای  هب  ار  یبلطم  دهاوخ  یم  یتقو  رگا  تسا ، هتفرگ  رارق  یـشوپور  نآ  يور  رب  تسا و  یفرظ  نایم 
نآ دوـش و  یم  نشور  يریبـعت  هب  هدوـشگ و  بلق  دور ، یم  راـنک  فرظ  نآ  يور  زا  هدرپ  دتـسرفب ، ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 

ینعی صقان  ار  تاولـص  ای  دتـسرفن  مالـسلامهیلع  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  رگا  و  دروآ ، یم  دای  هب  هدرک  شومارف  ار  هچنآ  صخش 
یم کیرات  هنوگ  نامه  بلق  هجیتن  رد  دور ، یمن  راـنک  نآ  يور  زا  شوپور  دـیوگب  مالـسلامهیلع » دـمحم  هحفـص 63 ]  ] لآ  » رکذ نودب 

یتقو هک : تسا  نیا  شخساپ  يدیسرپ  اهیئاد  اهومع و  هب  دنزرف  تهابـش  زا  هک  موس  لاؤس  اما  و  دوش . یمن  فرطرب  وا  یـشومارف  دنام و 
لخاد هفطن  نآ  دشابن  بارطضا  هزرل و  راچد  ندب  شمارآ و  ياراد  شیاهگر  مارآ و  وا  بلق  رگا  دوش  یم  رتسبمه  شرـسمه  اب  یـصخش 

رادروخرب اهگر  بلق و  شمارآ  زا  صخـش  نآ ، فالخرب  رگا  یلو  دـیآ ، یم  اـیند  هب  شرداـم  ردـپ و  هیبش  دـنزرف  دریگ و  یم  رارق  محر 
اهگر زا  یـضعب  رب  دنک و  یم  ادیپ  شزرل  هفطن  دشاب  بارطـضا  هزرل و  راچد  رگید  هضراع  ای  تشحو و  سرت و  رطاخ  هب  شندب  دـشابن و 

رارق اـهیئاد  ياـهگر  زا  یگر  رب  رگا  دوـش و  یم  شیاـهومع  هیبـش  دـنزرف  تـفرگ  رارق  اـهومع  ياـهگر  زا  یگر  رب  رگا  دریگ ؛ یم  رارق 
مهد یم  تداهش  درک : ضرع  دینش  ار  دوخ  تالاؤس  خساپ  هکنآ  زا  زا  دعب  هدننک  لاؤس  صخش  دوش . یم  شیاهیئاد  هیبش  دنزرف  تفرگ 

هداتسرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  مهد  یم  تداهش  و  مهد ، یم  یهاوگ  نآ  هب  هراومه  تسین و  اتکی  دنوادخ  زج  یئادخ  هک 
ادخ لوسر  هک  مهد  یم  تداهش  و  درک : ضرع  دومن و  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  هراشا  دعب  مهد . یم  یهاوگ  نآ  هب  هتسویپ  تسا و  وا 
یم راکـشآ  ار  وا  نشور  لئالد  ینعی  وا  نیهارب  یتسه و  وا  نیـشناج  وت  هدرک و  تیـصو  وت  هب  شدوخ  زا  دعب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

و یتسه ، وا  نیشناج  یصو و  تردپ  زا  دعب  وت  هک  مهد  یم  تداهش  و  درک : ضرع  دومن و  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هب  هراشا  سپـس  ینک .
زا دعب  تدیشر  دنزرف  یلع  نب  نیسح  هک  مهد  یم  تداهـش  و  درک : ضرع  سپـس  و  يراد ، یم  اپرب  ار  وا  نشور  لئالد  اهتجح و  نامه 

هدنراد اپرب  نیسحلا  نب  یلع  هک  مهد  یم  تداهـش  و  دهد ، یم  هئارا  ناهرب  لیلد و  مدرم  يارب  تسا و  یهلا  تجح  هحفص 64 ]  ] شردارب
نب یلع  رما  يهدـنراد  اـپ  رب  یلع  نب  دـمحم  هک  مهد  یم  تداهـش  و  دراد . شود  هب  ار  تیادـه  مچرپ  وا  زا  دـعب  ینعی  تـسا . نیـسح  رما 
دعب ياورنامرف  یلع و  نب  دمحم  رما  يهدنراد  اپرب  دمحم  نب  رفعج  هک  مهد  یم  تداهـش  و  تسا . وا  هار  يهدـنهد  همادا  تسا و  نیـسحلا 

یم تداهـش  و  تسا . وا  زا  دعب  روما  رادرایتخا  دمحم و  نب  رفعج  رما  يهدنراد  اپرب  رفعج  نب  یـسوم  هک  مهد  یم  تداهـش  و  تسا . وا  زا 
اپرب یلع  نب  دمحم  هک  مهد  یم  تداهـش  و  تسا . وا  زا  دعب  نامدرم  ربهر  رفعج و  نب  یـسوم  رما  يهدنراد  اپرب  یـسوم  نب  یلع  هک  مهد 

نب دمحم  رما  يهدنراد  اپرب  دمحم  نب  یلع  هک  مهد  یم  تداهـش  و  تسا . وا  زا  دعب  سنا  نج و  ياوشیپ  یـسوم و  نب  یلع  رما  يهدـنراد 
زا دعب  نایعیـش  رگتیاده  دمحم و  نب  یلع  رما  يهدنراد  اپرب  یلع  نب  نسح  هک  مهد  یم  تداهـش  و  تسا . وا  زا  دعب  روما  رادـمامز  یلع و 

و اروج . تئلم  امک  الدـع  اطـسق و  اهالمیف  هرمأ ، رهظی  یتح  ینکی  ـال  یمـسی و  ـال  یلع  نب  نسحلا  دـلو  نم  ـالجر  نأ  دهـشأ  و  تسا . وا 
دنک و روهظ  هکنآ  ات  تفگ  دیابن  ار  شاهینک  وا و  یلـصا  مان  تسا ، یلع  نب  نیـسح  نادنزرف  زا  يدرم  ماما ، نیرخآ  هک  مهد  یم  تداهش 
رب یهلا  تاکرب  تمحر و  دورد و  درک : ضرع  نآ  زا  دعب  و  دشاب . هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هک  روط  نامه  دیامن  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج 

نیا لابند  هب  دـمحموبا ؛ يا  دومرف : مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تفر . تساخرب و  اج  زا  و  نانمؤمریما ؛ يا  داـب  وت 
نینمؤملاریما هب  تشگرب  یتقو  دـش ، جراخ  دجـسم  زا  وا  لابند  هب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  دور ؟ یم  اجک  نیبب  ورب و  صخـش  هحفص 65 ] ]

يا دومرف : ترـضح  نآ  تفر . اـجک  هب  دـش و  هچ  مدـیمهفن  تشاذـگ  نوریب  دجـسم  زا  ار  دوـخ  ياـپ  هک  نیمه  درک : ضرع  مالـسلاهیلع 
رـضخ وا  دوـمرف : مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤـملاریما  دـنرتاناد . ناـنمؤمریما  شلوـسر و  ادـخ و  درک : ضرع  یتخانــش ؟ ار  وا  اـیآ  دـمحموبا ؛
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[. 43 . ] دوب مالسلاهیلع 

دومن هراشا  شکرابم  تسد  اب 

ترـضح يهناخ  تمکح ، زکرم  و  تمـصع ، لـصا  تمحر و  هاـگیاج  توبن و  لزنم  هب  مالـسلااهیلع  همداـخ  يهضف  باـنج  هک  یماـگنه 
، دوب هاشداپ  رتخد  هضف  تفاین . اجنآ  رد  ایسآ  هرز و  ریـشمش و  زا  ریغ  يزیچ  دش ، دراو  مالـسلااهیلع  ءارهز  همطاف  همئألا  ما  هرهاط  هقیدص 

لیدبت الط  هب  دز و  نآ  هب  ار  ریسکا  هاگنآ  دروآرد . یهام  کی  لکش  هب  و  دومن ، مرن  هتشادرب  سم  زا  ياهعطق  تشاد ، ریـسکا  يرادقم  وا 
نآ مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  ینامز  داد . رارق  ترضح  روضح  رد  ار  نآ  دندروآ ، فیرشت  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  یماگنه  درک .

هـضف دـش . یم  رتـنارگ  شتمیق  و  درک ، یم  ادـیپ  يرتـهب  گـنر  يدومن  یم  بوذ  بوخ  ار  نآ  رگا  یلو  هضف ؛ يا  نیرفآ  دوـمرف : دـید  ار 
مالسلاهیلع نسح  ماما  هب  دومن  هراشا  لفط -  نیا  يرآ ؛ دندومرف : ترضح  یـسانش ؟ یم  ار  ملع  نیا  امـش  رگم  نم ؛ ياقآ  يا  درک : ضرع 

. دومرف ار  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  نخس  نامه  هدمآ و  ولج  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  لاح  نآ  رد  هحفـص 66 ] . ] دناد یم  ار  ملع  نیا  مه  - 
، هرئاس زونک  بهذ و  نم  قنع  اذا  و  هدـیب ، یموأ  مث  میـسانش . یم  ار  اهنیا  زا  رتگرزب  اـم  دـندومرف : هضف  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  سپس 

لاح رد  ییاهجنگ  الط و  زا  ییاههتـشر  ناهگان  دومن ، هراشا  دوخ  كرابم  تسد  اب  سپـس  تراسف . اهتعـضوف  اهتاوخا ، عم  اهیعـض  لاـقف :
. دـش قحلم  اهنآ  هب  و  تخادـنا ، اهجنگ  يور  ار  الط  نآ  زین  هضف  بانج  زادـنایب . اهنآ  يور  ار  اهالط  نیا  دـندومرف : و  دـش . رهاظ  تکرح 

[. 44]

یحو يهرفس  راوخزیر  ناهاشداپ 

نم تفگ : تساخرب و  يدرم  دوب . هبحر »  » رد مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  يزور  تسا : هدش  تیاور  اهباتک  رگید  و  جئارخ »  » باتک رد 
هاشداپ عقاو  رد  یتسین ، نم  ياهرهـش  یلاها  زا  نم و  تیعر  زا  وت  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  متـسه . وت  ياهرهـش  لها  تیعر و  زا 

. تسا هداتسرف  نم  يوس  هب  ار  وت  هدش و  ناوتان  اهنآ  خساپ  زا  هیواعم  یلو  ییامنب ، وا  زا  ییاهشسرپ  ات  هداتـسرف  هیواعم  يوس  هب  ار  وت  مور 
زا ادخ  زج  هک  یتروص  رد  يدش  هاگآ  نآ  زا  وت  یلو  هداتـسرف ؛ هنایفخم  ارم  هیواعم  نانمؤمریما ؛ يا  يدومرف  تسار  درک : ضرع  درم  نآ 

: تفگ درم  نآ  سرپب . ار  تلکـشم  یهاوخ  یم  هک  مدنزرف  ود  نیا  زا  مادک  ره  زا  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  دوبن . هاگآ  زار  نیا 
ماما ماگنه  نیا  رد  دوب . مالـسلاهیلع  نسح  ماما  شروظنم  مسرپیم ، هحفـص 67 ] ، ] تسا دایز  ابیز و  ياهوم  ياراد  هک  ياهداز  اقآ  نیا  زا 

قرشملا و نیب  مک  و  ضرألا ؟ ءامـسلا و  نیب  مک  و  لطابلا ؟ قحلا و  نیب  مک  لأستل : تئج  دومرف : دش و  درم  نآ  هجوتم  مالـسلاهیلع  نسح 
ردـقچ لطاب  قح و  نایم  - 1 یـسرپب : ات  يدـمآ  وت  ضعب .؟ نم  دـشأ  اهـضعب  ءایـشأ  ةرـشع  ام  و  ثنؤملا ؟ ام  و  حزق ؟ سوق  ام  و  برغملا ؟

؟ تسیچ حزق  سوق  - 4 تسا ؟ ردقچ  نیمز  برغم  قرشم و  نیب  هلـصاف  - 3 تسا ؟ ردقچ  نیمز  نامـسآ و  نایم  تفاسم  - 2 تسا ؟ هلصاف 
نـسح ماـما  تسا .) نینچ   ) يرآ تفگ : درم  نآ  تسا ؟ مادـک  تسا ، رتتخـس  رگید  زا  یخرب  هـک  يزیچ  هد  نآ  - 6 تسیچ ؟ ثنؤـم  - 5

قح ینیبب  تمـشچ  اب  هک  ار  يزیچ  ره  هک  ارچ  تسا ، هلـصاف  تشگنا  راهچ  يهزادـنا  هب  لـطاب  قح و  ناـیم  ( 1 ( ؛ يرآ دومرف : مالسلاهیلع 
هدیدمتس صخش  نیرفن  يهزادنا  هب  نیمز  نامـسآ و  نایم  هلـصاف  ( 2 . ) تسا لطاب  يدایز  عقاوم  رد  يونـشب  دوخ  شوگ  اـب  هچنآ  تسا و 

، تسا ناطیش  مسا  حزق ، ( 4 . ) تسا باتفآ  هار  زور  کی  نیمز ، برغم  قرـشم و  نایم  تفاسم  ( 3 . ) درگن یم  مشچ  هک  رادقم  نآ  تسا و 
ندـش قرغ  زا  نیمز  نانکاس  يارب  زا  ناما  و  اـهتمعن )  ) یناوارف تمـالع  ناـمه  تسا و  ییادـخ  سوق  سوق ، نآ  هک  ارچ  حزق ، سوق  وگن :

یم ملتحم  دـشاب  درم  وا  رگا  درک و  تقد  يو  تـالاح  رد  دـیاب  درم !؟ اـی  تسا  نز  دوشن  موـلعم  هک  تسا  یـسک  [، 45  ] یثنخ ( 5 . ) تسا
راردا عقوم  دـشن ، مولعم  وا  تیـسنج  قیرط  نیا  زا  رگا  ددرگ ، یم  رهاظ  شیاهناتـسپ  هدـش و  ضئاح  دـشاب  هحفـص 68 ]  ] نز رگا  و  دوش ،

. تسا نز  دزیرب ، شیاهاپ  فرط  هب  رتش  دـننامه  رگا  تسا و  درم  دـسرب  راوید  هب  هتـشاد و  شهج  شراردا  رگا  هک  دوش  یم  مولعم  ندرک 
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زا رتتخس  تسا ، گنـس  هدیرفآ  دنوادخ  هک  يزیچ  نیرتتخـس  تسا : نینچ  دنرتتخـس  رگید  یخرب  زا  یخرب  هک  يزیچ  هد  نآ  و  ( 6)
، شتآ زا  رتتخس  و  دیامن ، یم  بوذ  ار  نهآ  هک  تسا  شتآ  نآ ، زا  رتدیدش  و  دوش -  یم  هدیرب  گنـس  نآ  يهلیـسو  هب  هک -  نهآ  نآ 
ار ربا  هک  تسا  داـب  ربا ، زا  رتدـیدش  و  دـنک ، یم  لـمح  ار  بآ  هک  تسا  ربا  بآ ، زا  رتدـیدش  و  دـنک ، یم  شوماـخ  ار  نآ  هک  تسا  بآ 
نآ هک  تسا  توملا  کلم  هتـشرف ، نآ  زا  رتدیدش  و  دنک ، یم  در  ار  نآ  هک  تسا  ياهتـشرف  داب ، زا  رتدیدش  دنک و  یم  لمح  هدـنکارپ و 
هک تسا  ادخ  نامرف  نآ  زا  رتدیدش  دناریم و  یم  زین  ار  توملا  کلم  هک  تسا  گرم  توملا ، کلم  زا  رتدـیدش  و  دـناریم ، یم  ار  هتـشرف 

[. 46  ] دیامن یم  عفد  ار  گرم 

تسا قرغ  ادخ  ملع  رد  ناوج  نیا 

یئاج هب  مارحا  لاح  رد  دـش و  ادـج  شموق  زا  جـح  دـصق  هب  ارحـص  زا  یبرع  يزور  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  دـیوگ : یم  لـضفم 
دـش هنیدـم  دراو  هک  یماـگنه  تسا . هدوب  مرحم  هک  دـش  هجوتم  ادـعب  دروخ ، تشادرب و  ار  نآ  دوب ، غرم  رتش  مخت  اـجنآ  رد  هک  دروخرب 

يهناخ هب  یبارعا  قافتا  هب  یگمه  هلئـسم ... نآ  باوج  یناوتان  زا  دعب  دندرک ، ییامنهار  یلوا  يهناخ  هب  ار  وا  شاهلئـسم  زا  شـسرپ  يارب 
یلص ادخ  لوسر  يهفیلخ  دزن  ارم  تفگ : یبارعا  سرپب ؟ وا  زا  هحفص 69 ]  ] ار هلئسم  دنتفگ : یبارعا  هب  دندمآ و  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما 

یصو صخش  نیا  و  تسا ، رکبوبا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يهفیلخ  دنتفگ : غورد  هب  اهنآ  دیدروآ ؟ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
يهلیبق زا  مرحم  نم  لوسر ؛ يهفیلخ  يا  نسحلاابا ؛ يا  تفگ : یبارعا  دـشاب . یم  وا  تیبلها  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

يوگتفگ داد و  حرـش  ار  یبارعا  يارجام  ماـمت  يدرک و  هکم  دـصق  و  دومرف : مالـسلاهیلع  ناـنمؤمریما  ماـگنه  نیا  رد  مدـمآ . نوریب  دوخ 
ترضح سپس  تسا . نینچ  نم ؛ يالوم  يا  یلب  تفگ : بجعت  اب  یبارعا  درک . نایب  ار  هلئسم  هب  نداد  خساپ  زا  اهنآ  زجع  رکبوبا و  سلجم 

يا درک : ضرع  یبارعا  درک . راذـگاو  دوـب  یناوـجون  نس  رد  هک  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  هـب  ار  هلئـسم  باوـج  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما 
لاح دندرک ، راذگاو  امش  هب  دنهد و  باوج  دنتسناوتن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  ناگرزب  ارم  يهلئـسم  نسحلاابا ،
یم نایب  ار  وت  باوج  وا  سرپب ، ار  تاهلئـسم  رـسپ  نیا  زا  وت  دـندومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  ینک ؟ یم  راذـگاو  هچب  نیا  هب  ارم  امش 

ادمع و ار  نآ  دوب ، غرمرتش  مخت  هک  مدیـسر  یئاج  هب  مدمآ ، نوریب  مرحم  جح ، دـصق  هب  دوخ  موق  زا  نم  نسح ؛ يا  تفگ : یبارعا  دـنک .
نیا و  ادمع » ، » یتفگ هک  دوب  نیا  نآ  يدرک و  دایز  ار  ياهملک  دوخ  نخس  رد  یبارعا ؛ يا  دومرف : مالـسلاهیلع  نسح  ماما  مدروخ . انایـسن 
نسح ماما  هحفـص 70 ] . ] مدروآ اـج  هب  ار  لـمع  نیا  نایـسن  لاـح  رد  نم  یتـفگ ، تسار  تفگ : یبارعا  تسا . هدوبن  وت  لاؤس  وزج  هملک 

لاس دندیئاز  هچ  ره  نک ، راوس  اهنآ  رب  ار  رن  نارتش  ریگب و  هدام  نارتش  ياهتشادرب  هک  ییاه  غرمرتش  مخت  نآ  دادعت  هب  دومرف : مالسلاهیلع 
یم دـساف  مه  اهمخت  زا  یـضعب  دومرف : ترـضح  دـنیاز . یمن  هدام  نارتش  زا  یـضعب  نسح ؛ يا  تفگ : یبارعا  نک . ینابرق  ینم  رد  رگید 
ماما یتسه . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  يهفیلخ  وت  هک  یتسرد  هب  تسا ، قرغ  ادـخ  ملع  رد  رـسپ  نیا  تفگ : یبارعا  دـنوش .

رکبوبا سپ  تفگ : یبارعا  تسا . هفیلخ  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  مردپ  متسه و  ادخ  لوسر  رـسپ  نم  یبارعا  يا  دومرف : مالـسلاهیلع  نسح 
دندینـش مالـسلاهیلع  نسح  ماما  ترـضح  زا  هچنآ  زا  همه  دنتفگ و  ریبکت  اهنآ  سپ  سرپب ؟ اهنآ  دوخ  زا  دومرف : ترـضح  دـیوگ ؟ یم  هچ 

رد هک  داد  رارق  یتمعن  مرسپ  نم و  رد  هک  تسا  ییادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  دومرف : مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  سپـس  دندرک . بجعت 
باتک رد  [. 48 «. ] میدـنامهف نامیلـس  هب  ار  نآ  اـم  [ » 47 « ] نامیلـس اـهانمهفف  : » دـیامرف یم  هک  یماـگنه  دوب ، هداد  رارق  نامیلـس  دوواد و 

رد دیوگ : يوار  تسا . هدمآ  نینچ  نیا  همادا  رد  هدش و  رکذ  رییغت  یمک  اب  تیاور  نیا  مالـسلامهیلع » تیبلها  لئاضف  يایرد  زا  ياهرطق  »
دوواد نب  نامیلـس  هک  هدوب  یمکح  نامه  دـیمهف ، كدوک  نیا  هک  یمکح  نیا  مدرم ؛ يا  تفگ : یم  هک  دـش  هدینـش  یئادـص  ماگنه  نیا 

هحفص 71] [. ] 49 . ] دوب هدیمهف  مالسلاامهیلع 
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مالسلا مهیلع  نینمؤملاریما  نامز  زا  دعب  یبتجم  نسح  ماما  تیبلها  میرک  تازجعم 

دش هتفاکش  نیمز 

ای باوخ ، رد  دیوگ : یم  یناهفصا  رقابدمحم  ازریم  موحرم  هتسراو  لضاف  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تیبلها  میرک  دنمـشزرا  ياههدومرف  زا 
( نومـضم نیا  اب   ) ینانخـس مالـسلا  ةالـصلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هک ؛ مدـید  اهبـش  نیا  زا  یکی  رد  يرادـیب ، باوخ و  نیب  تلاـح  رد 

نیا دننک . اعد  هادف ) انحاورا   ) نامز ماما  روهظ  لیجعت  جرف و  يارب  دننک و  هبوت  هک  دیهدب  روتـسد  دـیوگب و  مدرم  هب  اهربنم  رب  دـندومرف :
رگید زا  فیلکت  دنراذگ ، زامن  هدرم  رب  مدرم  زا  رفن  دنچ  ای  کی  رگا  و  دشاب ، هدرم  رب  زامن  بوجو  دننامه  هک  تسین  ییافک  بجاو  اعد ،

لقن هب  ، 51 مجرتم :)  ) هیدهم هفیحـص  دنهد . ماجنا  هک  تسا  بجاو  نافلکم  مامت  رب  هنازور ، ياهزامن  دـننامه  هکلب ، دوش ؛ هتـشادرب  مدرم 
ادـخ و قح  هب  دـنگوس  دـیوگ : هللا  همحر  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  تسا : هدـمآ  بقانملا » یف  بقاـثلا   » رد . 438  / 1 مراکملا : لاـیکم  زا 

مدید مالسلاهیلع  نسح  ماما  زا  هک  یتفگش  مدید . رتزیگناتفگش  رتشیب و  یتلیضف  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  زا  نم  وا ؛ لوسر 
، دـندومن هیواـعم  اـب  هحلاـصم  هب  روـبجم  ار  ترـضح  نآ  هدرک و  ینکـشنامیپ  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  ناراـی  هکنآ  زا  سپ  تسا : نـینچ 

شتمالم هب  نابز  هک  مدوب  اهنآ  زا  یکی  زین  نم  دمآ ، نارگ  ترـضح  نآ  يهژیو  نارای  رب  راتفر  نیا  دومن ، حلـص  وا  اب  راچان  هب  شترـضح 
هک نک  قیدـصت  شراتفگ  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نکن ؛ متمالم  رباـج ؛ دومرف : مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  مدوشگ .!

رورس اقآ و  مدنزرف  نیا  هک  یتسار  هب  نیملسملا . هحفص 74 ]  ] نم نیتمیظع  نیتئف  نیب  هب  حلصی  یلاعت  هللا  نا  و  دیـس ، اذه  ینبا  نا  دومرف :
دومنن مارآ  ارم  نخس  نیا  ایوگ  دنک . یم  رارقرب  یتشآ  حلص و  ناناملسم  زا  گرزب  هورگ  ود  نایم  رد  وا  يهلیسو  هب  لاعتم  دنوادخ  تسا ،

و داد ، دهاوخ  قافتا  ادعب  هدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ياهعقاو  نیا  دـیاش  متفگ : ملد  رد  دادـن ، افـش  ار  ماهنیـس  و 
منهذ زا  نخـس  نیا  یتقو  دندش . راوخ  هدیدرگ و  كاله  نانمؤم  حلـص  نیا  رد  هک  ارچ  تسا ، هدوبن  هیواعم  اب  حلـص  ترـضح  نآ  روظنم 

هللا یلص  ادخ  ربمایپ  نخـس  رد  : ) دومرف تشاذگ و  ماهنیـس  يور  ار  شکرابم  تسد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  مدش ، ددرم  نم  درک و  روطخ 
ار ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نونکا  مه  يراد  لیم  ایآ  دومرف : هاگنآ  یتفگ ؟ نانچ  نینچ و  هدومن و  دیدرت  ملس ) هلآ و  هیلع و 

ریز زا  نیمز  هک  مدینش  یشرغ  يادص  هاگان  مدش ، تفگش  رد  وا  نخـس  زا  نم  يونـشب ؟ ترـضح  نآ  زا  ار  نانخـس  نیا  هدرک و  هدهاشم 
زا نم  دندمآ . نوریب  هک  مدید  ار  مالسلامهیلع  هزمح  رفعج و  یـضترم ، یلع  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفاکـش و  ام  ياپ 

، دیناد یم  امش  هچنآ  دروم  رد  ارم  هک  تسا  رباج  نیا  ادخ ؛ لوسر  يا  دومرف : مالسلاهیلع  نسح  ماما  مدیزخ ، ياهشوگ  هب  تشحو  سرت و 
کتمئأل نوکت  یتح  انمؤم  نوکت  کنا ال  رباج ؛ ای  دومرف : درک و  نم  هب  ور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیامن ، یم  تمـالم 

ام و  لعف ، امب  مالطصالا  نیملسملا  ةایح  نع  عفد  هنا  هیف ، قحلا  ناف  لعف ، ام  نسحلا  ینبال  ملس  اضرتعم ، کیأرب  مهیلع  نوکت  و ال  املـسم ،
رب دوخ  رظن  يأر و  اب  و  يدرگ ، تنایاوشیپ  میلـست  هکنیا  ات  دوب  یهاوخن  نمؤم  زگره  وت  رباـج ؛ يا  يرمأ . هللا و  رمأ  نع  ـالا  هلعف  اـم  ناـک 
نآ اـب  وا  تسا . ناـمه  رد  قح  هک  ارچ  وـش ، میلـست  هداد  ماـجنا  هحفـص 75 ]  ] مالـسلاهیلع نسح  مدـنزرف  هچنآ  رب  ییامنن ، ضارتعا  ناـنآ 
نم دیوگ : رباج  تسا . هدادن  ماجنا  نم ، دنوادخ و  نامرف  هب  زج  ار  راک  نیا  وا  داد ، تاجن  یگدیـشاپ  مه  زا  ار  ناناملـسم  یگدنز  شلمع 

نامـسآ يوس  هب  مالـسلاامهیلع  رفعج  هزمح و  مالـسلاهیلع ، یلع  هارمه  هب  راوـگرزب  نآ  سپـس  متفریذـپ . ادـخ ؛ لوـسر  يا  مدرک : ضرع 
متفه نامـسآ  هب  هکنیا  ات  دـندش  یم  دراو  نانآ  دـش و  یم  زاب  ناراوگرزب  نآ  يور  هب  نامـسآ  ياـهرد  هک  مدـید  یم  نم  دـندومن . زاورپ 

[. 50  ] دوب ناراوگرزب  نآ  شیپاشیپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ام  يالوم  اقآ و  دراوم  نیا  يهمه  رد  دندیسر و 

هداعلاقوف تردق 

ياهدـع اب  همرکم  هکم  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  مقرا  نب  دـیز  زا  تازجعملا » رداون   » باـتک رد  هرـس  سدـق  يربط  ریرج  نب  دـمحم 
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نآ هک  دهد  ناشن  ام  هب  ياهزجعم  هک  میدرک  تساوخرد  ترضح  نآ  زا  دنتشاد . روضح  اجنآ  زین  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  میدوب و 
يهناخ ناهگان  دومرف . یتاملک  مالسلاهیلع  نسح  ماما  مدینش  میدرک ، ضرع  نینچ  یتقو  مینک . لقن  دوخ  ناتـسود  يارب  هفوک  رهـش  رد  ار 

دهاش هک  یئاهنآ  دندوب ، لوغـشم  دوخ  راک  هب  لفاغ و  نایرج  نیا  زا  ماگنه  نآ  رد  هکم  لها  تفرگ ، رارق  اوه  رد  هکنیا  ات  تفر  الاب  ادـخ 
روبع هناخ  ریز  زا  يدایز  يهدـع  تسا ، هداعلاقراخ  بیجع و  راک  نیا  دـنتفگ : یـضعب  و  تسا ، رحـس  نیا  دـنتفگ : یـضعب  دـندوب  هیـضق 

[. 51  ] دینادرگرب دوخ  ياج  هب  ار  نآ  مالسلاهیلع  ماما  سپس  دوب ، قلعم  اوه  رد  هحفص 76 ]  ] نآ دندرک و 

ملظ شتآ  شخب  نایاپ 

یصخش دندوب ، هتسشن  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  يزور  دندومرف : ناشیا  هک  دومن  لقن  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  زا  هللا  همحر  یلامث  هزمحیبا 
ترـضح نآ  تسا . هتفرگ  شتآ  امـش  يهناـخ  ملـس ؛ هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  دـمآ و 

امـش يهیاسمه  يهناخ  هب  شتآ  ربمایپ ؛ دـنزرف  يا  درک : ضرع  دـمآ و  يرگید  صخـش  دیـشکن  یلوط  تسا . هتخوسن  نم  يهناخ  دومرف :
هتفر و رفن  ود  نآ  هکنآ  اـت  دـشاب . هدـش  هتخوس  هدیـسر و  مه  امـش  يهناـخ  هب  شتآ  هک  میدرک  کـش  اـم  هک  ياهنوگ  هب  هدوـمن  تیارس 

مالسلاهیلع مولظم  ماما  نآ  دندومن . هثاغتسا  هدروآ و  هانپ  راوگرزب  نآ  هب  هیبا  نب  دایز  تسد  زا  الب ، نیا  رطاخ  هب  نایعیـش  زا  رگید  ياهدع 
لک یلع  کنا  الجاع  الاکن  هیف  انرأ  و  هیبا ، نب  دایز  نم  انتعیـشل  انل و  ذـخ  مهللا  دـناوخ : ار  ادـخ  هنوگ  نیا  درب و  ـالاب  ار  شکراـبم  تسد 

ره رب  وت  انامه  ار ، وا  باذع  یتخـس و  هدب  ناشن  ام  هب  دوز  هدب و  تاجن  هیبا  نب  دایز  تسد  زا  ار  ام  نایعیـش  ار و  ام  ادنوادخ ؛ ریدق . ءیش 
، دنیوگ یم  ۀعلـس  تحارج  نآ  هب  هک  دش  ادیپ  دایز  تسار  تشگنا  رد  یتحارج  دـندومرف : مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  یئاناوت . رداق و  يراک 

هحفص 77] [. ] 52  ] درم تفرگ و  ارف  ار  وا  ندرگ  ات  دش و  مروتم  مخز  نآ  درادن - ) یئوراد  چیه  (و 

متفای تسد  متساوخ  هک  هچنآ  هب 

زور هس  دیدرگ . دیدپان  تفر و  الاب  نامسآ  رد  هک  مدید  ار  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  دیوگ : یم  هرس  سدق  يراصنا  هللادبع  نب  رباج 
حور هب  تلن . ام  تلن  یئابآ ؛ حورب  دومرف : لاح -  نآ  رد  دوب -  هتفای  یـصاخ  راـقو  شمارآ و  دـمآ  دورف  هکنآ  زا  دـعب  و  دـنام ، اـجنآ  رد 

[. 53  ] متفای تسد  متساوخ  یم  هچنآ  هب  دنگوس ؛ مناردپ 

تسود کی  هب  ياهیده 

ضرع مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  ریرج  نبا  زا  زجاعملا » ۀنیدم   » باتک رد  هرـس  سدـق  ینارحب  مشاه  دـیس 
مدید ار  مالـسلاهیلع  ماما  مدرک ، ار  تساوخرد  نیا  هک  یماگنه  منک . لقن  نارگید  يارب  ار  نآ  نم  ات  دـیهد  ناشن  ياهزجعم  نم  هب  مدرک :

: دومرف تشاد و  هارمه  هب  یگرزب  یهام  هک  یلاـح  رد  تشگرب  سپـس  دـیدرگ ، دـیدپان  تفر و  نیمز  نورد  هب  دوخ  زاـمن  هاـگیاج  زا  هک 
[. 54  ] مدروآ هناگتفه  ياهایرد  زا  ار  نآ  عبسلا . روحبلا  نم  هب  کتئج 

مدرم نآ  يهمه  ماما 

هحفص  ] برغم رد  يرهش  ملاع و  نیا  قرشم  رد  يدالب -  يرهش -  دنوادخ  دومرف : مالسلاهیلع  یبتجم  ماما  دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ماما 
ناـبز عون  رازه  رازه  اـب  اـهنآ  دـننک و  یم  یگدـنز  موـق  رازه  رازه  يرهـش  ره  رد  هدوـمن و  هطاـحا  ار  وا  نهآ  زا  يراوـید  هک ، دراد  [ 78

ریغ و  يریغ ، ۀجح  اهیلع  ام  امهنیب و  ام  امهیف و  ام  مراد . یهاگآ  اهنابز  نآ  يهمه  هب  نم  و  تسین ، رگیدکی  دننام  هک  دـننک  یم  تبحص 
[. 55  ] تسین مردارب  مالسلاهیلع  نیسح  نم و  زا  ریغ  یتجح  ماما و  اهنآ  يارب  اهنآ و  نیب  رد  هک  یخأ . نیسحلا 
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ینامسآ يهرفس 

هب مدوب و  رفـسمه  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  اب  تفگ : هک  تسا  هدـش  لـقن  ساـیا  نب  يهصیبق  زا  دـیوگ : یم  يربط  ریرج  نب  دـمحم 
دیـشروخ رون  یخرـس  هک  نیمه  دوب ، هتـشادنرب  دوخ  اب  ياهشوت  داز و  چـیه  شبکرم  زج  دوب و  هزور  ترـضح  نآ  متفر . یم  ماـش  فرط 

یناگتـشرف دیدرگ ، نازیوآ  ییاه  غارچ  دش و  هدوشگ  نامـسآ  ياهرد  ایوگ  تشاد . اپ  هب  ار  زامن  دیـسر ، ارف  هضیرف  تقو  دـش و  دـیدپان 
رفن داتفه  هک  ام  دـش و  نهپ  هرفـس  دـنداهن ، نیمز  رب  ار  بآ  ياـهفرظ  اـهتشط و  زین  هویم و  اذـغ و  ياـهفرظ  دوخ  اـب  دـندمآ و  دورف 

هب اهنآ  دشاب  هدش  مک  يزیچ  هکنیا  نودب  هبترم  ود  میدش . ریـس  یگمه  ام  مالـسلاهیلع و  ماما  میدروخ . هرفـس  نآ  مرگ  درـس و  زا  میدوب ،
[. 56  ] دش هدینادرگرب  نامسآ 

نیهوت تراسج و  يازس 

راکهدـب يو  هب  رانید  رازه  غلبم  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  هک  درک  اـعدا  غورد  هب  يدرم  هحفـص 79 ] : ] تسا هدمآ  راونألاراحب »  » باتک رد 
نسح ماما  هب  یضاق  حیرـش  دنتفر ، یـضاق  حیرـش  دزن  هعفارم  نیا  یپ  رد  نانآ  دوبن . وا  نویدم  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هک  یلاح  رد  تسا ،

تخادرپ وا  هب  ار  غلبم  نآ  نم  دروخب  دنگوس  یعدم )  ) صخش نیا  رگا  دومرف : ترضح  يروخ ؟ یم  دنگوس  ایآ  درک ؛ ضرع  مالسلاهیلع 
راکـشآ ناهنپ و  ياناد  تسین و  يدوبعم  وا  زج  هک  یئادخ  قح  هب  وگب : روخب و  دنگوس  هنوگ  نیا  تفگ : درم  نآ  هب  حیرـش  درک . مهاوخ 

رازه مراـکبلط و  ار  غلبم  نیا  وت  زا  نم  ادـخ ؛ هب  دـنگوس  وگب : هکلب  متفگن ، ار  يدـنگوس  نینچ  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  تسا .
زا نیرـضاح  درم . اروف  داتفا و  نیمز  رب  دزیخرب  شیاج  زا  تساوخ  یتقو  تفرگ ، ار  اهرانید  دروخ و  دـنگوس  صخـش  نآ  ریگب . ار  راـنید 

تیشخ دومرف : ترضح  نآ  دندشن ؟ رضاح  یلوا  دنگوس  نامه  هب  ارچ  هک  دندیـسرپ : مالـسلاهیلع  نسح  ماما  زا  ندروخ ، دنگوس  يهوحن 
یم دوب ، دنوادخ  یگناگی  دیحوت و  رارقا  ياراد  یلوا  مسق  هنیمی . ۀبوقع  هنع  بجحی  دـیحوتلا و  ۀـکربب  هنیمی  رفغی  دـیحوتلاب ، ملکت  ول  هنأ 

[. 57  ] درذگب شغورد  رفیک  يازس  زا  و  دشخبب ، ار  وا  غورد  دنوادخ  دیحوت ، تکرب  هب  دیوگب ، ار  دنگوس  نآ  رگا  مدیسرت 

دش یمن  مک  ماعط  ماما  تکرب  زا 

یم روبع  ارقف  زا  یعمج  راـنک  زا  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  ترـضح  يزور  هحفـص 80 ] : ] تسا هدومن  تیاور  هللا  همحر  بوـشآ  رهـش  نبا 
، داتفا ترضح  نآ  رب  اهنآ  مشچ  هک  یماگنه  دندروخ . یم  نآ  زا  هتـشاد  ماعط  يردق  اب  کشخ  نان  يرادقم  دوخ  يهرفـس  رد  اهنآ  درک ،
دندمآ و ریز  هب  بکرم  زا  مالسلاهیلع  نسح  ماما  دندرک . توعد  دوب ، نهپ  نیمز  يور  رب  هک  دوخ  يهرفس  هب  ار  ناشیا  هتـساوخرب و  اج  زا 

تکرب زا  دندروخ ، اهنآ  ياذغ  زا  دنتـسشن و  ناشیا  اب  هاگنآ  دراد .» یمن  تسود  ار  نیربکتم  ادخ  «. » نیربکتملا بحی  هللا ال  نا  : » دندومرف
ياهاذغ داد  روتسد  و  دومن . توعد  ینامهم  هب  ار  اهنآ  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  لاح  نآ  رد  دشن . مک  اذغ  نآ  راوگرزب  نآ  كرابم  مودق 

[. 58  ] دومن ناشصخرم  هداد و  اهبنارگ  ياهتعلخ  اهنآ  هب  نآ  زا  دعب  دننک ، یئاریذپ  اهنآ  زا  ییورشوخ  اب  هدرک و  رضاح  ذیذل 

یحو نادناخ  تیمولظم  زا  يرادومن 

زا یکی  دومن ، حلص  باذعلا  هیلع  هیواعم  اب  لاعتم ) دنوادخ   ) روما ربدم  رما  هب  مالسلاهیلع  یبتجم  ماما  هک  یماگنه  دیوگ : یم  ءاکب  فیقث 
، متسین نانمؤم  يهدننک  لیلذ  نم  شاب ؛ تکاس  دومرف : مولظم  نآ  نینمؤملا . لذم  ای  کیلع ، مالسلا  تفگ : دمآ و  ناشیا  رادید  هب  شنارای 

یف انأ  اذاف  هطاطسف ، یف  هلجرب  برض  مث  تسا . ناشیا  ندنام  یقاب  اهنآ و  ناج  ظفح  نم  دصق  طقف  متسه و  نینمؤم  شخبتزع  نم  هکلب 
رد ار  شکرابم  ياپ  سپس  قشمدب . هحفص 81 ]  ] ۀیواعم رصمب و  صاع  نب  ورمع  انیأر  یتح  یـضم  قشمدلا و  یلا  قرخ  دق  هفوکلا و  رهظ 
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رد ار  هیواعم  رـصم و  رد  ار  صاع  نب  رمع  هکنآ  ات  دـش  هدـیچیپ  نیمز  میدـید  هاـگان  میدوب  هفوک  تشپ  رد  هک  اـم  دز ، نیمز  هب  همیخ  نآ 
، منک یمن  ار  راک  نآ  زگره  نکلو  مناوت ، یم  منک  نوگنرس  ار  اهنآ  مهاوخب  رگا  دندومرف : مالـسلاهیلع  ماما  ماگنه  نآ  رد  میدید . قشمد 

اهنآ تسرد  هار  هب  مه  نم  تفر ، هار  نآ  هب  مالسلاهیلع  یلع  نینچمه  دوب و  يراوتسا  هار  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  انامه 
[. 59  ] منک یمن  اهنآ  تفلاخم  متسه و 

تدابع ياهناشن 

شندب ياهدنب  تفرگ  یم  وضو  هاگره  هک  دوب  نینچ  مالسلاهیلع  نسح  ماما  لاح  دیوگ : یم  بقانم »  » باتک رد  بوشآ  رهـش  نبا  موحرم 
بر يدی  نیب  فقو  نم  لک  یلع  قح  دومرف : دندرک ، لاؤس  ترـضح  نآ  زا  ار  شتلع  یتقو  دـش ، یم  درز  شکرابم  گنر  و  دـیزرل ، یم 

شگنر و  دتفا ، شمادنا  رب  هزرل  دنک ، یم  ادیپ  روضح  یهلا  هاگشیپ  رد  هک  سک  ره  تسا  راوازس  هلصافم . دعترت  هنول و  رفصی  نأ  شرعلا 
؛ یهلا تفگ : یم  درک و  یم  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  رس  دیسر ، یم  دجسم  رانک  هب  هک  یماگنه  ترضح  نآ  نینچمه  و  ددرگ . درز 

نامهیم اراگدرورپ ؛ میرک . ای  كدنع  ام  لیمجب  يدنع  ام  حـیبق  هحفص 82 ]  ] نع زواجتف  ءیـسملا ، كاتأ  دق  نسحم ؛ ای  کبابب ، کفیض 
نم ياهیتشز  اهيدـب و  زا  تدوخ  ياهیبوخ  هب  تسا ، هدـمآ  وت  دزن  يراـکهانگ  يهدـنب  راـکوکین ، يا  تسا ، هداتـسیا  تاهناـخ  رد  وت 

[. 60  ] هدنشخب راوگرزب  يا  رذگرد ،

راگدرورپ شرع  ياههراوشوگ 

هب یلاعت  قح  دنتـسه ، دنوادخ  شرع  يراوشوگ  ود  مالـسلاامهیلع ،)  ) نیـسح نسح و  دـندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
[. 61  ] دلاب یم  دوخ  رب  سورع  هچنانچ  دیلاب  دوخ  رب  تشهب  سپ  مداد . تنیز  نیسح  نسح و  هب  ار  وت  ياهنکر  نم  دومرف : تشهب 

خلم لاب  ياههتشون 

سابعنبا داتفا . هرفس  نآ  رب  یخلم  ناهگان  دوب ، هتسشن  اذغ  زا  ياهرفس  رـس  رب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تمدخ  رد  سابع  نب  هللادبع  يزور 
نم زج  هب  هک  يدـنوادخ  منم  تـسا : هدـش  هتـشون  نآ  رب  دوـمرف : ترـضح  تـسا ؟ هتـشون  هـچ  خـلم  نـیا  لاـب  رب  دیـسرپ : ترـضح  نآ  زا 
یم بضغ  يور  زا  یهورگ  رب  یهاـگ  دـنروخب و  نآ  زا  هک  متـسرف  یم  ناگنـسرگ  زا  یتعاـمج  يارب  ار  خـلم  یهاـگ  تسین ، يدـنوادخ 

نونکم زا  نیا  هحفص 83 ] : ] دومن ضرع  دیـسوب و  ار  ترـضح  نآ  رـس  تساوخرب و  سابع  نبا  سپ  دنروخب . ار  ناشیاهماعط  هک  متـسرف 
[. 62  ] تسا ملع 

متسناد دنوادخ  ماهلا  هب 

نیا رد  دنرب . یم  ندرک  حـبذ  يارب  ار  يواگ  هدام  مدـید  میدوب ، هتـسشن  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تمدـخ  رد  يزور  دـیوگ : یم  سابعنبا 
اب ام  تسا . هلماح  دراد ، دوجو  يدیفس  شمد  رـس  یناشیپ و  نایم  هک  ياهدام  يهلاسوگ  هب  واگ  نیا  دومرف : مالـسلاهیلع  نسح  ماما  ماگنه 

يروطنامه اقیقد  هلاسوگ  هک  میدرک  هدهاشم  دروآ ، نوریب  شمکـش  زا  ار  ياهلاسوگ  تشک و  ار  واگ  نآ  هک  نآ  ات  میدـش  هناور  باصق 
یف ام  ملعی  و  : ) دـنیامرف یم  یلاـعت  قح  میدرک : ضرع  میدـمآ و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  دوب . هدومرف  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  هک  تسا 

نونکملا ملعن  اـنا  دومرف : مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  دـیتسناد ؟ هنوـگچ  امـش  لاـح  تسا .» اـهمحر  رد  هچنآ  دـناد  یم  ادـخ  [ » 63 ( ] ماحرألا
و نیوکت ، هچنآ  هب  تیبلها )  ) ام مالـسلامهیلع . ۀتیرذ  دمحم و  ریغ  لسرم ، ینب  و ال  برقم ، کلم  هیلع  علطی  مل  يذـلا  موتکملا  نوزحملا 

مرکا ربمایپ  رگم  دنرادن  عالطا  نآ  زا  لسرم  ربمایپ  برقم و  هتشرف  هک  یشناد  نآ  میراد ، ملع  یهاگآ و  هدش  هدیـشوپ  هریخذ و  شنیرفآ ،
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هحفص 84] [. ] 65  ] متسناد دنوادخ  ماهلا  هب  نم  [. 64  ] مالسلامهیلع وا  نادناخ  و 

نامسآ ناگراتس 

، دندش جراخ  هنیدم  زا  ناراب  زامن  يارب  یهورگ  اب  هارمه  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  هک  یماگنه  دیوگ : یم  ۀـمامالا » لئالد   » باتک بحاص 
ار هچنآ  ربمایپ ؛ دنزرف  يا  دندرک : ضرع  مدرم  رهاوج ؟ ای  فرب  ناراب ، درابب ؟ هچ  نامـسآ  زا  امـش  يارب  دیراد  تسود  دـندومرف : مدرم  هب 

يوار دمآ . یم  نامسآ  زا  هس  ره  امش  يارب  دیتشاد ، یمن  تسود  ایند  زا  يزیچ  امش  رگا  دومرف : ترضح  نآ  هاگنآ  دیهاوخ . یم  ناتدوخ 
اب ار  ناگراتس  نامسآ  زا  ترـضح  نآ  مدید  اهعـضوم . یلا  ریفاصعلاک  ریطتف  اهلـسری  مث  ءامـسلا ، نم  بکاوکلا  ذخأی  هانیأر  و  دیوگ : یم 

همحر ناملس  [. 66  ] دندمآ یم  رد  زاورپ  هب  دوخ  ياج  هب  یکشجنگ  دننام  اهنآ  درک و  یم  اهر  ار  اهنآ  سپس  تفرگ ، یم  شفیرش  تسد 
ادخ لوسر  زا  مدینش  مدرک : ضرع  اهنآ  هب  دمآ ، ناراب  ندناوخ و  ناراب  زامن  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هک  ینامز  دیوگ : هللا 
متیب لها  نابز  رب  دـنوادخ ، اـنامه  ۀـمکحلا . حـیباصم  یتیب  لـها  ناـسل  یلع  يرجأ  دـق  هللا ، نا  دـندومرف : هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هحفص 85] [. ] 67  ] دزاس یم  يراج  ار  شناد  تمکح و  نازورف  ياهغارچ 

شنیرفآ نایاورنامرف 

ياهدع هک  یلاح  رد  مدید  ار  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  يزور  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  هراجح  نب  دـمحم  زا  يربط  ریرج  نب  دـمحم 
ضرع دـندش . رـضاح  ناشیا  لباقم  رد  دـنداد و  باوج  یگمه  دز ، ادـص  ار  اهنآ  مالـسلاهیلع  ماما  دـندرک ، یم  روبع  ناشیا  راـنک  زا  وهآ 

باوبألا تحتفف  ءامسلا  وحن  یموأف  دیهدب . ناشن  ام  هب  ینامسآ  ياهزجعم  دنتـسه ، یـشحو  تاناویح  اهنیا  ادخ ؛ لوسر  دنزرف  يا  میدرک :
دش و زاب  نامـسآ  ياهرد  دندومرف ، هراشا  نامـسآ  يوس  هب  سپ  برخت . نأ  تداک  رودلا  تلزلزتف  ۀنیدملا ، رودـب  طاحا  یتح  رون  لزن  و 
. دنوش بارخ  دوب  کیدزن  هک  ياهنوگ  هب  دندمآرد  تکرح  هب  اههناخ  و  درک ، هطاحا  ار  هنیدم  ياههناخ  مامت  هک  دـمآ  دورف  میظع  يرون 

نحن نورمآلا و  نحن  و  نورخآلا ، و  نولوـألا ، نحن  دومرف : اـم  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  نادرگرب . ار  رون  نآ  ربماـیپ ؛ دـنزرف  يا  میدرک : ضرع 
لوا تیبلها )  ) ام رخآلاک . انم  لوألا  لوألاک و  انم  رخآلا  هندـعم ، انیلا  هنکـسم و  انیف  هحورب ، حورن  هللا و  رونب  رونن  نییناحورلا ، رونن  رونلا ،

يهمه ار  ام  رما  هک  میتسه  یناـیاور  ناـمرف  اـم  و  دریذـپ ، یم  ناـیاپ  اـم  اـب  یتسه  هک  میتسه  رخآ  هدـش ، زاـغآ  اـم  اـب  شنیرفآ  هک  میتسه 
یهلا تراشب  هب  رونم و  ار  اهنآ  ادـخ  رون  هب  میـشخب ، یم  ینـشور  ار  ناگتـشرف  هک  میتسه  يرون  ام  دـننک ، یم  تعاطا  اـنیوکت  تادوجوم 

ام لوا  دننامه  ام  رخآ  و  ام ، رخآ  دننام  ام  لوا  تسا ، ام  يوس  هب  نآ  ندعم  ام و  رد  يدـنوادخ  رون  هاگیاج  مینادرگ ، یم  رورـسم  ار  اهنآ 
هحفص 86] [. ] 68  ] دشاب یم 

ار ياهزجعم  مراد  تسود 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  دجسم  رد  مالسلاهیلع  یبتجم  ماما  يافـص  اب  رـضحم  رد  یعمج  نم و  دیوگ : یم  هللا  همحر  يراصنا  هللادبع  نب  رباج 
؟ میاـمن وگزاـب  ار  نآ  نارگید  يارب  اـت  منیبب ، امـش  زا  ار  ياهزجعم  مراد  تسود  مدرک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  میدوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و 
ار دوخ  كرابم  ياپ  راوگرزب  نآ  هیناطعأف . اهکمـس  نم  جرخا  مث  نفـسلا ، نم  اهیف  يرجی  ام  روحبلا و  ینارأ  یتح  ضرألا  هلجرب  برـضف 

اطع نم  هب  درک و  جراخ  ایرد  زا  یهام  کی  مالـسلاهیلع  ماما  دـندرک ، یم  روبع  نآ  زا  اهیتشک  هک  مدـید  ار  اهایرد  ناهگان  دز ، نیمز  هب 
[. 69  ] میدروخ یهام  نآ  زا  هبترم  هس  ام  و  ربب . هناخ  هب  ار  نیا  متفگ : دمحم  مدنزرف  هب  نم  دومرف .

نمزم یبدایب 
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مالـسلاهیلع نسح  ماما  دزن  هیواهلا -  هیلع  هیواعم  سلجم  رد  ماـش -  لـها  زا  ینز  درم و  تسا : هدـش  هتـشون  زجاـعملا » ۀـنیدم   » باـتک رد 
ماما نک .؟ درم  ارم  نز  نز و  ارم  سپ  یئوگ  یم  تسار  تماما -  دوخ -  ياعدا  رد  رگا  تفگ : مالسلاهیلع  ماما  هب  روسج  درم  نآ  دندوب ،

سپـس مدیمهف . یمن  هک  دـناوخ  ییاعد  داد ، تکرح  ار  دوخ  كرابم  ياهبل  دومن و  درم  نآ  هب  يدـنت  هاگن  دـمآ و  بضغ  هب  مالـسلاهیلع 
هب ار  دوخ  تسد  تخادـنا و  هحفـص 87 ]  ] ریز هب  رـس  دـش و  دوخ  لاح  هجوتم  درم  لاح ، نآ  رد  دومن . ناشمادـک  ره  هب  یهاـگن  هراـبود 

، دنتفر اهنآ  مدش . درم  تروص  هب  نم  تفگ : زین  شنز  دش ، وربور  دوخ  نز  اب  هک  یماگنه  دش . جراخ  سلجم  نآ  زا  هتفرگ  دوخ  تروص 
یهاوخ ترذعم  عرـضت و  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  هاگـشیپ  هب  دنتـشاد ، يدـنزرف  هک  یلاح  رد  دنتـشگرب  ترـضح  نآ  دزن  ینامز  زا  دـعب 

هنوگ نیا  اهنآ  يارب  هدرب و  الاب  ار  ناشکرابم  ياهتسد  ترضح  نآ  نادرگرب . لوا  تلاح  هب  ار  ام  دندرک : ضرع  دندومن ، هبوت  دندرک و 
دوخ ندرک  هبوت  رد  ود  نیا  رگا  اراگدرورپ ؛ هیلع . ناک  ام  یلا  امهلوح  امهیلع و  بتف  امهتبوت ، یف  نیقداص  اـناک  نا  مهللا  دـندومرف : اـعد 

[. 70  ] دنتشگرب لوا  تلاح  هب  اهنآ  ههبش  کش و  نودب  سپ  نادرگرب . دوخ  هیلوا  تقلخ  هب  ار  اهنآ  ریذپب و  ار  اهنآ  يهبوت  دنتسه ، قداص 

تفرعم ناراذگ  هیاپ  تیبلها ،

هداد و باوج  ار  ناشیا  اهنآ  درک ، یم  ادص  ار  اهرام  هک  یلاح  رد  مدید  ار  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تفگ : ناماه  نب  دمحم  دـیوگ : يربط 
مه نم  تفگ : رمع  ياهرـسپ  زا  یکی  دندناسر . یمن  ترـضح  نآ  هب  يدنزگ  چیه  دـندمآ و  یم  نییاپ  الاب و  شکرابم  ندرگ  تسد و  رب 

هحفص 88] [. ] 71  ] دیسر تکاله  هب  دز و  شین  ار  وا  رام  تفرگ ، دوخ  تسد  هب  ار  يرام  سپس  منک . یم  ار  راک  نیمه 

یهلا ءایلوا  روخ  هریج  ناهاشداپ ؛

لئاضف رد  هک  نیرحبلا » عمجم   » باتک رد  يرئازج  هللا  تمعن  دیس  موحرم  دیوگ : یم  ةادهلا » تابثا   » باتک رد  هرس  سدق  یلماع  رح  خیش 
هک هتشون  مالسلاهیلع  نسح  ماما  تازجعم  اب  يهطبار  رد  ار  یلیوط  ثیدح  تسا ، هتشون  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  بقانم  و 

يرـسپ ریزو  دوب . دنمـشناد  ربدـم و  رایـسب  هک  تشاد  يریزو  نیچ ، ردـتقم  نیطالـس  زا  یکی  منک . یم  هراـشا  نآ  هب  لاـمجا  روـط  هب  نم 
زین ار  وا  هک  یئابیز  تیاهن  رد  تشاد  يرتخد  زین  هاش  دوخ  دیزرو . یم  تبحم  قشع و  رایسب  وا  هب  هاشداپ  لامج و  نسح  لامک  رد  تشاد 

راضحا ار  ود  ره  دش و  علطم  رما  نیا  رب  هاش  دندوب ، هدش  رگیدکی  قشاع  هدید و  ار  رگیدـمه  رتخد  رـسپ و  نآ  تشاد . یم  تسود  رایـسب 
هار دـش و  لاح  ناشیرپ  رایـسب  تشاد ، ود  نآ  هب  هک  يدایز  تبحم  هکنآ  لیلد  هب  اهنآ  لـتق  زا  سپ  دنتـشک . ار  ود  ره  اـت  درک  رما  و  درک ،

تساوخ و ياهراچ  هار  اهنآ  زا  هدرک و  راهظا  ار  دوخ  تمادـن  لتق و  نایرج  درک و  بلط  ار  ناگرزب  نادنمـشناد و  يهمه  دـیدن . ياهراچ 
رد دنیوگ  یم  تفگ : اهنآ  زا  یکی  دوش . هدنز  هدرم ، هک  تسا  لاحم  دنتفگ : اهنآ  دیـشیدنیب . ياهراچ  ود  نآ  ندش  هدـنز  رد  دـیاب  تفگ :
هار ردـقچ  اجنآ  ات  تفگ : هاشداپ  دـنک . هدـنز  ار  ود  نیا  دـناوت  یم  دـهاوخب ، وا  رگا  هک  دـشاب  یم  یلع  نب  نسح  مان  هب  یـصخش  هنیدـم 

روایب و نم  دزن  ار  صخش  نآ  ههام  کی  هک : داد  روتـسد  شریلد  رهام و  نارکون  زا  یکی  هب  هاشداپ  هحفص 89 ] . ] هام شش  دنتفگ : تسا ؟
نآ زا  دیسر . ياهمشچ  هب  تفر ، هار  هک  یتدم  تفر . نوریب  رهش  زا  نیگمغ  تحاران و  دوب ، ناملـسم  هک  صخـش  نآ  مشک . یم  ار  وت  الا 
وا هب  هک  دید  ار  ینارون  صخـش  ناهگان  درک . عرـضت  اعد و  دوخ  شیاشگ  جرف و  يارب  دـناوخ و  زامن  تعکر  ود  تفرگ و  وضو  همـشچ 

. متسه مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  نسح  نم  دندومرف : ناشیا  یتسیک ؟ وت  متفگ : متساوخرب و  دیوگ : یم  درم  نآ  زیخرب ! دیامرف : یم 

. داد هاشداپ  هب  ار  ملاـع  ریما  ندـمآ  ماـغیپ  تشگرب و  هدـش  لاحـشوخ  رایـسب  صخـش  نآ  میآ . یم  دوخ  نم  وگب  هاـش  هب  ورب  نکم ؛ هیرگ 
زا ترـضح  نآ  هک  درک  شهاوخ  دـناسر و  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  ضرع  هب  ار  نایرج  دـندروآ و  ار  رـسپ  رتخد و  شعن  درک  رما  هاـشداپ 

سلجم سپس  دندش و  هدنز  رسپ  رتخد و  ناهگان  [ 72  ] دومن اعد  اهنآ  يارب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  دنک . هدنز  ار  ود  نآ  دهاوخب  دنوادخ 
هنیدم هب  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  دش و  اپرب  ياهناکولم  یـسورع  دومن و  دقع  ریزو  رـسپ  هب  ار  هاشداپ  رتخد  ترـضح  نآ  و  دش ، ایهم  دقع 
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[. 73  ] تشگرب

دیراگدرورپ یلو  امش  میهد  یم  یهاوگ 

همحر دیفم  خیش  مالسلاهیلع ) نامز  ماما  دمتعم  [ ) هحفص 90 : ] دیوگ یم  موجن »  » باتک رد  هرس  سدق  سوواط  نب  دیس  ردقلا  لیلج  ملاع 
یخرب دومرف : مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  رفعجیبا  ترـضح  دیوگ : یم  رباج  هک ، تسا  هدرک  لقن  ءایـصوألا » دلوم  یبنلا و  دلوم   » باتک رد  هللا 

نآ دیهدب . ناشن  ام  هب  داد  یم  ناشن  تراوگرزب  ردپ  هک  یبئاجع  زا  دندرک : ضرع  دندیسر و  مالسلاهیلع  یبتجم  ماما  رـضحم  هب  مدرم  زا 
یبتجم ماما  دـنگوس . ادـخ  هب  يرآ ! دـندرک : ضرع  مدرم  دـینک )؟ یم  ادـیپ  ناـنیمطا  و  ( ؟ دـیروآ یم  ناـمیا  نآ  هب  اـیآ  دومرف : ترـضح 

ار ياهدرپ  فرط  کی  ترضح  نآ  هاگنآ  میاهدید .) ار  وا   ) میسانش یم  يرآ  دندرک : ضرع  دیسانش ؟ یم  ار  مردپ  ایآ  دومرف : مالـسلاهیلع 
اولاـق دیتخانـش ؟ دوـمرف : مالـسلاهیلع  ماـما  تسا . هتـسشن  هک  دـندید  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  یلوـم  هاـگان  دز ، ـالاب  دوـب  هتخیوآ  هک 
تسا مالسلاهیلع  نانمؤمریما  نیا  دندرک : ضرع  مدرم  نآ  يهمه  دعب . نم  مامألا  اقح و  هللا  یلو  تنأ  دهشن  نینمؤملاریما و  اذه  مهعمجأب :

[. 74  ] یتسه وا  زا  دعب  ماما  و  ادخ ، یلو  تقیقح  هب  امش  میهد  یم  یهاوگ  و 

تخرد ياهامرخ  دادعت 

. دندوب هتـسشن  هلیخن »  » رد مه  اب  يزور  دوب ، هدرک  حلـص  هیواعم  اب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هک  ینامز  دیامرف : یم  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 

. دمآ یم  رد  تسرد  دز و  یم  نیمخت  تخرد  رد  ار  اهامرخ  دادعت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  ماهدینش  تفگ : هیواعم 
نآ هب  هکنیا  رگم  تسین  نیمز  نامـسآ و  رد  يزیچ  چـیه  دـننک  یم  اعدا  امـش  نایعیـش  هک  ارچ  يراد ؟ زین  وت  ار  ملع  هحفص 91 ]  ] نآ ایآ 

يارب نم  دومرف ، یم  نایب  ار  نآ  ياهلیک  دادعت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  دومرف : مالـسلاهیلع  نسح  ماما  دیتسه . هاگآ 
مالـسلاهیلع نسح  ماـما  دراد ؟ دوجو  اـمرخ  دـنچ  تخرد  نیا  رد  هک  وگب  لاـح  تفگ : هیواـعم  میوگ . یم  زین  ار  نآ  ياـههناد  دادـعت  وـت 

دندرک شرامـش  ار  اهنآ  هک  یماگنه  دـندیچ ، ار  تخرد  نآ  ياهامرخ  ات  داد  روتـسد  هیواعم  دـشاب . یم  هناد  راهچ  رازه و  راـهچ  دومرف :
، تسا هدیـسرن  نم  هب  غورد  ربخ  ادـخ  بناج  زا  ماهتفگن و  غورد  دومرف : مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تسا . هناد  هس  رازه و  راـهچ  هک ، دـندید 

[. 75  ] تسا رماع  نب  هللادبع  تسد  رد  هناد  کی  دندید  دندرک ، وجتسج  یتقو  دنشاب . هدرک  ناهنپ  ار  ياهناد  هک  دیاب 

یگشیمه ناوید  رد  نایعیش  یماسا 

زین نم  تشگیمرب ، هنیدم  هب  مالسلاهیلع  یبتجم  ماما  و  دندرک -  یئافو  یب  هفوک  مدرم  هک  یماگنه -  دیوگ : یم  يرافغ  دیسا  نب  هفیذح 
ترـضح نآ  هب  يزور  دـش . یمن  ادـج  نآ  زا  هاـگ  چـیه  دروآ و  یم  دوخ  هارمه  دوب ، يراـب  لـماح  هک  يرتـش  مدـید  مدوب ، شهارمه  هب 

يا دومرف : ناـشیا  تسیچ ؟ يوش  یمن  ادـج  نآ  زا  ترفاـسم  لوط  رد  هاـگ  چـیه  هک  يرتش  نیا  دـمحمابا ؛ يا  موش  تیادـف  مدرک : ضرع 
: مدرک ضرع  تسا . ناوید  نیا  دوـمرف : مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  هحفـص 92 ] . ] مناد یمن  مدرک : ضرع  تسیچ ؟ نآ  ینادـیم  ایآ  هفیذـح ؛

یم ناشن  هب  ارم  مان  ایآ  مدرگ ، تیادف  مدرک : ضرع  دشاب . یم  نآ  رد  ام  نایعیـش  ياهمان  هک  تسا  یناوید  نیا  دـندومرف : تسیچ ؟ ناوید 
رضاح شفیرـش  رـضحم  هب  مردارب  رـسپ  هارمه  هب  زور  نآ  يادرف  دیوگ : یم  هفیذح  مهد . ناشن  وت  هب  ار  تمان  ات  ایب  ادرف  دندومرف : یهد ؟

نیا دومرف : مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  دیدوب . هداد  نم  هب  هک  ياهدعو  نآ  يارب  مدرک : ضرع  يدمآ ؟ هچ  يارب  دومرف : راوگرزب  نآ  میدش ،
هب لاح  نآ  رد  درادن . یهاگ  دراد و  امـش  تماما  هب  رارقا  یهاگ  هک  تسا  مردارب  رـسپ  متفگ : تسیک ؟ يدروآ  تهارمه  هب  هک  یـصخش 
هک یلاح  رد  درک  یم  هاگن  نآ  هب  مردارب  رسپ  دندروآ . ار  ناوید  ات  داد  روتسد  دوخ  مداخ  هب  هاگنآ  متسشن ، نم  منیـشنب ، ات  دومرف  رما  نم 
یم قرو  ار  اههحفـص  هک  یلاح  رد  وا  منیبب ، نآ  رد  ار  دوخ  مان  راذگب  متفگ : تسا . نم  مسا  نیا  نیبب  ومع ؛ يا  تفگ : دـناوخ  یم  ار  نآ 
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رد البرک  رد  میومع  رـسپ  اهدعب  میدـش . جراخ  ترـضح  نآ  دزن  زا  یلاحـشوخ  اب  ام  دـیوگ : یم  هفیذـح  تسا . وت  مان  مه  نیا  تفگ : دز 
[. 76  ] دیسر تداهش  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ام  دیس  باکر 

هزات بطر  ندروآ  هدیکشخ و  لخن  ندرک  زبس 

هب هک  ریبز  نادـنزرف  زا  يدرم  تفر ، یم  ادـخ  يهناخ  ترایز  يارب  جـح  هب  هک  ییاهرفـس  زا  یکی  رد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  دـنیوگیم :
دورف یبآ  يهمـشچ  رـس  رب  هار  نیب  لزاـنم  زا  یکی  رد  دوـب . ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  تـشاد ، داـقتعا  ترـضح  هحفـص 93 ]  ] نآ تماما 
نـسح ماما  يارب  اهتخرد  نآ  زا  یکی  ریز  دـندوب . هدـش  کشخ  یبآیب  زا  هک  تشاد  رارق  ییاـمرخ  ياـهتخرد  نآ ، کـیدزن  هک  دـندمآ ،
تخرد يالاب  هب  یهاگن  اـهنآ  زا  يدرم  دـنتخادنا . یـشرف  ترـضح ، نآ  ربارب  رد  ریبز  نادـنزرف  يارب  رگید  یتخرد  ریز  رد  مالـسلاهیلع و 

ضرع وا  يراد ؟ لـیم  بطر  دومرف : مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  میدروخ . یم  نآ  زا  دوـب  هدـشن  کـشخ  تخرد  نیا  رگا  تفگ : تخادـنا و 
ناهگان دیمهفن ، درم  نآ  هک  دـناوخ  یئاعد  درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  كرابم  تسد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  سپ  يرآ . درک :

وداج دنگوس ؛ ادخ  هب  تفگ : دوب  ناشیا  هارمه  هک  یقمحا  درم  داد . بطر  دروآرد و  گرب  دش و  زبس  ترضح  نآ  زاجعا  هب  تخرد  نآ 
هب سپـس  درک . باجتـسم  ار  دوخ  ربمغیپ  دنزرف  ياعد  یلاعت  قح  هکلب  تسین ، رحـس  نیا  وت ، رب  ياو  دومرف : مالـسلاهیلع  نسح  ماما  درک .

[. 77  ] درک تیافک  ار  هلفاق  لها  هک  دندیچ  بطر  تخرد  نآ  زا  يردق 

راگدرورپ مظعا  یلو  اب  یهارمه  میظع  تاکرب 

هب يرایـسب  مدرم  نتفر ، نوریب  تقو  رد  هحفـص 94 ] . ] دنروایب اج  هب  هرمع  ات  دنتفر  نوریب  هکم  دـصق  هب  هنیدـم  زا  مالـسلاهیلع  نسح  ماما 
رب تاولص  دندرک و  یم  ترایز  ار  ترضح  نآ  دندیسوب و  یم  ار  ناشیا  ياپ  تسد و  و  دنتخادرپ ، ترـضح  نآ  تعیاشم  هب  ناشیا  لابند 
رس زا  یهایس  مالغ  داتفا ، نیمز  رب  مالسلاهیلع  نسح  ماما  كرابم  تسد  زا  هنایزات  مدرم ، موجه  يهطساو  هب  دنداتسرف . یم  وا  لآ  دمحم و 

هدـشن مامت  ترـضح  نآ  ياعد  زونه  دومرف . اعد  وا  يارب  زین  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  داد ، ترـضح  نآ  تسد  هب  تشادرب و  ار  نآ  داـقتعا 
ناریح بجعتم و  گرزب  تمارک  نیا  زا  همه  مدرم  دش و  عیاش  هنیدم  رد  ربخ  نیا  دش . لیدبت  تسوپ  دیفـس  یـصخش  هب  هایـس  نآ  هک  دوب 

[. 78  ] دندیدرگ

نایفوک تلذ  گنرین و  زا  نداد  ربخ 

حلـص تساوخرد  نوعلم  يهیواعم  دنتـشاذگ و  اهنت  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  هدز و  گنرین  هفوک  مدرم  یماگنه 
ادخ هب  مدرم ، امـش  رب  ياو  مکنم . دحأل  یفی  هیواعم ال  نا  هللا  و  مکلیو ، دومرف : نینچ  نیا  هفوک  مدرم  هب  باطخ  مولظم  ماما  نآ  درک ، یم 

وا اب  مراذـگ  شتـسد  رد  تسد  رگا  مرادـنپ  یم  هدـش و  نماض  ار  نم  نتـشک  وا  درک . دـهاوخن  اـفو  امـش ، زا  يدـحا  هب  هیواـعم  دـنگوس ؛
یم ایوگ  نکیلو  میامن ، تدابع  اهنت  ار  لجوزع  يادـخ  هک  مرداق  نم  منک . راک  مدـج  نید  يارب  ات  درک  دـهاوخن  اـهر  ارم  منک  تملاـسم 
 - هیما ینب  نانآ -  ياـههچب  ياـههناخ  هحفـص 95 ]  ] برد رب  امـش  نادـنزرف  هک  ياهنوـگ  هب  ار -  امـش  يراوـخ  تلذ و  يدوز -  هب  مـنیب 
نیا دـنوش و  یمن  هداد  ماعط  باریـس و  اهنآ  سپ  هداد  رارق  هنوگ  نیا  نانآ  يارب  دـنوادخ  دـنهاوخ ، یم  ماـعط  بآ و  اـهنآ  زا  دناهداتـسیا 

دناهدرک متـس  هک  نانآ  دید  دـنهاوخ  يدوز  هب  سپ  دـیاهدرک . بسک  ناتیاه  تسد  اب  ناتدوخ  هک  يزیچ  نآ  رطاخ  هب  یگراچیب  يرود و 
مالـسلاهیلع یبتجم  ماما  تداـبع  صوصخ  رد  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما  دوبعم  اـب  سنا  مزب  رد  [. 79  ] دوب دـهاوخ  اجک  اهنآ  تشگزاـب 

ینامز تسیرگ . یم  دومن  یم  ربق  دای  هک  یماگنه  دوب ، مدرم  نیرتدهاز  نیرتدـباع و  شیوخ  رـصع  رد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  دـندومرف :
راگدرورپ هاگشیپ  رد  لامعا  ضرع  زا  هک  یماگنه  تسیرگ . یم  دومرف  یم  نایب  ار  ینانخس  طارـص  لپ  زا  روبع  رـشحم و  تمایق و  زا  هک 
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هحفص 97] [. ] 80  ] تشگ یم  شوهیب  ات  درک  یم  هیرگ  ردقنآ  دومن  یم  دای 

تداهش ماگنه  رد  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  تازجعم  تداهش و  زا  يرابخا 

مرگن یم  ار  وا  هاگره 

 - مالسلاهیلع یبتجم  ماما  وا -  هب  هک  یماگنه  نم ، انامه  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  دیوگ : یم  سابعنبا 
وا هب  متـس  ملظ و  يور  زا  هک  نآ  ات  دریذـپ  یمن  نایاپ  رما  نیا  متفا . یم  دـننک ، یم  راوخ  نم  زا  دـعب  ار  وا  هک  یبیاـصم  داـی  هب  مرگن ، یم 

یتح دـیرگ  یم  وا  يارب  ملاع  رد  يزیچ  ره  دـنوش و  یم  نایرگ  شتداهـش  يارب  نامـسآ  تفه  ناگتـشرف  هک  ياهنوگ  هب  دـنناروخب ، رهز 
شاهدـید تمایق -  دـشاب -  انیبان  اهمـشچ  هک  يزور  دـیرگب ، ناشیا  يارب  هک  یـسک  سپ  اهایرد . لد  رد  ناـیهام  نامـسآ و  رد  ناگدـنرپ 

ماما هک  یـسک  دـشاب . داش  شلد  تمایق -  دـشاب -  نوزحم  همه  ياهبلق  هک  يزور  شبلق  وا  يارب  دوش  نوزحم  هک  یـسک  و  دـشاب . شور 
وا ياهمدق  دزغل  یم  طارـص  لپ  رب  همه  ياهمدق  هک  يزور  طارـص  لپ  رب  دنک ، ترایز  هنیدم  رد  شدوخ  يهعقب  رد  ار  مالـسلاهیلع  نسح 

هحفص 99] [. ] 81  ] دوب دهاوخ  راوتسا  تباث و 

مالسلا مهیلع  تیبلها  مغ  رد  هنیرید  ناروای  ناگتشرف 

هراشا

يارب ناگتـشرف  لیئربج و  دـندومن ، تلحر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه  دـنیامرف : یم  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما 
هک ياهنوگ  هب  دندومن ، تکرـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رهطا  ندب  نفک  لسغ و  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  کمک 

، دـندومن یم  يرای  ار  ناشیا  روما  يهمه  رد  هک  نیمز  يور  ات  نامـسآ  ياهتنم  زا  ار  ناگتـشرف  دـش و  زاب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  مشچ 
نفک و لسغ و  رما  رد  ار  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ناگتشرف  دیسر ، تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  یماگنه  دید .
رد روط  نیمه  دوب . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  هک  هنوگ  ناـمه  دـندومن ، کـمک  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  رهطم  ندـب  نفد 

لسغ نامز  رد  هک  هنوگ  نامه  ار  ناگتشرف  يرای  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  مالـسلاهیلع ، یبتجم  ماما  رهطم  ندب  نفد  نفک و  لسغ و  ماگنه 
هب هک  یماـما  ره  هنوگ  نیمه  دوـمن . هدـهاشم  دوـب ، هدـید  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نفد  نفک و  و 

[. 82  ] دندومن یم  يرای  ار  يدعب  ماما  ناگتشرف  دیسر ، یم  تداهش 

ترخآ ایند و  رد  ینتسسگان  دنویپ 

مکحم نامسیر  هب  دراد  تسود  سک  ره  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دومرف ؛ مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  اهـشناد  هدنفاکش 
نیـسح نسح و  بلاـطیبا و  نب  یلع  دـیاب  تسین ، نآ  رد  ینتـسسگ  هک  ياهنوگ  هب  دـنزب  گـنچ  هدوـمرف  نآرق  رد  یلاـعت  قـح  هک  یهلا 

هحفص 100] [. ] 83  ] دراد یم  تسود  دوخ  لالج  تمظع و  شرع  رد  ار  ناشیا  دنوادخ  انامه  درادب ؛ تسود  ار  مالسلامهیلع 

دنتسه ام  رگج  ياههراپ  ام  نادنزرف 

، دندمآ دجسم  هب  ترضح  نآ  ناتسوب  لگ  ود  هک  دوب  ندناوخ  هبطخ  لاح  رد  ربنم  يالاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
زا داتفا ، ناشیا  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگن  هک  یماگنه  دنتـساوخ . یم  رب  دـنداتفا و  یم  هدیـشوپ و  گنرلگ  ياهنهاریپ  و 

دنور یم  هار  نیمز  رد  هک  دنتـسه  ام  ياهرگج  ام  نادـنزرف  دومرف : دـناشن و  دوخ  دزن  رد  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  اهنآ  هدـمآ و  نییاـپ  ربنم 
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زا تخوس  مومس  داب  تخوس ز  هک  ینشلگ  ره  تخوسن  انـشآ  زا  رگد  یبنجا  تخوس  رو  تخوسن  یبتجم  لد  وچ  مغ  یلد ز  زگره  [. 84]
نآ هچ  یسخ  ره  زا  تخوسن  ازسان  ره  ودب  رهز  نانمشد  رک  تخادگ  ناتـسود  شنزرـس  شلد ز  نانچ  تخوسن  ابـص  میـسن  راهبون و  داب 

تخوسن ابرلد  بل  لعل  هدوس  ساـملا  یـسک ز  ار  دـیحوت  رهوگ  هناـگی  نآ  زج  تخوسن  اـبع  لآ  نشلگ  یلگ ز  خاـش  تفرعم  رازلگ  لـگ 
ررـش زا  رپ  يهلان  ناز  دـش  هلانب  مساق  نوچ  هک  یلد  نکم  رواب  تخوسن  ابق  نوگلگ  هش  نوچ  راگزور  رد  يردارب  يازع  هب  يردارب  زگره 
ملاع ناور  دش  ات  هحفص 101 ]  ] تخوسن ارچ  نودرگ  نمرخ  هک  متریح  رد  رهز  زوس  نارود ز  لصاح  تخوس  هک  مدنآ  تخوسن  ابا » او  »

[. 85  ] یبتجم زوسناج  مغ  يهلعش  تخورفا  یبتجم  زورفالد  غارچ  دش  شوماخ  تخوسن  ارجام  نیزک  دنامن  یلدبحاص  ناور  نت  ناکما ز 

رگمتس یهورگ 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  داهن ، نیمز  هب  ار  شکرابم  مودق  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  هک  تعاس  نامه  رد  دیوگ : یم  سیمع  تنب  ءامـسا 
ررـض شیارب  لاح  نیا  رد  نوچ  وگم ، شردام  هب  ار  ربخ  نیا  اما  درک ، دـنهاوخ  دیهـش  ار  وا  ملاـظ  رگمتـس و  یهورگ  دومرف : ملـس  هلآ و 

[. 86  ] دراد

ادخ لوسر  دننامه 

يهلیسو هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دننام  نم  دومرف : دوخ  تیبلها  هب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  ترـضح  يزور  دنیوگیم :
نیا سیق  نب  ثعشا  رتخد  هدعج  نم ، رسمه  دومرف : ترضح  درک ؟ دهاوخ  ار  راک  نیا  یـسک  هچ  دندرک : ضرع  دش . مهاوخ  دیهـش  رهز 

زا ار  وا  دـندرک : ضرع  دـناروخب . نم  هب  ار  نآ  ات  دـهد  یم  روتـسد  وا  هب  دتـسرف و  یم  رهز  وا  يارب  یناهنپ  هیواعم  درک . دـهاوخ  ار  راـک 
يراک وا  زونه  هک  یلاح  رد  منک  نوریب  هناـخ  زا  ار  وا  هنوگچ  دومرف : مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  نادرگ . رود  دوخ  زا  نوریب و  دوخ  يهناـخ 

. تشاد دهاوخ  ياهناهب  رذع و  مدرم  دزن  تشک و  دهاوخن  ارم  هحفص 102 ]  ] یسک وا ، زا  ریغ  هب  منک  نوریب  ار  وا  رگا  تسا . هدادن  ماجنا 
یناروخب مالسلاهیلع  نسح  ماما  هب  ار  نیا  رگا  داد : مایپ  داتـسرف و  هنوعلم  هدعج  يارب  ياهدنـشک  رهز  اب  ار  يرایـسب  لام  هیواعم  دعب  یتدم 

مالـسلاهیلع نسح  ماما  نازوس ، مرگ و  رایـسب  يزور  مروآ . یم  رد  دیزی  دوخ  رـسپ  جاودزا  هب  ار  وت  مهد و  یم  وت  هب  مهرد  رازه  دص  نم 
یتقو دروآ . مالسلاهیلع  نسح  ماما  يارب  دوب  هتخیر  رهز  نآ  رد  هک  ار  يریش  تبرش  هنوعلم  نآ  راطفا  ماگنه  رد  دوب ، هنـشت  رایـسب  هزور و 

دعب دنگوس ؛ ادخ  هب  دشکب . ار  وت  ادخ  یتشک ، ارم  ادخ ؛ نمشد  يا  دومرف : دومن ، ساسحا  دوخ  ندب  رد  ار  رهز  دیماشآ و  ار  نآ  ترضح 
زور ود  زا  دـعب  درک . دـهاوخ  بذـعم  دوخ  باذـع  هب  ار  وا  وت و  ادـخ  تسا و  هداد  بیرف  ار  وت  نوعلم  نآ  تفای ، یهاوخن  شیاسآ  نم  زا 

[. 87  ] درکن افو  دوب  هداد  وا  هب  هک  ییاههدعو  هب  زین  نوعلم  هیواعم  دیدرگ . قحلم  دوخ  ماقم  یلاع  ردپ  راوگرزب و  دج  هب  هاکناج  درد 

تشک دنهاوخ  مس  هب  ارم 

گنج رد   ) شردپ هک  دناد  یم  هدـعج  انامه  دـندومرف : مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  هب  شاهنامولظم  تداهـش  زا  لبق  مالـسلاهیلع  نسح  ماما 
رانک البرک  هب  دایز  نبا  زا  یهاپـس  یگدرکرـس  هب  ثعـشا  نب  دـمحم  شردارب  و  تساوخرب . مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تفلاخم  هب  نیفص )

هللا یلـص  ادخ  لوسر  تشک . دهاوخ  مس  اب  ارم  هدعج  دش . دهاوخ  کیرـش  تنوخ  نتخیر  رد  وت و  تداهـش  دهاش  تفر و  دـهاوخ  تارف 
یماگنه دسر . ارف  نم  لجا  هک  یعقوم  ات  دـناسر ، هحفص 103 ]  ] دهاوخن ررـض  نم  هب  نز  نآ  رهز  هک  هداد  ربخ  نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و 

. امن نفد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رهطم  ربق  رانک  رد  راذگب و  زامن  نم  رب  امن و  نفک  هدب و  لسغ  ارم  مورب ، ایند  زا  نم  هک 
زا سپـس  راپـسب . كاخ  هب  اـجنآ  رد  ربب و  عیقب  هب  ارم  نکن ، گـنج  اـهنآ  اـب  دـننک  یم  ار  راـک  نیا  اـمتح  هک  دـننک  يریگولج  نآ  زا  رگا 

[. 88  ] تفگ نخس  شدج  رانک  رد  دوخ  نفد  زا  هشیاع  ناورم و  تفلاخم 
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دیسر دهاوخ  نم  هب  یتبیصم 

دش کیدزن  مالسلاهیلع  نسح  ماما  تداهش  هک  یماگنه  دنیامرف : یم  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  داد ) یم  ربخ  ار  شرهطم  ندب  ندرک  نارابریت  )
لوسر ربق  يوس  هب  ار  مندب  متفر  ایند  زا  هک  یماگنه  منک ، یم  تیصو  وت  هب  ردارب ؛ يا  دومرف : مالسلاهیلع ) نیسح  ماما   ) شیمارگ ردارب  هب 

رد ارم  سپس  ربب ، مالسلااهیلع  ارهز  مردام  ربق  يوس  هب  ار  مندب  دعب  منک و  هزات  وا  اب  نامیپ  دهع و  ات  ربب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
نادـب و  تیبلا . لها  انل  اهتوادـع  هلوسرل و  هللا و  اهتادـع  و  اهـضغب ، نم  سانلا  هللا و  ملعی  ام  هشیاع  نم  ینیـصیس  هنا  ملعا  و  اـمن . نفد  عیقب 

تیبلها ام  رب  وا  ینمـشد  شربمایپ و  ادخ و  رب  وا  ینمـشد  زا  دنناد  یم  مدرم  دنوادخ و  هک  دیـسر  دهاوخ  نم  هب  یتبیـصم  هشیاع  زا  انامه 
[. 89]

دیشروخ بورغ  هظحل  نیسپاو 

رد هک  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  هحفـص 104 ]  ] شراوگرزب ردارب  مالـسلاهیلع ، یبتجم  ماما  فیرـش  یگدنز  تاظحل  نیرخآ  رد 
مدینـش ادـخ  لوسر  زا  دومرف : مالـسلاهیلع  نسح  ماما  منادـب . راضتحا  تقو  رد  ار  وت  لاح  مهاوخ  یم  ناج ؛ ردارب  يا  دومرف : دوب  شرانک 

ار دوخ  تسد  سپ  درادن -  رثا  ام  رد  گرم  تارکـس  دوش - . یمن  ادج  ام  زا  لقع  دشاب  یم  ام  ندب  رد  حور  هک  ینامز  ات  دومرف : یم  هک 
تسد ار  دوخ  تسد  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترضح  مراشف ، یم  ار  وت  تسد  مدرک  هدهاشم  ار  گرم  هتـشرف  هک  ینامز  ات  هدب  متـسد  هب 

کیدزن ار  دوخ  شوگ  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  داد . راشف  ار  ردارب  تسد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  ینامز  كدـنا  زا  دـعب  داـهن . ناـشیا 
تراوگرزب دج  تسا و  یضار  وت  زا  یلاعت  قح  هک  ار  وت  داب  تراشب  دیوگ  یم  نم  هب  هتـشرف  نآ  دیامرف : یم  هک  دینـش  دوب  هدرب  شناهد 

تـسا هتفرگن  لزا  رغاس  زا  یبت  رپ  باتیب و  یماک و  خلت  هک  سب  زا  راوگـشوخ  بآ  ار  وت  دومن  افج  رهز  [. 90  ] دشاب یم  ازج  زور  عیفش 
خر نوگن و  دوش  نودرگ  یبرقا  وت  زا  دوبن  برق  طاسب  ردـناو  تسایلوا  برق  يهبترم  هب  الب  يرآ  یبرقم  یلو  چـیه  وت  رغاس  نوچ  دـبا  اـت 

هحفص [. ] 91  ] یبهذم چیه  رد  وت  نینزان  شعن  زج  دوش  متـس  ریت  یناشن  مدینـشن  یبکوک  هدـنبات  وت  وچ  دـحل ، رد  هداتفاک  هایـس  هم  رهم و 
[107

مالسلا مهیلع  ناشیا  یمارگ  تیبلها  تازجعم  زا  یخرب  یبتجم و  نسح  ماما  يهیبیغ  رابخا 

دنک دای  ار  یمولظم  تسه  یسک  ایآ 

نسح ماما  هک  یسک  مادقألا . هیف  لزت  موی  طارـصلا  یلع  همدق  تبثت  هتعقب ، یف  هراز  نم  دندومرف : ناربمایپ  رورـس  ادخ و  هداتـسرف  نیرخآ 
دهاوخ راوتـسا  تباث و  دزغل  یم  همه  ياهمدق  هک  يزور  طارـص  لپ  رب  شمدق  دنک ، ترایز  هنیدـم  رد  شدوخ  يهعقب  رد  ار  مالـسلاهیلع 

زا ار  سفنت  هار  هک  یهودنا  تخـس  يهمهمه  رد  هرـس . سدق  قودـص  یلاما  زا  لقن  هب  ، 273 مالـسلاهیلع : یبتجم  نسح  ماما  لئاضف  دوب .
ناوریپ مالـسلامهیلع و  تیبلها  بتکم  داد ، یم  رارق  مجاـهت  دروم  بوچ  هتخت  يـالاب  رد  لـئاضف  نیرتـالاو  تفرگ و  یم  اـهناسنا  يهنیس 

ناشیاهوزرآ راکفا و  تسایس ، ياه  دابدرگ  دندنارذگ و  یم  ار  راگزور  ینارگن ، ینماان و  بوکرس و  رد  اهراشف و  نیرتتخـس  رد  نانآ 
ربمایپ دنزرف  نیمود  يهنیـس  اههودـنا  هاگره  لاح  نآ  اب  دومن . یم  راومه  یهلا  فراعم  رـشن  يارب  يرتسب  هنوگچ  تسکـش ، یم  مهرد  ار 

تسیاشان لاعفا  رگهراظن  ناحلاص و  ریما  نیرخآ  زا  يدای  هدز ، وناز  وا  هاگشیپ  رد  ملح  هک  ومه  درـشف  یم  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
رارق باطخ  ار  مدرم  هک  شاهدومرف  زا  يهنومن  هب  داد . یم  نیکـست  ار  شیوخ  نابرهم  رهطم و  بلق  دوتـس و  یم  ار  وا  درک و  یم  نایناهج 

تیمکاح هرطیس و  تحت  هحفـص 108 ]  ] تلاسر یحو و  نادناخ  ام  زا  مادک  ره  هک  دیتسناد  یمن  ایآ  مدرم ؛ يا  میئامن . یم  هجوت  داد  یم 
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تماما هب  میرم  نب  یسیع  هللاحور  هک  ومه  ام ، مئاق »  » زج ددرگ ، یم  لیمحت  وا  رب  متس  راشف  راچان  هب  دنک و  یم  یگدنز  شنامز  توغاط 
هکنیا ات  دنک . روهظ  وا  روتسد  هب  هک  یماگنه  ات  دراد  یم  ناهنپ  ار  وا  صخش  یفخم و  ار  وا  تدالو  دنوادخ  هک  ارچ  دراذگ ، یم  زامن  وا 
نیـسح ماما  مردارب  لسن  زا  موصعم  ماما  نیمهن  وا  دـنکن . یگدـنز  یملاـظ  تیمکاـح  تحت  هتـشادن و  ندرگ  هب  ار  يرادـم  تردـق  تعیب 
يهرهچ رد  ار  وا  شیوخ  تردـق  هب  هاگنآ  دـنک  یم  ینـالوط  ار  شرمع  وا  تبیغ  رد  دـنوادخ  تسا . ناوناـب  نیرتهب  دـنزرف  مالـسلاهیلع و 

[. 92  ] تسا اناوت  رداق و  يراک  ره  رب  دنوادخ  هک  ناگمه  دنادب  ات  دزاس  یم  رهاظ  لاس  لهچ  زا  رتمک 

گرزب یتیمولظم  هب  ربخ 

يزور هک  دناهدرک  تیاور  مالـسلامهیلع  ناشدج  زا  شراوگرزب ، ردپ  زا  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ترـضح  زا  هللا  همحر  رمع  نب  لضفم 
ای دومرف : مالسلاهیلع  نسح  ماما  دنتـسیرگ . تخادنا و  دوخ  ردارب  هب  یهاگن  دش ، دراو  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 

هچنآ دومرف : مالسلاهیلع  یبتجم  ماما  دنهد . یم  ماجنا  امـش  اب  مدرم  هک  تسا  يراتفر  يارب  ماهیرگ  دومرف : ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  هللادبعابا ؛
يزور چیه  هللادبعابا ؛ ای  یلو  هللادبعابأ . ای  کمویک  موی  نکلو ال  موش ؛ هتـشک  نآ  هب  و  دـنزیر ، مماک  هب  هک  تسا  يرهز  دـیآ  نم  رـس  رب 

دنتسه و ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ام  دج  تما  زا  دننک  یم  اعدا  همه  هک  رفن  رازه  یس  هحفص 109 ] . ] دوب دهاوخن  وت  زور  نوچ 
کیرارذ و یبس  و  کتمرح ، كاهتنا  و  کـمد ، کفـس  کـلتق و  یلع  نوعمتجیف  دـنیآ . درگ  وت  رب  دـنهد ، یم  تبـسن  مالـسا  هب  ار  دوخ 

ندرک جاراـت  تناـنز و  نادـنزرف و  ندرک  ریـسا  و  تتمرح ، کـته  و  تنوخ ، نتخیر  وت و  نتـشک  يارب  سپ  کـلقث  باـهتنا  و  كءاـسن ،
نایـشحو یتح  زیچ  همه  و  دراب ، نوخ  رتسکاـخ و  نامـسآ  زا  و  دـیآ ، دورف  تنعل  هیما  ینب  هب  ناـمز  نآ  رد  دـنوش . یم  تسدـمه  تلاوما 

[. 93  ] دنوش نایرگ  وت  لاح  هب  ایرد  نایهام  نابایب و 

يراذگن اهنت  ار  تیومع  مدنزرف ؛

یبتجم ماما  شیمارگ  ردارب  نادنزرف  هی  تبون  و  دندیسر ، تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يافواب  نارای  يهمه  البرک  رد  هک  یماگنه 
نآ مگنجب . رافک  نیا  اب  ات  هدب  هزاجا  ومع ؛ يا  دومن : ضرع  دیسر و  ترضح  نآ  تمدخ  مالسلاهیلع  نسحلا  نب  مساق  دیسر ، مالسلاهیلع 
نآ هب  و  یشاب ، ام  لد  يالست  شمارآ و  ثعاب  ات  ینامب  هدنز  دیاب  وت  یتسه ، مردارب  راگدای  وت  مردارب ؛ رسپ  يا  دومرف : ناشیا  هب  ترضح 
هب مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  ارچ  دوب ، یناوارف  هودـنا  نزح و  رد  و  تسـشن ، مالـسلاهیلع  مساق  ترـضح  داد . یمن  مزر  هزاـجا  هدازهاـش 

، هک دمآ  شرطاخ  هب  هاگان  دوب ، رکف  رد  هداهن و  وناز  هب  ار  شکرابم  رـس  هتـسشن و  هک  لاح  نآ  رد  دوب . هداد  هزاجا  دربن ، يارب  شناردارب 
هحفص  ] نآ یتفرگ ، رارق  یگرزب  هودنا  یتخس و  رد  هک  یماگنه  دوب : هدومرف  وا  هب  هتـسب و  شتـسار  يوزاب  هب  ار  يزرح  شراوگرزب  ردپ 
دننام یمغ  نم  يارب  هتشذگ  نم  رب  اهلاس  دیـشیدنا ، دوخ  اب  مالـسلاهیلع  مساق  ترـضح  امن . لمع  نآ  هب  ناوخب و  نک و  زاب  ار  زرح  [ 110

مالـسلاهیلع یبتجم  ماما  همان ، نآ  رد  درک . هاگن  نآ  يهتـشون  هب  دومن و  زاب  شیوخ  يوزاـب  زا  ار  زرح  نآ  سپ  تسا ، هدـماین  شیپ  زورما 
دق ءالبرک و  یف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  کمع  تیأر  اذا  کـنأ  کیـصوأ  مساـق ؛ اـی  يدـلو  اـی  دوب : هتـشون  شدـنزرف  هب  باـطخ  هنوگ  نیا 

نذأیل هداع  زاربلا ، نع  كاهن  املک  و  کحورب ، هیلع  لخبت  هلوسر و ال  ءادعأ  هللا و  ءادـعأل  داهجلا  زاربلا و  كرتت  الف  ءادـعالأ  هب  تطاحا 
مالسلاهیلع نیسح  ماما  تیومع  يدید  هک  ینامز  منک ، یم  تیصو  ار  وت  مساق ؛ يا  مدنزرف  يا  ۀیدبألا . ةداعسلا  یف  یظحتل  زاربلا  یف  کل 

وا هار  رد  ندش  ادف  يارب  ار  تدوخ  نکن ، كرت  ار  شربمایپ  ادخ و  نانمـشد  اب  ار  داهج  گنج و  دندرک ، هرـصاحم  نانمـشد  البرک  رد  ار 
لئان یگـشیمه  تداعـس  یـشوخ و  هب  هک  تسا  لاح  نآ  رد  دـهد ، هزاجا  وت  هب  ات  امن  يراشفاپ  دومن ، یهن  دربن  زا  ار  وت  وا  رگا  رادـم ، زاب 

[. 94  ] يدرگ یم 
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؟ تسین نم  رسپ  نسح  رگم 

يزیربت ربکایلع  خیش  جاح  موحرم  تفگ : یم  دوخ  ياهینارنخـس  زا  یکی  رد  یفاک  دمحا  خیـش  جاح  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  موحرم 
زا یمان  یبش  هک  ات  دـماین  شیپ  متفه  تسیب و  بش  ات  ناضمر  كرابم  هاـم  رد  متفر ، یم  ربنم  زیربت  رد  مدوب  ناوج  هک  یناـمز  تفگ : یم 
هام متفه  تسیب و  بش  دـنتفگ : ناشیا  هحفص 111 ] . ] دوب هدشن  روج  فرح  يهنیمز  متشادن  مه  یـضرغ  مربب ، مالـسلاهیلع  نسح  ماما  اقآ 

مالـس هک  یتقو  مدش . بایفرـش  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  ترـضح  سدقم  رـضحم  هب  ایؤر  ملاع  رد  مدـیباوخ و  متفر و  هناخ  هب  ناضمر 
زا یبدا  هئاسا  منک  یم  لایخ  متـسین ، بدایب  ياهرکون  نآ  زا  نم  ناج  یبیب  مدرک : ضرع  دندومرف . باوج  یتحاران  اب  ترـضح  مدرک ،

رسپ نسح  رگم  خیش ؛ جاح  دندومرف : ترضح  دیهد ؟ یم  ارم  باوج  روط  نیا  ارچ  دیشاب ؟ هدش  تحاران  نم  زا  امش  هک  دشاب  هدز  رس  نم 
[. 95  ] تسا مولظم  منسح  تسا ، بیرغ  منسح  ینک ؟ یمن  منسح  زا  يدای  ارچ  دنیامرف : یم  تسا . اجک  زا  لاکشا  هک  مدیمهف  تسین ؟ نم 

یبتجم ماما  نادنزرف  دنمجرا  ماقم 

. دنک جیوزت  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نارتخد  زا  یکی  تساوخ  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  یمارگ  دنزرف  ینثم ، ینـسح  بانج  هک  یماگنه 
هک ار  کی  ره  دنتسه  نم  نارتخد  امهیلع ) هللا  مالس   ) هنیکـس همطاف و  نم ؛ دنزرف  يا  دومرف : ناشیا  هب  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح 

مردام هب  هک  ار  همطاف  مدرک  رایتخا  وت  يارب  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تفگن . باوج  مرـش  تهج  هب  نسح  نک . رایتخا  یهاوخ 
يو زا  درک و  جاودزا  همطاف  اب  نسح  بانج  تسا . رتشیب  شتهابش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح 

بانج دوب . نابرهم  رایـسب  وا  اب  زین  همرتحم  نآ  تشاد و  یم  تسود  رایـسب  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  تنب  همطاف  ناشیا  دروآ  دنزرف  دنچ 
دوخ یـصو  ار  هحلط  نب  دمحم  نب  میهاربا  دوخ  يردام  ردارب  هحفص 112 ]  ] و دومن ، تلحر  هنیدم  رد  هک  تشاد  لاس  جنپ  یـس و  نسح 

يراوگوس هب  لاس  کی  تخورفا و  ياهمیخ  وا  ربق  رب  مالسلاامهیلع  نیسحلا  تنب  همطاف  درپس . كاخ  هب  عیقب  رد  ار  راوگرزب  نآ  وا  دومن .
بش و ماگنه  هک  داد  نامرف  ار  دوخ  یلاوم  دش ، مامت  لاس  کی  تدم  هک  ینامز  و  تشاد ، مایق  تدابع  هب  اهبـش  هزور و  اهزور  تسـشن و 
( اودقف ام  اودجو  له  ( ؛ تفگ یم  هک  دندینـش  ار  ییادص  ماگنه  بش  دنرادرب . مالـسلاهیلع  نسح  بانج  ربق  يور  زا  ار  همیخ  یکیرات  رد 

[. 96 « ] دش ضوع  ناشلاح  هدش و  سویأم  هکلب  ( » اوبلقناف اوسئی  لب  : ) تفگ وا  خساپ  رد  يرگید  و  دیدومن .» مگ  هک  ار  هچنآ  دیتفای  ایآ  »

شخبافش بآ 

، درک یم  یگدـنز  نادوهج  زا  یئانیبان  رتخد  ناشیا  يهناخ  یگیاسمه  رد  دـش ، نکاس  رـصم  رد  مالـسلااهیلع  هسیفن  يهدیـس  هک  یماگنه 
تشادرب و راوگرزب  نآ  وضو  بآ  زا  هدرب  تسد  دمآ و  راوگرزب  نآ  هناخ  هب  رتخد  نآ  هک  دوب  نتفرگ  وضو  لوغـشم  هسیفن  بانج  يزور 

[. 97  ] دش نشور  انیب و  شاهدید  راگدرورپ  تردق  هب  دیشک ، دوخ  نامشچ  رب 

دنوادخ دزن  رد  یشوپور  تمظع  شزرا و 

مالسلااهیلع هسیفن  يهدیس  هاگرد  هب  ریزگان  دندش ، هحفص 113 ]  ] راچد یطحق  یتخس و  هب  مدرم  دش و  مک  لین  بآ  رـصم  رد  لاس  کی 
ات دومرف  تمحرم  اهنآ  هب  ار  دوخ  شوپور  هدیس  دیامرف . یفطل  اهنآ  رب  دنوادخ  ات  دناهدومن  اعد  ياضاقت  راوگرزب  نآ  زا  و  دندروآ ، يور 

مارتحا رطاخ  هب  ادخ و  تردق  هب  دنتخادنا . لین  دور  رد  ار  هچراپ  نآ  رـصم  لها  دنیامن . هدـهاشم  ار  دـنوادخ  تردـق  دـنزادنایب و  ایرد  هب 
[. 98  ] درک ادیپ  شیازفا  لین  بآ  راگدرورپ  دزن  رد  هردخم  نآ 

میداد دنگوس  امش  قح  هب  ار  دنوادخ 
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جنرتسد لوصحم  نارتخد  ردام  يزور  درک . یم  یگدنز  نآ  دـمآرد  زا  هدومن و  یـسیر  هبنپ  هک  تشاد  رتخد  راهچ  رـصم -  رد  ینزریپ - 
درک هلان  هآ و  هراچیب  نزریپ  درک . زاورپ  دوبر و  وا  تسد  زا  ار  خن  ياه  هتـشر  نآ  ياهدنرپ  ناهگان  دشورفب . ات  درب  رازاب  هب  ار  شنادـنزرف 

وا هب  هدـش و  رثأتم  زین  دـندوب ، هدـید  ار  وا  لاح  هک  یناسک  منک . هیهت  نان  اجک  زا  اهنآ  يارب  میوگب و  هچ  ار  مناـمیتی  باوج  نم  تفگ : و 
نیا لاح  هب  رهاق ؛ رداق و  راگدرورپ  يا  دناوخ : ار  يادخ  هنوگ  نیا  تشادرب و  اعد  هب  تسد  هدیـس  دورب . هسیفن  يهدیـس  دزن  هب  ات  دـنتفگ 

زا نارگن  هتخوس و  یلد  اب  نزریپ  نآ  درک . دهاوخ  حالصا  ار  وت  رما  ادخ  نیشنب ؛ دومرف : نز  نآ  هب  هاگنآ  امرفب . یمحر  لاح  هتـسکش  نز 
ام دندرک : ضرع  ناشیا  هب  باطخ  و  دندمآ ، هدیس  يهناخ  برد  هب  مدرم  زا  یهورگ  هک  تشذگ  یتعاس  تسـشن . شناکدوک  یگنـسرگ 

قرغ هحفـص 114 ]  ] زا سرت  رطاخ  هب  ام  دـش ، خاروس  ام  یتشک  رهـش  نیا  کیدزن  میاهدـمآ  راید  نیا  هب  یتشک  يهلیـسو  هب  میناگرزاب و 
هب ار  خن  زا  ياههتفاب  دش و  رادیدپ  یغرم  لاح  نآ  رد  میداد ، دنگوس  امـش  قح  هب  ار  ادخ  میدرک و  هثاغتـسا  ادخ  هاگرد  هب  یتشک ، ندش 

دـصناپ دوخ  تاجن  يهنارکـش  هب  ام  میدرک . ادیپ  تاجن  ندش  قرغ  زا  هدومن و  دودسم  ار  خاروس  نآ  هلیـسو  هب  مه  ام  تخادنا ، ام  يوس 
[. 99  ] دومن تمحرم  نزریپ  هب  ار  اهلوپ  نآ  دروآ و  اج  هب  یهلا  رکش  هدیس  میاهدروآ . تروضح  هب  هرقن  مهرد 

ملاع ناریما  زا  يدنزرف  هطساو  هب  ادخ  تمحر 

باتک زا  مالسلاراد »  » باتک رد  دشاب . یم  مالسلااهیلع  هسیفن  هدیس  رهوش  مالـسلاامهیلع  قداص  رفعج  ماما  دنزرف  نمتؤم ، قاحـسا  بانج 
نفد رصم  رد  ار  وا  ات  دندومن  شهاوخ  قاحـسا  بانج  زا  رـصم  لها  هللجم ، يوناب  نآ  تلحر  زا  دعب  هک : هدش  تیاور  نیبغارلا » فاعـسا  »

: دیامرف یم  وا  هب  هک  دید  باوخ  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  بش  کی  هکنیا  ات  دش ، یمن  یضار  قاحسا  بانج  دنیامن .
تکرب هب  هک  یتسرد  هب  نکن ، تفلاخم  هسیفن  نفد  رد  رـصم  لها  اب  اهتکربب . مهیلع  لزنت  ۀـمحرلا  ناـف  هسیفن ، یف  رـصم  لـها  ضراـعت  ـال 

[. 100  ] دوش یم  لزان  رصم  لها  رب  تمحر  هسیفن  مدنزرف 

تیبلها میرک  ترایز  شاداپ  تشهب 

ناهگان دوب ، هتـسشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نماد  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يزور  دـندومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
نم ینب ؛ ای  دومرف : ربمایپ  تسیچ ؟ دـیامن  ترایز  هحفص 115 ]  ] امـش تلحر  دعب  ار  امـش  هک  یـسک  شاداپ  تفگ : دومن و  دنلب  ار  شرس 
ارئاز كاتا  نم  و  ۀنجلا ، هلف  هتوم  دعب  ارئاز  كاخا  یتا  نم  و  ۀنجلا ، هلف  هتوم  دعب  ارئاز  كابأ  یتأ  نم  و  ۀـنجلا ، هلف  یتوم  دـعب  ارئاز  یناتآ 

تداهـش زا  دعب  سک  ره  و  دوش ، یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دیآ  نم  ترایز  هب  مگرم  زا  دـعب  سک  ره  مدـنزرف ؛ يا  ۀـنجلا . هلف  کتوم  دـعب 
دنک تراـیز  تداهـش  زا  دـعب  ار  مالـسلاهیلع ) نسح  ماـما   ) تردارب سک  ره  و  دوـش ، یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دور  وا  تراـیز  هـب  تردـپ 

[. 101  ] دوش یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دیامن  ترایز  تتداهش  زا  دعب  ار  وت  سک  ره  نینچمه  دوش و  یم  بجاو  وا  رب  تشهب 

تاجن يهناهب 

دعب یگدنز و  ینارود  رد  ار  وت  سک  ره  دندومرف : مالسلاهیلع  یبتجم  ماما  هب  باطخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یشیامرف  رد 
[. 102  ] مهد تاجن  تمایق  زور  رد  ار  وا  تسا  بجاو  نم  رب  دیامن ، ترایز  نآ ، زا 

دیتسرفب مالس  نم  هب 

. ینغلبی هناف  مالـسلاب  یلا  اوثعبأف  اوعیطتـست  مل  ناف  یتایح  یف  یلا  رجاه  نمک  یتوم  دـعب  يربق  راز  نم  دـندومرف : مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما 
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ار نم  تراـیز  یئاـناوت  رگا  تسا ، هدومن  ترجه  نم  يوـس  هب  میگدـنز  نارود  رد  اـیوگ  دـیامن ، تراـیز  ارم  متداهـش  زا  دـعب  هک  یـسک 
هحفص 116] [. ] 103  ] دیسر دهاوخ  نم  هب  امش  مالس  انامه  هک  دیتسرفب  مالس  نم  هب  سپ  دیرادن 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  هشوگ  رگج  زا  يدای 

يداـه ماـما  ترـضح  تمدـخ  هب  دـیوگ : یم  ير  لـها  زا  يدرم  هک : دوـمن  تیاور  راـطعلا  ییحی  نب  دـمحم  زا  یمق ، هیوباـب  نبا  موـحرم 
ترضح نآ  هاگنآ  مدوب . هتفر  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترایز  هب  مدرک : ضرع  يدوب ؟ اجک  دومرف : ترضح  نآ  مدش ، فرشم  مالسلاهیلع 

امـش دزن  رد  هک  ار  میظعلادـبع  ربق  رگا  یناد ، یمن  ایآ  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  راز  نمک  تنکل  مکدـنع  میظعلادـبع  ربق  ترز  ول  امأ  دومرف :
[. 104  ] ياهدرک ترایز  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  نآ  لثم  ینک  ترایز  تسا 

یقرواپ

ءالج [ 4 . ] 145  / 44 راونألاراحب : زا  لقن  هب  ، 118 یتوکلم : یناضف و  رفس  [ 3 . ] 93 ح 24 هبیغلا ، باتک  [ 2 . ] 138  / 26 راونألاراحب : [ 1]
[6 . ] نمـض ح 73  314  / 43 راونألاراحب : زا  لـقن  هب  ، 439  / 1 مالـسلامهیلع : تیبلها  لئاضف  ياـیرد  زا  ياهرطق  [ 5 . ] 343  / 1 نویعلا :
[10 . ] 341  / 1 نویعلا : لـالج  [ 9 . ] ح 8  132  / 1 رابخألا : یناـعم  [ 8 . ] 842 ح 4 /   8  / 2 زجاعملا : ۀـنیدم  [ 7 . ] 344  / 2 نویعلاءالج :
284  / 43 راونألاراحب : [ 12 . ] 5 8 ح 483 /   / 2 زجاعملا : ۀنیدم  [ 11 . ] رییغت یمک  اب  130 ح 6 .  / 1 رابخألا : یناعم  ، 341  / 1 نویعلاءالج :

تدالو زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تازجعم  [ 15 . ] 601 تمحر : باحـس  [ 14 . ] 49 مالـسلاهیلع : یبتجم  نسح  ماما  لـئاضف  [ 13 . ] ح 50
 / 2 نیطیسلا : یلاعم  350 ؛ هبکاسلا : ۀعمدلا  ، 462 ءادهشلا : رارسا  339 ؛ نینوخ : ياهکشا  زا  لقن  هب  ، 167 هنامولظم : تداهش  ات  كرابم 
زین ـالبرک  رد  میئوگب  رگا  . » 239 هینیـسحلا : صئاصخلا  زا  لقن  هب  ، 450  / 2 مالـسلامهیلع : تیبلها  لئاضف  ياـیرد  زا  ياهرطق  [ 16 . ] 31

اهریشمش و کت  يهرارش  يهلیسو  هب  اهنآ  یگنشت  اما  دش ، یم  فرطرب  قیرط  نیا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  یگنسرگ 
2 ح 890،  / 26 زجاعملا : ۀنیدم  [ 19 . ] 326 ح 6  / 43 راونألاراحب : [ 18 . ] 12 هیآ : میرم ؛ هروس  [ 17 «. ] دش یم  هداد  باوج  اههزین  يهساک 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  تازجعم  [ 21 . ] 123 ح 2 تازجعملا : رداون  157 ح 26 ،  / 2 راربألا : ۀفیحص  [ 20 . ] 366 ح 24  / 43 راونألاراحب :
: مالسلامهیلع تیبلها  لئاضف  يایرد  زا  ياهرطق  [ 22 . ] 200  / 3 هسمخلا : لیاضف  زا  لقن  هب  ، 35 هنامولظم : تداهـش  ات  كرابم  تدالو  زا 

تابثا 46 ح 910 ،  / 2 زجاعملا : ۀنیدم  [ 24 . ] ثیدح 11 لیذ   338  / 43 راونألاراحب : [ 23 . ] 165 ح 5 ۀمامالا : لئالد  زا  لقن  هب  ، 468  / 2
ۀنیدم [ 27 . ] ح 25  157  / 2 راربألا : ۀفیحـص  ح 1 ،  123 تازجعملا : رداوـن  [ 26 . ] 25  / 2 مالعلا : حـئافن  [ 25 . ] ح 44  565  / 2 ةادهلا :
ۀنیدم [ 30 . ] 318 ح 2  / 43 راونألاراحب : [ 29 . ] 64 يهیآ : ءاسن ؛ يهروس  [ 28 . ] 121 یحیرط : بختنم  زا  لقن  هب  47 ح 65 ،  / 2 زجاعملا :

رد یتوافت  اب   333  / 43 راونألاراحب : 162 ح 43 ،  / 2 راربألا : ۀفیحص  [ 32 . ] 269 ح 29  / 43 راونألاراحب : [ 31 . ] 50 ح 915  / 2 زجاعملا :
 / 43 راونألاراحب : 27 ح 893 ،  / 2 زجاعملا : ۀنیدم  [ 34 . ] رییغت یمک  اب  51 ح 79   / 1 زجاعملا : ۀنیدم  ، 354  / 1 نویعلاءالج : [ 33 . ] دنس
هک دنامن  هتفگان  . » 477 نینوخ : ياهکشا  [ 36 . ] 313  / 43 راونألاراحب : 34 ح 898 ،  / 2 زجاعملا : ۀنیدم  [ 35 . ] رییغت یمک  اب  266 ح 25 .

نیـسح ماما  یلوم  ترـضح  البرک  رالاس  فیرـش  تیبلها  هک  یماگنه  رد  ار  نایرج  نیا  هدوب و  مور  هاـشداپ  هداتـسرف  تیاور ، نیا  يوار 
تیبلها لئاضف  ياـیرد  زا  ياهرطق  [ 37 «. ] تشاد ناـیب  وا  هب  ضارتـعا  تهج  هب  دـندرک  دراو  هنعلا  هیلع  دـیزی  سلجم  هب  ار  مالـسلامهیلع 

[38 . ] 358  / 1 نویعلاءالج : ، 659 مارملا : ۀـیاغ  تبقنم 8 ،  26 ۀبقنم : ۀـئام  ، 307  / 43 راونـألاراحب : زا  لـقن  هب  ، 446  / 1 مالسلامهیلع :
«. دراد مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  تمصع  رب  تلالد  زین  ثیدح  نیا  . » 308  / 43 راونألاراحب : 169 ح 55 ،  / 2 راربألا : ۀفیحص 

اهنآ هنیک  زا  ار  ناقفانم  ام  دیوگ : یم  يردخ ؛ دیعسوبا  هک  هدمآ  هقرحملا » قعاوص   » باتک رد  [ 40 . ] 72 ح 490  / 2 زجاعملا : ۀنیدم  [ 39]
لئاـضف ياـیرد  زا  ياهرطق  [ 41 (. ] 635  / 5 يذمرت : ننـس  ، 122 ۀـقرحملا : قـعاوص  ، ) میدرک یم  یئاسانـش  مالـسلاهیلع  یلع  هب  تبـسن 
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تداهـش ات  كرابم  تدالو  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تازجعم  [ 42 . ] ح 9  122 بقانملا : یف  بقاـثلا  ، 468  / 2 مالسلامهیلع : تیبلها 
ثنؤم نامه  یثنخ  زا  روظنم  [ 45 . ] 148 راونالا : قراشم  [ 44 . ] 53 ح 923  / 2 زجاعملا : ۀنیدم  [ 43 . ] 369 لامآلا : یهتنم  ، 142 هنامولظم :

57 ح 2.  / 2 جـئارخ : زا  لقن  هب   476  / 2 مالـسلامهیلع : تیبلها  لئاضف  ياـیرد  زا  ياهرطق  [ 46 . ] تسا هدـمآ  تیاور  لوا  رد  هک  تـسا 
يایرد زا  ياهرطق  [ 49 . ] 187 يربکلا : ۀـیادهلا  زا  لـقن  هب  ح 106 ،  75  / 2 زجاعملا : ۀـنیدم  [ 48 . ] 33 يهـیآ : نارمع ؛ لآ  يهروـس  [ 47]

هب ، 470  / 2 مالـسلامهیلع : تیبلها  لئاضف  ياـیرد  زا  ياهرطق  ، 162  / 2 راربألا : ۀفیحص  [ 50 . ] 478  / 2 مالـسلامهیلع : تیبلها  لئاضف 
رداون ح 23 ،  156  / 2 راربالا : ۀفیحـص  [ 51 . ] زجاـعملا ۀـنیدم  زا  لـقن  هب  . 414 یفلزلا : ملاـعم  ح 1 ،  306 بقانملا : یف  بقاـثلا  زا  لـقن 
ۀفیحص 11 ح 851 ،  / 2 زجاعملا : ۀنیدم  [ 53 . ] 226  / 43 راونألاراحب : [ 52 . ] ح 859  13  / 2 زجاعملا : ۀـنیدم  ح 10 ،  127 تازجعملا :
لوصا [ 55 . ] 345  / 1 مالـسلامهیلع : تیبلها  لئاضف  ياـیرد  زا  ياهرطق  [ 54 . ] ح 33  123 تازجعملا : رداوـن  ح 57 ،  157  / 2 راربألا :

157  / 2 راربألا : ۀفیحص  125 ح 6 ، تازجعملا : رداون  [ 56 . ] تسا هدمآ  زین  رگید  ربتعم  ياهباتک  رد  فیرش  تیاور  نیا  . 362  / 2 یفاک :
[60 . ] 11 ح 852  / 2 زجاعملا : ۀنیدم  : 157  / 2 راربألا : ۀفیحص  [ 59 . ] 372  / 1 نویعلا : ءالج  [ 58 . ] 327  / 43 راونألاراحب : [ 57 . ] ح 24
 / 43 راونألاراحب : ، 354  / 1 كردتسملا : ، 14  / 4 بوشآ : رهـش  نبا  بقانم  ، 439  / 1 مالـسلامهیلع : تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  ياهرطق 

14 ح  / 2 زجاعملا : ۀنیدم  [ 64 . ] يهیآ 34 نامقل : يهروس  [ 63 . ] 63 ح 930  / 2 زجاعملا : ۀنیدم  [ 62 . ] 365  / 1 نویعلا : ءالج  [ 61 . ] 339
[66 . ] 379  / 1 نویعلا : لالج  [ 65 . ] 328  / 43 راونألاراحب : زا  لـقن  هب  ، 159  / 2 راربألا : ۀفیحـص  ح 14 ،  129 تازجعملا : رداوـن  ، 864
2 زجاعملا : ۀنیدم  [ 67 . ] ۀمامالا لئالد  زا  لقن  هب  158 ح 30 ، راربألا 2 /  ۀفیحص  ، 11  / 2  / 2 زجاعملا : ۀنیدم  124 ح 5 ، تازجعملا : رداون 
: تازجعملا رداون  [ 69 . ] 562 ح 28  / 2 ةادهلا : تابثا  12 ح 858 ،  / 2 زجاعملا : ۀنیدم  126 ح 8 ، تازجعملا : رداون  [ 68 . ] 74 ح 105 / 
168 ح  / 2 راربألا : ۀفیحص  22 ح 880 ،  / 2 زجاعملا : ۀنیدم  [ 70 . ] 562 ح 29  / 2 ةادهلا : تابثا  13 ح 858 ، زجاعملا : ۀنیدم  126 ح 9 ،

یبتجم ماما  ياـعد  [ 72 . ] ح 53  168  / 2 راربألا : ۀفیحـص  ح 862 ،  14  / 2 زجاعملا : ۀـنیدم  ح 13 ،  128 تازجعملا : رداوـن  [ 71 . ] 50
اهنیا ءادهشلادیس ، مردارب  ارهز و  يهمطاف  مردام  یضترم و  یلع  مردپ  یفطصم و  دمحم  مدج  قحب  ادنوادخ ؛ دوب : هنوگ  نیا  مالـسلاهیلع 

: راونألاراحب [ 74 . ] 566 ةادهلا 2 /  تابثا  [ 73 . ] 193 مالسلامهیلع : موصعم  هدراهچ  زا  يزیگنا  تفگش  تازجعم  بیاجع و  امرفب . هدنز  ار 
[77 . ] ح 920  52  / 2 زجاعملا : ۀـنیدم  [ 76 . ] ح 38  160  / 2 راربألا : ۀفیحـص  ح 9 ،  329  / 43 راونـألاراحب : [ 75 . ] ح 8  228  / 43

ۀـصالخ زا  لـقن  هب  ، 188 مالـسلامهیلع : موـصعم  هدراـهچ  زا  يزیگنا  تفگـش  تازجعم  بیاـجع و  [ 78 . ] ح 1  323  / 43 راونألاراحب :
یبتجم نسح  ماما  لئاضف  [ 81 . ] م 23 ح 8  178 قودص : موحرم  یلاما  [ 80 . ] 191 مالـسلاهیلع : یبتجم  نسح  ماما  لئاضف  [ 79 . ] رابخألا
موحرم ناوید  [ 85 . ] 351  / 1 نویعلا : ءالج  [ 84 . ] 348  / 1 نویعلا : ءالج  [ 83 . ] ح 98  69  / 2 زجاعملا : ۀـنیدم  [ 82 . ] 273 مالسلاهیلع :

ةابثا [ 88 . ] 175 مالسلامهیلع : موصعم  هدراهچ  زا  يزیگنا  تفگـش  تازجعم  بیاجع و  [ 87 . ] 342  / 2 نویعلا : ءالج  [ 86 . ] 121 یناپمک :
: یناپمک موحرم  ناوید  [ 91 . ] 281 مالسلاهیلع : یبتجم  نسح  ماما  لئاضف  [ 90 . ] 554 ح 1  / 2 ةادهلا : ةابثا  [ 89 . ] 266 ح 49  / 2 ةادهلا :
ح 3. م 24   115 قودـص : موحرم  یلاما  [ 93 . ] 132  / 51 راونألاراحب : ، 126 روهظ : ات  تدـالو  زا  مالـسلاهیلع  يدـهم  ماـما  [ 92 . ] 126
زا لـقن  هب  ، 214 مالـسلاهیلع : نیـسح  ماما  تاکرب  راـثآ و  [ 95 . ] ح 931  63  / 2 زجاعملا : ۀـنیدم  [ 94 . ] ح 44  218  / 45 راونالاراحب :
زا لقن  هب  ، 327  / 1 ثداوحلا : عیاقولا و  [ 97 . ] 314 لامآلا : یهتنم  [ 96 . ] 198  / 3 مالسلاهیلع : يدهم  ترضح  ناتـسوب  لبلب  زا  ياههمغن 

. دشاب یم  مالسلاهیلع ) یبتجم  ماما   ) یلع نب  نسح  نب  دیز  نب  نسح  یمارگ  رتخد  اهیلع  هللا  مالـس  هسیفن  هدیـس  ترـضح  بابحألا . ۀفحت 

. دوش یم  هراـشا  تازجعم  نآ  زا  یخرب  هب  شخب  نیا  رد  هک  دنتـسه . يرامـشیب  تاـمارک  ياراد  تسا و  رـصم  روشک  رد  ناـشیا  هاـگراب 
257 ح  / 10 هعیشلا : لئاسو  [ 101 . ] 196 خیراوتلا : بختنم  [ 100 . ] 327  / 1 ثداوحلا : عیاقولا و  [ 99 . ] 327  / 1 ثداوحلا : عیاقولا و  [ 98]
(: مجرتم  ) تارایزلا لماک  [ 104 . ] 326 مالـسلاهیلع : یبتجم  ماما  لئاضف  [ 103 . ] 326 مالـسلاهیلع : یبتجم  نسح  ماما  لـئاضف  [ 102 . ] 17

.246  / 1 لامآلا : یهتنم  ، 975
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