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دندرکن یفرعم  ناراگتسر  ار  ناشنایعیش  مالسلا و  هیلع  یلع  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  11رگم 

دندرکن یفرعم  تناما  لقث و  ود  زا  یکی  ار  مالسلا )  هیلع  یلع ( هلاو ) هیلع  هللا  یلص  هللا ( لوسر  27رگم 

دنتسه نیمز  لها  يارب  یناما  نم  تیب  لها  دندومرفن  هلاو )  هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  38رگم 

دندرکن یفرعم  ملع  باب  ار  مالسلا  هیع  یلع  هلاو )  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  41رگم 

؟؟؟؟ تسانعم هچ  هب  54الوم 

تسا تمارایتخا  بحاص  رمالا و  یلوا   ( مالسلا هیلع   ) یلع دندومرفن  هلاو )  هیلع  هللا  لص   ) هللا لوسر  58رگم 

دندرکن یفرعم  دوخ  سفن  ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع  ( هلاو هیلع  هللا  یلص  هللا (  لوسر  77رگم 

دندرکن حیرصت   ( مالسلا هیلع   ) نینموملا ریما  تماما  هب  ریدغ  هبطخ  رد   ( هلاو هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  95رگم 

مخ ریدغ  هبطخ  زا  یشخب  98نتم 

تسا هلیسو  مالسلا ) هیلع   ) یلع دندومرفن  هلاو )  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  110رگم 

لسوت تحص  113تابثااّما 

دنهاوخیم هچ  ناشنایعیش  زا  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلا لها  تسیک و  یعقاو  126هیعیش 

هقباسم 147تالاوس 

زکرم 154هرابرد 

زکرم 157هرابرد 
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؟ مدش هعیش  ارچ 

باتک تاصخشم 

 - 1363 نیسحدمحم ، ینایغط ، هسانشرس : 

. ینایغط نیسحدمحم  مدش /؟ هعیش  ارچ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1394 ترتع ، رطع  مق : رشن :  تاصخشم 

5/14×5/21 س م. 96 ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر 3-152-243-600-978  30000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. همانباتک تشاددای : 

اه هیدر  اه و  هیعافد  هعیش --  عوضوم : 

BP212/5/ط73چ4 1394 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/417 ییوید :  يدنب  هدر 

3930194 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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هراشا
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فلوم همدقم 
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(1) ُهَعَم ُّقَْحلا  َو  ِقَْحلا  َعَم  ٌِیلَع  دندومرف : ملسو ،  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  نینزان  دوج  هک و  تهج  نا  زا 

یفرعم یمالـسا  تما  هب  ار  تیناقح  یلک  كالم  نخـس  نیا  اـب  و   ( ، مالـسلا هیلع  یلع ( هارمه  قح  تسا و  قح  هارمه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
ناشریسم رد  نتشاذگ  مدق  ناشراتفر و  ندید  ناشمالک و  ندینـش  و  مالـسلا )  هیلع   ) نینموملا ریما  هب  هاگن  اب  یمالـسا ، تما  ات  دندومرف ، 

ریقح اذـل   ، دـناشکیم یهلا  سودرف  یهلا و  ياضر  هب  ار  اهنا  هک  یقیرط  نامه   ، دـننیزگرب ار  قح  قیرط  دـنهد و  تاجن  تلالظ  زا  ار  دوخ 
رود ایناثو   ، مهد رارق  میالوم  تفرعم  ریسم  رد  ار  دوخ  الوا ، ات  منک  يروا  عمج  ار  یبلاطم  تقیقح ، نیا  لوح  هک  مدش  نیا  رب  مه  نیرتمک 

لاعتم دنوادخ  هجوت  دروم  زیچ  ان  لمع  نیا  تسا  دیماو   ، هللا ءاش  نا  دـشاب  یتیادـهار  تیالو  نانمـشد  نیبصعتم و  و   ، تقیقح زا  ناگداتفا 
دـنهد و رارق  شیوخ  فطل  نیرق  ار  نیرتمک  نیا  دوش و  عقاو  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  ناـممولظم  يـالوم  صخـالب  یهلا  جـجحو 

دییات تیالو  زا  عافد  ریسم  رد  ار  ریقح  زین  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ارس  ود  يوناب 

دلج 1 مالسلا ، هیلع  يرکسعلا  نسحلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  - 1
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هدعقیذ 1436 مهدزای  ینایغط  نیسح  دمحم  هللا  ءاش  نا  دنیامرف  ءاضما  دوخ  کچوک  عفادم  نیا  يارب  ار  ریسم  نیا  رد  تداهـش  دنیامرف و 
 ( مالسلا هیلع   ) ءاضر ماما  تدالو  اب  فداصم 

دندرکن یفرعم  ناراگتسر  ار  ناشنایعیش  مالسلا و  هیلع  یلع  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  رگم 

ناراگتسر ار  ناشنایعیش  مالسلا و  هیلع  یلع  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  رگم 
دندرکن یفرعم 
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رارق ازسان  تتامش و  دروم  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملا  ریما  نیبحم  نایعیـش و  مالـسلا ، )  هیلع   ) نینموملا ریما  تیالو  نانمـشد  هنوگچ 
دوجو هکیلاح  رد   ، دننکیم کیرحت  هیجان  هقرف  نیا  هیلع  رب  ار  ناهج  ناناملـسم  دننکیم و  یفرعم  رفاک  ای  كرـشم  ار  هورگ  نیا  دـنهدیم و 

ام َو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  دـندومرف َ( : شفـصو  رد  ، لاعتم دـنوادخ  هک  يربمغیپ  نامه  ملـسو )  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نینزان 
یهن هچنآ  زا  و  دـینک ،) ارجا  (و  دـیریگب هدروآ  امـش  يارب  ادـخ  لوسر  ار  هچنآ  (1)( باقِْعلا ُدـیدَش  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  اوُهَْتناَـف  ُْهنَع  ْمُکاـهَن 

هیلع  ) نینموـملا ریما  زا  يوریپ  هب  رما  ار  اـم  ! تسا دـیدش  شرفیک  دـنوادخ  هـک  دـیزیهرپب  ادـخ  تفلاـخم ) ) زا و  دـییامن ؛ يراددوـخ  هدرک 
ار ناشنایعیش  مالسلا و  هیلع  نینموملا  ریما  شرافـس  ننـست  لها  بتک  قبط   (، ملـسو هلاو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  رگم  دندرک .  مالـسلا )

یفرعم ترـضح  زا  يوریپ  رد  ار  تاجن  هار  اهنت   ( هلاو هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  رگم  دندرک ؟؟؟  شومارف  ننـست  لها  ارچ  سپ   ، دـندرکن
زا لصف  نیا  رد  دنا  هداد  رارق  دوخ  يور  شیپ  ار  نامتک  هار  یخرب  هک  تهج  نا  زا  دندرکن ؟؟؟ 

رشحلا ( 7 - ) 1

ناراگتسر ار  ناشنایعیش  مالسلا و  هیلع  یلع  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  رگم 
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رباج نع  -1 مینک .  صالخ  يربخ  یب  نیا  زا  ار  ناربخ  یب  میشاب و  هتسب  ار  نامتک  هار  ات  مینکیم  هراشا  ننست  لها  ناگرزب  بتک  هب  باتک 
لاق هّللا  دبع  نب 

هبعکلا یلإ  تفتلا  مث  یخأ ،» مکاتأ  دق  : » مّلس هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  لاقف  بلاط ، یبأ  نب  یلع  لبقأف  مّلس ، هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  دنع  انک 
دهعب مکافوأ  و  یعم ، انامیإ  مکلوأ  ّهنإ  : » لاق مث  همایقلا ،» موی  نوزئافلا  مهل  هتعیـش  اذه و  ّنإ  هدـیب  یـسفن  يذـلا  و  : » لاق مث  هدـیب  اهبرـضف 
اُولِمَع َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  تلزن : و  لاق : هیزم » هّللا  دـنع  مکمظعأ  و  هّیوسلاـب ، مکمـسقأ  و  هیعرلا ، یف  مکلدـعأ  و  هّللا ، رمأـب  مکموقأ  و  هّللا ،

هیلع  ) نینموـملا ریما  سپ   ، میدوـب  ( هلاو هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  دزن   ، دـیوگیم هللا  دـبع  نـب  رباـج  ) ِهَّیِرَبـْلا ُْریَخ  ْمُـه  َکـِئلوُأ  ِتاـِحلاَّصلا 
تسد دندرک و  هبعک  هب  ور  سپس   ، دش دراو  امش  رب  مردارب  هنیا  ره   : دندومرف  ( هلاو هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  سپـس   ، دندش دراو  ( مالـسلا

وا نایعیـش  و  مالـسلا ) هـیع   ) یلع نـیا  تـسوا  تردـق  تـسد  رد  نـم  ناـج  یئادـخ  نا  هـب  دـندومرف :  دـنتفرگ و  ار  مالـسلا )  هـیلع   ) یلع
ادخ و دهع  هب  دشابیم  اه  امش  نیرتافو  اب  دروا و  نامیا  امش  همه  زا  لوا  یلع )  ) وا هکیتسردب   : دندومرف سپس   . تمایق زور  رد  دنناراگتسر 

گرزب راگدرورپ  دزن  رد  امش  همه  زا  شا  هبترم  هیوسلاب و  امش  همه  زا  نیرت  هدننک  میسقت  تییعر و  نایم  رد  اه  امش  نیرت  لداع 

دیدرگ (1) لزان  ِهَّیِرَْبلا  ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  هیا  تقو  نامه  ردو  تسا ،  رت 

نب یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترضح  بتاک  يراصنا  لیحارش  نب  دیزی  -2

372 ص : ج 42 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  - 1
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دوب و نم  هنیـسب  شکراـبم  تشپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءاـیبنالا  متاـخ  تلحر  تقو  دومرف : هک  ترـضح  نآ  زا  مدینـش  تفگ   ، بلاـط یبأ 
يدـعوم و کتعیـش و  مه   ......) هیربلا ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  نا  یلاـعت  هللا  لوق  عمـست  مل  یلع أ  اـی  دـندومرف :
دندروآ و نامیا  هک  یناسک  ار ، هفیرـش  هیا  يا  هدینـشن  ایا  یلع  ای  ( ) نیلجحم ارغ  نوعدـت  باسحلل  ممالا  تعمتجا  اذا  ضوحلا  مکدـعوم 
رد دوب  دهاوخ  رثوک  ضوح  رانک  رد  امشو  نم  هاگدعو  دنتسه و  وت  نایعیـش  ناشیا  ! دنیادخ تاقولخم  نیرتهب  دنداد ، ماجنا  حلاص  لامعا 

(1)  . نایور دیفس  ياوشیپ  دنناوخب  ار  امش  باسح  يارب  قیالخ  دنوش  عمج  هکیتقو 

دیامن یم  لقن  هدوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  هباحـص  رابک  زا  هک  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  زا   ، یطویـس نیدلا  لالج  - 3
هللا یلـص   ) مرکاربمغیپ دندش ،  دراو   ( مالّـسلا هیلع   ) بلاط یبأ  نب  یلع  هک  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تمدخ  رد  تفگ  هک 

تاـحلاصلا اولمع  اونمآ و  نیذـلا  نا  لزنف  همیقلا  موی  نوزئاـفلا  مهل  هتعیـش  اذـه و  نا  هدـیب  یـسفن  يذـلا  و  دـن :  دومرف  ملـسو )  هلاو  هیلع 
نیذلا نا   ، هیا هاگنا   . دنناراگتـسر تمایق  زور  وا  هعیـش  درم و  نیا  تسوا  تردق  هضبق  رد  نم  ناج  هکیـسک  هب  مسق  ) هیربلا ریخ  مه  کئلوا 

 . دش لزان  هیربلا  ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و 

هللا یلص   ) مرکا لوسر  دیدرگ  لزان  روکذم  هیآ  نوچ  هک  هدومن  تیاور  تما ) ربح   ) ساّبع نبا  زا  يدع  نبا  زا  شریسفت  رد  وا  نینچمه  و 
ییایم نییضرم  نیضار  همیقلا  موی  کتعیش  تنا و  یتأت  دندومرف :  ( مالّسلا هیلع  یلع ( نینمؤملاریما  هب  هلآ ) هیلع و 

دهاوش باتک   ، یناکـسحلا هّللا  دبع  نب  هّللا  دـیبع  مساقلا  وبا  مکاح  بقانم و  مهدـفه  لصف  رد  یمزراوخ  دـمحا  نب  قفوم  دـیؤملا  وبا  - 1
صاوخ هرکذت  رد ص 31  يزوج  نبا  طبس  بلاطلا و  تیافک  رد ص 119  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  لیصفتلا و  دعاوق  یف  لیزنّتلا 

همئالا هفرعم  یف  همالا 
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 ( تسا یضار  امش  زا  دنوادخ  دیتسه و  یضار  دنوادخ  زا  هکیلاح  رد   ، تمایق زور  وت  نایعیش  وت و 

 ( ملـسو هلا  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تمدخ  تفگ  هک  هدومن  لقن  هّللا  دـبع  نب  رباج  زا  ادنـسم  شبقانم ، مهن  لصف  رد  یمزراوخ  -4
تمـسب دندش  تفتلم  هاگنآ  یلع )  ) نم ردارب  دمآ  امـشب  ور   ) یخا مکاتا  دق  دـندومرف : ترـضح  دـمآ  امب  ور  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع ؛  میدوب

ناج هکیسک  هب  مسق  ) همیقلا موی  نوزئافلا  مه  هتعیش  اذه و  نا  هدیب  یـسفن  يذلا  و  دندومرف :  دنتفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هبعک و 
( دنناراگتسر تمایق  زور  وا  هعیش  درم و  نیا  تسوا  تردق  هضبق  رد  نم 

 . مینکیم هراشا  نا  زا  یکچوک  یشخب  هب  اهنت  هک  دشابیم  دوجوم  ننست  لها  ددعتم  بتک  رد   ، نیماضم نیا  هب  بیرق  تسا  رکدت  هب  مزال 

(1)« هنجلا یف  کتعیش  تنأ و 

هّنجلا یف  کتعیش  تنأ و  ّیلع  ای  »

(2) هّنجلا یف  کتعیش  تنأ و  ّیلع  ای  مّلس ) هیلع و  هّللا  یلص   ) هّللا لوسر  لاق 

(3)، نیِحَمْقُم اباضغ  كّودع  هیلع  مدقی  و  نیّیضرم ، نیضار  کتعیش  تنأ و  هّللا  یلع  مدقتس 

یسکی نم  لوأ  و  تنأ ، مث  دّمحم ، یبحی  نم  لوأ  و  تنأ ، مث  دّمحم  هنع  ضرألا  قشنت  نم  لوأ  یلع  ای  هنجلا ، یف  کتعیش  تنأ و  یلع  ای 
(4) ادجاس یلع  بکناف  تنأ ، مث  دّمحم 

285 ص : ج 12 ، دادغب ، خیرات  - 1
336 ص : ج 42 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  - 2

107 ص : ج 4 ، رثألا ، ثیدحلا و  بیرغ  یف  هیاهنلا  - 3
114 ص : بقانملا ، - 4
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هعیـش دـنیوگیمزاب  دـننکیم ، لقن  ار  هنجلا ) یف  کتعیـش  تنأ و  یلع  ای  ثیدـح (  هک   ، ننـست لها  بتک  دانـسا و  همه  نیا  دوجو  اـب  لاـح 
عارتخا نایناریا  تسد  هب  هیوفـص  نامز  رد  دنیوگیم  ای  تسا و  هدش  داجیا  نوعلم  ءابـس  هللا  دبع  تسد  هب  دـنیوگیم  تسا و  لطاب  یبهذـم  ،

دوخ هلیـسوبو  ( هلاو هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نامز  رد  هک  یبهذم  ، بصعت همه  نیا  زا  بجع  ؟؟  لهج همه  نیا  زا  بجع  تسا ؟؟؟  هدـش 
هتخاس عیـشت  دـنتفگ  هکنیا  تسا ؟؟  نایناریا  هتخاس  عیـشت  ایا   . دـننادیم نایناریا  هدـش  هتخاس  لطاب و  بهذـم  ار  تسا  هدـش  یفرعم  ناـشیا 

نیا داجیا  يانعم  هب  اهنا ،  عیـشت  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  زا  نایناریا  رایـسب  تیامحو  تسا  هناـضرغم  لـطاب و  یمـالک  تسا ، ناـیناریا 
هللا یلص  هللا ( لوسر  یبرقلا  يوذ  زا  اهنا  تیامح  مالـسلا و  مهیلع  تیبلا  لها  بتکم  هب  اهنا  هجوت  نایناریا و  عیـشت  تلع  و   ، تسین بهذم 

تسا زیچ  دنچ  ملسو )  هلاو  هیلع 

هدومن و كرد  دوز  ار  تقیقح  ّقح و  ددرگن  اهنآ  عنام  بّصعت  تداع و  لهج و  هاگره  هک   ، دنکیم باجیا  نایناریا  تواکذ  شوه و  الّوا :
یهارکا رابجا و  دندوب و  هداد  اهنآب  ناناملسم  هک  یلماک  يدازآ  اب   ، نیملسم بارعا  تسدب  ناریا  حتف  زا  دعب  هچنانچ  دنریذپب ؛ لد  ناجب و 

نید دندرب  مالسا  تقیقحب  یپ  قیقد  ياه  يواکجنک  ناناملـسم و  اب  ترـشاعم  رثا  رد  هک  نیمه  دنتـشادن  مالـسا  سّدقم  نید  لوبق  رد  مه 
ءدـبم ود  هب  هدـیقع  زا  یبلق  هقـالع  لـیم و  قوش و  اـیند  کـی  اـب  هداد و  صیخـشت  لـطاب  ار  هلاـسرازه  نیدـنچ  تیـسوجم  یتسرپ و  شتآ 

دندومن رایتخا  ار  مالسا  يدیحوت  نید  دندنادرگ و  يور  نادزی )  ) و نمیرها ) )

عبات شناد  درخ و  يور  زادندید   ( مالّـسلا هیلع  یلع ( ترـضح  زا  يوریپ  ینعی   ، عیـشت بهذم  رد  ار  تیناقح  هتبثم  لئالد  یتقو  نینچمه  و 
تیب لها 
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دندش مالسلا ) مهیلع  )

نوراه و تفالخ  نامز  رد  مالسلا )  هیلع  نینمؤملاریمأ ( هب  اهنآ  يدنم  هقالع  تیالو و  ماقمب  نایناریا  هجوت   ، نایارس هوای  لوق  فالخ  رب  و 
دیناود هشیر  نایناریا  لد  رد  تدوم  دقع  نیا   ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا ( لوسر  دوخ  نامز  زا  هکلب  هدوبن  نومأم 

یلع ترـضح  رد  ار  تقیقح  قح و   ، تیناریا هصاخ  تواکذ  شوه و  يور  دشیم ، ناملـسم  دـمآ و  یم  هنیدـمب  یتقو  یناریا  ره  هکنآ  هچ 
گنچ  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  یئامنهار  رماب و   ، ترضح نآ  تیالو  مکحم  نامـسیر  نیتم و  لبحب  اذل  دیدیم ؛ مالّـسلا ) هیلع  )

دزیم

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ءایبنالا متاخ  هک  اجنآ  ات  دیدرگ  نامیا  بتارم  تاجرد و  عیمج  دجاو  هک  هدوب  یسراف  ناملـس   ، نایناریا هلـسلس  رس 
، دش فورعم  ءادتبا  نامه  زا  تسا ) تیب  لها  ام  زا  ناملس  ) تیبلا لها  انم  ناملس  دندومرف : وا  هرابرد  دنا ، هتشون  نیقیرف  ياملع  هچنآ  ربانب 

. دوب هفیقس  يّدج  نیفلاخم  زا  ترضح و  نآ  تیالو  هب  دنم  هقالع  صلاخ و  نایعیش  زا  ناملس  نیا  يدّمحم و  ناملسب 

، نیقیلا نیعب  دوب و  هدینـش  ترـضح  نآ  هراـبرد  ار  ملـسو )  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ) هّللا لوـسر  تاـنایب  دـیجم و  نآرق  تاـیآ  هکنآ  تهج  زا 
 ) مرکا لوسر  زا  ررکم  هک  اریز  تسا  ملسو ) هلاو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمغیپ ادخ و  تعاطا  ( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  تعاطا  هک  دوب  هدیمهف 
نم ینفلاخ و  دقف  ایلع  فلاخ  نم  هّللا و  عاطا  دـقف  ینعاطا  نم  ینعاطا و  دـقف  ایلع  عاطا  نم  دـندومرفیم :  هک  دینـشیم   ( هلاو هیلع  هللا  یلص 

هّللا فلاخ  دقف  ینفلاخ 

هدرک و تفلاخم  نم  اب  دـنک  تفلاـخم  مالـسلا ) هیلع  یلع ( اـب  هکره  هدرک و  تعاـطا  نم  زا  دـنک  تعاـطا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع زا  هکره  )
اب قیقحت  هب  دنک  تفلاخم  نم  اب  هکره 
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هنمزا رد  هچ  و   ( هلاو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ نامز  رد  هچ   ، دشیم ناملـسم  تفریم و  هنیدمب  هک  یناریا  ره  اذـل   ( ، تسا هدرک  تفلاخم  ادـخ 
دش یم  دراو  ترضح  نآ  کلس  تعاطا و  رد  هّیدعب 

دیلوت اهراشف  اهتیدودحم و  نامه  هک  دشیم ! لئاق  یئاهتیدودـحم  اهنآ  يارب  هدـش و  ینابـصع  تخـس  رمع   ، تفالخ بصاغ  تهج  نیمهب 
ار اهنآ  هلاو )  هیلع  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  هریس  تاروتسد و  فالخ  رب  رمع  ارچ  هک  دندش ، رثأتم  رایسب  هدومن و  اهنآ  لد  رد  توادع  هنیک و 

 . تسا هدومن  عنم  یمالسا  قوقح  زا  درط و 

هجوتم ترضح  نآ  نیرهاط  ترتع  و   ( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  سّدقم  ماقمب  ار  نایناریا  همه ، زا  شیب  هک  يزیچ  نآ  اهنیا  رب  هوالع  و 
نینمؤملا ریما  هک  دوب  یلماک  يرادـفرط  تفرگ ، رارق  اـهنآ  لد  رد  شتّبحم  دـندومن و  هلماـک  تاـقیقحت  ترـضح  نآ  دروم  رد  هک  دومن ،

دندومن یناریا  ریسا  ناگدازهاش  زا   ( مالّسلا هیلع   ) یلع

ناناملسمب يزینکب  ار  ریـسا  ياهنز  مامت  درک  رما   ( رمع  ،) تفالخ بصاغ  دندومن  دراو  هنیدمب  ار  نوفـسیت )  ) نئادم ءارـسا  یتقو  هکنآ  هچ 
ءارسا نایم  ناریا  هاشداپ  ، درجدزی رتخد  ود  دنمرتحم ، ینثتسم و  ناگدازهاش ، دندومرف : دندش و  عنام  مالسلا )  هیلع   ) نینمؤملا ریمأ   ، دنهدب
بلاط ار  ناناملسم  زا  يدرف  ره  دنزیخرب و  نک  رما  دندومرف : ترـضح  درک  دیاب  هچ  سپ  تفگ  رمع  ؛ داد يزینکب  ار  اهنآ  دوشیمن  ، دنتـسه

هک  ) ار رکب  یبا  نب  دّمحم  نانز ، هاش  دندرک  رظن  هباحص  نایم  رد  دنتساخرب  ترـضح  نآ  روتـسدب  اذلف  دنریذپب ، يرهوشب  هنادازآ  دندش ،
هب دندومن و  باختنا  ار  هّللا  لوسر  طبس  مالسلا ، ) هیلع  ) نیسح ماما  ترضح  ونابرهش  و  دوب ) ترضح  نآ  بیبر  هدش و  تیبرت 
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) دّمحم لآ  قداص  مشش  ماما  ردام  هورف ، ّما  ردپ  هیقف ) مساق   ) داد دمحمب  يدنزرف  دنوادخ  نانز  هاش  زا  هکدنتفر  اهنآ  هناخب  یعرـش ، دقع 
( هیلع هّللا  مالس 

 . دندش دلوتم  مالّسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  مراهچ ، ماما   ، ونابرهش زا  و 

بلطم نیمه  دندومن  ادیپ  ترضح  نآب  یصوصخم  هقالع  دیسر  نایناریا  هب  یناریا  ناگدازهاش  زا  ترـضح  نآ  يرادفرط  ربخ و  نیا  یتقو 
. دنیامن یلصفم  تاقیقحت  ترضح  نآ  فارطا  رد  هک  دش  ببس  ترضح  نآب  يدنم  هقالع  و 

لـصف الب  تفالخ  تماما و  تیالو و  هب  هقح ، لئالدب  دندومن ، ادیپ  اهنآ  اب  هک  يدروخرب  ناناملـسم و  تسدب  ناریا  حتف  زا  دعب  اصوصخم 
. دندومن رهاظ  ار  دوخ  بهذم  ینلع و  ار  دوخ  یبلق  هقالع  دیاقع و   ، دش فرط  رب  عنام  هک  نیمهو  دندرب  یپ  ترضح  نآ 

لبق لاس  دصتفه  زا  هکلب  هتشادن  هیوفص  تنطلس  هرود  ای  نومأم و  نوراه و  تفالخ  نامزب  یطبر  بهذم  يدازآ  هدیقع و  روهظ  نیا  سپ 
لآ هملایدب  ناریا  رد  روما  مامز  هک  يرجه ) مراهچ  نرق  رد  ینعی   ) دیدرگ رگ  هولج  ناریا  رد  عیشت  قح  بهذم   ، هیوفص تنطلس  روهظ  زا 

هّیبلق تانونکم  دندومن و  هقالع  راهظا  هدرپ  یب  دندومن ، ادیپ  لماک  يدازآ  نایناریا  هتـشادرب و  تقیقح  نیا  يور  زا  هدرپ  دش  راذگاو  هیوب 
دنتخاس رهاظ  ار  دوخ 

لها هب  یصاخ  هجوت  نوچ  دیسر  دوب ) دومحم  وا  یمالسا  مان   ) هک لوغم  ناخ  نازاغب   ، ناریا تنطلـس  هک  يرجه  لاس 694  رد  نینچمه  و 
هب تنطلس  هک  لاس 707  رد  وا  تافو  زا  دعب  دیدرگ و  رت  رهاظ  عیـشت ، ّقح  بهذـم  دومن ، ادـیپ  مالـسلا ) مهیلع  ) تراهط تمـصع و  تیب 

( هدنبادخ هاش  دمحم  )
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تاثحابم و رثا  رد  تسا ،  هدروآ  دوخ  خـیرات  رد  ینادـمه  یعفاش  خّروم  ملاع و  میعن ،  وبا  ظـفاح  هچنآ  رب  اـنب   ، دیـسر ناـخ  نازاـغ  ردارب 
رّهطم نب  یلع  نب  فسوی  نب  نسح   ، ریبک هماّلع   ، نیّدـلا هّلملا و  لامج  نیب  یهاشنهاش  رابرد  رد  هاشداپ  صخـش  روضح  رد  هک  یتارظاـنم 

هک یعفاش  هاضقلا  یضاق  یغارم  کلملا  دبع  نیدلا  ماظن  هجاوخ  اب  تسا  هدوب  رصع  نآ  رد   ، هعیـش ءاملع  رخافم  رهد و  غباون  زا  هک  یّلح ،
دیدرگ عقاو  هدوب  نامز  نآ  رد  تنس  لها  ءاملع  ملعا  لضفا و 

تفرگ رارق  وگتفگ  دروم  تماما  ثحبم  رضحم  نآ  رد  و 
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يوعد لاطبا  و   ( مالّـسلا هیلع   ) یلع نینمؤملا  ریمأ  لصف  الب  تفالخ  تماـما و  تاـبثا  هعطاـق  نیهارب  هعطاـس و  لـئالد  اـب   ، هماـّلع باـنج  و 
هماّلع بانج  ّهلدا  تفگ  نیدلا  ماظن  هجاوخ  هک  یئاج  ات  دنامن ، نارضاح  زا  يدحا  يارب  کیکشت  هار  هک  دومن  رهاظ  یلکش  هب  ار  نارگید 
هملک هقرفت  زا  يریگولج  ماوع و  توکس )  ) تاکسا يارب  دیاب  مه  ام  دنا  هتفر  ار  یهار  ام  ناگتشذگ  نوچ  یلو  تسا  يوق  رهاظ و  رایـسب 

 . مییاشگن زار  نیا  زا  هدرپ  میورب و  ار  هار  نآ  مالسا 

عیشت تقیقح   ، تاثحابم همتاخ  زا  دعب  دومنیم  عامتسا  ار  نیفرط  لئالد   ، ینالقع شوگ  اب  تشادن و  یبصعت  هاشنهاش ، نوچ  نایم ،  نآ  رد 
دومن رداص  ناریا  دالب  مامت  هب  ار  هعیش  بهذم  يدازآ  نالعاو  رایتخا  ار  هیماما  قح  بهذم  اذل  دیدرگ ، ادیوه  رهاظ و  وا  رب 

همئا نینمؤملا و  ریما  مان  هب  هبطخ  عماجم  دـجاسم و  مامت  رد  هک  دومن  مالعا   ، اـه رهـش  نارادـنامرف  ماّـکح و  ماـمت  هب  سلجم ، ناـمه  زا  و 
هـس رد  هّللا  یلو  یلع  هّللا  لوسر  دمحم  هّللا  الا  هلا  هبّیط ال  هلمک   ، ریناند يور  داد ، روتـسدو  دـنناوخب  نیعمجا ) مهیلع  هّللا  مالـس   ) نیرهاط

 . دننک شقن  يزاوتم  رطس 

تقیقح زاب و  هرظانم  باب  سلجم  نآ  رد  تهج  نیمهب  دوب و  هدومن  راضحا   ، لّلحم هلأـسم  لـح  يارب  هّلح  زا  هک  ار  یّلح  هماـّلع  باـنج  و 
تاغیلبت رثا  ردو  دـنتفرگ  ار  ناـشیا  فارطا  مولع  باـّلط  هّیهت و  هراّیـس  هسردـم  وا  يارب  تشادـهاگن و  دوخ  دزن  رد  دـیدرگ ، رهاـظ  عیـشت 

هدنـشخرد دیـشروخو  دـندرب  هیماـما  هّقح  هقیرط  تقیقحب  یپ  مه ، ناربخ  یب  دـندومن  یم  ناـیب  ار  قیاـقح  ینلع ، هدرپ و  یب  هک  يرایـسب 
دیدرگ ادیوه  رهاظ و  ینادان  لهج و  ربأ  ریز  زا  راودیشروخ   ، عّیشت ّقح  بهذم   ، نامز نامه  زا  دمآ  نوریب  هّیقت  ربا  ریز  زا  تیالو 

تیالو دیشروخ  هدنکارپ و  یلکب  رات  هریت و  ياهربا  نامز ، نآ  هلماک  تاغیلبت  هیوفص و  رادتقا  اب  نیطالـس  تیوقتب   ، لاس دصتفه  زا  دعب  و 
دش باتناهج  تماما  و 

ار نایمالـسا  یقطنم  نیهارب  لئالد و  هکنآ  ضحمب  نکل  دـندوب  نمیرها  نادزی و  ءدـبم  ود  هب  دـقتعم  یـسوجم و  نایناریا  يزور  رگا  سپ 
. دنا تباث  دوخ  یمالسا  هدیقع  رب  هلماک  ّتیمیمص  اب  لاحلا  یلإ  دنتفریذپ و  لد  ناجب و  دندینش 

هب دقتعم  دنتـسهولغ و  لها  نایعیـشو ، نایناریا  هک  نخـس  نیا  باوج  رد  اما  دنتـسین  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملا ریما  یئادخ  هب  دقتعم  نایعیش 
هب دقتعم  دنـشاب و  يدوهی  ای  یـسوجم  هک  دنوش  ادیپ  نایناریا  نایم  رد  يدارفا  رگا  تفگ ،  دیاب  دنتـسه   ( مالـسلا مهیلع   ) تیب لها  یئادخ 
ای  ، دننک دراو  ّتیهولا  هبترم  رد  هدرب و  رتالاب  ناشدوخ  ماقم  زا  ار   ( مالّسلا هیلع   ) یلع دراو و  تالغ  هلسلس  رد  ای  دنـشابن  یحیحـص  هدیقع 

درادن لد  كاپ  نایعیشو ،  نایناریا  تیعمج  هعماج و  لصا  هب  یطبر   ، دنشاب دوجو  تدحو  داحتا و  لولحب و  دقتعم 
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ءایبنالا متاخ  توبن  هتمظع و  ّتلج  یلاعت  قح  تینادحو  هب  تباث ، نامیا  هدیقع و  ياراد   ، یناریا هعیـش و  ، دنمـشناد بیجن و  تلم  تیرثکا 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هّللا لوسر  رمالا  بسح  مالـسلا ، ) مهیلع  ) ناشرهطم دـنزرف  هدزای  نینمؤملا و  ریمأ  تماـماو   ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  )

دنشابیم

دندومن طولخم   ، دّحوم صلاخ و  نایعیش  اب  ناهرب  لیلد و  یب  بسانت و  یب  ار  یناریا  تالغ   ، دانع لها  ایناث 

هیلع و هللا  یلص   ) دّمحم ناحبس و  دنوادخ  رادربنامرف  عیطم و  یلاعت و  قح  صلاخ  ناگدنب  همه ،  ( مالّسلا هیلع   ) یلع نینمؤملا  ریما  نایعیش 
هللا یلـص  مرکا (  ربمغیپ  هچنآ  رگم  دنرادن  هدیقع  دنیوگیمن و   ( مالّـسلا هیلع   ) بلاط یبأ  نب  یلع  هرابرد  دنـشابیم و  وا  لوسر  هدنب و  هلآ )
هللا یلص   ) هّللا لوسر  صوصنم  هفیلخ  ّیـصو و  راگدرورپ و  حلاص  دبع  ار  مالـسلا )  هیلع  ) یلع دندومرف ،  ناشیا  هرابرد  ملـسو )  هلاو  هیلع 

دننادیم رود  دوخ  زا  دودرم و  ار  وا   ، دشاب هتشاد  ار  هدیقع  نیا  زا  ریغ  سک  ره  دننادیم و  هلآ ) هیلع و 

ار تالغ  هیماما  ءاهقف  هیلمع  لئاسر  هیهقف و  بتک  مامت  رد  دـننادیم و  سجن  دـترم و  رفاک و  ار  اهنآ  دنتـسه و  يرب  اهنآ  زا  نایعیـش  مومع 
 . دنتسه يرامش  یب  هدساف  دیاقع  ياراد  اهنآ  هکنآ  ّتلعب  دنا  هدروآ  رافک  رامش  رد 

هللا یلـص  ) ربمغیپ رب  یبلک  هیحد  تروصب  لیئربج  هچنانچ  تسین  لاحم  ینامـسج  لکیه  رد  یناـحور  روهظ  نوچ  دـنیوگیم  هکنآ  لـیبق  زا 
تروصب و اذلف  ددرگ ، راکشآ  رشب  لکیه  رد  شـسدقا  تاذ  هک  درک  اضتقا  قح  هنامیکح  تمکح  اذل  دیدرگیم ، رهاظ  ملـسو )  هلاو  هیلع 

!!؟ دیدرگ رهاظ  مالسلا ) هیلع  ) یلع مسج 

نآ دوخ  نامز  زا  دـننادیم و   ( هلاو هیلع  هللا  یلـص   ) متاخ ربمغیپ  سّدـقم  ماقم  زا  رتـالاب  ار   ( مالّـسلا هیلع  یلع ( ترـضح  ماـقم  ههج  نیمهب 
؟ دندوب لئاق  هدیقع  نیاب  یعمج ، سنا  نج و  نیطایش  ياوغا  هب  ترضح 
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دنچ ره  ترـضح  دندومن و  ترـضح  نآ  تیهولاب  رارقا  دندمآ و  هک  ار  نادوس  دـنه و  لها  زا  یعمج  ( مالـسلا هیلع  یلع   ) ترـضح نآ  و 
كاله تسا  هدـش  تبث  رابخا  بتک  رد  هک  یقیرطب   ، دود ياههاچ  رد  ار  اهنآ  دـندومرف  رما  تبقاـعو  دیـشخبن  هدـیاف  دـنداد  دـنپ  ار  اـهنآ 

هّرس سّدق  یسلجم  رقاب  دّمحم  اّلم  موحرم  ردقلا  لیلج  هماّلع  فیلأت  راونالا  راحب  متفه  دلجم  رد  الیصفت  هیـضق  نیا  حرـش  هچنانچ   ، دنیامن
دنتسج يرازیب  اهنآ  زا  دندومن و  نعل  ار  اهنآ   ( نیعمجا مهیلع  هّللا  مالس  نیموصعم ( همئا  نینمؤملا و  ریما  ترضح  وتسا  روطسم  یـسوّدقلا 

.

نب یسیع  هءاربک  هالغلا  نم  يرب ء  ینا  مهللا  : ) دندومرف هک  هدش  لقن  مالّـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  انالوم  زا  ام  هربتعم  بتک  رد  نینچمه  و 
میرم نب  یسیع  يرازیبو  تئارب  دننام  هب   ، ناگدننک ولغ  زا  مرازیب  نم  ایادخ   () ادحا مهنم  رصنت  ادبا و ال  مهلذخا  مهللا  يراصنلا  نم  میرم 

نآ هک  تسا  رگید  ربخ  رد  و  امرفن )  يرای  ار  اهنا  زا  يدحا  نادرگ و  راوخ  ار  اهنا  ایادـخ  دـندوب ) یـسیع  یئادـخ  هب  لئاق  هک   ) يراصن زا 
یـسیع هءاربک  اندـح  قوف  انیف  اولغی  نمم  هّللا  یلا  اربنل  ّانا  طّرفم  ضغبم  طرفم و  بحم  یل  بنذ  نانثا و ال  یف  کلهی  دـندومرف : ترـضح 

يراصنلا نم  میرم  نبا 

يرگید دـنک و  ولغ  هک  یتسود  یکی   ، هفیاط ود  نم  هرابرد  دـنوشیم  كاله  لاق ( ضغبم  لاـغ و  بحم  ناـنثا  یف  کـلهی  دـندومرف : زین  و 
(1)  ( دروا یم  نیئاپ  مدوخ  دح  زا  ارم  هک  ینمشد 

؛  تازجعملا صوصنلاب و  هادهلا  تابثإ   291 ص : راونألا ،) راحب  دلج 44  همجرت  مالسلا (  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  یناگدنز  - 1
ص558 حلاص ؛ ؛ ) یحبصلل   ) هغالبلا جهن  ص403  ج 5 ؛ 
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لها و   ( مالـسلا هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  هرابرد  ارثن  امظن و  هک  سک  ره  زا  دـنیوجیم  يرازیب  هیرـشعانثا ، هیماـما  هعیـش  هعماـج  تهج  نیمه  هب 
زا دـنربب و  رتـالاب  دـنا  هدومن  نیعم  اـهنآ  يارب  شلوسر ،  ادـخ و  هک  یماـقم  زا  ار  اـهنآ   ، فـیرعت ماـقم  رد  دـنیامنب و  وـلغ  شراـهطا  تیب 

هّیماما هعیـش  هعماج  باسح  دیاب  دنتالغ و  زا  هکلب  دنتـسین  ام  زا  دنـشاب  هتـشاد  يا  هدیقع  نینچ  هک  یناسک  دـنناسرب و  تیبوبر  هب  تیدوبع 
 . دومن ادج  اهنآ  زا  ار  هیرشعانثا 

مالکلا و رهاوج  دننام  هعیـش  ءاهقف  هیلالدتـسا  بتکب  دیئامن  هعجارم  رگا  دشابیم و  تالغ  تساجن  رفک و  رب  هیماما  ءاملع  عامجا  هکنآ  هچ 
هّلظ ّدم  یناهفـصا  یمظعلا  هّللا  هیآ  هاجنلا  هلیـسو  هّرـس و  سّدق  يدزی  هّللا  هیآ  موحرم  یقثولا  هورع  دـننام  هیلمع  لئاسر  هریغ و  کلاسم و 
یم اهنآ  تساجن  رفک و  رب  ار  هعیـش  ءاهقف  ياواتف  ثرا ، باب  جاودزا و  باب  هاـکز و  باـب  تراـهط و  باـب  رد  ماـنالا  سوءر  یلع  یلاـعلا 

هکنآ اب   ) اهنآ اب  تجوازم  تسا  مارح  اهنآ و  نفد  لسغ و  رد  هلخادـم  تسین  زیاج  هک  دـنا  هداد  اوتف  یگمه  هک  دـینکیم  هدـهاشم  دـینیب و 
عنم اهنآب  هاکز  تاقدـص و  نداد  زا  یتح  دوشیمن و  هداد  اهنآب  ناملـسم  ثرالا  قح  و  دـننادیم ) زیاج  ار  باـتک  لـها  تجوازم  هعتم  قیرطب 

زا يرازیب  يّربت و  رفاک و  دساف و  هقرف  نیا  هک  هدـیدرگ  نایب  ّالدتـسم  اطوسبم و  هعیـش  هیجان  هقرف  دـیاقع  هیمالک و  بتک  رد  تسا و  هدـش 
دراو تالغ  ّدر  عنم و  رب  رابخا  تایآ و  زا  همکحم  هلماک  لئالد  وتـسا  بجاو  مزال و  هدـیقعلا  صلاخ  نایعیـش  هصاخ  یناملـسم  ره  رب  اهنآ 

مییامن یم  هراشا  اهنآ  زا  ضعبب  هک  تسا 

َو ُْلبَق  ْنِم  اوُّلَـض  ْدَق  ٍمْوَق  َءاوْهَأ  اوُِعبَّتَت  َو ال  ِّقَْحلا  َْریَغ  ْمُِکنیِد  ِیف  اُوْلغَت  ِباتِْکلا ال  َلْهَأ  ای  ُْلق  دیامرفیم  احیرـص  هدـئام )  ) هروس 5 هیآ 81  رد 
َو ًارِیثَک  اوُّلَضَأ 
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هک یتّیعمج  ياهـسوه  زا  و  دییوگن ! قح  زا  ریغ  و  دینکن ! يور ) هدایز  (و  ّولغ دوخ ، نید  رد  باتک ! لها  يا  : » وگب ) ِلِیبَّسلا ِءاوَس  ْنَع  اوُّلَض 
!«. دییامنن يوریپ  دنتشگ ، فرحنم  تسار  هار  زا  دندرک و  هارمگ  ار  نارگید  دندش و  هارمگ  رتشیپ 

تمذم رد  يرایسب  رابخا  دشابیم ) هیماما  هعیش  فراعملا  هرئاد  هک   ) راونالا راحب  میس  دلج  رد  یسوّدقلا  هّرس  سّدق  یـسلجم  همالع  موحرم 
رفعج ماما ، قیاقح  رارـسا  فشاک  قطان  قحب  ماما  زا  دـیامنیم  لقن  هلمج  زا  هدومن  لقن  اهنآ  ياعدـم  زا  تلاسر  نادـناخ  ندوب  رود  اهنآ و 

هّللا نم  انعم  هجح و ال  نم  هّللا  یلع  انل  ام  هّللا  انافطـصا و  انقلخ و  يذلا  دیبع  الا  نحن  ام  دندومرف و  هک   ( مالّـسلا هیلع  قداصلا ( دّمحم  نب 
هّللا نعل  نوکرشم  هضّوفملا  راّفک و  هالغلا  انبحا  دقف  مهضغبا  نم  انضغبا و  دقف  هالغلا  بحا  نم  نولوئـسم  نوفوقوم و  نوتّیمل و  انا  هءارب و 

هالغلا

راگدرورپ دزن  رد  میریم و  یم  ام  هک  یتسردب   ، هدیزگرب قلخ  نایم  زا  هدـیرفآ و  ار  ام  هک  میتسه  یئادـخ  ناگدـنب  ام  هکنآ  ینعم  هصالخ 
دشابیم ام  تسود  درادب  نمشد  ار  اهنآ  هک  یسک  دشابیم و  ام  نمـشد  ار ، تالغ  درادب  تسود  هک  یـسک  میوشیم  هدرک  لاؤس  هداتـسیا و 

(1) داب تالغ  رب  ادخ  نعل  دنکرشم ، هضّوفم  رفاک و  تالغ 

ریما هّللا  ناـک و  نینمؤـملا و  ریمأ  یف  هیبوـبرلا  یعدا  هنا  ءابـس  نب  هّللا  دـبع  هّللا  نـعل  دـندومرف :  هـک  دـنا  هدرک  لـقن  ترـضح  نآ  زا  زین  و 
تنعل ) مهنم هّللا  یلا  أربن  مهنم  هّللا  یلا  أربن  انـسفنا  یف  هلوقن  ام ال  انیف  نولوقی  اموق  نا  انیلع و  بذـک  نمل  لـیولا  اـعئاط  هّللا  دـبع  نینمؤملا 

هک ؛  ءابس نب  هللا  دبع  رب  ادخ 

نیظعاولا ناطلس  ، رواشیپ ياهبش  - 1
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غورد هکیناسک  رب  ياو  دوب و  ادخ  عیطم  هدنب  ترضح  نا  مسق  ادخ  هب  مالسلا ) هیلع   ) نینموملا ریما  قح  رد  ار  یئادخو  تیبوبر  دومن  اعدا 
میئوجیم يرازیب  ام   : دندومرف هبترم  ود  هاگنا  ؛  نامدوخ قح  رد  ار  نا  ام  میئوگیمن  هک  ار  يزیچ  ام  هرابرد  دنیوگیم  يا  هفیاط   ، ام رب  دـنتفگ 

ناشیا زا  ادخ  يوس  هب 

هعیش ءاهقف  رخافم  زا  هک  یسودقلا  هرس  سّدق  یّمق  هیوباب  نب  یسوم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبأ  قودص  دیاقع  باتک  رد  و 
لآ قداص  مولعلا و  رقاب  ترضح  باحصا  زا  تیبلا و  لها  ملع  ظفاح  هعیـش و  تاور  نیقثوم  زا  هک  نیعأ  نب  هرارز  زا  يربخ   ، تسا هیماما 

مدرک ضرع  مشش  ماما  مالّسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  تمدخ  تفگ  هک  تسا  هدومن  لقن  تسا  هدوب  نیعمجا ) مهیلع  هّللا  مالـس   ) دّمحم
ایلع ادمحم و  قلخ  لج  زع و  هّللا  نا  دیوگیم  مدرک  ضرع  تسیچ  ضیوفت  دندومرف : تسا  ضیوفتب  لئاق  ابـس  نب  هّللا  دبع  دالوا  زا  يدرم 

يوسب یتشگ  رب  هک  ینامز  ادخ ، نمشد  هتفگ  غورد  هّللا  ودع  بذک  دندومرف  ترـضح  اتامأ  ایحأ و  اقزر و  اقلخف و  امهیلا  رمالا  ضّوف  مث 
ُدِحاْولا َوُه  َو  ٍء  ْیَش  ِّلُک  ُِقلاخ  ُهَّللا  ُِلق  ْمِْهیَلَع  ُْقلَْخلا  ََهباشَتَف  ِهِْقلَخَک  اوُقَلَخ  َءاکَرُش  ِهَِّلل  اُولَعَج  ْمَأ  تسا  دعر  هروس  زا  هک  ار  هیآ  نیا  ناوخب  وا 

يارب وا  زا  ریغ  ینایادخ ) (و  ایلوا ایآ  : » وگب سپس ) !« ) هَّللا : » وگب تسا »؟ نیمز  اهنامسآ و  راگدرورپ  یسک  هچ  : » وگب  ) دعر هیآ 16  ُراَّهَْقلا 
رون اهتملظ و  ای  دنناسکی !؟ انیب  انیبان و  ایآ  : » وگب امـش »)!؟ هب  دـسر  هچ  ات  ) دنتـسین دوخ  نایز  دوس و  کلام  یّتح ) ) هک دـیا  هدـیزگرب  دوخ 
هدش هبتـشم  اهنآ  رب  اهـشنیرفآ  نیا  و  دنتـشاد ، یـشنیرفآ  ادخ  دننامه  نانآ  هکنیا  رطاخب  دنداد  رارق  ادخ  يارب  ینایاتمه  اهنآ  ایآ  دنربارب !؟

!«( زوریپ اتکی و  تسوا  و  تسا ؛ زیچ  همه  قلاخ  ادخ  : » وگب تسا »!؟

ناراگتسر ار  ناشنایعیش  مالسلا و  هیلع  یلع  ملسو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  رگم 
دندرکن یفرعم 
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وا رب  دوـب  هدوـمرف  ماـما  هک  ار  هیآ  نیا  متفر و  وا  دزن  یتـقو  تفگ  هرارز  یلاـعت ، يادـخ  دـیحوت  رب  دراد  تحارـص  دوـخ  هفیرـش  هیآ  نیا 
دش لال  مدنکفا  شناهد  رب  گنس  ّهناک  مدناوخ 

هفیاط ّبس  نعل و  نعط و  رد  هعیـش  قحب  ناـیاوشیپ  و  نیعمجا ) مهیلع  هّللا  مالـس  نیرهاـط ( همئا  زا  اـم  هربتعم  بتک  رد  راـبخا  لـیبق  نیا  زا 
تسا هدش  دراو  رایسب  تالغ 

مهیلع  ) یلع لآ  یلع و  ربمغیپ و  ادـخ و  دـنیامن  عیـشت  يوعد   ، ارهاظ ول  میتسه و  رازیب  اهنآ  زا  ام  رانک و  رب  نایعیـشزا  یلکب  تالغ  هفیاط 
دنتسه رازیب  اهنآ  زا  مه  نایعیش  یمامت  رازیب و  اهنآ  زا  یگمه  مالّسلا )

نوچ دومرف  هبوتب  رما  دومن و  سبح  زور  هس  ات  ار  نوعلم  ءابـس  نب  هّللا  دـبع  تالغ  سیئر   ( مالّـسلا هیلع   ) نینمؤملا ریما  ام  يالوم  هچناـنچ 
(1) دینازوس شتآب  ار  وا  مرجال  درکن  لوبق 

دندرکن یفرعم  تناما  لقث و  ود  زا  یکی  ار  مالسلا )  هیلع  یلع ( هلاو ) هیلع  هللا  یلص  هللا ( لوسر  رگم 

رواشیپ ص 153 ياهبش  - 1
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 : دیامرفیم شفصو  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  ، ینابرهم فوئر و  لوسر  نامه  ملس )  هلاو و  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  نینزان  دوج  و 

دمآ ناتیوسب  امـش  دوخ  زا  یلوسر  نیقی ، هب  ( ٌمیحَر ٌفَُؤر  َنینِمْؤُْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیرَح  ْمُِّتنَع  ام  ِْهیَلَع  ٌزیزَع  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاـج  ْدََـقل  )
(1) تسا نابرهم  فوئر و  نانمؤم ، هب  تبسن  و  دراد ؛ امش  تیاده  رب  رارصا  و  تسا ؛ تخس  وا  رب  امش  ياهجنر  هک 

اهنت نید و  نیا  هصالخ   ، دـندروخ نیملـسم  يارب  هک  يرگج  نوخ  لاس  زا 23  دعب  ات  دـندرک  عمج  ار  ناگمه  ناشفیرـش ،  رمع  رخاوا  رد 
ِیْتَیب َلْهَأ  ِیتَْرتِع  َو  ِهَّللا  َباَتِک  ِْنیَلَقَّثلا  ُمُکِیف  ٌكِراَـت  یِّنِإ   : دـندومرف اـسر  توص  اـب  اذـل   ، دـننک دزـشوگ  اـهنا  هب  ار  تما  نیا  تاـجن  هلیـسو 

(2) ضْوَْحلا َّیَلَع  اَدِرَی  یَّتَح  اَقِرَتْفَی  َْنل  اَمُهَّنَأ  ََّیلِإ  َدِهَع  َو  ِینَرَبْخَأ  َرِیبَْخلا  َفیِطَّللا  َّنِإَف  اوُّلِضَت  َْنل  اَمِِهب  اوُکَّسَمَتَف 

رتاوتم لکـش  هب  هک  یثیدح  دینز )..........  گنچ  ود  نا  هب  سپ  ار  متیب  لها  ترتع و  ادخ و  باتک  مراذگیم ،  امـش  نیب  ام  تناما  ود  نم  )
لها ءاملع  هب  قلعتم  هک   ، صاوخلا ترکذت  رد  هک  هنوگنامه  دشاب  توافتم  تارابع  زا  یضعب  رد  هچ  رگا  ؛  تسا هدش  لقن  ینسو  هعیـش  زا 

يدهلا رونلا و  هیف  هّللا  باتک  امهلوأ  نیلقثلا  مکیف  كرات  انأ  تسا .  هدش  هراشا  هنوگنیا  نا  هب  تسا  ننست 

هبوت  128 - 1
ص647 ج 2 ؛  یلالهلا ؛  سیق  نب  میلس  باتک  - 2
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(1) نیترم اهلاق  یتیب  لهأ  یف  هّللا  مکرکذا  یتیب  لهأ  لاق و  مث  هیف ، بغر  هّللا و  باتک  یلع  ثحف  هب  اوکسمتسا  هّللا و  باتکب  اوذخف 

یموهفم انعم و  نارق  یب  ترتع  ترتع و  یب  نارق  دـندنامهف  ناگمه  هب  مالک  نیا  اـب   ( ملـسو هلاو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نینزاـن  دوجو 
رد لبنح  دـمحا  هک  هنوگناـمه   ، دـننکیم ناـعذا  نا  هب  ناـگمه  هک  یلقث  ود  ناـمه  تسا  لـقث  ود  نیا  زا  يوریپ  تاـجن  هار  اـهنت  درادـن و 

. دسیونیم ملس )  هلاو و  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لوق  زا  شدنسم 

َْنل اَمُهَّنِإ  َو  ِیْتَیب  ُلْهَأ  ِیتَْرتِع  َو  ِضْرَْألا  َیلِإ  ِءاَمَّسلا  َْنَیب  اَم  َْوأ  ِضْرَْألا  َو  ِءاَمَّسلا  َْنَیب  اَم  ٌدوُدْـمَم  ٌلـْبَح  ِهَّللا  َباَـتِک  ِْنیَتَفِیلَخ  ْمُکِیف  ٌكِراَـت  یِّنِإ 
نازیوا تسا  ینامسیر  ادخ  باتک   ، نم تیب  لها  ادخ و  باتک   ، مراذگیم اهبنارگ  زیچ  ود  امش  نایم  رد  نم  ) َضْوَْحلا َّیَلَع  اَدِرَی  یَّتَح  اَقِرَتْفَی 

دراو نم  رب  ضوـح  دزن  اـت  دـنوشیمن  ادـج  مه  زا  ود  نیا  هک  داد  ربـخ  نم  هب   ، هاـگا يادـخ  و  ؛  متیب لـها  ترتـع و  و   ، نیمز هـب  نامـسا  زا 
(2). دنوش

یفرعم ار  مالـسلا )  مهیلع   ) تیبلا لهازین  ناشدوخ   ، تسا تیب  لها  نارق و  تاجن  هار  دندومرف : هلاو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ هللا  لوسر  رگا 
 .... دنتسه  ( مالسلا مهیلع  نیسح ( نسح و   ، همطاف یلع و  ؛  تیبلا لها  زا  دارم  دندومرف  دندرک و 

دروم رد  ملـسو )  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  هللا ( لوسر  زا   ، دیوگیم سابع  نبا  هک  تسا  هدـش  هراشا  نا  هب  ننـست  لها  ریـسافت  رد  هک  هنوگنامه 
ْمُُکلَئْـسَأ ُْلق ال  تلزن  امل  دنتـسه (.  اهنا  نادـنزرف  همطاف و  یلع و   : دـندومرف ناشیا  مدیـسرپ و  ناشیتسود ،  تسا  بجاو  هک   ، ناشیا يابرق 

همطاف و یلع و  لاق : ؟ مهتّدوم انیلع  تبجو  نیّذلا  ءالؤه  کتبارق  نم  هّللا  لوسر  ای  اولاق : یبْرُْقلا  ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع 

291 ص : صاوخلا ، هرکذت  - 1
دلج 5 ص 189-182 دمحا  دنسم  - 2
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(1) امهءانبأ

نارق هب  ناشتما  ندرپس  ناشیا و  یشیدنا  ریخ  و  یمالسا ؛  تما  هب  تبسن  هلاو )  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  يزوسلد  همه  نیا  دوجو  اب  سپ 
زا يوریپ  دننکیم و  رود  مالسلا )  مهیلع   ) تیبلا لها  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  زا  ار  تما  نیا  یخرب ،  ارچ  مالسلا )  مهیلع   ) تیبلا لهاو 

دننکیم یفرعم  هابتشا  اطخ و  ار  ناشیا 

مرکا لوسر  نینزان  دوج  وتسا  حون  هنیفس  لثم  ناشیا  تیب  لها  و   ( مالـسلا هیلع   ) یلع لثم  دندومرفن  هلاو )  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  رگم 
دیدرت کش و  يایرد  رد  دنوشیم و  فارحنا  لزلزت و  راچد  ناشیا  زا  دعب  ناشیا  تما  هک  ، بلطم نیا  هب  ملع  اب  ملسو )  هلاو  هیلع  هللا  یلص  )
رـسمه رـسپ و  دننام  هب  دننکن و  يوریپ  ناشیا  زا  ملـسو )  هلاو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هب  ناشیکیدزن  دوجو  اب  يا  هدع  دـنوشیم و  قرغ 

بکر نم  حون  هنیفـس  لثمک  یتیب  لهأ  لثم   : » دندومرف  ، انعم رپ  یلیثمت  رد  دـنریگیم ؛  شیپ  ار  تفلاخم  هار  مالـسلا ) هیلع   ) حون ترـضح 
اوه ایند و  رد  ندش  قرغ  زا  تاجن  ار ه  اهنت  ینعی   ، دبای تاجن  دوش  راوس  نا  رب  هکره  تسا  حون  یتشک  لثم  نم  تیب  لها  لثم  (2) اجن اهیف 

هتشاذگ هحص  بلطم  نیا  رب   ، ننست لها  ءاملع  هک  هنوگنامه  تسا   ( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  تارضح  نینموملا و  ریما  هب  کسمت  اهیتسرپ 
 . دندرک لقن  نینچنیا  ار  ثیدح  نیا  و 

(3) تسا حون  یتشک  نوچ  نم  تیب  لها  لثم  ) ٍحُون ِهَنیِفَس  ُلَثَم  ْمُکِیف  ِیْتَیب  ِلْهَأ  ُلَثَم 

311 ص : ج 8 ، نآرقلا ، ریسفت  نع  نایبلا  فشکلا و  - 1
ص59 ج 27 ، بیغلا ، حیتافم  - 2

ص210 رشع ؛ ؛  ینثإلا  همئألا  یلع  صنلا  یف  رثألا  هیافک  - 3
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تـسشن نآرب  هکره  هک  تسا  حون  یتشک  نوچ  نم  تیبلها  لثم  ) کله اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  هنیفـس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ 
(1)( دش كالهدناماو  نآزا  هکرهو  دبای  تاجن 

(2)« کله اهنع  فلخت  نم  و  اجن ، اهبکر  نم  حون  هنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  : » لوقی مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  تعمس 

دندرک شومارف  و   ، دنتفرگ شیپ  يرگید  هار  يا  دع ه   ( ، ملسو هلاو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  شرافـس  همه  نیا  دوجو  اب  هک  سوسفا  اما 
نامه ندش .  قرغ  زا  دنتتما  هدنهد  تاجن   ، یتشک دننام  هب  هک  دنتسه  یتیب  لها  نامه  ناشرهطم  نادنزرف  و  مالـسلا )  هیلع   ) نینموملا ریما 

نبا جرخأ  و   : دـسیونیم وا  لوق  زا  شریـسفت  رد  یطویـس  هک  هنوگنامه   ، دـنکیم اهنا  ندرک  تیب  لها  هب  ناعذا  زین  هشیاـع  یتح  هک  يدارفا 
ملس هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  جرخ  تلاق  اهنع  هللا  یـضر  هشئاع  نع  مکاحلا  متاح و  یبأ  نبا  ریرج و  نبا  ملـسم و  دمحأ و  هبیـش و  یبأ 
هللا یـضر  هشئاع  نع  مکاحلا  متاح و  یبأ  نبا  ریرج و  نبا  ملـسم و  دمحأ و  هبیـش و  یبأ  نبا  جرخأ  رعـش و  نم  لجرم  طرم  هیلع  هادـغ و 

امهنع هللا  یـضر  نیـسحلا  نسحلا و  ءاـجف  دوـسا  رعـش  نم  لـجرم  طرم  هیلع  هادـغ و  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  جرخ  تلاـق  اـهنع 
دش هچ  سپ  (3) ..........( ریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  لاق  مث  هعم  هلخداف  یلع  ءاج  مث  هعم  امهلخدأف 
هک دش  هچ   ، دش یفرعم  رفک  كرش و  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلا لهازا  تعاطا  دش و  هدرپس  یشومارف  هب  لسرم  یبن  تاشرافس  همه  نیا  هک 

201 ص : بلاط ، یبأ  یلامأ  یف  بلاطملا  ریسیت  - 1
187 ص : ج 7 ، ریثک ،) نبا   ) میظعلا نآرقلا  ریسفت  - 2

199 ص : ج 5 ، روثأملا ، ریسفت  یف  روثنملا  ردلا  - 3

یفرعم تناما  لقث و  ود  زا  یکی  ار  مالسلا )  هیلع  یلع ( هلاو ) هیلع  هللا  یلص  هللا ( لوسر  رگم 
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تیب لها  و  مالـسلا )  هیلع   ) نینموملا ریما  زا  يوریپ  ضوع  دـندرک و  شومارف  ار  ناشلوسر  مالک   ( مالـسلا هیلع   ) نامزلا رخا  ربمغیپ  ناوریپ 
 . دندرک باختنا  ار  توغاطو  تبج  زا  يوریپ  هار  شنیرهاط 

(1). دندناوخن رمالا  یلوا  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ملسو ) هللا  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ادخرگم و 

نم دقل  دیامرفیم : میرک  نارق  رد  شفصو  رد   ، لاعتم دنوادخ  هک  يربمغیپ  نامه ،  ملـسو )  هلاو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  نینزان  وجو 
ار تایا  هک  یلوسر  درک ، ثوعبم  اهنا  رب  اهنا  ادخ  سنج  زا  یلوسر  هک  ینامز   ، نینموم رب  تشاذـگ  تنم  دـنوادخ  نینموملا (....  یلع  هللا 

ماکحا يارجا  نارق و  نیبت  يارب  هک  تسا  حضاو  ناگمه  رب  دیامن . ) تمکح  باتک و  میلعت  اهنا  هب  دـنک و  هیکذـت  ار  اهنا  دـنک و  توالت 
نیا همه  اـب  یلو  دـش ، دراو  ملـسو )  هلاو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  رب  ییاهیتخـس  هچ   ، تیلهاـج موـسر  بادا و  ندرب  نیب  زا  یمالـسا و 

نا تاروتسد  زا  يوریپ  بلاط  دندش و  انـشا  بان  تقیقح  نیا  اب  مدرم  نامز  رورم  هب  دش و  رـشتنم  ملاع  لک  رد  مالـسا   ، ماجنا رـس  اهیتخس 
قرط زا  یکی  ؛  دنداد رارق  فده  ار  مالسا  بلق  فلتخم  قرط  هب  دنتسشنن و  مارا  مالـسا  هدروخ  مسق  نانمـشد   ، مه تهج  نیا  زا  و   ، دندش
يارب میکح  دنوادخ  اذل  دوب .  مالسا  ناگرزب  سابل  رد  یمالسا  ماکحا  تاروتسد و  رییغت  یمالسا و  هعماج  رد  هنخر  مالسا و  هب  دورو  اهنا 
یلوا و  هلاو )  هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  زا  يوریپ  هب  رما  ار  نیملـسم   ، هعماج دارفا  يرادیب  یهلا و  ماکحا  تینوصم  هنتف و  نیا  زا  يریگولج 
تسا هدش  ریبعت  شمارک  يایصوا  نینموملا و  ریما  هب   ( ملسو هلاو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  مالک  رد  هک  يرمالا  یلوا  نامه   . دندومن رمالا 

ولج يارب  هلاو )  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  .و 

نارمع 164 لا  - 1
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رد هک  هنوگنامه  دـندرک  ییامنهار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  ینعی   ، رمالا یلوا  يوس  هب  ار  مدرم  ماکحا ، فیرحت  اه و  هنتف  زا  يریگ 
هَّللا نرق  نیذلا  رمالا  ولوا  نمف  هلوسر  هَّللا و  انفرع  هَّللا  لوسر  ای  تلق : هیالا  هذه  تلزن  امل  «؛  تسا هدـما  همعنلا  مامت  نیدـلا و  لامک  باتک 

تـسیک سپ  وا  لوسر  ادـخ و  میتخانـش  ام  هللا  لوسر  ای  متفگ  دـش  لزان  هیا  نیا  هک  ینامز  رباج ( ای  یئافلخ  مه  لاقف : کـتعاطب  مهتعاـط 
ءافلخ اهنا   ( ملسو هلاو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  دندومرف  سپ   ، امـش تعاط  هب  ار  اهنا  تعاطا  لاعتم  دنوادخ  درک  نیرق  هک  رمالا ي  یلوا 

دنا هتخادرپ  نا  هب  دوخ  بتک  رد  دنا و  هدرک  ناعذا  نا  هب  زین  ننست  لها  ءاملع  هک  تسا  یتقیقح  نیاو   (، رباج يا  دنتـسه  نم  نانیـشناج  و 
ِهَّللا َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍء  ْیَـش  یف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف  ْمُْکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیطَأ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  مینکیم  هراشا  اهنا  هب  ـالیذ  هک  ،

ًالیوْأَت (1) ُنَسْحَأ  َو  ٌْریَخ  َِکلذ  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِلوُسَّرلا  َو 

ار نآ  دیتشاد ، عازن  يزیچ  رد  هاگ  ره  اررمألا و  یلوا  ادخ و  ربمایپ  دینک  تعاطا  ار و  ادخ  دـینک  تعاطا  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
تبقاع و و  رتهب ، امـش  يارب  راک ) ) نیا دیراد ! نامیا  زیخاتـسر  زور  ادـخ و  هب  رگا  دـیبلطب ) يرواد  اهنآ  زا  (و  دـینادرگزاب ربمایپ  ادـخ و  هب 

نب دمحم  انثدح  لاق : هللا ، دـیبع  نب  دـمحم  انربخأ  لاق : نیـسحلا  نب  یلع  انربخأ  لاق : نیـسحلا  نب  لیقع  انربخأ  -) 1. تسا رتوکین  شنایاپ 
نع روصنم  نع  نایفس  انثدح  لاق : نیکد  نب  لضفلا  میعن  وبأ  انثدح  لاق : یسوم  نب  رشب  انثدح  لاق : هرـصبلاب ، رافـصلا  لیعامـسإ  نب  دیبع 

َنیِذَّلا اَهُّیَأ  ای  یلاعت :] هلوق  یف   ] دهاجم

ءاسن 59 - 1
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ریمأ یف  تلزن  لاق : ْمُْکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  هتنـس  یف  ینعی  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  هضئارف  یف  ینعی  َهَّللا  اوُعیِطَأ  دیحوتلاب  اوقدص  نیذلا ]  ] ینعی اُونَمآ 
یسوم نم  نوراه  هلزنمب  ینم  نوکت  نأ  یـضرت  ام  أ  لاقف : نایبصلا  ءاسنلا و  یلع  ینفلخت  أ  لاقف : هنیدملاب  هللا  لوسر  هفلخ  نیح  نینمؤملا 

هتایح یف  دـمحم  دـعب  رمألا  هللا  هالو  بلاط  یبأ  نب  یلع  وه ] : ] لاق ْمُْکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  هللا : لاقف  ِْحلْـصَأ . َو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  هل : لاـق  نیح 
هفالخ كرت  هتعاطب و  دابعلا  هللا  رمأف  هنیدملاب ، هللا  لوسر  هفلخ  نیح 

دینک تعاطا  هّللا ، اوعیطا  دیراد  دیحوت  هب  قیدصت  هک  یناسک  يا  ینعی  اونمآ  نیّذلا  اهّیا  ای  تسا : هتفگ  هفیرش  هیآ  ریـسفت  رد  دهاجم  ).....
تعاطا مکنم و  رمالا  یلوأ  و  شتّنس . رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  دینک  تعاطا  لوسّرلا  اوعیطا  شتابجاو و  ضیارف و  رد  ار  ادخ 

تسا نیملسم  رما  ّیلو  هک  مالّسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملا  ریما  زا  دننک 

ترـضح نآ  دوخ  داد و  رارق  هنیدـم  رد  شیوخ  نیـشناج  ار   ( مالّـسلا هیلع   ) یـضترم هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) یفطـصم كوبت ، گنج  رد 
دنک تکرح  كوبت  نیمزرس  هب  ات  تفرگ  هدهع  هب  ار  رکشل  یهدنامرف 

یماو ناـنز  لاـفطا و  نیب  رد  ارم  اـیآ  هّللا ! لوـسر  اـی  تفگ : دیـسر و  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص  یبـن ( تمدـخ  هب   ( مالّـسلا هـیلع   ) یلع یتـقو 
؟ يراذگ

نوراه شردارب  هب  یـسوم  هک  ینامز  یـشاب ، یـسوم  يارب  نوراه  هلزنم  هب  نم  يارب  هک  يوش  یمن  یـضار  اـیآ  یلع ! اـی  دومرف : ترـضح 
هک تسا ، مالّـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  مکنم ) رمـالا  یلوا   ) یتسه و نم  نیـشناج  رما و  ّیلو  وت  حلـصا و  یموق و  یف  ینفلخا  تفگ :

تیانع تشاذگ  هنیدم  رد  شیوخ  نیشناج  ار  وا  هک  ینامز   ( هلآ هیلع و  هّللا  یلص   ) دمحم تایح  نامز  رد  رما  تیالو  ار  وا  ناحبس  يادخ 
داد و نامرف  وا  تفلاخم  كرت  تعاطا و  هب  رما  ار  شناگدنب  نینچمه  و  دومرف ،

تناما لقث و  ود  زا  یکی  ار  مالسلا )  هیلع  یلع ( هلاو ) هیلع  هللا  یلص  هللا ( لوسر  رگم 
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: دومرف  ( مالّسلا هیلع   ) یلع هک  هدرک  لقن  یلاله  سیق  نب  میلس  زا  شاّیع  یبا  نب  نابا   ، نینچمه

يادـخ هک  رمـالا  یلوا  دـندومرف : نم  هب  مکنم  رمـالا  یلوا  لوسّرلا و  اوعیطا  هّللا و  اوعیطا  هیآ  هراـبرد  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 
تسا و هداد  رارق  مکنم  رمألا  یلوأ  لوسّرلا و  اوعیطأ  هّللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذـّلا  اهّیا  ای  هیآ  رد  شلوسر  شیوخ و  مان  رانک  رد  ار  وا  یلاعت 

؟ دنتسه یناسک  هچ  نانآ  هّللا ! لوسر  ای  مدرک : ضرع  ؟  دنتسه یناسک  هچ  یناد  یم  ایآ  داد  نانآ  هب  عوجر  ار  مدرم   ، تاعزانم رد 

یتسه (1) نانآ  زا  رفن  نیلوا  وت  یلع ! ای  دومرف :

تیبلا لها  مالک  فالخ  ریـسفت ،  نیا  یلو  دـنا  هدرک  ریـسفت  نامز  هاشداپ  مکاح و  هب  ار  رمالا  یلوا  ننـست  لـها  ءاـملع  زا  یخرب  دـنچ  ره 
ِیلوُأ َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  دـندومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هک  هنوگنامه  تسا  یلقع  بلاطم  فالخ  و  مالـسلا )  مهیلع  )

ناماما اهنا  رمالا ، یلوا  و   ، رمالا یلوا  ادخ و  لوسر  ادخ و  زا  دینک  تعاطا  ) مالّسلا مهیلع  تیبلا  لهأ  نم  همئألا  مه  رمألا  ولوأ  ؛  ْمُْکنِم ِْرمَْألا 
(2) دنتسه مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا 

هک یسک  دوشیمن  تفگ ،  دیاب  دننکیم  ریسفت  نامز  هاشداپ  هب  ار  هیا  نیا  هک  یناسک  لوق  در  رد  ؛ )  مالسلا هیلع   ) قداص ماما  ریسفت  زاریغ  و 
يدروم رد  دشابن  نینچ  رگا  هک  ارچ  دـشابن  تیـصعم  هانگ و  زا  ياربم  تسا  هداد  رارق  شدوخ  تعاطا  نیرق  ار  وا  تعاطا  لاعتم  دـنوادخ 

رد ناـهاشداپ  تـالاح  هب  هجوت  اـب  هک  ارچ  منک  عمج  ار  ادـخ  وا و  رما  نیب  نم  هک  دوشیمن  تسا و  دـنوادخ  رما  فـالخ  هک  دـنکیم  يرما 
، اهنا زا  يرایسب  هک  مینیبیم   ، فلتخم هنمزا 

19159 ،ج 1،ص : لیضفتلادعاوقل لیزنتلادهاوش  - 1
335 ص : ج 2 ، تازجعملا ، صوصنلاب و  هادهلا  تابثإ  - 2
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یهلا باذـع  راتفرگ  دـیاب  فلخت  تروص  ردو  دـندوب  اهنا  زا  يوریپ  هب  رومام  اهنا  تییعر  ، تفگ دـیابو  دـندرکیم  رما  يزیرنوخ  لـتق و  هب 
هباوج تسا و  هدش  هراشا  نا  هب  فلتخم  ریسافت  رد  هک  هنوگنامه  تسین  هدیـشوپ  یلقاع  چیه  رب  هک  تسا  یلطاب  بلطم  دوخ  نیا  و   ، دنوش
زیاـج ـالقع  دزن  هک  اریز  تسین  قلطم  مکاـح  رمـالا » یلوا   . » مینکیم هراـشا  اـهنا  زا  يا  هنومن  هب  هک   ، تسا هدـش  هداد  نا  هب  یفلتخم  ياـه 

طلغ و زا  دـشاب  نومام  دـشاب و  هتـسارآ  تمـصع  رویزب  هکنآ  رگم  قالطالا  یلع  ار  يدـحا  تعاطا  دـنادرگ  بجاو  یلاعت  قح  هک  تسین 
ناشیا نایم  یلاعت  قح  هک  تسنآ  نخس  نیا  دیؤم  دبای ، یمن  ققحت   ( مالـسلا مهیلع   ) نیموصعم همئا  ریغ  رد  تفـص  نیا  و  حیابق ، باکترا 
یلاعت قح  هک  نانچ  مه  سپ  دوخ ، لوسر  تعاطا  دوخ و  تعاطا  هب  هتخاس  نراقم  ار  ناشیا  تعاطا  هدومرف و  هیوست  دوخ  لوسر  ناـیم  و 
ءاملع همه  قافتاب  دنـشاب و  نینچنیا  دـیاب  زین  رمـالا  یلوا  تسا  رهطم  موصعم و  یـصاعم  همه  زا  زین  وا  لوسر  تسا و  هزنم  حـیابق  عیمج  زا 
مهیلع  ) تیب لها  رمالا » یلوا   » زا دارم  سپ  دندوبن  موصعم  رشع  ینثا  همئا  زا  ریغ   ( هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص   ) مرکاربمغیپ زا  دعب  ینـس  هعیش و 

ای تلق : هیالا  هذه  تلزن  امل   » تسا هدش  لقن  هللا ،  دـبع  نبرباج  زا  نیدـلا  لامک  باتک  رد  هک  هنوگنامه  ناشیا  زا  ریغ  هن  دنتـسه  مالـسلا )
، يدـعب نم  نیملـسملا  همئأ  رباج و  ای  یئافلخ  مه  لاقف : کتعاطب  مهتعاط  هَّللا  نرق  نیذـلا  رمـالا  ولوا  نمف  هلوسر  هَّللا و  اـنفرع  هَّللا  لوسر 
ای هکردتـس  رقاـبلاب و  هاروتلا  یف  فورعملا  یلع  نب  دـمحم  مث  نیـسحلا ، نب  یلع  مث  نیـسحلا ، مث  نسحلا ، مث  بلاـط ، یبأ  نب  ّیلع  مهلوأ 
نب یلع  مث  یلع ، نب  دمحم  مث  یسوم ، نب  یلع  مث  رفعج ، نب  یسوم  مث  دمحم ، نب  رفعج  قداصلا  مث  مالـسلا ، ینم  هأرقاف  هتیقل  اذاف  رباج 

هجح یّینک  یّیمس و  مث  یلع ، نبا  نسحلا  مث  دمحم -

تناما لقث و  ود  زا  یکی  ار  مالسلا )  هیلع  یلع ( هلاو ) هیلع  هللا  یلص  هللا ( لوسر  رگم 
دندرکن یفرعم 
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يذـلا كاذ  یلع - نب  نسحلا  نبا  هداـبع م ح م د  یف  هتیقب  و  خـسنلا : ضعب  یف  و  یلع - نب  نسحلا  نبا  هداـبع  یف  هـتیقب  هـضرأ و  یف  هَّللا 
نحتما نم  الا  هتماماب  لوقلا  یلع  اهیف  تبثی  هبیغ ال  هئایلوأ  هتعیـش و  نع  بیغی  يذلا  كاذ  اهبراغم ، ضرالا و  قراشم  هیدی  یلع  هَّللا  حـتفی 

نوئیـضتسی مهنا  هوبنلاب  ینثعب  يذـلا  يا و  لاقف : هتبیغ ؟ یف  هب  عافتنالا  هتعیـشل  لهف  هَّللا  لوسر  اـی  هل : تلقف  رباـج : لاـق  ناـمیالل ، هبلق  هَّللا 
هَّللا ملع  نوزخم  هَّللا و  رـس  نونکم  نم  اذـه  رباج ! ای  باحـس ، اهالجت  نا  و  سمـشلاب ، ساـنلا  عاـفتناک  هتبیغ  یف  هتیـالوب  نوعفتنی  هرونب و 

هلهأ نع  ّالا  همتکاف 

ای متفگ : دش  لزان  ْمُْکنِم » ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » هیآ نوچ  هک  دـیوگ  يراصنا  هَّللا  دـبع  نب  رباج  )
هدـینادرگ وت  تعاطب  نرتقم  ار  ناـشیا  تعاـط  یلاـعت  قح  هک  يرمـالا  یلوا  اـمأ  ما ، هتخانـش  هتـسناد و  ار  ادـخ  لوسر  ادـخ و   ، هَّللا لوسر 

نم زا  دعب   ، مالسا لهأ  ناماما  دننم و  ءافلخ  رمالا  یلوا  نیا  رباج  يا  دندومرف :  ( هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  هانپ (  تلاسر  ترـضح  ما ،  هتخانـشن 
فورعم هاروت  رد  هک  یلع  نب  دمحم  سپ  نیسحلا ، نب  یلع  سپ  نیـسح ، هاگ  نآ  نسح ، نآ  زا  دعب  تسا ، بلاط  یبا  نب  یلع  ناشیا  لوأ 

ات درب  مان  ار  يدـه  همئا  زا  کیب  کی  نآ  زا  دـعب  ناسرب . واب  نم  مالـس  ینیبب  ار  وا  نوچ  سپ  ینیبب  ار  وا  وت  هک  دـشاب  دوز  تسا و  رقاب  هب 
یصخش نآ  تسا و  نم  تینک  وا  تینک  نم و  مان  وا ، مان  هک  تسا  یصخش  وا  : دندومرفو دن  دیسر  مالّسلا ) هیلع   ) مئاق تجح  هب  هکنآ 

ددرگ بیاغ  دوخ  ناتسود  دوخ و  هعیـش  زا  هک  تسا  یـسک  نآ  و  دیاشگب ، وا  تسدب  ار  نآ  براغم  ضرا و  قراشم  یلاعت  قح  هک  تسا 
لد یلاعت  قح  هک  ینمؤم  رگم  دشاب ، وا  تماماب  لئاق  هک  یـسک  وا ، نایعیـش  نایم  رد  دنامیمن  تباث  تبیغ ، يزارد  تیاغ  زا  هک  یهجو  رب 

هب ار  وا 

تناما لقث و  ود  زا  یکی  ار  مالسلا )  هیلع  یلع ( هلاو ) هیلع  هللا  یلص  هللا ( لوسر  رگم 
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؟ وا تبیغ  نامز  رد  دـنربیم  عافتنا  وا  نایعیـش  ایآ   ( هلاو هیلع  هللا  یلـص   ) هَّللا لوسر  ای  متفگ : هک  دـیوگ  رباـج  دـشاب ، هدرک  ناـحتما  ناـمیا 
نامز رد  وا  تیالوب  دنربیم  عفن  وا و  رونب  دـنوشیم  نشور  وا  نایعیـش  هک  توبن  هب  ارم  هتخیگنا  رب  هک  سک  نآ  قحب  يرآ  دومرف : ترـضح 

رارـسأ زا  نیا  رباـج ! يأ  هک : دومرف  دـشاب و  هدـیناشوپ  ار  باـتفآ  نآ  ربا  هچ ، رگا  دـنربیم  باـتفآ  روـنب  مدرم  هک  یعاـفتنا  دـننام  وا  تبیغ 
(1) دنشاب وا  لها  زا  هک  ار  یناسک  رگم  نکم ، راهظا  سک  چیه  هب  راد و  هدیشوپ  ار  نآ  تسادخ 

دنتسه نیمز  لها  يارب  یناما  نم  تیب  لها  دندومرفن  هلاو )  هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  رگم 

499 ص : ج 1 ، یجیهال ، فیرش  ریسفت  - 1
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ظفح ناگدنب و  برقت  ببـس  هک  یتعاط  نامه  ؛  تسا هدرک  قلخ  دوخ  تعاط  یگدنب و  تهج  ار  اهناسنا  لاعتم  دـنوادخ  هک  تهج  نا  زا 
زا فلخت  هانگ و  یطخت و  ریـسم  رد  یـسک  رگا  دنکیم ،  عفترم  ار  اهنا  یمـسج  یحور و  ياهزاین  هدوب و  یهارمگ  تلالظ و  زا  اهنا  ندش 

دارفا تکرب  هب  لاعتم  دنوادخ  نیب  نیا  رد  یلو   ، دهدیم رارق  نیبذعم  هورگ  رد  ار  دوخ  هدش و  یهلا  باذـع  قحتـسم  دریگ  رارق  یهلا  رماوا 
ُهَّللا َناک  ام  َو  ْمِهیف  َْتنَأ  َو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو   : ) دـیامرفیم میرک  نارق  رد  هک  هنوگنامه  دزادـنا  یم  ریخات  هب  ار  باذـع  نیا  یهورگ  ای 

، دننک یم  رافغتسا  ات  زین ) و( درک ؛ دهاوخن  تازاجم  ار  اهنآ  دنوادخ  یتسه ، اهنآ  نایم  رد  وت  ات  ربمایپ )! يا  ) یلو َنوُرِفْغَتْسَی  ْمُه  َو  ْمَُهبِّذَعُم 
(1). دنک یمن  ناشباذع  ادخ 

نیمز لها  دوجو  نیا  تکرب  هب  لاعتم  دنوادخ  تسا و  باذع  الب و  هدننک  عفد  هلاو )  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نینزان  دوجو  هیا  نیا  قبط 
هک یقلخ  نیا  تسا و  نیمز  لها  ناما  یسک  هچ  هلاو )  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دعب  هک  تساجنیا  لاوس  اما   . دهدیم رارق  محرت  دروم  ار 

باذع قحتسم  یهلا  رماوا  زا  يدعت  هطساوب 

لافنا 33 - 1
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نینموملا ریما  نینزان  دوجو  هلاو )  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  مالک  قبط  دـنوشیم ؟؟؟  نمیا  باذـع  نیا  زا  هطـساو  هچ  هب   ، دـنا هدـش  یهلا 
نا هب  زین  ننست  لها  ياملع  هک  تسیا  یبلطم  نیا  و  دنتسه .  نیمز  لها  يارب  یناما  مالسلا )  مهیلع   ) تیبلا لها  تارضح  و  مالسلا )  هیلع  )

 . مینکیم هراشا  نا  هب  الیذ  هک  دنا  هدرک  هراشا 

اَذِإَف ِضْرَْألا  ِلْهَِأل  ٌناَمَأ  ِیْتَیب  ُلْهَأ  َو  ِءاَمَّسلا ، ُلْهَأ  َبَهَذ  ُموُجُّنلا  ِتَبَهَذ  اَذِإ  ِءاَمَّسلا ، ِلْهَِأل  ٌناَمَأ  ُموُجُّنلا  َمَّلَس : َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
تیبلهاودنوش یناف  مه  نامسآ  لهادنورب  ناگراتـس  هک  هاگ  نآ  سپ  ، دننامـسآ لها  ناما  ناگراتـس  )) ِضْرَْألا ُلْهَأ  َبَهَذ  ِیْتَیب  ُلْهَأ  َبَهَذ 

(1)( دوبدهاوخن مه  نیمز  لها  ، دنشابن نم  تیبلها  هک  هاگ  نآ  سپ  ، دننیمز لها  يارب  ناما  ، نم

ام یتمأ  یتأ  یباحـصأ  بهذ  اذإف  یتمأل ، نامأ  یباحـصأ  و  نودـعوی ، ام  ءامـسلا  لهأ  یتأ  موجنلا  تبهذ  اذإف  ءامـسلا ، لهأل  نامأ  موجنلا 
! لالب ای  مقأ  نودعوی ،

(2) مکحلا نبا  مساقلا  هب  درفت  هرم . نب  ورمع  نب  هّللا  دبع  ّالإ  هقوس  نبا  نع  هوری  مل  نامیلس : لاق 

ضرألا لهأ  بهذ  یتیب  لهأ  بهذ  اذاف  ضرألا  لهأل  نامأ  یتیب  لهأ  ءامسلا و  لهأ  بهذ  موجنلا  بهذ  اذاف  ءامسلا  لهأل  نامأ  موجنلا 

ئرقملا رکب  وبأ  نسحلا ، نب  یلع  نب  دّمحم  292 ص : صاوخلا ، هرکذت 

،ص 140 هقرحملاقعاوص ، رجحنبا ( 2  ) ،ج 3،ص 149 نیحیحصلاکردتسم مکاح  ( 1  ) ص425 ج 1 ؛  لیضفتلا ؛  دعاوقل  لیزنتلا  دهاوش  - 1
،ص هقرحملاقعاوص ، رجحنبا ( 5  ) جو 7،ص 217 ،ج 6،ص 116  لامعلازنک ، يدنهیقتم ( 4  ) ،ج 3،ص 458 نیحیحصلاکردتسم ، مکاح ( 3)

،ج 6،ص 297 ریدقلاضیف ، يوانم ( 7  ) ،ج 9،ص 174 دئاوزلاعمجم ، یمثیه ( 6  ) 111
282 ص : ج 3 ، دادغب ، خیرات  - 2
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نب نامثع  نب  نمحّرلا  دبع  دّـمحم  وبأ  أبنأ  دـمحأ ، نب  زیزعلا  دـبع  نع  هیلع - یتءارقب  نادـبع - نب  نیـسحلا  نب  رـضخلا  مساقلا  وبأ  انربخأ 
نب دّـمحم  نب  دـمحأ  نب  یفاعملا  نب  دّـمحم  هّللا  دـبع  یبأ  یلع  يرق ء  لاق : مساقلا ، نب  نامثع  یبأ  یلع  تأرق  لاـق : فورعم ، نب  مساـقلا 
نع يذبرلا ، هدیبع  نب  یسوم  ان  یمّخللا ، ییحی  نب  دیعـس  ان  راّمع ، نب  ماشه  ان  عمـسأ ، انأ  و  ادیـصب - يوادیّـصلا - همیرک  یبأ ]  ] نب ریـشب 

(1)« یتّمأل نامأ  یتیب  لهأ  و  ءامسلا ، لهأل  نامأ  موجنلا  : » مّلس هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : هیبأ ، نع  عوکألا ، نب  هملس  نب  سایإ 

دندرکن یفرعم  ملع  باب  ار  مالسلا  هیع  یلع  هلاو )  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  رگم 

دلج 3 ص 141 مکاح  كردتسم  زا  لقن  هب  کی  دلج  یمالسا  بهاذم  دیاقع و  گنهرف  باتک  21 ص : ج 40 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  - 1
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زهجم یهلا  تمعن  نیا  هب  ار  دوـخ  نـالوسر  هک  تسا  لاـعتم  دـنوادخ  رب  ، تسا شناد  ملع و   ، تماـما یئاوـشیپ و  همزـال  هـک  تـهج  نا  زا 
اهنا هب  ار  تسا  ماما  ربمغیپ و  زاین  هک  یملع  دیاب  دتـسرفیم  یبن  لوسر و  اهنا  تیاده  يارب  تسا و  رـشب  يداه  هک  ییادخ  هک  ارچ   ، دیامرف

يوگباوج شماما  لوسر و  یتهج  زا  دتـسرفب و  ماـما  لوسر و  یتهج  زا   ، دـیا یم  شیپ  ضرغ  ضقن  دـشابن  نینچ  رگا  هک  دـیامرف ،  اـطع 
تولاط هب  هک  هنوگنامه  دیامن  یهلا  تبهوم  نیا  هب  زهجم  ار  ماما  لوسر و  هک  تسادخ  رب  اذل  دشابن ،  شناگدنب  يونعم  یملع و  ياهزاین 

اْنیَلَع ُْکلُْملا  َُهل  ُنوُکَی  یَّنَأ  اُولاق  ًاِکلَم  َتُولاط  ْمَُکل  َثََعب  ْدَق  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهُِّیبَن  ْمَُهل  َلاق  َو   :) دـیامرفیم میرک  نارقرد  هنوگنامه   ، تسا هدرک  اطع 
ْنَم ُهَْکُلم  یتُْؤی  ُهَّللا  َو  ِمْسِْجلا  َو  ِْملِْعلا  ِیف  ًهَطَْـسب  َُهداز  َو  ْمُْکیَلَع  ُهافَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  َلاـق  ِلاـْملا  َنِم  ًهَعَـس  َتُْؤی  َْمل  َو  ُْهنِم  ِکـْلُْملِاب  ُّقَحَأ  ُنَْحن  َو 

(1) ٌمیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ُءاشَی 

ام رب  وا  هنوـگچ  : » دـنتفگ تسا ». هدرک  باـختنا ) (و  ثوـعبم امـش  يرادـمامز  يارب  ار  تولاـط ) ) دـنوادخ : » تـفگ اـهنآ  هـب  ناـشربمایپ  و 
اب دنک ، تموکح 

هرقبلا 247 - 1
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تعـسو مسج ، تردق ) ملع و( رد  ار  وا  و  هدیزگرب ، امـش  رب  ار  وا  ادـخ  : » تفگ درادـن »!؟ يدایز  تورث  وا  و  میرت ، هتـسیاش  وا  زا  ام  هکنیا 
( اه بصنم  يارب  دارفا  تقایل  زا  و( تسا ؛ عیـسو  دنوادخ ، ناسحا  و  دشخب ؛ یم  دهاوخب ، سک  ره  هب  ار  شکلم  دـنوادخ ، تسا . هدیـشخب 

دشاب تردق  ملع و  هب  زهجم  هک  دشاب ، ییـصو  دیاب  زین  هلاو )  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دعب  تفگ  دیاب  هیا  نیا  هب  هجوت  اب  و  .« تسا هاگآ 
 ( هلاو هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  مالک  غارس  هب  نیشناج  یصو و  نیا  تخانش  يارب  اذل  دنوشن . فارحنا  ءاطخ و  راچد  نامزلا  رخا  تما  ات  ،
 ( مالسلا هیلع   ) یلع نینموملا  ریما  هلاو ، )  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ملع  باب  هک   ، میدیـسر بلطم  نیا  هب  ناشمالک ،  رد  ریـس  اب  میتفر و 

دنوش و دنمرهب  ناشیا  نارکیب  يایرد  زا  دنوش و  بایفرـش  ناشیا  تمدـخ  هب  هلاو )  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـعب  دـنفظوم  مدرم  تسا و 
لوسر تعمس  لاق : هّللا  دبع  نب  رباج  تعمس   . مینکیم هراشا  نا  هب  الیذ  هک  دوشیم  هدید  رارک  هب  ننست  لها  بتک  رد  هک  تسا  یمالک  نیا 

نم لوذـخم  هرـصن ، نم  روصنم  هرجفلا ، لـتاق  و  هرربلا ، ریمأ  اذـه  : » لوقی یلع  دـیب  ذـخآ  وه  هیبیدـحلا و  موی  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا 
هیبیدح زور  رد  ( هلاو هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  زا  مدینش  ) بابلا تأیلف  تیبلا  دارأ  نمف  اهباب ؛ ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  هتوص ) اهب  دمی  هلذخ (

هدـش هدرک  يرای  تسا و  ناراکهبت  لتاق  ناراـکوکین و  ریما  یلع   : دـندومرفیمو دـندوب  هتفرگ  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تسد  هک  لاـح  رد  ،
، تسا نآ  هزاورد  ّیلع  منم و  شناد  ملع و  رهش  دزاس ،  هدنکفا  رس  ار  وا  هک  یسک  تسا  هدنکفا  رس  و  دنک ، کمک  وا  هب  هک  یـسک  تسا 

(1)( دوش دراو  نا  هزاورد  زا  یتسیاب  دیایب  يرهش  هب  دهاوخب  هکیسک  و 

182 ص : ج 3 ، دادغب ، خیرات  - 1
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لجر هیلإ  ماقف  قشمدب  ظعی  یّنثملا  نبا  ناک  لاق : هرم - ریغ  هظفلب  ینیارفـسإلا - جرفلا  وبأ  ینثّدـح  بیطخلا ، یلع  نب  ثیغ  جرفلا  وبأ  انأبن 
معن ال لاق : هسأر و  عفر  مث  هظحل  قرطأف  لاقاهباب : ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » ملس هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  لوق  یف  لوقت  ام  خیـشلا  اهیأ  لاقف :
« اهباب ّیلع  و   ........ ملعلا هنیدم  انأ  : » ملس هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  لاق  امنإ  مالـسإلا ، یف  اردص  ناک  نم  ّالإ  مامتلا  یلع  ثیدحلا  اذه  فرعی 

هللا لوسر  لوق  دروم  رد  یئوگیم  هچ  خیـش  يا  تفگ  تفر و و  وا  يوس  هب  يدرم  سپ   ، درکیم هظعوـم  قـشمد  نیمزرـس  رد  ینثم  نبا  )....
هلب تفگ  درک و  دـنلب  ار  شرـس  سپـس  درک  گـنرد  يا  هظحل  سپ   . اـهباب ّیلع  مـلعلا و  هنیدـم  اـنأ  دـندومرف  هـک   ( هـلاو هـیلع  هللا  یلـص  )

دندومرف هلاو )  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هکیتسردب   . دشاب هدوب  مالسا  ردص  رد  هک  یسک  رگم  لماک  لکـش  هب  ار  ثیدح  نیا  دسانـشیمن 
(1) اهباب ّیلع  و   ........ ملعلا هنیدم  انأ 

اهباب یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » ملس هیلع و  هّللا  یلص  هلوق  اهنم  یفکی  ادج و  هریثک  هنع  یلاعت  هّللا  یضر  هبقانم  و 

هنیدم انأ  دندومرف : هک   ( هلاو هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  مالک  اهنا  زا  دنکیم  تیافک  اتقیقح و  تسا  دایز  مالـسلا )  هیلع  یلع   ) وا بقانم  (و 
(2) اهباب یلع  ملعلا و 

(3) اهباب یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ 

. يدعب مکیلو  ّیلع  هیف : لاق  دق  و  هلذخ . نم  لوذخم  هرصن ، نم  روصنم  هرجفلا ، لتاق  هرربلا و  ماما  یلع  ریضنلا : ینب  موی  هیف  لاق  دق  و  ......
نیلقثلا مکیف  فلخم  ینا  لاق : نیملسملا و  عیمج  یلع  کیلع و  ّیلع و  لوقلا  دکاو 

رد تفگ  و  ).... اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  لاق : دق  و  یترتع ، هّللا و  باتک 

21 ص : ج 9 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  - 1
86 ص : ج 1 ، يربکلا ، ناویحلا  هایح  - 2

70 ص : لوسرلا ، لآ  بقانم  یف  لوؤسلا  بلاطم  - 3
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تـسا هدش  هدرک  يرای  تسا و  ناراکهبت  لتاق  ناراکوکین و  ریما   ، یلع  : ریـضنلا ینب  زور  رد  هلاو )  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر   )... وا دروم 
 ( مالسلا هیلع   ) یلع ؛  وا دروم  رد  دندومرف  نینچمه  دزاس و  هدنکفا  رـس  ار  وا  هک  یـسک  تسا  هدنکفا  رـس  و  دنک ، کمک  وا  هب  هک  یـسک 

مراذگیم امش  نیب  ام  اهبنارگ  ییش  ود  نم   : دندومرف نیملـسم و  عیمجو  امـش  نم و  رب  ار  لوق  نیا  درک  دیکات  و   . نم زا  دعب  تسامـش  یلو 
(1) اهباب یلع  ملعلا و  هنیدم  انا   : دندومرف نینچمه  و   ، متیب لها  ادخ و  باتک  ،

(2) هباب نم  هتأیلف  ملعلا  دارأ  نمف  اهباب ، ّیلع  و  ملعلا ، هنیدم  انأ  : » ملس هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  نع  يور  و 

ننـست لها  هک  تهج  نا  زا  یلو  دـندوب ، هدرک  هراشا  اهباب )  یلع  ملعلا و  هنیدـم  انا   ) ثیدـح هب  هک  دوب  ننـست  لها  بتک  زا  یـشخب  اـهنیا 
هب لصف  نیا  رد  مدید  بسانم  دنتفرگ ،  دیدن  ار  ماما  اوشیپ و  يونعمو  یملع  ياهزاین  دـندش و  رمع  ینعی   ، تیالو تفالخ و  بصاغ  وریپ  ،

هلیسوب اهنت  ناشیا  لئاضف  ترضح و  ملع  هک   ، دوش مولعم  ناگمه  رب  ات  منک  يا  هراشا   ( مالسلا هیع   ) یلع ترضح  ملع  درومرد  رمع  رارقا 
دوخ یملع  یناوتاـن  زجع و  ترـضح و  لـئاضف  ناـیب  هب  ناـبز   ، زین تیـالو  بصاـغ  یتح  تسا و  هدـشن  ناـیب  ترـضح  نیبـحم  ناـیعیش و 

بیاسلا نب  اطع  انثدح  دامح  انثدح  نافع  انثدح  اضیأ : دنـسملا  و  لئاضفلا )  ) یف دمحا  لاق  و   . مینکیم هراشا  نا  هب  الیذ  هک  تسا  هدوشگ  ؛
هوربخاف هذه  ناش  ام  لاقف  قیرطلا  یف  ع )  ) یلع مهآرف  اهومجریل  اوبهذف  اهمجرب  رماف  تنز  دـق  هأرماب  یتأ  ضر )  ) رمع نا  نایبظ  یبأ  نع 

لآ ههوتعم  اهنأل  لاقف  اهتددر  مل  هل  لاقف  رمع  یلا  ءاج  مث  اهلیبس  یلخف 

201 ص : بقانملا ، - 1
6 ص : ج 20 ، بدألا ، نونف  یف  برألا  هیاهن  - 2
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ول ال رمع  لاقف  قیفی  یتح  نونجملا  ملتحی و  یتح  یبصلا  ظقیتسی و  یتح  مئانلا  نع  ثالث  نع  ملقلا  عفر  ص )  ) هّللا لوسر  لاق  دـق  نالف و 
راسگنـس هب  رمع  داد  روتـسد  سپ   . دوب هدرک  انز  هک  ینز  زا  رمع ، درک  روبع   ... دـنکیم لقن  شدنـسم  رد  لـبنح  دـمحا  ) رمع کـلهل  یلع 

اهنا سپ  تسیچ ؟  نز  نیا  ناش  دندومرف ، هار و  رد  ار  اهنا  ( مالسلا هیلع   ) یلع دندید  دننک .  راسکنس  ات  ار  نز  نا  دندرب  اذل  ؛  نز نا  ندرک 
ترضح ار ؟  وا  دیدرک  اهر  ارچ  تفگ  ترـضح  هب  رمع  و   ، رمع يوس  هب  دندما  دندرک و  اهر  ار  نز  نا  ترـضح   . دندرک ربخ  اب  ار  ناشیا 

ات هناوید  هدش : هتشادرب  هورگ  هس  زا  فیلکت   : دندومرف هلاو )  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هنیا  ره  تسا و  نالف  لا  زا  يا  هناوید  وا   : دندومرف
یم كاله  دوبن ، یلع  رگا  تفگ : خـساپ  رد  رمع  دـسرب . غولب  ّدـح  هب  اـت  كدوک  دوش و  رادـیب  اـت  هدـیباوخ  دـبای ، يدوبهب  هک  یماـگنه 

(1) مدش

نینموملا ریما  نوچ  یتیصخش  دوجو  اب  ایا  و  ؟؟  تسین یفاک  امش  يارب  تفالخ  بصاغ  رارقا  نیا  ایا  ؛  تفگ ننـست  لها  ءاملع  هب  دیاب  لاح 
هلاو هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نینزان  دوجو   ، هک یئاوشیپ  ماما و  تسا  يا  هدنـسپ  اـیا  دـش ؟؟  وا  عاـبتا  رمع و  وریپ  دوشیم  مالـسلا ) هیلع  )
ْدَقَف ُتْمِّلُع  ٍْملِع  ُّلُک  َو  ِیف ، هللا  ُهاصْحَأ  ْدَقَو  َّالِإ  ٍْملِع  ْنِمام  ُهُولِّضَف .)  ) یلع ِساّنلاَرِـشاعَم ، دـندومرف : ناشیا  فصو  ناشیا و  ناش  رد  ملـسو ) 

َوُه َو  ًاِّیلَع ، ُُهتْمَّلَع  ْدَقَو  ّالِإ  ٍْملِع  ْنِم  امَو  َنیقَّتُْملا ، ِمامِإ  یف  ُُهْتیَصْحَأ 

رمع لوق   79 ص : ج 7 ، بدألا ، نونف  یف  برألا  هیاهن   71 ص : لوسرلا ، لآ  بقانم  یف  لوؤسلا  بلاط  ( ) 138 ص : صاوخلا ، هرکذت  - ) 1
(81 ص : بقانملا ، رمع  کلهل  ّیلع  ول ال   : باطخلا نب 
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( ٍنیبُم ٍمامِإ  یف  ُهاْنیَصْحَأ  ٍءیَش  َّلُک  َو  : ) سی ِهَروُس  یف  هللا  ُهَرَکَذ  يذَّلا   ) ُنیبُْملا ُمامِْإلا 

، ُْهنَع یْهنَیَو  َلِـطاْبلا  ُقِهُْزیَو  ِِهب ، ُلَـمْعَیَو  ِّقَْحلا  َیلِإ  يدـهَی  يذَّلاَوُـهَف  ِِهتَیـالِو ، ْنَع  اوُفِْکنَتْـسَتالَو  ُْهنِم ، اوُرِْفنَتـالَو  ُْهنَع  اوُّلِـضَتال  ِساَّنلاَرِـشاعَم ،
َعَم َناک  يذَّلاَو  ِهِسْفَِنب ، هللا  َلوُسَر  يدَف  يذَّلاَو  ٌدَحَأ ،) یب  ِنامیْالا  َیلِإ  ُهِْقبْـسَی  َْمل   ) ِِهلوُسَر َو  هللاِاب  َنَمآ  ْنَم  ُلَّوَأ  ٍِمئال . ُهَمَْول  هللا  ِیف  ُهُذُـخْأَتالَو 

. ُهُْریَغ ِلاجِّرلا  َنِم  ِِهلوُسَر  َعَم  هللاُُدبْعَی  َدَحَأ  الَو  هللا  ِلوُسَر 

ِهِسْفَِنب یل  ًایِداف  َلَعَفَف  یعَجْضَم ، یف  َمانَی  ْنَأ  هللا  ِنَع  ُُهتْرَمَأ  یعَم . هللاَدَبَع  ْنَم  ُلَّوَأ  َو  ًهالَص  ِساّنلا  ُلَّوَأ 

مه اور و  مه  لجوزع ، دنوادخ  دنناد . اوران  نانآ  هچ  نآ  رگم  تسین  اوران  و  دنناد ؛ اور  ناماما  وا و  لوسر  ادخ و  هچ  نآ  رگم  تسین ، اور 
ما هداهن  یلع  رایتخا  رد  هتخومآ  نم  هب  شمارح  لالح و  شیوخ و  باتک  زا  مراگدرورپ  هچ  نآ  هدومرف و  نایب  نم  يارب  ار  اوران 

رد ار  نآ  زین  نم  هدرک و  يروا  همج  نم  هنیـس  رد  ار  نآ  دنوادخ  هکنیا  رگم  تسین  یـشناد  چیه  هک  ارچ  دـینادب . رترب  ار  وا  نامدرم ! ناه 
و : » هک هدرک  دای  نیـسای  يروس  رد  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  رگنـشور  ياوشیپ  یلع )  ) وا ما . هدرک  طبـض  یلع ، ناراکزیهرپ ، ياوشیپ  ناج 

...« میا هدرمشرب  رگنشور  ماما  رد  ار  زیچ  ره  شناد 

هدناوخ و یتسار  یتسرد و  هب  ار ] امـش   ] وا دینادرگنرب . ور  شا  یتسرپرـس  زا  و  دـیزیرگن . شتماما  زا  و  دـیباتنرب . ور  یلع  زا  نامدرم ! ناه 
وا درادن . زاب  راک  زا  ار  وا  نارگ  شهوکن  شهوکن  ادخ  هار  رد  درادزاب . نآ  زا  دـنک و  دوبان  ار  یتسردان  وا  دـیامن . لمع  نادـب  زین ] دوخ  ]

ادخ و هب  نمؤم  نیتسخن 
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هک تسوا  اهنت  تسا  هدوب  هارمه  وا  اب  هدومن و  هللا  لوسر  يادف  ار  دوخ  ناج  ومه  و  هتسجن . تقبس  وا  هب  نامیا ، رد  یسک  تسوا و  لوسر 
دوبن نینچ  یسک  وا  زج  درک و  یم  دنوادخ  تدابع  ادخ  لوسر  هارمه 

زین وا  دمارایب و  نم  رتسب  رد  ترجه ] بش  رد   ] ات مداد  نامرف  وا  هب  دنوادخ  يوس  زا  تسا . نم  هارمه  هب  ادخ  رگشتسرپ  رازگزامن و  نیلوا 
دنک نم  يادف  ار  دوخ  ناج  هک  تفریذپ  هدرب ، نامرف 

هللا ُهَبَصَن  ْدَقَف  ُهُولَْبقاَو  هللا ، ُهَلَّضَف  ْدَقَف  ُهُولِّضَف  ِساّنلاَرِشاعَم ،

ْنَأَو ُهَْرمَأ  ََفلاخ  ْنَِمب  َِکلاذ  َلَعْفَی  ْنَأ  هللا  یَلَع  ًاـْمتَح  َُهل ، َرِفْغَی  َْنلَو  ُهَتَیـالِو  َرَْکنَأ  ٍدَـحَأ  یلَع  هللا  َبُوتَی  َْنلَو  هللا ، َنِم  ٌماـمِإ  ُهَّنِإ  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
َنیِرفاْکِلل ْتَّدِعُأ  ُهَراجِْحلاَو  ُساَّنلا  اَهُدوقَو  ًاران  اُولْصَتَف  ُهوِفلاُخت . ْنَأ  اوُرَذْحاَف  ِروهُّدلا . َرْهَد  َو  ِدابْآلا  اََدبَأ  ًارُْکن  ًاباذَع  َُهبِّذَُعی 

تسا هدرک  اپرب  ار  وا  دنوادخ  هک  دیریذپب ، ار  وا  ییاوشیپ  و  هدیزگرب ؛ ار  وا  دنوادخ  هک  دیناد ، رترب  ار  وا  نامدرم ! ناه 

هرابرد دنوادخ  یعطق  شور  تسا  نیا  دزرماین . ار  وا  دریذپن و  ار  وا  رکنم  هبوت  دنوادخ  زگره  تسا و  ماما  ادـخ  يوس  زا  وا  نامدرم ! ناه 
شتآ هک  دش  دیهاوخرد  یـشتآ  رد  هنرگ  دیـسارهب و  وا  تفلاخم  زا  دنک . رفیک  رادیاپ  كاندرد  باذـع  هب  ار  وا  هنیآره  یلع و  راگزاسان 

يرطاخ هب  ار  ترـضح  نایعیـش  تلیـضف ، همه  نیا  دوجو  اب  لاح  تسا .  هدش  هدامآ  نازیتس  قح  يارب  هک  گنـس ، و  دننامدرم ؛ نآ  يریگ 
؟؟  دینکیم تمذم  مالسلا )  هیلع   ) نینموملا ریما  زا  ناشیوریپ 

هیلع هللا  یلص   ) مرکا لوسر  نینزان  دوجو  تسا  تما  يالوم  مالسلا )  هیلع   ) یلع دندومرفن  ریدغ  رد   ( هلا هیلع و  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  رگم 
هب ار  یمالسا  لاهن  نیا  دندومن و  یمالسا  ماکحا  يارجا  نیبت و  شزوما و  فرص  ار  ناشفیرش  رمع  زا  لاس  هک 23  ملسو )  هلاو 
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دننیبیم و دوخ  دوجو  رد  ار  تقرافم  راثا  هک  یتقو   ، دندوب نابرهم  زوسلد و  رایـسب  تخرد  نیا  هب  تبـسن  دـندرک و  لدـبم  دـنمونت  یتخرد 
امَف ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  ) تسا تلاسر  غالبا  رب  ینبم  هک  يرما  دنونشم  ار  یلاعت  يادخ  رما  نینچمه 

( َنیِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِصْعَی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب 

! يا هدادـن  ماجنا  ار  وا  تلاـسر  ینکن ، رگا  و  ناـسرب ! مدرم ) هب  ) ًـالماک تسا ، هدـش  لزاـن  وت  رب  تراـگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  ربماـیپ ! يا  )
(1). دنک یمن  تیاده  ار  جوجل ) ) نارفاک ّتیعمج  دنوادخ ، و  دراد ؛ یم  هاگن  مدرم ، یلامتحا ) تارطخ  ) زا ار  وت  دنوادخ 

مالسلا هیلع   ) نینموملا ریما  تیالو  نامه  هک  ار  دوخ  تلاسر  هدرک و  هاگا  تقرافم  نیا  زا  ار  یمالسا  تما 

ءاملع هک  هنوگنامه  تسا  بهاذـم  همه  رظن  دروم  هک  تسا  یبلطم  نیا  دـندرک و  ربخ  اب  مهم  رما  نیا  زا  ار  مدرم  و  دـندومن ؛  غـالبا  دوب  (
-1 مینکیم . هراشا  شبلاطم  بتک و  نیا  زا  یشخب  هب  الیذ  هک   ، دنا هدندرک  هراشا  نا  هب  دوخ  بتک  رد  هتـشاذگ و  هحـص  نا  هب  ننـست  لها 

ریـس نامـسآ  هب  هک  ماـگنه  نآ  جارعم  بش  رد  دوـمرف : ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم  لـقن  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) هّللا لوـسر  زا  هریره  یبا 
تفگ یم  نینچ  هک  دیسر  مشوگب  شرع  ریز  زا  باّذج  ییادن  مدرک ،

دّمحم ای  غّلب  یب  نمؤی  نم  بیبح  يدهلا و  هیار  اّیلع  ّنا 

نک غالبا  ار  تمایپ  دّمحم ! يا  تسا  نم  هب  نمؤم  بوبحم  بیبح و  تیاده و  ملع   ( مالّسلا هیلع   ) یلع هک  یتسرد  هب 
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درک نامتک  تشاد و  هگن  يّرس  ار  مایپ  نیا  تشگزاب  نیمز  هب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) یفطصم نوچ 

. دومرف لزان  مالّسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  هرابرد  ار  ّکبر ...  نم  کیلا  لزنا  ام  غّلب  لوسّرلا  اهّیا  ای  هیآ  ناحبس  يادخ  هک  نیا  ات 

ساّنلا نم  کمصعی  هّللا  هتلاسر و  تغّلب  امف  لعفت  مل  نا  دومرف : نامرف  همادا  رد  و 

مالّـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ّقح  رد  ّکبر  نم  کـیلا  لزنا  اـم  غّلب  لوسّرلا  اـهّیا  اـی  هیآ  هک  درک  تیاور  يردـخ  دیعـس  یبا  نینچمه  و 
دش لزان 

هّللا یلص  ربمایپ  دش  لزان  مالّسلا  هیلع   ) یلع نأش  رد  ّکبر  نم  کیلا  لزنا  ام  غّلب  لوسّرلا  اهّیا  ای  ناحبـس  مالک  نیا  دیوگ : یم  سابع  نبا  (
دومرف داتسیا و  تیعمج  نایم  رد  تفرگ و  ار   ( مالّسلا هیلع   ) یلع تسد  تساخرب و  دینش  ار  نامرف  نیا  نوچ  هلآ  هیلع و 

« هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهّللا  هالوم  ّیلعف  هالوم  تنک  نم  »

تسوا يالوم  مه  یلع  متسه ، وا  يالوم  نم  هک  یسک  ره  ناناملسم ! يا  و  مدرم ! يا 

(1). شاب نمشد  ار  وا  نانمشد  رادب و  تسود  ار  وا  ناتسود  ایادخ 

یبأ نع  یفوعلا  هیطع  نع  باجحلا ، ینبا  شمعألا  نع  سباع  نب  یلع  انث  ایرکز ، نب  لیعامـسإ  انث  دازرح ، نب  ناـمثع  اـنث  یبأ  انثدـح  -2)
ْغَِّلب ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  هیا ، دش  لزان  ).... بلاط یبأ  نب  یلع  یف  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  هیآلا  هذه  تلزنلاق  يردخلا  دیعس 

(2)( مالسلا هیلع   ) یلع دروم  رد  ... ْنِم َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام 
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ْنِم َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  هیآلا  هذه  تلزن  لاق  يردخلا  دیعـس  یبأ  نع  رکاسع  نبا  هیودرم و  نبا  متاح و  یبأ  نبا  جرخأ  3-و 
داع هالاو و  نم  لاو  مهّللا  هالوم ، ّیلعف  هالوم  تنک  نم  بلاط  یبأ  نب  یلع  یف  مخ  ریدغ  موی  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  َکِّبَر 
هیلع هللا  یلص   ) هللا لوسر  رب  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  هیا  دش  لزان  () ... هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم 

نم هک  ره  دـندومرف :  ناشدروم  رد  هلاو )  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  و  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  دروم  رد  مخ  ریدـغ  زور  رد   ( هلاو
نک راوخ  ار و  وا  ناروای  نک  يرای  ار و  وا  نانمشد  رادب  نمشد  ار و  وا  ناتسود  رادب  تسود  ایادخ  تسوا .  يالوم  یلع  نیا  میوا  يالوم 

(1) ار وا  ناگدننک  راوخ 

هتیالوب سانلا  ربخی  نأ  هناحبـس  رمأ  ثیح  ههجو  یلاعت  هّللا  مرک  یلع  یف  هیآلا  هذـه  تلزن  لاق : امهنع  یلاعت  هّللا  یـضر  سابع  نبا  نع  - 4
ماقف هیآلا  هذـه  هیلإ  یلاعت  هّللا  یحوأف  هیلع ، کـلذ  یف  اونعطی  نأ  همع و  نبا  یباـح  اولوقی  نأ  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  فّوختف 
حور  ) هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  مالـسلا : هالـصلا و  هیلع  لاقف  هدـیب  ذـخأ  و  مخ ، ریدـغ  موی  هتیالوب 

ره تسا : هدش  لقن  تیاور  نیا  هریره  یبا  ناسل  زا  و  - 5 یلاعت ) هّللا  باتک  یناعم  نم   359 ص : ج 3 ، میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  یف  یناعملا 
يزور تسا ، مخ  ریدغ  زور  زور ، نآ  و  دنک ، یم  تبث  وا  يارب  ار  هام  تصـش  هزور  دنوادخ  دریگب  هزور  هّجحلا  يذ  مهدجه  زور  یـسک 

دومرف داتسیا و  تیعمج  نایم  رد  تفرگ ، ار   ( مالّسلا هیلع   ) یلع تسد  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص  ّیبن ( هک 

)؟ نینمؤملا ّیلو  تسلأ  )

298 ص : ج 2 ، روثأملا ، ریسفت  یف  روثنملا  ردلا  - 1
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تسا نینچ  هّللا ! لوسر  ای  یلب  دنتفگ : ادصکی  یگمه  متسین  نینمؤم  ّیلو  نم  ایآ  مدرم ! يا 

دومرف سپس 

( هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم  )

تسوا يالوم  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  میوا ، يالوم  نم  یسک  ره 

تیالو نیا  بلاط  وبا  رسپ  يا  نمؤم ! ّلک  الوم  يالوم و  تحبـصا  بلاط ، یبا  نبای  ّخب  ّخب  تفگ : تساخرب و  تینهت  يارب  باطخ  نب  رمع 
یتسه ینمؤم  ره  يالوم  نم و  يالوم  داب ! كرابم  وت  رب 

دش لزان  مکنید  مکل  تلمکا  مویلا  هیآ  هک  دوب  مسارم  نیا  زا  دعب 

رد بلاط  یبا  نب  یلع  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هبعک ، فاوط  رد  يزور  تفگ ، سابع  نبا  دیوگ : یم  ریبج  نب  دـیعس 
یبوط دومرف : دز و  وا  فتک  رب  ار  شتـسد  درک و  کـیدزن  دوخ  هب  ار  وا  ترـضح  نآ  هّللا ! لوـسر  اـی  یلب  میدرک  ضرع  تسامـش . ناـیم 

(1) تسا هدش  رکذ  يواسم  روط  هب  نآ  رد  وت  نم و  مان  هک  دش  لزان  میارب  يا  هیآ  نونکا  مه  یلع ! ای  کل ،

نم ئرما  لکب  یلوأ  تسل  أ  لاقف : هنیمی ، نع  هماقأ  هدـیب و  ذـخأ  ههجو و  یلاعت  هّللا  مرک  اـیلع  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  اـعد  - 6
اولاق هسفن ؟

کل ائینه  هنع : یلاعت  هّللا  یـضر  لاقف  باطخلا  نب  رمع  هیقلف  هاداع ، نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  انأ  نم  یلوم  اذـه  نإف  لاق : یلب ،
دوخ تسار  تمس  رد  ار  واو  دنتفرگ ،  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ّیبن  ) هنمؤم نمؤم و  لک  یلوم  تیـسمأ  تحبـصأ و 

امش هب  امش  زا  رت  راوازس  نم  ایا   : دندومرف داد و  رارق 
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ایادخ  . متسه وا  يالوم  نم  هک  تسا  یسک  يالوم  ( یلع  ) نیا هکیتسردب  دندومرف  سپ ،   ( هلاو هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر   ، هلب دنتفگ  متـسین 
تحبـصا تفگ : ار و  ناشیا  باطخ  نب  رمع  دـش )  وربور  درک (  تاقالم  سپ  ، ار وا  نانمـشد  رادـب  نمـشد  ار و  وا  ناتـسود  رادـب  تسود 

(1) یتسه ینمؤم  ره  يالوم  نم و  يالوم  نمؤم ! ّلک  الوم  يالوم و 

نب یلع  ان  یعیبسلا  نسحلا  نبا  دمحم  رکب  وبأ  ان : یبیـصنلا  نامثع  نب  دمحم  نسحلا  وبأ  ان  ّینئاقلا  دمحم  نب  هّللا  دبع  دـمحم  وبأ  يور  -7
نع حلاص  یبأ  نع  یبلکلا  نع  نایح  نب  نیسحلا  نب  نسحلا  ان  مکحلا  نب  نسحلا  ان  الاق  صاصجلا  میهاربإ  نب  نیـسحلا  و  ناهّدلا ، دمحم 
هیلع  ) ذـخأف هیف  غلبی  نأ  مّلـس  هیلع و  هّللا  یلـص  یبـنلا  رمأ  هنع ) هّللا  یـضر   ) یلع یف  تلزن  لاـق : ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  اـی  هلوـق  یف  ساـبع  نبا 
هیلع  ) یلع دروـم  رد  هیا  نیا  دـش  لزاـن  «) هاداـع نم  داـع  هـالاو و  نم  لاو  مهللا  هـالوم  یلعف  هـالوم  تنک  نـم  : » لاـق و  یلع ، دـیب  مالـسلا )

لوسر دنتفرگ  سپ  تسا ؛  ناشیا  دروم  رد  هچنا  ناشیا )  تماما  تیالو و   ) دنک غالبا  هک  هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  دش  رما  مالسلا ،)
ایادـخ ؛  تسوا يـالوم  یلع  نیا  میوا  يـالوم  نم  هک  ره  دـندومرف :  ار و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تـسد  هـلاو )  هـیلع  هللا  یلـص   ) هللا

(2)  ( ار وا  نانمشد  رادب  نمشد  ار و  وا  ناتسود  رادب  تسود 

دنناوتیمن دندید  یتقو   ، ننست لها  ناگرزب  زا  یخرب   ، تفگ دیاب  الوم ) یلعاذهف  یلوم  تنک  نم   ) ثیدح كرادم  دانسا و  نایب  زا  سپ  اما 
تسود يانعم  هب  ( یلوم تنک  نم  رد ( یلو  ؛  دنتفگ دندش و  يرگید  ههبـش  هب  کسمتم  تقیقح ، نیازا  رارف  يارب  ؛  دنوش ثیدح  نیا  رکنم 

يانعم هب  تسا و 

361 ص : ج 3 ، میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  یف  یناعملا  حور  - 1
93 ص : ج 4 ، نآرقلا ، ریسفت  نع  نایبلا  فشکلا و  - 2
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لها غارـس  هب  دـیاب  بلطم  نیا  ندـش  حـضاو  يارب  تسانعم ؟؟  هچ  هب  یلوم  تسیچ و  رما  تقیقح  اما  ؛  تسین رایتخا  بحاص  تسرپرس و 
 . دوش حضاو  بلطم  تقیقح  ات  دید  ار  ددعتم  نئارق  تفر و  تغل 

؟؟؟؟ تسانعم هچ  هب  الوم 
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دراد تلالد  انعم  هدزناشرب  تغل  بسح  هب  الوم ))  )) ظفل

ینعی  ) هریرج نماض  عبات ،  ور ) شیپ  رـس و  تشپ  ینعی   ) مادق فلخ و  هیاسمه ،   ( ، هدـش دازآ   ) قتع  ( ، هدـننک دازآ   ) قتعم ّبر ،  کلام ، 
 ، - نیعم رصان و  تسود ،  بحم و  ( ، وا رب  هدش  هدرک  ماعنا   ) هیلع معنم  معنم ،  مع ،  نبا  داماد ،  ( ، دنشاب هتـسب  وا  اب  نامیپ  هک  دنگوس  مه 

، روما رد  فرصت  هب  یلوا  دیس ،  عاطم و 

هیلقع ای  هیظفل  نیارق  هب  عوجر  دـیاب  نآ  يانعم  يارب  دوش  لامعتـسا  يا  هلمج  رد  دراد  يددـعتم  یناعم  هک  ـالوم ))  )) دـننام یظفل  هاـگره 
تنک نم  :)) دندومرف هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  هک  مخ  ریدغ  هرتاوتم  ثیدح  رد  تفگ ،  دیاب  بلطم  نیا  نتسناد  زا  سپ  دومن و 

طبترم و ریغ  دیدرگ  رکذ  الوم  يارب  هک  هیلوا  يانعم  هدزاود  اب  ثیدح  نیا  رد  الوم  يانعم  هک  تسین  یکش  چیه  هالوم ))  یلع  اذهف  هالوم 
دشاب روای  تسود و  هک  مهدراهچ  مهدزیس و  یناعم  تسا و  حضاو  هچنانچ  تسا  حیحص  ریغ  بذک و  نآ  رثکا  هکلب  درادن  تبسانم  چیه 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر (  ترضح  هب  صاصتخا  انعم  ود  نیا  ایناث  دنک و  نییعت  ار  انعم  نیا  هک  تسین  دوجوم  هیلقع  ای  هیظفل  هنیرق  الوا 
یم هفیرـش  هیآ  رد  هچناـنچ  دـنرگیدکی  تسود  نینم  ؤم  زا  کـی  ره  ینعی  نینم  ؤم  عیمج  نیب  تسا  كرتـشم  درادـن و  ریما  ترـضح  و  ( 

: دیامرف

؟؟؟؟ تسانعم هچ  هب  www.Ghaemiyeh.comالوم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 160زکرم  هحفص 55 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:51

(71 هبوت /  ٍضَْعب ()... ُءاِیلْوَا  ْمُهُضَْعب  ُتانِم  ؤُْملا  َو  َنُونِم  ؤُْملاَو  )

: دیامرف یم  هچنانچ  دنا  نینم  ؤم  روای  تسود و  مه  هکئالم  هکلب 

(31 تلصف /  ...() ِهَرِخْالا ِیف  َو  اْینُّدلا  ِهویَْحلا  ِیف  ْمُُکئاِیلْوَا  ُنَْحن  )

يانعم تسا و  مهدزناش  يانعم  ناـمه  دارم  هک  نیا  تساـنعم و  ود  نیا  هدارا  مدـع  رب  تلـالد   ، دوجوم هیظفل  هیلقع و  هیعطق  نیارق  اـثلاث : و 
دنچ تسا  فرـصت  هب  یلوا  الوم ، هب  دارم  هکنیا  رب  تسا  دهاش  هک  هیظفل ، نئارق  هلمج ، زا  دشاب و  یم  دافملا  براقتم  مهدزناش  اب  مهدزناپ 

، دندومرف هالوم ))  تنک  نم   )) زا لبق  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  هک  تسا  يا  هلمج  الوا  تسا .  بلطم 

یلوا نم  سک  ره  هالوم ؛...  تنک  نم  : )) دومرف دعب  امش ،)) ناج  زا  امش  هب  فرـصت  هب  یلوا  متـسین  ایآ  مکـسفنا ؛  نم  مکب  یلوا  تسلا  ))
(( وا هب  تبسن  فرصت  هب  یلوا  تسا  یلع  سپ  وا ، هب  تبسن  متسه  فرصت  هب 

هب تسا  لوقعم  ریغ  هلمج  نیا  نزو  هب  رگید  یناـعم  هدارا  هک  يروط  هب  یمهدزناـش ، ياـنعم  هدارا  رب  تسا  هحیرـص  هیظفل  هنیرق  هلمج  نیا 
ناسل لها  لامعتسا  هیبرع و  دعاوق  بسح 

هنم ؤم  نم و  ؤم  لک  یلوم  يالوم و  تحبصا  یلع !  ای  کل  خب  خب   : )) تفگ هک  تسا  رمع  لوق  ایناث :

تسا فرصت  هب  یلوا  يانعم  هب  ماقم  نیا  رد  رمع  مالک  رد  الوم  هتفگ  هیاهن ))   )) باتک رد  ریثا )) نبا   )) و

تسا تیب  نیا  دهاش  لحم  تساروهشم و  هماع  هصاخ و  نیب  هک  تسا  مخریدغ ))   )) رد تباث ))  نب  ناسح   )) هدیصق اثلاث :

ینناف یلع  ای  مق  هل  لاقف 

ایداه اماما و  يدعب  نم  کتیضر 
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نامه هک  فرـصت  هب  یلوا  يانعم  هب  الوم  هک  هدوب  رهاظ  دوب  مخ  ریدـغ  سلجم  نیرـضاح  زا  یکی  هک  ناـسح  رب  هک  دوش  یم  مولعم  سپ 
هدوب تسا  ماما ))   )) يانعم

ار هلمج  نیا  يدـعب ))  هنم  ؤم  نم و  ؤم  لک  یلو  يدـعب و  هنم  ؤم  نم و  ؤم  لک  ماـما  تنا   ( : )) هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا (  لوق  اـعبار ، :
نبا لبنح و  نبدـمحا  زین  هدومن و  لقن  مخ  ریدـغ  ثیدـح  راـبخا  رد  ساـبع  نبا  یلیل و  یبا  نب  نامحرلادـبع  مقرا و  نبدـیز  زا  یمزراوخ 
یّلـص ادخ ( لوسر  تمدخ  هب  متـشگرب و  نمی  رفـس  زا  تفگ  هک  دنا  هدومن  لقن  هدیرب  زا  تیاور  نیدنچ  هب  هیودرم  نبا  یعفاش و  یلزاغم 

: دندومرف دندش و  ریغتم  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  میامن ،  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  تیاکش  متساوخ  متفر و  هلآ )  هیلع و  هّللا 

))؟  مهسفنا نم  نینم  ؤملاب  یلوا  تسلا  دیرب ! ای  ))

دومرف سپ  هّللا !  لوسر  ای  یلب  مدرک  ضرع 

 (( يدعب مکب  سانلا  یلوا  ایلع  نا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  ))

هکرابم هیآ  نئارق ،  هلمج  زا  و 

(1) ...(. َکِّبِر ْنِم  َْکَیِلا  َلِْزنُا  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلااَهُّیَا  ای  )

هفیرش هیآ  و 

(2) ...(. ْمُکَنید ْمَُکل  ُْتلَمْکَا  َمْوَْیلَا  )... 

هفیرش هیآ  و 

(3)( ٍِعقاو ٍباذَِعب  ٌِلئاس  َلَئَس  )

هک دوش  یم  لصاح  عطق  اهنآ  لوزن  نءاش  هفیرش و  تایآ  نیا  یناعم  زا  هک 

67 هدئام /  - 1
3 هدئام /  - 2

1 جراعم /  - 3
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دشاب یم  تفالخ ))  تماما و  ماقم   )) هک تسا  فرصت  هب  یلوا  الوم ، هب  دارم 

ددـع رازه ، دـص  زا  هداـیز  هک  مخ  ریدـغ  هعقاو  تایـصوصخ  اـب  هک  تسین  یفخم  یلقاـع  چـیه  رب  هک  تسا  نیا  هیلقع ، نـئارق  هـلمج  زا  و 
ار همه  هک  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ ( لوسر  رما  هدوب  خسرف  راهچ  زا  هدایز  اهنآ  رخآ  لوا و  القاو  دندوب  قرفتم  تسا و  هدوب  نیملـسم 

دوخ رـس  رب  ار  ادر  دـندیچیپ و  دوخ  ياـهاپ  هب  ار  دوـخ  ياـهابع  مدرم  هک  اـمرگ  تدـش  نیع  رد  رهظ و  تقو  رد  صوـصخ  دـنیامن  عـمج 
هک یناکم  رد  هلفاق  لوزن  زین  دنهد و  بیترت  رتش  زاهج  گنـس و  زا  يربنم  سپ  دنیامن  فقوت  لمحت و  ار  امرگ  تدش  دـنناوتب  ات  دـندنکفا 

ندومن دنلب  ربنم و  يالاب  دوخ  هارمه  ار  مالّسلا )  هیلع  ریما ( ترـضح  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ ( لوسر  ندرب  هدوبن و  دوهعم  تقو  چیه 
: دـندومرف یلب ،  باوـج  زا  سپ  و  مکـسفنا ))  نم  مکب  یلوا  تسلا   : )) هکنیا ندوـمرف  دـننیبب و  ار  وا  تـیعمج  هـمه  هـک  يروـط  هـب  ار  وا 

یلع سپ  میوا  يـالوم  نم  هک  ره  هک  دـنناسرب  نیبیاـغ  هب  نیرـضاح  ینعی  هـالوم ))  یلعف  هـالوم  تنک  نم  نا  هب  بئاـغلا  دـهاشلا  غـلبیلف  ))
( هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  : )) دندومرف اعد  نآ  زا  دعب  تسوا و  يالوم 

مالّسلا هیلع  بلاطیبا (  نب  یلع  ندومن  بصن  زج ، هب  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ ( لوسر  دوصقم  هک  دنحـضاو  لیلد  هیلقع  نئارق  همه  نیا 
نیا هک  تسین  لوقعم  تسا و  حضاو  هک  يرما  نایب  رد  دوش  یمن  رداص  تافلکت  همه  نیا  لقاع  صخـش  زا  هدوبن و  تفالخ  تماما و  هب  ( 

تسوا تسود  مه  ینالف  متسه  وا  تسود  نم  هک  ره  دنیوگب  مدرم  هب  طقف  هک  دیامرف  عمج  ار  هدع 

تسا تمارایتخا  بحاص  رمالا و  یلوا   ( مالسلا هیلع   ) یلع دندومرفن  هلاو )  هیلع  هللا  لص   ) هللا لوسر  رگم 

بحاص رمالا و  یلوا   ( مالسلا هیلع   ) یلع دندومرفن  هلاو )  هیلع  هللا  لص   ) هللا لوسر  رگم 
تسا تمارایتخا 
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کلام ار  دوخو  دندرکیم  یفرعم  مدرم  یلو  رایتخا و  بحاص  ار  دوخ  نایفسوباو  لهجوبا  نوچ  يدارفا  تیلهاج  رـصع  رد  هک  تهج  نازا 
تاروتـسد ندـش  مکاح  تیلهاج و  موسر  ندـش  نک  هشیر  مالـسا و  زا  سپ  دـندوب ،  اهنا  تعاطا  هب  رومام  مدرم  دنتـسنادیم و  مدرم  لاـم 

هیلع هللا  یلص   ) هللا لوسر  زا  يوریپ  هب  ار  اهنا  یمالسا ، تما  مالسا و  فارحنا  قاقشنا و  زا  يریگولج  يارب   ، لاعتم میکح  دنوادخ   ، مالـسا
يوریپ وا  زا  دنـسانشب و  ار  وا  یمالـسا  تما  ات  دـنکیم ، نایب  ار  یتافـص  هللا  تجح  یـصو و  نیا  يارب  دـنکیم و  رما   ، ناشیا یـصو  و   ( هلاو

( َنوُعِکار ْمُه  َو  َهاـکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َهـالَّصلا  َنوُمیُقی  َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنإ   : ) دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ  اذـل   ، دـننک
تاکز عوکر ، لاح  رد  و  دنراد ، یم  اپرب  ار  زامن  هک  اهنامه  دنا ؛ هدروآ  نامیا  هک  اهنآ  وا و  ربمایپ  تسادخ و  اهنت  امـش ، ّیلو  تسرپرس و 
لوسر نینزان  دوجو  زا  دعب  دننادب  مدرم  ات   ، دنکیم توعد  ، یلو زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  هیا  نیا  لوزن  هلیـسوب   ، لاعتم دـنوادخ   (1). دنهد یم 
ریـسفت نیبت و  هک  تهج  نا  زا  اما   . تسا یـسک  هچ  ناشرایتخا  بحاص  دننک و  يوریپ  یـسک  هچ  زا  دـیاب   ( ملـسو هلاو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا

دوجو اب  نارق 

55 هدئام - 1

بحاص رمالا و  یلوا   ( مالسلا هیلع   ) یلع دندومرفن  هلاو )  هیلع  هللا  لص   ) هللا لوسر  رگم 
تسا تمارایتخا 
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ماگنه نیا  رد   ، دـنیامن یفرعم  ار  هیا  نیا  قادـصم  ناشیا  ات  دـنتفر  ترـضح  غارـس  هب  مدرم  تسا  هلاو )  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نینزاـن 
هک تسا  یبلطم  نیا  دـندومرف و  یفرعم  مدرم  رایتخا  بحاص  یلو و  ناونع  هب  ار  ناشیا  هراـشا و   ( مالـسلا هیلع   ) نینموملاریما هب   ، ترـضح

 . مینکیم هراشا  نا  هب  الیذ  هک  دنا  هدومن  ناعذا  نا  هب  زین  ننست  لها  ءاملع 

نسحلا نب  رفظملا  نیرز ، نب  یلع  نب  دمحأ  یلع  وبأ  ینارعشلا ، دمحأ  نب  هّللا  دبع  دمحم  وبأ  دمحأ ، نب  مساقلا  نب  دمحم  نسحلا  وبأ  - 1
دبع انیب  لاق : یعبرلا ، نب  هدابع  نع  شمعألا  نع  عیبرلا  نب  سیق  نع  ینامحلا  دیمحلا  دـبع  نب  ییحی  قازعلا ، یلع  نب  يدـسلا  يراصنألا ،

لوسر لاق  لجرلا : لاق  ّالإ  هّللا : لوسر  لاق  لوقی ، سابع ال  نبا  لعجف  همامعلاب  ممعتم  لجر  لبقأ  ذإ  مزمز  ریفش  یلع  سلاج  سابع  نب  هّللا 
ینفرعی مل  نم  ینفرع و  دقف  ینفرع  نم  سانلا  اهیأ  ای  لاق : و  ههجو ، نع  همامعلا  فشکف  : لاق تنأ ؟ نم  هّللاب  کتلأس  سابع : نبا  لاقف  هللا ؟

اتیمعف ّالإ  نیتاهب و  هتیأر  اتّمـص و  ّالإ  نیتاهب و  مّلـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  تعمـس  يرافغلا : رذ  وبأ  يردبلا ، هدانج  نب  بدـنج  انأف 
رهظلا هالـص  مایألا  نم  اموی  هّللا  لوسر  عم  تیلـص  ینإ  امأ  هلذخ  نم  لوذخم  هرـصن ، نم  روصنم  هرفکلا ، لتاق  و  هرربلا ، دـئاق  ّیلع  لوقی :
ینطعی ملف  هّللا  لوسر  دجـسم  یف  تلأس  ینإ  دهـشا  مهللا  لاق : ءامـسلا و  یلإ  هدی  لئاسلا  عفرف  دـحأ  هطعی  ملف  دجـسملا  یف  لئاس  لخدـف 

يارب ار  يوبن  ثیداحا  و  دوب ، هتـسشن  مزمز  هاچ  رانک  رد  سابع  نب  هّللا  دـبع  هک  دـنک  یم  لقن  یعبر  نب  هیاـبع  زا  شمعا   ..... )....... دـحأ
( هلآ هیلع و  هّللا  یلص   ) هّللا لوسر  لاق  تفگ : یم  درک و  یم  لقن  مدرم 

: تفگ دمآ و  کیدزن  شوپ  هدـنژ  يدرم  ماگنه ، نیمه  رد  درک . یم  فقوت  ثیدـح  لقن  رد  دـید ، یم  ار  راد  همامع  يدرم  هک  ینامز  اّما 
 ( هلآ هیلع و  هّللا  یلص   ) هّللا لوسر  لاق 

بحاص رمالا و  یلوا   ( مالسلا هیلع   ) یلع دندومرفن  هلاو )  هیلع  هللا  لص   ) هللا لوسر  رگم 
تسا تمارایتخا 
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نم تفگ ، تفرگرب و  تروص  زا  ار  همامع  سانـشان  نآ  ؟ یتسیک مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  دیـسرپ ، وا  زا  دـش ، بجعتم  ساـبع  نبا 
متسه يرافغ  رذوبا 

ترـضح نآ  نینچمه  منک و  یم  شرافـس  نکر  ود  نیا  هب  ار  امـش  دـندومرف : هک  مدینـش   ( هلآ هیلع و  هّللا  یلـص   ) هّللا لوسر  زا  مدرم ! يا 
: دندومرف

« هلذخ نم  لوذخم  هرصن و  نم  روصنم  هرفکلا ، لتاق  هرربلا و  دئاق  ّیلع  »

رد میدوب . هداتـسیا  رهظ  زامن  هب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) هّللا لوسر  اب  يزور  میوگب .  ( مالّـسلا هیلع   ) یلع زا  اـت  دـینک  شوگ  ناتـسود ! يا 
دهاش ایادخ ! تفگ : درک و  دنلب  نامـسآ  هب  تسد  لئاس  تفگن ، خساپ  ار  وا  يدـحا  درک ، کمک  ياضاقت  دجـسم  رد  یلئاس  زامن ، نایاپ 

رد هک  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع درکن . اطع  نم  هب  يزیچ  درکن و  هدروآرب  ارم  تجاح  یـسک   ( هلاو هیلع  هللا  یلـص   ) هّللا لوسر  دجـسم  رد  شاب 
نیا درک . نینچ  لـئاس  نآ  و  دروآ . نوریب  يو  تشگنا  زا  ار  رتشگنا  اـت  درک  هراـشا  تسد  اـب  دینـش . ار  وا  يادـص  نوچ  دوب ، عوکر  لاـح 

دومرف درک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  تسد  سپ  دوب . هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) یبن روضح  رد  مالّسلا ) هیلع   ) یلع يرگراثیا 

یل لعجا  یناسل و  نم  هدقع  للحا  يرما و  یل  رّسی  يردص و  یل  حرشا  ّبر  درک . تساوخرد  وت  زا   ( مالّـسلا هیلع   ) یـسوم مردارب  ایادخ !
 « يرمأ یف  هکرشا  و  يرزا . هب  ددشا  یخا . نوراه  یلها  نم  ًاریزو 

يدرک هدروآرب  ار  وا  هتساوخ  کیخاب و  كدضع  ّدشنس  يدومرف  وا  خساپ  رد  وت  و 

منک یم  تساوخرد  نینچ  وت  زا  ماوت و  هدیزگرب  ّیبن و  نم  ایادخ 

« يرزا هب  ددشا  یخا  ًاّیلع  یلها  نم  اریزو  یل  لعجا  يرما و  یل  رّسی  يردص و  یل  حرشاف  ّمهّللا  »

بحاص رمالا و  یلوا   ( مالسلا هیلع   ) یلع دندومرفن  هلاو )  هیلع  هللا  لص   ) هللا لوسر  رگم 
تسا تمارایتخا 
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رضاح ترـضح  نآ  دزن  هب  درک و  طوبه  نیمز  هب  لیئربج  هک  دوب  هتفاین  نایاپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  مالک  زونه  دنگوس ، ادخ  هب 
درک اطع  وت  هب   ( مالّسلا هیلع   ) یلع تردارب  هرابرد  ادخ  هچنآ  هب  وت  رب  داب  اراوگ  دمحم ! ای  تفگ : دش و 

؟ تسیچ دیون  نآ  لیئربج ! يا  دیسرپ : هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) یفطصم

اونمآ نیذـّلا  هلوسر و  هّللا و  مکّیلو  اّمنا  هیآ  تسا و  هدومرف  رما  تمایق  زور  ات  تردارب  تیـالو  هب  ار  تتّما  یلاـعت  يادـخ  تفگ : لـیئربج 
(1) درک لزان  تیارب  ار  نوعکار  مه  هاکّزلا و  نوتؤی  هالّصلا و  نومیقی  نیّذلا 

دسا و مالـس و  هَّللا  دبع  تسا  هدش  لزان  باتک  لها  ناناملـسم  نأش  رد  ُُهلوُسَر )...  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  ) هیآ نیا  تفگ : هَّللا  دبع  نب  رباج  - 2
لوق نیا  و  دـیزیرن ،  یتـسود  حرط  ناـیاسرت  نادوهج و  اـب  هک  دوب  هدومرف  ار  ناـشیا   ( هلاو هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  هبلعث ، دیـسا و 

دای دـنگوس  و  دنتـشگ ، نمـشد  ار  ناشیا  ریـضن  هظیرق و  ینب  سپ  َءاِیلْوَأ ) يراصَّنلا  َو  َدوُهَْیلا  اوُذِـخَّتَت  ال   :) دومرف هک  تسا  لاـعتم  دـنوادخ 
مینک جاودزا )  ) تحکانم و  شورفو )  دیرخ  ) تعیابم هن  و  میئوگ ، نخس  هن  و  مینیشن ، هن  دمحم  نید  لها  اب  هک  دندرک 

زا و  دنتفگ ، زاب  هّصق  نآ  و  نیشیپ ، زامن  تقو  دندمآ   ( هلاو هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دجسمب  يو ، باحصا  و  تساخرب ، مالـس  هَّللا  دبع 
دای نادنگوس  نینچ  هک  دندرک  تیاکش  شیوخ  موق 

رود سب  ام  ياه  هناخ  هک  هلاو ،)  هیلع  هللا  یلص  ) هَّللا لوسر  ای  وت  نارای  اب  هن  و  تسشن ، میناوت  یم  ناشیا  اب  هن  نونکا  و  ام ، ترجهب  دندرک 
. دروآ ار  هیآ  نیا  و  دمآ ، لیئربج  تعاس  نامه  میجنر . رد  ام  هک  تسیچ ، ریبدت  نونکا  دوب . میناوت  یمن  اجنیا  هتـسویپ  و  دجـسم ، زا  تسا 

لوسر

81 :. ص ج 4 ، نآرقلا ، ریسفت  نع  نایبلا  فشکلا و  - 1

بحاص رمالا و  یلوا   ( مالسلا هیلع   ) یلع دندومرفن  هلاو )  هیلع  هللا  لص   ) هللا لوسر  رگم 
تسا تمارایتخا 
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نیا هک  تعاس  نآ  هک : دنا  هتفگ  ءایلوا ، نینمؤملاب  هلوسرب و  هّللاب و  انیـضر  دـنتفگ : ناشیا  دـندناوخ . ناشیا  رب  هلاو )  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ
ار يریقف  هنایم  رد  و  دوجـس ، رد  یموق  دندوب ، عوکر  رد  یموق  دندوب ، هدرک  مامت  زامن  یموق  دـندوب ، زامن  رد  همه  نارای  دـمآ ، ورف  تیآ 

دحا كاطعا  له   : دندومرف دندناوخ و  دوخب  ار  وا  هلاو )  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  درکیم . لاؤس  و  درکیم ، فاوط  دجـسم  رد  هک  دندید 
هچ رد  دندومرف : ترـضح  داد  نمب  نیمیـس   ، يرتشگنا تسا  زامن  رد  هک  درمناوج  نآ  يرآ  تفگ : داد ؟ وتب  يزیچ  چیه  سک  چیه  ؟» ائیش

هراـظن نوچ  مدرک . نوریب  يو  تشگنا  زا  يرتشگنا  و  تشگنا ، هب  درک  هراـشا  زاـمن  ردـنا  دوب ، عوکر  رد  تفگ ، داد . وتب  هکنآ  دوب  لاـح 
دوب  ( مالسلا هیلع   ) یضترم یلع   ، دندرک

زا هیآ   ، هجو نیارب  و  َنوُعِکار ، ْمُه  َو  َهاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  دـندرک : ناـشیا  هب  هراـشا  و  دـندناوخ ، ار  هیآ  نیا   ( هلاو هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 
(1). تسا صوصخم  نادب  یلع  و  تفگ ، مومع  رب  ار  نانمؤم  هک  تسا ، صاخ  ینعم  تهج  زا  یلو  ، تسا ماع  هچ  رگا  ظفل  يور 

هَّللا یلص  هَّللا  لوسر  لخدف  هیآلا  هلوسر . هَّللا و  مکیلو  امنإ  هیآلا . هذه  تلزن  لاق  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  هدج  نع  هیبأ  نع  یبأ  انثدح  - 3
. ائیش دحأ  كاطعأ  ملس  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  هل  لاقف  لئاس  اذإ  و  دجاس . عکار و  مئاق و  نیب  نولصی ، سانلا  دجسملا و  ملس  هیلع و 
هک ینامز  ، دوجـس رد  یموق  دـندوب ، عوکر  رد  یموق  دـندوب ، هدرک  مامت  زامن  یموق  ).... همتاخ یناطعأ  ایلع . ینعی  عکارلا  اذـه  الإ  ـال  لاـق 

؟» ائیش دحا  كاطعا  له   : دندومرف دندناوخ و  دوخب  ار  وا  هلاو )  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  درک ،  کمک  تساوخ  رد  یلئاس 

153 ص : ج 3 ، راربألا ، هدع  رارسألا و  فشک  - 1

بحاص رمالا و  یلوا   ( مالسلا هیلع   ) یلع دندومرفن  هلاو )  هیلع  هللا  لص   ) هللا لوسر  رگم 
تسا تمارایتخا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 160ناهفصا   هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:59

(1) درک اطع  نم  هب  یمتاخ   . یلع ینعی  هدننک  عوکر  نا  ءزج  هن  تفگ : داد ؟ وتب  يزیچ  چیه  سک  چیه 

کمک تساوخرد  داتـسیا و  دوب  عوکر  رد  ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  مالّـسلا ) هیلع  یلع ( لباقم  رد  ینیکـسم  دـیوگ : یم  رـسای  راّمع  -4
زا  ( هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا ( لوسر  یتقو  درک . اطع  اونیب  لئاس  هب  درک و  جراـخ  تشگنا  زا  ار  دوخ  يرتشگنا   ( مالّـسلا هیلع   ) یلع درک ،

) ادخ لوسر  رب  نوعکار ، مه  هاکّزلا و  نوتؤی  هالّـصلا و  نومیقی  نیّذلا  اونمآ  نیّذلا  هیآ و  دـندش ، هاگآ   ( مالّـسلا هیلع  یلع ( راثیا  يارجام 
( هلآ هیلع و  هّللا  یلص 

: دندومرف ترضح  نآ  دش و  لزان 

هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهّللا  هالوم ، ّیلعف  هالوم  تنک  نم 

دش دراو  يودب  برع  کی  میدوب ، هتسشن  دجسم  رد  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) هّللا لوسر  رانک  رد  يزور  دیوگ : یم  يدنک  دوسا  نب  دادقم 

هب ار  دوخ  يرتشگنا  لئاس ، تساوخرد  هب  ترضح  نآ  دوب  هداتسیا  زامن  هب  دجسم  طسو  رد  رصع  رهظ و  زامن  نیب  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع
درک ادها  يو 

: دندومرف هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص  مرکا ( یبن 

تافرغلا تبج  ّخب و  ّخب  ّخب  یلع ! ای 

تشهب ياه  هفرغ  وت  رب  داب  كرابم  داب  كرابم  داب  كرابم  یلع ! يا  ینعی 

( هلآ هیلع و  هّللا  یلـص   ) یفطـصم رب  ار  نیذـلا ...  اوـنمآ  نیذـّلا  هلوـسر و  هّللا و  مکّیلو  اـّمنا  هیآ  و  دـمآ ، نیمز  هب  لـیئربج  اـنثا  نـیمه  رد 
. دندناوخ

مدرم يارب  ار  يوبن  ثیداحا  و  دوب ، هتـسشن  مزمز  هاچ  رانک  رد  سابع ، نب  هّللا  دبع  هک  دـنک  یم  لقن  یعبر  نب  هیابع  زا  شمعا  نینچمه  و 
درک و یم  لقن 

650 ص : ج 1 ، لیزنتلا ، ضماوغ  قئاقح  نع  فاشکلا  - 1

بحاص رمالا و  یلوا   ( مالسلا هیلع   ) یلع دندومرفن  هلاو )  هیلع  هللا  لص   ) هللا لوسر  رگم 
تسا تمارایتخا 
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( هلآ هیلع و  هّللا  یلص  هّللا ( لوسر  لاق  تفگ : یم 

: تفگ دمآ و  کیدزن  شوپ  هدـنژ  يدرم  ماگنه ، نیمه  رد  درک . یم  فقوت  ثیدـح  لقن  رد  دـید ، یم  ار  راد  همامع  يدرم  هک  ینامز  اّما 
؟ یتسیک مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  دیسرپ ، وا  زا  دش ، بجعتم  سابع  نبا  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) هّللا لوسر  لاق 

متسه يرافغ  رذوبا  نم  تفگ ، تفرگرب و  تروص  زا  ار  همامع  سانشان  نآ 

دومرف ترضح  نآ  نینچمه  منک و  یم  شرافس  نکر  ود  نیا  هب  ار  امش  دندومرف : مدینش  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) هّللا لوسر  زا  مدرم ! يا 

« هلذخ نم  لوذخم  هرصن و  نم  روصنم  هرفکلا ، لتاق  هرربلا و  دئاق  ّیلع  »

رد میدوب . هداتـسیا  رهظ  زامن  هب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) هّللا لوسر  اب  يزور  میوگب .  ( مالّـسلا هیلع   ) یلع زا  اـت  دـینک  شوگ  ناتـسود ! يا 
دهاش ایادخ ! تفگ : درک و  دنلب  نامـسآ  هب  تسد  لئاس  تفگن ، خساپ  ار  وا  يدـحا  درک ، کمک  ياضاقت  دجـسم  رد  یلئاس  زامن ، نایاپ 

دوخ رتشگنا   ( مالسلا هیلع   ) یلع ماگنه  نیا  رد  هک   ...... درکن هدروآرب  ارم  تجاح  یسک  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  دجـسم  رد  شاب 
: دندومرف دندش و  علطم   ( هلاو هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسرو  ...... دندرک اطع  وا  هب  عوکر  لاح  رد  ار 

یل لعجا  یناسل و  نم  هدقع  للحا  يرما و  یل  رّـسی  يردص و  یل  حرـشا  ّبر  درک . تساوخرد  وت  زا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  مردارب  ایادـخ !
 « يرمأ یف  هکرشا  و  يرزا . هب  ددشا  یخا . نوراه  یلها  نم  ًاریزو 

يدرک هدروآرب  ار  وا  هتساوخ  کیخاب و  كدضع  ّدشنس  يدومرف  وا  خساپ  رد  وت  و 

منک یم  تساوخرد  نینچ  وت  زا  ماوت و  هدیزگرب  ّیبن و  نم  ایادخ 

ًاّیلع یلها  نم  اریزو  یل  لعجا  يرما و  یل  رّسی  يردص و  یل  حرشاف  ّمهّللا  »
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« يرزا هب  ددشا  یخا 

رضاح ترـضح  نآ  دزن  هب  درک و  طوبه  نیمز  هب  لیئربج  هک  دوب  هتفاین  نایاپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  مالک  زونه  دنگوس ، ادخ  هب 
درک اطع  وت  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  تردارب  هرابرد  ادخ  هچنآ  هب  وت  رب  داب  اراوگ  دمحم ! ای  تفگ : دش و 

؟ تسیچ دیون  نآ  لیئربج ! يا  دندیسرپ : هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) یفطصم

اونمآ نیذـّلا  هلوسر و  هّللا و  مکّیلو  اّمنا  هیآ  تسا و  هدومرف  رما  تمایق  زور  ات  تردارب  تیـالو  هب  ار  تتّما  یلاـعت  يادـخ  تفگ : لـیئربج 
(1) درک لزان  تیارب  ار  نوعکار  مه  هاکّزلا و  نوتؤی  هالّصلا و  نومیقی  نیّذلا 

هیلع  ) بلاط یبا  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  ناـش  هب  هیآ ، رخآ  اـت  ُُهلوُسَر ، َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ  دـندومرف : ّلـج  ّزع و  يادـخ  هک  هیآ ، نیا  اـما  -5
، دندوب تایح  لاح  رد  زونه  هلا )  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربماغیپ ( هک  تقو  نآ  رد  هک  دوب  نآ  هیا ،  نیا  ببس  و   ، وا یتفیلخ  دمآ و  دورف   ( مالسلا

زامن لوغشم   ( مالسلا هیلع   ) یلع و  تساوخ ، یم  يزیچ  و  درک ، یم  یلاؤس  دش و  دجسم  دراو  یلئاس  دندناوخیمزامن .  دجسم  ردنا  يزور 
دندوب عوکر  رد  و 

هَّللا و قدص  و  ُُهلوُسَر . َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  داتسرف : ار  هیآ  نیا  یلاعت  دزیا  و  دنداد ، لئاس  نادب  دندرک و  نوریب  تسد  زا  رتشگنا  عوکر  رد  و 
هک نانمؤم  نآ  تسنم و  ربماغیپ  و  میادخ ، هک  منم  امـش  دـنوادخ  امـش و  رای  امـش و  تسود  تفگ   ، امیلـست انامیا و  ّالا  مهداز  ام  هلوسر و 

بلاط یبا  نب  ّیلع  ینعی  عوکر ، ردنا  دنداد  هقدص  و  دنداد ، هاکز  و  دندرک ، زامن 

(2) تشگ ّصن  مالسلا ) هیلع  ) ّیلع یتفیلخ  تیآ  نیدب  سپ 

ص:96 دهاوش ، همجرت  - 1
413 ص : ج 2 ، يربط ، ریسفت  همجرت  - 2
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اطخ ء ناشیا  هب  تبحم  ترضح و  دنتسناد  رترب  لضفا و  ،؟؟؟  تسا كرش  ( مالـسلا هیلع   ) نینموملاریما زا  يوریپ   ، دینک تواضق  دوخ  لاح 
هیلع  ) نینموملاریما ءاوشیپ  نیرتهب  عیـشت و و  بهذم   ، ، بهذم نیرتهب  تفگ  دهاوخ  دهد  جرخ  هب  فاصنا  يا  هرذ  یـسک  رگا  تسا ؟؟؟ 

تسا ( مالسلا

تسا نوراه  لزنم  هب  مالسلا )  هیلع   ) یلع دندومرفن  هلا )  هیلع و  هللا  یلص  ) هللا لوسر  رگم 

يایوگ هک  یثیدـح   ، تسا تلزنم  ثیدـح  تسا ، مالـسلا )  هیلع   ) نینموملاریما لصف  الب  تفالخ  تیـالو و  ياـیوگ  هک  یثیداـحا  زا  یکی 
ناـشتما هب  ثیدـح ،  نیا  ناـیب  قیرط  هب  هلاو )  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  نینزاـن  دوـجو  و  تسا .  ( مالـسلا هیلع   ) نینموـملا ریما  ینیـشناج 

هیلع  ) یـسوم ترـضح  يارب  هک  هنوگنامه  دنتـسه و  ناشیا  زا  يوریپ  هب  رومام  اهنا  هک  تسا  ینیـشناج  یـصو و  ماشیا  يارب  هک  دندنامهف 
ننست لها  ءاملعو   ، تسا نیقیرف  رظن  دروم   ، ثیدح نیا  تسا و  ینیشناج  یصو و  مه  ناشیا  يارب  تسا  هدوب  ینیشناج  یصو و  مالـسلا ) 

دندیسر هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص  یبن ( تمدخ  هب   ( مالّـسلا هیلع   ) یلع یتقو  -1  . مینکیم هراشا  نا  هب  الیذ  هک  دـنا ، هدرک  هراشا  نا  هب  رارک  هب 
؟ يراذگ یماو  نانز  لافطا و  نیب  رد  ارم  ایآ  هّللا ! لوسر  ای  دنتفگ : و 

نوراه شردارب  هب  یسوم  هک  ینامز  یشاب ، یـسوم  يارب  نوراه  هلزنم  هب  نم  يارب  هک  يوش  یمن  یـضار  ایآ  یلع ! ای  دندومرف :  ترـضح 
هک تسا ، مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  مکنم ) رمـالا  یلوا   ) یتـسه و نم  نیـشناج  رما و  ّیلو  وت  حلـصا و  یموق و  یف  ینفلخا  تفگ :

تیانع تشاذگ  هنیدم  رد  شیوخ  نیـشناج  ار  وا  هک  ینامز  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم  تایح  نامز  رد  رما  تیالو  ار  وا  ناحبـس  يادخ 
وا تفلاخم  كرت  تعاطا و  هب  رما  ار  شناگدنب  نینچمه  و  دومرف ،
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(1) داد نامرف 

2« يدعب یبن  هنأ ال  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  هلزنم  ینم  تنأ  لاق  ملس  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  نأ  نوملعت  لهف 

(2)( یشاب یسوم  يارب  نوراه  لزنم  هب  نم  يارب  یلع ) ای   ) وت دندومرف  هلاو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  دینادیم  ایا  )

( ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) هّللا لوسر  نأ  مکحلا  ضماوغ  رارسألا و  ایافخب  هّللا  كرصب  ملعا  یـسوم .» نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنأ  -» 3
یتلا هلزنملا  نایب  نم  هرس  فشک  یف  دب  الف  امهیلع ،) هّللا  یّلص   ) یسوم نم  نوراه  هلزنمب  هنم  هنوکب  مالسلا ) هیلع   ) ایلع فصو  امل 

(3) یسوم نم  نوراهل  تناک 

هب هجوت  یبو  دـننکیم  يار  هب  ریـسفت  ار  ددـعتم  تایاور  تایا و   ، دـندنبیم تقیقح  رب  ار  دوخ  نامـشچ  یتقو  هک   ، تیالو نانمـشد  زا  ناـما 
تمظع ددعتم  تاملک  اب  فلتخم و  قرط  هب   ( هلاو هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر   ، دننیبب ات  دننکیمن  ریس  دوخ  بتک  رد  يردق  دنوشیم و  قیاقح 

( مالسلا هیلع   ) نینموملا ریما  نینزان  دوجو  هکنیا  الا  دنتفرن  رهاظ  بسح  هب  مدرم  نیب  زا  دندرک و  دزـشوگ  ار   ( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح 
 . دندرک یفرعم  مدرم  هب  ار 

تسا  ( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  هب  تبحم  تلاسر  دزم  دندومرفن   ( هلاو هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  رگم 

تیب لها  )و  مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  تمظع  هب  رارک  هب  هلاو )  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  نینزان  دوجو  هک  تسا  حـضاو  ناگمه  رب 
هراشا مالسلا )  مهیلع   ) ناشموصعم

83 ص : دهاوش ، همجرت  - 1
202 ص : ج 39 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  - 2

91 ص : لوسرلا ، لآ  بقانم  یف  لوؤسلا  بلاطم  - 3
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تـسا يریثک  تارمث  دـئاوف و  ياراد  مینیبیم  مینکیم  ریـس  نا  راـثا  رد  رد  یتـقو  هک  یتـبحم  دـندومن  اـهنا  تبحم  هب  رما  ار  مدرم  دـندرک و 
.... یگتشذگ و دوخ  زا   ، يریذپ تعاطا   ، یگنرمه نوچ  يدئاوف  ،

ار هی  نیا ا  اهنا  هب  دننک و  تبحم  نیا  هب  رومام  ار  یمالسا  تما  هک  دنکیم  رما  ار  هلاو )) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  لاعتم  میکح  دنوادخ  اذل 
تسود زج  منک  یمن  تساوخرد  متلاسر  رب  امش  زا  یـشاداپ  چیه  نم  وگب  و   ، یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  : » دننک غالبا 

هیلع  ) نینموملا ریما  زاریغ   ، يدارفا رگم  دنتـسه ،  یناسک  هچ  هلاو )  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تیب  لـها  یتسار  هب  اـما   . متیب لـها  نتـشاد 
میباییم رد  ننست  لها  بتک  هب  هعجارم  اب  دنتسه ؟؟؟ )  مالـسلا  مهیلع   ) تیبلا لها  ارـضح ت  و   ( اهیلع هللا  مالـس  رهاط ( هقیدص  و   ( مالـسلا

هب الیذ  هک  دنتسه  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یبرقلا  يوذ  نامه   ( مالـسلا مهیلع   ) تیبلا لها  دش و  رکذ  هک  تسا  نامه  تقیقح  هک 
تعاط ناـمه  تبحم  نیا  دنتـسه و  نارق  وریپ  ناـشیتسود  تبحم و  رد  ترـضح  نایعیـش  هک  دوش  مولعم  ناـگمه  رب  اـت   ، دوشیم هراـشا  نا 

ُْلق ال تلزن : امل  رماع : نع  ریبج  نب  دیعـس  نع  هدنـسب  هباحـصلا  لئاضف  یف  لـبنح ) نب  دـمحأ   ) لـقنیو تسا 1- لاعتم  دنوادخ  یگدـنبو 
همطاف و یلع و  : » لاق مهتّدوم ؟ انیلع  تبجو  نیذلا  ءالؤه  نم  کتبارق ؟ نم  و  هّللا ! لوسر  ای  اولاق : یبْرُْقلا  ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ 
ای دنتفگ   ( یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  دش ( لزان  هیا  نیا  هک  ینامز   : رماع زا  ریبج  نب  دیعـس  زا  ،() مالـسلا مهیلع  امهانبا 

تبحم ام  رب  تسا  بجاو  هک  یناسک  ؟ امش ءابرق  دننایک   ، هللا لوسر 
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(1)( اهنا نادنزرف  همطاف و  یلع و   : دندومرف ترضح  ؟  اهنا هب 

ای اولاق : هیـآلا )  ) تلزن اّـمل  لاـق : ساـّبع  نبا  نع  هنع  شمعـألا  نع  عیبرلا  نب  سیق  نع  رقـشألا  نیـسح  هیاورب  ریبج ، نب  دیعـس  هیاورب  2-و 
مهیلع اـمهانبا  همطاـف و  ّیلع و  مّلـس :) هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلــص   ) لاـق مهتّدوـم ؟ اـنیلع  تـبجو  نیذـّلا  ءـالؤه  کـتبارق  نـم  هـّللا  لوـسر 
یناسک ؟ امـش ءابرق  دننایک   ، هللا لوسر  ای  دنتفگ   ( یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  دـش ( لزان  هیا  نیا  هک  ینامز  )..... مالـسلا

(2)( اهنا نادنزرف  همطاف و  یلع و   : دندومرف ترضح  ؟  اهنا هب  تبحم  ام  رب  تسا  بجاو  هک 

513 ص : ج 15 ، لزنملا ، هللا  باتک  ریسفت  یف  لثمألا  - 1
ب 32  ) عیبانیلا و  ف 9 ص 24 )  ) هدمعلا یف  هنع  هلقن  و  هیلإ ، انرشأ  فیرحتب  أ ) / 108  ) لئاضفلا ص یف  لبنح  نب  دمحأ  مامإلا  هدروأ  - 2

میعن وبأ  طیـسولا و  یف  ّيدـحاولا  بقاـنملا و  یف  مکاـحلا  و  هریـسفت ، یف  متاـح  یبأ  نبا  ریبکلا و  یف  ّیناربـطلا  هجرخأ  لاـق : و  ص 123 )
ّیناربطلا هجرخأ  لوقأ : (. 25  ) یبقعلا ص رئاخذ  یف  دمحأ  نع  و  نیطمسلا ، دئارف  یف  ینیومحلا  هریسفت و  یف  ّیبلعثلا  هیلحلا و  یف  ظفاحلا 

دئاوزلا عمجم  یف  هنع  و  ب 11 ص 91 )  ) بلاطلا هیافک  یف  هنع  و  و ) / 156 و - ج 3 ص 155 /  ) و ب ) ج 1 ص 126 /  ) ریبکلا مجعملا  یف 
عیبانیلا یف  ّيدحاولا  نع  و  ص 307 ح 352 ،)  ) بقانملا یف  ّیلزاـغملا  نبا  هدروأ  و  ج 7 ص 103 )  ) یف دنـسلاب  اضیأ  هدروأ  و  ( 168 / 9)

هذه تلزن  امل  ریبج : نب  دیعس  نع  -3 363 ص : يربحلا ، ریسفت  ( 140  ) دوعسلا ص دعس  یف  امک  فاّشکلا  یف  هلسرأ  و  (ب 65 ص 442 )
میظع و رخف  اذـه  نأ  بیر  و ال  امهانبا . همطاف و  یلع و  لاقف : کتبارقل ؟ مهتدوم  انیلع  تبجو  نیذـلا  ءالؤه  نم  هّللا  لوسر  ای  اولاق : هیـآلا 

سپ ؟  امـش تبارق  رطاخ  هب  اهنا  تدوم  ام  رب  تسا  بجاو  هک  یناسک  دننایک   ، هللا لوسر  ای  دنتفگ   ، دش لزان  هیا  نیا  هک  ینامز  ،) مات فرش 
نآرقلا و بئارغ  ریسفت  تسا  لماک  یتفارـش  گرزب و  يراختفا  نیا  هک  تسین  یکـش  و   . اهنا نادنزرفو  همطاف  یلع و  دندومرف   ، هللا لوسر 

75 ص : ج 6 ، ناقرفلا ، بئاغر 
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ناحطلا نسحلا  نب  برح  انثدح  یمرـضحلا  هللا  دبع  نب  دمحم  انثدح  یفوصلا  یلع  نب  ناهرب  انثدح  يرونیدـلا  هللا  دـبع  وبأ  ینثدـح  4-و 
ِیف َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  تلزن  امل  لاق  سابع  نبا  نع  ریبج  نب  دیعـس  نع  شمعألا ، نع  سیق ، نع  رقـشألا ، نیـسح  انثدح 

ُْلق ال دـش ( لزان  هیا  نیا  هک  ینامز  . )..... امهانبا همطاف و  یلع و  لاق : مهتدوم  انیلع  تبجو  نیذـلا  کتبارق  نم  هللا  لوسر  اـی  اولاـق : یبْرُْقلا 
ترـضح ؟  اهنا هب  تبحم  ام  رب  تسا  بجاو  هک  یناسک  ؟ امـش ءابرق  دننایک   ، هللا لوسر  ای  دـنتفگ   ( یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ 

(1)( اهنا نادنزرف  همطاف و  یلع و   : دندومرف

، یمرضحلا نامیلـس  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم  انثدح  یفوصلا ، یلع  نب  ناهرب  انثدح  لدعلا ، یفقثلا  هیوجنف  نب  دمحم  نب  نیـسحلا  انربخأ  -5
ُْلق ال تلزن  امل  لاق : سابع ، نبا  نع  ریبج ، نب  دیعس  نع  شمعألا ، نع  سیق ، نع  رقشألا ، نیسح  انثدح  ناحطلا ، نسحلا  نب  برح  انثدح 

؟ مهتّدوم انیلع  تبجو  نیّذلا  ءالؤه  کتبارق  نم  هّللا  لوسر  ای  اولاق : یبْرُْقلا  ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ 

هللا لوسر  ای  دـنتفگ   ( یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ـال  ْلـُق  دـش ( لزاـن  هیا  نیا  هک  یناـمز   )... اـمهءانبأ همطاـف و  یلع و  : » لاـق
(2)( نادنزرف همطاف و  یلع و   : دندومرف ترضح  ؟  اهنا هب  تبحم  ام  رب  تسا  بجاو  هک  یناسک  ؟ امش ءابرق  دننایک  ،

ءالؤه نأ  تبثف  ، امهانبا همطاف و  یلع و  لاقف  مهتدوم ؟ انیلع  تبجو  نیذـلا  ءالؤه  کتبارق  نم  هّللا  لوسر  ای  لـیق  هیـآلا  هذـه  تلزن  اـمل  -6
براقأ هعبرألا 

197 ص : ج 2 ، لیضفتلا ، دعاوقل  لیزنتلا  دهاوش  - 1
311 ص : ج 8 ، نآرقلا ، ریسفت  نع  نایبلا  فشکلا و  - 2

بحاص رمالا و  یلوا   ( مالسلا هیلع   ) یلع دندومرفن  هلاو )  هیلع  هللا  لص   ) هللا لوسر  رگم 
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ْمُُکلَئْـسَأ ُْلق ال  دش ( لزان  هیا  نیا  هک  ینامز  ).. میظعتلا دـیزمب  نیـصوصخم  اونوکی  نأ  بجو  اذـه  تبث  اذإ  مّلـس و  هیلع و  هّللا  یلـص  یبنلا 
دندومرف ترـضح  ؟  اهنا هب  تبحم  ام  رب  تسا  بجاو  هک  یناسک  ؟ امـش ءابرق  دننایک   ، هللا لوسر  ای  دـنتفگ   ( یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع 

تمظع و هب  دنـشاب  هتفاـی  صاـصتخا  هک  تسا  بجاو  تبارق )  تبحم و  ) رما نیا  دـش  تباـث  هک  یناـمز  اـهنا و  نادـنزرف  همطاـف و  یلع و  :
(1) یگرزب

امهانبا همطاف و  یلع و  مه  لاق  مهتدوم ، انیلع  تبجو  نیذلا  ءالؤه  کتبارق  نم  هّللا : لوسر  ای  لیق  تلزن ، امل  -7

73 ص : ج 8 ، روسلا ، صئاصخ  هینآرقلا ، هعوسوملا 

تسا میقتسم  طارص  مالسلا )  هیلع   ) یلع دندومرفن  هلا )  هیلع و  هللا  لص  هللا ( لوسر  رگم 

ياهزامن رد  هبترم  هد  زور  هنابش  رد  هک  یطارص  نامه   ، تسا میقتسم  طارص  رد  نتفرگ  رارق   ، وج قح  ياهناسنا  یئاه  ياهتساوخ  زا  یکی 
يایوگ دوخ  نیا  و   ( َمیقَتْسُْملا َطارِّصلا  اَنِدْها  هد ( رارق  میقتسم  طارص  رد  ار  ام  ایادخ   ، مییوگیمو  ، مینکیم تلئسم  لاعتم  دنوادخ  زا  بجاو 

لاعتم دـنوادخ  زا  اذـل  دـشاب . هتـشاد  هتـسارا  يرهاظ  هچ ،  رگا   ، تسین میقتـسم  طارـص  دوشیم  یفرعم  ام  هب  هک  یطارـص  ره  هک   ، تسا نا 
هلاو هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  مالک  هب  هجوت  اب  ؟؟؟  تسا یطارص  هچ  میقتسم  طارص  اما   ، دهد رارق  میقتسم  طارص  رد  ار  ام  هک  میهاوخیم 
الیذ هک   ، دنا هدومن  ناعذا  نا  هب  زین  ننست  لها  ءاملع  هک  هنوگنامه  تسا  مالسلا )  هیلع   ) نینموملا ریما  طارـص  نامه   ، طارـص نا  ملـسو ) 

لوسر هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعس  -1 مینکیم .  هراشا  نا  هب 

598 ص : ج 27 ، بیغلا ، حیتافم  - 1

بحاص رمالا و  یلوا   ( مالسلا هیلع   ) یلع دندومرفن  هلاو )  هیلع  هللا  لص   ) هللا لوسر  رگم 
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: دندومرف  ( هلآ هیلع و  هّللا  یلص   ) هّللا

نینمؤملا بوسعی  تنا  میقتسملا و  طارّصلا  تنا  حضاولا و  قیرط  تنا  ّیلع ! ای 

هّللا یلص  ) مالسا یمارگ  ربمایپ  دیوگ  یم  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  یتسه » نانمؤم  هدرکرس  میقتسم و  طارص  راکـشآ و  قیرط  وت  یلع  ای 
: دندومرف هلآ ) هیلع و 

ملعلا باوبا  مه  هقلخ و  یلع  هّللا  ججح  هئانبا  هتجوز و  ًاّیلع و  لعج  هّللا  ّنا 

میقتسم طارص  یلا  يده  مهب  يدتها  نم  یتّما  یف 

تّما يارب  ملع  ياه  باب  نانآ  تسا و  هداد  رارق  مدرم  رب  دوخ  ياه  تّجح  ار  شنادنزرف  رـسمه و  و   ( مالّـسلا هیلع   ) یلع ناحبـس  يادـخ 
. دبای یم  تیاده  میقتسم  طارص  هب  دشاب  نانآ  طسوت  تیاده  يوج  تسج و  رد  یسک  ره  دنتسه . نم 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا ( لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  شدج  زا  وا  ردپ و  زا   ( مالّسلا هیلع   ) رقابلا رفعج  یبا  (

یلع یتفیلخ  یبحاص و  ّییـصو و  ّییلو و  ّلوتیلف  باسح  ریغب  هّنجلا  جـلی  فصاعلا و  حـیّرلاک  طارّـصلا  یلع  زوجی  نا  دارا ) نم   ) هّرـس نم 
 .... راّنلا جلی  نا  دارا  نم  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  یلها 

ّیلو و تیالو  دناسرب ، نادیواج  تشهب  هب  باسح  نودب  ار  دوخ  درذگب و  يزییاپ  دـنت  داب  لثم  طارـص  لپ  زا  هک  تسا  قاتـشم  یـسک  ره 
مّنهج شتآ  رد  دـهاوخ  یم  یـسک  ره  و  دراپـسب . لد  رب  دریذـپب و  ار   ( مالّـسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نم ، هفیلخ  بحاـصم و  ّیـصو و 

هّللا باب   ( مالّـسلا هیلع   ) یلع دنگوس ، مراگدرورپ  لالج  تّزع و  هب  ، دنک اهر  ار   ( مالّـسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  تیالو  دوش ، نوگنرس 
زور رد  دنوادخ ، هک  تسا  یسک  نآ  مالّسلا ) هیلع   ) یلع تسا ، میقتسم  طارـص  وا  و  باب ، نآ  زا  رگم  دوش ، یمن  دراو  یـسک  چیه  تسا ،

درک دهاوخ  لاؤس  وا  تیالو  زا  تمایق 

بحاص رمالا و  یلوا   ( مالسلا هیلع   ) یلع دندومرفن  هلاو )  هیلع  هللا  لص   ) هللا لوسر  رگم 
تسا تمارایتخا 
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، موش تیادف  مدرک ، ضرع  مدیسر و  راوگرزب  نآ  تمدخ  هب   ( مالّـسلا هیلع   ) رقاب ماما  لزنم  رد  يزور  دیوگ ، یم  یفعج  رینتـسم  نب  مالس 
دیهد باوج  درادن  تقشم  رگا  مراد  یلاؤس 

نک لاؤس  يراد  تسود  هچ  ره  زا  دومرف : ترضح 

؟ تسیچ میقتسم  ّیلع  طارص  اذه  هفیرش  هیآ  ینعم  مدیسرپ  نک ! لاؤس  دومرف : مسرپب ! نآرق  لئاسم  زا  ییامرف  یم  هزاجا  متفگ :

تسا مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  طارص  نآ  دومرف :

تسا ناتروظنم  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  طارص  ایآ  مدیسرپ :

(1). تسا  ( مالّسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  طارص  نآ  یلب ، دومرف : نایب  هرابود 

لوسر لاق  لاق  سابع  نبا  نع 

(2) نینمؤملا بوسعی  تنأ  و  میقتسملا ، طارصلا  تنأ  حضاولا و  قیرطلا  تنأ  بلاط : یبأ  نب  یلعل  هللا ص 

هک هنوگنامه   ، درک فشک  مه  نارق  تایا  نوردزا  دوشیم  ار   ( تسا میقتـسم  طارـص   ، ترـضح طارـص   ) بلطم نیا   ، تسا رکذـت  هب  مزـال 
 ( هکـسمن ّقح  ّیلع  طارـص   ، ) دیا یم  تسدب  هلمج  نیا  میهد  رارق  مه  رانک  ار  ینارق  هعطقم  فورح  رگا  دنا  هدومرف  نیرـسفم  زا  یـضعب 
ایا  ، دییوگب امـش  لاح   35 ص : ج 5 ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  نافرعلا  راونأ   () موشیم کـسمتم  نا  هب   ، تسا قح  مالـسلا )  هیلع   ) یلع طارـص  )
هب ار  اـم  هک  تسا  یطارـص  اـهنت   ، طارـص نیا  هللاو  هن  تسا ؟؟  هابتـشا  اـطخ و  ؛  ناـشیا هب  تبحم  ترـضح و  نایعیـش  هرمز  رد  نتفرگ  رارق 

دندرکن یفرعم  هللا  لبح  ار  مالسلا )  هیلع  یلع (  ( ملسو هلاو  هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  رگم  دناسریم  یهلا  ناوضر 

ص43 دهاوش ، همجرت  - 1
77 ص : ج 1 ، لیضفتلا ، دعاوقل  لیزنتلا  دهاوش  - 2

بحاص رمالا و  یلوا   ( مالسلا هیلع   ) یلع دندومرفن  هلاو )  هیلع  هللا  لص   ) هللا لوسر  رگم 
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تیذا رازا و  دروـم   ، ناـشیا زا  دـعب  یمالـسا  تما  دـننادیم ، ملـسو )  هـلاو  هـیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوـسر  نینزاـن  دوـجو  هـک  تـهج  نا  زا 
هب ار  اهنا  گرزب ، رطخ  نیا  زا  اهنا  ندش  ظفح  يارب   ، دوشیم هدنک  ناملـسم  تکاله  يارب  يددعتم  ياه  هاچ  و  دنریگیم ، رارق  ناهاوخدـب 

تاملک رد  دـندومرف و  ناونع  هللا ،  لبح  هب  کسمت  ار  نداتفا  هاچ  رد  تکاله و  زا  تاجن  هار  اـهنت  دـندرک و  توعد  هللا  لـبح  هب  ماـصتعا 
ات دندومرف ،  یفرعم  ار  دنـشابیم  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلا لها  تارـضح  و  مالـسلا )  هیلع   ) نینموملا ریما  نامه  هک  ؛  ار هللا  لبح  نیا  یفلتخم 

ننست لها  ءاملع  هکلب   ، دنشاب هدرک  نایب  ترـضح  نایعیـش  اهنت  هک  تسین  یبلطم  نیا  دنوشن و  هابتـشا  ءاطخ و  راچد  ناشیا  زا  دعب  ناشتما 
( دینز گنچ  ادخ  نامسیر  هب  یگمه  (1)و  ًاعیمج هّللا  لبحب  اومصتعا  و   . ) مینکیم هراشا  نا  هب  الیذ  هک   ، دنا هدومن  ناعذا  نا  هب  زین 

هّللا انرمأ  يذـلا  لبحلا  اذـه  امف  اُوقَّرَفَت  ـال  َو  ًاـعیِمَج  ِهَّللا  ِلـْبَِحب  اوُمِـصَتْعا  َو  لزنأ : اـمیف  لوقی  ّلـج  ّزع و  هّللا  تعمـس  ینا  هّللا  لوسر  اـی  -1
هیلع بلاط  یبأ  نب  یلع  یلإ  هدـیب  راـشأ  هسأر و  عفر  مث  اـّیلم ، هلا ) هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللا لوسر  قرطأـف  هنع ؟ قّرفتن  اـّلأ  هب و  ماـصتعالاب 

لاق مالّسلا و 

ءارو نم  هنـضتحاف   ( مالّـسلا هیلع   ) ّیلع یلإ  لجرلا  بثوف  هترخآ ، یف  هب  ّلضی  مل  هایند و  یف  هب  مصع  هب  کّسمت  نم  يذلا  هّللا  لبح  اذـه 
هک میدینـش  هکیتسردـب   ( هلاو هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  اـی  ) جرخ ّیلوف و  ماـق  مث  هلوسر ، لـبح  هّللا و  لـبحب  تمـصتعا  لوقی : وه  هرهظ و 
هب رما  ار  ام  لاعتم  دنوادخ  هک  ینامـسیر  نا  تسیچ  ، اُوقَّرَفَت َو ال  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِـصَتْعا  َو  دـیامرفیم  هدـش  لزان  هیا  رد  لاعتم  دـنوادخ 

هدومرف و نا  هب  ماصتعا 

103 نارمع / لآ  - 1

بحاص رمالا و  یلوا   ( مالسلا هیلع   ) یلع دندومرفن  هلاو )  هیلع  هللا  لص   ) هللا لوسر  رگم 
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یلع هب  ناشتسد  اب  دندرک و  دنلب  رس  سپـس   ، دنتخادنا نیئاپ  ار  ناشرـس   ( هلاو هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  سپ  میوشن ؟  قرفتم  نا  زا  هکنیا 
وا هطساوب  دوشیم  تظفاحم  دوش  کسمتم  نا  هب  یسک  رگا  هک  تسا  یهللا  لبح  نیا   : دندومرف دندرک و  هراشا   ( مالـسلا هیلع   ) بلاطیبا نب 

تفگ تفرگ و  رـس  تشپ  زا  ار  وا  )و  مالـسلا هیلع   ) یلع فرط  هب  درم  نا  دـیرپ  سپ   . شترخا رد  وا  هطـساوب  دوشیمن  هارمگ  شیایند و  رد 
 ( سلجم زا  دش  جراخ  دش و  دنلب  سپس   ، شلوسر نامسیر  ادخ و  نامسیر  هب  مدش  کسمتم 

لاق تباث  نب  دیز  نع  دمحأ  جرخأ  188 2-و  ص : ج 3 ، بئارغلا ، رحب  قئاقدلا و  زنک  ریـسفت   139 ص : یلامثلا ،)  ) میرکلا نآرقلا  ریـسفت 
لهأ یترتع  ضرألا و  ءامـسلا و  نیب  ام  دودـمم  لبح  لج  زع و  هللا  باتک  نیتفیلخ  مکیف  كرات  ینا  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق 

ضوحلا یلع  ادری  یتح  اقرفتی  نل  امهنا  یتیب و 

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص   ) دمحم نب  رفعج  زا  دـنک ، یم  لقن  بلغت  نب  نابآ  زا   ، ّیلع نب  ییحی  ص:3- ج 2 ، روثأملا ، ریـسفت  یف  روثنملا  ردلا 
 : دومرف هک  مدینش ، (

بلاط یبا  نب  یلع  تیالو  هب  کّسمت  ًاعیمج  هّللا  لبحب  اومـصتعا  و  دومرف : نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  میتسه  یمکحم  نامـسیر  نآ  اـم 
تیالو یـسک  ره  و  تسا . نمؤم  دنک ،  ( مالّـسلا هیلع   ) یلع تیالو  هب  کسمت  هک  يا  هدنب  ره  تسا ، یکین  ّرب و  هب  کّسمت   ( مالّـسلا هیلع  )
اـضرلا یـسوم  نب  یلع  زا  دـلاخ  نب  نیـسح  تسا  هدـش  نامیا  هریاد  زا  جراخ  و  تسا . هدرک  كرت  ار  نامیا  تقیقح  رد  دـنک ، كرت  ار  وا 

زا دندومرف :  ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم  لقن   ( مالّـسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  هب  دـسرب  ات  وخ ، ناردـپ  زا  ترـضح  نآ  و   ( مالّـسلا هیلع  )
: دندومرف مدینش   ( هلآ هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ لوسر 

مصتعی یقثولا و  هورعلاب  کسمتسی  هاّجنلا و  هنیفس  بکری  نا  ّبحا  نم 

بحاص رمالا و  یلوا   ( مالسلا هیلع   ) یلع دندومرفن  هلاو )  هیلع  هللا  لص   ) هللا لوسر  رگم 
تسا تمارایتخا 
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هدلو نم  هادهلاب  ّمتأیل  ًاّیلع و  لاویلف  نیتملا  هّللا  لبحب 

یلع تیالو  دـیوج ، ماصتعا  یهلا  مکحم  نامـسیر  هب  دزیوآرد و  مکحم  هریگتـسد  هب  و  دـیآرد ، تاجن  یتشک  هب  دراد  تسود  یـسک  ره 
دوشن هارمگ  ات  دریذپب  ار  وا  نادنزرف  تماما  و  مالّسلا ) هیلع  )

ًاعیمج و هّللا  لبحب  اومصتعا  هیآ و  ریسفت  رد   ( مالّسلا هیلع   ) دمحم نب  رفعج  هک  دنک  یم  لقن  یتیاور  عناص  صفح  وبا  زا  نیسح  نب  نسح 
(1). تسا بجاو  نآ  هب  ماصتعا  هک  میتسه . هّللا  لبح  هلاو )  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تیب  لها  ام  دومرف : اوقّرفت  ال 

دندرکن یفرعم  دوخ  سفن  ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع  ( هلاو هیلع  هللا  یلص  هللا (  لوسر  رگم 

7462 ص : دهاوش ، همجرت  - 1
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لماک و نانیمطا  یـصاخ  دارفا  هب   ، ناسنا رگا  تسا و  ناج  سفن و  ریبعت   ، دنکیم دارفا  يالاب  ناش  تمظع و  رب  تلالد  هک  يریباعت  زا  یکی 
مالک و نیب  تسوا و  هدـش  دـیئات  رظن  دروم  صخـش  هک  دـنامفیم  نارگید  هب  ظاـفلا  نیا  ندرب  راـکب  هطـساوب  دـشاب  هتـشاد  يریثک  تبحم 

میکح دـنوادح  ناـمرف  قبط  مه  هلاو )  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نینزاـن  دوجو  درادـن .  دوـجو  یتواـفت  رظن  دروـم  صخـش  و  واروتـسد ،
یلص  ) هللا لوسر  تعاطا   ، ناشیا تعاطا  هک  دوش  مولعم  ناگمه  رب  ات  دننکیم  یفرعم  دوخ  سفن  ناونع  هب  ار  مالسلا )  هیلع   ) نینموملاریما ،
بتک رد  هک  تسا  یبلطم  نیا  تسا و  هدوب  هلهاـبم  هیا  ینعی   ، نارمع لا  هروس  تاـیا  زا  يا  هیا  تحت  رد  یفرعم  نیا  تسا و  هلاو )  هیلع  هللا 

َو انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهیف  َکَّجاَح  ْنَمَف  دوشیم .  هراشا  نا  هب  الیذ  هک  تسا  هدش  رکذ  ترثک  هب  ننـست  لها 
یـشناد ملع و  زا  دعب  هاگ  ره   ( نارمع لا  61 َنیبِذاْکلا (  یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأ  َو  انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ 

، مینک توعد  ار  دوخ  نادنزرف  ام  دـییایب  : » وگب اهنآ  هب  دـنزیخرب ، زیتس  هّجاحم و  هب  وت  اب  یناسک  زاب ) ، ) هدیـسر وت  هب  حیـسم ) هراب  رد  ) هک
سوفن زا  مه  امـش  مینک ، توعد  دوخ  سوفن  زا  ام  ار ؛ دوخ  نانز  مه  امـش  مییامن ، توعد  ار  شیوخ  نانز  ام  ار ؛ دوخ  نادـنزرف  مه  اـمش 

لقن يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  -1 میهد ). رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل  و  مینک ؛ هلهابم  هاگ  نآ  دوخ ؛
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نآ دندیـسر . هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) یفطـصم تمدـخ  هب  هنیدـم  رد  دّیـس  بقاع و  ياـه  ماـن  هب  یحیـسم  ياـملع  زا  نت  ود  تسا : هدرک 
اولاعت لقف  هیآ  رد  ناحبـس  يادـخ  نامرف  قبط  رب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص  یبن ( دـنتفریذپن . ود  نآ  درک ، توعد  مالـسا  هب  ار  نانآ  ترـضح 

توعد هلهابم  هب  ار  نانآ  مکسفنا  انسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءانبا و  انءانبا و  عدن 

هاگیاج رد  مالّسلا ) هیلع   ) نیـسح و  مالّـسلا ) هیلع   ) نسح و   ( مالّـسلا اهیلع   ) همطاف و   ( مالّـسلا هیلع  یلع ( هارمه  هب  دوعوم  زور  رد  و  درک ،
: دندومرف هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) یفطصم دندش ، یضار  هیزج  جارخ و  هب  هکلب  دندشن ، هلهابم  هب  رـضاح  ود  نآ  اّما  دندش . رـضاح  هلهابم 

( دیراب یم  شتآ  نانآ  رب  نابایب  نیا  رد  دنداد  یم  نت  هلهابم  هب  رگا  داتسرف ، تلاسر  هب  ارم  هک  ییادخ  هب 

ّمث مکـسفنا  انـسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءانبا و  انءانبا و  عدن  اولاعت  لقف  هیآ : ریـسفت  رد  سابع  نبا  دنک ، یم  لقن  حـلاص  یبا  زا  یبلک 
نیبذاکلا یلع  هّللا  هنعل  لعجنف  لهتبن 

ترابع اب   ( مالّـسلا اهیلع  همطاف ( انـسفنا و  ظفل  اب   ( مالّـسلا هیلع   ) یلع و   ( هلآ هیلع و  هّللا  یلـص   ) هّللا لوسر  نأش  رد  هیآ  تسا : هدرک  ناـیب 
دبع دّیـس و  بقاع و  ياه  مان  هب  نارجن ، ياملع  زا  نیبذاک  دـض  رب  اعد  و  تسا . انءانبا  هملک  اب  مالّـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  و  اـنءاسن ،

تسا نانآ  باحصا  حیسملا و 

هیلع و هّللا  یلص  یبن ( دزن  هب  بقاع  دّیس و  ياه  مان  هب  نارجن  ياه  فقسا  زا  نت  ود  متـشاد ، روضح  هنیدم  رد  دیوگ : یم  نامی  نب  هفیذح 
هب بقاع  دندش ، هنعالم  هب  رضاح   ( هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ ( نوچ   ، دندرک توعد  هنعالم  هلهابم و  هب  ار  ترضح  نآ  و  دندیـسر ، هلآ )

تسین ربمایپ  یبن و  وا  دوش ، رضاح  هنعالم  يارب  نارای  باحصا و  اب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) دمحم رگا  دّیس ! يا  تفگ : دّیس 
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تسادخ هداتسرف  نیتسار و  يربمایپ  دندوش ، رضاح  شنادناخ  تیب و  لها  اب  رگا 

پچ و تمـس  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) نسح شتـسار و  تمـس  رد   ( مالّـسلا هیلع   ) یلع دندید  دندمآ ، یم  هنعالم  يارب  ربمایپ  یتقو  رگید  زور 
دنیآ یم  نانآ  رس  تشپ  رد   ( مالّسلا اهیلع   ) همطاف و   ( مالّسلا هیلع   ) یلع تسار  تمس  رد   ( مالّسلا هیلع   ) نیسح

هب تفر . میهاوخ  نیب  زا  ًامتح  و  میوش ، یمن  راگتـسر  زگره  نامنادنزرف  ام و  ینک ، نینچ  رگا  نکن . هنعالم  نانآ  اب  تفگ : دیـس  هب  بقاع 
دندرک ضارعا  هلهابم  زا  لیلد  نیمه 

یقاب نارجن  رد  یحیـسم  چـیه  ندز ، مه  هب  مشچ  کی  هب  دـنداد ، یم  هنعالم  هب  نت  ناـنآ  رگا  دومرف : زین  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ربماـیپ و 
دنام یمن 

73 ص : دهاوش ، همجرت 

نع رانید ، نب  دمحم  انثدح  نارهم  نب  رـشب  انثدح  یکملا ، دواد  نب  دـمحأ  انثدـح  دـمحأ  نب  نامیلـس  انثدـح  هیودرم : نب  رکب  وبأ  لاق  -2
انَءاْنبَأ بلاط و  یبأ  نب  یلع  مّلس و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ْمُکَـسُْفنَأ  َو  انَـسُْفنَأ  رباج  لاق  رباج .... نع  یبعـشلا ، نع  دنه ، یبأ  نب  دواد 

نسح انئانباو  مالسلا )  میلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  هللا و  لوسر  مکسفنا  انسفنا و  زا ،  دارم  رباج  تفگ  .)... همطاف انَءاِسن  َو  نیـسحلا  نسحلا و 
(1) دنتسه  ( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف انئاسن  و  مالسلا ) مهیلع   ) نیسحو

نع رباج ، نع  دایز  نب  بلطملا  انث  يرلا ، لیزن  ینعی : یفوکلا  هورع  نب  بویأ  انث  یبأ ، انثدح  -3

48 ص : ج 2 ، ریثک ،) نبا   ) میظعلا نآرقلا  ریسفت  - 1
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میلع  ) بلاــط یبا  نـب  یلع  یبـن و   ، مکــسفنا انــسفنا و  زا  دارم  رفعج ؛  یبا  زا   )... یلع یبــنلا و  لاــق : ْمُکـَـسُْفنَأ  َو  انـَـسُْفنَأ  َو  رفعج : یبأ 
(1) دنتسه ( مالسلا

انَءاْنبَأ یلع و  ملـس و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ْمُکَـسُْفنَأ  َو  انَـسُْفنَأ  رباج  لاق  هیآلا  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدـَن  اَْولاعَت  تلزن  مهیف  رباج  لاـق  - 4
(2) ... مطاف انَءاِسن  َو  نیسحلا  نسحلا و 

یلـص هّللا  لوسر  اعد  خلإ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  هیآلا  هذه  تلزن  امل  : » لاق صاقو  یبأ  نب  دعـس  نع  امهریغ  و  يذمرتلا ، و  ملـسم ، جرخأ  دـق  -5
لوسر ُعْدَن ).. اَْولاعَت  ْلُقَف  دش ( لزان  هیا  نیا  هک  ینامز  () یلهأ ءالؤه  مهللا  لاقف : انیـسح  و  انـسح ، و  همطاف ، و  ایلع ، ملـس  هیلع و  یلاعت  هّللا 

(3)  ( دنتسه نم  لها  اهنیا  ایادخ  دندومرف : دن و  دناوخارف  ار   ( مالسلا مهیلع   ) نیسحو نسحو  همطافو  یلع   ( هلاو هیلع  هللا  یلص   ) هللا

ءزج ار  ام  هک  میرکاش  اروت  ایادخ   ، تسا  ( هلاو هیلع  هللا  یلص   ) مرکاربمغیپ سفن  هک  يداد  رارق  یـسک  وریپ  ار  ام  هک  میرکاش  ار  وت  ایادخ 
يدادن رارق  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نامیالوم  تیالو  نافلاخم 

دندرکن یفرعم  دوخ  تیب  لها  ناونع  هبار  مالسلا )  هیلع   ) یلع  (، هلاو هیلع  هللا  یلص  هللا (  لوسر  رگم 

مدق شیپ   ، هتـسراو ياهناسنا  زا  يوریپ  رد  دنراد و  تسود  ار  اهیبوخ  بحاص  ابلق  دنتـسهاهیبوخ و  لابند  هب  اترطف  ، اهناسنا هک  تهج  نا  زا 
ات مالسا  ردص  زا  دن ، دنسرخانو  هرکم  رایسب  یلابا  ياهناسنا ال  زا  يوریپ  رد  و 

668 ص : ج 2 ، متاح ،) یبأ  نبا   ) میظعلا نآرقلا  ریسفت  - 1
39 ص : ج 2 ، روثأملا ، ریسفت  یف  روثنملا  ردلا  - 2

ص:183 ج 2 ، میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  یف  یناعملا  حور  - 3
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ریغ یلعج و  لئاضف  نتخاسو  هلاو )  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  يایـصوا  بقانم  لئاضف و  نامتک  یپ  رد  مالـسا  نانمـشد  زا  يرایـسب  نونک 
لاعتم دنوادخ  اذل  دننک ، امن  رادنید  ناقـساف  وریپ  ار  اهنا  دننک و  رود  هتـسیاش  دارفا  يوریپ  زا  ار  مدرم  ات   ، دـندوب قیال  ان  دارفا  يارب  یعقاو 

نیبت ار  نا  هلاو )  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نینزان  دوجو  دـندرک و  لزاـن  ار  ریهطت  هیا  هسیـسد  نیا  ندرب  نیب  زا  لـمع و  نیا  لاـطبا  يارب 
هزنم كاپ و  تاهج  همه  زا  هک  ارچ   ، دنتـسه یئاوشیپ  قحتـسم  هلاو )  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تیب  لهااهنت   ، دوش صخـشم  ات   ، دندومرف

هراشا نا  هب  الیذ  هک  تسا  هدـش  لقن  زین ،  ننـست  لها  ءاملع  طسوت  هک  تسیا  یبلطم  نیا  دنتـسه و  ینایـصع  ءاـطخ و  ره  زا  ياربم  دـنا و 
هب ار  ناشیا  زا  ریغ  يدـحا  ارچ  تسا و  هدـش   ( هلاو هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تیب  لها  وریپ  اهنت  هعیـش ، ارچ  هک  دوش  صخـشم  ات  مینکیم 
هک تسین  نیا  زجو  تسا  نیا   ) ًاریهْطَت ْمُـکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَبـْلا  َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْـکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُری  اـمَّنِإ  دریذـپ . یمن  اوـشیپو  ماـما  ناوـنع 

-1 ( 33  ) بازحا .( دزاس كاپ  ار  امـش  ًالماک  دنک و  رود  تیب  لها  امـش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  سجر و  هک  تسا  هدرک  هدارا  لاعتم  دنوادخ 
اهیلع  ) همطاف هناخ  رد  زا  حبـص  زامن  رد  روضح  يارب  هاـم  شـش   ( هلآ هیلع و  هّللا  یلـص   ) هّللا لوسر  هک  تسا  هدرک  لـقن  کـلام  نب  سنأ 

: دندومرف یم  دندیسر ، یم  ناشرتخد  هناخ  رد  هب  یتقو  دندرک . یم  روبع   ( مالّسلا

« تیبلا لها  ای  هالّصلا  »

تسا زامن  تقو  تیب ! لها  يا  ینعی 

دندرک یم  تئارق  ار  اریهطت ، مکرّهطی  تیبلا و  لهأ  سجّرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دیری  اّمنأ  همیرک : هیآ  سپس 

تیب لها  زا  ار  یکاپان  سجر و  هک  تسا  نیا  رب  ناحبس  يادخ  هدارا  ینعی 
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. دنادرگ رّهطم  رهاط و  ار  امش  دنک و  رود  نم 

درک لقن  کلام  نب  سنأ  زا  دیز  نب  یلع 

یم هناخ  کیدزن  هب  نوچ  درک ، یم  روبع   ( مالّسلا اهیلع  همطاف ( هناخ  رد  زا  حبـص  زامن  يارب  هام  شـش  تّدم  هلآ  و   ( هیلع هّللا  یلـص  یبن (
: دندومرف یم  راب  هس  نآ ، لها  هب  باطخ   ، دن دیسر 

« تیبلا لها  ای  هالّصلا  »

لزان امش  نأش  رد   ، اریهطت مکرّهطی  تیبلا و  لهأ  سجّرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دیری  اّمنأ  دینادب » دیزیخرب و  زامن  يارب  لزنم ! لها  يا   » ینعی
تسا هدش 

دندرک لقن  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  زا  تاور 

دنتخادنا و نانآ  يور  رب  ار  شیوخ  هماج  دـناوخ و  ارف  ار  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم 
دندومرف

« یلها ءالوه  یلها  ءالؤه  ّمهّللا  »

دنتسه نم  تیب  لها  اهنیا  ایادخ 

رب اریهطت  مکرّهطی  تیبلا و  لهأ  سجّرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دیری  اّمنأ  همیرک  هیآ  یتقو  درک  لقن  هّللا  دـبع  نب  رباج  زا  ردـکنم  نب  دّـمحم 
دنتشاد روضح   ( مالّسلا مهیلع   ) نیسح نسح و  و  همطاف ، یلع ، ترضح ، نآ  يارس  رد  دش ، لزان  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) هّللا لوسر 

 : دندومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن 

« یلهأ ءالوه  ّمهّللا  »

دنتفرگ رارق  وت  نارکیب  فطل  دروم  هک  دنتسه  نم  تیب  لها  نت  راهچ  نیا  ایادخ  . 

تفگ هیواعم  هب  هنیدم  رد  دعس  مردپ  درک ، تیاکح  دعس  نب  رماع 
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نارتش زا  دوب  میارب  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  مدینش  تلیضف  هس   ( مالّـسلا هیلع   ) یلع ّقح  رد   ( هلآ هیلع و  هّللا  یلـص   ) هّللا لوسر  زا  هیواعم ! يا 
دوب رت  شزرا  اب  رت و  بوبحم  مدزن  رد  يوم  خرس 

( مالّسلا اهیلع   ) همطاف و   ( مالّسلا امهیلع   ) نیـسح نسح و  شنادنزرف  تسد   ( هلآ هیلع و  هّللا  یلـص   ) یبن هک  مدوب  دهاش  يزور  هیواعم ! يا 
دومرف دز و  ادص  ار  شیوخ  يادخ  و  هتفرگ ، ار 

نادرگ هزیکاپ  كاپ و  ار  نانآ  نک و  رود  نانآ  زا  ار  يدیلپ  سجر و  دنتسه ، نم  تیب  لها  اهنیا  ایادخ !

زور لهچ  تّدم   ( هلآ هیلع و  هّللا  یلص  هّللا ( لوسر  درک ، لقن  يردخ  دیعس  وبا  زا  یفوع  هیطع  زا  فاّحج  وبا  زا  یئالم  ملـسم  نب  هّللا  دبع 
 : دندومرف یم  دندید ،  یم  ار   ( مالّسلا اهیلع   ) همطاف یتقو  دمآ و  یم   ( مالّسلا هیلع   ) یلع هناخ  رد  هب  رحس  ماگنه 

هتاکرب هّللا و  همحر  و  یفطصم ! تیب  لها  ای  مکیلع  مالّسلا 

دنک تمحر  ناتیادخ  تسا ، زامن  هماقا  نامز  زامن و  تقو 

درک یم  تئارق  ار  اریهطت  مکرّهطی  تیبلا و  لهأ  سجّرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دیری  اّمنأ  همیرک  هیآ  سپس 

دومرف یم  ًاددجم  و 

متملاس نمل  ملس  مکبراح و  نمل  برح  انأ 

امش ناتسود  اب  میتسود  حلص و  رد  امش و  نانمشد  اب  منمشد  نم 

تلخد لاق : رامع  وبأ  دادش  انثدح  یعازوألا ، انثدح  بعـصم ، نب  دـمحم  انثدـح  اضیأ : دـمحأ  مامإلا  لاق  - 2  ] 234 ص : دـهاوش ، همجرت 
اذـه تمتـش  یل : لاق  اوماق  املف  مهعم ، همتـشف  هومتـشف ، هنع  هّللا  یـضر  ایلع  اورکذـف  موق ، هدـنع  و  هنع . هّللا  یـضر  عقـسألا  نب  هلثاو  یلع 

هومتش دق  تلق : لجرلا ؟
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یلع نع  اهلأسأ  اهنع  هّللا  یـضر  همطاف  تیتأ  لاق : یلب ، تلق : ملـس ؟ هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  نم  تیأر  امب  مکربخأ  الأ  هعم ، هتمتـشف 
یلع هعم  ملس و  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  ءاج  یتح  هرظتنأ  تسلجف  ملس  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  یلإ  هجوت  تلاقف : هنع ، هّللا  یضر 

و هیدی ، نیب  امهسلجأ  و  امهنع ، هّللا  یضر  همطاف  ایلع و  یندأف  لخد  یتح  هدیب  امهنم  دحاو  لک  ذخآ  مهنع ، هّللا  یضر  نیـسح  نسح و  و 
هذه ملس  هیلع و  هّللا  یلص  الت  مث  هءاسک ، لاق  وأ  هبوث  مهیلع  فل  مث  هذخف ، یلع  اهنم  دحاو  لک  امهنع  هّللا  یضر  انیـسح  انـسح و  سلجأ 

ءالؤه مهللا  : » لاق ًاریِهْطَت و  ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  هیآلا 

مـسا اهنا  دـندوب و  وا  دزن  یهورگ  هک  یلاح  رد  مدـش  عقـسألا  نب  هلثاو  رب  لخاد  تفگ  رامع  وبا  )..............) قحأ یتیب  لهأ  و  یتیب ، لهأ 
دنتفر تعامج  نا  یتقو   . مداد رارق  مانشد  دروم  عمج  نا  هارمه  اروا  زین  نم  دنداد و  رارق  مانـشد  دروم  اروا  دندرب و  ار   ( مالـسلا هیلع   ) یلع
تفگ وا   . مداد مانشد  مه  نم  دنداد  مانشد  تعامج  نا  هلب  متفگ  ؟  يداد رارق  مانشد  دروم  ار   ( مالسلا هیلع   ) یلع مه  وت  ایا  تفگ  نم  هب  وا 

زا مدـش و  مالـسلا )  هیلع  ) همطاـف رب  دراو  تفگ  ؛  هلب متفگ   ، مدـید ملـسو ) هلاو  هیلع  هللا  لـص   ) هللا لوسر  زا  هچنا  زا  منک  ربـخ  اـب  اروت  اـیا 
ندما رطتنم  متسشن  سپ   ، تسا هتفر  هللا  لوسر  دزن  هب  یلع  تفگ  همطاف  سپ   ، متفرگ ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع غارس  اهیلع )  هللا  مالـس  ) همطاف

ار اهنا  مادک  ره  تسد  دندوب و   ( مالسلا مهیلع   ) نیـسح نسحو و  یلع  وا  هارمه  و  ملـسو ) هلاو  هیلع  هللا  لص   ) هللا لوسر  دندما  هکنیا  ات  ، وا
دناشن دوخ و  لباقم  رد  ار  اهنا  دـناشنو  ار  مالـسلا )  مهیلع   ) همطاف یلع و  هللا  لوسر  درک  کیدزن  دـندش و  لخادو  دـندوب  هتفرگ  تسدـب 

تفگ ای   ،) ار شسابل  دناچیپ  سپس   ، نار رب  ار  مادک  ره   ، ار نیسحو  نسح 
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ًاریِهْطَت و ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  ار  هیا  نیا  ملـسو ،)  هلاو  هیلع  هللا  لص  ) درک توـالت  سپـس  ( ءاـسک
(1)( دنرتراوازس نم  تیب  لها  دننم و  تیب  لها  اهنیا  ایادخ  تفگ 

همطاف یلع و  یف  و  یف ، هسمخ : یف  هیآلا  هذه  تلزن   » ملس هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : هنع  هّللا  یضر  يردخلا  دیعـس  یبأ  نع  -3
 « ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  نیسح  نسح و  و 

(2)( مالسلا مهیلع   ) نیسح نسح و  همطاف ،  ، یلع ناش  رد   ، رفن جنپ  ناش  رد  هیا  نیا  دش  لزان   : دندومرف  ( هلاو هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  )...

1538 ص : یبرع ج 3 ، نبا  نآرقلا ، ماکحأ  دنا (  هدرک  هراشا  بلطم  نیا  هب  هک  ننست  لها  بتک  رگید  اما 

230 ص : ج 5 ، صاصجلا ،)  ) نآرقلا ماکحأ  )

(199 ص : ج 5 ، روثأملا ، ریسفت  یف  روثنملا  ردلا  )

ریهطت هیا  لیذ  يروباشین  یبلعث  نایبلا  فشکلا و  ریسفت  ) 

؟ تسا هدماین  نآرق  رد  هناگ  هدزاود  ناماما  مان  ارچ   ، لئاضف همه  نیا  دوجو  اب 

368 ص : ج 6 ، ریثک ،) نبا   ) میظعلا نآرقلا  ریسفت  - 1
3133 ص : ج 9 ، متاح ،) یبأ  نبا   ) میظعلا نآرقلا  ریسفت  - 2
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شخب ود  يرابتعا  هب  نارق  تایا  میئوگیم ،  تسا  دـماین  نارق  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  مان  ارچ  دـنیوگیم  هک  یناـسک  باوج  رد  ـالوا 
زج دـنادیمن  ار  نا  لـیوات  یـسک  نارق  ریبعت  هب  تسا و  میهفت  نیبت و  هب  جاـتحم   ، هباـشتم تاـیا  نیا  هباـشتم و  تاـیا  مکحم و  تاـیا   ، تسا

تقیقح ملع و  نیا  هب  ندیـسر   ، تسا هدوبن  راذگ  ورف  یکـشخ  رت و   ، چیه نایب  زا  هک  ینارق  نیا  سپ   ، ملع رد  نوخـسار  لاعتم و  دنوادخ 
قیاـقح نیا  زا  عللطم  اـهنیا  زج  یـسک  هک ، ارچ   ، تسا هدوـمن  ملع  رد  نوخـسار  زا   ، ملع بسک  يدرگاـش و  ذـملت و  هب  طورـشم  ار  ینارق 

ُرَخُأ َو  ِباـتِْکلا  ُّمُأ  َّنُه  ٌتاـمَکُْحم  ٌتاـیآ  ُْهنِم  َباـتِْکلا  َکـْیَلَع  َلَْزنَأ  يذَّلا  َوُه   : ، دـندومرف نارق  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  هنوگناـمه  دنتـسین 
ِْملِْعلا ِیف  َنوُخِـساَّرلا  َو  ُهَّللا  َّالِإ  ُهَلیوْأَت  ُمَْلعَی  اـم  َو  ِِهلیوْأَـت  َءاـِغْتبا  َو  ِهَْنتِْفلا  َءاـِغْتبا  ُْهنِم  ََهباـشَت  اـم  َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  یف  َنیذَّلا  اَّمَأَـف  ٌتاـِهباشَتُم 

(1) ِباْبلَْألا اُولوُأ  َّالِإ  ُرَّکَّذَی  ام  َو  انِّبَر  ِْدنِع  ْنِم  ٌّلُک  ِِهب  اَّنَمآ  َنُولوُقَی 

نیا ساسا  هک  تسا ؛ نشور ] حیرص و  مکحم [ » » تایآ نآ ، زا  یتمـسق  هک  درک ، لزان  وت  رب  ار  ینامـسآ ) ) باتک نیا  هک  تسا  یـسک  وا  )
یتایآ تسا [ هباشتم » ، » نآ زا  یتمـسق  و  ددرگ ). یم  فرطرب  اهنیا ، هب  هعجارم  اب  رگید ، تایآ  رد  یگدیچیپ  هنوگ  ره  و  ( ؛ دشاب یم  باتک 

بلطم و حطس  ندوب  الاب  رطاخ  هب  هک 

نارمع 7 لا  - 1
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اهنآ اما  ددرگ ]. یم  راکـشآ  اهنآ  ریـسفت  مکحم ، تایآ  هب  هجوت  اب  یلو  دور ؛ یم  نآ  رد  یفلتخم  تالامتحا  لوا ، هاگن  رد  رگید ، تاـهج 
یم نآ  يارب  یتسردان ) ) ریـسفت و  دـنزاس ؛) هارمگ  ار  مدرم  (و  دـننک يزیگنا  هنتف  ات  دـنتاهباشتم ، لاـبند  هب  تسا ، فارحنا  ناـشبولق  رد  هک 

رد نآرق  تایآ  همه  ِرارـسا  ِكرد  مهف و  لابند  هب  هک  اهنآ  . ) دنناد یمن  ملع ، رد  ناخـسار  ادخ و  زج  ار ، اهنآ  ریـسفت  هک  یلاح  رد  دنبلط ؛
یمن رکذـتم  لقع ، نابحاص  زج  و  تسام ». ِراگدرورپ  فرط  زا  همه  میدروآ ؛ نامیا  نآ  همه  هب  ام  : » دـنیوگ یم  یهلا ) شناد  ملع و  وترپ 

(.( دننک یمن  كرد  ار  تقیقح  نیا  (و  دنوش

.و دـشاب یم  یمارگ  ربمایپ  هدـهعرب  ًابلاغ  تایئزج  قیداصم و  حیرـشت  تسا . یمومع  لوصا  تایلک و  ناـیب  نآرق  یـشزومآ  شور   : اـیناث و 
لاعتم دـنوادخ  هک  هنوگنامه   ، دـنا هدوب  زین  نآ  نییبت  هب  روماـم  هکلب  نآرق ،  توـالت  هب  رومأـم  اـهنت  هن  هلاو )  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر 

 : دیامرفیم

«. نوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعلَو  ْمِْهَیلِإ  َلُّزن  ام  ِساّنِلل  َنِّیَُبِتل  رْکِّذلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأَو 

دنشیدنیب نانآ  دیاش  يزاسراکشآ ، ینک و  نایب  اهنآ  يارب  تسا ، هدش  لزان  مدرم  يارب  هچنآ  ات  میداتسرف  وت  رب  ار  نآرق 

یلـص  ) مرکاربمایپ هک  تسا  نآ  هناشن  نیا  و  ُولتَِیل »  » ای أرقَِتل » : » دیوگ یمن  و  نّیَُبِتل » :» دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  دینیب  یم  هیا  رد  تقد  اب 
دننامه دـیایب ، نآرق  رد  تایئزج  قیداصم و  هک  نیا  راظتنا  نیاربانب ، دـننک . نشور  ار  ینآرق  قیاقح  دـیاب  توالت ، رب  هوالع  هلاو )  هیلع  هللا 
هشیمه تسا و  قیرط  دنچ  هب  نارق  رد  دارفا  یفرعم   : اثلاث دوش . رکذ  روشک  یساسا  نوناق  رد  تایئزج  همه  مشاب  هتشاد  راظتنا  هک  تسا  نیا 

مینکیم هراشا  ینآرق  ياه  شور  نا  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدوبن  مان  هب  هراشا  هلیسوب 
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مان هلیسوب  یفرعم  - 1

: دیامرف یم  هک  نانچ  دنک ، یفرعم  مان  هب  ار  يدرف  هک  دنک  یم  باجیا  تیعضو  یهاگ 

فصلا 6) «) دَمْحَأ ُهُمْسا  يدَْعب  ْنِم  ِیتْأَی  لوُسَرب  ًارّشَبُمَو 

تسا دمحا  شمان  دیآ و  یم  نم  زا  سپ  هک  مهد  یم  ار  يربمایپ  هدژم  امش  هب  دنیامرف : یم  یسیع  ترضح 

دیامن یم  لقن  شترضح  زا  ار  نآ  زین  نآرق  دنک و  یم  یفرعم  مان  هب  ار  شیوخ  زا  سپ  ربمایپ  حیسم ، ترضح  هیآ ، نیا  رد 

ددع هلیسوب  یفرعم  -2

دیامرف یم  هک  نانچ  دنک ، یفرعم  ددع  اب  ار  يدارفا  هک  دنک  یم  باجیا  تیعقوم  یهاگ 

(1) .... ًابیِقَن َرَشَع  یَْنثا  ُمُْهنِم  اْنثََعبَو  َلیئارسِإ  یَنب  َقاثیِم  هّللا  َذَخَأ  ْدََقلَو 

« میتخیگنارب هورگرس  هدزاود  نانآ  زا  تفرگ و  نامیپ  لیئارسا  نادنزرف  زا  ادخ  «و 

تفص هلیسوب  یفرعم  -3

رد ار   ( هلاو هیلع  هللا  یلـص   ) متاخ ربمایپ  هک  نانچ  دنک ؛ یفرعم  فاصوا  اب  ار  رظن  دروم  درف  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  تیعـضو  تاقوا  یـضعب 
تسا هدرک  یفرعم  یتافص  اب  لیجنا ، تاروت و 

ُمَُهل ُّلُِحیو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ْمُهاْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  ْمُهُُرماَی  لیِْجنِإلاَو  ِهاروَّتلا  ِیف  ْمُهْدنِع  ًابُوتْکَم  ُهَنوُدِجَی  يّذلا  یّمُألا  َّیبّنلا  لوُسَّرلا  َنوُِعبَّتَی  َنیّذلا  »

هدئاملا 21 - 1
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(1) ...« ْمِْهیَلَع َْتناک  یّتلا  َلالْغَألاَو  ْمُهَرْصِإ  ْمُْهنَع  ُعَضَیَو  ِثئابَخلا  ُمِْهیَلَع  ُمّرَُحیَو  تابّیَّطلا 

هک دـنبای ، یم  هتـشون  لیجنا  تاروت و  رد  ار  وا  تایـصوصخ  مان و  هک  دـننک  یم  يوریپ  يا  هدـناوخان  سرد  یبن  لوسر و  زا  هک  یناسک  )
دـیامن و یم  میرحت  ار  اه  یکاپان  هدرک و  لالح  نانآ  يارب  ار  اه  یکاـپ  دراد ، یم  ناـشزاب  اـه  يدـب  زا  هدرک و  توعد  یکین  هب  ار  ناـنآ 

( دراد یمرب  ناشیا  زا  دوب ، نانآ  رب  هک  ییاهریجنز  نارگ و  ياهراب  دنک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  نانآ 

اریز تسا ؛ اج  یب  يراظتنا  دـیایب ، نآرق  رد  ردام  ردـپ و  یماسا  مان و  رکذ  اـب  ماـما  هدزاود  یماـسا  هک  نیا  راـظتنا  شور ، نیا  هب  هجوت  اـب 
فصو اب  یفرعم  ًانایحا  ددع و  هب  یفرعم  یهاگ  تسا و  مان  هب  یفرعم  رد  تحلصم  یهاگ 

رد دوشن ; هقرفت  راچد  ناناملـسم  ات  دنک ، رکذ  نآرق  رد  ار  نیرفآ  فالتخا  لئاسم  هیلک  دیاب  دنوادخ  مییوگب  میریذـپب و  ار  لصا  نیا  رگا 
لدج و گنج و  هیام  اه  نرق  هک  یلئاسم  دشاب ، هدش  رکذ  نآرق  رد  یعیرـشت  یهقف و  یتدیقع و  یمالک و  هلأسم  اهدص  دیاب  تروص  نیا 

هتفگن نخـس  دـشاب  عازن  هدـننک  نک  هشیر  هک   ، عطاق حیرـص و  روط  هب  اهنآ  هرابرد  نآرق  یلو  تسا ، هدـش  ناناملـسم  ناـیم  رد  يزیرنوخ 
دننام تسا ،

؟ تاذ رب  دیاز  ای  تسوا  تاذ  نیع  ادخ  تافص 

؟ تسیچ شرع  رب  ياوتسا  دننام  يربخ  تافص  تقیقح 

ادخ مالک  ندوب  ثداح  ای  میدق 

رایتخا ربج و 

فارعالا 157 - 1
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رد درادرب ، نایم  زا  هرـس  کی  ار  عازن  هک  عطاق  فافـش و  نانچ  نآ  یلو  تسا ، هدافتـسا  لباق  نآرق  زا  دـنچ  ره  اـهنآ  لاـثما  لـیاسم و  نیا 
همه عطاق  ناـیب  دـنک ، یم  توعد  تاـیآ  داـفم  رد  تقد  رکفت و  هب  ار  مدرم  نآرق  هک  تسا  نیا  رد  نآ  تمکح  تسا و  هدـشن  دراو  نآرق 

زا مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نانمشد  هک  تهج  نا  زا   : اعبار وتسا  لصا  نیا  فالخ  رب  دزاس ، یـضار  ار  مدرم  همه  هک  يا  هنوگ  هب  لئاسم ،
نیا  ، تفرگیم تروص  یفرعم  نیا  رگا  دـندوب  هلاو )  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ءایـصوا  ندرب  نیب  زا  يارب  یتیعقوم  يوجتـسج  رد  ادـتبا ء 
مان رد  مالسا  نانمشد   ، دشیم رکذ  مه  اهنا  ناردپ  مان  دارفا و  مان  رگا   : اسماخ دندربیم .  نیب  زا  ار  اهنا   ، تدالو نامز  رد  ادتبا و  زا  نانمـشد 
لها ندرک  یفرعم  ایا  دننک .  تسس  ناشیا  زا  يوربپ  رد  ار  مدرم  ات  دندرکیم  ادیپ  ار  یمان  مه  دارفا  اه و  هورگ  دندرکیم و  کیکشت  ناشیا 

؟؟؟؟  دشیم فالتخا  هدننک  فرط  رب  مان  اب  مالسلا )  مهیلع   ) تیبلا

؛ درادـن تیلک  لصا  نیا  هک  یلاح  رد  تفر ، یم  نیب  زا  تافالتخا  دـمآ ، یم  نآرق  رد  ناماما  ای  ماما و  مان  رگا  هک  دـننک  یم  روصت  یخرب 
تسا هدشن  عفترم  تافالتخا  یلو  هدش  مان  هب  حیرصت   ، يدروم رد  اریز 

ياه نیمز  دـنزادرپب و  داهج  هب  وا  رما  تحت  ات  دـنک  نییعت  ادـخ  بناج  زا  نانآ  يارب  ییاورناـمرف  دنتـساوخ  دوخ  ربماـیپ  زا  لیئارـسا ، ینب 
تسا هدش  رکذ  نارق  رد  هک  هنوگنامه  . دنزاس دازآ  ار  دوخ  ناریسا  دنناتسزاب و  ار  دوخ  هدش  بصغ 

«. هّللا ِلیبَس  ِیف  ِْلتاُقن  ًاِکلَم  اَنل  ثَْعبا  ُمَُهل  ِّیبَِنل  اُولاق  ْذِإ 

... میزادرپب ادخ  هار  رد  گنج  هب  ات  نک  نیعم  ییاورنامرف  ام  يارب  دنتفگ : دوخ  ناربمایپ  زا  یکی  هب  نانآ 

دندرکن یفرعم  دوخ  سفن  ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع  ( هلاو هیلع  هللا  یلص  هللا (  لوسر  www.Ghaemiyeh.comرگم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 160زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:87

تفگ درک و  یفرعم  مان  هب  ار  اورنامرف  یهلا  رما  هب  نانآ ، ربمایپ 

(1) ...« ًاکلَم َتُولاط  ْمَُکل  َثََعب  ْدَق  َهّللا  َّنِإ 

« تسا هدیزگرب  امش  ییاورنامرف  هب  ار  تولاط  ادخ  هک  یتسار  هب  »

دنتفگ دنتخادرپ و  یشارت  لاکشا  هب  دنتفرن و  راب  ریز  نانآ  دش ، هتفگ  تحارص  اب  اورنامرف  مان  هک  نیا  اب 

...« ِلاملا َنِم  ًهَعَس  َتُؤی  َْملَو  ُْهنِم  ِْکلُْملِاب  ُّقَحَأ  ُنَْحنَو  اْنیَلَع  ُْکلُْملا  َُهل  ُنوُکَی  ّینَأ 

...؟ درادن یلام  يدنمناوت  وا  و  میرت ، هتسیاش  وا  زا  ییاورنامرف  هب  ام  هک  نآ  لاح  دشاب ، ام  ياورنامرف  دناوت  یم  اجک  زا 

دشاب ییاریذپ  هدامآ  هعماج ، تیعقوم  دیاب  هکلب  تسین ، یفاک  فالتخا  عفر  يارب  مان  رکذ  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  رما ، نیا 

ناماما نآ  دلوت  زا  ات  دنزادرپب  یـشک  لسن  هب  تسایر  تموکح و  نادنمزآ  هک  دش  یم  ببـس  هناگ ، هدزاود  نایاوشیپ  یماسا  رکذ  اسب  هچ 
فورعم لوق  هب  داد و  خر  ( مالسلا هیلع   ) یسوم ترضح  هرابرد  هلأسم  نیا  هک  نانچ  دننک ، يریگولج 

دش هدنز  یسوم  هّللا  میلک  ات  دش  هدیربب  رس  لفط  نارازه  دص 

ترـضح هناخ  دمآ و  دیدپ  یناوارف  ياه  تیـساسح  دش ، ناشیا  نادـناخ  بسن و  هب  يا  هراشا  هک  مالـسلا )  هیلع  ) يدـهم ترـضح  هرابرد 
هچ ره  دلوت ، تروص  رد  دیاین و  ایند  هب  وا  زا  يدنزرف  ات  دوب  تبقارم  رظن و  تحت  اهتدم  مالسلا )  هیلع  ) يرکسع

هرقبلا 247 - 1
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دنهد همتاخ  وا  تایح  هب  رتدوز 

 : تفگ دیاب  رخا  رد  و 

لوسر ادـخ و  زا  دراوم  همه ي  رد  هک   ، هدـش دـیکأت  راب  اه  هد  اما  دـشاب ، هدـشن  يا  هراـشا  ماـما  ماـن  هب  میرک  نآرق  ياـجک  چـیه  رد  رگا 
یم ناعذا  نآ  هب  ینـس  هعیـش و  تفریذپ و  ماجنا  مخ  ریدغ  رد  هک  دـشاب  تماما » تیالو و   » یفرعم نیمه   ، دراوم زا  یکی  دـینک و  تعاطا 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  هنوگنامه  دوب . یفاک  تماما  تابثا  يارب  نیمه  و  دننک ،

َنُونِمُْؤت ُْمْتنُک  ْنِإ  ِلوُسَّرلا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍء  ْیَـش  یف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَـف  ْمُْکنِم  ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیطَأ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  »
(59 ءاسنلا -  « ) ًالیوْأَت ُنَسْحَأ  َو  ٌْریَخ  َِکلذ  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب 

دش ناتفالتخا  يرما  رد  هاگ  ره  و  دیربب ، نامرف  ار  دوخ  رما  نایلاو  لوسر و  و  دینک ، تعاطا  ار  ادخ  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ناه  »
«. تسا رتوکین  شماجنارس  و  رتهب ، ناتیارب  نیا  دیراد  نامیا  ازج  زور  ادخ و  هب  رگا  دینک ، هعجارم  لوسر  ادخ و  هب  نآ  ّلح  يارب 

هک تسا  هتفر  راک  هب  شتاقتـشم  و  ماما »  » هژاو ي مالـسلا ) مهیلع  راهطا  همئا  ددع  هب   ) هبترم میرک 12  نآرق  رد  هک  دـینادب  تسا  مزال  اما 
 . مینک یم  هراشا  نآ  دروم  دنچ  هب  ًالیذ 

دندرگ یم  میسقت  لطاب  ناماما  قح و  ناماما  هتسد ي  ود  هب  تیرشب ) ناربهر  نایاوشیپ و   ) ناماما فلا – 

(73 ءایبنألا -   ) َنیِدباع اَنل  اُوناک  َو  ِهاکَّزلا  َءاتیإ  َو  ِهالَّصلا  َماقِإ  َو  ِتاْریَْخلا  َلِْعف  ْمِْهَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  انِْرمَِأب  َنوُدْهَی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج  َو 

ياهراک ماجنا  و  دننک ، تیاده  ام  رما  هب  ات  میدومن  نایاوشیپ  ار  نانآ  و 
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. دندوب دبع )  ) ناگدنتسرپ همه  میدرک و  یحو  نانآ  هب  ار  نداد  تاکز  زامن و  کین و 

(1) َنوُرَْصُنی ِهَمایِْقلا ال  َمْوَی  َو  ِراَّنلا  َیلِإ  َنوُعْدَی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج  َو 

دش دنهاوخن  يرای  تمایق  زور  دندرک و  یم  توعد  شتآ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  ار  نانآ  ام 

(124  - هرقبلا  ) َنیِملاَّظلا يِدْهَع  ُلانَی  َلاق ال  یتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  َلاق  ًامامِإ  ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  َلاق  َّنُهَّمَتَأَف  ٍتاِملَِکب  ُهُّبَر  َمیهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو  ب - 

ماما ار  وت  نم  تفگ : يو  هب  دادـب ، ماجنا  ار  تاناحتما  نآ  لـماک  دـحب  وا  دومزاـیب و  ییاـه  هنحـص  اـب  ار  يو  میهاربا ، راـگدرورپ  نوچ  و 
دسر یمن  نارگمتسب  نم  دهع  دومرف : ناسرب ) تماماب  ار  یناسک  زین   ) ما هیرذ  زا  تفگ : میهاربا  درک . مهاوخ 

رد هک  دوش  یم  مولعم  سپ  تسا . راکـشآ  ماما  دزن  زیچ  همه  لامعا و  نآ  راثآ  یتح  ناگدـنب و  لامعا  دـیامرف : یم  میرک  دـنوادخ  پ – 
دیامرف یم  هچ  نانچ  دراد . دوجو  ادخ  بناج  زا  راکشآ  یماما  يرصع  ره 

(2) ٍنیبُم ٍمامِإ  یف  ُهاْنیَصْحَأ  ٍء  ْیَش  َّلُک  َو  ْمُهَراثآ  َو  اُومَّدَق  ام  ُُبتْکَن  َو  یتْوَْملا  ِیُْحن  ُنَْحن  اَّنِإ 

همه ام  میسیون و  یم  ار  همه  دنک ) یم  زورب  ندرم  زا  دعب   ) ناشراثآ زا  هچ  نآ  دنا و  هدرک  هچ  نآ  مینک و  یم  هدنز  ار  ناگدرم  هک  مییام 
میا هدرک  عمج  راکشآ  ماما  دزن  ار  زیچ 

ثراو ار  ناگدش  هتشادهاگن  فیعض  هک  تسا  هدرک  هدارا  دنوادخ  ت – 

41 صصقلا -  - 1
12  - سی - 2
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یم مالـسلا )  هیلع  ) نامز ماـما  روهظ  رب  لاد  یمالـسا ، بهاذـم  همه ي  نیرـسفم  حیرـصت  هب  هیآ  نیا  و  دـنادرگ ( . دوخ  هفیلخ ي  نیمز و 
( دشاب

(1) َنیثِراْولا ُمُهَلَعَْجن  َو  ٍهَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجن  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُرن  َو 

ناشرارق نارگید )  ) نیثراو مینک و  قلخ  نایاوشیپ  ار  ناـشیا  هداـهن ، تنم  دـندش  هدرمـش  فیعـض  نیمز  رد  هک  ناـنآ  رب  میا  هدرک  هدارا  و 
میهد

یلطاب قح و  ناـماما  یتما  ره  ناـسنا و  ره  يارب  هک  تسا  مولعم  اذـل  دوش . یم  هدـناوخ  شماـما  اـب  یتّما  ره  ناـسنا و  ره  تماـیق  رد  ث – 
: تسا هدوب  مادک  وریپ  وا  هک  تسا  مهم  دنراد و  دوجو 

(2) ًالیتَف َنوُمَلُْظی  َو ال  ْمَُهباتِک  َنُؤَْرقَی  َِکئلوُأَف  ِِهنیمَِیب  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَمَف  ْمِهِمامِِإب  ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدَن  َمْوَی 

دنهد شتـسار  تسد  هب  ار  شتوعد ) ای  لامعا  همان   ) باتک هک  سک  ره  سپ ] ، ] میناوخ یم  شماما  اب  ار  یموق  ره  هک  ار  يزور  روآ  دایب  )
دیسر دهاوخن  ناشیا  هب  یمتس  نیرتمک  دننک و  تئارق  دوخ  همان  نانآ  دوب ،) دهاوخ  تخبشوخ  )

دندرکن حیرصت   ( مالسلا هیلع   ) نینموملا ریما  تماما  هب  ریدغ  هبطخ  رد   ( هلاو هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  رگم 

5  - صصقلا - 1
71 ءارسألا -  - 2

مالسلا هیلع   ) نینموملا ریما  تماما  هب  ریدغ  هبطخ  رد   ( هلاو هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  رگم 
دندرکن حیرصت  (

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 160ناهفصا   هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:91

هک  ، يا هبطخ  ناـمه  تسا .  ریدـغ  هبطخ  ( ، مالـسلا هیلع   ) یلع نینموملا  ریما  زا  ناـشیوریپ  يارب  نایعیـش ، كرادـم  دانـسازا و  رگید  یکی 
تما ملـسو )  هلاو  هیلع  هللا  یلـص   ) ءایبنالا متاـخ  زور  نا  رد  دـش و  تئارق  عادولا  هجح  رد   ( هلا هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  طـسوت 

تیالو و يارب  يدنس  هک   ، هبطخ نیا  و  دندومرف .  رما  مالسلا ) هیلع   ) نینموملا ریما   ، الوم زا  يوریپ  هب  لاعتم  دنوادخ  روتسد  هب  ار  یمالـسا 
بتک نیا  زا  یـشخب  هب  لصف  نیا  رد  هک   ، تسا هدـش  لقن  فلتخم  بتک  رد   ، ننـست لها  ءاـملع  طـسوت  رارک ، هب   ، تسا ترـضح  تماـما 

ات مینکیم  هراشا   ، تسا هتخادرپ  ترـضح  تیالوب  هک  هبطخ  نیا  زا  یـشخب  هب  سپـس   ، دـنامن یقاب  يا  ههبـش  چـیه  ياج  ات   ، مینکیم هراـشا 
هللا ءاش  نا  دوش ، صخشم  نامیارب  ترضح  تمظع  تیالو و  تقیقح 

زا رفن  یماسا 360  هب  زین  نیعباـت و  زا  رفن  هباحـص و 84  زا  رفن   110 ریدغلا ، رد  هیلع )  هللا  همحر  ) ینیما همالع  ننـستلهابتکزاهبطخرداصم 
نا زا  یـشخب  هب  لصف  نیا  رد  ام  هک  درب  یم  مان  ار  دـنا  هدرک  هراـشا  ثیدـح  نیا  هب  نرق 14  ات  مود  نرق  يادـتبا  زا  هک  تنـس  لها  ياملع 

 . مینکیم هراشا 

یسولآ دیمحلادبع  دیس 

مقر 1643 ص 441 ، ج 1 ، لادتعالا ، نازیم  یبهذ  ح 155 ؛ ص 112 ، بقانملا ، یلزاغم ، نبا 

، هباغلادسا ریثالا ، نبا  ص 119 ؛ ص 370 و ج 1 ، ج 4 ، دنسم ، لبنح ، نبا 

مالسلا هیلع   ) نینموملا ریما  تماما  هب  ریدغ  هبطخ  رد   ( هلاو هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  رگم 
دندرکن حیرصت  (
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ص 74 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  ص 307 ؛ ج 3 ،

ص 107 ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  یمثیه ، ح 221 ؛ ص 182 ، بقانملا ، یمزراوخ ، - 4

ص 49 بلاطملا ، ینسأ  يرزج ، زا : لقن  هب  ص 127  ریدغلا ، ینیمالا ، - 

ص 369 ج 3 ، هدوملا ، عیبانی  يزودنق ،

ص 67 یبقعلا ، رئاخذ  ص 386 و  ج 7 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  رد  یقشمد  ریثک  نبا  ح 31 و  ص 22 ، بقانم ، رد  یلزاغم  نبا  ظفاح 

مقر 4723 ص 161 ، ج 3 ، لاجرلا ، هفرعم  للعلا و  لبنح ، نبا  - 11

ص 375 ج 1 ، ریبکلا ، خیراتلا  يراخب ، - 12

ص 108 فارشالا ، باسنا  يرذالب ، - 13

ص 132_ 104_ 103_ 101_ 100_ 96_ 93 نینمؤملاریما ، صئاصخ  یئاسن ، - 14

ص 307 ج 11 ، دنسملا ، یلعیوبا ، - 15

ص 369_ 275 ج 2 ، طسوالا ، مجعملا  یناربط ، - 16

ص 284 ج 8 ، دادغب ، خیرات  يدادغب ، - 17

ح 211 ص 201 ، ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  یفنح ، یناکسح  - 18

ص 70 ج 2 ، بلاط ، یبا  نب  یلع  مامالا  همجرت  یقشمد ، رکاسع  نبا  - 19

ح 182 ص 154 ، بقانملا ، یمزراوخ ، - 20

ص 49 ج 12 ، ریبکلا ، ریسفتلا  يزار ، رخف  - 21

ص 364 ج 1 ، هباغلا ، دسا  ریثالا ، نبا  - 22

ص 13 ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 23

باب 12 نیطمسلا ، دئارف  ینییوج ، - 24

مالسلا هیلع   ) نینموملا ریما  تماما  هب  ریدغ  هبطخ  رد   ( هلاو هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  رگم 
دندرکن حیرصت  (
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ص 209 ج 5 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  یقشمد ، ریثک  نبا  - 25

ص 165 ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  یمثیه ، - 26

ج 1ص 235 همهملا ، لوصفلا  یکلام ، غابص  نبا  - 27

ص 43 هقرحملا ، قعاوصلا  یعفاش ، یمثیه  رجح  نبا  - 28

ص 158_ 157_ 138_ 131_ 105_ 104 و 168 ج 13 ، لامعلا ، زنک  يدنه ، - 29

ص 274 ج 3 ، هیبلحلا ، هریسلا  یعفاش ، یبلح  - 30

ص 593 فیرعتلا ، نایبلا و  ینیسح ، هزمح  نبا  - 31

ص 194 ج 6 ، یناعملا ، حور  نیدلا ، باهش  یسولالا ، - 32

ص 384 ج 6 ، رانملا ، اضردیشر ، - 33

مخ ریدغ  هبطخ  زا  یشخب  نتم 
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ٌدَحَأ یّنَع  اهُعَفْدَیال  ٌهَعِراق  ُْهنِم  یب  َّلِحَتَف  َلَْعفَأ  ْنَأ ال  ْنِم  ًارَذَح  َیلِإ  ِِهب  یحْوَأ  ام  ّيدَُؤأَو  ِهَِّیبُوبُّرلِاب ، َُهل  ُدَهْـشَأ  َو  ِهَّیِدُوبُْعلِاب  یـسْفَن  یلَع  َُهلُِّرقُأَو 
ُُهتَّلُخ ْتَفَصَو  ُُهتَلیح  ْتَمُظَع  ْنِإَو 

َنِم  ) َهَمْصِْعلا َیلاعَتَو  َكَرابَت  یل  َنِمَض  ْدَقَو  ُهََتلاسِر ، ُْتغََّلب  امَف  ِیلَع ) ِّقَح  یف   ) َیلِإ َلَْزنَأ  ام  ْغَِّلبُأ  َْمل  ْنِإ  یِّنَأ  ینَمَلْعَأْدَق  ُهَّنَِال  َوُهَّالِإ -  َهالِإال  - 
. ُمیرَْکلا ِیفاْکلا  هللاَوُه  َو  ِساّنلا )

يوس زا  هک  دابم  مهد  یم  ماجنا  هدش  یحو  هچ  نآ  رد  ار  دوخ  هفیظو  و  مهد . یم  یهاوگ  وا  يراگدرورپ  شیوخ و  تیدوبع  هب  نونکا  و 
دشاب صلاخ  نم ) اب   ) شا یتسود  رایسب و  شناوت  دنچ  ره  دشابن . نم  زا  نآ  نتخاسرود  يرای  یسک  هک  دیآ  دورف  یباذع  وا 

ماجنا ار  شتلاسر  هفیظو  مناسرن ، مدرم  هب  هدرک  لزان  یلع ) هراـبرد ي   ) هچ نآ  رگا  هک  هدومرف  مـالعا  هک  ارچ  تسین -  وا  زج  يدوبعم  - 
تسا هدنشخب  هدنسب و  وا  هک  هتبلا  هدرک و  نیمضت  میارب  ار  مدرم  رازآ ]  ] زا تینما  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  و  ما ؛ هدادن 

 - ٍِبلاط یبَأ  ِْنب  ِیلَِعل  ِهَفَالِْخلا  ِیف  ینْعَی  ِیلَع  یف  َکِّبَر -  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلااَُـهیَأ  اـی  ِمیحَّرلا ، ِناـمْحَّرلا  هللا  ِمِْسب  : ) َیلِإ یحْوَأَـف 
( ِساّنلا َنِم  َکُمِصْعَی  هللاَو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإَو 
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ِنَع ینُُرمْأَی  ًاثالَث  ًاراِرم  َیلِإ  َطَبَه  َلیئْربَج  َّنِإ  ِهَیْآلا : ِهِذـه  َبَبَـس  ْمَُکل  ُنَِّیبُأ  اَنَأ  َو  َیلِإ ، یلاـعَت  هللا  َلَْزنَأ  اـم  ِغیْلبَت  یف  ُتْرَّصَق  اـم  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
یلَع  ) یتَفیلَخ َو  یّیِـصَو  َو  یخَأ  ٍِبلاط  یبَأ  َْنب  ِیلَع  َّنَأ  َدَوْسَأَو : َضَْیبَأ  َّلُک  َِملْعُأَف  ِدَهْـشَْملا  اَذـه  یف  َمُوقَأ  ْنَأ  ُمالَّسلاوُه -  َو  ّیبَر -  ِمـالَّسلا 

ِِهلوُسَر َو  هللاَدَْعب  ْمُکُِّیلَو  َوُهَو  يدَْعب  ِیبَنال  ُهَّنَأ  َّالِإ  یسُوم  ْنِم  َنوُراه  ُّلَحَم  یّنِم  ُهُّلَحَم  يذَّلا  يدَْعب ، ْنِم  ُمامِْإلاَو  یتَّمُأ )

َنوتُْؤیَو َهالَّصلا  َنوُمیُقی  َنیذَّلااُونَمآ  َنیذَّلاَو  ُُهلوُسَر  َو  هللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  (: ) یِه  ) ِِهباـتِک ْنِم  ًهَیآ  َِکلاذـِب  یَلَع  یلاـعَت  َو  َكَراـبَت  هللا  َلَْزنَأ  ْدَـقَو 
ٍلاح ِّلُک  یف  َّلَجَوَّزَع  هللاُدیُری  ٌعِکار  َوُهَو  َهاکَّزلا  یَتآ  َو  َهالَّصلا  َماقَأ  يذَّلا  ٍِبلاط  یبَأ  ُْنب  ِیلَع  َو  َنوُعِکار ،) ْمُه  َو  َهاکَّزلا 

يرابرد تراگدرورپ  يوس  زا  هچ  نآ  ام ! يداتـسرف  يا  زرورهم . ِرهم  همه  دـنوادخ  ماـن  هب  : » داتـسرف ما  یحو  نینچ  دـنوادخ  هاـگنآ  سپ 
نامدرم بیـسآ  زا  ار  وت  وا  و  يا ؛ هدـناسرن  ماجنا  هب  ار  يدـنوادخ  تلاسر  هنرگو  نک ، غالبا  مدرم  رب  هدـمآ  دورف  وت  رب  وا  تفالخ  یلع و 

دراد یم  هاگن 

هـس لیئربج  انامه  منک : یم  نایب  ار  هیآ  لوزن  ببـس  ناتیارب  لاح  ما و  هدرکن  یهاتوک  نآ  غیلبت  رد  هدمآ ، دورف  نم  رب  هچنآ  نامدرم ! ناه 
دیفس و ره  هب  مزیخ و  اپ  هب  ناکم  نیا  رد  هک  دروآ  ینامرف  تسا -  مالس  وا  اهنت  هک  مراگدرورپ -  مالـس ، يوس  زا  دمآ  دورف  نم  رب  هبترم 
هب نم  هب  تبـسن  وا  هاگیاج  هدوب . نم  زا  سپ  ماما  تّما و  نایم  رد  نم  نیـشناج  یـصو و  ردارب ، بلاط  یبا  نب  یلع  هک  منک  مالعا  یهاـیس 

؛ تسا لوسر  ادخ و  زا  سپ  ناترایتخا  بحاص  یلع ،)  ) وا دوب  دهاوخن  نم  زا  سپ  يربمایپ  نکیل  تسا ، یسوم  هب  تبسن  نوراه  ناس 
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زامن هک  دنتسه  یناینامیا  وا و  ربمایپ  ادخ و  امـش ، تسرپرـس  رایتخا و  بحاص  یلو ، انامه  : » هک هدومرف  لزان  نم  رب  يا  هیآ  مراگدرورپ  و 
هتخادرپ و تاکز  عوکر  رد  هتـشاد و  اپ  هب  زاـمن  بلاـط  یبا  نب  یلع  هنیآ  ره  و  دـنزادرپ ». یم  تاـکز  عوکر  لاـح  رد  دـنراد و  یم  اـپ  هب 

تسا هاوخادخ  هتسویپ 

َو َنیمئاّللا  ِلاغدِإَو  َنیِقفانُْملا  ِهَْرثَکَو  َنیقَّتُْملا  ِهَّلِِقب  یْملِِعل  ُساّنلااَهُّیَأ -  ْمُْکیلِإ -  َِکلاذ  ِغیْلبَت  ْنَع  َمالَّسلا )  ) ِیل یِفْعَتْـسَی  ْنَأ  َلـیئَْربَج  ُْتلَأَـسَو 
ٌمیظَع هللاَْدنِع  َوُه  َو  ًانِّیَه  ُهَنُوبَسْحَیَو  ْمِِهبوُلق ، یف  َْسَیلام  ْمِِهتَنِْسلَِأب  َنُولوُقَی  ْمُهَّنَِأب  ِِهباتِک  یف  هللا  ُمُهَفَصَو  َنیذَّلا  ِمالْسِْإلِاب ، َنیئِزْهَتْسُْملا  ِلَیِح 

هللا َلَْزنَأ  یّتَح  یِّنِم ) ِِهلُوبَق  َو  ُهاوَه  َو   ) ِْهیَلَع یلاْبقِإ  َو  یّیِإ  ِِهتَمَزالُم  ِهَْرثَِکل  َِکلاذَـک  یِّنَأ  اوُمَعَز  َو  ًانُذُأ  ینوَّمَـس  یّتَح  ٍهَّرَم  َْریَغ  یل  ْمُهاذَأ  ِهَْرثَکَو 
َو هللااـِب  ُنِمُْؤی  ْمَُکل ، ٍْریَخ  ٌنُذُأ - ) ُهَّنَأ  َنومُعْزَی  َنیذَّلا  یَلَع   - ) ُنُذُأ ْلـُق  ٌنُذُأ ، َوُه  َنولوقَی  َو  ِیبَّنلا  َنوذُْؤی  َنیذَّلا  ُمُْهنِم  َو   ) َکـِلاذ یف  َّلَـجَوَّزَع 

ُهَیآلا َنینِمْؤُْمِلل ) ُنِمُْؤی 

ینوزف ناراگزیهرپ و  یمک  اریز  دـیامرف . فاـعم  تیرومأـم  نیا  زا  ارم  دـنک و  هزاـجا  مالـس  دـنوادخ  زا  هک  متـساوخرد  لـیئربج  زا  نم  و 
: هدومرف ناشفصو  رد  دوخ  باتک  رد  دنوادخ  هک  نانامه  مناد ؛ یم  ار  مالـسا  ناگدننک  هرخـسم  رکم  نارگ و  تمالم  یـسیسد  ناقفانم و 

تسا گرزب  سب  دنوادخ  دزن  هک  نآ  لاح  دنرامش  یم  ناسآ  كدنا و  ار  نآ  تسین و  ناشیاه  لد  رد  هک  دنیوگ  یم  ار  نآ  نابز  هب  »

نوزفا یهارمه  رطاخ  هب  دنا ، هدیمان   [ روابدوز ونـش و  نخـس   ] نُذُا ارم  هک  اجنادـب  ات  هدـیناسر  رازآ  ارم  اهراب  ناقفانم  هک  يور  نآ  زا  زین  و 
نیا رد  دنوادخ  هک  اجنادب  ات  نم ، زا  وا  شریذپ  لیامت و  وا و  هب  نم  درکیور  نم و  اب  یلع 
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يرآ وگب : تسا . روابدوز  ونش و  نخس  وا  دنیوگ : یم  دنرازآ و  یم  ار  ادخ  ربمایپ  هک  یناسک  دننانآ  زا  و  هداتـسرف « : ورف  يا  هیآ  عوضوم 
هب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   ) وا تسامش ، ریخ  هب  نکیل  دونـش -  یم  نخـس  اهنت  وا  دننک  یم  نامگ  هک  نانآ  هیلع  رب  تسونـش - . نخس 

دراگنا یم  وگتسار  دنک و  یم  قیدصت  ار  نانمؤم  دراد و  نامیا  ادخ 

یف هللاَو  یِّنِکلَو  ُْتَللَدـَل ، ُمِْـهیَلَع  َّلُدَأ  ْنَأَو  ُتْأَـمْوََأل  ْمِِهناـیْعَِأب  ْمِْـهَیلِإ  َئِمْوُأ  ْنَأَو  ُْتیَّمََـسل  ْمِهئامْـسَِأب  َِکلاذـِب  َنیلئاـْقلا  یِّمَـسُأ  ْنَأ  ُْتئِـشَْولَو 
َْکَیلِإ َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلااَهُّیَأ  ای  : ) الت َُّمث  ِیلَع ،) ِّقَح  یف   ) َیلِإ هللا  َلَْزنَأ  ام  َغَِّلبُأ  ْنَأ  ّالِإ  یّنِم  هللا  یَـضْرَیال  َِکلاذ  ُّلُکَو  ُْتمَّرَکَت . ْدَق  ْمهِرومُأ 

ِساّنلا َنِم  َکُمِصْعَی  هللاَو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنا  َو  ِیلَع -  ِّقَح  یف  َکِّبَر -  ْنِم 

هک  ] منک تیاده  ناشیوس  هب  ار  نامدرم  ای  منک و  تراشا  نانآ  هب  ای  مروآ و  نابز  رب  ار  ینخـس  نینچ  ناگدـنیوگ  مان  متـساوخ  یم  رگا  و 
دونشخ نم  زا  دنوادخ  لاح  نیا  اب  متـسبورف . بل  هدومن  تمارک  ناشراک  رد  ادخ  هب  دنگوس  نکیل  متـسناوت . یم  دننک ] ییاسانـش  ار  نانآ 

نینچ هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  سپس  مناسرب . امش  شوگ  هب  هداتـسرف  ورف  مالّـسلا  هیع  یلع  قح  رد  هچ  نآ  هک  نیا  رگم  تشگ  دهاوخن 
. يا هدادن  ماجنا  ار  شتلاسر  راک  هنرگو  نک ؛ غالبا  یلع -  ّقح  رد  هدش -  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  يوس  زا  هچ  نآ  ام ! ربمایپ  يا  : » دناوخ

دراد یم  هاگن  نامدرم  بیسآ  زا  ار  وت  دنوادخ  هتبلا  و 

یَلَع َو  ِراْصنَْألاَو  َنیرِجاـهُْملا  یَلَع  ُهَتَعاـط  َضَرَف  ًاـمامِإَو  ًاـِّیلَو  ْمَُکل  ُهَبَـصَن  ْدَـق  هللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَو ) ُهومَْهفاَو  ِهیف  َکـِلاذ   ) ِساـّنلا َرِـشاعَم  اوُمَلْعاَـف 
َو ِدَوْسَألاَو ، ِضَْیبَْألا  یَلَع  َو  ِریبَْکلاَو ، ِریغَّصلاَو  ِكولْمَْملاَو  ِّرُْحلاَو  یبَرَْعلاَو ، یِمَجَْعلا  یَلَع  َو  ِرِـضاْحلاَو ، يداْبلا  یَلَع  َو  ٍناسْحِِإب ، ْمَُهل  َنیِعباـّتلا 

ٍدِّحَُوم ِّلُک  یلَع 
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َُهل َعاطَأ  َو  ُْهنِم  َعِمَس  ْنَِملَو  َُهل  هللاَرَفَغ  ْدَقَف  ُهَقَّدَص ، َو  ُهَِعبَت  ْنَم  ٌموحْرَم  ُهََفلاخ ، ْنَم  ٌنوْعلَم  ُهُْرمَأ ، ٌِذفان  ُُهلْوَق ، ٍزاج  ُهُمْکُح ، ٍضام 

َُّمث ْمُکُهالِإَو ، ْمُکالْوَم  َوُه  َّلَجَوَّزَع  هللا  َّنِإَف  ْمُکِّبَر ، هللا ) ) ِْرمَِال اوداْقناَو  اوعیطَأ  َو  اوعَمْساَف  ِدَهْشَْملا ، اذه  یف  ُهُمُوقَأ  ٍماقَم  ُرِخآ  ُهَّنِإ  ِساّنلاَرِشاعَم ،
َنْوَْقلَت ٍمْوَی  یلِإ  ِهِدـْلُو  ْنِم  یتَّیِّرُذ  یف  ُهَمامِْإلا  َُّمث  ْمُکِّبَر ، هللاِْرمَِأب  ْمُکُمامِإ  َو  ْمُکُِّیلَو  یلَع  يدـَْعب  ْنِم  َُّمث  ْمَُکل ، ُبِطاخُمْلا  ُُهِیبَنَو  ُُهلوسَر  ِِهنود  ْنِم 

َُهلوسَرَو هللا 

، هداد رارق  ماما  رایتخا و  بحاص  ناتیارب  ار  وا  دـنوادخ  هک  دـینادب  دـینک و  مهف  ار  نآ  یفرژ  تسوا . هرابرد  هیآ  نیا  دـینادب  نامدرم ! ناه 
دازآ برع و  مجع و  رب  نادنورهش و  نانیشنارحص و  رب  دننک و  یم  يوریپ  ناشیا  زا  یکین  هب  هک  نانآ  راصنا و  نارجاهم و  رب  ار  وا  يوریپ 

تسا هدرمش  مزال  تسرپاتکی  ره  رب  هایس و  دیفس و  گرزب و  کچوک و  رب  هدرب و  و 

ره تسا . تقفـش  رهم و  رد  شا  هدـننکرواب  وریپ و  هدـنار ، شراگزاسان  تسا . ذـفان  شرما  مزال و  وا  راتفگ  نامرف و  يارجا  هک ] رادـشه  ]
تسا هدیزرمآ  ار  شهار  ناوریپ  وا و  نخس  نایاونش  وا و  دنوادخ ، هنیآ 

ّلجوّزع دنوادخ  هک  ارچ  دیراذگ ؛ ندرگ  ار  قح  نامرف  دیونشب و  سپ  ما . هداتسیا  اپ  هب  عامتجا  نیا  رد  هک  تسا  راب  نیرخآ  نامدرم ! ناه 
امـش اب  تسامـش و  ربارب  رد  نونکا  هک  تسوا  ربمایپ  هداتـسرف و  امـش ، یلو  دـنوادخ  زا  سپ  و  تسامـش ؛ دوبعم  یلو و  رایتخا و  بحاـص 

لـسن زا  نم  نادنزرف  رد  تماما  هاگ  نآ  تسامـش . ماما  رایتخا و  بحاص  یلو و  یلع  راگدرورپ ، نامرف  هب  نم  زا  سپ  و  دیوگ . یم  نخس 
دراد ماود  دینک  رادید  ار  وا  لوسر  ادخ و  هک  زیخاتسر  ییاپرب  ات  نوناق  نیا  دوب . دهاوخ  یلع 

َو ْمُْکیَلَع )  ) هللا ُهَمَّرَح  ام  ّالِإ  َمارَحالَو  ْمُهَو ، ُُهلوُسَر  َو  هللا  ُهَّلَحَأ  ام  ّالِإ  َلالَحال 
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ِْهَیلِإ ِهِمارَح  َو  ِِهلالَحَو  ِِهباتِک  ْنِم  یِّبَر  ینَمَّلَع  اِمب  ُْتیَْضفَأ  اَنَأَو  َمارَْحلاَو  َلالَْحلا  ِینَفَّرَع  َّلَجَوَّزَع  هللاَو  ْمُه ، َو  ُُهلوُسَر 

ْدَقَو ّالِإ  ٍْملِع  ْنِم  امَو  َنیقَّتُْملا ، ِمامِإ  یف  ُُهْتیَـصْحَأ  ْدَـقَف  ُتْمِّلُع  ٍْملِع  ُّلُک  َو  ِیف ، هللا  ُهاصْحَأ  ْدَـقَو  ـَّالِإ  ٍْملِع  ْنِماـم  ُهُولِّضَف .)  ) یلع ِساّنلاَرِـشاعَم ،
( ٍنیبُم ٍمامِإ  یف  ُهاْنیَصْحَأ  ٍءیَش  َّلُک  َو  : ) سی ِهَروُس  یف  هللا  ُهَرَکَذ  يذَّلا   ) ُنیبُْملا ُمامِْإلا  َوُه  َو  ًاِّیلَع ، ُُهتْمَّلَع 

، ُْهنَع یْهنَیَو  َلِـطاْبلا  ُقِهُْزیَو  ِِهب ، ُلَـمْعَیَو  ِّقَْحلا  َیلِإ  يدـهَی  يذَّلاَوُـهَف  ِِهتَیـالِو ، ْنَع  اوُفِْکنَتْـسَتالَو  ُْهنِم ، اوُرِْفنَتـالَو  ُْهنَع  اوُّلِـضَتال  ِساَّنلاَرِـشاعَم ،
َعَم َناک  يذَّلاَو  ِهِسْفَِنب ، هللا  َلوُسَر  يدَف  يذَّلاَو  ٌدَحَأ ،) یب  ِنامیْالا  َیلِإ  ُهِْقبْـسَی  َْمل   ) ِِهلوُسَر َو  هللاِاب  َنَمآ  ْنَم  ُلَّوَأ  ٍِمئال . ُهَمَْول  هللا  ِیف  ُهُذُـخْأَتالَو 

ُهُْریَغ ِلاجِّرلا  َنِم  ِِهلوُسَر  َعَم  هللاُُدبْعَی  َدَحَأ  الَو  هللا  ِلوُسَر 

( ِهِسْفَِنب یل  ًایِداف  َلَعَفَف  یعَجْضَم ، یف  َمانَی  ْنَأ  هللا  ِنَع  ُُهتْرَمَأ  یعَم . هللاَدَبَع  ْنَم  ُلَّوَأ  َو  ًهالَص  ِساّنلا  ُلَّوَأ  )

مه اور و  مه  لجوزع ، دنوادخ  دنناد . اوران  نانآ  هچ  نآ  رگم  تسین  اوران  و  دنناد ؛ اور  ناماما  وا و  لوسر  ادخ و  هچ  نآ  رگم  تسین ، اور 
ما هداهن  یلع  رایتخا  رد  هتخومآ  نم  هب  شمارح  لالح و  شیوخ و  باتک  زا  مراگدرورپ  هچ  نآ  هدومرف و  نایب  نم  يارب  ار  اوران 

ياوشیپ ناج  رد  ار  نآ  زین  نم  هتشبن و  نم  ناج  رد  ار  نآ  دنوادخ  هکنیا  رگم  تسین  یـشناد  چیه  هک  ارچ  دینادب . رترب  ار  وا  نامدرم ! ناه 
زیچ ره  شناد  و  : » هک هدرک  دای  نیسای  يروس  رد  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  رگنـشور  ياوشیپ  یلع )  ) وا ما . هدرک  طبـض  یلع ، ناراکزیهرپ ،

...« میا هدرمشرب  رگنشور  ماما  رد  ار 
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هدناوخ و یتسار  یتسرد و  هب  ار ] امـش   ] وا دینادرگنرب . ور  شا  یتسرپرـس  زا  و  دـیزیرگن . شتماما  زا  و  دـیباتنرب . ور  یلع  زا  نامدرم ! ناه 
وا درادن . زاب  راک  زا  ار  وا  نارگ  شهوکن  شهوکن  ادخ  هار  رد  درادزاب . نآ  زا  دـنک و  دوبان  ار  یتسردان  وا  دـیامن . لمع  نادـب  زین ] دوخ  ]

هارمه وا  اب  هدومن و  هللا  لوسر  يادف  ار  دوخ  ناج  ومه  و  هتسجن . تقبـس  وا  هب  نامیا ، رد  یـسک  تسوا و  لوسر  ادخ و  هب  نمؤم  نیتسخن 
. دوبن نینچ  یسک  وا  زج  درک و  یم  دنوادخ  تدابع  ادخ  لوسر  هارمه  هک  تسوا  اهنت  تسا  هدوب 

زین وا  دمارایب و  نم  رتسب  رد  ترجه ] بش  رد   ] ات مداد  نامرف  وا  هب  دنوادخ  يوس  زا  تسا . نم  هارمه  هب  ادخ  رگشتسرپ  رازگزامن و  نیلوا 
دنک نم  يادف  ار  دوخ  ناج  هک  تفریذپ  هدرب ، نامرف 

هللا ُهَبَصَن  ْدَقَف  ُهُولَْبقاَو  هللا ، ُهَلَّضَف  ْدَقَف  ُهُولِّضَف  ِساّنلاَرِشاعَم ،

ْنَأَو ُهَْرمَأ  ََفلاخ  ْنَِمب  َِکلاذ  َلَعْفَی  ْنَأ  هللا  یَلَع  ًاـْمتَح  َُهل ، َرِفْغَی  َْنلَو  ُهَتَیـالِو  َرَْکنَأ  ٍدَـحَأ  یلَع  هللا  َبُوتَی  َْنلَو  هللا ، َنِم  ٌماـمِإ  ُهَّنِإ  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
َنیِرفاْکِلل ْتَّدِعُأ  ُهَراجِْحلاَو  ُساَّنلا  اَهُدوقَو  ًاران  اُولْصَتَف  ُهوِفلاُخت . ْنَأ  اوُرَذْحاَف  ِروهُّدلا . َرْهَد  َو  ِدابْآلا  اََدبَأ  ًارُْکن  ًاباذَع  َُهبِّذَُعی 

تسا هدرک  اپرب  ار  وا  دنوادخ  هک  دیریذپب ، ار  وا  ییاوشیپ  و  هدیزگرب ؛ ار  وا  دنوادخ  هک  دیناد ، رترب  ار  وا  نامدرم ! ناه 

هرابرد دنوادخ  یعطق  شور  تسا  نیا  دزرماین . ار  وا  دریذپن و  ار  وا  رکنم  هبوت  دنوادخ  زگره  تسا و  ماما  ادـخ  يوس  زا  وا  نامدرم ! ناه 
شتآ هک  دش  دیهاوخرد  یـشتآ  رد  هنرگ  دیـسارهب و  وا  تفلاخم  زا  دنک . رفیک  رادیاپ  كاندرد  باذـع  هب  ار  وا  هنیآره  یلع و  راگزاسان 

تسا هدش  هدامآ  نازیتس  قح  يارب  هک  گنس ، و  دننامدرم ؛ نآ  يریگ 
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ْنِم َنیقولْخَمْلا  ِعیمَج  یلَع  ُهَّجُْحلاو  َنیلَسْرُْملاَو  ِءاِیْبنَْألا  ُمَتاخ  هللاَو - )  - ) اَنَأَو َنیلَسْرُْملاَو ، َنیِِّیبَّنلا  َنِم  َنُولَّوَْألاَرََّشب  هللاَو -  یب -  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
ام ِّلُک  یف  َّکَش  ْدَقَف  اذه  یلْوَق  ْنِم  ٍءیَش  یف  َّکَش  ْنَم  َو  یلوُْألا  ِهَِّیلِهاْجلا  َْرفُک  َرَفَک  ْدَقَف  َِکلاذ  یف  َّکَش  ْنَمَف  َنیـضَرَْألاَو . ِتاوامَّسلا  ِلْهَأ 

ِراّنلا ِیف  انیف  ُّكاَشلاَو  ْمُْهنِم ، ِّلُْکلا  ِیف  َّکَش  ْدَقَف  ِهَّمئَْألا  َنِم  ٍدِحاو  یف  َّکَش  ْنَمَو  َیلِإ ، َلِْزنُأ 

َنیدـِبْآلا َدـَبَأ  یِّنِم  ُدْـمَْحلا  ُهـَل  ـالَأ  َوُهّـالِإ ، َهـالِإ  ـالَو  َیلِإ  ُهـْنِم  ًاـناسْحِإ  َو  یَلَع  ُهـْنِم  ًاـّنَم  ِهَلیــضَْفلا  ِهِذـِهب  َّلَـجَوَّزَع  هللا  ِیناـبَح  ِساّنلاَرـِـشاعَم ،
ٍلاح ِّلُک  یلَع  َو  َنیرِهاّدلاَرْهَدَو 

ناینامسآ و ناگدیرفآ  رب  ناهرب  ناربمایپ و  ماجرف  نم  نونکا  دنا و  هداد  هدژم  مروهظ  هب  نیـشیپ  ناربمایپ  هک  دنگوس  ادخ  هب  نامدرم ! ناه 
یمامت رد  دیدرت  گنـسمه  مزورما  نانخـس  رد  دـیدرت  هدـمآرد و  یلهاج  رفک  هب  دـنکن  رواب  ارم  یتسرد  یتسار و  هک  سک  نآ  مناینیمز .
هنیآره و  تسا . ناـنآ  یماـمت  رد  يرواـبان  کـش و  ناـس  هب  ناـماما ، زا  یکی  تماـما  رد  يرواـبان  کـش و  و  تسا ، نم  تلاـسر  ياوتحم 

دوب دهاوخ  خزود  شتآ  ام  ناروابان  هاگیاج 

هاگآ تسین . وا  زج  ییادخ  هک  هتبلا  درک و  شکـشیپ  نم  هب  ار  يرترب  نیا  شیوخ  ناسحا  ّتنم و  يور  زا  ّلجوّزع  دـنوادخ  نامدرم ! ناه 
تسوا هژیو  ماقم  لاح و  ره  رد  ناراگزور و  همه  رد  اه  شیاتس  یمامت  دیشاب :

. ُْقلَْخلا یَِقبَو  َقْزِّرلا  هللا  َلَْزنَأ  ام  یْثنُأ  ٍرَکَذ و  ْنِم  يدَْعب  ِساَّنلا  ُلَْضفَأ  ُهَّنِإَف  ًاِّیلَع  اُولِّضَف  ِساّنلاَرِشاعَم ،

. ُهِْقفاُوی َْملَو  اذه  یلْوَق  یَلَع  َّدَر  ْنَم  ٌبوُضْغَم  ٌبوُضْغَم  ٌنوُْعلَم ، ٌنوُْعلَم 

ٍدَِغل ْتَمَّدَـق  اـم  ٌسْفَن  ْرُْظنَْتل  َو  «، ) یبَضَغ َو  یتَنَْعل  ِْهیَلَعَف  ُهَّلَوَتَی  َْملَو  ًاـِّیلَع  يداـع  ْنَم  : » ُلوُقَیَو َِکلاذـِب  یلاـعَت  هللا  ِنَع  ینرَّبَـخ  َلـیئْربَج  َّنِإ  ـالَأ 
ْنَأ هللاوُقَّتاَو - 
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( َنُولَمْعَت اِمب  ٌریبَخ  هللا  َّنِإ  اِهتُوُبث -  َدَْعب  ٌمَدَق  َّلِزَتَف  ُهوُِفلاُخت 

یف ُتْطَّرَف  ام  یلَع  اتَرْـسَح  ای  ٌسْفَن  َلوُقَت  ْنَأ  (: ) ُهُِفلاُخی ْنَّمَع  ًاِربُْخم   ) یلاعت َلاـقَف  ِزیزَعلا ، ِِهباـتِک  یف  َرَکَذ  يذَّلا  هللا  ُْبنَج  ُهَّنِإ  ِساَّنلا ، َرِـشاعَم 
( هللا ِْبنَج 

يزور دـنرادیاپ و  ناگدـیرفآ  هک  ماگنه  نآ  ات  تسا ؛ نم  زا  سپ  نز  درم و  زا  ناـمدرم  نیرترب  وا  هک  دـیناد ؛ رترب  ار  یلع  ناـمدرم ! ناـه 
دیآ دورف  ناش 

دشابن راگزاس  نم  اب  دریذپن و  ار  هتفگ  نیا  هک  نآ  رب  داب  مشخ  مشخ  دنوادخ و  رهم  هاگرد  زا  دابرود  داب  رود 

!« داب وا  رب  نم  مشخ  نیرفن و  دراذگن ، ندرگ  وا  تیالو  رب  دزیتسب و  یلع  اب  هک  نآ  ره  : » داد مربخ  دـنوادخ  يوس  زا  لیئربج  دـینادب  ناه !
یلع اـب  يراـگزاسان  زا  دـینک و  هشیپ  اوـقت  ناـه ]! . ] هداتـسرف شیپ  هچ  دوـخ  زیخاتـسر  يادرف  يارب  هک  درگنب  سک  ره  هـک  تسیاـب  هـتبلا 

تسا هاگآ  ناترادرک  رب  دنوادخ  هک  دزغلرد . يراوتسا  زا  سپ  ناتیاه  ماگ  هک  دابم  دیزیهرپب .

ات : » هدومرف وا  اب  ناگدنزیتس  هرابرد  هدرک و  دای  ار  وا  دوخ  زیزع  هتشبن ي  رد  هک  تسا  دنوادخ  هیاسمه  راوج و  مه  وا  انامه  نامدرم ! ناه 
...« مدرک یهاتوک  ادخ  هیاسمه ي  راوجمه و  يرابرد  هک  سوسفا  دیوگب : زیختسر  زور  رد  یسک  ادابم  هکنآ 

ُهَریسْفَت ْمَُکل  َحِضُوی  َْنلَو  ُهَرِجاوز  ْمَُکل  َنِّیَُبی  َْنل  هللاَوَف  ُهَِهباشَتُم ، اوِعبَّتَتالَو  ِِهتامَکُْحم  یلِإ  اوُرُْظناَو  ِِهتایآ  اوُمَْهفا  َو  َنآْرُْقلا  اوُرَّبَدَت  ِساّنلاَرِشاعَم ،
یبَأ ُْنب  ِیلَع  َوُه  َو  ُهالْوَم ، ِیلَع  اذهَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  َّنَأ  ْمُکُِمْلعُم : َو  يَدَِیب ) ُهُِعفار  َو   ) ِهِدُضَِعب ٌلئاشَو  یلِإ  ُهُدِعْـصُمَو  ِهِدَِیب  ٌذِـخآ  اَنَأ  يذَّلا  َّالِإ 

َو یّیِصَو ، َو  یخَأ  ٍِبلاط 
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یَلَع اَهلَْزنَأ  َّلَجَوَّزَع  هللا  َنِم  ُُهتالاُوم 

هب سپ  دـییامنن . يوریپ  شتاهباشتم  زا  دـینک و  رظن  شتامکحم  رب  دـیبایرد و  ار  نآ  تایآ  یفرژ  دـینک و  هشیدـنا  نآرق  رد  نامدرم ! ناه 
مراد یم  مالعا  ما و  هدروآ  الاب  هتفرگ و  ار  وا  يوزاب  تسد و  هک  نیمه  رگم  دنک  یمن  راکـشآ  ار  نآ  ریـسفت  اه و  نطاب  هک  دنگوس  ادخ 

تیالو یتسرپرس و  هک  نم  یصو  ردارب و  تسا ؛ بلاط  یبا  نب  یلع  وا  و  تسوا . تسرپرـس  یلع  نیا  میوا ، تسرپرـس  نم  هک  نآ  ره  هک :
تسا هدش  هداتسرف  نم  رب  هک  ادخ  يوس  زا  تسا  یمکح  وا 

َو ِِهبِحاص  ْنَع  ٌِئْبنُم  امُْهنِم  ٍدِـحاو  ُّلُکَف  ُرَبْکَْألا ، ُلـْقِّثلا  ُنآْرُْقلاَو  ُرَغْـصَْألا ، ُلـْقِّثلا  ُمُه  ِِهْبلُـص ) ْنِم   ) يدـْلُو ْنِم  َنیبِّیَّطلاَو  ًاـِّیلَع  َّنِإ  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
. َضْوَْحلا یَلَع  ادِرَی  یّتَح  اقِرَتْفَی  َْنل  َُهل ، ٌِقفاُوم 

ُْتیَّدَأ ْدَقَوالَأ  ِهِضْرَأ . یف  ُهُماّکُح  َو  ِهِْقلَخ  یف  هللا  ُءانَمُأ  ْمُهَّنِإ  الَأ 

یخَأ َْریَغ  َنینِمْؤُْملاَریمَأ »  » ُهَّنِإالَأ ال َّلَجَوَّزَع ، هللا  ِنَع  ُْتُلق  اَنَأ  َو  َلاق  َّلَجَوَّزَع  هللا  َّنِإ  َو  الَأ  ُتْحَضْوَأ ، ْدَقَوالَأ  ُْتعَمْـسَأ ، ْدَقَوالَأ  ُْتغََّلب ، ْدَقَو  الَأ 
ِهِْریَغ ٍدَحَِال  يدَْعب  َنینِمْؤُْملا  ُهَْرمِإ  ُّلِحَتال  الَأ  اذه ،

ره رت . گرزب  گنس  نارگ  راگدای  نآرق  دنرت و  کچوک  گنـس  نارگ  راگدای  وا ، لسن  زا  منادنزرف  زا  ناکاپ  یلع و  انامه  نامدرم ! ناه 
رب رثوک  ضوح  رد  ات  دـش  دـنهاوخن  ادـج  مه  زا  زگره  ود  نآ  تسا . راگزاس  نآ  اب  دـهد و  یم  ربخ  دوخ  هارمه  رگید  زا  ود  نیا  زا  کی 

دنوش دراو  نم 

دنیوا نیمز  رد  وا  نامکاح  ناگدیرفآ و  نایم  رد  دنوادخ  نارادتناما  نانآ  هک  دینادب  ناه !

هدهع رب  هچ  نآ  نم  هک  رادشه  مدرک . ادا  ار  دوخ  هفیظو ي  نم  هک  رادشه 
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زگره هک  رادشه  متفگ . نخس  وا  يوس  زا  نم  دوب و  ادخ  نخس  نیا  هک  دینادب  مدومن . نشور  مدناسر و  ناتشوگ  هب  مدرک و  غالبا  دوب  ما 
دشابن اور  وا  زج  یسک  يرب  نانمؤم  تراما  نم  زا  سپ  هک  رادشه  دوش . هدناوخ  نینمؤملاریما  دیابن  یسک  مردارب  نیا  زج  هب 

ِداع ُهالاو و  ْنَم  ِلاو  َّمهللا  ُهالْوَم ، یلَع  اذهَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  نم  الَا  َلاقَف : ُُهلوُسَر . هللا و  اولاق : ْمُکِـسُْفنَا ؟ ْنِم  ْمُِکب  یلْوَا  ْنَم  ُساَّنلااهیا ، : » لاق مث 
َُهلَذَخ ْنَم  ْلُذْخاو  ُهَرَصَن  ْنَمْرُْصناَو  ُهاداع  ْنَم 

تـسرپرس نم  هک  نآ  دیـشاب ! هاگآ  دومرف  سپـس  وا ! ربمایپ  دنوادخ و  دـنتفگ  امـش ؟ هب  امـش  زا  رتراوازـس  تسیک  نامدرم ! دومرف : سپس 
دراد نمشد  ار  وا  هک  نآ  ره  رادب  نمشد  دریذپب و  ار  وا  یتسرپرس  هک  ار  نآ  رادب  تسود  ادنوادخ  تسوا ! تسرپرس  یلع  نیا  سپ  میوا ،

دراذگب اهنت  ار  وا  هک  ار  نآ  راذگ  اهنت  و  ار ؛ وا  رای  نک  يرای  و 

ِْهَیلِإ یعاّدلاَو  َّلَجَوَّزَع  هللا  ِباتِک  ِریسْفَت  یلَعَو  یب  َنَمآ  ْنَم  یلَع  یتَُّما  یف  یتَفیلَخ  َو  یْملِع ، یعاو  َو  ییصَو  َو  یخأ  ِیلَع  اذه  ِساّنلاَرِـشاعَم ،
َنِم يداْهلا  ُمامْإلاَو  َنینِمْؤُْملاُریمَأ  َو  هللا  ِلوُسَر  ُهَفیلَخ  ُهَّنِإ  ِِهتَیِـصْعَم . ْنَع  یهاّنلاَو  ِِهتَعاط  یلَع  یلاوُْملاَو  ِهئادْعَِال  ُبِراحُمْلاَو  ُهاضْرَیاِمب  ُلِماْعلاَو 

( يََدل ُلْوَْقلا  ُلَّدَُبیام  : ) هللا ُلوُقَی  هللاِْرمَِأب . َنیقِراْملاَو  َنیطِساْقلاَو  َنیثِکاّنلا  ُِلتاق  َو  هللا ،

َدَحَج ْنَم  یلَع  ْبِضْغاَو  ُهَرَْکنَأ  ْنَم  ْنَْعلاَو  َُهلَذَخ ) ْنَم  ْلُذْـخاَو  ُهَرَـصَن  ْنَم  ْرُْـصناَو   ) ُهاداع ْنَم  ِداعَو  ُهالاو  ْنَم  ِلاو  َّمُهلَّلَا  ُلوقَأ : ِّبَرای  َكِْرمَِأب 
ُهَّقَح

رب نم و  هب  ناگدـنورگ  رب  تّما و  ناـیم  رد  نم  نیـشناج  تسومه  و  نم . شناد  ناـبهاگن  یـصو و  ردارب و  تسا  یلع  نیا  ناـمدرم ! ناـه 
تسوا يدونشخ  بجوم  هچ  نآ  هب  دناوخب و  وا  يوس  هب  ار  نامدرم  هک  ادخ  باتک  ریسفت 
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هللا لوسر  نیـشناج  تسوا  انامه  دشاب . وا  ینامرفان  زا  هدنرادزاب  دنوادخ و  يرادربنامرف  نابیتشپ  وا  دیامن . زیتس  شنانمـشد  اب  دنک و  لمع 
هب یتسرد و  یتسار و  زا  نانادرگیور  نانکـش ، نامیپ  اب  ادخ  نامرف  هب  هک  یـسک  ادخ و  يوس  زا  رگتیاده  ياوشیپ  ناینامیا و  ياورنامرف  و 

دشدهاوخن نوگرگد  نم  نامرف  دیامرف : دنوادخ  دنک . راکیپ  نید  زا  ناگتفررد 

ار وا  ناـنابیتشپ  راد . نمـشد  ار  وا  نانمـشد  و  راد . تسود  ار  وا  نارادتـسود  ادـنوادخ ! میوگ : یم  نینچ  وت  ناـمرف  هب  نونکا  اراـگدرورپ !
مـشخ نانآ  رب  نارب و  ترهم  زا  ار  شناروابان  نک . اهر  دوخ  هب  ار  شا  يرای  زا  ناگدـننک  يراددوخ  امن . يرای  ار  شنارای  نک . یناـبیتشپ 

روآ دورف  ار  دوخ 

َو یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  : ) ِمْوَْیلا اَذـِهل  ُهاّیِإ  َِکبْـصَنَو  َِکلاذ  ِنیْیبَتَدـْنِع  َکِِّیلَو  ِیلَع  یف  َهَیْآلا  َْتلَْزنَأ  َکَّنِإ  َّمهللا 
ُْتغََّلب ْدَق  یِّنَأ  َكُدِهْشُأ  یِّنِإ  َّمهللا  َنیرِساْخلا .) َنِم  ِهَرِخْآلا  ِیف  َوُهَو  ُْهنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانید  ِمالْسِْإلاَْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو  (، ) ًانید َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیضَر 

هب امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  و  لامک ، هب  ار  امـش  نییآ  زورما  : » هک يدومرف  لزاـن  شتیـالو  ناـیب  وا و  نتـشاداپرب  ماـگنه  رد  دوخ  وت  ادوبعم !
رد رگید  ناهج  رد  هدوبن ، هتفریذپ  وا  زا  دیوجب ، ار  ینید  مالسا  زج  هب  هک  نآ  و  .« » مدیدنسپ امش  نید  ناونع  هب  ار  مالسا  و  مدناسر ، مامتا 

مدناسر نامدرم  هب  ار  وت  مایپ  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  وت  ادنوادخ ، دوب ». دهاوخ  ناراکنایز  رامش 
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رد زین  ناطیـشو   ، دـنرادیم رب  مدـق  لاعتم  دـنوادخ  هب  برقت  يارب  یقیرط  نتـسج  ریـسم  رد  هشیمه  یهلا  صلخم  ناگدـنب  هک  تهج  نا  زا 
فارحنازا و يریگوـلج  يارب  هک  تسا  میحر  میکح  دـنوادخ  رب   ، تس اـهنا  فارحنا  ددـص  رد  تسا و  هدرک  نـیمک  یهلا  ناگدـنب  ریـسم 
هک تسا  تهجنیازا  ؛  دـیامن غالبا  اـهنا  هب  شربمغیپ  هطـساوب  ار  قیرط  نیا  دـیامن و  یفرعم  اـهنا  هب  ار  یحیحـص  قیرط  شناگدـنب  تلـالظ 

ْمُکَّلََعل ِِهلیبَس  یف  اوُدِهاج  َوَهَلیـسَْولا  ِْهَیلِإ  اوُغَْتباَو  َهَّللا  اوُقَّتااُونَمآ  َنیذَّلااَهُّیَأای   ) هیا لیذ  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نینزان  دوجو   ، مینیبیم
َنوُِحْلُفت

هکدـشاب ، دـینکداهجواهارردو دـیئوجبواهب ! برقت  يارب  يا  هلیـسو  ! دـیزیهرپبادخ نامرف ) تفلاخم  ) زا دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
يارب دنتـسه و  لاعتم  دـنوادخ  هب  برقت  هلیـسو  مالـسلا ) مهیلع   ) راـهطا همئا  و   ( مالـسلا هیلع   ) یلع دـندومرف :  هدـئام )  35 !) دیوشراگتسر

 .( دیوش کسمتم  اهنا  هب  لاعتم  دنوادخ  هب  برقت 

 . مینکیم هراشا  نا  هب  الیذ  هک   ، تسا هدش  هراشا  نا  هب  ددعتم  ثیداحا  رد  هک  تسا  یتقیقح  نیا  و 

( مالّسلاهیلع  ) بلاط یبأ  نبّیلع  ّبح  بکسمتسیلف  ، یقثولا هورعلاب  کسمتسی  نأ  ّبحأ  نم  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا - لوسر  لاق  -1
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 ( 626 نیلقثلارون 1 : ،ج 2،ص: بئارغلا رحبو  قئاقدلا  زنک  ریسفت  )

یقثولا هورعلا  مه  ، هّللا یصعدقف  مهاصع  نمو  هّللا  عاط  أدقف  مهعاطأ  نم  مالسلا  مهیلع  نیـسحلا  دلو  نمهمئألا  ص :)  ) هّللا لوسر  لاق  - 2
، هّللا یلإ  هلیسولا  مهو 

نبدمحمانربخأدمحأ نب  هّللادبع  نبدمحمانربخأ   342 لیزنتلا ج 1 : دهاوش  یف  یناکسحلا  جرخأ  - 578 قحلا 14 : قاقحأ  تاقحلم  یفو 
نعهمیذـب نب  یلع  نع  رهـسم  نب  یلع  نـع  یناـمحلارامع  نبدـمحأ  ینثدـح  لاقدـمحأ  نـب  ییحی  نـب  زیزعلادـبعانربخأدمحم  نبدـمحأ 

. مالسلا مهیلع  نیسحلاو  نسحلاوهمطافو  یلعو  یبنلا  مه  لاق : َهَلیِسَْولا »...  ُمِهِّبَر  یلِإ  َنوُغَْتبی  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ   » یلاعت هلوق  یفهمرکع 

(409 336 ،ج 8،ص : نآرقلاب نآرقلاریسفت  یف  ناقرفلا  )

« هَّللا یلاهلیسولا  مههمئألا  - » 3

(651 ،ج 1،ص : یجیهال فیرشریسفت  )

. هّللا یـصعدقف  مهاصع  نمو  هّللا . عاطأدـقف  مهعاطأ  نم  ( مالّـسلا مهیلع  ) نیـسحلادلو نمهّمئألاو  ( هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ) هّللا لوسر  لاق  -4
یلاعت هّللا  یلإهلیسولامهو  یقثولاهورعلامه .

1 ،ج 2،ص : بئارغلارحبوقئاقدلازنکریسفت

« هّللا یلإهلیسولامههّمئألا  -» 5

(274 ،ج 1،ص : نآرقلاریسفت یف  یفصألا  )

6 هتلیسوانأ َهَلیِسَْولاِْهَیلِإ : اوُغَْتباَو  یلاعت : هلوق  یف  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریمأ لاق  -6

(293 ،ج 2،ص : نآرقلاریسفت یف  ناهربلا 
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مهو ؛ لجوزع هّللا  یصعدقف  مهاصع  نمو  ، هّللا عاطأ  دقف  مهعاطأ  نم  نیسحلادلو  نم  همئألا  مّلسو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق  -7
«57 ،ج 2،ص : تازجعملاوصوصنلابهادهلا تابثإ  ) لجوزع هّللا  یلإهلیسولا  مهو  ، یقثولاهورعلا

هلیسولا مه  مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  ّنأب  مالّسلااهیلعاهثیدح  -8

،ص: سهمطاف -2- مسق ،ج 11- داوجلا مامإلا  یلإءاسنلا  هدیـس  كردتـسم   ) لاوقـألاورابخألاوتایآلا نملاوحـألاو  فراـعملا  مولعلا و  ملاوع 
(895

ص104 ؛  ؛ج 4 بئارغلارحبوقئاقدلازنکریسفت

لسوت تحص  تابثااّما 

هیلع هللا  یلص   ) هللا لوسر  هکنیا  و   ، دنکیم یفرعم  هلیـسو  ناونع  هب  ار  مالـسلا )  مهیلع   ) تیبلا لها  تارـضح  هک  یثیداحا  هب  هراشا  سپ  اما 
لـسوتم ایا  هک   ، دـیا شیپ  ههبـش  نیا  يا  هدـع  يارب  دـیاش   ، دـندومن مالـسلا )  مهیلع   ) تیبلا لها  هب  کسمت  لسوت و  هب  رما  ار  مدرم  هلاو )

؟؟  درک ذاختاوا  هب  برقت  يارب  يا  هطـساو  تسا  مزال  لاعتم  دنوادخ  یکیدزن  دوجو  اب  ایا  و  تسا ؟؟  زیاج  لاعتم  دنو  ادـخ  ریغ  هب  ندـش 
نیذلا اهیا  ای  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  دوش  هراشا  نآرق  زا  هیآ  نیا  هب  دـیاب  ًادـتبا  دوش .  هراشا  یبلاطم  هب  تسا  مزال  اهنا  باوج  رد 

هیآ يزیواتسد .» وا  يوس  هب  دیئوجب  ادخ و  زا  دیسرتب  دیدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  ( » هیآ 35 هدئام  « ) هلیسولا هیلا  اوغتبا  هللا و  اوقتا  اونمآ 
ءایصوا و ءایبنا و  يارب  هلیسو »  » هکنیا رب  دراد  تلالد  يدایز  تایاور  دوش و  یم  تالـس  وت  ماسقا  همه  لماش  دراد ، هک  یتیمومع  اب  هفیرش 

تسا و تباث  نیحلاص 
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رد تسا  يا  هجرد  هلیـسو  انامه  دینک ! بلط  هلیـسو »  » دـنوادخ زا  نم  يارب  دـندومرف : هک  تسا   ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ ( مالک 
مشاب نم  هدنب  نآ  مراودیما  ادخ و  ناگدنب  زا  يا  هدنب  صوصخم  تشهب 

. دـشک یم  ار  نانآ  هلیـسو »  » تهج زا  دـنوادخ  قولخم  نیرتکیدزن  ادـخ و  قلخ  نیرتهب  دـندومرف : جراوخ  هرابرد ي  ترـضح  نینچمه  و 
لـسوت و دـنوادخ  يوـس  هب  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  لاـعتم و  دـنوادخ  دزن  رد  تسا  تلزنم  ماـقم و  هجرد و  ناـمه  هلیـسو »  » زا دوـصقم 

هدنز هچ  تلزنم  ماقم و  نابحاص  هب  ندش  لسوتم  یهلا  هاگشیپ  رد  و  دنـشاب ، یماقم  نینچ  ياراد  هک  یناسک  هب  دوش  یم  یهاوخ  تعافش 
رد هیآ  نیا  لیذ  زین  يرـشخمز  تسا . هدوب  تباث  زین  مالـسا  زا  لبق  عیارـش  رد  هکلب  نیحلاـص  لـمع  ناربماـیپ و  شور  زا  هدرم ، هچ  دنـشاب 
نم یلاعت  هللا  یلا  هب  لسوتی  امل  تریعتـساف  کلذ  ریغ  وا  هعینـص  وا  هبارق  نم  برقتی  يا  هب  لسوتی  ام  لک  هلیـسولا  : » دـسیون یم  شریـسفت 

(1)« لساو هللا  یلا  بل  يذ  لک  الا  مهرمأ . ردق  ام  نوردی  سانلا ال  يرأ  دیبلل : دشنأ  یصاعملا و  كرت  تاعاطلا و  لعف 

هلیسوب دندش  یم  التبم  یطحق  هب  هک  هاگره  لیئارسا  ینب  هک : هدومن  لقن  رابحالا  بعک  زا  يراخب  حیحص  حرـش  رد  ینالطـسق  نینچمه  و 
صاخـشا نآ  شتـسرپ  تدابع و  لاعتم ، دـنوادخ  يوس  هب  لباق  صاخـشا  نداد  رارق  هطـساو  دـندیبلط و  یم  ناراب  ناشربمایپ  تیب  لها  ي 

بجوم هدوبن و  دـنوادخ  ریغ  شتـسرپ  تدابع و  هدـنز ، صاخـشا  هب  لسوت  هاگره  و  ددرگ ، نآ  زا  یهن  اـی  كرـش  بجوم  اـت  دـشاب  یمن 
روطنیمه زین  تیم  هب  لسوت  ، ددرگن كرش 

1 ص336 دلج فاشک  ریسفت  - 1
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تلزنم ماقم و  نیا  دـنوادخ ، دزن  رد  دـشاب  وا  تلزنم  ماـقم و  يارب  صخـش  هب  لـسوت  رگا  هکنیا  يارب  تسین  ود  نیا  نیب  یقرف  اریز  تسا ،
لـسوت قح  رد  دـناوخب و  ار  ادـخ  هک  تسا  نیا  يارب  صخـش  هب  لسوت  رگا  و  دور ، یمن  نیب  زا  گرم  اب  تسا و  یقاـب  مه  گرم  زا  دـعب 

وا هب  لـسوت  تیم و  زا  نتـساوخ   ، دـنک اـعد  دـناوتن  تیم  لاـحم  ضرف  هب  تسا و  نکمم  تیم  قـح  رد  زین  تهج  نیا  دـنک ، اـعد  هدـنیوج 
هدوهیب وغل و  نآو  ، تسا ملاس  هکنیا  نامگ  هب  تسا  ریگ  نیمز  صخـش  زا  نتفر  هار  بلط  دـننام  اتیاهن  هکلب  دـش ، دـهاوخن  كرـش  بجوم 

هیلع هللا  یلص   ) هللا لوسر  هباحص  . تسا دارفا  ینادان  رکف و  یهاتوک  زا  هدرم  هب  لسوت  هدنز و  هب  لسوت  نیب  ندراذگ  قرف  سپ  ددرگ . یم 
ثیدح رد  هچ  نانچ  دنا ،  هدراذگن  هدرم  هب  لسوت  هدنز و  هب  لسوت  نیب  یقرف  دنا ،  هدوب  شنیعبات  هیمیت و  نبا  زا  رتاناد  هک  ملـس ) هلآ و  و 

نیب  ، دنک یم  تباث  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  تایاور  شتافو و  نامز  رد  دـش  ترـضح  نآ  هب  لسوتم  وا ، هکدوش  یم  نایب  فینح » نبا  »
درادن دوجو  یتوافت  بیاغ  رضاح و  صخشو  هدرم ،  هدنز و  هب  لسوت 

تفگ روصنم  هب  دـهاوخب و  تعافـش  دـیوجب و  ترـضح  نآ  هب  لـسوت  هکدوب : نیا  یقناود  روصنم  رفعجوـبا  هب  کـلام ؛  روتـسد  هک  ارچ 
هدوب ترضح  نآ  توم  زا  دعب  روتـسد  نیا  هک  تسا  رکذت  هب  مزالو  .) دشاب یم  مدآ  ترـضح  تردپ  هلیـسو  وت و  هلیـسو  ربمغیپ  ترـضح 

(1)( تسا

سپ هتـسناد . رفاک  هدادـن  رارق  رفک  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  ییاهزیچ  ببـس  هب  ار  ناناملـسم  رکم ، هلیح و  اب  اه  یباهو  ثیداـحا ، همه  نیا  اـب 
نانآ هب  هاگره 
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، بئاغ صاخـشا  هدرم و  صاخـشا  هن  تسا ،  تباث  رـضاح  هدـنز  صاخـشا  هرابرد ي  دـیوگ : یم  تسا ، تباث  نید  رد  لـسوت  دوش  هتفگ 
هدومرف عنم  هدرم  صاخشا  هب  تبـسن  هتـسناد و  زیاج   ، ادخ اب  ار  اهنآ  نداد  رارق  کیرـش  رـضاح و  هدنز  صاخـشا  شتـسرپ  دنوادخ  ایئوگ 

قرف دـیوگ : یم  هتـسناد و  تعدـب  ترـضح  نآ  تاـفو  زا  دـعب  ار   ( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربـمغیپ  هب  لـسوت  هیمیت  نبا  تسا .
شندوب و هدـنز  تاـیح و  ناـمز  رد  یحلاـص  درم  اـی  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ( ربـمغیپ  زا  ندومن  تلئـسم  نیب  تسا  يراکـشآ 

فـشک  ) دتـسرپ یمن  ار  وا  یـسک  تلئـسم ، تقو  هب  ترـضح  نآ  روضح  رد  تایح  لاـح  رد  هچ  شتاـفو ، زا  دـعب  نآ  زا  ندومن  تلئـسم 
ماقم و هتفر و  نیب  زا  شتوم  زا  دعب   ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ ( تمرح  ایآ  دوش : هتفگ  اهنآ  هب  دیاب  هطـساولا ) زا  لقن  هب  بایترالا 

نآ مان  روطچ  سپ  دشاب ، نینچ  نیا  رگا  تسین ؟ یهلا  هاگرد  برقم  ترضح  نآ  رگید  هدش و  لطاب  دنوادخ  دزن  رد  ترـضح  نآ  تلزنم 
مان بحتـسم  بجاو و  ياهزامن  رد  اهربنم و  يالاب  روطچ  و  دوش ؟ یم  هدرب  دنلب  يادص  اب  اه  هنذأم  رد  هبترم  جـنپ  زور  هنابـشرد  ترـضح 

روطچ و دنتسرف و  یم  ناشیا  رب  تاولص  دوش  یم  هدرب  ناشیا ، مان  تقو  ره  روطچ  و  دننک ؟ یم  رکذ  مه  اب  ار  دنوادخ  مان  ترـضح و  نآ 
تایح و لاح  رد  هنوگچ  دـشاب ، كرـش  شبایغ  ناـمزرد  تاـیح  لاـح  رد  شتوم و  زا  دـعب  ترـضح  نآ  هب  لـسوت  هاـگره  و  روطچ ؟ ...

یمن كرـش  تسا  دیحوت  هک  يزیچ  ددرگ و  یمن  دیحوت  دشاب  كرـش  هک  يزیچ  هک  یتروص  رد  دشاب ، یم  دـیحوت  تدابع و  شروضح 
لقاـع ریغ  لـقاع و  هکلب  مودـعم  دوجوم و  هدرم و  هدـنز و  نیب  یتواـفت  هک  هدـش  حیرـصت  تاـیاور  رد  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  .و  ددرگ

ایند رد  ترضح  نآ  يرهاظ  دوجو  زا  لبق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هب  مدآ  ترضح  لسوت  هک  ارچ  تسین  کین » لمع  »
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هتشذگ ناربمایپ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  لسوت  تسین و  ءالقع  هلمج  زا  هک  کین  لمع  هب  لسوت  نینچمه  تسا و  هدوب 
لـسوت تحـص  رب  هاوگ  همه  اهنیا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رهطم  ربق  هب  هباحـص  لسوت  دـنا و  هدوب  تاوما  فیدر  رد  هکنیا  اب 
یهاوخ تعافـش  و  هدـننک ، ترایز  لسوت  رد  موس  لصف  دـسیون : یم  شباتک  رد  هنیدـم  ملاع  یعفاش  يدوهمـس  هک  هنوگنامه   ، دـنک یم 

نادـب شیاعد ، لسوت و  مالـس و  رد  وا  نتفرگ  رارق  رهطم  ربق  لباقم  راگدرورپ و  يوس  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  مرکا  ربمغیپ  هلیـسوب 
ناربمایپ لمع  زا  راگدرورپ ، يوس  هب  وا  تکرب  تلزنم و  ماقم و  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هلیسوب  یهاوخ  تعافـش  هثاغتـسا و 

خزرب نامز  رد  و  یئایند ، تایح  نامز  رد  وا  قلخ  زا  دعب  ترـضح و  نآ  قلخ  زا  لبق  لاوحا ، همه  رد  هدوب و  حلاص  ناینیـشیپ  نیلـسرم و  و 
دراو ناربمایپ  زا  هراب  نیا  رد  یتیاور  وا : تقلخ  زا  لبق  ترضح  نآ  هب  لسوت  هثاغتسا و  لّوا ، تلاح  اما  . تمایق يارحص  رد  و  توم ، زا  دعب 

هللا یلص  مرکا ( ربمغیپ  زا  باطخ  نب  رمع  زا  دنا  هدومن  تیاور  ناگرزب  رتشیب  مکاح و  هک  یحیحص  ثیدح  هب  مینک  یم  ءافتکا  یلو  هدش 
یم یلاؤس  وت  زا  راگدرورپ ! يا  درک : ضرع  دش ، بکترم  ار  یلوا  كرت  مدآ  ترـضح  هک  یماگنه  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هلآ ) هیلع و 

رد یتخانـش  ار  دـمحم  هنوگچ  مدآ ! يا  دـمآ : باـطخ  دـنوادخ  فرط  زا  ارم ، يزرماـیب  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم ( قح  هب  میاـمن 
مرـس يدیمد  نم  رد  حور  يدومن و  قلخ  تتردق  اب  ارم  هک  یتقو  مراگدرورپ ! يا  درک : ضرع  مدآ  مدومنن ؟ قلخ  ار  وا  زونه  هک  یتروص 
نوچ تسا  وت  قلخ  نیرتهب  دمحم  هک  متـسناد  سپ  هللا » لوسر  دمحم  هللا ، الا  هلا  ال   » هدش هتـشون  شرع  ياه  نوتـس  رب  مدید  مدرک  دنلب  ار 

نیرتبوبحم نیرتهب و  انامه  مدآ  يا  يدیمهف  بوخ  دیسر : باطخ  دنوادخ  فرط  زا  يداد . رارق  هارمه  دوخ  مان  اب  ار  وا  مان 
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یمن قلخ  ار  وت  دوبن  دّـمحم  هچناـنچ  دیـشخب و  مهاوخ  ار  وت  ینک  لاؤـس  نم  زا  دّـمحم  قـح  هب  هاـگره  تسا ، دّـمحم  نم  دزنرد  قوـلخم 
نیرخآ دّـمحم  و   » تالمج نیا  هفاـضا  هب  هدومن ، لـقن  ار  ثیدـح  نیا  زین  یناربط  دـیوگ : یم  ثیدـح  نیا  لـقن  زا  سپ  يدوهمـس  مدرک .

(1)« تسا وت  هیرذ  زا  ناربمایپ 

لئالد باتک  هرابرد  یبهذ  ظفاح  هک  هوبنلا » لئالد   » باتک رد  ار  ثیدـح  نیا  یقهیب  دـیوگ : مالکلا » هصالخ   » باـتک بحاـص  نینچمه  و 
باـتک رد  دـیوگ : مـالکلا » هصـالخ   » باـتک بحاـص  زین  و  هدومن ، تیاور  رمع  زا  تسا ، تیادـه  روـن و  باـتک  همه  تسا : هتفگ  هوـبنلا 

: هتفگ ار  راعشا  نیا  هک  ار  رباج  نبا  دنک  تمحر  دنوادخ  تسا : هتفگ  بهاوملا » »

حون هنیفسلا  نطب  یف  یجن  اعد و  ذا  مدآ  هللا  باجا  دق  و 

حیبذ ءادفلا  لان  هلجا  نم  هرونل و  لیلخلا  رانلا  برض  ام  و 

تاجن یتشک  رد  حون  ترضح  تفریذپ و  ار  مدآ  ترضح  ءاعد  دنوادخ  هک  دوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سّدقم  رون  رطاخ  هب 
. دمآ ءادف  حیبذ  لیعامسا  ترضح  يارب  دناسرن و  يررض  لیلخ  میهاربا  ترضح  هب  شتآ  درک و  ادیپ 

باـتف تاـملک  هـبر  نـم  مدآ  یقلتف  هفیرـش : هـیآ  لـیذ  رد  نیرــسفم  زا  یــضعب  دـیوگ : یم  مـالکلا » هصـالخ   » باـتک رد  وا  نـینچمه  و 
. تسا هدوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هب  لسوت  نامه  تاملک  زا  دوصقم  دنا : هتفگ  (2). هیلع

هچ نانچ  کین ، ياه  لمع  هلیسو  هب  ادخ  زا  ندومن  تلئسم  دشاب  زیاج  هاگره  هتفگ :  وا  هک  هدومن  لقن  یکبس »  » لوق زا  یعفاش  يدوهمس 
زا ندومن  تلئسم  سپ  دنتسه  یتاقولخم  مه  لامعا  هدش و  دراو  راغ  حیحص  ثیدح  رد 

2 ص419 دلج ءافولا  ءافو  - 1
هرقب 37 - 2
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هک یسک  تسا  نینچ  نیا  زین  تداع  بسح  هب  دشاب و  زیاج  هک  تسا  رتراوازس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هلیـسوب  دنوادخ 
دهاوخ تباجتسا  سک ، نآ  بایغ  رد  دندش  لسوتم  سک  نآ  هلیـسوب  صخـش  نآ  يوس  هب  هاگره  دراد ، یتلزنم  ماقم و  یـصخش  دزن  رد 
بجوم تسا  یهلا  هاـگرد  بوبحم  هک  یـصخش  ماـن  ندرب  یهاـگ  دـنا و  هدـش  لـسوتم  وا  هب  هک  یـسک  نآ  تلزنم  یگرزب و  يارب  دومن .

يور هجوت و  اـی  تعافـش و  اـی  هثاعتـسا و  اـی  لـسوت  هب  دوش  ریبـعت  اـه ، نداد  رارق  هطـساو  هنوگ  نیا  هک  تسین  یقرف  ددرگ و  یم  تباـجا 
. تسا رتالاب  وا  زا  شماقم  هک  یسک  يوس  هب  دراد  تلزنم  ماقم و  هک  یصخش  هب  دوش  یم  هتسج  لسوت  یهاگ  و  ندروآ ،

نامثع زا  نارگید  و  تاوعد »  » رد يذمرت  یئاسن و  ایند ،  رد  شتایح  نامز  رد  تقلخ و  زا  دعب  تسا  ترضح  نآ  هب  لسوت  مّود : تلاح  اما 
لوسر ای  درک : ضرع  دمآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  تمدـخ  هدوب  هتـشگ  انیبان  شمـشچ  يدرم  هک : دـنا  هدومن  لقن  فینح  نب 

رتهب وت  يارب  هک  ، نک ربص  یهاوخ  رگا  منک و  یم  اعد  یعاوخب  رگا  دومرف : ترـضح  دـشخب . تیفاع  ارم  مشچ  دـنوادخ  دـیئامرف  اعد  هللا !
زا ایادخ ! راب  نک : اعد  روط  نیا  سپس  دریگب ، وکین  یئوضو  دورب  دندومرف : روتسد  ترضح  دیئامرف ! اعد  هللا ، لوسر  ای  درک  ضرع  تسا .

هلیـسوب ي نم  دمحم  يا  تمحر ، ربمایپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  تربمایپ  هلیـسوب ي  ما  هدروآ  يور  وت  يوس  هب  منک و  یم  یلاؤس  وت 
«2 دلج ءافولا  ءافو  . ) ریذپب نم  هرابرد ي  ار  ربمایپ  تعافش  ایادخ  راب  متجاح ، ندش  هدروآرب  يارب  مراگدرورپ  يوس  هب  مدروآ  يور  وت 

دنا هدومن  لقن  نارگید  و  ریبک »  » باتک رد  یناربط  هک  تسا  براق  نب  داوس  هیـضق ي  شتایح ، ناـمز  رد  ترـضح  نآ  هب  لـسوت  هلمج  زا 
ربمغیپ تمدخ  هک 
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: دناوخ ترضح  نآ  يارب  دوب  هتفگ  هک  يراعشا  دیسر و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

بئاغ لک  یلع  نومأم  کناو  هریغ و  ّبرال  هللا  ّنا  دهشأف 

بئاطالا نیمرکالا  نبا  ای  هللا  یلا  هلیسو  نیلسرملا  یندا  کنا  و 

بئاوذلا بیش  هیف  امیف  ناک  نا  لسرم و  ریخ  ای  کیتأی  امب  انرمف 

براق نب  داوس  نع  ًالیتف  نغمب  هعافش  وذال  موی  ًاعیفش  یل  نک  و 

نیرت کـیدزن  وت  تسا و  ناـهنپ  اـهرظن  زا  هک  یبلاـطم  رب  يداـمتعا  دروم  وت  تسین و  دـنوادخ  زا  ریغ  يراـگدرورپ  هک  مهد  یم  یهاوگ 
ربمایپ نیرتهب  يا  دوش ، یم  لزان  وت  رب  هچ  نآ  هب  امرف  رما  سپ  كاپ ! نایمارگ  دنزرف  يا  دنوادخ . يوس  هب  هلیسو  تهج  زا  یلـسرم  ربمایپ 

هک یعیفش  تسین  هک  يزور  رد  عیفـش  نم  يارب  شاب  دنک و  یم  دیفـس  ار  هایـس  ناوسیگ  هک  تسا  یبلاطم  تیاه  هتفگ  رد  هچ  رگ  لسرم !
. براق نب  داوس  زا  دنک  زاین  یب  امرخ  هتسه  طسو  تسوپ  هزادنا  هب 

رایـسب يدرم  هک : هدومن  لقن  فینح  نب  نامثع  زا  شریبک  باتک  رد  یناربط  شتافو . زا  دـعب  تسا  ترـضح  نآ  هب  لسوت  مّوس ، تلاـحاما 
نبا اب  درم  نآ  درک  یمن  یئانتعا  وا  تجاح  هب  تشادـن و  یطافتلا  وا  هب  نامثع  نافع . نب  نامثع  دزن  رد  یتجاـح  يارب  تشاد  دـمآ  تفر و 

هب سپـس  ریگب ، ءوضو  هناخوضو  رد  ورب  دهد : یم  روتـسد  فینح  نب  نامثع  دنک ، یم  هوکـش  وا  هب  دوخ  عاضوا  زا  هدومن  تاقالم  فینح 
هب ما  هدروآ  يور  وت  يوس  هب  منک و  یم  لاؤس  ار  وت  ایادـخ ! راب  ناوخب : ار  اعد  نیا  زامن  زا  دـعب  ناوخبزاـمن و  تعکر  ود  هدـمآ ، دجـسم 

ار متجاح  ما  هدروآ  ادـخ  يوس  هب  يور  وت  هلیـسوب  نم  دـمحم  يا  تمحر ، ربمایپ  ملـس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ناـمربمایپ  هلیـسو 
نابرد تفر . نافع  نب  نامثع  دزن  هب  هدومن  راتفر   ، روتسد قباطم  درم  نآ  نک ! رکذ  دشاب  هچره  تتجاح  روآرب ،

لسوت تحص  www.Ghaemiyeh.comتابثااّما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 160زکرم  هحفص 120 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:116

؟ يراد يراک  هچ  درک : لاؤس  وا  زا  دـناشن ، شـصوصخم  شرف  يور  دوخ  دزن  ار  وا  نامثع  درب  ناـمثع  دزن  هب  هتفرگ  ار  وا  تسد  ناـمثع ، 
ایب و نم  دزن  هب  دـمآ  شیپ  تیارب  یتجاـح  تقو  ره  وگب و  يراد  رگید  تجاـح  تفگ : وا  هب  هداد  ماـجنا  ار  شتجاـح  تفگ . ار  شتجاـح 

متفر یم  تقو  ره  اریز  دهد  وت  هب  ریخ  يازج  ادخ  : تفگ دـید  ار  فینح  نبا  هدـمآ و  نوریب  نامثع  دزن  زا  درم  نآ  داد . مهاوخ  ماجنا  وگب 
، متفگن نامثع  هب  وت  هرابرد  یمالک  نم  تفگ :  فینح  نبا   ، يدوب هدرک  ارم  شرافـس  وت  هک  زورما  ات  تشادن  نم  هب  یهجوتو  رظن  نامثع 

يارب یهاوخب  رگا  دومرف : ترضح  دومن . تیاکش  يروک  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تمدخ  دمآ  يروک  درم  مدید  یلو 
دربب فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ارم  دریگب و  ار  متسد  مرادن  ار  یـسک  هللا  لوسر  ای  درک : ضرع  نک ! ربص  یهاوخب  رگا  منک و  یم  ءاعد  وت 
دناوخ زامن  تعکر  ود  تفرگ و  ءوضو  روک  درم  داد . روک  درم  نآ  هب  ار  روتسد  نیمه  ترـضح  تسا . لکـشم  رایـسب  میارب  تلاح  نیا  و 

(2 دلج ءافولا  ءافو  . ) دوب هدیدن  یبیسآ  ایوگ  هک  دش  انیب  شمشچ  دناوخ ، ار  لسوت  ياعد  نامه  زامن  زا  دعب 

یقاب هتـسناد و  هقث »  » ار وا  نابح » نبا   » تسا و نآ  رد  حالـص  نب  حور  هک  يدنـس  هب  طسوا »  » باتک رد  دسیون : یم  يدومهـس  نینچمه  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تفر ، ایند  زا  دسا  تنب  همطاف  هک  یماگنه  دنا : هدومن  لقن  کلام  نب  سنا  زا  تسا  حیحص  شدنس  لاجر 

يدوب و ردام  نم  يارب  نم  ردام  زا  دـعب  هک  یـسک  يا  دـنک ، تمحر  ار  وت  ادـخ  دومرف : تسـشن ، شا  هزانج  رـس  يالاب  دـش  دراو  ملـس  و 
باطخ نب  رمع  يراصنا و  بویاوبا  دیز و  نب  هماسا  سپـس  داد ، رارق  وا  نفک  يارب  ار  دوخ  دٌرب  دومن ، يراج  نابز  هب  ار  وا  حدم  يرادـقم 

دوخ دندیسر  هک  دحل  ياج  هب  دننک . رفح  يربق  دومرف  روتسد  ار  یهایس  مالغ  و 

لسوت تحص  www.Ghaemiyeh.comتابثااّما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 160زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:117

دیباوخ و ربق  رد  ولهپ  هب  هدش  ربق  لخاد  ترـضح  دـش  هدامآ  هک  ربق  دروآ . یم  نوریب  ار  ربق  ياه  كاخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
ار دـسا  تنب  همطاـف  مرداـم  يریم ! یمن  زگره  یتسه و  هدـنز  دوخ  ینک و  یم  هدـنز  یناریم و  یم  هک  یئادـخ  يا  دومرف : ار  تاـملک  نیا 

. دنا هدوب  نم  زا  لبق  هک  یناربمایپ  تربمایپ و  قح  هب  هد  تعسو  وا  يارب  ار  ربق  هناخ  شخبب ،

فیلأت راکذالا »  » باتک زا  مالکلا » هصالخ   » رد هک  تسا  يربخ  دنک ، یم  تباث  ار  ناربمایپ  اه و  هتـشرف  هب  لسوت  هک  یئاهربخ  هلمج  زا  و 
! ایادخ راب  دنناوخب : ار  اعد  نیا  هبترم  هس  حبص  زامن  زا  دعب  هدومرف  روتسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  هدش  لقن  يوونلا » »

هـصالخ زا  لقن  هب  باـبترالا  فشک  . ) شتآ زا  ارم  هد  هاـنپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  لیفارـسا و  لـیئاکیم و  لـیئربج و  راـگدرورپ  يا 
( مالکلا

. مینک هراشا  رجح  نبا  لوق  هب  دیاب  لسوت  تحص  تابثا  رد  نینچمه  و 

: شراعشا نیا  رد  هتسج  لسوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  هب  یعفاش  ماما  دیوگ : هقرحملا » قعاوصلا   » باتک رد  رجح  نبا 

یتلیس هیلا و  مه  یتعیرذ و  یبنلا  لآ 

یتفیحص نیمیلا  يدیب  ًادغ  یطعا  مهب  وجرا 

تمایق زور  دنوادخ  ناشیا  هلیسوب  مراد  دیما  دنا ، نم  هلیسو  راگدرورپ  يوس  هب  ناشیا  دنتسه و  نم  عیفـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لآ 
. دهد نم  تسار  تسد  هب  ار  ملمع  همان 

: تفگ داتسیا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رهطم  ربق  رانک  دمآ  یبرع  هدومن : لقن  بهاوملا »   » باتک رد  ینالطـسق  ماما  نینچمه  و 
زا زا  ارم   ، تسا هلاو  هیلع  هللا  لـص  مرکا  ربمغیپ  وت  بیبح  ربـق  نیا  ماوت و  هدـنب  نم  ناگدـنب . ندرک  دازآ  هب  يا  هدومرف  ارم  وت  ایادـخ ! راـب 

هدنیوگ دش ، دنلب  ییادص  هاگ  ان  نک ! دازآ  شتآ 
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. ) مدرک دازآ  ار  وـت  هک  ورب  یتـساوخن ؟ يدازآ  نینمؤـم  همه  يارب  ارچ  یتـساوخ  اـهنت  تدوـخ  يارب  ار  يدازآ  برع ! درم  يا  تفگ : يا 
تیباهو ص 462) دقن  خیرات و 

لوسّرلا مهل  رفغتسا  هللا و  اورفغتساف  كوءاج  مهـسفنا  اوملظ  ذا  مّهنأ  ول  و   » هفیرـش هیآ  هک : هدومن  لقن  یکبـس »  » زا يدوهمـس  نینچمه  و 
يارب ترـضح  نآ  ندومن  رافغتـسا  ترـضح و  نآ  يوس  هب  ندمآ  هب  دـنک  یم  راداو  ار  نینمؤم  هیآ 64 ) ءاسن  « ) ًامیحر ًاباوت  هللا  اودـجول 

نینمؤم همه  يارب  ار  ترضح  نآ  رافغتسا  نآرق  رد  اریز  تفر ، دهاوخن  نیب  زا  ترضح  نآ  توم  اب  هک  تسا  يا  هبتر  ماقم و  نیا  ناشیا و 
ترـضح و نآ  رهطم  ربق  رانک  دـیایب  نمؤم  هاگ  ره   ، تسا تباث  تانمؤملا » نینمؤملل و  کبنذـل و  رفغتـسا  : » هفیرـش هیآ  رد  هدومن و  تباث 

هبوت شریذپ  ادخ و  تمحر  بجوم  هک   ( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  رافغتسا  رافغتسا 3 - ندمآ 2 - - 1 تهج : هس  ره  دنک  رافغتسا 
هداد فطع  مهل » رفغتـسأ  و  : » هفیرـش هیآ  رد  هچ  دشاب ، نینمؤم  رافغتـسا  زا  دعب  ترـضح  نآ  رافغتـسا  تسین  مزال  دوش و  یم  لماک  تسا 

نینمؤم ندمآ  زا  دعب  ترضح  نآ  رافغتـسا  ینعی : دشاب  بیترت  اهنآ  نیب  درادن  ءاضتقا  فطع  هنوگ  نیا  و  كوئاج »  » رب واو »  » اب تسا  هدش 
اریز دنک ، رافغتـسا  دـناوتن  شگرم  زا  دـعب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  مینک  یمن  لوبق  نیا  رب  هوالع  دـشاب ، ناشرافغتـسا  و 
یتقو شتوم  زا  دعب  ترضح  نآ  رافغتسا  هلمج  زا  شتوم و  زا  دعب  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ( ربمغیپ  تایح  میا : هدومن  تباث 

رانک دیایب  یصخش  هاگره  هک : دوش  یم  هتسناد  ترضح  نآ  ینابرهم  فطل و  لامک  زا  دنراد و  یم  هضرع  وا  هب  ار  شتما  لامعا  هک  تسا 
شا هرابرد  زین  ترضح  نآ  دنک ، رافغتسا  شرهطم و  ربق 
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نآ رد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ياهءاعد  زا  يرادقم  هک  هّیولعلا » هفیحـصلا   » باتک رد  یجیهامـس  نینچمه  .(1) و  دنک یم  رافغتسا 
هب تهاگ و  رد  ناگدننک  لاؤس  قح  هب  ایادخ ! تخومآ : نرق  سیوا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دنک  یم  هراشا  یئاعد  هب  هدومن ، يروآ  عمج 
تا هدننک  تدابع  ناگدـنب  قح  هب  تیوس و  هب  ناگدـننک  هیرگ  قح  هب  تدوخ و  هب  ناگدـنرب  هانپ  قح  هب  تیوس و  هب  ناگدـننک  لیم  قح 

. اه هوک  ای  راومه و  ياه  نیمز  ای  اهایرد  ای  اهنابایب  رد 

نیا رد  میدروآ  يور  وت  هب  ام  ایادخ ! دندومرف : هدش  دراو  ضیفتسم  تیاور  اب  هک  هفرع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياعد  نینچمه  و 
. تقلخ هدیزگرب  تلوسر و  تربمایپ و  دّمحم  هلیسو  هب  يدومن  شگرزب  يدرک و  شفیرش  هک  یبش 

! ایادخ راب  دومرف : ناضمر  كرابم  هام  ندش  لخاد  تقو  ياعد  رد  هیداجس  هلماک  هفیحـص  رد  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نینچمه  و 
وا هک  يا  هتشرف  زا  هدیشوک  وت  یگدنب  تدابع و  رد  شنایاپ  ات  شزاغآ  زا  نآ  رد  هک  یسک  قح  هام و  نیا  قح  هب  میامن  یم  تلئسم  وت  زا 

. يا هدیزگرب  هک  شا  هتسیاش  هدنب  ای  يا  هداتسرف  هک  يربمایپ  ای  يا ، هتخاس  ّبرقم  ار 

: هک دنک  یم  لقن  ءزاوجلاوبا »  » زا دوخ  حیحص  رد  یمراد »  نینچمه «  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  هب  تفگ : وا  دندرب . تیاکـش  هشیاع »  » دزن دوخ  يراتفرگ  زا  اذل  دندش ، يدیدش  یطحق  راچد  هنیدم  مدرم  »
رد یعنام  لئاح و  هک  يا  هنوگ  هب  دیزاسب  نامسآ  هب  ات  يا  هنزور  نآ  زا  دوخ ] هاگن  اب   ] دینک و هاگن  ملس  و 

2 ص411 دلج ءافولا  ءافو  - 1
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، تفرگ ندـیراب  نامـسآ  لسوت  نیا  هجیتن ي  رد  دـنتفر . دـندرک و  ار  راک  نیا  نانآ  دـیربب .) تعافـش  هب  دـنوادخ  دزن  ار  وا   ) دـشابن ناـیم 
ننس . ) دندیمان كاچ » لاس   » ار لاس  نآ  ودندش  هدیرد  یقاچ  تدش  زا  دنداد و  ناوارف  یبرچ  هفولع ] یناوارف  زا   ] اهرتش دندیئور ، ناهایگ 

1 ص43) دلج یمراد 

درادـن و يراک  رب  تردـق  شگرم  زا  دـعب  ناسنا  دـنیوگ  یم  دـنناد و  یم  يدوبان  ءانف و  ار  گرم  نویباـهو  روطچ  تفگ  دـیاب  رخآ  رد  و 
لاثما برقع و  رام ، نتـشک  يارب  اصع  نیا  زا  هک  ارچ  تسا ، رتدنمدوس  رتهب و  دمحم  زا  نم  ياصع  نیا  : » دـیوگب باهولادـبع  نب  دّـمحم 

مالکلا ص230) هصالخ  « ) دیآ یمن  رب  وا  زا  يدوس  تسا و  هدرم  دّمحم  هک  یلاح  رد  درک ، هدافتسا  ناوت  یم  نآ 

و ال : » دیامرف یم  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  دـیوگ  یم  نینچ  دـناد  یم  تنـس  نآرق و  وریپ  ار  دوخ  هک  نویباهو  ربهر  هنوگچ 
هیآ 154) هرقب  « ) نورعشت نکلو ال  ءایحا  لب  تاوما  هللا  لیبس  یف  لتقی  نمل  اولوقت 

یف اولتق  نیذلا  ّنبـسحت  و ال   » هیا زین  و  دیناد . یمن  امـش  یلو  دنا ، هدنز  هکلب  دـیناوخن ، هدرم  دـنا  هدـش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  ار  یناسک  »
دزن دـنا و  هدـنز  هکلب  دـیرادنپم ، هدرم  دـنا ، هدـش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  ار  یناسک  زگره  « » نوقزری مهبر  دـنع  ءایحا  لب  اتاوما  هللا  لیبس 

(1) «. دنوش یم  هداد  يزور  ناشراگدرورپ 

زا ار  ادخ  ربمایپ  یلو  دنـشاب  هدـنز  دنتـسه  یهلا  ءایلوا  ناربمایپ و  زا  رت  نیئاپ  هجرد  هبتر و  رظن  زا  هک  یئادهـش  هک  درک  رواب  دوش  یم  ایآ 
هدـمآ يراخب  حیحـص  رد  هک  یتلاح  رد  دـنیوگ  یم  نینچ  نویباهو  هنوگچ  دـنرادن و  يراک  ماجنا  رب  تردـق  هک  مینک  باسح  یناگدرم 

: تسا

هیآ 169 نارمع  لآ  - 1
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هب باطخ  دندمآ و  دندش ] هدنکفا  نآ  رد  كرـش  هاپـس  ناگتـشک  هک  یئاج  « ] ردب بیلق   » رانک هب  ملـس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
ترضح هب  دیتفای ؟ قح  ار  ناتیادخ  هدعو  زین  امش  ایآ  میتفای ، قح  هب  هداد  هدعو  ام  هب  نام  يادخ  هک  ار  هچنآ  دندومرف : ناکرشم  ناگتشک 
نویباهو باتک  ؟(1) دیتسین رتاونش  نانآ  زا  امش  دنومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیناوخ ! یم  ارف ] نداد  خساپ  هب   ] ار ناگدرم  دش : هتفگ 

(( دنیوگ یم  هچ 

هتفرگ رارق  نآ  رب  يوتفو  لمع  ثیح  زا  ناناملسم  قافتا  هدش و  دراو  لسوت  رد  يدایز  تایاور  دش ، حضاو  هتشذگ  بلاطم  زا  : ثحب هجیتن 
 . تسا رکف  یهاتوک  تلاهج و  نیع  نیلسوتم  نتسناد  كرشم  نآ و  نتسناد  تعدب  دراد و  دوجو  لسوت  لصا  رد  يدایز  تایاو 

دنهاوخیم هچ  ناشنایعیش  زا  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلا لها  تسیک و  یعقاو  هیعیش 

1 ص 465 دلج يراخب  حیحص  - 1
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تعاط و ریسم  رد  دوخ  یلاوم  دننامه  دنتـسه و  يا  هژیو  تافـص  ياراد  زین   ( مالـسلا مهیلع   ) تیبلا لها  نایعیـش  هک  تفگ  دیاب  رخارد  اما 
یهلا زاتمم  تافص  ياراد  هک  دنتسه  یبرقم  ناگدنب  عقاو  رد  دنتسه و  رود  هب   ، هانگ كرش و  زا  دنرادیم و  رب  مدق  لاعتم  دنوادخ  یگدنب 

هیلع هللا  همحر   ) قودص خیش  هعیش  گرزب  دنمشناد  همالع و  تسا و  هدش  هراشا  نانا  تافص  هب  ددعتم  ثیداحا  رد  هک  هنوگنامه   ، دنتـسه
يرکذت ءادتبا  ات   ، مینکیم هراشا  ثیداحا  نا  زا  یـشخب  هب  لصف  نیا  رد  مه  ام  هک  دننکیم  هراشا  ثیداحا  نا  هب  هعیـشلا  تافـص  باتک  رد  (

نایعیـش هب  هچنا  دننادب  مالـسلا )  مهیلع   ) تیبلا لها  نانمـشد  دانع و  لها  ایناث ،  دشاب و  مالـسلا )  مهیلع   ) تیبلا لها  نیبحم  مدوخ و  يارب 
نایعیـش  ، ایند دارفا  نیرتاشوک  نیرت و  بدام  نیرت و  ملاعو  نیرت  دـباع  عقاو  رد  تسین و  شیب  یئارتفا  غورد و  ؛  دـنهدیم تبـسن  ترـضح 

 . دنتسه مالسلا ) مهیلع   ) نینموملا ریما 

1 :- دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : ریصب  وبا 

یم زامن  تعکر  کی  هاجنپ و  زور ، هنابـش  ره  رد  دـنتدابع . دـهز و  لها  رادـتناما و  رادافو ، ریخ ، راـک  رد  اـشوک  راـکزیهرپ ،: اـم  ناـیعیش 
ّجح دنهد و  یم  ار  ناشلام  تاکز  دنریگ . یم  هزور  ار  اهزور  دنرادیب و  تدابع ] هب   ] ار اهبش  دنرازگ .
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دننک یم  يرود  یمارح  راک  ره  زا  دنروآ و  یم  اجب  ار  ادخ  هناخ 

: دومرف مالّسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  تفگ : دلاخ  نب  نیسح  -2

. تسین ام  زا  دشابن ، هنوگ  نیا  سک  ره  سپ  دنفلاخم . ام  نانمشد  اب  دنریذپ و  یم  ار  ام  نانخس  دنتسه ، ام  رما  میلست  ام ، نایعیش 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : رمع  نب  لّضفم  -3

دیوج یم  کّسمت  ام  ریغ  هب  هک  یلاح  رد  تسام ، نایعیش  زا  دنک  یم  نامگ  هک  یسک  دیوگ  یم  غورد 

تفگ نالجع  رسپ  دّمحم ، 4

درک مالس  دش و  دراو  يدرم  هک  مدوب   ( مالّسلا هیلع   ) قداص ماما  دزن  نم 

دیسرپ وا  زا  مالّسلا  هیلع  ماما 

؟ يدرک كرت  یلاح  هچ  رد  ار  تناردارب 

دومن هغلابم  اهنآ  شیاتس  رد  درک و  دای  یبوخ  هب  شا ] ینید  ناردارب  زا  خساپ  رد   ] وا

: تفگ دنوش ؟ یم  اهنآ  لاوحا  يایوج  دنور و  یم  ناشناتـسدیهت  تدایع  هب  هزادنا  هچ  ات  اهنآ  نادنمتورث  دومرف : وا  هب   ( مالّـسلا هیلع   ) ماما
. تردن هب 

؟] دننک یم  کمک  یلام  رظن  زا  ناتـسدیهت  هب  نارگناوت  ایآ   ] تسا هنوگچ  ناشناتـسدیهت  اب  اهنآ  نادنمتورث  یلام  طابترا  دومرف : ترـضح 
: درک ضرع 

. تسین ام  نیب  رد  هک  دینک  یم  دای  یتافص  قالخا و  زا  امش 

؟ دنتسه ام  نایعیش  زا  هک  دنرادنپ  یم  هنوگچ  اهنآ ، سپ  دومرف : مالّسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

دومرف هک  تسا  هدش  تیاور   ( مالّسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  -5

اهنآ دوب . هدیکشخ  ناشیاهبل  رغال و  ناشیاهمکش  مالّسلا ،) هیلع   ) یلع نایعیش 
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و هانگ ، زا  يراکزیهرپ  اب  سپ  دنوش . یم  هتخانـش  ایند  هب  یتبغر  یب  دـهز و  هب  زین  نونکا  دـندوب . يرابدرب  ملع و  ینابرهم و  تفأر و  لها 
دینک يرای  تیب ) لها  تیالو   ) دیراد هدیقع  نآ  هب  هچنآ  رب  ار  ناتدوخ  کین ، ياهراک  رد  شالت  یعس و 

-6: دومرف مالّسلا ) هیلع   ) رقاب دّمحم  ماما  تفگ : مادقملا  وبا 

رثا رد  ناشیاهبل  یکـشخ  تسا . هدیکـشخ  ناشیاهبل  فیحن و  رغال و  ناشیاهندـب ] ، ] گنر درز  ناشیاه  هرهچ   ( مالّـسلا هیلع   ) یلع نایعیش 
بـش یتقو  تسا . هدـش  نوگرگد  ناشیاهتروص  هتـشگ و  درز  ناشراسخر  گنر  هدـیبسچ و  ناشتـشپ  هب  ناشیاهمکـش  تسا . يراد  هزور 

تسا و نایرگ  ناشیاهمـشچ  هک  یلاح  رد  دـنهن ، یم  نآ  رب  ار  ناشیاه  یناشیپ  دـنریگ و  یم  شیوخ  رتسب  ار  نیمز  دریگ ، یم  ارف  ار  اـهنآ 
. دننیگهودنا اهنآ  دننامداش و  مدرم  دننک ، یم  توالت  دایز  ار  ادخ  باتک  دننک و  یم  اعد  دنناوخ و  یم  زامن  رایسب  ناوارف . ناشیاهکشا 

-7 درک لقن  دّمحم  رسپ  يدنس 

: دومرف دنادرگرب و  اهنآ  يوس  هب  ار  شیور  ترضح  دنداتفا . هار  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رس  تشپ  یتعامج  يزور 

؟ دیتسیک امش 

: دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  میتسه . وت  نایعیش  زا  ام  نینمؤملا ، ریما  ای  دنتفگ :

يراد هدنز  بش  رثا  رد  دومرف : تسیچ ؟ هعیش  ياه  هناشن  راثآ و  دنتفگ : منیب ؟ یمن  ار  هعیـش  ياه  هناشن  راثآ و  امـش  يامیـس  رد  ارچ  سپ 
، ار نانآ  تسا و  هدیکشخ  ناشیاهبل  شیاین ، اعد و  رثا  رد  هتـشگ و  رغال  ناشیاهمکـش  هزور ، رثا  رد  هدییارگ ، يدرز  هب  ناشراسخر  گنر 

ارف ینتورف  عوشخ و  رابغ 
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. تسا هتفرگ 

دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : لّضفم  -8

، دنک یم  داهج  شسفن ] هیلع   ] تّدش هب  دراد ، یم  زاب  مارح  زا  ار  دوخ  جرف  مکش و  هک  تسا  یسک  مالّسلا ) هیلع  مشـش  ماما   ) رفعج هعیش 
نیا هاگ  ره  سپ  دـساره . یم  شتبوقع  زا  دراد و  دـیما  مشچ  وا  شاداپ  باوث و  هب  دـهد ، یم  ماـجنا  شقلاـخ  ياـضر ]  ] يارب ار  شلاـمعا 

. دنتسه مالّسلا  امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  هعیش  اهنآ  هک ] نادب  ، ] يدید ار  صاخشا  هنوگ 

دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  تفگ : یفعج  رباج  -9

؟ تسا تیب  لها  ام  رادتسود  هک  دیوگب  دراد ، عّیشت  ياعّدا  هک  یسک  يارب  تسا  یفاک  ایآ  رباج ، يا 

رگم دندش ، یمن  هتخانش  ام  نایعیش  دیامن . تعاطا  وا  زا  دنک و  تیاعر  ار  ادخ  ياوقت  هک  یسک  نآ  رگم  تسین  ام  هعیش  دنگوس ، ادخ  هب 

هب یگدیسر  نیدلاو و  هب  یکین  نتشاد ، اپ  هب  زامن  نتفرگ ، هزور  ادخ ، رکذ  يرایسب  تناما ، يادا  تدابع ،) رد  ینتورف   ) عوشخ عضاوت ، هب 
. دندنمزاین ریقف و  هک  یناگیاسمه 

، دـنیوگن ار  مدرم  یکین  زج  هک ، نیا  زا  نابز ، نتـشادزاب  نآرق و  توالت  راتفگ ، رد  یتسار  ناـمیتی ، ناراد و  ضرق  هب  یگدیـسر  نینچمه 
. دندوب نیما  شیوخ  ماوقا  نیب  رد  هراومه ]  ] ام نایعیش  زین ] ]

: دومرف وا  هب  باطخ  ترضح ، میسانش . یمن  تایصوصخ  نیا  اب  ار  یسک  ام  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رسپ  يا  تفگ : رباج 
مراد و تسود  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نم  دیوگب : يدرم  تسا  یفاک  ایآ  دربن . نوریب  تسار ] هار  زا   ] ار وت  فلتخم ، يارآ  راکفا و  رباج ، يا 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نم  دیوگب  رگا  سپ  متسه ، وا  نارادتسود  زا 
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يوریپ وا  هریـس  زا  یلو  تسا - رتهب  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اریز  تسا -] رتهب  هک   ] مراد تسود  ار 
دزن هچنآ  يارب  دـییامن و  هشیپ  ار  ادـخ  ياوقت  سپ  تشاد . دـهاوخن  يدوس  چـیه  وا  يارب  یتـسود  نیا  دـنکن ، لـمع  شتّنـس  هب  دـیامنن و 

. تسین يدنواشیوخ  تبارق و  سک ، چیه  نیب  ادخ و  نیب  اریز  دینک ، لمع  تسادخ ،

. تساهنآ نیرت  عیطم  نیرتاوقت و  اب  وا ، هاگشیپ  رد  اهنآ  نیرت  یمارگ  دنوادخ و  دزن  ناگدنب  نیرتبوبحم 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  لآ   ) ام یتسود  اهنت  دوش . یمن  لصاح  وا  هب  بّرقت  لاعتم ، يادخ  زا  يرادربنامرف  تعاطا و  اب  زج  رباج ، يا 
ره تسام و  رادتـسود  ّیلو و  تسادـخ ، عیطم  سک  ره  درادـن . یتّجح  ادـخ  رب  امـش  زا  کی  چـیه  تسین و  شتآ  زا  ییاهر  ثعاـب  مّلس )

. دیآ یمن  تسد  هب  هانگ  زا  زیهرپ  و  یهلا ] تاروتسد  هب   ] لمع اب  زج  تیب ، لها  ام  تیالو  تسا . نمشد  ام  اب  دیامن ، ار  ادخ  ینامرفان  سک 

-10 دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا 

هار رد  دـننک ، یم  شـشخب  رگید  کی  هب  تیب ) لها   ) اـم تیـالو  هار  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  مالّـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  هک  تسین  نیا  زج 
رگا دننک و  یمن  ملظ  دنیآ ، مشخ  هب  رگا  دنور . یم  رگید  کی  رادـید  هب  ام ، رما  ندرک  هدـنز  يارب  دـنیامن و  یم  یتسود  مه  اب  ام  ّتبحم 

. دنرب یم  رس  هب  افصو  حلص  رد  دوخ  نانیشنمه  اب  دنتکرب و  ریخ و  هیام  ناشناگیاسمه ، يارب  دننک ، یمن  يور  هدایز  دنوش ، دنسرخ 

-11 دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا 

دننابل هدیکشخ  نارغال و  ناگدیرپ ، گنر  مالّسلا ، هیلع  یلع  نایعیش 
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. تسا هدش  نوگرگد  يرادیب ] بش  رثا  رد   ] ناشیاهگنر هتشگ و  رغال  هزور ] رثا  رد   ] ناشیاهمکش هدیکشخ و  ادخ ] رکذ  رثا  رد   ] ناشیاهبل

-12 دومرف رباج  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما 

یمن يرگید  هب  شندب  زا  شا  ینمـشد  دنک و  یمن  زواجت  شـشوگ  زا  شیادص  هک  تسا  یـسک  مالّـسلا  هیلع  یلع  هعیـش  انامه  رباج ، يا 
دریگ یم  بیع  ام  رب  هک  یـسک  اب  ددنویپ و  یمن  دراد ، ار  ام  هنیک  ضغب و  هک  یـسک  هب  دـنک ، یمن  شیاتـس  حدـم و  ار  ام  نمـشد  دـسر .

. دنک یمن  ینیشنمه 

، دریمب مه  یگنـسرگ  زا  رگا  دزرو و  یمن  عمط  غالک  نوچمه  دـشک ، یمن  هزوز  گـس  نوچمه  هک  تسا  یـسک  مالّـسلا  هیلع  یلع  هعیش 
. دنک یمن  تساوخرد  شا ) ینید  ناردارب  زا  ریغ   ) مدرم زا  يزیچ 

یسک دنشاب ، بیاغ  رگا  و  دسانـش ، یمن  ار  اهنآ  یـسک  دنـشاب ، هتـشاد  روضح  ییاج ]  ] رگا دنـشودب . هناخ  دنراد و  يرّقحم  یگدنز  اهنآ 
. دوش یمن  رـضاح  اهنآ  هزانج  رب  یـسک  دـنورب ، ایند  زا  رگا  دور و  یمن  ناشتدایع  هب  یـسک  دـنوش ، ضیرم  رگا  دریگ ، یمن  ار  اهنآ  غارس 

. دننک یم  ترایز  ار  رگید  کی  ناشیاهربق  نورد  رد  نانآ 

گرزب يادـخ  شیامرف  نیا ، و  اهرازاب ، نایم  رد  نیمز و  فارطا  رد  دومرف : میوجب ؟ ار  نانیا  اـجک  رد  مدرک : ضرع  ماـما  هب  تفگ ، رباـج 
«. دنتّزع اب  زارفرس و  نارفاک ، ربارب  رد  دنتسه و  نتورف  نینمؤم  هب  تبسن  : » دیامرف یم  هورگ ] نیا  هراب  رد   ] هک تسا 

ترضح دوب . متسد  رد  يا  یهام  هک  دمآ  نم  يوس  هب  یلاح  رد  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  تفگ : ینانک  دلاخ  نب  هَّللا  دبع  -13
: دومرف

زیچ ام ] نایعیش  زا   ] يدرم مدنسپ  یمن  نم  اریز  زادنیب ، ار  نیا 
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امش هعیش ، تعامج  يا  دنرایسب . ناتنانمشد  هک  دیتسه  یهورگ  نایعیش ]  ] امش یتسار ، هب  دومرف : سپس  دنک . لمح  شدوخ  ار  یشزرا  یب 
. دییارایب نانآ  رظن  رد  ار  ناتدوخ  دیناوت ، یم  هک  اجنآ  ات  سپ  دننک ، یم  ینمشد  امش  اب  مدرم  هک  دیتسه  یهورگ 

دومرف سپ  میدوب . مه  درگ  ام  هک  یلاح  رد  دمآ ، نوریب  هناخ  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  يزور  تفگ : هتابن  نب  غبصا  -14

هعیـش هناشن  ارچ  سپ  دومرف : میتسه . وت  نایعیـش  زا  یهورگ  ام  نینمؤملا ، ریما  ای  میتشاد : هضرع  دیا ؟ هدش  عمج  هچ  يارب  و  دـیتسیک . امش 
، هدـش درز  ناـشیاه  هرهچ  بـش ، زاـمن  يارب  یباوـخ  مـک  رثا  رد  دوـمرف : تـسیچ ؟ هعیـش  هناـشن  میتـشاد : هـضرع  مـنیب ؟ یمن  امــش  رد  ار 

. تسا هتسشن  نانتورف  رابغ  درگ و  اهنآ  رب  تسا ، هدیکشخ  هزور ، رثا  رد  ناشیاهبل  هتشگ و  رابکشا  وس و  مک  ادخ  سرت  زا  ناشیاهمشچ 

ترـضح امرف . فصو  میارب  ار  تنایعیـش  تافـص ] ، ] موش تیادـف  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  هب  تفگ : ریـصب  وبا  -15
: دومرف

يرگید شود  هب  ار  شراب  دنک . یمن  زواجت  يرگید  هب  شندب  زا  شا  ینمشد  درذگ و  یمن  ششوگ  زا  شیادص  هک  تسا  یسک  ام  هعیش 
. دهاوخ یمن  يزیچ  شا  ینید  ناردارب  ریغ  زا  دریمب ، مه  یگنسرگ  زا  رگا  دزادنا و  یمن 

ره دـنک و  یم  یگدـنز  راب  کبـس  ام ، هعیـش  دزرو . یمن  عمط  غالک  نوچمه  دـنک و  یمن  سراپ  گس  نوچمه  هک  تسا  یـسک  ام  هعیش 
رگید کی  اب  دـنهد ، یم  رارق  نارگید  يارب  یـصّخشم  ّقح  ناشلاوما ، رد  هک  دنتـسه  یناسک  ام  نایعیـش  دریگ . یم  اوأـم  ییاـج  رد  ناـمز 

. دنور یم  رگید  کی  ترایز  هب  ناشیاهربق  رد  دننک و  یمن  یبات  یب  گرم ، ماگنه  دننک ، یم  تاساوم 
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، اهرازاب نیب  نیمز و  فارطا  رد  دومرف : میوجب ؟ اجک  ار  نانیا  موش ، تیادف  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  تفگ : ریـصب  ابا  -16
«. دنزارفرس نارفاک  لباقم  رد  نتورف و  نینمؤم  ربارب  رد  : » تسا هدومرف  اهنآ ] هراب  رد   ] شباتک رد  گرزب  يادخ  هک  دنا  هنوگ  نآ 

دومرف ترضح  نآ  هک  درک  لقن  مالّسلا  امهیلع  رقاب  ماما  شردپ  زا  قداص  ماما  تفگ : ریثک  نب  نمحرلا  دبع  -17

ریما ای  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  تساخرب و  دوب - تداـبع  لـها  هک  ماّـمه - ماـن  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باحـصا  زا  يدرم 
: دومرف سپس  درک و  گنرد  یکدنا ]  ] وا خساپ  رد  ترضح  منیب . یم  ار  نانآ  ییوگ  هک  نک  فصو  میارب  يا  هنوگ  هب  ار  نیقّتم  نینمؤملا ،

. دنراک وکین  دننک و  یم  هشیپ  يوقت  هک  تسا  یناسک  اب  ادخ  اریز  شاب ، راکوکین  سرتب و  ادخ  زا  ماّمه ! يا  وت  رب  ياو 

زا تسا ، هداد  يرترب  شیاهاطع ، اب  هتشاد و  یمارگ  شّـصاخ  ياهیگژیو  اب  ار  وت  هک  یـسک  نآ  ّقح  هب  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : ماّمه  -18
. ییامرف فصو  میارب  ار  نیقّتم )  ) اهنآ مهاوخ  یم  وت 

لها مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رب  دروآ و  اجب  ار  یهلا  يانث  دمح و  تساخرب ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ماگنه  نیا  رد 
دومرف همادا  رد  داتسرف و  دورد  مالّسلا  مهیلع  ترضح  نآ  تیب 

رد ار  نایناهج  ناحبس ، دنوادخ  مّلس ،] هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترـضح  نآ  یمارگ  تیب  لها  ربمایپ و  رب  تاولـص  ادخ و  دمح  زا   ] دعب اما 
يرادربنامرف دـناسر و  یمن  نایز  وا  هب  نارگنایـصع  ینامرفان  اریز  دوب ، ناما  رد  ناش  ینامرفان  زا  زاین و  یب  ناـشتعاط  زا  هک  دـیرفآ  یلاـح 

تسوا روخ  رد  هک  ییاج  رد  ار  مادک  ره  ایند ، رد  درک و  میسقت  ناشنیب  ار  اهنآ  يزور  دشخب . یمن  يدوس  وا  هب  ناگدننک  تعاطا 
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. داد رارق 

کیدزن زا   ] ار ود  نآ  اریز  درک ، ناـشنوریب  تشهب  زا  دومرف و  تبوقع  دـنداد ، ماـجنا  هک  يراـک  رطاـخ  هب  ار  اّوح  مدآ و  دـنوادخ ، اـنامه 
. دندومن یچیپرس  شنامرف  يارجا  زا  دندرک و  تفلاخم  وا  اب  یلو  درک ، یهن  هرجش ] هب  ندش 

، تسا یتسار  يور  زا  ناشراتفگ  دنتلیضف . نابحاص  ایند  رد  ناراکزیهرپ ، اّما 

[ وا لامج   ] توهبم سپ  دـندرک ، عوضخ  ادـخ  يارب  يرادربنامرف  تعاطا و  اب  تسا . ینتورف  عضاوت و  ناشراتفر  يور و  هنایم  ناـشکاشوپ 
. دنا هداد  ارف  شوگ  تسا  دنمدوس  ناشیارب  هک  یملع  ندینش  هب  دنا و  هدیشوپ  مشچ  تسا ، هدرک  مارح  اهنآ  رب  ادخ  هچنآ  زا  دندش ،

دنوادخ رگا  تسا . دنوادخ  ياضق  زا  اهنآ  تیاضر  رثا  رد  نیا ، و  یشوخ ، شیاسآ و  رد  هک  دنرب  یم  رس  هب  نانچ  يراتفرگ ، یتخس و  رد 
رد ندز  مه  هب  مشچ  کـی  باذـع ، تبوـقع و  سرت  زا  شاداـپ و  هـب  ندیـسر  قوـش  زا  ناـشحاورا  دوـب ، هدرکن  نـّیعم  ار  ناـشگرم  تـقو 

. تفرگ یمن  رارق  ناشیاهندب 

نآ رد  هدـید و  ار  تشهب  هک  دنتـسه  یـسک  دـننام  اهنآ  تسا . کچوک  ناشرظن  رد  تسوا ، ریغ  هچ  ره  و  گرزب ، ناشناج  رد  راگدـیرفآ 
. تسا بّذعم  نآ  رد  هدرک و  هدهاشم  ار  خزود  ای  تسا و  مّعنتم 

ناشجنر و  فیفع ، ناشیاهـسفن  تسا و  كدنا  ناشیاهزاین  رغال و  ناشیاهندب  دنناما ، رد  ناشّرـش  زا  مدرم ]  ] تسا و نیگهودـنا  ناشیاهبلق 
[ ادخ اب  دتس  داد و  . ] تشاد دهاوخ  لابند  هب  ناشیارب  ار  ینالوط  یتحار  هک  دندرک  ربص  ایند ] نیا  رد   ] یهاتوک تّدم  تسا . رایـسب  ایند  زا 

ار اهنآ  ایند  تسا . هدومرف  اّیهم  ناشیارب  ار  نآ  یمیرک  راگدرورپ  هک  تسا  يروآ  دوس  تراجت 
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. دنا هدرک  هدنامرد  زجاع و  ار  ایند  اهنآ  یلو  هدیبلط ، ار  اهنآ  ایند  دنا . هتساوخن  ار  ایند  اهنآ  یلو  هتساوخ ،

یم تراشب  نآ  زا  ای ]  ] دـنزاس و یم  نیگهودـنا  نآ  اب  ار  دوخ  و  دـننک ، یم  توالت  ار  نآرق  زا  یتایآ  دنتـسیا و  یم  اپ  هب  ماگنه  بش  اـما 
. دنبلط

نآ رد  هک  دنروخ  یمرب  يا  هیآ  هب  یتقو  دوش و  یم  هتخیگنارب  نانآ  هودـنا  نزح و  ناشنورد ، ياهمخز  درد  ناشناهانگ و  رب  هیرگ  رثا  رد 
دنزود یم  مشچ  نآ  هب  دنونش و  یم  ار  نآ  لد  شوگ  اب  تسا ، میب  سرت و 

ندمآ رب  مّنهج و  يادص  هک  دننک  یم  نامگ  دوش و  یم  ناسرت  ناشبلق  دـیآ و  یم  رد  هزرل  هب  هیآ  نآ  تمظع ] یگرزب و   ] زا ناشتـسوپ  و 
. تسا هتشگ  زادنا  نینط  ناششوگ  نورد  خزود  شتآ  ندش  ورف  و 

دـنرگن و یم  نآ  هب  قایتشا  قوش و  اب  دـننک و  یم  لـیم  نآ  هب  ناوارف  هقـالع  اـب  تسا ، قیوشت  نآ  رد  هک  دـنرذگب  يا  هیآ  هب  هاـگ  ره  زین 
ناشیاه هنوگ  رب  ناشیاهکـشا  هک  یلاح  رد  دوجـس و  عوکر و  لاـح  رد  تساـهنآ . ناگدـید  لـباقم  رد  اـهتمعن ]  ] نآ هک  دـنرب  یم  ناـمگ 

. دنرب یم  هانپ  شهاگرد  هب  خزود ، شتآ  زا  ییاهر  يارب  و  دننک ، یم  دای  یگرزب  هب  ار  گرزب  راّبج  دنوادخ  تسیراج ،

تّدش زا  تسا و  هدرک  رغال  هدیشارت و  ریت  هبوچ  نوچمه  ار  نانآ  ادخ ، زا  سرت  دنراکزیهرپ . راکوکین و  ملاع ، رابدرب ، زور ، ماگنه  اما  و 
هک نیا  ای  دنتسین  رامیب  هک  یتروص  رد  دنرامیب ، هک  دنک  یم  نامگ  درگنب ، اهنآ  هب  يا  هدننیب  یتقو  هک  دنتسه  يا  هجوج  نوچمه  يرغال ،

. تسا هتخیمآ  رد  اهنآ  اب  نطاب ] رد   ] یمیظع رما  انامه  دنا . هناوید  نانیا  دیوگ  یم  هدننیب ] ]

، دـنزیمآ یم  تماـیق  ياـه  یتخـس  زا  سرت  گرم و  داـی  اـب  ار  نآ  دنـشیدنا و  یم  شتنطلـس  تمظع  دـنوادخ و  یگرزب  هـب  هـک  یماـگنه 
ناسرت ناشیاهلد 
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دنوادخ يوس  هب  كاپ  رادرک  اب  دنیآ ) دوخ  هب   ) دـنیآ شوه  هب  نوچ  دوش و  یم  لیاز  ناشلقع  دور و  یم  فک  زا  ناشیرابدرب  دوش و  یم 
. دنباتش یم 

دوخ ياهسفن  دنرامش . یمن  دایز  مه  ار  دوخ  رایسب  ياهراک  دنتسین و  یـضارا  دنهد ، یم  ماجنا  ادخ  يارب  هک  شیوخ ، كدنا  ياهراک  زا 
. دنکانمیب ناشرادرک  زا  دننک و  یم  مهّتم  ار 

مرت هاگآ  نارگید  زا  مدوخ  سفن  هب  نم  دیوگ : یم  دسرت و  یم  دنیوگ  یم  شا  هراب  رد  هچنآ  زا  دوش ، شیاتـس  حدم و  اهنآ  زا  یکی  رگا 
. تسا رتاناد  مدوخ  زا  نم  سفن  هب  مراگدرورپ  و 

ياشخبب نم  رب  هد و  رارق  دنرب ، یم  نامگ  ما  هراب  رد  هچنآ  زا  رتوکین  ارم  امرفن و  هذـخاؤم  دـنیوگ ، یم  ما  هراب  رد  هچنآ  هب  ارم  ادـنوادخ ،
. یناشوپ یم  ار  اهبیع  یناد و  یم  ار  اه  یناهنپ  وت  انامه  دنناد ، یمن  نم  زا  هک  ار  هچنآ 

یناـمیا تسا . شیدـنا  رود  یمرن ، نیع  رد  تسا و  يوـق  نید ، رد  ینیب  یم  هک  تسا  نیا  نیقّتم )  ) اـهنآ زا  کـی  ره  ياـه  هناـشن  هلمج  زا 
رد زوسلد ، نداد  هنیزه  رد  و  میالم ، مرن و  راک ، بسک و  رد  هک ] ینیب  یم  ار  وا  . ] تسا صیرح  ملع  يریگارف  رد  دراد و  نیقی  زا  راـشرس 
یم ّقح  هار  رد  تسا . ناـبرهم  ناـشکجنر ، هب  تبـسن  روبـص و  یتخـس  رد  راـبدرب ، یتسدـگنت  رد  نتورف ، تداـبع  رد  ور ، هناـیم  يرگناوت 

. دنک یم  يرود  عمط  زا  تسا ، طاشن  اب  تیاده ، هار  رد  دشوک . یم  لالح  بلط  رد  دنک و  یم  ارادم  بسک  رد  دشخب ،

وا هب  تبـسن  هک  یـسک  يانث  حدم و  دـنک . یم  یـشوپ  مشچ  مارح  زا  توهـش ، موجه ]  ] ماگنه تسا و  راکوکین  نید ، رد  يرادـیاپ  نمض 
. تسا دـنک  شدوـخ  يارب  راـک  ماـجنا  رد  دـنک . یمن  اـهر  هداد  ماـجنا  هک  ار  ییاـهراک  يرگنزاـب  دـهد و  یمن  بیرف  ار  وا  تسا ، لـهاج 

نیع رد  دهد و  یم  ماجنا  کین  ياهراک 
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یلاح رد  دروآ  یم  زور  هب  ار  بش  و  تسا ، يرازگرکـش  شّمه  هک  یلاح  رد  دـناسر ، یم  بش  هب  ار  زور  تسا . ناسرت  كانمیب و  لاـح ،
. دزیخ یمرب  ینامداش  اب  حبص  دباوخ و  یم  سرت  اب  بش  تسا . لوغشم  ّقح  رکذ  هب  هک 

لیم نآ  هب  هچنآ  رد  شـسفن  رگا  تسا . هدیـسر  وا  هب  دـنوادخ ]  ] تمحر لـضف و  زا  هک  هچنآ  يارب  تسا  داـش  و  تلفغ ، زا  تسا  ناـسرت 
هک تسا  يزیچ  نآ  رد  شا  يداش  دـنک . یمن  هدروآرب  تسا  رابنایز  شیارب  هچنآ  رد  ار  شـسفن  شهاوخ  مه  وا  دربن ، نامرف  وا  زا  درادـن 
یب دـهز و  دـنام و  یم  یقاب  هک  تسا  يزیچ  هب  شتبغر  لیم و  تسا . رادـیاپ  هک  تسا  يزیچ  نآ  رد  شمـشچ  ینـشور  تسا و  راگدـنام 

هتخیمآ مه  هب  شناد  اب  ار  يرابدرب  دور . یم  نیب  زا  هک  تسا  يزیچ  هب  تبسن  شا  یتبغر 

. دراد طاـشن  تیادـه ] رد   ] هتـسویپ تسا و  رود  نید ] رما  رد   ] یلبنت تلاـسک و  زا  هک  ینیب  یم  ار  وا  تسا . هتخیمآرد  درخ  اـب  ار  شناد  و 
زا دـنک و  یم  دای  ار  شراگدرورپ  تسا . نتورف  عشاخ و  شبلق  دراد و  ار  دوخ  گرم  راظتنا  تسا . كدـنا  شـشزغل  کیدزن و  شیوزرآ 

. دسرت یم  شناهانگ 

. تسا هدرب  ورف  ار  شمشخ  هدرم و  شتوهش  تسا . دوخ  نید  رادهگن  دریگ و  یم  ناسآ  ار  اهراک  تسا . ناهنپ  شا  ینادان  عناق و  شسفن 

شنید رما  رد  دنک و  یم  دای  ار  ادخ  رایـسب  درادن . ینایز  تسا و  كدنا  شّربکت  تسا . نمیا  وا  زا  شا  هیاسمه  كاپ و  فاص و  شقالخا 
. دراد یمن  غیرد  شنانمـشد  زا  ار  دوخ  یهاوگ  دزاس و  یمن  شاف  شناتـسود  يارب  دـنیوگ ، زار  هب  وا  اـب  ار  هچنآ  تسا . راوتـسا  مکحم و 
رد شّرـش  زا  دنراودیما و  وا  یبوخ  ریخ و  هب  دـنک . یمن  اهر  ار  نآ  ایح  مرـش و  رطاخ  هب  دـهد و  یمن  ماجنا  هناراکایر  ار  یّقح  راک  چـیه 

. دنناما
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هب هک  یسک  زا  دوشن . هتشون  نالفاغ  هلمج  زا  دشاب ، نارکاذ  نایم  رد  رگا  و  دوش ، یم  هتـشون  نارکاذ  رامـش  رد  دشاب ، نالفاغ  نیب  رد  رگا 
. ددنویپ یم  هدیرب  وا  زا  هک  یسک  هب  و  دنک ، یم  اطع  هدرک  مورحم  ار  وا  هک  یسک  هب  درذگرد ، هدرک  ملظ  وا 

[ نارگید ياهیدـب  زا   ] شیارب هچنآ  زا  دـنک و  یمن  هلجع  دزادـنا ، یم  ّکش  هب  ار  وا  هچنآ  رد  دـهد ، یمن  فک  زا  ار  شا  يراـبدرب  ملح و 
شنخـس دسر ، یم  نارگید  هب  شا  یکین  درادن ، يرکم  تسا ، مرن  شنخـس  تسا . رود  وا  زا  تلاهج  دنک . یم  یـشوپ  مشچ  هدش ، نشور 

، اـهیراوگان رد  راـقو و  اـب  مارآ و  اـه ، یتخـس  رد  تسا . هدـنادرگور  شّرـش  و  هدروآ ، ور  شا  یکین  تسوـکین . شرادرک  تسا و  تسار 
. تسا ابیکش  روبص و 

. دتفا یمن  هانگ  هب  دراد ، تسود  هک  یسک  دروم  رد  و  دنک ، یمن  متس  شنمشد  هب  تسا ، رازگرکش  تمعن  یناوارف  رد 

. دیامن یمن  راکنا  تسوا  رب  هک  ار  یّقح  دنک و  یمن  تسین  وا  نآ  زا  ار  هچنآ  ياعّدا 

هب ار  هچنآ  دزاس ، یمن  هابت  دنا ، هتـساوخ  وا  زا  ار  شتظفاحم  هچنآ  و  دوش ، هداد  یتداهـش  وا  هیلع  هک  نآ  زا  لبق  دـنک ، یم  فارتعا  ّقح  هب 
هب و  دزرو ، یمن  دسح  دـنک . یمن  متـس  سک  چـیه  هب  دـناوخ . یمن  تشز  ياهبقل  اب  ار  نارگید  دـنک و  یمن  شومارف  دـنا ، هداد  رّکذـت  وا 

یمرب ناشنابحاص  هب  ار  اهتناما  تسا ، ناباتـش  زامن  هماقا  يارب  دنک . یمن  يداش  نارگید  ياهتبیـصم  رد  و  دـناسر ، یمن  ررـض  شا  هیاسمه 
و دنک ، یمن  تلاخد  ینادان  لهج و  اب  اهراک  رد  دنک ، یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسا ، دنک  تشز  ياهراک  ماجنا  يارب  دنادرگ ،

. دوش یمن  جراخ  ّقح  زا  یناوتان  اب 
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زا شا  هدنخ  يادص  ددنخب ، رگا  دیوگ . یمن  تسردان  نخس  دیوگ ، نخـس  رگا  دزاس و  یمن  نیگمغ  ار  وا  شتوکـس  دنک ، توکـس  رگا 
ار وا  لخب ، ددرگن ، هریچ  وا  رب  سفن  ياوه  دنکن ، یـشکرس  وا  رب  شمـشخ  تسا . عناق  هدش  رّدقم  شیارب  هچنآ  هب  درذـگ . یمن  شـشوگ 
و دنامب ، ملاس  ات  دنک  یم  توکـس  دزومایب ، يزیچ  ات  دزیمآ  رد  مدرم  اب  دنک . یمن  عمط  درادن ، ّقلعت  وا  هب  هچنآ  رد  دـهد و  یمن  تسکش 

. دمهفب ات  دسرپ  یم 

ات دنک  یم  ربص  دوش ، متـس  وا  رب  رگا  دشورفب . رخف  نارگید  هب  ات  دـیوگ  یمن  نخـس  دزیگنارب و  ار  نارگید  باجعا  ات  دـنک  یمن  توکس 
مدرم و  هتخادنا ، یتخس  هب  شترخآ  يارب  ار  شـسفن  دنـشیاسآ . رد  وا  زا  مدرم  و  تسا ، جنر  رد  وا  زا  شـسفن  دریگب . ار  وا  ماقتنا  دنوادخ 

هب شا  یکیدزن  و  تسا ، ایند ] رهاـظم  زا   ] يریگ هراـنک  یتبغر و  یب  ّتلع  هب  نارگید  زا  شا  يرود  تسا . هدرک  تحار  شدوخ  ّرـش  زا  ار 
گنرین هعدخ و  يور  زا  شا  یکیدزن  و  تسین ، ینیب  گرزب  دوخ  ّربکت و  رطاخ  هب  شا  يرود  اذـل ، تسا ، تمحر  یمرن و  يور  زا  نانآ ،

، دشاب یمن 

. دوب دنهاوخ  وا  زا  دعب  هک  تسا  یناراکوکین  ياوشیپ  شدوخ  دنک و  یم  يوریپ  دنا ، هدوب  وا  زا  لبق  هک  یناراکوکین  زا  هکلب 

. تخاب ناج  دز و  يدایرف  ماّمه  ماگنه  نیا  رد 

. مدیسرت یم  نیمه  زا  دنگوس ، ادخ  هب  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هاگنآ 

هظعوم لها  هک  نانآ  هب  اسر ، ياهزردنا  دنپ و  دومرف : درازگ و  زامن  وا  رب  ترـضح  نآ  دوخ  دـننک و  هدامآ  نفد  يارب  ار  وا  داد  روتـسد  و 
. دنک یم  رثا  نینچ  نیا  دنا ،

ای تفگ : دوب ) جراوخ  زا  هک  ءاّوک  نب  هَّللا  دبع   ) نیرضاح زا  یکی 
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زواـجت نآ  زا  هک  تسا  صخـشم  سک  ره  گرم  ناـمز  وت ، رب  ياو  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هدرکن  يرثا  نینچ  وت  رد  ارچ  نینمؤـملا ، ریما 
رب ناطیش  ار  نخس  نیا  انامه  وگن ، ینخس  نینچ  رگید  دشاب و  مارآ  درذگ . یمن  نآ  زا  هک  تسا  یببـس  ّتلع و  شگرم  يارب  دنک و  یمن 

. داهن وت  نابز 

-19 دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تفگ : نیعا  نب  نارمح 

. دندز رد  یتعامج  هک  دوب  هتسشن  شا  هناخ  رد  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما 

: دنتفگ تعامج  نآ  دنز ؟ یم  رد  یسک  هچ  نیبب  دومرف : شزینک  هب  ترضح 

دوشگ ار  رد  یتقو  اما  دتفیب . نیمز  هب  دوب  کیدزن  هک  تساخرب  اج  زا  باتش  اب  نانچ  مالّسلا  هیلع  ماما  میتسه . امش  نایعیـش  زا  یهورگ  ام 
: دومرف تشگرب و  دید ، ار  نانآ  و 

؟ اهنآ ياه  هرهچ  رد  ندوب ] هعیش   ] هناشن تساجک  دنیوگ . یم  غورد 

تدابع دنوش . یم  هتخانـش  ناشیگدیلوژ  دـنوادخ و  یگدـنب  تدابع و  هب  ام ، نایعیـش  هدجـس ؟ يامیـس  تساجک  تدابع ؟ راثآ  تساجک 
ناشتشپ هب  ناشیاهمکش  هدرک ، راد  هنیپ  ار  نانآ  هدجس  عضاوم  رگید  اه و  یناشیپ  هتخاس ، حورجم  ار  ناشیاه  ینیب  ینالوط ) ياه  هدجس  )

. تسا هدیکشخ  ناشیاهبل  هدیبسچ و 

هک یماگنه  تسا . هدرک  هدوسرف  ار  ناشیاهندب  زور ، ياه  هزور  بش و  رد  يرادیب  و  هتخاس ، مروتم  ار  نانآ  ياهتروص  یگدنب ، تدابع و 
اهنآ دـننامداش ، مدرم  هـک  یماـگنه  دـنراد و  یم  اـپ  رب  زاـمن  دـنا ، هدـیمرآ  مدرم  هـک  هاـگنآ  دـننک . یم  حـیبست  ار  ادــخ  دــنتکاس ، مدرم 

. دننیگهودنا

ناشنانخس دنوش و  یم  هتخانش  ایند  هب  تبسن  یتبغر  یب  دهز و  هب 
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. دنلوغشم تشهب  راک ] ماجنا   ] هب تسا و  تمحر 

-20 دومرف ترضح  نآ  مدینش  تفگ : مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  مالغ  ثاهلد ، رسپ  ثراح 

: دشاب تلصخ  هس  وا  رد  هک  نیا  رگم  تسین  یعقاو ]  ] نمؤم نمؤم ،

. شماما زا  یشور  و  شربمایپ ، زا  یشور  شراگدرورپ ، زا  یشور 

شبیغ رب  تسا و  بیغ  هب  ملاع  دنوادخ ، : » دومرف نآرق ] رد   ] گرزب يادخ  هک  ارچ  دشاب ، یم  شرارسا  ندناشوپ  شراگدرورپ : شور  اّما 
. تسا مدرم  اب  ارادم  شزاس و  شربمایپ : شور  اما  »(1) و  تسا هدیدنسپ  هک  ار  يربمایپ  رگم  دنک  یمن  هاگآ  ار  یسک 

هب زاس و  دوخ  هشیپ  ار  شیاشخب  وفع و  : » دیامرف یم  هک ] اجنآ   ] دیامن شزاس  ارادـم و  مدرم  اب  هک  هدومرف  رما  شربمایپ  هب  دـنوادخ  انامه 
رقف و یتخـس  و  نمـشد ، اب  گـنج  یتخـس  رب  ندرک  ربص  شماـما : شور  اـّما  »(2)و  نادرگب يور  نــالهاج  زا  نـک و  رما  یکین  یبوـخ و 

(3)« یتسدگنت رقف و  یتخس  نمشد و  اب  هبراحم  یتخس  رد  ناگدننکربص  و  : » دیامرف یم  نآرق ] رد   ] گرزب يادخ  تسا . یتسدگنت 

: دومرف مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  درک  لقن  مالّسلا  مهیلع  شنیرهاط  دادجا  زا  ترضح  نآ  مالّسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصب  وبا  -21

رب مّحرت  محر ، هلـص  دهع ، هب  يافو  تناما ، يادا  راتفگ ، رد  یتسار  دـنوش : یم  هتخانـش  نآ  هب  هک  تسا  ییاه  هناشن  نید  لها  يارب  انامه 
، یقلخ شوخ  نارگید ، هب  ندرک  یبوخ  ندرک ، تقفاوم  نانز  اب  مک  نافیعض ،

26 ّنج - - 1
199 فارعا - - 2

177 هرقب - - 3
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. دنک یم  کیدزن  ادخ  هب  ار  وا  هچنآ  ملع و  زا  يوریپ  ییور ، هداشگ 

، تسوکین ناشتشگزاب  ّلحم  تسا و  اهنآ  يارب  یبوط 

هک نیا  رگم  تسین  ینمؤم  چیه  و  تسا ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هناخ  رد  نآ  لصا  هک  تشهب  رد  تسا  یتخرد  یبوط  و 
یم رضاح  شیارب  ار  نآ  یبوط ، هخاش  دهاوخب ، هچ  ره  نمؤم  هک ] هنوگ  نآ   ] دراد دوجو  یبوط ) تخرد   ) نآ زا  هخاش  کی  شا  هناخ  رد 

. دنک

و دور ، یمن  نوریب  نآ  ریز  زا  دزاتب ، نآ  هیاس  ریز  رد  لاـس  دـص  ییاـشوک  راـکراوس  رگا  هک ] تسا  گرزب  يا  هزادـنا  هب  یبوط  تخرد  ]
هنوگ  ] نیا رد  دیـشاب ، هاگآ  داتفا . دـهاوخ  نیمز  هب  يریپ  تّدـش  زا  هدیـسرن  نآ  يالاب  هب  زونه  دـیآرد ، زاورپ  هب  نآ  نییاپ  زا  یغالک  رگا 

. دییامن تبغر  دیاب  اهتمعن ]

یم نیمز  رب  ار  شیور  دریگ ، یم  ارف  ار  وا  بش ، هک  یماـگنه  دنـشیاسآ . رد  وا  زا  مدرم  تسا و  لوغـشم  شدوـخ  هب  نمؤـم ، سفن  اـنامه 
نیا مه ] امـش   ] سپ دنک . یم  تاجانم  مّنهج  شتآ  زا  شا  ییاهر  هراب  رد  دوخ ، قلاخ  اب  دـنک و  یم  هدجـس  گرزب  يادـخ  يارب  دـیاس و 

. دیشاب هنوگ 

دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تفگ : ناکسم  نب  هَّللا  دبع  -22

. داد صاصتخا  قالخا  مراکم  هب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  لوسر  لاعتم ، دنوادخ 

زا ار  نآ  ینوزفا  دـیروآ و  اجب  ار  ادـخ  رکـش  دوب ، امـش  رد  تافـص  نآ  رگا  دـییامزایب ، ار  ناتدوخ  اهیگژیو ] نآ  اب  طابترا  رد   ] امـش سپ 
. دینک تساوخرد  دنوادخ 

[: زا دنترابع  هک   ] دش روآدای  ار  صیاصخ  نآ  دروم ، هد  یط  رد  سپس 

. يدرمناوج تعاجش و  تریغ ، تواخس ، یقلخ ، شوخ  يرابدرب ، رکش ، ربص ، تعانق ، نیقی ،
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تفگ ینسح  میظعلا  دبع  -23

: دومرف دید  ارم  ترضح  نآ  هک  یماگنه  مدش . دراو  مالّسلا  مهیلع  قداص  رفعج  نب  یسوم  نب  ّیلع  نب  دّمحم  نب  ّیلع  مدّیس ، اقآ و  رب 

هک منک  هضرع  امش  رب  ار  منید  مهاوخ  یم  ادخ ، لوسر  رـسپ  يا  مدرک : ضرع  یتسه . ام  یقیقح  يایلوا  زا  وت  مساقلا ، ابا  يا  وت  رب  نیرفآ 
. میامن تاقالم  ار  ّلج  ّزع و  دنوادخ  ات  منامب  تباث  نآ  رب  دیدیدنسپ  رگا 

: متفگ رادب . هضرع  ار ] تدیاقع  ، ] مساقلا ابا  يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 

ضرع تروص و  تسین و  مسج  تسا ، « 2  » هیبشت ّدح  و  « 1  » لاطبا ّدح  زا  نوریب  درادن ، يدننام  لثم و  تسا و  یکی  ادخ  هک  مراد  هدـیقع 
، تساهرهوج اهضرع و  هدننیرفآ  اهتروص ، رگتروص  ماسجا ، هدننکداجیا  وا  هکلب  درادن ، رهوج  و 

دیاب هچنآ  رد  دـهد و  یمن  ماجنا  تشز  راک  هک  تسا  یمیکح  تساهنآ ، هدـنروآ  دـیدپ  قلاخ و  کلام و  تسا و  زیچ  همه  راگدرورپ  وا 
. دنک یمن  لالخا  دهد ، ماجنا 

يربمایپ چیه  تمایق ، زور  ات  وا  زا  دـعب  تسا و  ناربمایپ  متاخ  وا و  هداتـسرف  هدـنب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  هک  مراد  هدـیقع 
. دمآ دهاوخن 

. دوب دهاوخن  ینید  چیه  تمایق  زور  ات  نآ  زا  دعب  تسا و  عیارش  نایدا و  مامت  هدنهد  نایاپ  وا  نید )  ) تعیرش مدقتعم 

مالّـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  دـعب  رایتخا  بحاص  نیـشناج و  ماما و  مراد  هدـیقع 
یلع رسپ  دّمحم  یسوم ، رسپ  یلع  رفعج ، رسپ  یسوم  دّمحم ، رسپ  رفعج  یلع ، رسپ  دّمحم  نیسح ، رسپ  یلع  نیسح ، نسح و  سپس  تسا .

. نم ياقآ  يا  وت ، هاگنآ  مالّسلا و  مهیلع 
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: مدرک ضرع  تشاد !؟ دنهاوخ  وا  زا  دعب  نیـشناج  اب  مدرم  یلاح  دـب ]  ] هچ و  مرـسپ . نسح  نم ، زا  دـعب  و  دومرف : مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما 
؟ دوب دهاوخ  هنوگ  نیا  مدرم  لاح  ارچ 

نامه دـنک ، رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  دـنک و  جورخ  هک  ینامز  ات  دـنروآ  نابز  رب  ار  شماـن  تسین  زیاـج  دـننیب و  یمن  ار  وا  اریز  دومرف :
. تسا هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  هنوگ 

، ادخ زا  تعاطا  اهنآ ، زا  تعاطا  و  ادخ ، نمشد  اهنآ ، نمـشد  ادخ و  تسود  اهنآ ، تسود  هک  مراد  هدیقع  منک و  یم  رارقا  مدرک : ضرع 
. تسا ّقح  خزود ، تشهب و  تسا . ّقح  ربق ، رد  لاؤس  تسا . ّقح  جارعم ، مدقتعم  و  تسادخ . ینامرفان  اهنآ ، ینامرفان  و 

زین دزیگنا . یمرب  اهروگ  زا  ار  ناگدرم  دنوادخ  دمآ و  دهاوخ  تسین ، نآ  رد  یّکـش  هک  تمایق ، مراد  هدـیقع  تسا . ّقح  نازیم ، طارص و 
ردام ردـپ و  قوقح  تیاعر ]  ] و رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج ، ّجـح ، هزور ، تاکز ، زاـمن ، تیـالو ، زا  دـعب  تاـبجاو  هک  مدـقتعم 

. مدرک هاگآ  نآ  رب  ار  امش  هک  تسا  نم  ياهرواب  بهذم و  نید و  دیاقع ]  ] نیا مدرک : ضرع  زین  همتاخ ] رد   ] و تسا .

يارب ار  نآ  هک  تسادـخ  نید  دـیاقع ]  ] نیا دـنگوس ، ادـخ  هـب  مساـقلا ، اـبا  يا  دوـمرف : مالّـسلا  اـمهیلع  دّـمحم  نـب  ّیلع  ترـضح  سپس 
مهیلع تیب  لها  تیالو  رب  هدیقع   ] ّقح نخـس  هب  ترخآ  ایند و  رد  ار  وت  دنوادخ  شاب . مدـق  تباث  نآ  رب  سپ  تسا ، هدیدنـسپ  شناگدـنب 

. درادب تباث  مالّسلا ]

-24 دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هرامع 

: تسین دّمحم ) لآ   ) ام هعیش  دنک ، راکنا  ار  زیچ  راهچ  سک  ره 

ندش قلخ  ربق ، رد  رکنم ] ریکن و   ] لاؤس مّلس ،] هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر   ] جارعم
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. تعافش مّنهج و  تشهب و 

دومرف مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  تفگ : لاّضف  نب  ّیلع  نب  نسح  -25

هدرک بیذکت  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دنک ، بیذـکت  ار  مّلـس ] هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر   ] جارعم سک  ره 
. تسا

26 دومرف مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  تفگ : ناذاش  نب  لضف 

رارقا درادب و  هّزنم  تسین  وا  هتـسیاش  هچنآ  زا  ار  ادـخ  و  دـیامن ، راکنا  شقلخ  اب  ار  ادـخ  تهباشم  دـنک و  رارقا  ادـخ  یگناگی  هب  سک  ره 
قلخ هن  يریدـقت و  قـلخ  هنوـگ  هب  ناگدـنب ، لاـعفا  تسا و  ردـق  اـضق و  رما ، قـلخ ، تساوـخ ، هدارا ، تردـق ، ورین ، بحاـص  وا  هک  دـنک 

وا زا  دعب  ناماما  ریاس  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ادخ و  لوسر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  هک  دـهد  یهاوگ  تسوا و  قولخم  ینیوکت ،
، دنک يرود  هریبک  ناهانگ  زا  درادب ، نمشد  ار  ناشنانمشد  و  درادب ، تسود  ار  اهنآ  ناتسود  و  دنتسه ، دنوادخ  ياهتّجح  مالّسلا  مهیلع 

ندـش قلخ  تعافـش ، رثوک ، ضوح  ربـق ، رد  رکنم ] ریکن و   ] لاؤس جارعم و  هب  دـنک ، رارقا  ءاـسن ) هعتم  ّجـح و  هعتم   ) هعتم ود  تعجر و  هب 
و لامعا ] دـب  کین و   ] شاداـپ ندـش ، هدـنز  هراـبود  ربق ،] زا   ] ندـش هتخیگنارب  لاـمعا ،] شجنـس   ] يوزارت طارـص ، لـپ  خزود ، تشهب و 
زا ام  فدـه  یلاعت  همـسبدشاب  یم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  نایعیـش  زا  تسا و  یقیقح  نمؤم  دروآ ، نامیا  تمایق ] زور  رد   ] یـسرباسح
نا زا  تسا و  ناشیا  هقلطم  تیـالو  و   ( مالـسلا هیلع  ) یلع نینموملا  ریما  تمظع  عیـشت و  تقیقح  اـب  وج  قح  دارفا  یئانـشا  باـتک  نیا  رـشن 

فده ار  عیـشت  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملا ریما  تیالو   ( ، هلاو هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  ادـخ و  نانمـشد  نامز  زا  عطقم  نیا  رد  هک  تهج 
زهجم ار  دوخ   ، يداقتعا ياهباتک  هعلاطم  اب  تسا  مزال  ناوج  لسن  صوصخ  هب   ، ترضح نایعیش  رب   ، دنا هداد  رارق 
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تیالو دروم  رد  يداقتعا  لئاسم  زا  یشخب  هب  هک  تسا  یباتک  زین  رضاح  باتک   ، دنوشن لطاب  لها  تاهبـش  ریـسا  ات  دنیامن  ملع  حالـص  هب 
تروص رد  دیئامرف و  هعلاطم  ار  باتک  نیا  لماک  تقد  تقو و  فرص  اب  تسا  دنمشهاوخ  اذل   ، تسا هتخادرپ  ( مالسلا هیلع   ) یلع ترـضح 
دیئامرف لـیوحت  یناوخباـتک  هقباـسم  يرازگرب  زکارم  هب  هدرک و  رپ  ار  باـتک  همانخـساپ ي   ، باـتک نیا  زا  یناوخباـتک  هقباـسم  يرازگرب 

نابایخ  ، دابا دمحا  نابایخ  ناهفـصا ،   ، سردا هب  باتک  هدنـسیون  اب   ، باتک هیهت  ای   ، داهنـشیپ رظن و  هنوگ  ره  هئاراو  رتشیب  تاعالطا  تهج  .
 . دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 03132281040  اب  ای   ، هعجارم یبنلا  هناحیر  يرنه  یگنهرف  نوناک  رتفد   ، هناخلوارق دجسم   ، اناوت دیهش 

هقباسم تالاوس 

هقباسم www.Ghaemiyeh.comتالاوس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 160زکرم  هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:143

؟ تسیک تیاور  لقان  تسا و  هدش  نایب  موصعم  مادک  زا  تیاور  نیا 

 .......... تمایق رد  دنناراگتسر  وا  نایعیش  مالسلا و  هیلع  یلع  ..... 

يراصنا هللادبع  نبا  رباج  اهیلع –  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  فلا -

يراصنا هللادبع  نبا  رباج  ملسو –  هلا  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  ب -

یسراف ناملس  ملس -  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  ج -

یسراف ناملس  ارهزلا –  همطاف  ترضح  د -

تسا هدرک  هراشا  نا  هب  هب .......  تبسن  نارق  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا   ...... یئاوشیپ تماما و  ياه  هناشن  زا  یکی 

نوراق  – تورث لام و  فلا -

تولاط  – ملع ب -

یسوم  – تردق ج -

نامیلس  – مدرم عامجا  د -

؟ دش رگ  هولج  ناریا  رد  عیشت  بهذم  يرجه  مدنچ  نرق  رد  -3

مراهچ نرق  فلا -

مجنپ نرق  ب -

مشش نرق  ج -

متفه نرق  د -

؟ تسیچ دروم  رد  تسیک و  زا  لاق  ضغبم  لاغ و  بحم  نانثا  یف  کلهی  تیاور  -4

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هب  تبحم  دروم  رد  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  فلا -
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مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هب  تبحم  دروم  رد  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  ب -

نینمؤملاریما تیالو  هب  داقتعا  رد  طیرفت  طارفا و  دروم  رد  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  ج -

نینمؤملاریما تیالو  هب  داقتعا  رد  طیرفت  طارفا و  دروم  رد  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  د -

؟ تسا ناشیا  تیب  لها  هب  کسمت  یتسرپاوه  ایند و  رد  ندش  قرغ  زا  تاجن  هار  اهنت  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیاور  مادک  قبط  -5

تلزنم ثیدح  فلا -

نیلقث ثیدح  ب -

حون هنیفس  ثیدح  ج -

ریدغ ثیدح  د -

هلزنم هب  نم  يارب  هک  يوشیمن  یـضار  اـیآ  :» دـندومرف هک  نینمؤملاریما  هب  باـطخ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  شیاـمرف  -6
»؟ یشاب یسوم  يارب  نوراه 

نیلقث ثیدح  فلا -

ریدغ ثیدح  ب -

تلزنم ثیدح  ج -

حون هنیفس  ثیدح  د -

نیذلا اهیا  ای  هیآ  لوزنزا  سپ   ( هلاو هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  ترـضح  طسوت  موصعم  هدراهچ  مان  ندـش  هدرب   ) رمالا یلوا  ثیدـح  -7
؟ تسا هدش  لقن  یسک  هچ  زا  مکنم ) رمالاولوا  لوسرلا و  وعیطا  هللاوعیطا و  اونمآ 

رباج نینمؤملاریما د - رذوبا ج - ناملس ب - فلا -
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؟ تسا هدشن  رکذ  امیقتسم  نینمؤملاریما  مان  هلوسر )... هللا و  مکیلو  امنا   ) هدئام هروس  هیآ 55  رد  ارچ  -8

. دننک يوریپ  وا  زا  دنسانشب و  ار  وا  دننک  یم  یفرعم  هیآ  نیا  رد  هللا  یلو  يارب  دنوادخ  هک  یتافص  يور  زا  مدرم  ات  فلا -

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ناج  زا  تظافح  يارب  ب -

دندرک یم  تفلاخم  مدرم  نوچ  ج -

مادکچیه د -

مکیلا انلزنا  مکبر و  نم  ناهرب  مکئاج  دق  دنوادخ  مالک  رد  رون  ناهرب و  زا  روظنم  هللادبع  یبا  ترضح  زا  نامیلس  نب  هللادبع  لقن  قبط  -9
انیبم ارون 

هلا هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  رون  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  ناهرب  فلا -

هلا هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  ناهرب  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضحرون  ب -

هلا هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  رون  نارق و  ناهرب  ج -

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  رون  نارق و  ناهرب  د -

؟ دوشیم لصاح  ینیریش  ترابع  هچ  يرارکت  فورح  فذح  نارق و  هعطقم  فورح  بیکرت  -10

میقتسم ّیلع  طارص  فلا -

قح ّیلع  طارص  ب -

قح ّیلع  ج-

هکسمن قح  ّیلع  طارص  د -

؟ دنا هدش  رکذ  یمان  هج  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نارمع ) لا   61  ) هلهابم هیآ  رد  -11
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نینمؤملاریما دوخ  مان  اب  ادخ د - لوسر  بوبحم  دنوادخ ج - بوبحم  ربمایپ ب - سفن  فلا -

؟ دوش رادیدپ  یتالکشم  هچ  دوب  نکمم  دش  یم  رکذ  نارق  رد  هناگ  هدزاود  ناماما  یماسا  رگا  -12

ماکح طسوت  نکمم  شور  ره  هب  ناماما  دلوت  زا  يریگولج  تموکح ب - نادنمزآ  طسوت  یشک  لسن  فلا -

هس ره  دش د - یم  رارکت  یسوم  ترضح  نامز  تاقافتا  ج -

؟ تسا هدشن  رکذ  نآ  تاقتشم  ای  ماما  ظفل  ریز  تایآ  زا  کی  مادک  رد  -13

سی  14 هرقب د -  124 ءایبنا ج -  73 59 ب - ءاسن فلا -

؟ تسیچ ادخ  هب  برقت  هار  یفعج  رباج  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  شرافس  قبط  -14

ندوب كاپ  ارقف د - هب  کمک  دنوادخ ج - يربنامرف  تعاطا و  مالسلا ب - هیلع  یلع  نتشاد  تسود  فلا -

هللا بنج  زا  روظنم  ریدغ  هبطخ  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  نایب  قبط  هللا » بنج  یف  تطّرف  ام  یلع  اترسح  ای   » هیآ رد  -15
؟ تسیک

ملس هلا و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  دوخ  فلا -

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  ب -

نیعمجا مهیلع  هللا  تاولص  نیموصعم  همئا  ج -

. دنوادخ د -

هچ نایاوشیپ ،  نارای  هلا ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  شیامرف  قبط  -16
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ص:147

؟ دنتسه یناسک 

ناماما ناراتسود  فلا -

دنا هدیسر  رماب  هب  هک  یناسک  ب -

. دنرود راکنا  دیدرت و  زا  هک  یناسک  ج -

ب و ج د -

؟ تسا نایعیش  تایصوصخ  ءزج  دروم  مادک  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  شیامرف  قبط  -17

دراوم همه  خزود د - تشهب و  ندش  قلخ  هب  داقتعا  تعافش ج - هب  داقتعا  هعتم ب - ود  هب  داقتعا  فلا -

؟ تسیچ دشاب  هتشاد  دیاب  شماما  زا  نمؤم  هک  یشور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  شیامرف  قبط  -18

هس ره  یتسدگنت د - رقف و  یتخس  نمشد و  اب  گنج  رد  یتخس  رب  ندرک  ربص  مدرم ج - اب  شزاس  ارادم و  رارسا ب - ندناشوپ  فلا -

: دندومرف هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ناشدج  لوق  زا  اضر  ماما  -19

 .........« ّمتایل و  لاویلف ......  نیتملا  هللا  لبحب  مصتعی  یقثولا و  هورعلاب  کسمتسی  هاجنلا و  هنیفس  بکری  نا  بحا  نم  »

هدالوا اّیلع –  هدلو د - نم  هادهلاب  ًادمحم -  هدلو ج - نم  هادهلاب  اّیلع –  نیسح ب - نسح –  فلا -

؟ تسیچ هلا  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تلاسر  دزم  نارق  تایآ  قبط  -20

فلا و ب ربمایپ د - یبرقلاوذ  هب  تدوم  نینمؤملاریما ج - اب  یتسود  ربمایپ ب - یبرقلا  يوذ  هب  تبحم  فلا -

هقباسم www.Ghaemiyeh.comتالاوس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 160زکرم  هحفص 152 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:148

مدش هعیش  ارچ  باتک  تالاوس  همان  خساپ 

فلا ب ج د فلا ب ج د 

11 1

12 2

13 3

14 4

15 5

16 6

17 7

18 8

19 9

20 10

ردپ مان  ...................... یگداوناخ مان  ...................... مان

همانسانش هرامش  ...................... دلوت لاس 

تباث نفلت 

: یتسپ دک  و  سردآ :

هینیسح ای  دجسم  مان 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود هب  یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

. دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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رشن عبانم  رکذ  .5
 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

... SMS و کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  هارمه و ... نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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لوا هقبط  كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع -  نابایخ   - ناهفصا
www.ghbook.ir تیاس : بو 

Info@ghbook.ir لیمیا :
09132000109 يزکرم : رتفد  نفلت 

021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
09132000109 شورف : یناگرزاب و 

09132000109 ناربراک : روما 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود هب  یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

. دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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رشن عبانم  رکذ  .5
 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

... SMS و کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  هارمه و ... نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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www.ghbook.ir تیاس : بو 

Info@ghbook.ir لیمیا :
09132000109 يزکرم : رتفد  نفلت 

021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
09132000109 شورف : یناگرزاب و 

09132000109 ناربراک : روما 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 160زکرم  هحفص 159 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	چرا شیعه شدم؟
	مشخصات کتاب
	اشاره

	مقدمه مولف
	مگر رسول الله صلی الله علیه واله وسلم علی علیه السلام و شیعیانشان را رستگاران معرفی نکردند
	مگر رسول الله( صلی الله علیه واله) علی( علیه السلام ) را یکی از دو ثقل و امانت معرفی نکردند
	مگر رسول الله(صلی الله علیه واله ) نفرمودند اهل بیت من امانی برای اهل زمین هستند
	مگر رسول الله (صلی الله علیه واله ) علی عیه السلام را باب علم معرفی نکردند
	مولا به چه معناست؟؟؟؟
	مگر رسول الله (صل الله علیه واله ) نفرمودند علی (علیه السلام )اولی الامر و صاحب اختیارامت است
	مگر رسول الله ( صلی الله علیه واله )علی (علیه السلام ) را نفس خود معرفی نکردند
	مگر رسول الله (صلی الله علیه واله )در خطبه غدیر به امامت امیر المومنین (علیه السلام )تصریح نکردند
	متن بخشی از خطبه غدیر خم
	مگر رسول الله (صلی الله علیه واله ) نفرمودند علی (علیه السلام) وسیله است
	امّااثبات صحت توسل
	شیعیه واقعی کیست و اهل البیت (علیهم السلام) از شیعیانشان چه میخواهند
	سوالات مسابقه
	درباره مركز
	درباره مركز

