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نایعیش مالسلا و  هیلع  نینموملاریما  لئاضف  تایح :  همشچ 

: هدنسیون

یناتسره یمیهاربا  دمحا 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( نایعیش مالسلا و  هیلع  نینموملاریما  لئاضف   ) تایح 10همشچ 

باتک 10تاصخشم 

10هراشا

14همدقم

مالسلا هیلع  یلع  صوصخم  بقانم  24لئاضف و 

تسا مالسلا  هیلع  یلع  صوصخم  لئاضف  24نیرتالاب 

مالسلا هیلع  یلع  تدالو  نامز  رد  بیجع  26رارسا 

مالسلا هیلع  یلع  تیالو  هب  رارقا  اب  نآ  ندش  فرط  رب  مالسلا و  هیلع  یلع  تدالو  ماگنه  دیدش  27هلزلز ي 

شدلوت ماگنه  مالسلا  هیلع  یلع  نداد  لسغ  رد  بیجع  29قافتا 

دوب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تکرب  اب  ناهد  بآ  دندرک ، لیم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  يزیچ  30نیلوا 

درکن زاب  رگید  سک  چیه  رب  ار  شمشچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  زج  هب  دلوت ، ماگنه  مالسلا  هیلع  31یلع 

مالسلا هیلع  یلع  دلوت  ماگنه  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صوصخم  32هقالع ي 

تفگ نخس  مالسلا  هیلع  یلع  نابز  رب  33دنوادخ 

مالسلا هیلع  یلع  دروم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  دنوادخ  34يوگتفگ 

دنک یم  راختفا  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ناگتشرف  دزن  لاعتم  35يادخ 

مالسلا هیلع  یلع  هب  دنوادخ  صاخ  هقالع ي  رطاخ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  36هدجس 

تسا رارسا  هدنراد ي  رب  رد  هک  تسا  ادخ  بلق  مالسلا  هیلع  37یلع 

تسا مالسلا  هیلع  یلع  هدهع ي  رب  یلعا  ألم  38رما 

دوشن هسیاقم  وا  اب  ناگدیرفآ  زا  38سکچیه 

دشخرد یم  اجنآ  لها  يارب  دیشروخ  نوچمه  متفه  نامسآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  40ترضح 

مالسلا هیلع  یلع  رب  لاعتم  دنوادخ  41مالس 

مالسلا هیلع  یلع  هب  لاعتم  دنوادخ  41هیده ي 

بش کی  رد  تبقنم  رازه  42هس 
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مالسلا هیلع  یلع  هطساو ي  هب  مالسلا ، هیلع  لیعامسا  لسن  رد  43تکرب 

مالسلا هیلع  یلع  تیالو  مالسلا  مهیلع  ءایبنا  تثعب  43ساسا 

دوب مالسلا  هیلع  یلع  مان  اب  انشآ  تشهب  برد  نیمز ، نامسآ و  تقلخ  زا  44لبق 

تسا هتسب  نامیپ  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد ي  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  45دنوادخ 

تسا دوخ  نادنزرف  رب  ردپ  قح  دننام  ناناملسم  رب  مالسلا  هیلع  یلع  قح  دندومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  46ربمایپ 

مالسلا هیلع  یلع  لئاضف  مامت  نتفگ  زا  ربمایپ  47سرت 

لوسر زا  ییادج  یلع ، زا  47ییادج 

هبعک هلزنم ي  هب  مالسلا  هیلع  47یلع 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هناخ ي  رد  تیاصو  رب  هلاد  هراتس ، 48لوزن 

لدع رد  يواسم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسد  اب  مالسلا  هیلع  یلع  50تسد 

مالسلا هیلع  یلع  طسوت  ندیسر  تفارش  51هب 

مالسلا هیلع  نینموملاریما  لئاضف  رد  رضخ  ترضح  51مالک 

مالسلا هیلع  یلع  نت  رب  توبن  54نهاریپ 

مالسلا هیلع  یلع  جارعم  55رارسا 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  لئاضف  ندرک  ناهنپ  56تمذم 

دشاب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ردارب  رگید  یسک  مالسلا  هیلع  یلع  زج  درادن  تسود  57دنوادخ 

نامیالا ُءییلم  59یلع 

مالسلا هیلع  ناملس  نفد  يارب  نئادم  هب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  59ندمآ 

.دش رازکمن  درک ، یچیپرس  هکنآ  ابیز و  هزیکاپ و  تفریذپ  ار  یلع  تیالو  هک  نیمز  زا  62یتمسق 

تفرگ ردارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نامسآ  رد  هک  یسک  62نیلوا 

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  رب  تاولص  اهنآ  یندیماشآ  یکاروخ و  ناگتشرف  63یضعب 

مالسلا هیلع  یلع  ندید  يارب  هکئالم  64قایتشا 

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  هب  دنگوس  ناشدوخ ، نایم  رد  ناگتشرف  64دنگوس 

.دنتفرگ یم  تقبس  تخیر  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  زا  هک  یبآ  نتفرگ  يارب  64ناگتشرف 

.دیآ یم  دَجو  هب  مالسلا  هیلع  یلع  لئاضف  زا  جارعم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  66ربمایپ 

.تسا نینموملا  ریما  مالسلا  هیلع  یلع  دز  یم  ادص  هک  دید  یسورخ  جارعم ،  رد  مَلَس  َو  یِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  68ربمایپ 
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هکئالم نیب  مکح  يارب  نامسآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  69جورع 

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  ناگدنب ، نایم  رد  دنوادخ  يانیب  69مشچ 

تسادخ هب  كرشم  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  رب  71بئاع 

ناریمن ارم  هدادن يا  ناشن  نم  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هرهچ ي  ات  72ایادخ 

رثوک 72ثیدح 

مالسلا هیلع  یلع  فهک و  باحصا  73ثیدح 

مالسلا هیلع  یلع  هحفاصم  75ثیدح 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هب  یبوط  تخرد  76قوش 

جارعم بش  نهاریپ  ثراو  مالسلا  هیلع  76یلع 

مالسلا هیلع  یلع  هب  یهتنملا  هردس  تخرد  76قوش 

مالسلا هیلع  یلع  بلق  77تعسو 

دسر یم  لامک  هب  دشاب  هتشاد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  سک  78ره 

لطّسلا 78ثیدح 

قیقع يور  مالسلا  هیلع  یلع  مان  ندش  80کح 

مالسلا هیلع  یلع  اب  طقف  ربمایپ  توخا  82دقع 

یناحیص هلخن  82ثیدح 

ینامسآ ماج  83ثیدح 

دش هدرپس  مالسلا  هیلع  یلع  هب  طقف  هللا  لوسر  هّصاخ  86لیاسو 

تفر الاب  ربمایپ  هناش ي  رب  مالسلا  هیلع  یلع  87اهنت 

دنک یمن  امرگ  امرس و  زا  یتحاران  ساسحا  مالسلا  هیلع  88یلع 

لعنلا بحاص  89ثیدح 

نیقباس 90ثیدح 

مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  باطخلا  هلیل  90ثیدح 

لیلخ ود  نایم  مالسلا  هیلع  92یلع 

مانألا رانم  مالسلا  هیلع  92یلع 

بلُص 93ثیدح 
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لّوا 93ثیدح 

مود 93ثیدح 

موس 93ثیدح 

رایتخا 93ثیدح 

تهابش 94ثیدح 

لوا 94ثیدح 

مود 94ثیدح 

موجُه 95ثیدح 

داشرتسا 96ثیدح 

قوراف 97ثیدح 

نایعیش لئاضف  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  98یتسود 

.تسا لامعا  نیرترب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  98یتسود 

.انعم مامت  هب  يدنمتداعس  مالسلا  هیلع  یلع  98یتسود 

.دریگ یم  تروص  یتحار  هب  وا  ندنک  99ناج 

.تسا تشهب  رد  ایند  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رادتسود  99هعیش و 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  نایعیش  لاح  هب  100اشوخ 

.میراد یم  تسود  ار  نایعیش  ترایز  101ام 

اه یتخس  لمحت  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نایعیش  باوث  101رجا و 

دحا هوک  زا  رت  تباث  نیّبحم  بلق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  101یتسود 

.دش یمن  قلخ  خزود  مالسلا ، هیلع  یلع  یتسود  102اب 

.دنتباث مالسلا  هیلع  یلع  یتسود  رب  ناراگزیهرپ  102طقف 

نمؤم هفیحص  مالسلا  هیلع  یلع  102یتسود 

.دنا هدش  هدیرفآ  ینیریش  زا  ام  103نایعیش 

مالسلا هیلع  یلع  نایعیش  صوصخم  شرع  ریز  رد  103هتشون يا 

مالسلا هیلع  یلع  نارادتسود  هب  نداد  ماعط  104باوث 

.دندز گنچ  هشیر  لصا و  هب  مالسلا  هیلع  یلع  104ناتسود 
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.دنتسه نیمّلعتم  مالسلا  هیلع  یلع  105نایعیش 

هللا تیحت  لها  مالسلا  هیلع  یلع  105نیبحم 

دننک یم  رافغتسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  نیبحم  يارب  یهلا  ياه  106هکئالم 

تسا هعیش  هللا ، 106لیبس 

نایعیش یتشهب  ياه  هناخ  107تیفیک 

دندرب یمن  هرهب يا  یبوخ  زا  ًادبا  هعیش  نیفلاخم  دوبن ، مالسلا  هیلع  یلع  هعیش  107رگا 

تسا مالسلا  هیلع  میهاربا  تّلم  رب  مالسلا  هیلع  یلع  108بّحم 

دهد یم  رس  َنوُّبِحُْملا  َنْیَأ  يادن  تمایق ، هصرع ي  رد  108يدانم 

هنع هللا  یضر  رذوبا  110ثیدح 

تسا مالسلا  هیلع  یلع  ّبح  اهتدابع  110لضفا 

دیحوت طرش  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نتشاد  111تسود 

تسا مالسلا  هیلع  یلع  هب  تبحم  هرابرد ي  تمایق  لاوس  111نیلوا 

نادنزرف بََسن  کحَم  مالسلا  هیلع  یلع  هب  113تبحم 

مالسلا هیلع  یلع  نیبحم  تمایق ، زور  دارفا  نیرترون  113رپ 

نابز رب  تمکح  ققحت  بجوم  مالسلا ، هیلع  یلع  هب  114تبحم 

تمایق زور  مالسلا  هیلع  یلع  نمشد  یگدیرب  114تسد 

يراصن دوهی و  هگرج ي  هب  قحلم  مالسلا  هیلع  یلع  114نمشد 

مالسلا هیلع  یلع  نانمشد  115يدوبان 

تمایق زور  رد  116ییانیبان 

!؟ مالسلا هیلع  نینموملاریما  نمشد  ندرک  116ریس 

مالسلا هیلع  یلع  اب  ینمشد  رطاخ  هب  ناراب  زا  ندش  116مورحم 

تسوا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  ینمشد  مالسلا  هیلع  یلع  اب  117ینمشد 

شنایعیش مالسلا و  هیلع  یلع  صوصخم  فارعا  117هاگیاج 

دوش یم  هداد  تنیز  مالسلا  هیلع  یلع  بح  هطساو ي  هب  سلاجم  118لفاحم و 

: ذخآم 119عبانم و 

زکرم 123هرابرد 
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( نایعیش مالسلا و  هیلع  نینموملاریما  لئاضف   ) تایح همشچ 

باتک تاصخشم 

.1358 دمحا ، یناتسره ، یمیهاربا  هسانشرس :

.یناتسره یمیهاربا  دمحا  تایح ، همشچ  روآدیدپ : مان  ناونع و 

هیمئاق 1390 ناهفصا : رشن : تاصخشم 

.ص  113 يرهاظ : تاصخشم 

اپیف یسیون : تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  .ص 113 ؛ همانباتک : تشاددای :

بقانم لئاضف و  .ق   40 ترجه -  زا  لبق  لوا 23  ماما  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  عوضوم :

یمیرک دیمحلادبع  ارآ : هحفص 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  ناضمر ، جنپ  نابایخ  يوربور  دیس ، دجسم  نابایخ  .ناهفصا  - 1 شخپ : زکارم 

میکح يارسباتک  میکح ، دجسم  يوربور  میکح ، نابایخ  .ناهفصا  - 2

بیط يارسباتک  نامسیر ، رازاب  قازرلادبع ، نابایخ  .ناهفصا  - 3

ص:1

هراشا
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همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ماَلَّسلا ِْهیَلَع  ٍِبلاَطِیبَأ  ِْنبا  یَلَع  نیِّدلا  ُبوُسْعَی  َنِیلَّجَحُْملا َو  ِّرُْغلا  ُِدئاَق  َنیِقَّتُْملا َو  ُماَمِإ  َملاع  مولظم  لوا  هب  میدقت 
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یب مالـس  داد و  رارق  دوخ  ماعنا  رب  لیلد  شلـضف و  ندش  دایز  ثعاب  شباتک و  زاغآ  رـس  ار  دمح  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  دـمح و 
فینح نید  هب  ار  ام  هک  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  دمحم و  ترضح  رشب ، نایداه  ناگدنب و  نیرت  میظع  نیرت و  فیرش  هب  یهلا  نایاپ 

.دندومن ییامنهار 

ره هک  يروط  هب  تساهنآ  بقانم  لئاضف و  سونایقا  هب  دورو  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  دمحم و  تخانـش  تفرعم و  ياه  هار  زا  یکی 
لئاضف سونایقا  زا  يا  همـشچ  هلاسر  نیا  ساسا  نیا  رب  دیـسر .  دهاوخ  تیالو  میظع  تردق  فراعم و  مولع و  هب  دیـسر  نادـب  سک 
ترضح نآ  ناقـشاع  ناگتفیـش و  هب  هدنهد  تایح  هک  تسا  مالـسلا -  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نِیلَّجَحُْملا -  ِّرُْغلا  ِدئاَق  نینموملا و  ماما 

هدش هراشا  هصالخ  روط  هب  ار  ترضح  نآ  ناتسود  نایعیش و  لئاضف  یخرب  نآ  رب  هوالع  .تسا  هدیدرگ  میظنت  قاروا  نیا  رب  هدوب و 
.تسا

دیما مالـسلا .  هیلع  ترـضح  نآ  نیبحم  هب  يولع  تیالو  فراعم  زا  یـشخب  یفرعم  ياتـسار  رد  تسا  یکچوک  شالت  هعومجم  نیا 
.دریگ رارق  ناشیا  تیانع  دروم  هک  تسا 

جاح نیملسملا  مالسالا و  تجح  بانج  ززعم ، مرکم و  داتسا  دنمجرا  رورـس  هناقفـشم  هنازوسلد و  يراکمه  زا  تسا  مزال  نایاپ  رد 
.دندومن دوخ  تدعاسم  يرای و  نوهرم  ار  ام  هلاسر  نیا  يادتبا  زا  هک  میامن  ینادردق  رکشت و  يوبن  دیجم  دیس 

یناتسره یمیهاربا  دمحا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  نیکسم 
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مالسلا هیلع  یلع  صوصخم  بقانم  لئاضف و 

تسا مالسلا  هیلع  یلع  صوصخم  لئاضف  نیرتالاب 

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  لاق : ِباَّطَْخلا …  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  … 

یناربطلا (1) هجرخأ  لاق  .يدرلا » ِنَع  ُهَّدُرَی  يَدُْهلا َو  َیلِإ  ُهَبِحاَص  يِدْهَی  یَلَع ، ٍلْضَف  َْلثِم  ُبَسَتْکُم  َبَسَتْکا  اَم  »

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور  باطخ  نب  رمع  زا 

هب سک  ره  هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  ترـضح  نآ  لئاضف  تسا ، هدـماین  لئان  لـیاضف  بسک  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هزادـنا  هب  سکچیه 
.دشخب یم  ییاهر  یهارمگ  زا  دنک و  یم  تیاده  تسار  هار  هب  ار  وا  دسرب ، نآ  تقیقح 

.تسا هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  مه  یناربط » »

: ُلوُقَی ٍلَْبنَح  َْنب  َدَمْحَأ  ُْتعِمَس  ُلوُقَی ؛ ِّیِسوُّطلا  ٍروُْصنَم  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق 

مالسلا (2) هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَِعل  َءاَج  اَم  ِلئاَضَْفلا  َنِم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِباَحْصَأ  ْنِم  ٍدَحَِأل  َءاَج  اَم 

: تفگ یم  هک  مدینش  لبنح  نب  دمحا  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  یسوط  روصنم  نب  دمحم 

ص:15

ص 167. ج 1 ، هتسلا ، حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  - 1
ص 107. ج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  - 2

( نایعیش مالسلا و  هیلع  نینموملاریما  لئاضف   ) تایح www.Ghaemiyeh.comهمشچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 24 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3121/AKS BARNAMEH/#content_note_15_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3121/AKS BARNAMEH/#content_note_15_2
http://www.ghaemiyeh.com


رکذ یلئاضف  نانچنآ  ربمغیپ ، هباحـص ي  زا  کیچیه  يارب  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  هدش  شرامـش  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  هک  یلئاضف 
.تسا هدشن 

: َلاَق ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  رکاسع  ُْنبا  َلاَق 

: َلاَق ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  رِکاسع  ُْنبا  جرخا  مالسلا و  هیلع  ِیلَع  ِیف  َلََزن  اَم  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِباَتِک  ْنِم  ٍدَحَأ  ِیف  َلََزن  اَم 

(1) .ٍهَیآ هَئاِم  ثاََلث  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِیف  َلََزن 

هراب ي رد  هدـش ، تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نأش  رد  میرک  نآرق  رد  هک  یتایآ  تسا ، هدرک  لقن  ساـبع  نبا  زا  رکاـسع  نبا 
.تسا هدشن  لزان  هباحص ، زا  کی  چیه 

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  ساَّبَع  ُْنبا  َلاَق 

(2) نَسَْحلا َابَأ  اَی  َکَِلئاَضَف  اْوَصْحَأ  اَم  ٌباَّسُح  َّنِْجلا  ٌباَّتُک َو  َْسنِْإلا  ٌماَْلقَأ َو  َضاَیِْغلا  ٌداَدِم َو  َرْحَْبلا  َّنَأ  َْول 

ار وـت  لـئاضف  دـنناوت  یمن  دـنوش  رگباـسح  ناـّینِج  هدنـسیون و  اـهناسنا  ملق ، اـهلگنج  ناـتخرد  بکرم ، اـهایرد  رگا  نسحلا ! اـبا  يا 
.دنرامشب

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  ِِبقاَنَْملا  ْنِم  َو 

ٌِّیلَع ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ٌبُوتْکَم  ِرَخْآلا  یَلَع  ُِّیبَّنلا َو  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ٌبُوتْکَم  اَمِهِدَـحَأ  یَلَع  اَذِإ  ِْهیَحاَـنَج َو  َرَـشَن  ْدَـق  ُلـِیئَْربَج َو  ِیناَـتَأ 
یِصَْولا

مدزن دوب  هدرتسگ  ار  شلاب  ود  هک  یلاح  رد  لیئربج  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  یثیدـح  بقانم  باتک  زا  و 
زج ییادخ  .دوب  هدش  هتشون  شلاب  ود  زا  یکی  رب  دمآ ،
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: دروخ یم  مشچ  هب  هلمج  نیا  شرگید ، لاب  رب  .تسا و  ربمایپ  دمحم  تسین ، اتمه  یب  يادخ 

« .دشاب یم  وا  نیشناج  یصو و  مالسلا  هیلع  یلع  تسین ، اتمه  یب  يادخ  زج  ییادخ  »

مالسلا هیلع  یلع  تدالو  نامز  رد  بیجع  رارسا 

رد هیجان  هقرف ي  نایم  رد  فورعم  رب  انب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  براغملا  قراشملا و  ماما  نیقتملا  یلوم  تداعـس  اب  تدـالو 
.تسا هدش  حیرصت  یفاک  لوصا  فیرش  باتک  رد  خیرات  نیمه  هب  هدش و  عقاو  لیفلا  ماع  زا  ما  یس  لاس 

لاس رد  ترضح ، نآ  هک  اریز  دوب  نراقم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تدالو  زا  ما  یـس  لاس  اب  ترـضح  نآ  دلوت 
دومن و رونم  دوخ ، مودق  رون  هب  ار  ملاع  دراذگ و  مدـق  ایند ، ملاع  هب  لیف  باحـصا  تکاله  زا  زور  جـنپ  هاجنپ و  زا  دـعب  لیفلا ، ماع 

ردام هک  اهیلع  هللا  مالـس  دسا  تنب  همطاف  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هدش  لقن  هک  یتیاور  اب  خیرات ، نیا  دـنک  یم  تقفاوم 
لوسر ترضح  تدالو  هب  نداد  تراشب  اب  ار  یلاحـشوخ  رورـس و  ات  دمآ  شرهوش  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  دزن  دوب  مالـسلا  هیلع  ریما 

وا هب  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  تفگ  نخـس  اهیلع  هللا  مالـس  دـسا  تنب  همطاـف  اـت  دروآ  ناـغمرا  هب  وا  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
: تفگ

لثم و يربمغیپ -  زا  ریغ  هب  زیچ -  همه  رد  هک  وت ، زا  يدولوم  هب  میوگب  وت  هب  ار  یگرزب  تراشب  مه  نم  اـت  ْتبَـس »  » کـی نک  ربص 
لوسر تدالو  نایم  تسا و  لاس  یس  ْتبَس ،»  » .دشاب و ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترـضح  ینعی   ) دولوم نیمه  دننام 

.دش هلصاف  لاس  یس  مالسلا ، هیلع  ریما  ترضح  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

لهچ و لاس  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تدالو  هک  تسا  نیا  شدافُم  هک  خیراوت  زا  یـضعب  اب  دوش  یم  قفاوم  زین  و 
.دیدرگ و عقاو  زیورپ ، ورسخ  یهاشداپ  مهدزاود  لاس  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  تدالو  دوب و  ناوریشونا  یهاشداپ  تنطلس  مود 

ءاملع هک  دوب  وا  تدالو  رب  يرایسب  ياهتراشب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تاوَلَج  ِروهظ  زا  لبق  هک  روطنامه 
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هیلع بلاطوبا  هب  دـش  هداد  تراشب  يولع ، دیـشروخ  عولط  زا  لـبق  زین  روطناـمه  .دـنا  هتـشون  طوسبم ، روط  هب  دوخ  بتک  رد  خـیرات 
: تفگ يراصنا  رباج  هکنانچ  مالسلا 

.درکن ادخ  زا  تدم  نیا  رد  یلاؤس  تساوخرد و  دومن و  تدابع  ار  يادـخ  لاس  دون  دـصکی و  هک   (1) ْبیَعُد نب  مِْرثُم  مان  هب  یبهار 
بهار يوـس  هب  ار  بلاـطوبا  ترـضح  دـنوادخ  سپ  دـنایامنب  وا  هب  ار  دوـخ  تسود  هک  تساوـخ  لاـعتم  يادـخ  زا  يدـنچ  زا  سپ 

مادک زا  تساجک و  زا  دینش  ات  درک و  لاؤس  شا  هلیبق  شنطو ، زا  ترـضح  نآ  زا  دید  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  ات  بهار  .داتـسرف و 
: تفگ دیسوب و  ار  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترضح  كرابم  تروص  رس و  تساخرب و  يدنت  هب  تسا  هلیبق 

هک دومن  ماهلا  ارم  یلاعت ، قح  هک  ار  وت  داب  تراشب  بلاـطوبا ! يا  .متخانـش  ار  ادـخ  تسود  اـت  دربن  اـیند  زا  ارم  ادـخ  هک  دـمحلا هللا 
زا يدید ، یتفایرد و  ار  وا  وت  رگا  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  شمان  تسا و  هللا  یلو  وا  هک  يرسپ  دنزرف  وت ، بلُـص  زا  دور  یم  نوریب 

.ناسرب مالس  وا  هب  نم 

مالسلا هیلع  یلع  تیالو  هب  رارقا  اب  نآ  ندش  فرط  رب  مالسلا و  هیلع  یلع  تدالو  ماگنه  دیدش  هلزلز ي 

يروط هب  تفرگ  ارف  ار  هکم  یلاها  دـیدش  يا  هلزلز  .تشاد  دوخ  مِحَر  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دَـسَا ، تنب  همطاف  هک  ینامز 
یم نیمز  يور  رب  دـش و  یم  یـشالتم  مه  زا  اـههوک ، داـتفا و  یم  رد  ور  هب  اـه  تب  نیمز ، تـکرح  تدـش  زا  هـلزلز ، عـقوم  رد  هـک 

، دشن تاجن  زا  يربخ  یلو  دنهد  تاجن  میظع  رما  نیا  زا  ار  نانآ  دننک و  هلزلز  عفر  دیاش  ات  دـندش  اه  تب  هب  لسوتم  مدرم  تخیر و 
هب ار  اه  تب  دنتفرگ  میمـصت  نانآ  دش  اسرف  تقاط  تخـس و  رایـسب  هکم  لها  رب  راک  دش و  رتدیدش  هلزلز  رما  اهبـش  زا  یبش  هکنآ  ات 

رثؤم چیه  دندید  یلو  دوش  رتمک  هلزلز  هدش و  عقاو  رثوم  دیاش  ات  دنربب  يدنلب  ياج 
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ص 10. ج 35 ، راونالاراحب ، كر ، - 1

( نایعیش مالسلا و  هیلع  نینموملاریما  لئاضف   ) تایح www.Ghaemiyeh.comهمشچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 27 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3121/AKS BARNAMEH/#content_note_18_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دننزب شیرق  دیس  نماد  هب  لسوت  تسد  هدمآ ، مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترضح  شیپ  هب  دندش  راچان  دشن ، عقاو 

همه هک  دز  يدنلب  دایرف  تفر و  هوک  يالاب  هب  یتمظع  هوکش و  اب  دیـشوپ و  ار  دوخ  یبرع  يادر  زین  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  ترـضح 
: دومرف دندینش ، یم  ار  نآ 

تماما و هب  رارقا  دـینکن و  تین  ار ، وا  تعاطا  رگا  هک  دراذـگ  یم  نیمز  هصرع ي  هب  اپ  یقولخم  بش  نیا  رد  مدرم  يا  ساـنلا ! اـهیأ 
ترـضح نآ  تدالو  تماما و  رب  رارقا  همه  هکم  یلاها  دنک ، َربِز  ریز و  ار  نیمز  ات  تسین  رادرب  تسد  هلزلز ، نیا  دییامنن ، وا  تیالو 

: تفگ دومن و  دنلب  ار  دوخ  ياهتسد  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترضح  سپ  دندومن ،

(1) ِهَمْحَّرلا » ِهَْفأَّرلِاب َو  َهَماَِهت  یَلَع  َْتلَّضَفَت  اَّلِإ  ِءاَْضیَْبلا  ِهَّیِمِطاَْفلِاب  ِهَِیلاَْعلا َو  ِهَّیِوَلَْعلِاب  ِهَّیِدوُمْحَْملا َو  ِهَّیِدِّمَحُْملِاب  َُکلَأْسَأ  يِدِّیَس  یَِهلِإ َو  »

یم ارف  ار  اهنآ  یـصوصخ ، ای  یمومع  دیادش  ات  دش  نیا  رب  مسر  تداع و  دعب  هب  عقوم  نآ  زا  برع  تفای و  نیکـست  هلزلز ، نآ  سپ 
.دنتسناد یمن  ار  نآ  موهفم  قادصم و  یلو  دش  یم  باجتسم  اهنآ  ياعد  دندرک و  یم  اعد  جْهَن ، نیمه  هب  تفرگ 

وت و هب  مراد  نامیا  نم ، راگدرورپ   » تفگ .دـمآ و  مارحلادجـسم  دزن  دـش ، کیدزن  دـسا  تنب  همطاـف  ناـمیاز  رما  نوچ  هلمجلاـب ، و 
مالک هب  مدومن  قیدصت  يا و  هدومرف  لزان  هک  ییاه  باتک  ناربمایپ و  زا  قلخ ، يوس  هب  يا  هداتـسرف  وت  هچنآ  هب  میامن  یم  قیدـصت 

رما تسا ، نم  مکـش  رد  هک  يدولوم  نیا  قح  هب  ار و  هناخ  نیا  درک  انب  هک  یـسک  نآ  قح  هب  ایادـخ  نامحرلا ، لیلخ  میهاربا ، مدـج 
، ناشلا همیظع  نانز  زا  نت  راهچ  مدـید  تفگ : همطاف  .دـش  هناخ  لخاد  همطاف  دـش و  زاـب  رد  سپ  نک .» ناـسآ  نم ، رب  ار  وا  تدـالو 

.ار یتشهب  نانز  زا  اهنآ ، ریغ  مالسلا و  هیلع  یسوم  ردام  هیسآ و  میرم ، ءاوح ،

ص:19
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.دندروآ اج  هب  مه ، دروم  نیا  رد  دندومن ، راتفر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تدالو  عقوم  رد  هک  يوحن  هب  سپ 

نانز شردام و  رب  درک و  يراج  نابز  رب  نیتداهش  دروآ و  اج  هب  دنوادخ  يارب  هدجـس  دش ، دلوتم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نوچ 
ار وا  تفای ، هزیکاپ  یکدوک  ار  وا  همطاف  شردام  سپ  .دـش  ینارون  شا  یناشیپ  رون  زا  نامـسآ  ماـگنه  نیا  رد  درک و  مالـس  یتشهب 

.دمآ نوریب  هبعک  هناخ ي  زا  هتشادرب 

دوجو هب  دمآ  نوچ  یلع  قح ، هناخ ي  رد 

دوزف هبعک  فرش  رب  فرش  هنوگ  دص 

دورد هب  شیادخ  داتسرف  کیربت 

دوصقم ُدب  نیمه  ما  هناخ  تقلخ  زک 

شدلوت ماگنه  مالسلا  هیلع  یلع  نداد  لسغ  رد  بیجع  قافتا 

مرح برد  هب  زور  دـنچ  زا  دـعب  داتفا و  رد  يا  هلداجم  تبحـص و  مالـسلا  هیلع  یلع  مان  هیمـست ي  رد  رداـم  ردـپ و  ناـیم  یتیاور  هب 
: تسا نیا  شتیب  کی  هک  درک  زاغآ  يزیچ  هدرک ، نامسآ  يوس  هب  ور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ردام  دندمآ و 

یضرملا َکِمْکُِحب  اََنل  َنََّیب 

ِیبَّصلا اَذَه  ِنِم  يَرَت  اَذ  اَم 

نآ دناوخ و  یم  یفتاه  هک  دیسر  یتایبا  هبعک  هناخ ي  ماب  زا  هاگان  كدوک ، نیا  مان  رد  تسوت  ياضر  هچنآ  امرف  مکح  یهلا ، ینعی 
: تسا نیا  شتیب  کی  تایبا 

ٍِّیلَع ٍخِماَش  ْنِم  ُهُمْساَف 

ِِّیلَْعلا َنِم  َُّقتْشا  ٌِّیلَع 

تقفش تیاهن  تبحم و  تیاغ  زا  ار  وا  دولوم ؟ نآ  تساجک  دندومرف : ربمایپ  سپس  .تسا  قتشم  یلٌع  زا  یلع  تسا ، یلع  وا  دنلب  مان 
هیلع یلع  ترـضح  تسار  فرط  نوچ  درک ، زاـغآ  ار  نتـسش  دوخ  تسرپ  قح  تسد  هب  هدومن  بلط  یبآ  هدروآ ، نوریب  هراوهگ  زا 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هکنآ  یب  دش  لیام  پچ  فرط  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  كرابم  ندب  دوخ  هب  دوخ  تسـش ، ار  مالـسلا 

.دننادرگب ار  رورس  نآ 
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يرب هب  يرب  زا  تشگ  نآ  زا  لسغ  تقو  هب 

وا رب  زا  ترضح  تسد  دشکن  یتمحز  هک 

ردام .دش  رت  هدید  بآ  زا  شکرابم  نساحم  هک  تسیرگ  ردقنآ  درک ، هدهاشم  ار  لاح  نیا  نوچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
یم تفگ : تسیچ ؟ امش  هیرگ ي  ببس  هللا ! لوسر  ای  دنتفگ : هدرک ، ربمغیپ  هب  ور  مالـسلا  امهیلع  بلاطوبا  ترـضح  نینموملاریما و 
زور مداد ، لسغ  نم  ار  یلع  لوا  زور  رد  دنادرگب : ارم  هکنآ  یب  مدرگ  یم  وا  شیپ  رد  مه  نم  دهد ، یم  لسغ  ارم  كدوک  نیا  منیب 

ور نیا  زا  تشاذـگ ، مالـسلا  هیلع  یلع  ناهد  رد  نابز  يدـیزم  تدـم  دـش  غراف  نداد  لسغ  زا  نوچ  .داد  دـهاوخ  لسغ  ارم  وا  رخآ 
.دییور ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نوخ  تسوپ و  تشوگ و 

دروم هدـش و  هداد  لسغ  ادـخ  بیبح  نیَملاع ، ِرورَـس  ْلوا  طسوت  مامت ، ِتکوش  تمظع و  اـب  شدـلوت  نینچنیا  هک  یـسک  اـیآ  لاـح 
دروم هنوگ  نیا  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هباحـص ي  زا  تسا  یـسک  هچ  دوب ، دـهاوخن  رـشب  لـضفأ  دریگ  رارق  مارتحا 

(1) دشاب ؟ هدش  عقاو  تمظع  مارتحا و 

دوب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تکرب  اب  ناهد  بآ  دندرک ، لیم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  يزیچ  نیلوا 

، دهد ریش  ار  وا  تساوخ  یم  اهیلع  هللا  مالـس  دسا  تنب  همطاف  شردام ، هچ  ره  ادتبا ، رد  هک  تسا  هدیـسر  رتاوت  هب  رابخا  حاحـص  رد 
رورـس هب  ربخ  نوچ  دوب ، جهن  نیا  رب  یتدـم  دومن ، یم  زاغآ  هیرگ  هدرکن  لوبق  ترـضح  نآ  یلو  تشاذـگ ، یم  شناهد  رد  ناتـسپ 

ندـیکم زا  دـعب  داهن و  شناهد  رد  نابز  تفرگ و  رارق  شرانک  رد  دـمآ و  دیـسر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تانئاک 
نینمؤملاریما هک  يزیچ  لوا  هجو  ره  هب  دوصقملا  .دروخ  ردام  ریش  نابز ،
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ام َو   » رارـسا همـشچرس ي  هک  یبن  نآ  باعل  تاحـشرت  تنمیم  زا  تسا و  رورـس  نآ  تاکرب  اب  ناهد  باعل  دروخ  مالـسلا  هیلع  یلع 
شْرَْعلا نوُد  اَّمَع  ِینُولَس  دومرف : هدمآ  ربنم  رب  هک  دش  اناد  يا  هبترم  هب  دعب  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی 

درکن زاب  رگید  سک  چیه  رب  ار  شمشچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  زج  هب  دلوت ، ماگنه  مالسلا  هیلع  یلع 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  مشچ  رد  تساوخ  دیناسر و  مارحلادجسم  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  لهجوبا  دش ، دلوتم  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ 
هتسناوتن هتـشاذگ ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  مشچ  رب  ار  دوخ  ناتـشگنا  تسناوتن  درک  شالت  دنچ  ره  دشکب  يا  همرـس  مالـسلا 

هک تشاذگ  لهجوبا  تروص  رب  یلیس  نانچ  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ناتسد  یهلا ، توق  اب  لاح ، نآ  رد  دیامن  زاب  ار  الوم  نامشچ 
نینموملاریما ردام  .دوُمن  یم  ملاع  قلخ  هب  نیعل  نآ  یتساران  دوب و  شرمع  رخآ  ات  تساران  نآ  دش و  جـک  شندرگ  داتفا و  نیمز  رب 

: تفگ هتشگ  نیگهودنا  ینعم  نیا  زا  مالسلا  هیلع 

؟ ییامرف یمن  ملاع  هب  يرظن  ییاشگ و  یمن  هدید  ارچ  مدنبلد  دنزرف  يا 

باتشب هدش ، دلوتم  وت  ّمع  نبا  : » هک دیسر  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  مانَا -  دیس  هب  کَلَم  کی  ماهلا  لاح  نیا  رد 
« .بایرد ار  وا  و 

يوسیگ يوب  ات  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هظحل ، نآ  رد  تفرگ ، نماد  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دمآ و  مارحلادجسم  رد  ترـضح  نآ 
دوتس و ار  وا  هدروآ ، اج  هب  وا  تیحت  مالس و  دوشگ و  وا  يارآ  ناهج  لامج  رب  هدید  دیسر ، شماشم  هب  راگدیرفآ  بوبحم  رابکشم 

(1) دیشک نآ  هدید ي  رد  ُرَصَْبلا » َغاز  ام   » همرُس ي

داشگن رظن  یسک  يور  رب  لوسر  زج  هب 

وا رظنم  هب  هتشاد  يرظن  لَزَا  زا  هک 
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مالسلا هیلع  یلع  دلوت  ماگنه  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صوصخم  هقالع ي 

ِماَرَْحلا ِهَّللا  ِْتَیب  ِیف  ٌدُولْوَم  ُهَدَْعب  َال  ُهَْلبَق َو  ْدـَلُوی  َْمل  ِلیِْفلا َو  ِماَع  ْنِم  َنِیثاََلث  َهَنَـس  ٍبَجَر  ْنِم  َرَـشَع  َِثلاَّثلا  هَعُمُْجلا  مْوَی  ایلع  تدـلوف  َلاَق :
ِمیِظْعَّتلا ِیف  ِهِّلَحَِمل  ًالاَلْجِإ  ُهُمْسا َو  َّلَج  ِهَّللا  َنِم  ًاماَرْکِإ  ُهاَوِس 

هللا یلص  َناَک  .یِـشاَِرف َو  ِبْرُقب  ُهَدْهَم  ِیلَعْجا  اََهل  َلاَق  ًادیِدَش َو  ًاّبُح  ِهَّللا  ُلوُسَر  ُهُّبِحُأَف  هنـس  نوثالث  رمعلا  َنِم  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  ٍِذئَمْوَی  َناَک  َو 
ِهیِغاَُنی ِهِمَْون َو  َْدنِع  ُهَدْهَم  ُكِّرَُحی  ِِهبْرُـش َو  َدـْنِع  َنَبَّللا  ُهُرِجُوی  ِِهلْـسَغ َو  ِْتقَو  ِیف  ًاِّیلَع  ُرِّهَُطی  َناَک  ِِهتَِیبْرَت َو  َرَثْکَأ  یَّلَوَتَی  ملـس  هلآ و  هیلع و 

: ُلوُقَی ِهِرْدَص َو  یَلَع  ُُهلِمْحَی  ِِهتَظَقَی َو  ِیف 

.ِیتَّیِصَو یَلَع  ِینیِمَأ  ِیتَمیِرَک َو  ُجْوَز  یِّیِصَو َو  يِرِظاَن َو  یِفْهَک َو  ِیتَفِیلَخ َو  یِّیِفَص َو  يِرِصاَن َو  یِِّیلَو َو  یِخَأ َو  اَذَه 

(1) .اَِهتَیِدْوَأ اَِهباَعِش َو  َهَّکَم َو  ِلاَبِج  ِیف  ِِهب  ُفوُطَی  ًاِمئاَد َو  ِهِِفتَک  یَلَع  ُُهلِمْحَی  َناَک  َو 

وا زا  شیپ  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  لیفلا » ماع   » زا سپ  لاس  یس  بجر ، هام  مهدزیس  هعمج ، زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دیوگ : يوار 
هیلع یلع  دلوت  ماگنه  .دنایامنب  ار  وا  ماقم  تمظع و  هلیـسو ، نیا  هب  دنوادخ  ات  دشن ، دـلوتم  ادـخ  هناخ ي  رد  سکچیه  وا  زا  سپ  و 

تشاد و یم  تسود  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تخس  دوب و  هتشذگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  كرابم  رمع  زا  لاس  یـس  مالـسلا ،
هللا یلـص  ربمایپ  كرابم  تسد  هب  وا  تناضح  تیبرت و  تاقوا  رتشیب  دـنداد و  رارق  شرتسب  راـنک  رد  ار  وا  هراوهگ ي  اـت  داد  روتـسد 

تفرگ و یم  تروص  ملس  هلآ و  هیلع و 
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يرادیب رد  دینابنج و  یم  ار  شا  هراوهگ  تفرگ و  یم  دوخ  هانپ  رد  ار  وا  ریش ، ندروخ  عقوم  رد  تسـش و  یم  ار  شندب  زاین ، ماگنه 
: دومرف یم  تفرگ و  یم  دوخ  هنیس ي  هب  ار  وا  درک و  یم  شمرگرس 

« .تسا نم  تیصو  نیما  تخد و  رسمه  یصو و  مشچ و  أجلم و  نیشناج و  هدیزگرب و  هدننک و  يرای  یلو و  ردارب و  وا  »

.درب یم  هکم  فارطا  ياهنابایب  اه و  هّرد  اههوک و  هب  درک و  یم  راوس  دوخ  شود  رب  ار  وا  هشیمه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

تفگ نخس  مالسلا  هیلع  یلع  نابز  رب  دنوادخ 

: َلاَق َرَمُع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّیِمْزَراَوُْخِلل  ِِبقاَنَْملا  ِباَتِک  ْنِم 

؟ ِجاَْرعِْملا َهَْلَیل  َکُّبَر  َکَبَطاَخ  ٍهَُغل  ِّيَِأب  َِلئُس  ْدَق  ملس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ُتعِمَس  »

؟ ٌِّیلَع ْمَأ  ِینَْتبَطاَخ  ِّبَر  اَی  ُْتُلق  ْنَأ  ِینَمَْهلَأَف  مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِهَُغِلب  ِینَبَطاَخ  َلاقَف :

ُْتعَلَّطاَف َكِرُون  ْنِم  ًاِّیلَع  ُْتقَلَخ  يِرُون َو  ْنِم  َُکتْقَلَخ  ِءاَیْشَْألِاب  ُفَصوُأ  َال  ِساَّنلِاب َو  ُساَقُأ  َال  ِءاَیْشَْألاَک َو  َْسَیل  ْیَش ٌء  اَنَأ  دَمْحَأ  اَی  َلاَقَف :
(1) ُکْبلَق َِّنئَمْطَی  ْیَک  ِِهناَِسِلب  َُکْتبَطاَخَف  مالسلا ، هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنِم  َّبَحَأ  َِکْبلَق  َیلِإ  ْدِجَأ  ْمَلَف  َِکْبلَق  ِِرئاَرَس  یَلَع 

: تفگ هک  هدش  تیاور  رَمُع  نب  هللادبع  زا  یمزراوخ  بقانم  رد 

؟ تفگ نخس  وت  اب  ینابز  هچ  اب  جارعم  بش  رد  ادخ  دیسرپ  وا  زا  هک  یسک  خساپ  رد  مدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  »

ص:24
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؟ ار مالسلا  هیلع  یلع  ای  یتخاس  باطخ  ارم  ایادخ  متفگ  دش و  ماهلا  نم  هب  سپ  مالسلا ، هیلع  یلع  نابز  اب  دومرف :

یمن فیصوت  ءایشا  اب  مدرگ و  یمن  هسیاقم  مدرم  اب  ءایشا و  نوچ  هن  متـسه  ییـش  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحا  يا  دومرف :
یلع زا  رت  بوبحم  مدـید  مدرک ، هاـگن  تلد  ياـهزار  هب  مدـیرفآ و  وت  رون  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  شیوخ و  رون  زا  ار  وت  یلو  موـش 

.دریگ مارآ  تلد  ات  متخاس ، تبطاخم  وا  نابز  اب  اذل  تسین ، تلد  رد  مالسلا  هیلع 

مالسلا هیلع  یلع  دروم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  دنوادخ  يوگتفگ 

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِِبقاَنَْملا  َنِم  َو 

َتْوََلب ْدَق  َلاَق  َْکیَدْعَـس  َْکیََّبل َو  ُْتلُقَف  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَقَف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِيَدَی  َْنَیب  ُْتفَقَو  یَهَْتنُْملا  ِهَرْدِـس  َیلِإ  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ِیب  َيِرْـسُأ  اََّمل 
ْنِم يِداَبِع  ُمِّلَُعی  َْکنَع َو  يِّدَُؤی  ًهَفِیلَخ  َکِسْفَِنل  َتْذَـخَّتا  ِلَهَف  ُدَّمَُحم  اَی  َْتقَدَـص  َلاَـق  ًاـِّیلَع  ِّبَر  ُْتُلق  َکـَل  َعَوْطَأ  َْتیَأَر  ْمُهُّیَأَـف  یِْقلَخ 

ُُهْتلََحن ًاّیِـصَو َو  ًهَفِیلَخ َو  َکِسْفَِنل  ُهْذِـخَّتاَف  ًاِّیلَع  ََکل  ُتْرَتْخا  ِدَـق  َلاَق  ِیتَرَیِخ  َکَتَرَیِخ  َّنِإ  ِیل  ْرَتْخا  ِّبَر  ُْتُلق  َلاَق  َنوُمَْلعَی  اـَل  اَـم  ِیباَـتِک 
ُرُون ِینَعاَطَأ َو  ْنَم  ُماَمِإ  يَدُْهلا َو  ُهَیاَر  ٌِّیلَع  ُدَّمَُحم  اَی  ُهَدَْعب  ٍدَحَِأل  ْتَْسَیل  ُهَْلبَق َو  ٌدَحَأ  اَهُْغْلبَی  َْمل  ًاّقَح  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َوُه  یِْملِح َو  یِْملِع َو 

َال ِیبْزِح َو  ْفَْرُعی  ْمـَل  ٌِّیلَع  اـَل  ْوـَل  ِینـَـضَْغبَأ  ْدَـقَف  ُهَـضَْغبَأ  ْنَـم  ِینَّبَحَأ َو  ْدَـقَف  ُهَّبَحَأ  ْنَـم  َنـیِقَّتُْملا  اَُـهْتمَْزلَأ  ِیتَّلا  ُهَِـملَْکلا  َوُـه  ییاَِـیلْوَأ َو 
(1) ِیئاَِیلْوَأ

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دسیون : یم  بقانم  رد 

ص:25
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: دومرف لاعتم  دناودخ  سپ  لج  زع و  ادخ  هاگشیپ  رد  مداتسیا  هک  ییاج  یهتنملا  هردس  ات  مدیسر  دنداد  ریس  نامسآ  هب  ارم  نوچ 

یلع ایادخ ! متفگ  وت ؟ يارب  دنرت ، عبات  نانآ ، زا  کیمادـک  يا ، هدومزآ  ارم  نیقولخم  دومرف : ْکیَدْعَـس ، َْکیََّبل َو  متفگ : دـمحم ! يا 
وت فرط  زا  هک  يا  هدـیزگرب  يا  هفیلخ  دوخ  يارب  اـیآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يا  یتـفگ  تسار  دومرف : مالـسلا ، هیلع 

نوچ نم ، يارب  نک  باختنا  وت  ایادخ  متفگ  دهد ؟ شزومآ  دنناد  یمن  هک  يدراوم  رد  مناگدنب  هب  ار  مباتک  و  دـنک ؟ ادا  ار  هفیظو ) )
ملع و نادب و  یـصو  هفیلخ و  دوخ ، يارب  ار  وا  سپ  مدـیزگرب ، تیارب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دومرف : تسا ؟ نم  باختنا  هب  وت  باختنا 
، دیسر دهاوخن  مه  وا  زا  سپ  هدیسرن و  وا  زا  شیپ  ماقم  نیا  هب  یـسک  تسا و  نینمؤملاریما  ًاقح  وا  میزومآ و  یم  وا  هب  ار  دوخ  ملح 
وا تسا و  نم  يایلوا  رون  دنک و  تعاطا  ارم  هک  تسا  یـسک  ياوشیپ  تیاده و  مچرپ  یلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يا 

نمشد ار  وا  هک  یسک  هتـشاد و  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  وا  هک  یـسک  ما ، هدرک  بجاو  ناراکزیهرپ  رب  هک  تسا  يا  هملک  نامه 
.ددرگ یمن  هتخانش  نم  يایلوا  بزح و  دشابن ، مالسلا  هیلع  یلع  رگا  هتشاد  نمشد  ارم  درادب 

دنک یم  راختفا  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ناگتشرف  دزن  لاعتم  يادخ 

هیلع رقاب  دمحم  زا  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  دانتسا  اب  هماع  قیرط  زا  مالسلا  مهیلع  همئالا  بقانم  رد  ناذاش  نب  هیقف  نسحلاوبا 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  مالـسلا 

: مدرک لاؤس  وا  زا  .دوب  رورسم  لاحشوخ و  هک  یلاح  رد  دش  لزان  نم  رب  مالسلا  هیلع  نیما  لیئربج  زورما  حبص  دندومرف :

؟ یتسه لاحشوخ  رورسم و  تلع  هچ  هب 

مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تتما  ماما  یصو و  ردارب و  طسوت  وت  انامه  مشابن ، رورسم  لاحـشوخ و  هنوگچ  دمحم ! يا  داد : باوج 
كرابت يادخ  بشید  انامه  .يدش  زوریپ 
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: دومرف درک و  راختفا  ناشیا  هب  شرع  نالماح  ناگتشرف و  دزن  مالسلا  هیلع  یلع  ندرک  تدابع  رطاخ  هب  یلاعت  و 

يارب ار  دوخ  تروص  انامه  دینک ، هاگن  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  مربمایپ -  زا  دعب  نیمز  رد  متجح  هب  نم ! ناگتـشرف  يا 
یلو نم و  قـلخ  ِماـما  وا  هک  مریگ  یم  دـهاش  ار  امـش  نم ! ناگتـشرف  يا  سپ  دـلام ، یم  كاـخ  هـب  نـم  تـمظع  نـم و  دزن  عـضاوت 

(1) .تساهنآ

مالسلا هیلع  یلع  هب  دنوادخ  صاخ  هقالع ي  رطاخ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدجس 

: تسا هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  هدافتسا  اب  یِسُْرب » خیش  »

ماما اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  هک  یلاح  رد  دنتساوخ  بآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور 
نسح ماما  هب  سپس  .دندیشون  نآ  زا  دندروآ و  بآ  ناشیا  يارب  سپ  .دندوب  ناشیا  دزن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح 

: دندومرف ناشیا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندیشون و  بآ  زین  ناشیا  دندرک و  فراعت  مالسلا  هیلع 

! دشاب تناج  شون  ٍدَّمَُحم » َابَأ  اَی  ًائیِرَم  ًائِینَه  »

رب دـشاب  اراوگ  : » دـندومرف ناشیا  هب  زین  ربمایپ  دندیـشون و  بآ  نآ  زا  زین  ناشیا  دـندرک و  فراعت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  سپ 
!« هللادبعابا يا  تناج 

وت رب  دشاب  اراوگ  : » دـندومرف ناشیا  هب  زین  ربمایپ  دندیـشون و  بآ  نآ  زا  زین  ناشیا  دـندرک و  فراعت  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  هب  سپس 
« .ملاع نانز  رورس  يا  همطاف  يا 

: دندرک ضرع  ناشیا  نانز  زا  یضعب  .دندرک  هدجس  هرابکی  سپ  .دندیشون  زین  ناشیا  دنداد و  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  بآ  سپ 

اهنآ هب  يداد و  بآ  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  مالـسلا و  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  هب  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  اـی 
!؟ ارچ يدرک ، هدجس  يداد  بآ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  یتقو  اما  ًائیِرَم » ًائِینَه  : » يدومرف
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هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  يا  وت  رب  دشاب  اراوگ  دنتفگ : نم  هب  ناگتـشرف  لیئربج و  مدینـش ، مدیـشون  بآ  نم  یتقو  دندومرف : ناشیا 
 . ملس هلآ و 

نم دندوب  هتفگ  نم  هب  هک  دنتفگ  ار  نامه  زین  وا  هب  ناگتشرف  مالـسلا و  هیلع  نیما  لیئربج  دیـشون  بآ  مالـسلا  هیلع  نسح  هک  هاگنآ 
متفگ مالسلا  هیلع  نسح  هب  ار  نامه  مه 

: دنتفگ یم  اهنآ  هب  زین  ناگتشرف  نیما و  لیئربج  مدینش  دندیشون  بآ  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  نیسح و  یتقو  و 

یِِّیلَو َو اَی  ًائیِرَم  ًائِینَه  : » دـندومرف یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  مدینـش  مداد  بآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  یتقو  اـما  ناـتناج ، رب  دـشاب  اراوگ 
هک یتمعن  رطاخ  هب  ار  ادخ  مدرک و  هدجـس  نیمه  رطاخ  هب  نم  هب  مقلخ  رب  تّجح  میلو و  يا  وت  رب  دـشاب  اراوگ  یِْقلَخ » یَلَع  ِیتَّجُح 

(1)« .مدرک رکش  تسا  هداتسرف  متیب  لها  يارب 

تسا رارسا  هدنراد ي  رب  رد  هک  تسا  ادخ  بلق  مالسلا  هیلع  یلع 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  ترضح  نآ  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  هّرس » سدق   » قودص خیش 

هَّللا (2) ُدَی  اَنَأ  ِهَّللا َو  ُْبنَج  اَنَأ  ُهَرِظاَّنلا َو  ِهَّللا  ُْنیَع  ُقِطاَّنلا َو  ِهَّللا  ُناَِسل  یِعاَْولا َو  ِهَّللا  ُْبلَق  اَنَأ  ِهَّللا َو  ُْملِع  اَنَأ 

يایوگ ناسل  تسا ، هتـشادهگن  نآ  رد  ار  دوخ  مولع  رارـسا و  هک  متـسه  ادـخ  بلق  مدـنوادخ و  ملع  هدـنهد ي  شیامن  رهظم و  نم 
هجوت بناج  نآ  هب  دنا  هدش  رما  قلخ  مامت  هک  متسه  وا  بناج  ینعی  مهَّللا  ُْبنَج  نم  متسه و  وا  يانیب  مشچ  راگدرورپ و 
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.مشاب یم  یلاعت  قح  ياناوت  تسد  نم  دوشن و  لصاح  یسک  يارب  نم  هب  برقت  اب  زج  دنوادخ  برق  دننک و 

كاپ و یهلا  سدقم  تاذ  هنرگو  تسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يالاو  تامارتحا  هبنج  تسا  هدش  رکذ  ثیدح  رد  هک  ییاه  تبسن 
.تسا ءازجا  ءاضعا و  نتشاد  زا  هزنم ،

تسا مالسلا  هیلع  یلع  هدهع ي  رب  یلعا  ألم  رما 

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دنک : یم  لقن  دَوْسَأ  نب  داَدْقِم 

ُباَـتْرَی َِّیف  ِینْذِإـِب َو  اَّلِإ  ٍمَدَـق  ْنَع  ًامَدَـق  وُطْخَی  ٌکَـلَم  ِءاَـمَّسلا  ِیف  اَـم  هِضْرَـألا َو  ِتاَواَـمَّسلا َو  ِلـْهَأ  ْنِم  ِهِْقلَخ  یَلَع  ِهَّللا  ُهَّجُح  اـَنَأ  »… 
(1)« َنُولِْطبُْملا

هزاجا ي هب  رگم  دراد  یمن  رب  مدق  زا  مدق  يا  هتـشرف  اه  نامـسآ  رد  متـسه و  نیمز  اهنامـسآ و  لها  زا  قلخ  مامت  رب  ادخ  تجح  نم 
.دنداتفا دیدرت  کش و  هب  لطاب  لها  نم  هرابرد ي  نم و 

دوشن هسیاقم  وا  اب  ناگدیرفآ  زا  سکچیه 

ادخ لوسر  دزن  رد  ار  یـصخش  نم  دیوگ : هک  هدش  لقن  هشیاع  زا  یثیدح  : » دـسیون یم  نیعبرا »  » باتک رد  ِسِراَوَْفلا  ِیبَأ  نب  دَّمَُحم 
.مدیدن اهیلع  هللا  مالس  همطاف  یلع و  زا  رت  بوبحم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

مالس همطاف  ترضح  هک  مدوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  روضح  رد  يزور  دهد : یم  همادا  نینچ  ار  دوخ  نخـس  هاگنآ 
لوسر تسا ؟ یتلیـضف  هچ  نم  يارب  داب ، وت  رب  ادخ  دورد  ادخ ! لوسر  يا  وت  يادـف  مناج  دومن : ضرع  درک و  ربمایپ  هب  ور  اهیلع  هللا 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

.اَِهلْهَأ ِهَّنَْجلا َو  ِلْهَأ  ِءاَِسن  ُهَدِّیَس  ِْتنَأ  ِهَّیِّرَْبلا َو  ِیف  ِءاَسِّنلا  ُْریَخ  ِْتنَأ  ُهَمِطاَف ! اَی 
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: درک ضرع  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  .یتسه  تشهب  لها  یتشهب و  ناوناب  يوناب  وت  یناگدـیرفآ و  نایم  رد  نانز  نیرتهب  وت  همطاف ! يا 
؟ تسا تیومع  رسپ  يارب  یتلیضف  هچ  ادخ ! لوسر  يا 

« .دوش یمن  هسیاقم  وا  اب  ادخ  ناگدیرفآ  زا  یسک  .ِهَّللا  ِْقلَخ  ْنِم  ٌدَحَأ  ِِهب  ُساَُقی  َال  دومرف « : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

؟ تسا یتلیضف  هچ  مالسلا -  امهیلع  نیسح  نسح و  مدنزرف - ود  يارب  درک : ضرع  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 

.ِیتاَفَو َدَْعب  ِیتاَیَح َو  َماَّیَأ  َياتَناحیَر  َياَْطبِس و  َياََدلَو  امُه  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.دنتسه متافو  زا  سپ  یگدنز و  نارود  رد  نم  ناحیر  لُگ  ود  ناگداون و  نم و  نادنزرف  نانآ 

ردپ و دومرف : درک و  ادخ  ربمایپ  هب  ور  دمآ ، مالسلا  هیلع  یلع  هاگان  دندوب  ندز  فرح  لوغشم  ود  نآ  هک  نیب  نیا  رد  دیوگ : هشیاع 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسیچ ؟ نم  هرابرد ي  امـش  رظن  داب ! وت  رب  ادخ  دورد  ادخ ! لوسر  يا  داب  وت  يادـف  مردام 

رد رصق  نیا  دوب ، میهاوخ  رُد  زا  يرصق  رد  تشهب  رد  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  وت ، نم ، یلع ! يا  دومرف :
.تسا ناوضر  زا  شنوماریپ  تمحر و  زا  نآ  ساسا  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  شرع  ریز 

ِبِْرغَْملا َو ِقِرْـشَْملا َو  َْنَیب  اَم  ُهُرُون  َءاَضَأ  ْدَق  ٍرُون ، ْنِم  ٌجاَت  َکِسْأَر  یَلَع  َو    ٍ َْکَیلِإ ُرُْظنَی  ِْهَیلِإ َو  ُرُْظنَتَف  ٌبَاب  ِهَّللا  ُرُون  َْنَیب  َکَْنَیب َو  ُِّیلَع ! اَی 
ِلاَبَْخلا ِهَنیِط  ْنِم  اَنیِضِْغبُم  َقَلَخ  ِشْرَْعلا َو  ِتْحَت  ِهَنیِط  ْنِم  اَنیِّبُِحم  َقَلَخ  یِّبَر َو  ِینَقَلَخ  َکَقَلَخ َو  هَّیِدْرَو َو  رْمُح  ِلَلُح  ِیف  ُُلفْرَت  َْتنَأ 
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نایم شرون  هک  تسا  رون  زا  یجاـت  وت  رـس  رب  وت ، هب  نآ  ینک و  یم  هاـگن  نآ  هب  وت  هک  تسا  يرد  ادـخ  رون  نیب  وت و  نیب  یلع ! يا 
ارم وت و  مراگدرورپ  .ییامن  یم  راختفا  تسا  خرـس  لگ  گنر  هب  هک  ییاه  سابل  نایم  رد  وت  دنک ، یم  نشور  ار  ملاع  برغ  قرش و 

(1) .تسا هدیرفآ  خزود  لها  نیکرچ  ِلگ  زا  ار  ام  نانمشد  هدیرفآ و  یشرع  ریز  تنیط  زا  ار  ام  ناتسود  تسا و  هدیرفآ 

دشخرد یم  اجنآ  لها  يارب  دیشروخ  نوچمه  متفه  نامسآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

يارب متفه  نامسآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دومرف : ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ْسیَق  نب  ِْمیَلُس 
تسا هام  دننامه  نیمز  لها  يارب  ایند  نامسآ  رد  دراد و  یگدنزورف  نیمز  لها  يارب  دیـشروخ  هک  روطنامه  دشخرد  یم  اجنآ  لها 

: دومرف همادا  رد  کیرات و  بش  رد 

ِضْرَْألا ِلْهَأ  یَلَع  َمَسَق  َْول  ًاءْزُج  ِمْهَْفلا  َنِم  ُهاَطْعَأ  ْمُهَعِـسََول َو  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  یَلَع  َمَسَق  َْول  ًاءْزُج  ِلْضَْفلا  َنِم  مالـسلا  هیلع  ًاـِّیلَع  ُهَّللا  یَطْعَأ 
.یِّبَر ِِهب  ِینَرََّشب  ِهَّنَْجلا  ِیف  ٍباَجِح  ِّلُک  یَلَع  ٌبُوتْکَم  ُهُمْسا  مُهَعِسََول 

دنک یم  تیافک  ار  همه  دوش  میسقت  ملاع  لها  رب  رگا  هک  تسا  هدیشخب  تلیضف  يا  هزادنا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  دنوادخ 
یگمه ینعی  دـنک  یم  تیافک  ار  همه  دوش  میـسقت  نیمز  يور  دارفا  رب  رگا  هک  تسا  هدرک  اـطع  وا  هب  شناد  ملع و  يا  هزادـنا  هب  و 

(2) داد »…  هدژم  شدوجو  هب  ارم  مراگدرورپ  تسا  هدش  هتشاگن  تشهب  ياه  هدرپ  همه  رب  وا  مان  دنوش  یم  ِملاع 
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مالسلا هیلع  یلع  رب  لاعتم  دنوادخ  مالس 

، دّمحم يا  داد : ادـن  اهنامـسآ  رد  یفتاه  دـنتفر ، جارعم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نوچ  دـیوگ : یم  یعخن  میهاربا 
: دیوگ یم  دراد و  مالس  وت  رب  هشیمه  لجوّزع  دنوادخ 

ماَلَّسلا یِّنِم  بلاطیبا  نب  ٍِّیلَع  یَلَع  ْأَْرقا 

.ناسرب (1) بلاطیبا  نب  یلع  هب  ارم  مالس 

مالسلا هیلع  یلع  هب  لاعتم  دنوادخ  هیده ي 

: تفگ هک  تسا  يورم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  نینمؤملا  هیافک  یبنلا و  هریس  بولقلا و  حیباصم  رد 

: تفگ یفتاه  دـمآ ، نوریب  نوچ  .دربب  شنهاریپ  هدـمآرب  یجوم  هاگان  .دـش  بآ  رد  لسغ  تهج  تفر  تارف  رانک  نم  ردـپ  يزور  »
«. يَرَت اَم  ْذُخ  َِکنیِمَی َو  ْنَع  ْرُْظنا  »

: دوب هتشون  وا  رب  هک  داتفا  شنابیرگ  زا  يا  هعقر  .تفرگ  ارف  هدیچیپ ، ییابید  رد  دید  ینهریپ  درک  هاگن  نوچ 

اهاْنثَرْوَأ َِکلذَـک َو  نارْمِع  ثروی  ُصیِمَق  اَذَـه  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ  ِمیِکَْحلا  ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ٌهَّیِدَـه  ِهِذَـه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  »
« .َنیِرَخآ ًامْوَق 

هداد ثرا  هک  تسا  صیمَق  هیدـه ، نیا  مالـسلا ، هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  يوـس  هب  میکح  زیزع  دـنوادخ  زا  تسا  يا  هفحت  نـیا  ینعی ،
.رگید (2) یموق  هب  ار  وا  مهد  یم  ثاریم  نینچمه  ار ، مالسلا  هیلع  نارمع  تسا  هدش 

ص:32
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بش کی  رد  تبقنم  رازه  هس 

يا متفگ : وا  هب  مدمآ و  سابع  نبا  دزن  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  ْریَبُج  نب  دیعـس  زا  ِیلاَمَأ   » باتک رد  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُهَمْحَر  قودص  خیش 
: دومرف .منک  لاؤس  وا  هب  تبـسن  مدرم  فالتخا  مالـسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هرابرد ي  وت  زا  ات  ما  هدمآ  ادـخ  لوسر  يومع  رـسپ 

لوسر یتقو  زا  ات  يدـمآ  ینک ؟ لاؤس  هدـش ، لصاح  وا  يارب  تبقنم  رازه  هس  بش  کی  رد  هک  یـسک  زا  اـت  يدـمآ  ْریَبُج ، رـسپ  يا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  یسک  قح  هب  دومرف : سپـس  ینک ؟ لاؤس  تعافـش  مچرپ و  ضوح و  بحاص  وا و  نیـشناج  ادخ و 
هب ادخ  هک  ار  یلئاضف  زا  مهد  کی  دـنناوت  یمن  دنـسیونب  هک  یگمه  نآ  ياهتنا  ات  تقلخ  زاغآ  زا  درک  رایتخا  نالوسر  متخ  ار  ملس 

.دنسیونب هدرک ، تمحرم  وا 

ناضمر كرابم  هام  مهدفه  بش  تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  يارب  تبقنم  رازه  هس  دش و  رکذ  سابع  نبا  مالک  رد  هک  یبش  نآ  زا  دارم 
نآ هب  دوخ  راعشا  رد  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُهَمْحَر  يِرَیْمِح  دیـس  تسا و  هدش  عقاو  نآ  يادرف  رد  رَدب  گنج  هدش و  هدیمان  َِهبْرِْقلا » ُهَْلَیل   » هک تسا 

: دیوگ یم  تسا ، هدرک  هراشا 

ٍهَْلَیل ِیف  َمَّلَس  يِذَّلا  َكاَذ 

ُلیِْربِج ُلاَکیِم َو  ِْهیَلَع 

ِیف ُلیِْربِج  ٍْفلَأ َو  ِیف  ُلاَکیِم 

ُلِیفاَرَس ْمُهُوْلتَی  ٍْفلَأ َو 

اُولِْزنُأ ًادَدَم  ٍرَْدب  َهَْلَیل 

ُلِیبَابَأ ٌْریَط  ْمُهَّنَأَک 

ُهَوْذَح اْوَتَأ  اََّمل  اوُمَّلَسَف 

(1) لیِْجبَت ٌماَظْعِإ َو  َكاَذ  َو 

رازه نایم  رد  لیئربج  هتشرف و  رازه  نایم  رد  لیئاکیم  .لیئربج  لیئاکیم و  وا  رب  بش ، کی  رد  تسا  هدرک  مالس  هک  تسا  یسک  وا  و 
اهنآ لابند  هب  هتشرف و 
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رب هک  لیبابا  ياه  هدنرپ  ياهربا  دننامه  دندش ، لزان  اهنیا  کمک  يرای و  ناونع  هب  ردب  گنج  بش  رد  هتشرف  رازه  نایم  رد  لیفارسا 
نآ تشادـگرزب  مارتـحا  رطاـخ  هب  نیا  دـندمآ و  دورف  وا  ياهمدـق  رب  نوـچ  دـندرک  مالـس  یگمه  سپ  .دـندمآ  دورف  هـهربا  رگـشل 

( .تسا هدوب  ترضح 

مالسلا هیلع  یلع  هطساو ي  هب  مالسلا ، هیلع  لیعامسا  لسن  رد  تکرب 

ُْهنِم ُلَعْجَأ  ًاّدِج َو  ًاّدِج  ُهُِرثْکُأ  ُهُرِْمثُأَس َو  ُُهتْکَرَاب َو  ْدَق  ِهِیف َو  َكَءاَعُد  ُْتعِمَـس  ْدَقَف  ُلیِعاَمْـسِإ  اَّمَأ  مالـسلا َو  هیلع  َمیِهاَْربِِإل  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلاَق 
امیِظَع ًابْزِح  ُُهلَعْجَأ  َُدلُوی َو  ًافیِرَش  َرَشَع  ْیَْنثا 

ار وا  هتخاس و  تکرب  رپ  ار ، وا  دوجو  مدینـش ، لیعامـسا  تدنزرف  هرابرد ي  ار  وت  ياعد  دومرف  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هب  لاعتم  يادخ 
ناراکوکین ناحلاص و  زا  گرزب  یتما  تیاهن  رد  هداد و  شرتسگ  ار  تکاپ  لـسن  هک  دـنزرف  هدزاود  يو  زا  دـناسر و  مهاوخ  رمث  هب 

.تسا (1) هناگ  هدزاود  ناشخرد  ناگراتـس  نآ  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسین  يدیدرت  .دروآ  مهاوخ  دوجو  هب  دنروآ ، دیدپ 
.دوب دهاوخن  اتمه  وا  اب  سک  چیه  هک  تسا  یتلیضف  نیا  و 

مالسلا هیلع  یلع  تیالو  مالسلا  مهیلع  ءایبنا  تثعب  ساسا 

ُدَّمَُحم اَی  َلاَقَف  ٌکَلَم  ِیناَتَأ  ِهَّللا  َْدبَع  اَی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ٍدوُعْسَم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  َمْزَراوُخ  ُبَطْخَأ  يَوَر  »
اَم یَلَع  اَِنلُسُر  ْنِم  َکَْلبَق  اَْنلَسْرَأ  ْنَم  ْلَس 

ص:34

هدـش نایب  ترـضح  نآ  هراـبرد ي  تاروت  رد  هک  تسا  یلئاـضف  . ) ص 6 مالـسلا ، هیلع  نینموملاریما  لـئاضف  یف  نیقیلا  فـشک  - 1
( تسا
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(1) مالسلا ».  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِهَیَالَو  َِکتَیَالَو َو  یَلَع  َلاَق  اُوثُِعب  اَم  یَلَع  ُْتُلق  َلاَق  اُوثُِعب 

يا دومرف : هک  دروآ  دنوادخ  يوس  زا  یمایپ  دمآ و  مدزن  يا  هتـشرف  تفگ : هک  هدومن  وگزاب  دوعـسم  نب  هللادـبع  زا  مزراوخ  بیطخ 
ثوعبم هچ  يارب  دـییوگب  امـش  متفگ : دـندش ؟ ثوعبم  هچ  يارب  هک  نک  لاؤس  دـندش ، ثوعبم  وـت  زا  لـبق  هک  یناربماـیپ  زا  دـمحم !

.تسا هدوب  راوتسا  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  وت و  تیالو  رب  اهنآ ، تثعب  تیرومأم و  ساسا  تفگ : مباوج  رد  دندیدرگ ؟

دوب مالسلا  هیلع  یلع  مان  اب  انشآ  تشهب  برد  نیمز ، نامسآ و  تقلخ  زا  لبق 

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِّيِراَْصنَْألا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِِرباَج  ْنَع  ِِبقاَنَْملا  ِباَتِک  ْنِم 

ْنَأ َلـْبَق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  وُخَأ  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ِهَّنَْجلا  ِباـَب  یَلَع  ٌبوـُتْکَم 
ماَع (2) ْیَْفلَِأب  َضْرَْألا  ِتاَواَمَّسلا َو  ُهَّللا  َُقلْخَی 

شیپ لاس  رازه  ود  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یتیاور  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  بقانم  باتک  رد  و 
تسادخ و ربمایپ  لوسر و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دوب  هدش  هتـشون  تشهب  رد  رب  اضق ) ملق  اب   ) نیمز نامـسآ و  تقلخ  زا 

« .تسوا ردارب  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع 

ص:35

لیزنتلا ج 2 ص 156. دهاوش  هرامش 52 -  ج 1 ص 81  ینیومح ، نیطمسلا  دئارف  ص 221 ، مهدزون ، لصف  یمزراوخ ، بقانم  - 1
قحلا ج 4 ص 89. قاقحا  مهدراهچ ص 90 –  لصف  یمزراوخ  بقانم  - 2
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تسا هتسب  نامیپ  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد ي  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  دنوادخ 

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِِّیبَّنلا  ِنَع  َهَزَْرب  ِیبَأ  ْنَع 

يَدُْهلا ُهَیاَر  ًاِّیلَع  َّنِإ  َلاَق  ُْتعِمَس  ُْتُلق  ْعِمَتْسا  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َلاَقَف  ِیل  ُْهنَِّیب  ِّبَر  اَی  ُْتُلق  ًادْهَع  ٍِّیلَع  ِیف  ََّیلِإ  َدِهَع  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنِإ 
َِکلَِذب ُهْرِّشَبَف  ِینَعاَطَأ  ُهَعاَطَأ  ْنَم  ِینَّبَحَأ َو  ُهَّبَحَأ  ْنَم  َنیِقَّتُْملا  اَُهْتمَْزلَأ  ِیتَّلا  ُهَِملَْکلا  َوُه  ِینَعاَطَأ َو  ْنَم  ُرُون  ِیئاَِیلْوَأ َو  ُماَمِإ  َو 

ُْتلُقَف َلاَق  ِهب  َیلْوَأ  ُهَّللاَف  ِِهب  ِینَرََّشب  يِذَّلا  َِّمُتی  ْنِإ  ینملظی َو  نل  ِیْبنَِذبَف و  ِیْنبِّذَُـعی  ْنِإَف  ِِهتَْـضبَق  ِیف  ِهَّللا َو  ُدـْبَع  اَنَأ  ّیلع  َلاَقَف  ُهتَرَّشَبَف  لاق 
َال اَم  ِءاَلَْبلا  َنِم  ُهُّصِخَتْـسَأ  یِّنَأ  ََّیلِإ  َدِـهَع  َهَّللا  َّنِإ  َُّمث  َِکلَذ  ُْتلَعَف  ْدَـق  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َلاَقَف  َِکب  َناَـمیِْإلا  ُهَعِیبَر  ْلَـعْجا  ُهَْبلَق َو  ِلْـجَأ  َّمُهَّللا 

ِهب (1) یًلَْتبُم  یًلَْتبُم َو  ُهَّنَأ  َقَبَس  ْدَق  ٌْرمَأ  اَذَه  َّنِإ  ُهَّللا  َلاَقَف  ِیبِحاَص  یِخَأ َو  ِّبَر  اَی  ُْتلُقَف  َِکباَحْصَأ  ْنِم  ًادَحَأ  ِِهب  ُّصُخَأ 

: دندومرف ترضح  هک  درک  لقن  ربمایپ  زا  َهَزَْرب  وبا 

.تسا هتسب  ینامیپ  دهع و  نم  رب  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد ي  لاعتم  يادخ 

.امنب نایب  ار  وا  میارب  اراگدرورپ  متفگ :

.مدینش متفگ : .ونشب  دومرف : گرزب  تردق و  اب  يادخ 

هک دـشاب  یم  يا  هملک  نامه  وا  دـنک و  تعاـطا  ارم  هک  تسا  یـسک  ییانـشور  نم و  ناتـسود  ياوشیپ  تیادـه و  مَلَع  یلع  دومرف :
هدرک تعاطا  ارم  دـنک  تعاـطا  ار  وا  هک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  درادـب  تسود  ار  وا  هک  ره  دـنا ، هدرک  مزـال  دوخ  رب  ناراـکزیهرپ 

.هدب هدژم  وا  هب  سپ  تسا 

ص:36

.ءاوضألاراد رشن  ص 94 ، یعفاش ، یلزاغم  نبا  مالسلا ، هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مامالا  بقانم  - 1
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نم هانگ  ببس  هب  دنک  تبوقع  ارم  رگا  متـسه  وا  تردق  هضبق ي  رد  ادخ و  هدنب ي  نم  تفگ : یلع  مداد و  هدژم  وا  هب  تفگ : ربمایپ 
.تسا رتراوازس  وا  هب  ادخ  دنک ، مامت  هداد ، تراشب  نم  هب  هک  ار  هچ  نآ  رگا  تسا و  هدرکن  متس  نم  رب  تسا و 

: دومرف گرزب  تردق و  اب  يادخ  سپ  هدب  رارق  دوخ  هب  نامیا  ار  وا  راهب  هِد و  ینشور  ار  وا  بلق  ایادخ  متفگ :

.متفریذپ یتساوخ  هک  ار  هچ  نآ  قیقحت  هب 

مدوـخ باحـصا  زا  کـی  چـیه  هب  هک  مهد  صاـصتخا  وا  هب  ار  ینیگنـس  ناـحتما  هک  هتـسب  یناـمیپ  نم  رب  ادـخ  هک  یتـسرد  هـب  سپ 
هک تسا  يرما  نیا  قیقحت  هب  دوـمرف : دـنوادخ  .تسا  نم  قـیفر  ردارب و  یلع ، نم ، راـگدرورپ  يا  متفگ : سپ  .ما  هدادـن  صاـصتخا 

.دنوش یم  ناحتما  نارگید  وا  ببس  هب  دوش و  یم  ناحتما  دوخ  وا  هک  تسا  هتشذگ 

تسا دوخ  نادنزرف  رب  ردپ  قح  دننام  ناناملسم  رب  مالسلا  هیلع  یلع  قح  دندومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ُْنب ِدَّمَُحم  ُْنب  ِِّیلَع  ِْدلُو  ْنِم  ِّيِدَّمَحُْملا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  یَسیِع  انثدح  لاق  ظفاحلا  َهَدْقُع  ِْنب  ِدیِعَس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُدَمْحَأ  ِساَّبَْعلا  ُوبَأ  ینَثَّدَح 
: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  مالسلا  هیلع  ِِّیلَع  ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  َلاَق  یلَع  ُْنب  رمع 

هِْدلُو یَلَع  ِِدلاَْولا  ِّقَحَک  َنیِِملْسُْملا  یَلَع  ِِّیلَع  ُّقَح 

هللادبع دنزرف  یـسیع  ام  هب  درک  ثیدح  تفگ  هک  ظفاح  هَدقُع ي  دنزرف  دیعـس  دنزرف  دمحم  دـنزرف  دـمحا  سابعوبا  ام  هب  درک  لقن 
یلع شدج  زا  شردپ  زا  مردپ  نم  هب  درک  لقن  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  دنزرف  رمع  دنزرف  دمحم  دنزرف  یلع  نادـنزرف  زا  يدـمحم 

رب ردـپ  قـح  دـننام  ناناملـسم  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  قـح  دوـمرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  دوـمرف : هک  مالـسلا  هـیلع 
.تسه شنادنزرف 

ص:37
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مالسلا هیلع  یلع  لئاضف  مامت  نتفگ  زا  ربمایپ  سرت 

رد ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  زا  یمزراوخ »  دَـمْحَأ  نب  قَّفَُوم  »
: دومرف ربیخ  حتف  زور 

دنتفگ مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  قح  رد  يراصن  هچنآ  وت  قح  رد  نم  تما  زا  یفیاوط  دـنیوگب  هکنیا  زا  مدرک  یمن  هشیدـنا  رگا 
دنیوج كربت  وت  شفک  كاخ  هب  هکنآ  رگم  يرذگن  ناناملسم  زا  یهورگ  چیه  رب  هک  متفگ  یم  ینخـس  وت  لضف  رد  زورما  هنیآ  ره 

 … دنیامن و ءافشتسا  وت  يوضو  بآ  يدایز  هب  و 

یمَتفُس اهرُد  فوخ ، يدوبن  رگ 

یمَتفُگ رسکی  دوب  لد  رد  هچنآ 

رک دنروک و  هک  موق  نیا  اب  کیل 

(1) رَمَق فاصوا  تفگ  مناوت  نوچ 

لوسر زا  ییادج  یلع ، زا  ییادج 

: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(2) لَج َّزَع َو  َهَّللا  َقَراَف  ِینَقَراَف  ْنَم  ِینَقَراَف َو  ًاِّیلَع  َقَراَف  ْنَم 

.تسا هدش  ادج  ادخ  زا  دش  ادج  نم  زا  سک  ره  هدش و  ادج  نم  زا  دوش  ادج  مالسلا  هیلع  یلع  زا  سک  ره 

هبعک هلزنم ي  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(3) .هَضیِرَف اَْهَیلِإ  ُّجَْحلا  ٌهَداَبِع َو  اَْهَیلِإ  ُرَظَّنلا  ِهَرُوتْسَْملا  ِهَبْعَْکلا  ِلَثَمَک  ْمُکِیف  ٍِّیلَع  ُلَثَم 

ص:38

ص 46. یمق ، سابع  خیش  هیلعلا ، لوصفلا  - 1
 … قشمد ج 2 ص 268 و خیرات  نیطمسلا ج 1 ص 299 ح 8 و  دئارف  نیحیحصلا ج 3 ف ص 123 ، یلع  كردتسملا  - 2

یلزاغم ص 107 ح 149. نبا  بقانم  قشمد ج 2 ص 406 ح 912 و  خیرات  - 3
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.تسا بجاو  نآ  قح  تدابع و  نآ  هب  ندرک  هاگن  هک  تسا  هبعک  نیمه  لثم  امش  نایم  رد  یلع  لثم 

.دیآ (1) یمن  یسک  يوس  هب  وا  یلو  دنیآ  یم  وا  يوس  هب  همه  هک  يا  هبعک  هلزنم ي  هب  وت  یلع ! ای  دندومرف : رگید  ياج  رد  ربمایپ 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هناخ ي  رد  تیاصو  رب  هلاد  هراتس ، لوزن 

ِکلام نب  سَنَأ  زا  دوخ  دانـسا  اب  هک  تسا  یثیدح  لوا  تسا ؛ هدروآ  ثیدح  ود  عوضوم  نیا  رد  یعفاش  دمحم  نب  یلع  یلزاغم  نبا 
هدرک تیاور  وا  زا  ار  ثیدـح  نیا  نـیع  هحفـص ي 409  مارملا » هیاـغ   » رد زین  ینارَحب  همـالع  تسا و  هدرک  رکذ  دوـخ  بقاـنم »  » رد

.تسا

ِنَم ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَـقَف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِدـْهَع  یَلَع  ٌبَکْوَک  َّضَْقنا  َلاَـق  ٍسَنَأ  ْنَع 
َّلَـض ام  يوَه  اذِإ  ِمْجَّنلا  َو  یلاعت : ُهَّللا  َلَْزنَأَف  ِِّیلَع  ِلِْزنَم  ِیف  َّضَْقنا  َوُه  اَذِإَف  اَنْرَظَنَف  يِدـَْعب ، ْنِم  ُهَفِیلَْخلا  َوُهَف  ِهِراَد  ِیف  ُمْجَّنلا  اَذَـه  َّضَْقنا 

یحُوی ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  يوَغ َو  ام  ْمُُکبِحاص َو 

ِنَم ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَـقَف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِدـْهَع  یَلَع  ٌبَکْوَک  َّضَْقنا  َلاَـق  ٍسَنَأ  ْنَع 
َّلَـض ام  يوَه  اذِإ  ِمْجَّنلا  َو  یلاعت : ُهَّللا  َلَْزنَأَف  ِِّیلَع  ِلِْزنَم  ِیف  َّضَْقنا  َوُه  اَذِإَف  اورَظَنَف  يِدـَْعب ، ْنِم  ُهَفِیلَْخلا  َوُهَف  ِهِراَد  ِیف  ُمْجَّنلا  اَذَـه  َّضَْقنا 

یحُوی ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  يوَغ َو  ام  ْمُُکبِحاص َو 

ص:39

هباغلادُْسا ج 4 ص 31. - 1

( نایعیش مالسلا و  هیلع  نینموملاریما  لئاضف   ) تایح www.Ghaemiyeh.comهمشچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 48 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3121/AKS BARNAMEH/#content_note_39_1
http://www.ghaemiyeh.com


( دوب تکرح  رد  ینارون  طخ  لکش  هب  ینعی   ) دش یم  مخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  يا  هراتـس  دیوگ : سنا 
نم نیشناج  نم  زا  دعب  وا  دیآ  دورف  وا  هناخ ي  رد  هراتـس ، نیا  هک  سک  ره  دندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 

ار هیآ  نیا  لاعتم  دنوادخ  دمآ و  دورف  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  لزنم  رد  هراتـس  نآ  دندید  دنتـسیرگن ، مدرم  نوچ  .دوب  دهاوخ 
: داتسرف

سفن ياوه  يور  زا  تسا و  هدشن  اوغا  هتشگن و  هارمگ  امش  بحاص  هک  دمآ ، دورف  هک  یماگنه  ناشخرد  هراتس ي  نآ  هب  دنگوس  »
دزن زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  دوخ  مع  نبا  تیاـصو  تفـالخ و  هب  عجار  و   ) دـنک یمن  ملکت 

«. تسا هدیدرگ  یحو  وا  هب  هزعلا  بر  ترضح  بناج  زا  هک  تسا  یحو  وا  راتفگ  مامت  دیوگ ، یمن  يزیچ  دوخ 

همالع تسا و  هدومن  تیاور  سابع  نبا  زا  ْریَبُج  نب  دیعـس  زا  دوخ  دانـسا  اب  دوخ  بقانم »  » رد زین  یلزاغم  نبا  هک  تسا  یثیدح  مود ،
: دنک یم  تیاور  یلزاغم  نبا  زا  زین  مارملا » هیاغ   » زا هحفص 409  رد  ینارحب 

ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَقَف  ٌبَکْوَک  َّضَْقنا  اَذِإ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا  َدـْنِع  ٍمِشاَـه  ِیَنب  ْنِم  ٍهَْیِتف  َعَم  ًاـِسلاَج  ُْتنُک  َلاَـق  ٍساَّبَع  ِْنبا  ْنَع 
ِدَق ُبَکْوَْکلا  اَذِإَف  اوُرَظَنَف  ٍمِشاَه  ِیَنب  ْنِم  ٌهَْیِتف  َماَقَف  يِدَْعب  ْنِم  ُّیِـصَْولا  َوُهَف  ِِهلِْزنَم  ِیف  ُمْجَّنلا  اَذَه  َّضَْقنا  ِنَم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
َوُه ِِهلْوَق َو  َیلِإ  يوَه  اذِإ  ِمْجَّنلا  َیلاَعَت َو  ُهَّللا  َلَْزنَأَـف  ٍِّیلَع ، ِّبُح  ِیف  َْتیَوَغ  ْدَـق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  اُولاَـق : بلاـطیبا  نب  ٍِّیلَع  ِلِْزنَم  ِیف  َّضَْقنا 

یلْعَْألا ُِقفُْألِاب 

ناهگان هک  میدوب  هتسشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روضح  رد  مشاه  ینب  ناناوج  زا  یهورگ  اب  نم  دیوگ : سابع  نبا 
لزنم رد  هراتس  نیا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دیآ  دورف  تساوخ  یم  دومن و  تکرح  ینارون  رایـسب  يا  هراتس 

هناخ رد  هراتس  دنرگنب  هک  دنتـساخرب  یمـشاه  ینب  ناناوج  نآ  زا  یتعامج  .دوب  دهاوخ  نم  یـصو  نم  زا  دعب  وا  دیآ  دورف  سک  ره 
دورف مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  لزنم  رد  هک  دندید  دیآ ، یم  دورف  هک  ي 
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دنوادخ .يداتفا  تیاوغ  لالـض و  هب  يدش و  نوتفم  بلاطیبا  نب  یلع  رب  تبحم  هرابرد ي  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ  .دـش  ناهنپ  هدـمآ ،
: هک داتسرف  ورف  ار  هیآ  نیا 

 - هک یلاعت  يادـخ  لوق  ات  .تسا - » هداـتفین  رد  تیاوغ  هب  هدـشن و  هارمگ  امـش  بحاـص  دـمآ  دورف  هک  يا  هراتـس  نآ  هب  دـنگوس  »
(1) .یلاع » دنلب و  قفا  رد  تسوا  »

لدع رد  يواسم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسد  اب  مالسلا  هیلع  یلع  تسد 

: تفگ هک  تسا  هدروآ  هریرهوبا  زا  رکبوبا  زا  باطخ  نب  رَمُع  زا  کلام  نب  سَنَا  زا  لقن  هب  يدادغب  بیطخ  همالع 

زا دعب  مدرک و  مالس  سپ  .دوب  ترضح  نآ  يور  ولج  امرخ  يرادقم  هک  مدش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  دراو  یلاح  رد 
متفر و مالسلا  هیلع  یلع  غارس  هب  ربمغیپ  دزن  زا  هاگنآ  .دوب  هناد  هس  داتفه و  مدرمش  نوچ  داد و  نم  هب  ار  نآ  زا  یتشم  مالـس  باوج 

داد نم  هب  ار  اهامرخ  نآ  زا  یتشم  داد  باوج  مدرک و  مالـس  نم  هکنیا  زا  دعب  مه  وا  دوب و  هدش  هداهن  امرخ  يرادـقم  مه  وا  دزن  رد 
تمدـخ هب  ییاطعا  ياهامرخ  يددـع  مه  زا  دایز  بجعت  اب  نم  سپ  دوب  هناد  هس  داتفه و  دایز  مک و  نودـب  مدرمـش  ار  اهنآ  نوچ  و 

هیام ي هک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح و  نآ  يامرخ  يددـع  مه  ناـسکی و  يارجاـم  متفر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
.مداد شرازگ  دوب  هدش  نم  بجعت 

: دومرف دومن و  مّسبت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

(2)« ٌءاَوَس ِلْدَْعلا  ِیف  بلاطیبا  نب  ِِّیلَع  َدَی  يِدَی َو  ّنأ  تملع  اما  هریره  ابأ  ای  »
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.تسا يواسم  ناسکی و  لدع  رد  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تسد  نم و  تسد  هک  یناد  یمن  رگم  هریرهوبا ! يا 

مالسلا هیلع  یلع  طسوت  ندیسر  تفارش  هب 

: تفگ رَمُع  هک  هدومن  تیاور  بیسم  نبا  زا  ربلادبع  نبا  ِباعیتسا »  » زا لقن  هب  رَجَح  نبا  همالع 

(1) ِّیلَع » ِهَیَالَِوب  اَّلِإ  ٌفَرَش  ُِّمتَی  َال  ُهَّنَأ  اوُمَلْعا  ِهَلِفَّسلا َو  َنِم  ْمُکِضاَرْعَأ  یَلَع  اوُقَّتا  اوُدَّدَوَت َو  ِفاَرْشَْألا َو  َیلِإ  اُوبَّبَحَت  »

یب تسپ و  دارفا  زا  دوخ  يوربآ  ظفح  اب  هطبار  رد  دـیهد و  ناـشن  دوخ  زا  یتسود  تبحم و  تیـصخش  اـب  فیرـش و  دارفا  هب  تبـسن 
.یلع تیالو  هب  رگم  دیسرن  تیمامت  هجرد ي  هب  یفَرَش  هنوگچیه  هک  دیشاب  هتسناد  دیشاب و  رذح  رب  دیزیهرپب و  تیصخش 

مالسلا هیلع  نینموملاریما  لئاضف  رد  رضخ  ترضح  مالک 

: دندیسر تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  یفاک »  » باتک رد  ینیلُک  و  نحم »  » باتک رد  یناوفَص 

َلاَقَف ِباَْبلا  ِیَتَداَضِِعب  َذَخَأ  َنِینِمْؤُْملا َو  ُریِمَأ  ِهِیف  يِذَّلا  ِْتیَْبلا  ِباَِبب  َفَقَو  یَّتَح  ِهَُّوبُّنلا  ُهَقاَلِع  ْتَعَطَْقنا  َمْوَْیلا  ُلوُقَی  َوُه  یِْکبَی َو  ٌْخیَـش  َءاَج 
ًاِبقاَنَم ْمُهَلَْضفَأ  ِهَّللا َو  ِِیبَِنل  ْمُهَعَوْطَأ  ِهَّللا َو  َنِم  ْمُهَفَوْخَأ  ًانیِقَی َو  ْمُهَّدَشَأ  ًاناَمیِإ َو  ْمُهَصَلْخَأ  ًاماَلْسِإ َو  ِساَّنلا  َلَّوَأ  َْتنُک  ْدَقَلَف  ُهَّللا  َکَمِحَر 

ًاماَلَک َو ْمُهَّلَقَأ  ًادْوَط َو  ْمُهاَلْعَأ  ًاتْوَص َو  ْمُهَضَفْخَأ  َْتنُک  اًلْضَف َو  ًءاَمیِس َو  ًاُقلُخ َو  ًاْقلَخ َو  ِِهب  ْمُهَهَبْشَأ  ًاِقباَوَس َو  ْمُهَرَثْکَأ  َو 
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َتْوَلَع اوُعَمَتْجا َو  ْذِإ  َتْرَّمَش  اُولَمْهَأ َو  اَم  َْتیَعَر  اوُعَّیَـض َو  اَم  َتْظِفَح  ًانیِقَی  ْمُهاَْوقَأ  اًلَمَع َو  ْمُهَنَـسْحَأ  ًاْبلَق َو  ْمُهَعَجْـشَأ  ًاقِْطنَم َو  ْمَُهبَوْصَأ 
ِلَبَْجلاَک َْتنُک  ًانْـصِح  ًافْهَک َو  َنِینِمْؤُْمِلل  ًابِـصاَو َو  ًاباَذَـع  َنیِِرفاَْکلا  یَلَع  َْتنُک  اوُمَلَظ  اَم  َراَتْوَأ  َتْکَرْدَأ  اوُعَرَـش َو  ْذِإ  َْتفَقَو  اوُِعلَه َو  ْذِإ 

ِهَّیِعَّرلا َو ِیف  َْتلَدَـع  ِهَّیِوَّسلِاب َو  َتْمَـسَق  ِفوُطَْعلا  ِلْعَْبلاَک  ِلـِماَرَْأِلل  ِقیِفَّشلا َو  ِبَأـْلاَک  ِلـْفِّطِلل  َْتنُک  ُفِصاَوَْعلا َو  َکُـکِّرَُحت  اـَل  ِخِـساَّرلا 
هیلع ُنَسَْحلا  َِلئُـسَف  ًادَـحَأ  اْوَرَی  ْمَلَف  اُوتَفَْتلاَف  ٍرِیثَک  َُهل  ٍماَلَک  ِیف  َنَمْحَّرلا  َتْدَـبَع  َناـَثْوَْألا َو  َْتَللْذَأ  َماَنْـصَْألا َو  َتْرَـسَک  َناَریِّنلا َو  َتْأَـفْطَأ 

(1) مالسلا .  هیلع  ُرِضَْخلا  َلاَق  ُلُجَّرلا  َناَک  ْنَم  مالسلا 

توبن ياهریجنز  زورما  : » تفگ یم  هک  یلاح  رد  دـمآ  ناـنک  هیرگ  يدرمریپ  دندیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نوچ 
ار رد  فرط  ود  يوزاب  ود  دوخ  تسد  ود  اب  دوب و  هدومن  زاورپ  شحور  غرم  اجنآ  رد  ترـضح  هک  یقاتا  رد  داتـسیا  اـت  دـش »، هراـپ 
نامیا و تهج  زا  يدوب  اهنآ  نیرت  كاپ  يدروآ و  مالـسا  هک  يدوب  یـسک  نیلوا  هک  ًاقح  دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ  تفگ : تفرگ و 
زا تلئاضف  تبقانم و  رت و  نوزف  همه  زا  ادخ  ربمغیپ  هب  تتعاط  رتشیب و  همه  هب  تبـسن  ادخ  زا  تفوخ  دوب و  رتدـیدش  همه  زا  تنیقی 

يونعم و قالخا  یعیبط و  ياوق  تهج  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  تتهابش  رتدایز و  همه  زا  تقباوس  رتیلاع و  همه 
يدوب و رتمارآ  همه  زا  ادص  رـس و  تهج  زا  دوب و  رتشیب  همه  زا  تفارـش  لضف و  تهج  زا  تا و  هرهچ  رد  یناحور  مئالع  تهج  زا 

زا تنخس  مالک و  .يدوب  رت  هبترم  عیفر  رتالاب و  همه  زا  تتابث  تماقتسا و  تهج  زا 
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.دوب رتیوق  همه  زا  تنیقی  رتوکین و  همه  زا  ترادرک  رتعاجش و  همه  زا  تبلق  رت و  حیحص  همه  زا  تقطنم  رت و  لوبقم  همه 

اهنآ هک  یتقو  رد  يدز  رمک  هب  تَّمِه  نماد  دنتشاذگ و  لمْهُم  هک  ار  هچنآ  يدرک  تیاعر  دندرک و  عیاض  هک  ار  هچنآ  يدرک  ظفح 
دـنداهن و تعدـب  اـهنآ  هک  یتقو  رد  يدرک  فقوت  دـندز و  صرح  اـهنآ  هک  یماـگنه  یتشاد  دـنلب  ار  دوخ  سفن  دـندرک و  عاـمتجا 

نانمؤم هب  تبسن  يدوب و  موادم  تخس و  باذع  نارفاک ، هب  تبـسن  وت  یلع  يا  .دندومن  هک  ییاه  ملظ  هب  تبـسن  يدرک  یهاوخداد 
راکنا لایما و  ِتخـس  ياهنافوط  لطاب و  ءارآ  ءاوها و  ياهداب  دنت  هک  يدوب  تباث  میظع و  یهوک  دننام  وت  .نصِح  أجلم و  هاگهانپ و 

.درواین دوجو  هب  وت  رد  یناکت  یتکرح و  رصتخم  ًادبا  نیفلاخم 

يواست روط  هب  ار  لاـملا  تیب  .يدوب  فوطع  فوؤر و  رهوش  نوچ  ناـنز  هویب  هب  تبـسن  ناـبرهم و  ردـپ  دـننام  ناـکدوک  هب  تبـسن 
ار قوقح  رب  زواـجت  دادـیب و  كرـش و  رفک و  ياـه  شتآ  يدوـمن و  راـتفر  تلادـع  هب  مدرم  هدوـت ي  تیعر و  رد  يدرک و  میـسقت 

مادـقا مایق و  لج  زع و  دـنوادخ  یگدـنب  ماقم  رد  يدومن و  لیلذ  یتسکـش و  مه  رد  ار  نطاـب  رهاـظ و  ياـه  تب  يدرک و  شوماـخ 
! دش دیدپان  ناهگان  درک و  نایب  ار  ترضح  نآ  هیلاع ي  تافص  تفگ و  نانخس  لیبق  نیا  زا  رایسب  يدرک و 

رضخ ترضح  ریپ ، درم  نآ  دومرف : دندرک ؟ لاؤس  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  زا  دندیدن و  ار  یـسک  دندرک  تافتلا  هک  مدرم 
.دوب مالسلا  هیلع 

تسین یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک 

مرامشب هحفص  تشگنارس و  منک  رت  هک 

ترـضح نآ  تبیـصم  رد  هدومن و  دیجمت  هدوتـس و  هیلاع  تافـص  نیدب  ار  ترـضح  نآ  مالـسلا  هیلع  ربمغیپ  رـضخ  بوخ  هچ  يرآ 
.تسا هدش  نایرگ 
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مالسلا هیلع  یلع  نت  رب  توبن  نهاریپ 

وت دـمحم ! يا  تفگ : اهنآ  زا  یکی  .دـندمآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دزن  ناکرـشم  زا  رفن  هس  يزور  تفگ : هِمَلَـس  ما 
.یتسین وا  لیلخ  وت  یلو  دوب  ادخ  لیلخ  مالسلا ، هیلع  میهاربا  يرتلضاف ، میهاربا  زا  هک  ییا  هدرک  ییاعدا 

رتهب یفص  بیبح و  .ما و  یفص  بیبح و  نم  دوب و  لیلخ  مالسلا ، هیلع  میهاربا  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 
.دشاب

وت تفگ و  نخس  یلاعت  قح  اب  دوب و  ادخ  مالسلا  هیلع  میلک  یسوم  هک  یلاح  رد  .مرتهب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  زا  هک  یتفگ  وت  تفگ :
.یتفگن نخس  قح  اب 

تفه يالاب  رب  باجح و  ءارو  نم  نیمز و  رد  تفگ  نخس  مالسلا  هیلع  یـسوم  تفگ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
.متفگ نخس  قح  اب  شرع  قُدارُس  رب  نامسآ 

.يدرکن وت  درک و  هدنز  هدرم  مالسلا  هیلع  یسیع  .مرتهب  مالسلا  هیلع  یسیع  زا  نم  هک  یتفگ  وت  تفگ : يرگید 

برد زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هظحل  نامه  رد  یلع ! اـی  یلع ! اـی  تفگ  دز و  مه  رب  تسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
.مدوب امرخ  ناتسلخن  نالف  رد  دومرف : يدوب ؟ اجک  یلع  يا  دومرف : .دش  دراو 

ار نم  توبن  نهاریپ  نیا  ایب و  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  .مدیناسر  اجنیا  هب  ار  دوخ  دیـسر ، نم  هب  امـش  زاوآ 
.دـننیبب تماما  تمارک  توبن و  تمالع  ات  نک  هدـنز  ناشیا  رهب  زا  ار  ام  ورب و  ْبعَک » نب  فِسوی   » ناتـسربق هب  نت  هس  نیا  اب  شوپب و 

.تفر اهنآ  اب  دیشوپ و  ار  نهاریپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

داتسیا و اجنآ  رد  دیسر و  ناتسربق  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نادرم  هاش  .متفر  متساوخ و  هزاجا  ادخ  لوسر  زا  زین  نم  دیوگ : یم  هِمَلَس  ما 
رد روگ  نک ، لوسر  ياـعدا  قیدـصت  یلاـعت و  قح  ناـمرف  هب  زیخرب  روگ ! بحاـص  يا  .دومرف  دومن و  يراـج  ناـبز  رب  ار  يا  هملک 

.درک رود  دوخ  رس  زا  كاخ  تساخرب و  يریپ  .دش  هتفاکشب  روگ  تفگب ، رگید  راب  دمآ ، شبنج 
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؟ یتسیک وت  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

فِسوی يا  تفگ  یم  هک  مدینش  يزاوآ  لاس  نیا  ما و  هدُرم  هک  تسا  لاس  دصیـس  دوُدْخُْألا و  بِحاَص  ْبعَک  نب  فِسوی  منم  تفگ :
شیرق هک  ادابم  دـنتفگ  دنتـسیرگن و  رگیدـکی  هب  ناکرـشم  نآ  .نیرخـالا  نیلوـالا و  دیـس  يوعد  قیدـصت  يارب  زا  زیخرب  ْبعَک  نب 
مالسلا هیلع  یلع  هب  ور  .دش  رهاظ  يا  هزجعم  نینچ  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ام  تساوخرد  ببـس  هب  هک  دننادب 
.تشگرب (1) دوخ  ربق  هب  هدُرم  نآ  دنداد و  روتسد  ترضح  هظحل  نیا  رد  ددرگرب  دوخ  ماقم  هب  وگب  یلع  يا  دنتفگ  دندرک و 

مالسلا هیلع  یلع  جارعم  رارسا 

یلص ادخ  لوسر  ارچ  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یصخش  .دنک  یم  لقن  راونألا » قراشم   » باتک رد  هر )  ) یِـسُْرب بَجَر 
: دومرف درب ؟ الاب  دوخ  شود  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

دنسانشب ار  وا  يالاو  هبترم ي  عیفر و  ماقم  مدرم  هکنیا  ات 

.دیهد حیضوت  میارب  رتدایز  درک : ضرع 

.تسا رتراوازس  سک  ره  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ماقم  هب  وا  دننادب  مدرم  ات  دومرف :

.دیهد حیضوت  رتشیب  درک : ضرع 

هتـشارفارب ي مچرپ  مدرم و  ياوشیپ  وا  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـننادب  مدرم  ات  ُعُوفْرَْملا ، ُمَلَْعلا  ُهَدـَْعب َو  ٌماَمِإ  ُهَّنِإ  ُساَّنلا  َمَْلعَِیل  دومرف :
.تسا تیاده 

.دییامرفب رتدایز  درک : ضرع 

ٌنُونْجَم َو ْوَأ  ِِهلْوَـق  ِیف  ٌبِذاَـک  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  ُلوـُقَت : َْتنَأ  یّنع َو  تمقل  كاذ  هنکب  َکـُتْرَبْخَأ  ْوـَل  ِهَّللا  َتاَْـهیَه َو  دوـمرف : ترـضح 
.َتاَْهیَه ِراَْربَْألا  َْریَغ  ِراَرْسَْألا  یَلَع  ُِعلَّطَی  َْفیَک 
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تسا و هناوـید  اـی  وـگغورد  دـمحم ، نب  رفعج  ییوـگ  یم  يریگ و  یم  هراـنک  نم  زا  مهد  ربـخ  وـت  هب  نآ  نطاـب  تـقیقح و  زا  رگا 
.دننک (1) یم  ادیپ  یهاگآ  ناراکوکین  راربا و  زج  یسک  رارسا  رب  هنوگچ 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  لئاضف  ندرک  ناهنپ  تمذم 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سابع  نبا 

.ِِهتَْرتِع ِیلَع َو  َلْضَف  نم  َّقَحلا  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  ِءاَمَلُْعلا  ِبُونُِذب  اَّلِإ  َْقلَْخلا  اَذَه  ُهَّللا  ُبِّذَُعی  َال 

هیلع یلع  لئاضف  دـندرک و  نامتک  ار  قح  هک  اهنآ  ناشیا ، نادنمـشناد  هاـنگ  رطاـخ  هب  رگم  دـنک  یمن  باذـع  ار  مدرم  نیا  دـنوادخ 
دندرکن نایب  ار  وا  نیرهاط  ترتع  مالسلا و 

َِکَئلوُأ هَلْضَف  َنوُرَْشُنی  هَْرمَأ َو  َنوُرِهُْظی  َنیِذَّلا  ِهیِّبُِحم  ٍِّیلَع َو  ِهَعیِـش  ْنِم  ُلَْضفَأ  َنِیلَـسْرُْملا  َنیِِّیبَّنلا َو  َدَْعب  ِضْرَْألا  َقْوَف  ِشْمَی  َْمل  ُهَّنِإ  َالَأ َو 
.ُهَِکئاَلَْملا ُمَُهل  ُرِفْغَتْسَت  هَمْحَّرلا َو  ُمُهاَشْغَت 

، دشاب مالسلا  هیلع  یلع  ناتسود  نایعیـش و  زا  رترب  شماقم  هک  یـسک  نالوسر  ناربمغیپ و  زا  دعب  نیمز  يور  رب  دور  یمن  هار  دینادب 
یم ارف  ار  اهنآ  دوجو  ياپ  ات  رس  یهلا  تمحر  دننک ، یم  رشتنم  ار  وا  لئاضف  دننک و  یم  رهاظ  ار  ترضح  نآ  تیالو  رما  هک  ییاهنآ 

.دننک یم  رافغتسا  اهنآ  يارب  ناگتشرف  دریگ و 

.ِراَّنلا یَلَع  ْمُهَرَبْصَأ  امَف  ُهَْرمَأ  ُْمتْکَی  ُهَِلئاَضَف َو  ُْمتْکَی  ْنَِمل  ِْلیَْولا  ُّلُک  ُْلیَْولا 

دنهاوخ یم  هنوگچ  دنراد  یم  ناهنپ  ار  وا  رما  دـننک و  یم  نامتک  ار  وا  لئاضف  هک  دوش  یم  یناسک  بیـصن  انعم  مامت  هب  یتخبدـب  و 
.دننک يرادیاپ  شتآ  رد 
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نامز ماما  نوچ  تسا ، يدوبان  تکاله و  راچد  دـنک  ناهنپ  ینادان  لهج و  يور  زا  ار  وا  لـئاضف  هک  یـسک  اریز  تسا (1)  قح  نیا 
وا تشرس  تنیط و  اریز  تسا ، قفانم  دنک ، ناهنپ  ینمشد  رطاخ  هب  یهاگآ  يور  زا  هک  یسک  تسا و  هتخانـشن  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع 
نآ شریذـپ  زا  دـش و  هضرع  وا  تنیط  رب  ترـضح  نآ  تیالو  .دـنک  یمن  ینمـشد  هارمگ  قفانم  زج  ترـضح  نآ  اب  تسا و  كاـپان 

.تسا ثیبخ  نآ  هک  هدش  هداد  ادن  وا  رب  تاخوُسُم  ملاع  رد  داد و  تقیقح  تیهام و  رییغت  ینعی   ) دیدرگ خسم  اذل  درک و  يراددوخ 
.تسین (2) تدابع  وا  ياه  تدابع  درادن و  نید  وا  سپ  ددرگ ، قحلم  ناثیبخ  رگید  هب 

دشاب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ردارب  رگید  یسک  مالسلا  هیلع  یلع  زج  درادن  تسود  دنوادخ 

: مالسلا هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ْنَع  مالسلا  مهیلع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنِم  ِِّیلَع  ِْنب  ِْدیَز  ْنَع 

: ِیل َلاَق  ُْتلَخَد  اَّمَلَف  ِیل  َنِذَأَف  ِْهیَلَع  ُْتنَذْأَتْساَف  ِِهتاَرُجُح ، ِضَْعب  ِیف  َوُه  ملس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  َِّیبَّنلا  ُْتیَتَأ 

؟ َّیَلَع ُنِذْأَتْسَت  ََکل  اَمَف  َُکْتَیب  ِیْتَیب  َّنَأ  َتِْملَع  اَم  َأ  ُِّیلَع ! اَی 

.َِکلَذ َلَْعفَأ  ْنَأ  ُْتبَبْحَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُْتلُقَف  َلاق :

.ِهَّللا ِباَدِآب  َتْذَخَأ  ُهَّللا َو  َّبَحَأ  اَم  َْتبَبْحَأ  ُِّیلَع  اَی  َلاَق 

َکَنوُد ٌخأ  ِیل  َنوُکَی  ْنَأ  َیبَأ  یقاّزر  یِقلاخ و  َّنأ  یِخَأ و  َکَّنَأ  َتِْملَع  اَم  ُِّیلَع َأ  اَی 

ص:48
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! ُِّیلَع اَی  .ِیقِراَفُم  َُکقِراَفُم  یِعَم َو  ِمیِقُْملاَک  َْکیَلَع  ُِتباَّثلا  ُِّیلَع ! اَی  .يِدَْعب  ُدَهَطْـضُْملا  ُمُولْظَْملا  َْتنَأ  يِدَْعب َو  ْنِم  یِّیِـصَو  َْتنَأ  ُِّیلَع ! اَی 
(1) .ٍدِحاَو ٍرُون  ْنِم  َكاَّیِإ  ِینَقَلَخ َو  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنَِأل  َکُضِْغُبی  ِینُّبُِحی َو  ُهَّنَأ  َمَعَز  ْنَم  َبَذَک 

هک دننک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  ترـضح  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ترـضح  شراوگرزب  ردـپ  زا  یلع  نب  دـیَز 
: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

ترضح نآ  متـساوخ ، هزاجا  دورو  يارب  مدمآ و  ناشنارـسمه )  ) ياه قاتا  زا  یکی  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن 
ضرع دـیریگ ؟ یم  هزاجا  ندـش  لخاد  يارب  ارچ  تسامـش ؟ هناخ ي  نم  هناخ ي  یناد  یمن  ایآ  یلع ! يا  دـندومرف : دـنداد و  هزاجا 

( موشن لخاد  هزاجا  نودب   ) منک لمع  هنوگ  نیا  متشاد  تسود  ادخ ! لوسر  يا  مدرک :

یم لمع  یهلا  بادآ  هب  يراد و  یم  تسود  دراد  تسود  ادـخ  ار  هچنآ  امـش  یلع ! ای  دـندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
.ینک

؟ مشاب هتشاد  امش  زا  ریغ  يردارب  نم  دهاوخ  یمن  نم  قزار  قلاخ و  انامه  یتسه و  نم  ردارب  امش  یناد  یم  ایآ  یلع ! يا 

.ددرگ یم  لامیاپ  تقح  يوش و  یم  عقاو  مولظم  نم  زا  سپ  یتسه و  نم  یصو  نم  زا  دعب  امش  یلع ! يا 

نم زا  دوش ، ادج  امـش  زا  سک  ره  هدنام و  یقاب  نم  رانک  رد  هک  تسا  نآ  دننام  دنامب ، مدـق  تباث  امـش  رانک  رد  سک  ره  یلع ! يا 
.هدش ادج 

یلاعت دنوادخ  اریز  دنک ، یم  ینمـشد  امـش  اب  هک  یلاح  رد  دراد ، تسود  ارم  دنک  یم  نامگ  هک  یـسک  دـیوگ  یم  غورد  یلع ! يا 
.هدومن قلخ  رون  کی  زا  ار  امش  نم و 
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نامیالا ُءییلم  یلع 

: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.ِهِشاَشُم َیلِإ  نامیالا  ُءییلم  یلع 

.تسا نامیا  زا  لامالام  شیدوجو  ياضعا  کیاکی  شدوجو و  ياپارس  مالسلا  هیلع  یلع 

زا یفالخ  راک  هنوگچیه  ادـخ ، هب  نامیا  زا  شندـب  ءاضعا  شیدوجو و  داـعبا  همه ي  يرادروخرب  رطاـخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ینعی 
.هدزن (1) رس  اهنآ  زا  کی  چیه 

مالسلا هیلع  ناملس  نفد  يارب  نئادم  هب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ندمآ 

: تفگ هک  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  .یِکَتَع  نسح  نب  بیبح  زا  هک  دنک  تیاور  بوشآ  رهش  نبا 

مدرم يا  دنتفگ : هدومن  ام  هب  ور  نآ  زا  سپ  دندناوخ و  ام  اب  هنیدم  رد  تعامج  هب  ار  حبص  زامن  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح  »
لوسر هعارد ي  دنتسب و  رس  هب  ار  ادخ  لوسر  همامع ي  تقو  نآ  دهد و  رارق  گرزب  ناملـس ، ناتردارب  گرم  رد  ار  امـش  رجا  ادخ 

ثرا ادخ  لوسر  زا  هک  ءابضغ  هقان ي  رب  هدومن و  لیامح  ار  وا  ریشمش  هتفرگ و  تسد  هب  ار  ادخ  لوسر  بیـضق  دندیـشوپ و  ار  ادخ 
هناخ ي برد  تشپ  نئادـم  رد  ام  مدرمـش  هک  نیمه  دـیوگ : ربنق  رامـشب ، هد  اـت  کـی  زا  دـنتفگ : ربنق  هب  دـندش و  راوس  دوب  هدیـسر 

.میدوب ناملس 

ار ادخ  لوسر  هک  یـسک  نامه  تفگ : دهد ؟ یم  لسغ  ار  وت  هک  متفگ : وا  هب  نم  دش  کیدزن  ناملـس  گرم  نوچ  هک : دیوگ  ناذاز 
! تسا هنیدم  رد  وا  یتسه و  نئادم  رد  وت  ناملس  يا  متفگ : .تسا  هداد  لسغ 

.دینش یهاوخ  دتفا  نیمز  هب  هک  يزیچ  يادص  لاح  نآ  رد  دنبب ، ارم  هیِْحل ي  هناچ و  درک  زاورپ  مندب  زا  مناج  نوچ  ناذاز  يا  تفگ :
بلاق زا  شحور  ناملس  دیوگ : ناذاز 

ص:50
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مدرک زاب  ار  رد  مدینش ، رد  تشپ  رد  دیامن  طوقـس  نیمز  هب  هک  يزیچ  يادص  لاح  نآ  رد  متـسب ، ار  وا  هناچ ي  نم  درک ، زاورپ  نت 
.تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مدید 

؟ داد ناج  ناملس  ادخ  راگزیهرپ  دبع  حلاص و  هدنب ي  ناذاز  يا  دومرف : ترضح 

.نم ياقآ  يا  یلب  مدرک : ضرع 

يا وت  رب  نیرفآ  دومرف : ترضح  .درک  یمـسبت  نینموملاریما  يور  رب  ناملـس  دز ، رانک  ناملـس  يور  زا  ار  ءادر  دش و  دراو  ترـضح 
ترضح .دندرک  هچ  یلع  اب  وت  تما  وت  زا  دعب  وگب  يدیسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سدقم  رـضحم  هب  نوچ  ناملس 

ار رگید  رفن  ود  مدینـش و  يدیدَش  ریبکت  يادص  ترـضح  نآ  زا  دـندراذگ  زامن  ناملـس  رب  نوچ  دـندش و  وا  نفک  لسغ و  لوغـشم 
مالـسلا هیلع  رـضخ  يرگید  رفعج و  مردارب  اهنآ  زا  یکی  دومرف : میدرک  لاؤس  نوچ  دندراذگ ، یم  زامن  ترـضح  نآ  اب  هک  میدـید 

.تسا

دنتـشاذگ و ربق  رد  ار  ناملـس  ترـضح  «. ) دـندوب کلم  رازه  رازه  یفـص  ره  رد  هکئالم و  زا  فص  داـتفه  ود  نآ  زا  کـی  ره  اـب  و 
هیـضق نیا  رد  یمیمت  لضفلاوبا  و  دوب .) هدشن  رهاظ  حبـص  يدپـس  زونه  دندرک و  تعجارم  هنیدـم  هب  سپـس  دنتـشابنا و  وا  رب  كاخ 

: دیوگ

ِِهِبئاجَع یف  ًارسَی  یّنِم  َْتعِمَس 

اَبجَع ْلَزَی  َْمل  ٍِّیلَع  ِرما  ّلُک  َو 

.تسا هدوب  بیجع  هشیمه  یلع  روما  مامت  يدینش و  بلاطیبا  نب  یلع  بئاجع  زا  یمک  رادقم  نم  زا  وت 

َیلا ُّیِصَولا  َراس  هَْلَیل  یف  َْتیَرَدا 

اِبلُط اَهل  ْنا  اَّمل  ِِنئادَْملا  ِضْرا 

.دمآ نئادم  نیمزرس  هب  هنیدم  زا  دوب  هدش  توعد  نوچ  ادخ  لوسر  یصو  بش  کی  رد  هک  یتسناد 

َیلا َداع  ًاناْملَس َو  َرْهُّطلا  َدَْحلاَف 

ابُرَق اَم  ُحابصالا  َبِْرثَی َو  ِصارِع 
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.تشگرب هنیدم  نیمزرس  هب  دنک  عولط  حبص  هکنآ  زا  لبق  سپس  داد و  ياج  ربق  نایم  رد  ار  ناملس  رهاط  ندب  سپ 

اَبَس نِم  ِفرَّطلا  َّدَر  َْلبَق  َفِصاَک 

ابُجُحلا ُقُرْخَی  یَفاَو  ِْسیَْقِلب  ِشْرَِعب 

تخت إَبَـس  رهـش  زا  نداهن  مه  رب  ناگژم  کی  ندز و  مه  رب  مشچ  کی  زا  لبق  هک  دوواد  نب  نامیلـس  یـصو  ایخرب  نب  فصآ  دـننام 
.درک هراپ  ار  اهباجح  عناوم و  دروآ و  نامیلس  يارب  ار  سیِْقِلب 

یَلب ََتناء  ْلُقَت  َْمل  َفِصآ  ِیف 

؟ ابِذَکلا ُدِروا  ٍلاغ  ِرَْدیَِحب  اَنا 

هیلع ردـیح  بلاطیبأ  نب  ّیلع  نینمؤملاریمأ  هرابرد ي  نم  هک  یئوگ  یم  نکیل  يدرکن  قیدـصت  وت  رگم  ایخرب  نب  فصآ  هراـبرد ي 
؟ ما هدروآ  ار  غورد  بلاطم  ما و  هدرک  ّولغ  مالسلا 

اَذَف َنِیلَسْرُملا  ُدمْحا  َناک  نا 

ابَه ِثیِدَحلا  ُّلُک  ْوا  َنّیِّصَولا  ُریَخ 

دنک رضاح  إَبَس  رهش  زا  نداهن  مه  هب  مشچ  کی  زا  رتمک  رد  ار  سیقلب  شرع  دناوتب  تسا ، نامیلـس  یـصو  هک  ایخرب  نب  فصآ  رگا 
دیآ و نئادم  هب  هنیدم  زا  بش  کی  رد  دناوت  یمن  هنوگچ  نییـصولا  ریخ  هک  وا  یـصو  تسا و  نیلـسرملا  ءایبنالا و  متاخ  دمحا  سپ 

؟ ددرگرب

هدوب ییوگ  هدنکارپ  هفزاجم و  هب  نخس  زین  ابـس  زا  سیقلب  تخت  ندروآ  نآرق و  بلاطم  نیا  مامت  وگب  نک و  راکنا  یلک  هب  هکنآ  ای 
.تسا

امَف هالُغلا  ِلْوَق  نِم  َْتُلق  ام  َْتُلق  َو 

ابَجَو (1) يذَّلا  اُولاَق  اذإ  هالُغلا  ُْبنَذ 

هدـش و عقاو  رما  زا  تیاکح  ًانایحا  رگا  تسیچ  ّولغ  لها  هانگ  دـنهد ، یم  تبـسن  یلع  هب  ّولغ  لـها  ار  تازجعم  نیا  هک  ییوگ  یم  و 
.دنیامنب یقیقح 
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.دش رازکمن  درک ، یچیپرس  هکنآ  ابیز و  هزیکاپ و  تفریذپ  ار  یلع  تیالو  هک  نیمز  زا  یتمسق 

لقن هژیو  يرترب  تلیـضف و  دـص  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  يارب  تسا : هدـمآ  قئادـحلا » راهزأ  نم  قئارلا  عومجملا   » باتک رد 
مخ ریدغ  زور  رد  ُهُّرِـس  َسُِّدق  ْهیََوبَاب  نب  یـسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  دیعـس ، خیـش  ار  لئاضف  نیا  هک  تسا  هدـش 

دنوادخ هک  هدش  يراج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رابرهگ  نابل  زا  بقانم  لئاضف و  نیا  تسا ، هدومن  تیاور  لاس 361 
.تسا هدینادرگ  لئاضف  نیا  صوصخم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  لاعتم 

: هک تسا  نیا  لئاضف  نآ  زا  دروم  دنچ  اجنآ  رد  هک 

يوس هب  وا  تیالو  هب  ناگتشرف  هک  تسا  یسک  وا  دوش ، یم  هدناوخ  شمان  اب  زیخاتسر  زور  رد  هک  تسا  یتیـصخش  نیتسخن  وا  »… 
تشک لباق  هزیکاپ و  تفریذپ  هک  تمسق  نآ  دش ، هضرع  نیمز  فلتخم  طاقن  هب  شتیالو  هک  تسا  یسک  وا  دنیوج ، یم  برقت  ادخ 

تشگ و دنمدوس  هایگ  تفریذپ  هکنآ  دش ، هضرع  ناهایگ  هب  شتیالو  هک  تسا  یسک  وا  .دش  رازکمن  درک  یچیپرـس  هکنآ  تشگ و 
(1) .تشگ » هدنشُک  ِّمَس  دز  زاب  رس ، هکنآ 

تفرگ ردارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نامسآ  رد  هک  یسک  نیلوا 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنک  یم  لقن  دوعـسم  نبا  زا  بقانملا »  » باتک رد  تنـس  لها  ياـملع  زا  هک  یمزراوخ 
دندوب لیئربج  لیئاکیم و  وا  زا  دعب  دوب و  لیفارسا  تفرگ  ردارب  دوخ  يارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نامسآ  لها  زا  هک  یسک  لوا  دومرف :

شرع هک  دنتسه  یناگتشرف  دنا  هدیدرگ  رختفم  مالسلا  هیلع  یلع  یتسود  هب  نامسآ  لها  زا  هک  یناسک  لوا  و 
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ص 320. قئارلا ج 2 ، عومجملا  زا  لقن  هب  هرطقلا ج 2 ص 325 ، - 1
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.تسا لیئارزع  ینعی  حور  ضبق  هتشرف ي  وا  زا  دعب  تسا و  تشهب  راد  هنازخ  هک  تسا  ناوضر  اهنآ  زا  دعب  دنراد ، شود  هب  ار  یهلا 

مالسلا مهیلع  ِءاَِیْبنَْألا  یَلَع  ُمَّحَرَتَی  اَمَک  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  یِّبُِحم  یَلَع  ُمَّحَرَتَی  ِتْوَْملا  َکَلَم  َّنِإ 

(1) .دیامن یم  مّحرت  ناربمایپ  رب  هک  روطنامه  دنک  یم  محر  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ناتسود  هب  وا  و 

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  رب  تاولص  اهنآ  یندیماشآ  یکاروخ و  ناگتشرف  یضعب 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  هریرهوبا  زا  ٍهَبَْقنَم » ُهَئاِم   » باتک رد  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُهَمْحَر  ناذاش  نبا 

ار يا  هتـشرف  متفه  نامـسآ  رد  رازه و  دصیـس  مجنپ  نامـسآ  رد  هتـشرف و  رازه  دـص  مراهچ  نامـسآ  رد  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  »
ِبرع گرزب  هفیاط ي  ود  زا  اهنآ  ددع  هک  دـیرفآ  ار  یناگتـشرف  زین  تسا و  نیمز  ریز  شیاهاپ  یهلا و  شرع  ریز  شرـس  هک  دـیرفآ 

« .تسا رتشیب  رَضُم  هَعِیبَر َو  مان  هب  زور  نآ 

َنِیِبنْذُْـملا َو ِِهتَعیِِـشل  ِراَفِْغتْـسِالا  ِهیِّبُِحم َو  مالـسلا َو  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  یَلَع  َهاَلَّصلا  اَّلِإ  ٌباَرَـش  َال  ٌماَـعَط َو  ْمَُهل  َْسَیل 
(2) .هِیلاَوَم

يارب ندرک  رافغتسا  شناتـسود و  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  رب  نداتـسرف  تاولـص  زج  هب  يزیچ  ناشیا  یندیـشون  اهنآ و  كاروخ 
.تسین شنایلاوم  راکهنگ و  نایعیش 

ص:54

نمض ح 10. راونألاراحب ج 38 ص 335  همغلا ج 1 ص 103 ، فشک  هدوملا ص 133 ، عیبانی  یمزراوخ 72 ح 49 ، بقانم  - 1
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مالسلا هیلع  یلع  ندید  يارب  هکئالم  قایتشا 

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

ِّراَْبلا اَهَِدلَو  َیلِإ  ُهَقیِفَّشلا  ُهَِدلاَْولا  ُقاَتْشَت  اَمَک  مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِهَیْؤُر  َیلِإ  َنُوقاَتْشََیل  ِبُجُْحلا  ِتاَواَمَّسلا َو  َهَِکئاَلَم  َّنِإ  »… 
(1)« ِقیِفَّشلا

: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح 

نب   ّ یلع رادـید  قاتـشم  زوسلد  راکوکین  دـنزرف  هب  نابرهم  ردام  هقالع ي  قوش و  دـننامه  بُجُح ، اهنامـسآ و  ناگتـشرف  انامه  »… 
« .دنتسه مالسلا  هیلع  بلاطیبا 

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  هب  دنگوس  ناشدوخ ، نایم  رد  ناگتشرف  دنگوس 

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

(2) یَفَطْصُْملا » ٍدَّمَُحم  َدَْعب  يَرَْولا  ِعیِمَج  یَلَع  ًاِّیلَع  َفَّرَش  يِذَّلا  َو  »… 

یلع هک  ار  ییادخ  دنگوس  تسا ؛ نینچنیا  دنراد  دوخ  نایم  ناگتـشرف  هک  يدـنگوس  : » دـندومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
« .داد يرترب  مدرم  همه ي  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا  سپ  ار  یضترم 

.دنتفرگ یم  تقبس  تخیر  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  زا  هک  یبآ  نتفرگ  يارب  ناگتشرف 

: َلاَق ُهَّنَأ  هر )  ) ٍساَّبَع ِْنبا  ِنَع 

ُلِیئَْربَج ِْهیَلَع  َلََزن  ْذِإ  ِراَْصنَْألا  َنیِرِجاَهُْملا َو  َنِم  ٌهَعاَمَج  ُهَدـْنِع  ِهِدِجْـسَم َو  ِهِِسلْجَم َو  ِیف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَـک  »
: َُهل َلاَق  مالسلا َو  هیلع 

ص:55

راونألاراحب ج 9 ص 286. نمض ح 297 ، ص 452  مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت  - 1
.نامه - 2
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« ِهِهْجَو َِلباَقُم  َکَهْجَو  ْلَعْجا  ًاِّیلَع َو  ْرِضْحَأ  « ََکل ُلوُقَی  َماَلَّسلا َو  َُکئِْرُقی  ُّقَْحلا  ُدَّمَُحم ! اَی 

ِءاَمَّسلا َیلِإ  مالسلا  هیلع  ُلِیئَْربَج  َجَرَع  َُّمث 

: َلاَق َُّمث  اَمُهَْنَیب  ُهَعَضَوَف  ٌبَطُر  ِهِیف  ٌقَبَط  ُهَعَم  ًاِیناَث َو  ُلِیئَْربَج  َلَزَنَف  ِهِهْجَو  َِلباَقُم  ُهَهْجَو  َلَعَج  ُهوُرَضْحَأَف َو  ًاِّیلَع  ُِّیبَّنلا  اَعَدَف 

ِْنب ِِّیلَع  ْيَدَی  یَلَع  َءاَْملا  َّبُصَت  ْنَأ  ُهَّللا  َكَرَمَأ  ْدَق  َِکلآ  َْکیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَق  ًاقیِْربِإ َو  ًاتْـشَط َو  َرَـضْحَأ  َُّمث  اَلَکَأَف  اَلُک 
ِیبَأ ِْنب  ِِّیلَع  ِدَـی  یَلَع  َءاَْملا  ُّبُصَی  َماَق  َقیِْربِإـْلا َو  َذَـخَأ  َُّمث  یِّبَر  ِِهب  ِینَرَمَأ  اَِـمل  ِهَِّلل َو  َهَعاَّطلا  َعْمَّسلا َو  َُهل  َلاَـقَف  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَـط  ِیبَأ 

: مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  َُهل  َلاَقَف  مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط 

َءاَْملا َّبَص  اَمَّلُک  َناَک  َِکلَذـِب َو  ِینَرَمَأ  َیلاَعَت  ُهَناَْحبُـس َو  َهَّللا  َّنِإ  ُِّیلَع  اَی  َُهل  َلاَقَف  َكِدَـی  یَلَع  َءاَْملا  َّبُصَأ  ْنَأ  َیلْوَأ  اـَنَأ  ِهَّللا ! َلوُسَر  اَـی 
: ٌِّیلَع َلاَقَف  ِتْشَّطلا  ِیف  ٌهَرْطَق  ُْهنِم  ْعَقَی  َْمل  ٍِّیلَع  ِدَی  یَلَع 

!؟ ِتْشَّطلا ِیف  ُعَقَی  ِءاَْملا  َنِم  ًاْئیَش  َرَأ  َْمل  یِّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی 

ِِهب َنُولِـسْغَیَف  َكِدَـی  ْنِم  ُعَقَی  يِذَّلا  ِءاَْـملا  ِذْـخَأ  یَلَع  َنوَُقباَـسَتَی  َهَِکئاَـلَْملا  َّنِإ  ُِّیلَع ! اَـی  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُـسَر  َلاَـقَف 
(1) ِِهب » َنوُکَّرَبَتَی  ْمُهَهوُجُو 

دزن راصنا  نیرجاهم و  زا  یعمج  دنتـشاد و  روضح  دجـسم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  سابع  نبا 
یم مالـس  وت  رب  یلاعت  قح  دـمحم ! يا  درک : ضرع  دـش و  لزان  ترـضح  نآ  رب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  ناهگان  دـندوب ، ترـضح  نآ 

ار یلع  دیامرف  یم  دناسر و 

ص:56
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.تشگرب نامسآ  هب  دناسر و  ار  یهلا  نامرف  نیا  لیئربج  .ناشنب  تدوخ  يوربور  ار  وا  نک و  رضاح 

هدش لزان  هرابود  لیئربج  .دیناشن  دوخ  يوربور  ار  وا  درک و  رضاح  ار  مالسلا  هیلع  یلع  مه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
تشت و سپس  دندروخ  اهنآ  دینک و  لیم  نآ  زا  درک : ضرع  داد و  رارق  راوگرزب  ود  نآ  نیب  دروآ و  امرخ  زا  یقَبَط  دوخ  هارمه  هب  و 

: درک ضرع  دروآ و  یبآ  هباتفآ ي 

.يزیرب مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ياهتسد  يور  ار  بآ  وت  هک  تسا  هدومرف  تراگدرورپ  ادخ ! لوسر  يا 

یلع ياهتسد  يور  بآ  هک  تساخرب  تشادرب و  ار  هباتفآ  هاگنآ  منک ، یم  تعاطا  دنک  رما  دنوادخ  ار  هچنآ  ًهَعاَط ، ًاعْمَـس َو  دومرف :
امش كرابم  ياهتسد  يور  بآ  هک  مرتراوازس  نم  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  ترضح  نآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  .دزیرب  مالسلا  هیلع 
هیلع یلع  ياهتـسد  يور  ار  بآ  و  تسا ؛ هداد  یتیرومأـم  نینچ  نم  هب  تسا و  هداد  ناـمرف  نـینچ  دـنوادخ  یلع ! يا  دوـمرف : .مزیرب 

هک منیب  یمن  ار  اـهبآ  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  .تخیر  یمن  تشت  رد  نآ  زا  يا  هرطق  تخیر  یم  هک  مالـسلا 
دنریگب و دزیر  یم  وت  ياهتسد  زا  هک  یبآ  هکنیا  رد  دنریگ  یم  تقبس  رگیدکی  زا  ناگتشرف  یلع ! يا  : » دومرف .دزیرب  تشت  نایم  رد 

« .دنهد وشتسش  نآ  اب  ار  دوخ  هرهچ ي  كربت  ناونع  هب 

.دیآ یم  دجَو  هب  مالسلا  هیلع  یلع  لئاضف  زا  جارعم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ِِهفَرَش َو ْنِم  یَحْوَأ  اَم  ٍِّیلَع  ِیف  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأ  ِءاَمَّسلا َو  َیلِإ  ِهَّللا  ِلوُسَِرب  َيِرْسُأ  اََّمل  َلاَق  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَکْسُم  ِْنبا  ِنَع 
ِیف ِْهَیلِإ  َیِحوُأ  اَم  ِمَظِع  ْنِم  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِسْفَن  ِیف  َضَرَع  ُهَْفلَخ  اْوَّلَـص  َنیِِّیبَّنلا َو  َُهل  َعَمَج  ِروُمْعَْملا َو  ِْتیَْبلا  َیلِإ  َّدُر  ِهَّللا َو  َدـْنِع  ِهِمَظِع  ْنِم 

اْنلَْزنَأ اَّمِم  ٍّکَش  ِیف  َْتنُک  ْنِإَف  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  ٍِّیلَع 
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َكَءاج ْدََقل  َِکباَتِک  ِیف  اَْنلَْزنَأ  اَم  ِِهلْـضَف  ْنِم  ْمِِهُبتُک  ِیف  ْمِْهیَلَع  اَْنلَْزنَأ  ْدَقَف  َءاَِیْبنَْألا - ِینْعَی  َِکْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  َنُؤَْرقَی  َنیِذَّلا  ِلَئْـسَف  َْکَیلِإ 
مالـسلا هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَقَف  َنیِرِـساْخلا  َنِم  َنوُکَتَف  ِهَّللا  ِتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  َنِم  َّنَنوُکَت  َنیِرَتْمُملا َو ال  َنِم  َّنَنوُکَت  الَف  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا 

َلَأَس اَم  َّکَش َو  اَم  ِهَّللا  َوَف 

: دندومرف ترضح  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  سابع  نبا  زا 

تمظع تفارـش و  زا  دـنوادخ  دـندش ، هدرب  اهنامـسآ  يوـس  هب  جارعم  بش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  یماـگنه 
زاـمن وا  رـس  تشپ  ناربماـیپ  ماـمت  دـنتفر و  روـمعملا  تیب  هب  ربماـیپ  هکنیا  اـت  درک ، فـیرعت  ربماـیپ  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

.دندرازگ

تبحـص شیارب  وا  تلزنم  ماقم و  مالـسلا و  هیلع  یلع  هرابرد ي  دـنوادخ  هچنآ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زامن ، زا  دـعب 
اْنلَْزنَأ اَّمِم  ٍّکَش  ِیف  َْتنُک  ْنِإَف  : » هک دش  لزان  یهلا  یحو  هک  دوب  لاح  نیمه  رد  و  تفر ) ورف  رکف  رد   ) دـمآ و تفگـش  هب  دوب  هدرک 

(1)« َِکْلبَق ْنِم  َباتِْکلا  َنُؤَْرقَی  َنیِذَّلا  ِلَئْسَف  َْکَیلِإ 

هدـناوخ ار  ادـخ  باتک  وت  زا  لبق  هک  یناسک  زا  سپ  يراد ، کش  میدز  ار  شفرح  میدرک و  لزان  وت  رب  هچنآ  رد  رگا  ام ، ربماـیپ  يا 
؛»  هن ای  تسا  نینچ  ایآ  هک  نک  لاؤس  دنا 

ار نامه  مه  وت  يارب  دـش ، نایب  مالـسلا  هیلع  یلع  لئاضف  زا  ناـشیا  بتک  رد  هچنآ  هک  نک ، لاؤس  دوخ  رـس  تشپ  ناربماـیپ  زا  ینعی 
.میدرک نایب 

َنیِرِساْخلا َنِم  َنوُکَتَف  ِهَّللا  ِتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َنِم  َّنَنوُکَت  َنیِرَتْمُملا َو ال  َنِم  َّنَنوُکَت  الَف  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  َكَءاج  ْدََقل  »
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بیذـکت ار  یهلا  تایآ  هک  شابم  یناسک  زا  نکم و  کـش  هاـگچیه  وا  تیناّـقح  رد  سپ  .دـمآ  تراـگدرورپ  بناـج  زا  قح  اـنامه 
« .دش یهاوخ  ملاع  ناراکنایز  زا  ینک ) نینچ  رگا  هک   ) دندرک

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیسر  اجنیدب  هک  نخس 

روش و هب  مالسلا  هیلع  یلع  لئاضف  زا  هکلب  ( ؛ دومن لاؤس  ءایبنا  زا  هن  درک و  کش  مالسلا  هیلع  یلع  لئاضف  رد  ربمایپ  هن  مسق ، ادخ  هب 
(1) .دوب ) هتفرگ  ارف  ضحم  یلاحشوخ  ار  وا  دوجو  مامت  دوب و  هدمآرد  فعش 

.تسا نینموملا  ریما  مالسلا  هیلع  یلع  دز  یم  ادص  هک  دید  یسورخ  جارعم ،  رد  مَلَس  یِهِلآ َو  ِهیَلَع َو  ُهللا  یَّلَص  ربمایپ 

ُءاَْضَیب َو ٌهَّرُد  ُُهنَدـَب  ًاکیِد  ِهَِعباَّرلا  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ِیب  َيِرْـسُأ  َهَْلَیل  ُْتیَأَر  مَلَـس  یِِهلآ َو  ِهیَلَع َو  ُهللا  یَّلَـص  ِهللا  ُلوُسَر  َلاَـق  َلاَـق  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع 
َنینِمْوُْملا ُریِمأ  ٍِبلاَط  ِیبأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِهللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهللا  اَّلِإ  ََهلإ  َال   » يِداَُنی َوُه  ِرَـضْخْألا َو  ِدَجَْربَّزلا  َنِم  ُهاَلْجِر  ِناَواَرْمَح َو  ِناَتَتُوقاَی  ُهاَْنیَع 

« ِهللا ُهَنَْعل  ْمِهِضِْغبُم  یَلَع  َهللا  اوُرُکْذا  َنِیِلفاَغ  اَی  ِهللا  ُهَْوفَص  ُْنیَسُْحلا  ُنَسَْحلا َو  اَهَُدلَو  ُهَمِطاَف َو  ِهللا  ُِّیلَو 

مدوب هتفر  جارعم  هب  هک  یبش  : دندومرف مَلَس  یِِهلآ َو  ِهیَلَع َو  ُهللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  : دیوگ یم  سابع  نبا 

: دز یم  ادص  سورخ  نیا  دوب و  زبس  دجربز  زا  شیاپ  ود  زمرق و  توقای  زا  شمشچ  ود  دیفس و  ّرُد  شندب  هک  مدید  ار  یسورخ 

ریما مالـسلا  هـیلع  بلاـطیبا  نـب  یلع  ، تسادـخ هداتــسرف ي  مَلـَـس  یِِهلآ َو  ِهـیَلَع َو  ُهللا  یَّلـَـص  دـمحم  ، تـسین هللا  زج  ییادـخ  چـیه  »
نسح و شدنزرف  ود  مالسلا و  اهیلع  همطاف  ، تسادخ یمیمص  تسود  ، نینموملا
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نانمشد رب  تنعل  اب  و   ) تسادخ تنعل  نانیا  نانمـشد  رب  هک  دینک  ادخ  دای  ، نیلفاغ يا.دنتـسه  ادخ  ناگدیزگرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
(« .دیشاب ادخ  دای  هب  ، نانیا

هکئالم نیب  مکح  يارب  نامسآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  جورع 

؟ ُِکْلَعب َْنیَأ  اَهل : ُتلُقَف  اهیلع  هللا  مالس  َهَمِطاَف  ُْتیَتَأ  َلاَق : ٍدوُعْسَم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع 

.ِءاَمَّسلا َیلِإ  مالسلا  هیلع  ُلیئربج  ِِهب  َجَرَع  تلاقَف 

؟ اذام یف  ُتلقف 

نب یلع  اوُراَتْخاَف  اوریَخَت ، ْنأ  مهیلإ  یلاعت  هللا  یَحْوَاَف  َنییمَدالا  َنِم  ًامکَح  اولأَـسَف  ٍءیـش  یف  اورَجاـشَت  ِهِکئـالَملا  َنِم  ًارَفَن  َّنإ  تلاـقف :
 . مالسلا هیلع  بلاطیبا 

هب ار  وا  لیئربج  دومرف : تساجک ؟ ترهوش  مدرک  ضرع  مدیسر و  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  تمدخ  هتفگ : دوعـسم  نب  هللادبع 
زا یمَکَح  راتـساوخ  هدومن  هرجاـشم  يا  هلأـسم  رد  هکئـالم  زا  یهورگ  دوـمرف : يا ؟ هطبار  هچ  رد  مدرک  ضرع  .تسا  هدرب  نامـسآ 

مالـسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هکئالم  دییامن و  باختنا  ار  مکَح  هک  دومرف  یحو  اهنآ  هب  یلاعت  دنوادخ  سپـس  .دـندش  نایمدآ  نایم 
.دندیزگرب (1) ار 

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  ناگدنب ، نایم  رد  دنوادخ  يانیب  مشچ 

؟ يرأ ام  يری  ْنَم  َُهلْوَح  ْنَِمل  ًاموی  َلاقف  ِهَفوکلا ، ِفََجن  یف  ِساّنلل  ُسِلْجی  َناک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  َّنأ  َهَتابن  ُنب  ُغَبصالا  يَوَر 

.ٍثاََلث َدَْعب  ْمُکِیتْأَیَس  ُهُدوُقَی َو  اًلُجَر  ُُهقوُسَی َو  اًلُجَر  ًهَزاَنِج َو  ُلِمْحَی  ًاریَِعب  يَرَأ  َلاَقَف : ِهِداَبِع ؟ ِیف  َهَرِظاَّنلا  ِهَّللا  َْنیَع  اَی  يَرَت  اَم  َو  اُولاَقَف :
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مالـسلا هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  اَمَُهل  َلاَقَف  ِهَعاَمَْجلا  یَلَع  اَمَّلَـسَف  ُهَعَم  ِناَلُجَر  ِْهیَلَع َو  ٌهَدوُدْـشَم  ُهَزاَنِْجلا  ُریِعَْبلا َو  َمِدَـق  ُِثلاَّثلا  ُمْوَْیلا  َناَـک  اَّمَلَف 
؟ ُْمْتمِدَق اَذ  اَِمل  ُهَزاَنِْجلا َو  ِهِذَه  ْنَم  ُْمْتلَْبقَأ َو  َْنیَأ  ْنِم  ُْمْتنَأ َو  ْنَم  ْمُهاَّیَح  ْنَأ  َدَْعب 

هب يزور  .تسـشن  یم  مدرم  تاجاح  ندروآرب  يارب  هفوک  ياهیدـنلب  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  درک  تیاور  هَتاـبَن  نب  غَبْـصَا 
رد ادخ  يانیب  مشچ  يا  دنتفگ : دنیب ؟ یم  منیب  یم  نم  هک  ار  هچنآ  امش  زا  کیمادک  دومرف : دندوب  بانج  نآ  فارطا  رد  هک  يدارفا 

؟ ینیب یم  ار  يزیچ  هچ  شناگدنب ! نایم 

یم ار  نآ  ماـمز  يرگید  درم  دـنار و  یم  ار  رتش  هک  منیب  یم  ار  يدرم  دـنک و  یم  لـمح  ار  يا  هزاـنج  هک  منیب  یم  ار  يرتش  دومرف :
هک یلاح  رد  رتش  هارمه  هب  درم  ود  نآ  دیـسر  ارف  موس  زور  یتقو  .دنوش  یم  دراو  امـش  رب  زور  هس  تشذگ  زا  دعب  يدوز  هب  دشک و 

اهنآ زا  یسرپلاوحا  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دندرک  مالـس  تعامج  رب  دندش و  دراو  دوب ، هدش  هتـسب  نآ  يور  رب  يا  هزانج 
؟ دیا هدمآ  هچ  يارب  تسیک و  هزانج ي  نیا  دییآ و  یم  اجک  زا  دیتسه و  یک  امش  دیسرپ :

ِینُولِمْحاَف َّیَلَع  ُْمْتیَّلَـص  ِینوُُمْتنَّفَک َو  ِینوُُمْتلَّسَغ َو  اَذِإ  َلاَقَف  اَْنَیلِإ  یَـصْوَأ  ِتْوَْملا  َدـْنِع  ُهَّنِإ  اَنُوبَأَف َو  ُتِّیَْملا  اَّمَأ  ِنَمَْیلا َو  َنِم  ُنَْحن  اُولاَقَف :
َلاَقَف ُهاَْنلَأَس  ْدَـق  ْلَجَأ  الاَقَف  اَذ  اَِمل  ُهاَُمْتلَأَس  ْلَه  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  اَمَُهل  َلاَقَف  ِهَفوُْکلا  ِفَجَِنب  َكاَنُه  ِینُوِنفْدا  ِقاَرِْعلا َو  َیلِإ  اَذَـه  يِریَِعب  یَلَع 
َِکلَذ ِهَّللا  اَنَأ َو  َقَدَـص  َلاَق  مالـسلا َو  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َماَقَف  َعِّفَُـشل  ِِفقْوَْملا  ِلْهَأ  یف  ضرعلا  موی  یف  َعَفَـش  َْول  ٌلُجَر  َكاَـنُه  ُنَفْدـُی 

.ُلُجَّرلا

دیداد لسغ  ارم  هک  یتقو  تفگ : درک و  تیصو  ام  هب  گرم  ماگنه  تسام و  ردپ  تیم  نیا  اما  .میتسه  نمی  لها  زا  ام  دنتشاد  هضرع 
زامن نم  رب  دیدومن و  نفک  و 
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: دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دییامن  نفد  هفوک  ياهیدنلب  رد  دـیربب و  قارع  بناج  هب  دـینک و  راوس  مرتش  نیا  هب  ارم  دـیدناوخ ،
رگا هک  دوش  یم  نفد  يدرم  اجنآ  رد  هک  داد  خساپ  وا  میدیـسرپ و  وا  زا  يرآ  دنتفگ : مینک ؟ نینچ  هچ  يارب  دیدرک  لاؤس  وا  زا  ایآ 

: دومرف تساخرب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دوش  یم  هتفریذـپ  شتعافـش  هب  دـیامن  تعافـش  ار  رـشحم  لها  ماـمت  تماـیق  زور  رد 
(1) .متسه نم  درم  نآ  مسق  ادخ  هب  هتفگ ، تسار 

تسادخ هب  كرشم  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  رب  بئاع 

: َلاَقَف اَنَأَدَْتباَف  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع  ٍِدلاَخ  ُْنب  ُناَْمیَلُس  اَنَأ َو  ُْتلَخَد  َلاَق  ُجَرْعَْألا  ٌدیِعَس  اَنَثَّدَح 

هللا یلص  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  يَرَج  اَم  ِلْضَْفلا  َنِم  َُهل  يَرَج  ُْهنَع  یَهَْتُنی  ُْهنَع  یَهَن  اَم  ِِهب َو  ُذَخُْؤی  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ْنَع  َءاَج  اَم  ُناَْمیَلُس  اَی 
مالسلا هیلع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  یَلَع  ُبِّیَعُْملا  ُهَّللا  َقَلَخ  ْنَم  ِعیِمَج  یَلَع  ُلْضَْفلا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  ملـس َو  هلآ و  هیلع و 

یَلَع ٍهَرِیبَک  ْوَأ  ٍهَریِغَص  ِیف  ِْهیَلَع  ُّداَّرلا  ملس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِِهلوُسَر  یَلَع  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  یَلَع  ِبِّیَعُْملاَک  ِهِماَکْحَأ  ْنِم  ْیَش ٍء  ِیف 
َِکلَِذب َکَلَه َو  ِهِْریَِغب  َکَلَـس  ْنَم  يِذَّلا  ُهَلِیبَس  ُْهنِم َو  اَّلِإ  یَتُْؤی  َال  يِذَّلا  ِهَّللا  َبَاب  هیلع  هللا  تاولـص  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  َناَک  ِهَّللِاب  ِكْرِّشلا  ِّدَح 

ْنَم ِضْرَْألا َو  َقْوَف  ْنَم  یَلَع  َهَِغلاَْبلا  َهَّجُْحلا  ْمِِهب َو  َدـیِمَت  ْنَأ  ِضْرَْألا  َناَکْرَأ  ُهَّللا  ُمُهَلَعَج  ٍدِـحاَو  َدـَْعب  ٌدِـحاَو  مالـسلا  مهیلع  ُهَِّمئَأـْلا  ِتَرَج 
.يَرَّثلا َتْحَت 
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: دومرف دومن و  نخس  هب  زاغآ  ترضح  میدیسر ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دلاخ ، نب  نامیلس  نم و  دیوگ : جرعا  دیعس 

وا يارب  .دوش  كرت  دـیاب  هدومرف  یهن  هچ  ره  زا  دوـش و  ذـخا  دـیاب  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما  زا  هک  يرما  ره  نامیلـس ، يا 
مامت زا  رترب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  هک  تسا  یتلیـضف  نامه 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  هک  تسا  یسک  دننام  دریگ ، بیع  وا  ماکحا  زا  يزیچ  هب  تبسن  هک  یـسک  .تسادخ  تاقولخم 
مالـسلا هیلع  نینموملاریما  .تسادخ  هب  كرـش  زرم  رد  دنک  در  گرزب ، ای  کچوک  يرما ، رد  ار  وا  هک  ره  تسا و  هتفرگ  بیع  ملس 

ماقم تسا  نینچمه  دوش و  كاله  دیوپ ، نآ  زج  هک  ره  هک  تسادخ  يوس  هب  هار  دیـسر و  ناوتن  ادـخ  هب  نآ  ریغ  زا  هک  تسا  يرد 
رب ات  دومن  شیوخ  ياسر  تجح  دنابنجن و  ار  شلها  ات  دادرارق  نیمز  ناکرا  ار  ناشیا  ادخ  يرگید ، زا  سپ  یکی  مالسلا  مهیلع  همئا 

.دنتسه كاخ  ریز  نیمز و  يور  هک  یناسک 

ناریمن ارم  يا  هدادن  ناشن  نم  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هرهچ ي  ات  ایادخ 

هیطع ما  نم  هب  درک  لقن  تفگ : لیجرـس و  ما  نم  هب  درک  ثیدح  تفگ : حـیبص  دـنزرف  رباج  نم  هب  دومن  لقن  تفگ : حارج  وبا  )… 
نم سپ  دوب ، نانآ  نایم  رد  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  داتسرف و  یگنج  هب  ار  يرکشل  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک 
هیلع یلع  هرهچ ي  ات  ایادـخ  دومرف : یم  هدرک و  دـنلب  ار  شتـسد  هدرک و  اـعد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  مدـینش 

.ناریمن (1) ارم  يا  هدادن  ناشن  نم  هب  ار  مالسلا 

رثوک ثیدح 

ُلِیئَْربَج ِیل  َلاَق  ِهَِعباَّسلا  ِءاَـمَّسلا  َیلِإ  ِیب  َيِرْـسُأ  اََّمل  ُلوُقَی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  َلاَـق  ٍکـِلاَم  ِْنب  ِسَنَأ  ْنَع 
اَی َلاَق  ََرثْوَْکلا َو  ِیناَرَأ  َکَماَمَأ َو  ُدَّمَُحم  اَی  ْمَّدَقَت 
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ُنِکاَسَم َُکنِکاَسَم َو  ِهِذَه  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَق  ِّرُّدلا َو  ِتُوقاَْیلا َو  ُِؤلْؤُّللا َو  َنِم  ًهَرِیثَک  ًاروُُصق  ِْهیَلَع  ُْتیَأَرَف  َنیِِّیبَّنلا  َنوُد  ََکل  َُرثْوَْکلا  اَذَه  ُدَّمَُحم 
ٌهَِنَبل ِروُصُْقلِاب  اَنَأ  اَذِإ  ٌکْسِم َو  َوُه  اَذِإَف  ُُهتْمِمَـشَف  ِهِطاََلب  َیلِإ  يِدَِیب  ُْتبَرَـضَف  َلاَق  ِراَْربَْألا  ِِهتَّیِّرُذ  ٍِبلاَط َو  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َکِّیِـصَو  َكِریِزَو َو 

.هَِّضف ٌهَِنَبل  ٌبَهَذ َو 

متفه نامسآ  زا  یناکم  رد  جارعم  بش  دومرف : یم  هک  مدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دیوگ : یم  کلام  نب  سَنَا 
مامت نایم  رد  رثوک  نیا  دمحم ؛ يا  تفگ : داد و  ناشن  نم  هب  ار  رثوک  لاح  نیمه  رد  ورب و  ولج  هب  دـمحم  يا  تفگ : نم  هب  لیئربج 

.مدید رُد  توقای و  ؤلؤل و  زا  يدایز  ياهرصق  نآ  رد  نم  .دراد و  وت  هب  صاصتخا  طقف  ءایبنا 

كاپ هیرذ ي  مالسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  وت  ریزو  نیـشناج و  هاگیاج  وت و  هاگیاج  اهرـصق  نیا  دمحم ؛ ای  تفگ : نم  هب  لیئربج 
ار نآ  مدز و  نآ  زا  یگنس  رب  ار  متسد  نم  سپ  دندومرف : همادا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .دشاب  یم  وا  راکوکین  و 

.دوب (1) هدش  هتخاس  هرقن  الط و  زا  رثوک  ياهرصق  هک  مدید  دوب و  هتفرگارف  ار  متسد  کشم  يوب  مدرک و  وب 

مالسلا هیلع  یلع  فهک و  باحصا  ثیدح 

ِباَحْـصَأ َیلِإ  َرَمُع  ٍرَْکباـَبَأ َو  مالـسلا َو  هیلع  ًاـِّیلَع  َثََعب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  َِّیبَّنلا  َّنَأ  ِهَّللا …  ِدـْبَع  ِْنب  ِکیِرَـش  ْنَع  َيِوُر  اَـم 
.َماَلَّسلا یِّنِم  ْمُهوُِغْلبَأَف  ْمُهُوْتئا  َلاَقَف  ِفْهَْکلا 

« .ْمُه َْنیَأ  يِرْدَت  ٍِّیلَِعل  : » اُولاَق ِهِْدنِع  ْنِم  اوُجَرَخ  اَّمَلَف 

 « َُهل ُهَّللا  اَناَدَه  اَّلِإ  ٍناَکَم  َیلِإ  اَُنثَْعبَی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک  اَم  : » َلاَقَف
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؛» .یِّنِم ُّنَسَأ  َکَّنِإَف  ْمِّلَس  ٍصْفَح  َابَأ  اَی  : » َلاَق َُّمث  .ْبَُجی  ْمَلَف  َمَّلَـسَف  .اَنُّنَـسَأ » َکَّنِإَف  ْمِّلَـس  ٍرَْکب  َابَأ  اَی  : » َلاَق ِفْهَْکلا  ِبَاب  یَلَع  ْمُهَفَقْوَأ  اَّمَلَف 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َماَلَـس  ْمُهَغَْلبَأ  ُهْوَّیَح َو  َماَلَّسلا َو  اوُّدَرَف  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َمَّلَـسَف  َلاَق : .ْبَُجی  ْمَلَف  َمَّلَـسَف 

.ِْهیَلَع اوُّدَرَف  ملس 

، ُهوُمِّلَُکی ْمَلَف  ُرَمُع  ْمَُهلَأَس  َُّمث  اوُمَّلَکَتَی  ْمَلَف  ْمَُهلَأَسَف  .َْتنَأ » ْمُه  ْلَس  : » َلاَق .اَْنیَلَع » اوُمِّلَُسی  ْمَلَف  ْمِْهیَلَع  اَنْمَّلَـس  ْمَُهل  اَم  ْمُه  ْلَس  : » ٍرَْکبُوبَأ َلاَقَف 
« .َْتنَأ ْمُه  ْلَس  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  : » الاَقَف

»؟ اَمِْهیَلَع اوُّدُرَت  َْمل  َّیَلَع َو  ُْمتْدَدَر  َِمل  ْمَُکلَأْسَأ  ْنَأ  ِینَالَأَس  ِْنیَذَه  َّیَبِحاَص  َّنِإ  : » مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق 

« .ٍِّیبَن َّیِصَو  ْوَأ  ًاِّیبَن  اَّلِإ  ُمِّلَُکن  َال  اَّنَِأل  : » اُولاَق

: دیوگ یم  هَّللا  دبع  نب  کیرش 

هب ارم  مالس  دومرف : داتسرف و  فهک  باحصا  يوس  هب  ار  رمع  رکب و  وبا  مالسلا و  هیلع  یلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
یم ار  اهنآ  ياج  دنتفگ : مالسلا  هیلع  یلع  هب  ود  نآ  دنتفر ، نوریب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  زا  هک  یتقو  .دیناسرب  اهنآ 

؟ یسانش

یلع دندیسر ، راغ  رد  رب  هک  یماگنه  دنک »! تیاده  اجنآ  هب  ار  ام  ادخ  هکنیا  رگم  .دتـسرف  یمن  ییاج  ار  ام  ربمایپ  : » دومرف ترـضح 
«. یتسه ام  زا  رت  نِسُم  وت  نوچ  نک  مالس  وت  : » تفگ رکبوبا  هب  مالسلا  هیلع 

.دندادن باوج  وا  هب  یلو  درک  مالس  وا 

«. تسا رتدایز  نم  نس  زا  زین  وت  نس  نوچ  نک ، مالس  وت  صْفَح  ابا  يا  : » تفگ رمع  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

.دندادن باوج  زین  وا  هب  یلو  درک  مالس  رمع 
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دناسر و اهنآ  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالس  ترضح  دنداد و  ار  وا  باوج  .داد  مالـس  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یتقو  اما 
.دندناسر مالس  ربمایپ  رب  زین  اهنآ 

؟ دنداد ار  وت  باوج  یلو  دندادن  ار  ام  باوج  ارچ  سرپب  اهنیا  زا  تفگ : رکبوبا 

يا دنتفگ : ترضح  هب  .دندزن  فرح  مه  زاب  دیسرپ  زین  رمع  دنتفگن : نخس  وا  اب  یلو  دیسرپ ، رکبوبا  .سرپب  تدوخ  دومرف : ترضح 
.نک لاؤس  وت  نسحلا ! ابا 

وا یـصو  ربمایپ و  اب  طقف  ام  : » دـنتفگ .دـیداد  ارم  باوج  یلو  دـیدادن ، ار  اهنآ  باوج  ارچ  دـنیوگ : یم  نم  ياقفر  دومرف : ترـضح 
(1) .مییوگ » یم  نخس 

مالسلا هیلع  یلع  هحفاصم  ثیدح 

اَمَّنَأَکَف ِینَحَفاَص  ْنَم  ِینَحَفاَص َو  اَمَّنَأَکَف  مالـسلا  هیلع  ًاِّیلَع  َحَفاَص  ْنَم  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع 
َُهل ُهَّللا  َرَفَغ  ٍِّیلَِعل  ًاـّبُِحم  َحَـفاَص  ْنَم  ْمُهَّلُک َو  َءاَِـیْبنَْألا  ََقناَـع  اَـمَّنَأَکَف  ِینَقَناَـع  ْنَم  ِینَقَناَـع َو  اَـمَّنَأَکَف  ُهَقَناَـع  ْنَم  ِشْرَْعلا َو  َناَـکْرَأ  َحَـفاَص 

.ٍباَسِح (2) ِْریَِغب  ًهَّنَجلا  ُهَلَخْدَأ  َبُونُّذلا َو 

تسا نآ  دننام  دنک ، هحفاصم  مالسلا  هیلع  یلع  اب  سک  ره  دندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : یم  سابع  نبا 
یلع اب  سک  ره  هدرک و  هحفاصم  شرع  ناکرا  اب  هک  تسا  نآ  دـننام  دـیامن ، هحفاصم  نم  اـب  سک  ره  هدومن و  هحفاـصم  نم  اـب  هک 
ءایبنا همه ي  اب  هک  تسا  نآ  دـننام  دـنک  هقناعم  نم  اب  سک  ره  هدرک و  هقناعم  نم  اب  هک  تسا  نآ  دـننام  دـنک ، هقناعم  مالـسلا  هیلع 

ار وا  دشخبب و  ار  وا  ناهانگ  دـنوادخ  دـیامن ، هحفاصم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تبحم ، اب  سک  ره  دـشاب و  هدرک  هقناعم  مالـسلا  مهیلع 
.دنک تشهب  لخاد  باسح  نودب 
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مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هب  یبوط  تخرد  قوش 

: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دننک  یم  لقن  مالسلا  مهیلع  ناشنیرهاط  دادجا  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 
.مدوب هدیدن  لاح  هب  ات  ار  تخرد  نآ  زا  رتگرزب  رتابیز و  هک  مدید  یتخرد  مشش  نامسآ  رد  جارعم  بش  رد 

نیا متفگ : .نم  بیبح  يا  تسا  یبوط  تخرد  نیا  تفگ : تسیچ ؟ تخرد  نیا  لیئربج -  نم - ! تسود  يا  متفگ : لـیئربج  هب  سپ 
اَو : » دیوگ یم  بترم  تفگ : دیوگ : یم  هچ  متفگ  .تسا  یبوط  تخرد  يادص  نیا  تفگ : تسیچ ؟ دیآ  یم  هک  دنلب  ابیز و  يادـص 

.متسه (1) وت  قاتشم  ردقچ  یلع  يا  ٍِبلاَط » ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  اَی  َْکَیلِإ  ْهاَقْوَش 

جارعم بش  نهاریپ  ثراو  مالسلا  هیلع  یلع 

دوخ یگدنز  ياه  هظحل  نیرخآ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  یتیاور  رد 
هتفر جارعم  هب  نآ  اـب  ربماـیپ  هک  دوب  ینهاریپ  لاوما  نآ  هلمج  زا  دـندومن و  یفرعم  دوخ  لاوـما  ثراو  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

(2)« ِهِیف ِِهب  َيِرْسُأ  يِذَّلا  ِصیِمَْقلا  َو  : » دندوب

مالسلا هیلع  یلع  هب  یهتنملا  هردس  تخرد  قوش 

َیلِإ ُْتیَهَْتنا  ِءاَمَّسلا َو  َیلِإ  ِیب  َيِرْـسُأ  اََّمل  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَـق  ُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ِّيِراَْـصنَْألا  َبوُّیَأ  ِیبَأ  ْنَع 
َنیِح َکِّمَع  ِْنبا  َیلِإ  ْتَقاَتْشا  یَهَْتنُْملا  ُهَرْدِس  ِهِذَه  َلاَقَف : اَذَه ؟ اَم  َلِیئَْربَِجل : ُْتلُقَف  اَهِِقبَن  ُحیِر  اَْهنِم  ْتَّبَه  ُتْمِمَش َو  یَهَْتنُْملا  ِهَرْدِس 
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ِءاَِیلْوَْألا ُْریَخ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َنِیلَـسْرُْملا َو  ِءاَِیْبنَْألا َو  ُْریَخ  ٌدَّمَُحم  یِّبَر  ِدـْنِع  ْنِم  يِداَُنی  ًاـیِداَنُم  ُْتعِمَـسَف  َکـَْیلِإ  ْتَرَظَن 
.ُماَلَّسلا (1) ُهاَلَّصلا َو  ُمِْهیَلَع 

هدرب اهنامـسآ  هب  جارعم  بش  نوچ  دـندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـنک  یم  لقن  همحرلا ) هیلع   ) يراصنا بویاوبا 
هردس نیا  تفگ : تسیچ ؟ شوخ  يوب  میسن و  نیا  متفگ : لیئربج  هب  .مدرک  ساسحا  یشوخ  يوب  میـسن و  یهتنملا  هردس  رد  مدش ،
هاگن وت  يوس  هب  ماگنه  نیا  رد  دـش  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  تیومع  رـسپ  قاتـشم  درک  هاـگن  وت  هب  هک  یعقوم  تسا  یهتنملا 

.تسا ءایلوا  نیرتهب  نینموملاریما  ءایبنا و  نیرتهب  دمحم  هک  دهد  یم  ادن  يدانم  هک  مدینش  سپ  درک 

مالسلا هیلع  یلع  بلق  تعسو 

: َلاَق َهَْریَرُه  ِیبَأ  ْنَع 

ای : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ُِّیبَّنلا  َلاَقَف  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َلَْـبقَأ  اَذِإ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا  َدـْنِع  ُْتنُک 
اَذَه ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ُِّیبَّنلا  َلاَقَف  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  اَذَه  ِهللا  َلوُسَر  ای  ْمَعَن  ُْتُلق  اَذَه »؟ ْنَم  يِرْدَت  أ  َهَریَرُهابأ !

(2) هَّللا ُهَنَْعل  ِْهیَلَعَف  ُهَضَْغبَأ  ْنَمَف  ًاْبلَق  اَْینُّدلا  َنِم  ُعَسْوَأ  ًاّفَک َو  ِتاَرُْفلا  َنِم  یَخْسَأ  ُهَِعلاَّطلا  ُسْمَّشلا  اَذَه  ُرِخاَّزلا  ُرْحَْبلا 

ربمایپ دش ؛ دراو  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  میدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدـخ  رد  دـیوگ : یم  هریرهوبا 
نب یلع  نیا  ادـخ ! لوـسر  يا  يرآ  متـشاد : هضرع  تسیک ؟ نیا  یناد  یم  اـیآ  هریرهاـبأ ! يا  دـندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

.تسا بلاطیبا 
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هدنشخب وا  تواخس  اب  تسد  نازورف ، دیشروخ  تسا  نیا  جاوم ، يایرد  تسا  نیا  دندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
.داب وا  رب  ادخ  تنعل  دشاب  هتشاد  لد  رد  ار  وا  هنیک ي  ضغب و  هک  ره  سپ  تسایند ؛ زا  رت  عیسو  وا  بلق  تارف ، زا  رت 

دسر یم  لامک  هب  دشاب  هتشاد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  سک  ره 

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاق : سابع  نبا  نع 

: ِسْوَدرِفلا یف  َهََعبرألا  ُعبار  ًایلَع  َّنإ  الأ و  اجن  ُهَِعبَت  ْنَم  َجَهَن و  ُهَّبَحأ  ْنَم  َدَشَر َو  هّالَوَت  نم  ینََدب  نِم  یمَد  َِهلزنمب  یّنِم  مالـسلا  هیلع  یلَع 
(1) ُنیَسُحلا » ُنَسَْحلا و  َوُه و  اَنَأ َو 

: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ : یم  سابع  نبا 

لامک هب   ) دنک یم  دشر  دـشاب ، هتـشاد  ار  وا  تیالو  سک  ره  تسا ، مندـب  رد  نم  نوخ  هلزنم ي  هب  نم ، هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  یلع 
تاجن دنک  تیعبت  وا  زا  سک  ره  تسا و  میقتسم  طارص  رد  تسا و  نشور  شهار  دشاب ، هتـشاد  تسود  ار  وا  سک  ره  و  دسر ) یم 

یلع نم و  زا ) : دنترابع  رفن  راهچ  نآ   ) دشاب یم  تشهب  لها  زاتمم )  ) رفن راهچ  زا  رفن  نیمراهچ  مالسلا  هیلع  یلع  دیـشاب ! هاگآ  دبای 
 . مالسلا امهیلع  نیسح  نسح و  مالسلا و  هیلع 

لطّسلا ثیدح 

لاق سابع ، نبا  نع  سوواط ، نع 

« ْینِعبّتیلَف یتیب  َلهأ  ُّبِحی  یُنبِحی و  ْنَم  : » َلاقَف ِهیَمَدَـق ، یلَع  َماـق  ُمث  ِرـصَعلا ، َهالَـص  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ُلوسر  اـِنب  یّلص 
َعَرَقَف اهیلع  هللا  مالس  َهمطاف  َلِزنَم  یَتأ  یتَح  انَعمْحَأب  ُهانعبتاف 
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َسانلا ِثِّدَح  ِنَسَحلاَابَأ ! ای   » َُهل َلاقف  ِنیطلاب ، ٌهَخَّطَُلم  ُهَدی  ٌهَلمَـش َو  ِهیلع  مالـسلا َو  هیلع  بلاطیبا  نبا  یلَع  ِهیلإ  َجرَخَف  ًافیفَخ  ًاعْرَق  َباْبلا 
ْنکی مَلَف  َروُهَّطلا ، ُتْدَرأ  رهُّظلا  ِهالَص  ِْتقَو  یف  اَنا  امَنَیب  هللا ! َلوُسَر  ای  ِّمأ  یبأ و  كاِدف  ْمعَن  : » مالسلا هیلع  یلَع  َلاقف  ِسْمأ » َتیَأَر  امب 

: ُِفتهی ٍِفتاِهب  انأ  اذإف  یَلَع  ایَْطبَأَف  ِءاملا  ِبَلَط  یف  َنیَسُحلا  َنَسَحلا و  يََدلَو  ُتْهَّجَوَف  ُءاملا ، يدنِع 

ُتدـجَوَف ِلَسَعلا  َنِم  یلْحأ  ِجـْلَّثلا و  َنِم  ًاضاَیب  ُّدـشأ  ٌءام  هیف  ٍقَّلَعُم ، ٍبَهَذ  ْنِم  سَدَِـقب  اَنأ  اذإَف  ُّتَفَتلاف  کینمی ، یلَع  ِلبقأ  ِنَسَحلاابأ ! ای 
«. يداُؤف یلَع  اهَدَْرب  ُتدَجَو  ًهَرْطَق  یسأَر  یلَع  ُتْرَّطَق  َُّمث  ٍتاُعرُج  ُْتبَرِش  هنم و  ُتاَّضَوَتَف  ِدْرَولا  ُهَِحئار  ِهیف 

ْنِم ُسَدَْـقلَا  َلاق : ُمَلْعأ » ُُهلوُسَر  یلاعت و  هللا   » َلاق َسَدَْـقلا »؟ کلذ  َنیأ  َنِم  يرْدَـت  ْلَه  : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  ُلوُسَر  لاقف 
هللا یلـص  هللا  ُلوُسَر  ُهَّمَـض  َُّمث  ِشْرَْعلا » ِتْحَت  ْنِمَف  ُهُرْطَقلا  اّمأ  َِرثوکلارِهَن و  ْنِم  َلاق  وأ  یبوُط  ِهَرَجَـش  ِتْحَت  ْنِم  ُءاـملا  ِهّنَجلا و  ِسادـقأ 

ِهللاَْدنِع ُهُرْدَق  ُهُّلَحَمَف و  مالـسلا  هیلع  ُلیئربج  ِسْمألاب  ُهُمِداخ  َناک  ْنَم  یبیبح  َلاق  َُّمث  ِهینیَع  نَیب  ام  َلَّبَق  ِهِرْدَـص و  یلا  ملـس  هلآ و  هیلع و 
(1) ٌمیظع »

: دیوگ یم  سابع  نبا 

دنداتـسیا و كراـبم  ياـپ  يور  زاـمن  زا  سپ  هاـگنآ  میدـناوخ ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  رـس  تشپ  ار  رـصع  زاـمن 
هب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رس  تشپ  یگمه  ام  .دیایب  نم  اب  دراد ، یم  تسود  ارم  تیب  لها  نم و  سک  ره  دندومرف :

اهیلع هللا  مالس  همطاف  لزنم  هب  ات  میداتفا  هار 
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هب ابع  هک  یلاح  رد  دندمآ ، مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  سپ  دندز ، رد  هتـسهآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگنآ  میدیـسر 
زور ار  هچنآ  نسحلااـبا ! يا  دـندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  دوب ، دولآ  لـگ  ناـشیا  تسد  هدـیچیپ و  دوـخ  رود 

.نک فیرعت  مدرم  يارب  يا  هدید  هتشذگ 

، میریگب وضو  متـساوخ  رهظ ، زامن  ماگنه  زورید  ادخ ! لوسر  يا  داب  امـش  يادف  مردام  ردـپ و  يرآ ، درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع 
.دنتـشگزاب یلاخ  تسد  اهنآ  اما  مداتـسرف ، بآ  لاـبند  هب  ار  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  منادـنزرف  سپ  دوبن  هناـخ  رد  بآ  اـما 

قلعم نامسآ  نیمز و  نایم  یبآ  لطس  مدرک ، هاگن  تسار  تمـس  هب  سپ  ورب ! تسار  فرط  هب  نسحلاابا ! يا  داد : ادن  یفتاه  ناهگان 
دنچ متخاـس و  وضو  بآ  نآ  اـب  تشاد  لـگ  رطع  نوچمه  ییوب  هک  دوـب  رت  نیریـش  لـسع  زا  رتدیفـس و  فرب  زا  یبآ  نآ  رد  دوـب ،
یلـص ادخ  لوسر  سپ  .مدومن  ساسحا  مبلق  رد  نآ  یکنخ  هک  متخیر ، مرـس  رب  مه  یبآ  هرطق  سپ  مدـیماشآ ، بآ  نآ  زا  زین  هعرج 
رتاناد شلوسر  ادخ و  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  دوب ؟ هدمآ  اجک  زا  بآ  لطس  نیا  یناد  یم  ایآ  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

.تسا

اما دوب و  یبوط  تخرد  ریز  زا  نآ  لخاد  بآ  تشهب و  ياه  لطس  زا  لطـس  نیا  دندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هنیـس ي دنتفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  ادـخ  لوسر  سپ  دوب  یهلا  شرع  ریز  زا  يدومن ) ساسحا  تبلق  رد  ار  نآ  یکنخ   ) هک هرطق  نآ 

: دندومرف دندیسوب و  ار  وا  مشچ  ود  نیب  دندینابسچ و  وا  هنیس ي  هب  ار  دوخ 

.تسا میظع  رایسب  دنوادخ  دزن  وا  تلزنم  ردق و  سپ  هدوب  شمداخ  زورید  مالسلا  هیلع  لیئربج  هک  تسا  یسک  نم  بیبح 

قیقع يور  مالسلا  هیلع  یلع  مان  ندش  کح 

: دیوگ یم  رخافم  بقانم  رد  یضر  دیس 

: تسا هدرک  تیاور  یلازغ  خیش  زا  داشر  رسپ  دجم  ردپ  ظعاو  خیش 

: تفگ اهنآ  هب  هَشَبَح  هاشداپ  دندرگزاب ، هنیدم  هب  هَشَبَح  زا  دنتساوخ  نیرجاهم  یتقو 
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سپ داد ، اهنآ  هب  تشاذـگ و  يا  هسیک  لخاد  قیقع  توقای و  هناد  دـنچ  هاگ  نآ  متـسرفب ، ناـتربمایپ  يارب  يا  هیدـه  مهاوخ  یم  نم 
ار ایاده  نآ  ناشیا  دنداد ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  ایاده  نآ  دنتـشگزاب و  هنیدم  هب  دندرک و  یظفاحادـخ  نیرجاهم 
ور مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  سپـس  قیقع ، هناد  کی  زج  هب  دنتـشاذگن  ناـشدوخ  يارب  يزیچ  چـیه  دـندرک و  میـسقت  باحـصا  نیب 

: دندومرف دندرک و 

.دنک کح  قیقع  نیا  يور  ار  ُهَّللا » اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » ینعی مراد  تسود  نم  هچنآ  ات  شاقن  دزن  ورب  یلع ! يا 

دراد تسود  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ار  هچنآ  قـیقع  نیا  يور  تفگ : وا  هب  تفر و  شاـقن  دزن  مه  مالـسلا  هیلع  یلع 
.نک کح  ار  ِهَّللا » ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم   » ینعی مراد  تسود  نم  هک  ار  هچنآ  ره  ار و  ُهَّللا » اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » ینعی

ربماـیپ دزن  دنتـشادرب و  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  درک و  کـح  قـیقع  يور  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  روتـسد  هـب  ار  نآ  زین  شاـقن 
بجعت یلیخ  دندید  ار  قیقع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یتقو  دنداد ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  نآ  دنتـشگرب و 

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  دندرک و 

؟ تسا رطس  هس  نیا  ارچ  سپ  دنک ، کح  نآ  يور  رطس  کی  طقف  متفگن  وت  هب  ایآ  یلع ! يا 

، دیزگرب قح  رب  ار  امـش  هک  ییادخ  نآ  هب  مسق  دندرک : ضرع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
تسود نم  هک  ار  هچنآ  و  ُهَّللا » اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » دیتشاد تسود  امـش  هک  ار  هچنآ  دنک ، کح  قیقع  يور  رطـس  ود  متفگ  شاقن  هب  طقف  نم 

: دومرف دش و  لزان  مالسلا  هیلع  نیما  لیئربج  هظحل  نامه  رد  سپ  مرادن ، ربخ  چیه  موس  رطس  زا  نم  و  ِهَّللا » ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم   » متشاد

: دیامرف یم  دناسر و …  یم  مالس  وت  هب  تراگدرورپ  دمحم ! يا 
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هیلع یلع  دـنک و  کح  یتشاد  تسود  هک  ار  هچنآ  يدومرف  رما  یلع  هب  وت  دـمحم ! يا  ناـسرب و …  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ارم  مـالس 
(1) ِهَّللا .» ُِّیلَو  ٌِّیلَع  « ؛ میدومرف رما  میتشاد  تسود  هک  ار  هچنآ  زین  ام  دومرف و  رما  شاقن  هب  تشاد  تسود  هک  ار  هچنآ  زین  مالسلا 

مالسلا هیلع  یلع  اب  طقف  ربمایپ  توخا  دقع 

: تفگ رمع  هک  تسا  هدروآ  لبنح  نب  دمحا 

هب راک  ات  دومن  كرت  ار  مالسلا  هیلع  یلع  درک و  رارقرب  ناناملسم  نیب  ار  يردارب  توخا و  مسارم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
رارقرب ناملسم  دارفا  نیب  ار  تَّوُُخا  مسارم  هللا ! لوسر  ای  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  سپ  .دشن  یفرعم  یلع  يارب  يردارب  دیـسر و  نایاپ 
كرت ار  وت  اـنامه  مدرک ؟ كرت  ار  وت  يرادـنپ  ور  هچ  زا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يدرک ! كرت  ارم  اـما  يدوـمن 

: دومرف هاگنآ  مدوخ  يارب  مدومن 

باَّذَک اَّلِإ  َكَدَْعب  اَهیِعَّدَی  َال  ِهَّللا  ِلوُسَر  وُخَأ  ِهَّللا َو  ُْدبَع  اَنَأ  ْلُقَف  ٌدَحَأ  َكَرَکاَذ  ْنِإَف  َكوُخَأ  اَنَأ  یِخَأ َو  َْتنَأ  »

یسک زگره  متسه ، شلوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  نم  وگب  تفگ ، نخس  وت  اب  هراب  نیارد  یسک  رگا  سپ  وت ، ردارب  نم  ینم و  ردارب  وت 
.وگغورد (2) باذک  رگم  دنکن  ار  ماقم  نیا  ياعدا  نم  زا  دعب 

یناحیص هلخن  ثیدح 

ییادن هک  یماگنه  ایوگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : رکبوبا  هک  تسا  هدرک  لقن  دنس  رکذ  اب  یفنـص  ینیع  همالع 
: دومرف دیسر  شترضح  شوگ  هب  ییامرخ  تخرد  زا 
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؟ تفگ هچ  هلخن  دیناد  یم  ایآ  هلخنلا ؟ تلاق  ام  نوردت  أ 

.دنشاب رتهاگآ  نادب  شلوسر  ادخ و  میتفگ : ام 

(1) ِِبلاَط » ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ُهُّیِصَو  ِهَّللا و  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  اَذَه   » تحاص دومرف : ربمایپ 

 « مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  شیصو  تسا و  ادخ  لوسر  دمحم ، نیا  دز : دایرف  هلخن ي  تخرد 

« یناحیَصلا ُهَلَْخن  « ؛ ُهیْحَّصلا کلت  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  اهاّمسف 

.دندیمان یناحیص  لخن  ار  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دز ) هحیص  لخن  نآ  هک   ) تلع نیمه  هب  سپ 

ینامسآ ماج  ثیدح 

: هک هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یلمید  بولقلا  داشرا  رد 

رد مه  نینموملاریما  ترضح  دندوب و  شدرگ  راصنا  نیرجاهم و  زا  یهورگ  تسـشن و  هنیدم  رد  شدجـسم  زا  ياج  رد  ادخ  لوسر 
زا نسحلاابا ! يا  دومرف  لوسر  ترـضح  دنکفا  هیاس  وا  رب  يربا  هاگان  دـندوب  ربمایپ  پچ  فرط  رد  مه  رمع  رکبوبا و  تسار و  فرط 

یماج ربا  نآ  زا  ربمایپ  تسد  هب  دش ، کیدزن  درک و  زارد  ربا  يوس  هب  ار  شتـسد  ربمایپ  دعب  دش  هداد  ام  هب  یناغمرا  دـنوادخ  فرط 
مدرم رس  زا  ار  لقع  هک  دوب  یشوخ  ياهوب  ار  ماج  نآ  درک  هریخ  ار  نایدجسم  ياهمشچ  هک  دیشخرد  یم  يروط  هب  دش و  راکـشآ 

رارق ربمایپ  تسار  تسد  فک  رد  هکنیا  ات  درک  یم  ار  یلاـعت  يادـخ  دـیجمت  سیدـقت و  حـیبست و  یبرع  ناـبز  اـب  ماـج  نآ  درب  یم 
: تفگ یم  تفرگ و 

َنیِرِخْآلا َنِیلَّوَْألا َو  َنِم  َنیِعَمْجَأ  ِهَّللا  ِْکُلم  ِلْهَأ  یَلَع  َلَّضَفُْملا  َنیَِملاَْعلا َو  َنِم  َراَتْخُْملا  َُهلوُسَر  َو  ُهَتَْوفَص ، ِهَّللا َو  َبِیبَح  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 
َکِّیِصَو یَلَع  َو 
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َنیَِملاَْعلا ِءاَِسن  ِْریَخ  َهَمِطاَف  َِکتَْنبا  ِِهتَجْوَز  یَلَع  َنیِدَـتْقُْملا َو  ِجاَرِـس  َنیِرِینَتْـسُْملا َو  ِرُون  َنِینِمْؤُْملا َو  ِریِمَأ  َنیِقَّتُْملا َو  ِماَمِإ  َنیِّیِـصَْولا َو  ِْریَخ 
ِنَسَْحلا َو َکـْیَْنیَع  ْیَتَُّرق  َکـْیَتَناَْحیَر َو  َکـْیَرُون َو  َْکیَْطبِـس َو  یَلَع  َنیِموُـصْعَْملا َو  َنیِدِـشاَّرلا  ِهَِّمئَأـْلا  ِّمُأ  ِلوـُتَْبلا  َنیِرِهاَّزلا  ِیف  ِءاَرْهَّزلا 
ُماَْجلا َو ُلوُقَی  اَم  َنوُعَمْسَی  َرَـضَح  ْنَم  ُعیِمَج  مالـسلا َو  مهیلع  ُْنیَـسُْحلا  ُنَسَْحلا َو  َنِینِمْؤُْملا َو  ُریِمَأ  ِهَّللا َو  ُلوُسَر  َِکلَذ  َعِمَـسَف  ِْنیَـسُْحلا 

ِهِرْکُش ِهَّللا َو َو  ِدْمَح  ْنِم  ُِرثُْکی  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِهِرُون َو  ُِؤلْأَلَت  ْنَع  ْمُهَراَْصبَأ  َنوُّضُغَی 

رب دورد  نیرخآ و  نیلوا و  زا  ادـخ  ناگدـنب  ماـمت  رب  هدـنراد ي  يرترب  ناـیناهج و  زا  قح  هدـیزگرب  ادـخ و  تسود  يا  وت  رب  دورد 
ناگدننک و ادتقا  غارچ  دننک ، یم  رون  بلط  هک  یناسک  رون  نینموملاریما ، ناراکزیهرپ  ماما  .تسا  نانیشناج  نیرتهب  هک  وت  نیـشناج 
رب دورد  نمادکاپ و  موصعم و  هدننک ي  تیاده  نایاوشیپ  ردام  لوتب  يارهز  نایناهج  نانز  نیرتهب  همطاف  وت  رتخد  وا  رسمه  رب  دورد 

.نیسح نسح و  وت  ياهمشچ  رون  وت  هناحیر ي  ود  وت ، طبس  ود 

ماج ششخرد  زا  ار  ناگدید  نارضاح  مامت  تفگ  ماج  هک  ار  هچنآ  دندینـش  ناشمامت  نیـسح  نسح و  نینموملاریما و  ادخ و  لوسر 
یلع و تردارب  وت و  يوس  هب  ارم  ادـخ  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : ماج  هکنیا  اـت  درک  ناوارف  ادـخ  رکـش  ساپـس و  ادـخ  لوسر  دنتـسب 

.داتسرف نیسح  نسح و  همطاف و  ترتخد 

هک نسحلاابا  يا  ار  ماج  ریگب  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .هدـب  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  ارم  ادـخ ! لوسر  يا 
لآ لوسر و  يارب  ادخ  تمارک  هب  ابحرم  تفگ  دییوب و  دیـسوب و  تفرگ و  ار  ماج  مالـسلا  هیلع  یلع  وت ، يوس  هب  تسادخ  هیده ي 

.لوسر

همطاف و هب  ارم  وگب  یلع  هب  ادخ ! لوسر  يا  تفگ  سپس  تفگ  لیلهت  ریبکت و  ار  راگدرورپ  درک و  ریشبت  شیاتـس و  ار  دمحم  ماج ،
يادخ هک  نانچ  دهدب  نیسح  نسح و 
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رارق نیـسح  نسح و  نم  بیبح  ود  همطاف و  رایتخا  رد  ار  ماج  نسحلاابا  ای  زیخرب  دومرف : ادـخ  لوسر  هداد و  نامرف  نم  هب  لـج  زع و 
.هد

دوب هدرک  لیاز  ار  اهدرخ  نآ ، شوخ  يوب  دوب ، رتدایز  دیـشروخ  رون  زا  ماج  رون  هک  یلاح  رد  تشادرب  ار  ماج  درک و  تکرح  یلع 
دمحم و رکذ  دندیـسوب ، ار  ماج  دنتفگ و  تیحت  همه  دـنادرگرب  نانآ  هب  ار  ماج  دـش  دراو  نیـسح  نسح و  همطاف و  رب  یلع  هکنآ  ات 

.دندنادرگرب ادخ  لوسر  هب  ار  ماج  دعب  دنتفگ  ناوارف  ادخ  ساپس 

فرط زا  هک  یناغمرا  ره  ارچ  ادـخ  لوسر  يا  تفگ  داتـسیا و  اپ  ود  رب  دـش  دـنلب  رمع  تفرگ  رارق  ادـخ  لوسر  تسد  رد  ماـج  نوچ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپـس  یهد ، یم  رارق  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  رایتخا  رد  دوش  یم  هدروآ  وت  يارب  ادـخ 

نارگید هب  ار  وا  هک  تساوخ  یم  نم  زا  هک  يدینـشن  ار  ماج  نانخـس  اـیآ  هداد  تأرج  وت  هب  زیچ  هچ  رمع  يا  وت  رب  ياو  دومرف : ملس 
.مهدب متیب  لها  زا 

هک دنگوس  ادخ  هب  رمع ، يا  وت  رب  ياو  دومرف : میوبب  مسوبب و  مریگب و  ار  ماج  مه  نم  یهد  یم  هزاجا  ادخ  لوسر  تفگ : رمع  سپ 
.مدرم یمامت  هن  وت و  هن  تسین  ام  زا  ریغ  يارب  راک  نیا 

رگا ینک ؛ یم  رارـصا  ردـقچ  دومرف  لوـسر  ترـضح  مناـسرب  ماـج  رب  یتـسد  هک  دـییامرف  یم  هزاـجا  ادـخ  لوـسر  يا  درک : ضرع 
.تسا هدماین  ادخ  فرط  زا  قح  هب  مه  ماج  نیا  متسین و  ادخ  لوسر  دمحم  نم  ینزب  ماج  هب  تسد  یتسناوت 

يا تفگ  یم  دـش و  دـنلب  ربا  فرط  هب  درک و  تکرح  ماج  دیـسرن  ماج  هب  شتـسد  درک  زارد  ماج  فرط  هب  تسد  دـش و  دـنلب  رمع 
؟ دننک یم  راتفر  نینچ  نیا  رئاز  اب  ادخ  لوسر 

.درک يرج  شلوسر  ادخ و  رب  ار  وت  زیچ  هچ  رمع  يا  وت  رب  ياو  دومرف : ادخ  لوسر  سپس 

هب ات  ینادرگرب  ام  هب  ار  ماج  هک  هداد  نامرف  وت  هب  ادـخ  وگب  وا  هب  ریگب و  ار  ماج  نک ، زارد  وا  يوس  هب  تسد  زیخرب و  نسحلااـبا  يا 
مالسلا هیلع  یلع  تفرگ  ار  ماج  میسرب ، ماج 
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.یئوگب يدرک  شومارف  وت  هک  ییوگب  ار  نآ  هک  هداد  نامرف  وت  هب  دنوادخ  زیچ  هچ  دیامرف  یم  ادخ  لوسر  تفگ  ماج  هب 

نموم و درم  ره  رب  هدرک  فقو  ارم  دنوادخ  هک  امـش  يارب  میوگب  هداد  نامرف  نم  هب  دنوادخ  ادخ ، لوسر  ردارب  يا  یلب  تفگ : ماج 
.موش رضاح  شگرم  ماگنه  هک  هداد  نامرف  امش و  نایعیش  زا  يا  هنمؤم 

دش هدرپس  مالسلا  هیلع  یلع  هب  طقف  هللا  لوسر  هّصاخ  لیاسو 

: دومرف هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تاَّدَوَم  باتک  رد 

هیلع یلع  نینموملاریما  رانک  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  كرابم  رـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يراـمیب  رد  »
مالسلا هیلع  نینموملاریما  يوس  هب  ور  ربمایپ  ماگنه  نآ  رد  دندوب و  عمتجم  نیلسرملا  دیس  لزنم  رد  زین  راصنا  رجاهم و  دوب و  مالسلا 

: دومرف هدرک ،

؟ ارم ياه  هدعو  يروآ  یم  اج  هب  ارم و  تیصو  ینک  یم  لوبق  یخا ، ای 

لوسر سپ  .دیدرگ  شوهیب  تقر ، ترثک  زا  هچنانچ  دومن ؛ يدیدش  هیرگ  سپ  هللا و  لوسر  ای  یلب  دومرف : مالسلا  هیلع  نینموملاریما 
هقاف مایا  رد  هک  يا  هچراپ  گنس  هقان و  بسا و  هرز و  دوخ و  هالک  ریشمش و  روایب  لالب ! يا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 

.متسب یم  مکش  رب  تدابع  ماگنه 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپـس  درک ، یلمع  دندومن ، نایب  ترـضح  هک  ار  هچنآ  ره  دومن و  مایق  ربمایپ  هدومرف ي  هب  لالب 
نیا رد  نم  زا  دـعب  ار  سک  چـیه  هک  دوخ  لزنم  هب  ربب  ار  اهنیا  دراد ، قلعت  وت  هب  نم  هّصاخ  بابـسا  نیا  ییـصو  یخأ و  ای  دـندومرف :

هب راصنا  رجاهم و  روضح  رد  هدیلام  هدید  رـس و  رب  كّربتم  ار  لیاسو  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  .دـشابن  هقیاضم  وت  اب  روما 
(1) درب .» دوخ  هناخ 
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هـشیدنا نآ  يور  دـیاب  لقعت  كاردا و  لها  هک  هدـیدرگ  نایب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  كرابم  نابز  زا  هتکن  ود  اجنیا  رد 
یپ زین  تاظحل  نیرخآ  رد  راصنا  نارجاهم و  همه ي  ات  دندز  یم  ادص  یصو  یخأ و  هب  ار  نینموملاریما  ترـضح  هکنآ  یکی  دننک ؛

راصنا و زا  مادک  چیه  تیـصو  نیا  رد  هکنآ  رگید  دـنیامن و  يرای  ار  وا  دـنرادن و  رب  وا  زا  تسد  هدرب  مالـسلا  هیلع  یلع  تیاصو  هب 
یلع زج  دنیامن  یلمع  دوب  هدرک  شرافـس  نادب  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  دنناوتب  هک  دندرکن  تفایرد  ار  یتلیـضف  تبقنم و  نینچ  نیرجاهم 
رگید نخـس  تسا و  زجاع  نآ  زا  يرایـسب  لوقع  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ياـه  تلیـضف  نیرتـالاب  زا  نیا  مالـسلا و  هیلع 

تعدـب ندرک  كربت  تسا و  رفک  كرـش و  نیموصعم  همئا  روبق  كربت  لیلد  هک  دـنریگ  یم  داریا  هعیـش  هب  اه  یباهو  هزورما  هکنآ 
ار يرکفت  نینچ  هک  تسا  ییاهنآ  يارب  مکحتـسم  یخـساپ  ثیدح  نیا  اما  تسا ! هدشن  نایب  خیرات  رد  نینچ  هدوب و  هعیـش  يراذـگ 
ار ربمایپ  بابـسا  لـیاسو و  یتقو  یتسه ، ناـج  اـم  رظن  زا  تقیقح  رد  ربماـیپ و  هباحـص  نیلـضفا  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  اریز  دـنراد 
دـندز و هسوب  دـندیلام و  مشچ  هب  ار  نآ  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   ) نآ بحاص  یگرزب  تمظع و  يارب  دـندرک  تفایرد 

.دنداد رس  دیدش  هیرگ 

تفر الاب  ربمایپ  هناش ي  رب  مالسلا  هیلع  یلع  اهنت 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میدیـسر  هبعک  هب  ات  میتفر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اب  دیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
ساسحا ار  نم  یناوتان  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  .مدرک  اپ  رب  ار  ترـضح  دـنتفر و  الاب  نم  ياـه  هناـش  رب  ملس 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  تسیاب  نم  ياه  هناش  رب  دومرف  دنتـسشن و  دندمآ و  نییاپ  ربمایپ  متـسشن  نیـشنب ، دندومرف  دـندرک 
رب سپ  متفای  یم  تسد  نامسآ  قفا  هب  متساوخ  یم  رگا  هک  مدوب  هتفر  الاب  ردق  نآ  ییوگ  هدرک  دنلب  ار  نم  دنتـساخرب و  ملـس  هلآ و 

قئاف نآ  رب  دش و  هدنک  اج  زا  نوچ  مدنک و  رب  اج  زا  هک  ار  گرزب  کچوک و  ياه  تب  دوخ  ياهتـسد  اب  سپـس  مدـمآ و  هبعک  زارف 
.میورب ناباتش  لزنم  هب  دومرف  ربمایپ  مدمآ 
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دناوتب هک  تسا  یناوت  هچنآ  دوش و  لمحتم  ربمایپ  زج  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  راب  دـناوتب  هک  تسا  تردـق  ناوت و  هچ  نیا  يرآ 
.دتسیاب مالسلا  هیلع  یلع  زج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  توبن  شود  رب 

دنک یمن  امرگ  امرس و  زا  یتحاران  ساسحا  مالسلا  هیلع  یلع 

: یلیل یبأ  نب  نامحرلادبع  نع 

حسم ّمث  برشف ، ءامب  اعد  ّمث  فیصلا ، بایث  هیلع  ءاتـشلا و  یف  انیلع  جرخ  و  ءاتـشلا ، بایث  هیلع  و  دیدش ، ّرح  یف  انیلع  جرخ  اّیلع  ّنأ 
جرخ و  فیصلا ، بایث  هیلع  ءاتشلا و  یف  انیلإ  جرخ  نینمؤملا ؟ ریمأ  عنص  ام  تیأر  أ  هبأ ؛ ای  لاق : هیبأ  یلإ  عجر  اّملف  .هتهبج  نع  قرعلا 

هل لاقف  عنص  يّذلا  هل  لاقف  اّیلع  یتأف  نامحرلا ، دبع  هنبا  دیب  ذخأ  و  تنطف ؟ له  یلیل : وبأ  لاقف  ءاتشلا ! بایث  هیلع  فیصلا و  یف  انیلع 
: ّیلع

امف امهتحتفف  کینیع ، حتفا  لاق : ّمث  ینیع ، یف  قزبف  دمرلا ، دیدش  دمرأ ، انأ  ّیلإ و  ثعب  ناک  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبنلا  ّنإ  »
(1) اذه .» یموی  یّتح  ادرب  اّرح و ال  تدجو  امف  .دربلا  ّرحلا و  هنع  بهذأ  ّمهللا  لاقف : یل  اعد  و  هعاسلا ، یّتح  امهتیکتشا 

نآ رد  دمآ و  یم  ام  دزن  یناتسبات  سابل  اب  امرس  رد  یناتـسمز و  سابل  دیدش ، يامرگ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دیوگ : یم  نامحرلادبع 
ایآ مردپ ، دیوگ : یم  یلیلوبا  شردپ  هب  نامحرلادبع  .درک  یم  كاپ  دوخ  یناشیپ  زا  قرع  دیشون و  یم  دیبلط و  یم  بآ  درس  ياوه 
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هب ایآ  تفگ : وا  هب  یلیلوبا  .دیآ  یم  ام  دزن  یناتسمز  سابل  اب  ناتسبات  رد  یناتسبات و  سابل  اب  ناتسمز  رد  يو  يدید ؟ ار  نینمؤملاریما 
ترـضح تفگ ، ار  ارجام  ناشیا  هب  دمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  تفرگ و  ار  نامحرلادبع  شرـسپ  تسد  و  يدرب ؟ یپ  هتکن  نیا  زار 

رد ناـهد  بآ  .مدوب  يدـیدش  درد  مشچ  راـچد  نم  دـندناوخارف و  ار  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يزور  دومرف : يو  هب 
درک اعد  نم  يارب  سپ  .ما  هدرکن  درد  مشچ  ساسحا  نونکات  رگید  مدرک ، زاب  نک » زاب  ار  تنامشچ  دومرف : سپـس  دندیلام و  مشچ 

.منک یمن  امرس  امرگ و  ساسحا  نونکات  نآ  زا  سپ  .ربب » يو  زا  ار  امرگ  امرس و  ساسحا  ایادخ  : » دومرف و 

لعنلا بحاص  ثیدح 

: َلاَق َّيِرْدُْخلا  ٍدیِعَس  وبا 

ُِلتاَُقی ْنَم  ْمُْکنِم  َّنِإ  : » لاقف ّیلع  َیلِإ  اَِهب  یَمَرَف  ِِهْلعَن ، ُعْسِـش  َعَطَْقنا  دق  انیلإ  َجَرَخَف  َمَّلَـس ، ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُرِظَْتنَن  ًاسُولُج  اَّنُک 
«. ِِهلیِْزنَت یَلَع  ُْتلَتاَق  اَمَک  ِنآْرُْقلا  ِلیِوْأَت  یَلَع 

«. ال : » لاق انأ ؟ رکب : وبأ  لاقف 

«. ِلْعَّنلا ُبِحاَص  َّنَِکل  َو  َال ، : » لاق انأ ؟ رمع : لاق :

: دیوگ یم  يردخ  دیعسوبا 

ات دنداد  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  شفک  دـندمآ  ام  دزن  هب  دوب  هدـش  هراپ  ناشـشفک  دـنب  هک  ترـضح  میدوب  ادـخ  لوسر  راظتنا  هب  ام 
نآرق لیزنت  ساسا  رب  نم  هک  هنوگنامه  دگنج ، یم  نآرق  لیوآت  ساسا  رب  هک  تسا  یسک  امش  زا  : » دومرف سپ  .دنز  هلصو 
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ارم هراپ ي  شفک  نونکا  مه  هک  تسا  یسک  وا  هن ، : » دومرف منم ؟ تفگ : رمع  هن ، دومرف ، منم ؟ سک  نآ  تفگ : رکبوبا  .مگنج » یم 
(1) .دنز » یم  هلصو 

نیقباس ثیدح 

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

َیلِإ مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َقَبَـس  یَـسیِع َو  َیلِإ  سی  ُبِحاَص  مالـسلا َو  هیلع  یَـسُوم  َیلِإ  ٍنُون  ُْنب  ُعَشُوی  َقَبَس 
 . ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نوقباسلا » نوقباسلا   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  یلزاغم  نبا  یعفاش  هیقف  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا 
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  تفرگ  تقبس  یـسیع و  يوس  هب  سی  بحاص  یـسوم و  يوس  هب  نون  نب  عشوی  تفرگ  تقبـس  دومرف : ملس 

لوسر دنیوگ  سابع  نبا  زا  هیودرم  نبا  یناربط و  هشیاع و  زا  یملید  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يوس  هب  نانمؤمریما  مالـسلا 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

نب یلع  نم  يوس  هب  ِقباس  سی و  بحاص  یسیع ، ِقباس  تسا و  نون  نب  عشوی  یسوم ، ِقباس  .دنرفن  هس  ناگدنریگ  یـشیپ  نیقباس و 
(2) .تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا 

مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  باطخلا  هلیل  ثیدح 

: َلاَق ٍهِّبَنُم  ُْنب  ُبْهَو  ُهاَوَر  اَم  َِکلَذ  ْنِم  َو 

ِرْکِِذب هَقِطاَن  ِروُّطلا  ِیف  ٍهَرَدَم  ٍهَرَجَش َو  َّلُک  َدَجَو  باطخلا  هلیل  مالسلا  هیلع  یسوم  ّنإ 
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َْلبَق ْمُُهتْقَلَخ  یِّنِإ  َناَرْمِع  َْنبا  اَی  ُهَّللا : َلاَقَف  ِِهئاَبَُقن  ٍدَّمَُحم و  ِرْکِِذب  ٌقطاَن  َوُه  اَّلِإ َو  َْتقَلَخ  اَّمِم  ًاْئیَـش  َرَأ  َْمل  یِّنِإ  یِّبَر  َلاَقَف : ِِهئاَبَُقن ، ٍدَّمَُحم و 
ُْتقَلَخ یتملک  يّرـس و  ناسل  یتمحر و  ندعم  یتمکح و  هنازخ  ْمُهَْتلَعَج  ِیتوُکَلَم َو  راَْونَأ  َنوُدِهاَُشی  ِراَرْـسَْألا  هنازخ  ْمُهَْتلَعَج  ِراَْونَْألا َو 

.ْمِِهلْجَِأل َهَرِخْآلا  اَْینُّدلا َو 

.ٍدَّمَُحم ِهَّمُأ  ْنِم  ِیْنلَعْجاَف  ّیبر  مالسلا : هیلع  یَسُوم  َلاَقَف 

.ِِهتَّمُأ (1) ْنِم  َْتنَأَف  ْمِِهب  َْتنَمآ  ْمُهَلْضَف و  َْتفَرَع  ُهَئاَیِصْوَأ َو  ًادَّمَُحم َو  َْتفَرَع  اَذِإ  َناَرْمِع  َْنبا  اَی  َلاَقَف :

روط هوک  هب  یتقو  تفرگ  رارق  یهلا  باـطخ  شریذـپ و  دروم  هک  یبـش  مالـسلا  هیلع  یـسوم  تفگ : هک  ٍهِّبَنُم  ُْنب  ُبْهَو  هدرک  تیاور 
.دنتسه مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و  رکذ  هب  رکاذ  همه  ناتخرد  هک  درک  یم  هدهاشم  دیسر  یم  هک  یتخرد  ره  هب  تفر 

دمحم لآ  دـمحم و  رکذ  هب  قطاـن  هکنیا  زج  ار  تتاـقولخم  زا  يا  ءیـش  مدـیدن  نم  هک  یتـسرد  هب  اراـگدرورپ  تفگ : یـسوم  سپ 
.دندوب مالسلا  مهیلع 

هنازخ ار  اهنآ  منک و  قلخ  ار  رگید  ءایشا  هکنیا  زا  لبق  ار  همئا  مدرک  قلخ  نم  هک  یتسرد  هب  نارمع ، رسپ  يا  دندومرف : قح  ترـضح 
ایند و نم و  هملک ي  ّرس و  نابز  متمحر و  ندعم  دنتسه و  متمکح  راد  هنازخ  اهنیا  مداد و  رارق  متوکلم  راونا  نادهاش  رارسا و  ناراد 

.مدرک قلخ  اهنیا  رطاخ  هب  طقف  ار  ترخآ 

هک یماگنه  نارمع  رـسپ  يا  دندومرف : هتمظع ، ّتلج  قح  ترـضح  سپ  .هد  رارق  دّـمحم  تما  زا  ارم  اراگدرورپ  تفگ : یـسوم  سپ 
.دوب یهاوخ  دمحم  تما  زا  وت  يدروآ  ناشیا  هب  نامیا  هدرک و  ادیپ  تفرعم  اهنیا  لضف  هب  یتخانش و  ار  شئایصوا  دمحم و 

ص:81
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لیلخ ود  نایم  مالسلا  هیلع  یلع 

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ُلُوسَر  َلاق   (1) هظفل : لامعلا و  زنک  یف 

َْنَیب ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ُرْصَق  َنِیِلباقَتُم َو  ِهَّنَْجلا  ِیف  َمیِهاَْربِإ  ُرْـصَق  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  يرـصقف  اًلِیلَخ ، َمیِهاَْربِإ  َذَخَّتا  اَمَک  اًلِیلَخ  ِینَذَخَّتا  َهَّللا  َّنِإ 
ْنیَلِیلَخ َْنَیب  ٍبِیبَح  ْنِم  َُهل  اَیَف  َمیِهاَْربِإ  ِرْصَق  يِرْصَق َو 

.َِهباَحَّصلا ِِلئاَضَف  ِیف  یقهیبلا  ِهِخیِراَت و  ِیف  مکاحلا  هجرخأ  لاَق ) )

: تسا هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

تشهب رد  نم  رصق  نیمه  يارب  دوب ، هداد  رارق  دوخ  لیلخ  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  روطنامه  تخاس  دوخ  لیلخ  ارم  یلاعت  يادخ 
هیلع میهاربا  ترضح  رصق  نم و  رصق  نایم  رد  مه  مالسلا  هیلع  یلع  رـصق  دراد و  رارق  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  رـصق  يوربور 

.تسا لیلخ  ود  نایم  رد  هک  یبوبحم  لاح  هب  اشوخ  کنیا  .تسا  هدش  اپ  رب  مالسلا 

.تسا (2) هدرک  لقن  هباحص  لئاضف  رد  یقهیب » خیرات   » رد ار  ثیدح  نیا  مکاح »  » هک تسا  هتفگ  یقتم » »

مانألا رانم  مالسلا  هیلع  یلع 

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  باطخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(3) .يَدُْهلا ُهَیاَغ  ِماَنَْألا َو  ُهَراَنَم  َکَّنِإ  ُِّیلَع ! اَی 

.یتیاده تیاغ  مدرم و  رانم  وت  انامه  یلع ! يا 

ص:82

لامعلا ج 6 ص 156. زنک  - 1
.يدابآزوریف یضترم  دیس  هتسلا ج 3 ص 115 ، حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  - 2

قحلا ج 20 ص 384 و ج 22 ص 343. قاقحا  لیزنتلا ج 1 ص 393 ، دهاوش  - 3
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بلُص ثیدح 

لّوا ثیدح 

مَلَس یِِهلآ َو  ِهیَلَع َو  ُهللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَق  ٍِرباَج  ِنَع  ِبیِطَْخلا  ِنَع  ِیناَرَبَّطلا 

« مالسلا هیلع  ٍِبلاَط  ِیبأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْبلُص  ِیف  ِیتَّیِّرُذ  َلَعَج  ِِهْبلُص َو  ِیف  ٍِّیبَن  َهَّیِّرُذ  َلَعَج  َهللا  َّنِإ  »

: دیوگ سابع  نبا  زا  بیطخ  رباج و  زا  یناربط 

رد ارم  نادنزرف  وا و  بلُـص  رد  ار  يربمغیپ  ره  نادـنزرف  دادرارق  ناحبـس  يادـخ  : دومرف مَلَـس  یِِهلآ َو  ِهیَلَع َو  ُهللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر 
 . مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  بلُص 

مود ثیدح 

« .تشاذگ مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بلُص  رد  ارم  هیرذ  داد و  رارق  وا  بلُص  رد  ار  يربمغیپ  ره  دالوا  لسن و  دنوادخ  »

موس ثیدح 

رد ار  يربمایپ  ره  لسن  تلالج  تردق و  اب  يادخ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تفگ : يراصنا  هللادبع  دنزرف  رباج 
.تسا (1) هداد  رارق  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تشپ  زا  ار  دمحم  لسن  ادخ  .تسا و  هداد  رارق  شدوخ  تشپ 

رایتخا ثیدح 

: َهَمِطاَِفب َلاَق  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإ  يراصنأ  َبوُّیَأ  ِیبَأ  ْنَع 

ِكاَّیِإ ُُهتْحَْکنَأَف  ََّیلِإ  یَحْوَأَف  ِکَْلَعب  مُْهنِم  َراَتْخاَف  ًهَِیناَث  َعَلَّطا  َُّمث  ًاِّیبَن  ُهَثَعَبَف  ِكَابَأ  مُْهنِم  َراَتْخاَف  ِضْرَْألا  ِلهأ  َیلِإ  َعَلَّطا  َهَّللا  َّنَأ  ِتِْملَع  اَم  َأ 
(2) .ًاّیِصَو ُُهتْذَخَّتا  َو 

ص:83

یلزاغم ص 72. نبا  بقانم  باتک  زا  ثیدح 72  زا : لقن  هب  نِیلَّجَحُْملا ص 116  ِّرُْغلا  ِدئاَق  یلع  باتک  - 1
بلاطلا ص 296. هیافک  - 2
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هب دنوادخ  هک  یناد  یمن  ایآ  دومرف : اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دیوگ : يراصنا  بویا  وبا 
تـسیرگن مود  راب  هاگنآ  دومرف ؟ ثوعبم  يربمغیپ  هب  هدرک و  باختنا  ار  تردـپ  اهنآ  همه ي  ناـیم  زا  تسیرگن و  نیمز  يور  مدرم 

.مهد رارق  دوخ  نیشناج  ار  وا  هدومن و  جیوزت  وا  هب  ار  وت  هک  داتسرف  یحو  نم  هب  درک و  رایتخا  ار  ترهوش 

تهابش ثیدح 

لوا ثیدح 

: َمَّلَس ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

يِذَّلا َلِْزنَْملا  ُهُولَْزنَأ  یَّتَح  يَراَصَّنلا  ُْهتَّبَحَأ  ُهَّمُأ َو  اُوتََهب  یَّتَح  ُدوُهَْیلا  ُْهتَـضَْغبَأ  مالـسلا  هیلع  یَـسیِع  ْنِم  اًلَثَم  َکـِیف  َلَـعَج  َهَّللا  َّنِإ  ُِّیلَع  اَـی 
لْهَِأب (1) َُهل  َْسَیل 

ناتهب شردام  هب  هک  نیا  یتح  دنتشاد ، نمشد  ار  وا  دوهی  هداد ، رارق  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  هب  یتهابـش  وت  رد  دنوادخ  یلع  يا 
.دوبن نآ  لها  هک  دندش  لئاق  وا  يارب  یتلزنم  دنتشاد و  تسود  ار  وا  يراصن  دندز ،

مود ثیدح 

: دومرف هک  دندرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مکاح  یلعیوبا و  رازب و  دمحا و  و 

وت قح  رد   ) مالـسلا هیلع  یـسیع  هب  دشاب  یم  یتهابـش  وت  رد  دومرف : دوخ و  دزن  دناوخ  ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
تسود يراصن  دندز و  ناتهب  شردام  هب  هک  اجنآ  ات  دندوب  يو  نمشد  دوهی  .دنتفگ ) مالسلا  هیلع  یـسیع  يارب  هچنآ  دوش  یم  هتفگ 

هورگ ود  نم  رد  دینادب  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  دعب  .دوبن  اراد  هک  ار  يزیچ  وا  يارب  دنتفگ  هک  اجنآ  ات  .دندوب  وا 

ص:84
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دراد او  هک  ینمـشد  تسین و  نم  رد  هک  هچنآ  دـهد  یم  تبـسن  نم  هب  هـک  طرفم  تـسود  دـنوش ، یم  دوباـن  كـاله و  هفیاـط  ود  و 
.نم (1) رد  ندز  ناتهب  هب  ار  وا  نم  ینمشد 

موجُه ثیدح 

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

مُهَّبَس (2) ْوَأ  ْمِْهیَلَع  َراَغَأ  ْوَأ  ْمُهَلَتاَق  ْوَأ  ِیْتَیب  َلْهَأ  َمَلَظ  ْنَم  یَلَع  َهَّنَْجلا  َمَّرَح  َهَّللا  َّنِإ 

مارح دهد  اهنآ  هب  مانشد  ای  دروایب و  موجه  اهنآ  هب  ای  دنک  هلتاقم  اهنآ  اب  ای  دنک  متس  نم  نادناخ  هب  هک  یـسک  رب  ار  تشهب  دنوادخ 
.تسا هدرک 

دهدب مانشد  هک  یسک  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مدینش  دیوگ : هَمَلَـس  ما  زا  حیحـص  دنـس  هب  مکاح  دمحا و 
(3) تسا هداد  مانشد  ارم  ار ، یلع 

هنیدم رد  رامـش  تشگنا  هک  يدارفا  دادعت  زج  هب  دندوب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ملاظ  هنیدـم  مدرم  هیلک  هک  تفگ  دـیاب  یفرط  زا 
.دنتفرگ رارق  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رانک  رد 

رخآ ياهزور  رد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ادخ  لوسر  رتخد  هک  دندوب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ملاظ  هنیدـم  مدرم  مامت  لیلد  نیا  هب 
ما هزانج  عییشت  رد  دنا  هدرک  ملظ  نم  هب  هک  ییاهنآ  متسین  یضار  نم  یلع ! يا  هک  دندومن  باطخ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  شیوخ  رمع 
هللا یلص  ربمغیپ  رتخد  ندب  عییشت  زامن و  رب  قیفوت  هنیدم  مدرم  زا  سک  چیه  هک  دشاب  یم  ینیقی  زَرُْحم و  هلئـسم  نیا  دنوش و  رـضاح 

عییشت قیفوت  مادک  چیه  نوچ  دندوب  ملاظ  نانیا  تفگ  دیاب  هبلغ  باب  زا  ترـضح و  نآ  نیّبحم  یتح  درکن  ادیپ  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و 
زا لیلجت  و 

ص:85

هدوملا ج 2 ص 38. عیبانی  همجرت  - 1
یبقعلارئاخذ ص 20. - 2

هدوملا ج 2 ص 38. عیبانی  همجرت  - 3
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رب تشهب  زین  اهنآ  دندوب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  لتاق  هک  ییاهنآ  و  ْمُهَلَتاَق » ْوَأ   » دندرکن ادیپ  ار  تیب  لها  كانبات  رهوگ  كاپ  رکیپ 
دندز شتآ  هک  ینانآ  هناخ و  هب  نیمجاهم  نیدـناعم ، نیبصاغ ،  ) اهیلع هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  نیلتاـق  ینعی  دـشاب  یم  مارح  ناـشیا 

همئا ي ریاس  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  لتاق  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  لتاق  مالـسلا و  هیلع  یلع  لتاق  و  ار ) ترـضح  هناخ ي  برد 
نوچ هک  البرک  رد  نیمجاهم  ناورهن و  لمج و  نیّفـص و  رد  نیمجاهم  هنیدـم  رد  نیمجاـهم  ْمِْهیَلَع » َراَـغَأ  ْوَأ   » مالـسلا مهیلع  راـهطا 

 … دندرک هراپ  هراپ  ار  مایخ  ياه  هدرپ  دندرک و  هلمح  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ياه  همیخ  هب  گرگ 

.ِءاَبِْخلا ِكُوتْهَْملا  یَلَع  ُماَلَّسلا 

ماما یتحلصم  حلص  اب  تیاهن  رد  هک  دنداد  یم  مانشد  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هیواعم  روتـسد  هب  هک  يدارفا  نامه  هیواعم و  مُهَّبَـس » ْوَأ  »
دـش هیواعم  شریذپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  هب  ربنم  يالاب  رد  مانـشد  ندوب  عونمم  هدهاعم  طیارـش  زا  یکی  هیواعم  اب  مالـسلا  هیلع  نسح 

هب هدنهد ي  مانشد  راکشآ  رهاظ و  قادصم  هیواعم  تفریذپ و  ققحت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  ینیب  شیپ  نیا  سپ 
(1) .دوب دهاوخ  شهاگیاج  خزود  شتآ  هک  تفرگ  رارق  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

داشرتسا ثیدح 

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

؟ اوُِکلْهَت َْنل  اوُّلِضَت َو  َْنل  ُهوُُمتْدَشْرَتْسا  ِنِإ  ْنَم  یَلَع  ْمُکُّلُدَأ  َال  َأ 

ص:86

نادیفسور ص 108. ياوشیپ  یلع  - 1
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َّنإَف ُهُوحِـصنا  ُهُوقِدْـصأ َو  ُهوُرِزاو و  ُهُوخأ و  لاق و  َُّمث  مالـسلا ، هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  یلإ  َراشإ  اَذَـه و  َوُه  لاق  هللا ، لوسر  ای  یلب  ولاق 
(1) ْمَکل ُْتُلق  اَِمب  ِینِْربْخَأ  َلیئربج 

: دومرف ترضح  میدوب  هتسشن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تمدخ  رد  هک  یماگنه  ام  دیوگ  مقرا  نب  دیز 

ای يرآ  دنتفگ : دیتفین ؟ تکاله  هب  زگره  دیوشن و  هارمگ  زگره  دینک  داشرتسا  وا  زا  نوچ  هک  یـسک  هب  منکن  ییامنهار  ار  امـش  ایآ 
دینک يردارب  وا  اب  دومرف : سپس  دومن و  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  هراشا  تسا و  نیا  صخـش  نآ  دومرف : ترـضح  هللا ! لوسر 

ربخ نم  هب  لیئربج  متفگ  امـش  هب  وا ) هرابرد ي   ) هک ار  هچنآ  اریز  دیـشاب  نیتسار  تسود  قداص و  ّبحم  ار  وا  دییامن و  شا  يرای  و 
.داد

قوراف ثیدح 

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

ُقیِّدِّصلا َوُه  ِهَمایِْقلا َو  َمْوی  ینُِحفاصی  ْنَم  ُلَّوأ  یب َو  َنَمآ  ْنَم  ُلَّوأ  ُهَّنإف  بلاط  یبا  َنب  یلَع  اُومَِزلاف  کلذ  َناک  اذإف  ٌهَنِتف  يدـَعب  َنُوکَتَس 
(2) .نیّدلا ُبوُسْعَی  َوُه  ِلِطاَْبلا َو  ِّقَْحلا َو  َْنَیب  ُقِّرَُفی  ِهَّمُْألا  ِهِذَه  ُقوُراَف  َوُه  ُرَبْکَْألا َو 

یلع مزالم  دش  نینچ  هک  ینامز  سپ  دش ، دهاوخ  اپرب  يا  هنتف  نم  زا  سپ  يدوز  هب  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
نم اـب  تماـیق  زور  رد  هک  تسا  یـسک  لوا  دروآ و  ناـمیا  نم  هب  هک  تسا  یـسک  لوا  وا  هک  اریز  دیـشاب  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نـب 

ياوشیپ گرزب و  وا  دنکفا و  ییادج  لطاب  قح و  نایم  هک  تسا  تما  نیا  هدننک ) ادج   ) قوراف ربکا و  قیّدص  وا  دـنک ، یم  هحفاصم 
.تسا نید 

ص:87

یلزاغم ص 245. نبا  بقانم  - 1
هباغلادسا ج 5 ص 287. - 2
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نایعیش لئاضف  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  یتسود 

.تسا لامعا  نیرترب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  یتسود 

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

ِلاَمْعَْألا (1) ُدِّیَس  ٍِّیلَع  َّبُح  َّنِإ 

.تسا لامعا  همه ي  رورس  لمع و  نیرتهب  یلع  یتسود 

.انعم مامت  هب  يدنمتداعس  مالسلا  هیلع  یلع  یتسود 

: دومرف هدومن و  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هراشا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

َدَْعب ِِهتاَیَح َو  ِیف  مالـسلا  هیلع  ًاِّیلَع  َّبَحَأ  ْنَم  ِدیِعَّسلا  َّقَح  ِدیِعَّسلا  َّلُک  َدـیِعَّسلا  َّنَأ  و  ْیَـش ٍء ، َّلُک  ْملِع  ِهِیف  ُهَّللا  یَـصْحَأ  يِذَّلا  اَذَـه  َوُه  » 
 « ِهتاَفَو َدَْعب  ِِهتاَیَح َو  ِیف  ًاِّیلَع  َضَْغبَأ  ْنَم  ِّیِقَّشلا  َّقَح  ِّیِقَّشلا  َّلُک  َّیِقَّشلا  َّنِإ  َو  ِِهتاَفَو ،

هک تسا  یـسک  انعم  مامت  هب  دنمتداعـس  تخبـشوخ و  انامه  تسا و  هدروآ  مهارف  وا  رد  ار  زیچ  ره  ملع  ادخ  هک  تسا  نیبم  ماما  وا  »
یگدنز نارود  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع 

ص:88
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زا سپ  یگدنز و  نارود  رد  مالسلا  هیلع  یلع  اب  هک  تسا  یسک  انعم  مامت  هب  تخبدب  هارمگ و  دشاب ، هتشاد  تسود  گرم  زا  سپ  و 
(1) .دنک » ینمشد  دوخ  گرم 

.دریگ یم  تروص  یتحار  هب  وا  ندنک  ناج 

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

ِهَّنَْجلا ِضاَیِر  ْنِم  ًهَضْوَر  ُهَْربَق  ُلَعَجَی  ِتْوَْملا َو  ِتاَرَکَس  ِْهیَلَع  ُهَّللا  ُنِّوَُهی  ًاِّیلَع  َّبَحَأ  ْنَم  َالَأ َو 

وا ربق  دنادرگ و  یم  ناسآ  گرم  ماگنه  رد  وا  رب  ار  ندنک  ناج  ادخ  دشاب  هتشاد  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  سک  ره  دیـشاب  هاگآ 
.دهد (2) یم  رارق  تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  ار 

.تسا تشهب  رد  ایند  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رادتسود  هعیش و 

: دندومرف ترضح  امرفب ! ام  بیصن  ار  دوخ  تشهب  ایادخ  دومن : ضرع  یصخش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  رد 

موش ناتیادـف  دـش : ضرع  .دزاسن  ناتجراخ  تشهب  زا  هک  دـیهاوخب  دـنوادخ  زا  دـیتسه ، تشهب  رد  مه  ایند  نیمه  رد  نایعیـش  اـمش 
ارچ و دـش  ضرع  دـیرادن ؟ ام  تماما  هب  رارقا  امـش  ایآ  دـندومرف : ترـضح  میتسه ؟ ایند  رد  هک  یلاـح  رد  میتسه  تشهب  رد  هنوگچ 

دنوادخ زا  تسا ، تشهب  رد  دـشاب  هتـشاد  ام  تماما  هب  رارقا  هک  یـسک  نآ  تسامـش و  تشهب  امـش ) نامیا  تذـل   ) نیمه دـندومرف :
(3) دریگن امش  زا  ار  ام  تیالو  هک  دیهاوخب 

ص:89

نینمؤملاریما ص 55. لئاضف  یف  راونألا  قراشم  - 1
نامه ص 187 ح 103. - 2

راونالاراحب ج 2 ص 74. زا  لقن  هب  بصاونلا ص 24  باسنا  - 3
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مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  نایعیش  لاح  هب  اشوخ 

تسا و يرهوگ  ار  يزیچ  ره  هک  دیشاب  هاگآ  دندومرف : ترضح  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مادقملا  یبا  نب  ورمع 
.میتسه نامنایعیش  نیرهاط و  همئا  ام  ترضح ، نآ  زا  سپ  تسا و  دمحم  ترضح  مالسلا  هیلع  مدآ  نادنزرف  رهوگ 

.تمایق زور  رد  نانآ  هب  تبسن  لجوّزع  يادخ  راتفر  تسا  وکین  هچ  لجوّزع و  يادخ  شرع  هب  دنکیدزن  هچ  هک  ام  نایعیـش  رب  اشوخ 
یم مالس  اهنآ  هب  ور  رد  ور  ناگتشرف  تفرگ  یمن  ارف  ینیبدوخ  ار  نایعیش  دمآ و  یمن  نارگ  گرزب و  مدرم  رب  رگا  دنگوس ! ادخ  هب 

یفرح ره  ربارب  رد  هک  نآ  زج  دناوخب  زامن  لاح  رد  هداتـسیا  ار  نآرق  هک  تسین  ام  نایعیـش  زا  يا  هدنب  چیه  دنگوس ! ادخ  هب  .دندرک 
نآرق باوث  ام  نایعیش  زا  شومخ  صخش  دنهد و  وا  هب  هنسح  هاجنپ  یفرح  ره  هب  دناوخب  هتسشن  رگا  دنهد و  وا  هب  هنـسح  دص  نآ  زا 
فـص باوث  دیتسه و  زامن  رد  دیراد و  ار  نادهاجم  دزم  دـیا و  هتفخ  دوخ  ياهرتسب  رد  مسق  ادـخ  هب  امـش  دراد ، ار  نیفلاخم  ناوخ 

ِیف اـم  اـنْعََزن  َو  : » هدومرف ناـش  هراـبرد  لـجوّزع  يادـخ  هک  یناـسک  نآ  دـنگوس  ادـخ  هب  دییامـش  دـیراد ، ار  ادـخ  هار  رد  ناگتـسب 
(1) نِیِلباقَتُم ٍرُرُس  یلَع  ًاناوْخِإ  ٍّلِغ  ْنِم  ْمِهِروُدُص 

« دنتسه مه  يوربور  اهتخت  رب  هناردارب  میا و  هدنک  هدوب  ناش  هنیس  رد  هک  يا  هنیک   » ینعی

يادـخ یلو  دـنروط  نیا  همه  هک  دیـشاب  هاـگآ  لد ، رد  مشچ  ود  رـس ، رد  مشچ  ود  دـنراد ، مشچ  راـهچ  اـم  نایعیـش  هک  یتـسار  هـب 
(2) .تسا هدرک  روک  تیالو  هب  ار  ام  نیفلاخم  ياهمشچ  ام و  تیالو  هب  هدرک  انیب  ار  امش  ياهمشچ  لجوّزع 

ص:90

.47 رجف : - 1
یفاک ص 368 ح 179. هضور ي  زا  ثیدح  دصراهچ  رون ، تشگلگ  زا  لقن  هب  دمحموبا  دیس  زاورپ ص 32 ، يارب  لاب  ود  - 2
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.میراد یم  تسود  ار  نایعیش  ترایز  ام 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

رب نم  ار و  امش  ندومن  ترایز  ندید و  امـش و  حور  مالـسلا و  هیلع  یلع  مّدج  نایعیـش  امـش  يوب  مراد  یم  تسود  نم  مسق  ادخ  هب 
نیا وم  ِرات  کی  لثم  هنیدم  رد  نم  ینمادکاپ و  عرو و  هلیسو  هب  ار  ام  دینک  کمک  نایعیش  امش  سپ  .متسه  ادخ  هکئالم  ادخ و  نید 

(1)« .دریگب مارآ  ملد  منیبب و  ار  امش  زا  یکی  ات  منک  یم  هاگن  فرط  نآ  فرط و 

اه یتخس  لمحت  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نایعیش  باوث  رجا و 

ام زا  هک  ینوخ  رطاخ  هب  ام  هار  رد  سک  ره  دومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ : یم  ِیفوُک   ْ َهَراَـمُع ِیبَأ  نب  دَّمَُحم 
هدیرد ام  نایعیـش  زا  یکی  ای  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  زا  هک  یتّیثیح  وربآ و  هدرپ ي  ای  هتفر ، جارات  ام  زا  هک  یقح  ای  هدـش ، هتخیر 

.دهد (2) ياج  تشهب  رد  تسا ) لاس  داتشه  هک   ) بُقُح کی  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  ببس  نیدب  دزیرب ، یکشا  هرطق ي  هتشگ 

دحا هوک  زا  رت  تباث  نیّبحم  بلق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  یتسود 

ربمایپ هچنآ  رگم  مدرکن  مادقا  يراک  چیه  هب  مسق  ادخ  هب  هباحص ، يا  دومرف : درک و  شباحصا  هب  ور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  »… 
وا بلق  رد  تیب  لها  ام  تبحم  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  .دوب  هدرک  نامیپ  دـهع و  نم  اـب  نآ  هراـبرد ي  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ره دوب و  دهاوخ  شناکم  رد  دحا  هوک  زا  رت  تباث  یسک  نینچ  بلق  رد  نامیا  دشاب ، هتشاد  خوسر 

ص:91

راحب ج 68 ص 28. زا  لقن  هب  بصاونلا ص 28  باسنا  - 1
دیفم ص 193 ح 5. خیش  یلاما  زا  لقن  هب  زاورپ ص 36 ، يارب  لاب  ود  - 2
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(1) .تسا بآ  رد  کمن  ندش  بوذ  دننام  وا  بلق  رد  نامیا  دریگن  ياج  وا  بلق  رد  ام  یتسود  هک  سک 

.دش یمن  قلخ  خزود  مالسلا ، هیلع  یلع  یتسود  اب 

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  سابع  نبا  نع 

(2) .َراَّنلا ُهَّللا  َقَلَخ  اََمل  بلاطیبا  نب  ٍِّیلَع  ِّبُح  یَلَع  ُساَّنلا  َعَمَتْجا  َِول 

درگ مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  یتسود  رب  مدرم  رگا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  سابع  نبا  زا 
.دیرفآ یمن  ار  خزود  دنوادخ  دندمآ  یم 

.دنتباث مالسلا  هیلع  یلع  یتسود  رب  ناراگزیهرپ  طقف 

: مالسلا هیلع  ٍرَفْعَج  وبا  لاق 

نوُقَّتُْملا (3) اَّلِإ  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِهَیَالَو  یَلَع  ُُتْبثَی  َال  لاق : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإ 

.دنام یمن  تباث  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  رب  یسک  ناراگزیهرپ  زج  دومرف : ربمایپ 

نمؤم هفیحص  مالسلا  هیلع  یلع  یتسود 

(4) .ِبلاَط ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ُّبُح  ِنِمْؤُْملا  ِهَفیِحَص  ُناَْونُع  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

.تسا یلع  یتسود  نمؤم  هفیحص  ناونع  دندومرف : لوسر  ترضح 

ص:92

ص 516. دمحم ،(  لآ  رارسا  - 1
يراصنا ص 180. همجرت  هرهازلا ، مکحلا  - 2
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.دنا هدش  هدیرفآ  ینیریش  زا  ام  نایعیش 

اَم ُْتلُقَف  ِءاَْولَْحلا  َنِم  َرَثْکَأ  ُهَْدنِع َو  ُْتلَکَأَف  ًامْوَی  مالـسلا  هیلع  یِـضاَْملا  ََّیلِإ  َثََعب  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع  ِِّینیِدَْملا  ٍقَّفَُوم  ِْنب  َنوُراَه  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع 
.ءاَْولَْحلا (1) ُّبُِحن  ُنْحَنَف  ِهَواَلَْحلا  َنِم  اَنِْقلُخ  اَنَتَعیِش  اَّنِإ َو  مالسلا : هیلع  َلاَقَف  َءاَْولَْحلا  ِهِذَه  َرَثْکَأ 

رد سپ  دنداتـسرف  نم  لابند  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  يزور  تفگ : هک  هدرک  لـقن  شردـپ  زا  ِینیِدَـملا  قفوم  نب  نوراـه  نب  دـمحا 
نیا ردقچ  مدرک  ضرع  سپ  تشاد  رارق  يدایز  ینیریش  ترضح  هرفس  رس  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  مدروخ و  ماعط  شترضح  رـضحم 

ینیریش ام  سپ  میا  هدش  هدیرفآ  ینیریش  زا  نامنایعیـش  ام و  انامه  دندومرف : باوج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  سپ  تسا ، دایز  اه  ینیریش 
.میراد تسود  ار 

مالسلا هیلع  یلع  نایعیش  صوصخم  شرع  ریز  رد  يا  هتشون 

: َلاَق ِِّیِنئاَدَْملا  ٍدیِعَس  ِیبَأ  ْنَع 

« اْنیَدان ْذِإ  ِروُّطلا  ِِبناِجب  َْتنُک  ام  َو  : » ِِهباَتِک ِمَکُْحم  ِیف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  یَنْعَم  اَم  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق 

اَی ِهِیف  ِهِشْرَع  َتْحَت  ْوَأ  ِهِشْرَع  ِیف  ُهَعَم  ُهَرَّیَص  ٍماَع  ْیَْفلَِأب  َِقئاَلَْخلا  َُقلْخَی  ْنَأ  َْلبَق  ٍقَرَو  ِیف  ٍدیِعَس  َابَأ  اَی  ُهَّللا  ُهَبَتَک  اََنل  ًاباَتِک  مالسلا : هیلع  َلاَقَف 
ٍدَّمَُحم ِلآ  َهَعیِش 

ص:93
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(1) ِیتَمْحَِرب ِیتَّنَج  ُُهْتنَکْسَأ  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِهَیَالَِوب  ْمُْکنِم  ِیناَتَأ  ْنَم  ِینوُرِفْغَتْسَت  ْنَأ  َْلبَق  ْمَُکل  ُتْرَفَغ  ِینُولَأْسَت َو  ْنَأ  َْلبَق  ْمُُکْتیَطْعَأ 

يدوبن وت  و  « ؟ تسیچ نآرق  رد  لجوّزع  دنوادخ  نخس  نیا  ینعم  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  تفگ : ینئادم  دیعـسوبا 
: دندومرف مالسلا  هیلع  ماما  میدرک » ادن  روط  رد  ام  هک  ینامز  نآ 

رد دوـخ  اـب  ار  نآ  تشوـن و  یقرو  يور  رب  اـم  يارب  ار  نآ  تاـقولخم  شنیرفآ  زا  لـبق  لاـس  رازه  ود  دـنوادخ  هک  تسا  يا  هتـشون 
هکنآ زا  لـبق  مدرک  اـطع  امـش  هب  نـم  دّـمحم ، لآ  نایعیـش  يا  تـسا : هدـمآ  بوـتکم  نآ  رد  داد و  رارق  شـشرع  ریز  رد  اـی  ضرع 

نم دزن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  تیالو  اب  هکره  مدیزرمآ و  ار  امـش  .دینک  رافغتـسا  هکنآ  زا  لبق  دینک و  تساوخرد 
.منک یم  نکاس  تشهب  رد  دوخ  تمحر  اب  ار  وا  دیایب 

مالسلا هیلع  یلع  نارادتسود  هب  نداد  ماعط  باوث 

َنِم ًاـُقفُأ  َمِعْطُأ  ْنَأ  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ِیتَعیِـش  ْنِم  اًـلُجَر  َمِعْطُأ  ْنَأـَل  َلاَـق : مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِماَدـْقِْملا  ِیبَأ  ِْنب  وِرْمَع  نَع 
.ٍْفلَأ (2) ُهَئاِم  َلاَق  ُُقفُْألا  ِمَک  ُْتُلق  ِساَّنلا 

نم دزن  مهد  ماعط  ار  منایعیش  زا  يدرم  رگا  دندومرف : هک  دنک  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  لوق  زا  شردپ  لوق  زا  ِماَدْقِم  یبا  نب  ورْمَع 
.رفن رازه  دصکی  دندومرف : تسا ؟ مدرم  زا  يدادعت  هچ  قفا  مدیسرپ : دیوگ  یم  يوار  .تسا  رتبوبحم  مدرم  زا  یقفا  ماعطا  زا 

.دندز گنچ  هشیر  لصا و  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ناتسود 

ص:94

دیفملل ص 111. صاصتخا  - 1
.24/346 هعیشلا : لئاسو  - 2
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ٌذِخآ ْمُْهنِم  ُهاَوَِهب َو  ٌذِخآ  ْمُْهنِم  یَّتَش  اًُلبُـس  اوُکَلَـس  َساَّنلا  َّنِإ  ْمُْکنِم  ََّیلِإ  َّبَحَأ  ٌدَحَأ  اَم  مالـسلا  هیلع  ِهَّللاِدـْبَع  ُوبَأ  اََنل  َلاَق  َلاَق  ٍبِیبَح  ْنَع 
(1) لْصَأ َُهل  ٍْرمَِأب  ُْمتْذَخَأ  ْمُکَّنِإ  ِِهیْأَِرب َو 

.دنتسه نیمّلعتم  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش 

ِساَّنلا ُِرئاَس  َنوُمِّلَعَتُْملا َو  اَُنتَعیِش  ُءاَمَلُْعلا َو  ُنْحَنَف  ٌءاَثُغ  ِساَّنلا  ُِرئاَس  ٌمِّلَعَتُم َو  ٌِملاَع َو  ِناَلُجَر  َساَّنلا  َّنِإ  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
ءاَثُغ

سپ .دنتسه  كاشاخ  راخ و  مدرم  ریاس  مّلعتم و  ملاع و  دراد : دوجو  درم  هتسد  ود  مدرم  نایم  رد  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(2) .دنتسه كاشاخ  راخ و  مدرم  هیقب ي  و  مّلعتم )  ) ملع نتخومآ  لها  ام  ناتسود  نایعیش و  میتسه و  ناملاع  ام 

هللا تیحت  لها  مالسلا  هیلع  یلع  نیبحم 

اَنَْدنِع ْمُکُؤاَمْسَأ  َنُونَزْحَت  ُْمْتنَأ  ْمُْکیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  ِِهتَعاَِطب ال  ِِهتَوْعَد  ُلْهَأ  ِِهتَمْـصِِعب َو  ِهَّللا  ِقِیفْوَت  ُلْهَأ  ِِهتَمْحَِرب َو  ِهَّللا  ِهََرثَأ  ُلْهَأ  ِماَلَّسلِاب َو 
اوُرِفْغَتْـسا َو ُْمْتبَنْذَأ  اَذِإ  اوُعْدا َو  ُْمتْدَهَتْجا  اَذِإَف  ِْریَْخلا  ِیف  ْمُُکناَوْخِإ  ُهَِکئاَلَْملا  ْمُْکنَع َو  ِِهئاَضِِرل  اَضِّرلا  ُلْهَأ  ُْمْتنَأ  َنوُِحلْـصُْملا َو  َنوُِحلاَّصلا 

نوُریِسَت ِهَّنَْجلا  َیلِإ  ْمُکُمیِعَن َو  ِهَّنَْجلا  ِیف  ُْمتِْقلُخ َو  ِهَّنَْجِلل  ٌهَّنَج - ْمَُکل  ْمُکُرُوُبق  ٌهَّنَج َو  ْمَُکل  ْمُکُراَیِد  اَنَدَْعب  ِهَّیِّرَْبلا  ُْریَخ  ُْمْتنَأ 

ص:95

راونألاراحب ج 68 ص 90. - 1
تاجردلا ص 17. رئاصب  - 2
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ُلوُقَی مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  َهَزْمَح  ِیبَأ  ْنَع  ُلَّضَفُْملا  اَنَثَّدَح  َلاَق  … 

َال ْمُْکیَلَع َو  ٌباَسِح  َال  ِِهتَعاَط  ِهَّللا َو  ِهَوْعَد  ُلْهَأ  ِِهتَمْصِع َو  ِهَّللا َو  ِقِیفْوَت  ُلْهَأ  ِِهتَمْحَِرب َو  ِهَّللا  ِهََرثَأ  ُلْهَأ  ُْمْتنَأ  ِهِماَلَس َو  هَّللا َو  ِهَّیِحَت  ُلْهَأ  ُْمْتنَأ 
نْزُح َال  ٌفْوَخ َو 

مارکا زا  دـیتسه و  وا  تمحر  ادـخ و  تَّیحَت  لـها  نیبحم )  ) اـمش (1) دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  مدینـش  دـیوگ  هزمح  یبا 
رب یهودنا  سرت و  باسح و  دیـشاب  یم  وا  یگدنب  ادخ و  توعد  لها  دـیراگدرورپ و  تمـصع  رد  قیفوت و  لها  دـیقح و  ناگدـش 

.تسین امش 

دننک یم  رافغتسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  نیبحم  يارب  یهلا  ياه  هکئالم 

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

(2) .هَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ِهیِّبِحُِمل  َُهل َو  َنوُرِفْغَتْسَی  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنیِْعبَس  مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِهْجَو  ِرُون  ْنِم  ُهَّللا  َقَلَخ 

هدیرفایب کلم  رازه  داتفه  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هرهچ ي  رون  زا  دنوادخ  دندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
.دننک رافغتسا  وا  نیبحم  وا و  يارب  تمایق  زور  ات  هک 

تسا هعیش  هللا ، لیبس 

(3) .اَُنتَعیِش ِهَّللا  ُلِیبَس  َلاَقَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ٍلاَِمب  یَصْوَأ  ٍلُجَر  ْنَع  ِهَنیِدَْملِاب  مالسلا  هیلع  َّيِرَکْسَْعلا  ُْتلَأَس  َلاَق  ٍدِشاَر  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع 

ص:96

نامه ص 14. - 1
راونالاراحب ج 68 ص 142. - 2
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( هللا لیبس   ) ادخ هار  رد  ار  یلام  دوب  هدرک  تیصو  هک  يدرم  دروم  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  هنیدم  رد  دیوگ : دشار  نب  نسح 
.دنتسه ام  نایعیش  هللا  لیبس  دندومرف : ماما  تسا ؟ یهار  هچ  هللا  لیبس  هک  مدرک  لاؤس  دننک  جرخ 

نایعیش یتشهب  ياه  هناخ  تیفیک 

: مالسلا هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَق 

.ِءاَمَّسلا (1) ِیف  ِبِکاَوَْکلا  َیلِإ  ُناَْسنِْإلا  ُرُْظنَی  اَمَک  اَِنتَعیِش  ِلِزاَنَم  َیلِإ  َنوُرُْظنََیل  ِهَّنَْجلا  َلْهَأ  َّنِإ 

هاگن نامسآ  ناگراتس  هب  ناسنا  هنوگنامه  دننک  یم  هاگن  ام  نایعیـش  لزانم  هب  تشهب  لها  انامه  دندومرف : مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
.دنک یم 

دندرب یمن  يا  هرهب  یبوخ  زا  ًادبا  هعیش  نیفلاخم  دوبن ، مالسلا  هیلع  یلع  هعیش  رگا 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مسق  ادخ  هب  دیوش ، لاحشوخ  ار و  امش  داب  تراشب  دومرف : ربنق  هب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
، تسا هعیـش  نید  فرـش  تسا و  یفرـش  زیچ  ره  يارب  دینادب  نایعیـش ، هورگ  رگم  دوب  كانمـشخ  شتما  رب  هک  یلاح  رد  تشذگرد 

ینیمز اه ، نیمز  ياوشیپ  تسا و  ییاوشیپ  يزیچ  ره  يارب  تسا و  نایعیـش  هاگیاج  سلاـجم  رورـس  تسا و  يرورـس  يزیچ  ره  يارب 
ياج نآ  رد  ام  هعیش  هک  تسا  ینکـسم  ایند  بوبحم  تسه و  یبوبحم  يزیچ  ره  يارب  دینادب ، دنیزگ ، يوأم  نآ  رد  هعیـش  هک  تسا 

ترخآ رد  دـندرب و  یمن  يا  هرهب  یگزیکاـپ  یبوخ و  زا  ًادـبا  امـش  نیفلاـخم  دوـبن  نیمز  رد  امـش  زا  یـسک  رگا  مسق  ادـخ  هب  .دراد 
(2) دنتشادن »…  یبیصن 
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تسا مالسلا  هیلع  میهاربا  تّلم  رب  مالسلا  هیلع  یلع  بّحم 

ِهِدَِیب َو مالسلا  هیلع  ٍِبلاَطِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َِفتَک  َبَرَض  ْدَق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتیَأَر  َلاَق : ُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ٍّرَذ  ِیبَأ  ْنَع 
اَم ًاحیِحَص َو  ُهُِدلْوَم  َناَک  ْنَم  ِفَرَّشلا َو  ِنِداَعَْملا َو  ِتاَتُوُیْبلا َو  ُلْهَأ  اَُنتَعیِشَف  ُْجلِْعلا  َوُهَف  اَنَـضَْغبَأ  ْنَم  ُِّیبَرَْعلا َو  َوُهَف  اَنَّبَحَأ  ْنَم  ُِّیلَع  اَی  َلاَق 

ُموُدَْقلا ُمِدْهَی  اَمَک  اَِنتَعیِـش  ِتاَئِّیَـس  َنُومِدـْهَی  ًهَِکئاَلَم  ِهَِّلل  َّنِإ  ُءآَُرب َو  اَْهنِم  ِساَّنلا  ُِرئاَس  اَُنتَعیِـش َو  ُنَْحن َو  اَّلِإ  مالـسلا  هیلع  َمیِهاَْربِإ  ِهَِّلم  یَلَع 
(1) ناَْیُنْبلا

یلع ای  دومرف : دز و  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  فتک  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدید  دیوگ : هنع  هللا  یضر  رذوبا 
ام نایعیش  تسا ، نید  یب  دشاب  هتشاد  نمشد  ار  ام  هک  یسک  و  تسام ) زا  ینعی   ) تسا برع  زا  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  ام  هک  یـسک 

.دنرودب هار  نیا  زا  مدرم  ریاس  ام و  ناوریپ  ام و  رگم  تسین  مالسلا  هیلع  میهاربا  تلم  رب  هک  یسک  دنفَرَش و  نادناخ  زا  هداز و  لیصا 

دهد یم  رس  َنوُّبِحُمْلا  َنْیَأ  يادن  تمایق ، هصرع ي  رد  يدانم 

: لاق سنأ  انربخأ  هللادبع ، نب  شارف  نع  هماعلا  قیرط  نم  هدانساب  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُهَمْحَر  يربطلا  همالعلا  يَوَر  َو 

یلص ُِّیبَّنلا  َلاَقَف  مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ُلاَح  اَم  ِهَّللا ! َلوُسَر  اَی  َلاَقَف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ٌلُجَر  َءاَج 
: ملس هلآ و  هیلع و  هللا 

اَهُماَنَـس ِناَواَرْمَح  ِناَتَتُوقاَی  اَهاَْنیَع  ِرَـضْخَْألا  ِدُُّرمُّزلا  َنِم  اَهُِمئاَوَق  ِهَّنَْجلا  ِقُون  ْنِم  ٍهَقاَن  یَلَع  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ُدِرَی  ٍِبلاَـطِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِیُنلَأْـسَت 
ِکْسِْملا َنِم 
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ِءاَمَّسلا َْنَیب  اَم  ْتَِئلَُمل  ٍهَّقِـش  ُهََعبْرَأ  َُهل  ِدْمَْحلا  ُءاَِول  ِهِدَِیب  يَرْخُْألِاب  ٍدَتُْرم  ٍهَدِحاَِوب َو  ٌرِزَّتُم  ِروُّنلا  َنِم  ناعلخ  ِْهیَلَع  ِناَوَیَْحلا  ِءاَِمب  ٌجوُزْمَم  ِرَفْذَْألا 
ٍداَـنُم اَـمُهَْنَیب َو  اَـمِیف  ُْنیَـسُْحلا  ُنَسَْحلا َو  ِِهئاَرَو َو  ْنِم  ُهَمِطاَـف  ِهِراَـسَی َو  ْنَع  ُراَّیَّطلا  ٌرَفْعَج  ِِهنیِمَی َو  ْنَع  ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَع  ُْنب  ُهَزْمَح  ِضْرَأـْلا  َو 

.هَّنَْجلا (1) َلُخْدَی  یَّتَح  ِِهنیِمَِیب  ُُهباَتِک  ٍِبلاَطِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  اَذَه  َنوُضِْغبُْملا ؟ َْنیَأ  َنوُّبِحُْملا َو  َْنیَأ  ِهَماَیِْقلا  ِتاَصَرَع  ِیف  يِداَُنی 

هللا یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  هب  يدرم  تفگ : هک  هللادـبع  نب  شارف  زا  تنـس ) لها   ) هماع قیرط  زا  سَنَا  زا  دـنک  یم  لقن  يربط  همالع 
؟ تسا هنوگچ  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ادخ  لوسر  يا  تفگ : دمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و 

: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 

ياـه هقاـن  زا  یکی  رب  هک  دوش  یم  دراو  یلاـح  رد  تماـیق  زور  هک  یـسک  ناـمه  مالـسلا ، هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  زا  ینک  یم  لاؤس 
بآ اب  هتخیمآ  ِبان  کشم  زا  نآ  مد  دوب ، دـهاوخ  خرـس  توقاـی  ّرد و  زا  شناگدـید  زبس ، دّرمز  زا  شیاـهاپ  هک  تسا  راوس  یتشهب 

ییابع يا و  هماج  ياپ  تسا  رون  زا  هماج  ود  وا  رب  تایح 

.تسا هدرک  رپ  ار  نیمز  نامسآ و  نیب  هلصاف ي  هک  تمسق )  ) هراپ راهچ  اب  تسا  دمح  مچرپ  وا  تسد  هب 

امهیلع نیسح  نسح و  رـس و  تشپ  زا  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  پچ و  تمـس  زا  رایط  رفعج  تسار و  تمـس  زا  بلطملادبع  نب  هزمح 
نیا .نانمشد  دنتسه  اجک  نارادتسود و  دنتسه  اجک  دهد : یم  رد  ادن  تمایق  يارس  هصرع و  رد  يدانم  هک  یلاح  رد  شیپ  زا  مالسلا 

.دوش یم  تشهب  لخاد  تسوا  تسار  تسد  هب  شا  همان  هک  یلاح  رد  تسا  مالسلا  هیلع  یلع 
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هنع هللا  یضر  رذوبا  ثیدح 

ٍّرَذ ِیبَأ  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  َناَدَمَِهب  ُِظفاَْحلا  ٍْدیَبُع  ِْنب  ُدَمْحَأ  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  اَنَثَّدَح  لاق : كردتـسملا »  » یف ِّيِرُوباَْشیَّنلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  ُمِکاَْحلا  يَوَر 
: َلاَق ُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر 

: َلاَق َُّمث  ُْهنَع » ُهَّللا  َیِـضَر  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَِعل  ِضُْغْبلا  ِتاَوَلَّصلا َو  ِنَع  ِفُّلَخَّتلا  َُهلوُسَر َو  َهَّللا َو  مِِهبیِذْـکَِتب  اَّلِإ  َنیِِقفاَـنُْملا  ُفِْرعَن  اَّنُک  اَـم 
(1) .ٌحیِحَص ٌثیِدَح  اَذَه 

: تفگ هک  درک ، لقن  رذوبا  زا  شدانسا  هب  ظفاح  دیبع  نب  دمحا  رفعجوبا  تفگ : هک  درک  تیاور  كردتـسم  رد  يروباشین  هللادبعوبا 
 . مالـسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ضغب  هناگ و  جنپ  ياهزامن  زا  فلخت  شلوسر و  ادـخ و  بیذـکت  هب  الا  میـسانش  یمن  ار  نیقفانم  ام 

« .تسا حیحص  ثیدح  نیا  : » تفگ سپ 

تسا مالسلا  هیلع  یلع  ّبح  اهتدابع  لضفا 

: مالسلا هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  َلاَق  ِناَّهَّدلا  ٍصْفَح  ْنَع  ُهُْریَغ  ْوَأ  ِمَکَْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِنِساَحَْملا : ِیف 

(2) .ِلاَمْعَْألا ُدِّیَس  ِِّیلَع  ُّبُح  َرَخآ  ٍرَبَخ  ِیف  هَداَبِع َو  ُلَْضفَأ  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَنُّبُح  ٌهَداَبِع َو  ٍهَداَبِع  ِّلُک  َقْوَف  َّنِإ 

، یتدابع ره  يالاب  هک  یتسرد  هب  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : هک  تسا  ناّهَد  صْفَح  زا  مَکَح  نب  یلع  زا  نساـحم  رد 
لامعا مامت  ياقآ  یلع  ّبح  هک : تسا  رگید  ربخ  رد  تساهتدابع و  نیرت  لضفا  نیرتالاب و  تیب  لها  ام  ّبح  دراد و  دوجو  یتداـبع 

.تسا
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دیحوت طرش  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نتشاد  تسود 

: َلاَق ِّيِراَْصنَْألا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِِرباَج  ْنَع 

اَّلِإ ََهلِإ  َال  َلاَق : اَُهنَمَث ؟ اَم  َلاَق : .ْمَعَن  َلاَق : ٍنَمَث ؟ ْنِم  ِهَّنَْجِلل  ْلَه  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  َلاَـقَف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا  َیلِإ  ٌِّیباَرْعَأ  َءاَـج 
َِکْتَیب ِلْهَأ  ُّبُح  َو  َلاَق : ِیْتَیب  ِلْهَأ  ُّبُح  ِهِّقَح َو  ِیف  ِِهب  ُْتثُِعب  اَِمب  ُلَمَْعلا  َلاَق : اَهُصاَلْخِإ ؟ اَم  َو  َلاَق : .اَِهب  ًاِصلُْخم  ُِحلاَّصلا  ُْدبَْعلا  اَُهلوُقَی  ُهَّللا 

.اَهِّقَح (1) ُمَظْعََأل  ْمُهَّبُح  َّنِإ  ْلَجَأ ، َلاَق : اَهِّقَح ؟ ْنَِمل 

: تفگ يراصنا  هللادبع  نب  رباج 

« يرآ : » دومرف دراد ؟ ییاهب  تشهب ، ایآ  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  دـمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  ینیـشن  هیداـب 
: درک ضرع  .دـیوگب  صـالخا  يور  زا  ار  نآ  حـلاص  هدـنب ي  هک  ُهَّللا » اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  هـملک ي «  دوـمرف : تـسیچ ؟ شیاـهب  درک : ضرع 

تـسود درک : ضرع  .نم  تیب  لها  نتـشاد  تسود  ما و  هدش  هداتـسرف  نآ  يارب  هچنآ  هب  ندرک  لمع  : » دومرف تسیچ ؟ نآ  ِصالخا 
.تسا نآ  قح  نیرتگرزب  نانآ ، نتشاد  تسود  يرآ ، دومرف : تسا ؟ هملک  نیا  قوقح  زا  امش  تیب  لها  نتشاد 

تسا مالسلا  هیلع  یلع  هب  تبحم  هرابرد ي  تمایق  لاوس  نیلوا 

: ِیل َلاَقَف  ُّطَق ، ُهَْلثِم  ًاماَعَط  ُْتلَکَأ  اَم  ًاماَعَط  اَْنَیلِإ  َمَّدَقَف  مالسلا  امهیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  َْدنِع  ُْتنُک  َلاَق : ِیبَأ  ِینَثَّدَح  ٍریِدَس : ُْنب  ُناَنَح  َلاَق 
؟ اَذَه اَنَماَعَط  َْتیَأَر  َْفیَک  ُریِدَس  اَی 
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ُریِدَس اَی  َلاَقَف : ُْتیَکَبَف  ْتَرَغْرَغَت  ِیْنیَع  َّنِإ  َُّمث  ُهَْلثِم  ًادـَبَأ  ُلُکآ  یِّنَأ  ُّنُظَأ  َال  ُّطَق َو  ُهَْلثِم  ُْتلَکَأ  اَم  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  یِّمُأ  َْتنَأ َو  ِیبَِأب  ُْتُلق 
ٍِذئَمْوَی َُّنلَئُْـسَتل  َُّمث  : » ِِهباَتِک ِیف  ِهَّللا  ُلْوَق  ُْتُلق : َیِه ؟ اَم  َو  َلاَق : .یلاعت  ِهَّللا  ِباَـتِک  ِیف  ًهَیآ  ُتْرَکَذ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَـی  ُْتُلق : َکـیِْکُبی ؟ اَـم 

ْنَع ُلَأُْست  َال  ُریِدَس  اَی  َلاَق  َُّمث  ُهُذِجاََون  ْتََدب  یَّتَح  َکِحَـضَف  ُْهنَع  ُهَّللا  اَُنلَأْسَی  يِذَّلا  میعنلا ) نم   ) ُماَعَّطلا اَذَه  َنوُکَی  ْنَأ  ُْتفِخَف  ِمیِعَّنلا » ِنَع 
ِهَّللا ِلوُسَر  َْنبا  اَی  یِّمُأ  َْتنَأ َو  ِیبَِأب  َُهل  ُْتُلق  ِهَعاَّطلِاب َو  ِهِیف  ْلَمْعَْنل  اَنِْقلُخ َو  َُهل  َِقلُخ َو  اََنل  َْلب  ٍهَبِّیَط  ٍهَِحئاَر  اـَل  ٍنَِّیل َو  ٍبَْوث  اـَل  ٍبِّیَط َو  ٍماَـعَط 

ِهتَْرتِع ٍِّیلَع َو  ِّبُِحب  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْعنَأ  َنیِح  ِیل  ْمُکُرْکُش  َناَک  َْفیَک  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ُهَّللا  ُمُُهلَأْسَی  ِِهتَْرتِع  ِِّیلَع َو  ُّبُح  ِیل  َلاَق  ُمیِعَّنلا  اَمَف 

زگره هک  داهن  مربارب  رد  ییاذغ  ترـضح  نآ  .مدوب  مالـسلا  امهیلع  دمحم  نب  رفعج  دزن  تفگ : نم  هب  مردپ  تفگ : ریدَس  نب  ناَنَح 
رـسپ يا  تیادف  ردام  ردپ و  مدرک : ضرع  یتفای ؟ هنوگچ  ار  ام  ياذغ  ریِدَس  يا  دومرف : نم  هب  سپ  .مدوب  هدروخن  نآ  دننام  ییاذـغ 

کـشا زا  رپ  منامـشچ  هاگنآ  .مروخب  نآ  دننام  ییاذغ  رگید  هک  منک  یمن  مه  نامگ  ما و  هدروخن  ییاذغ  نینچ  نونکات  ادخ ! ربمایپ 
.مدروآ داـی  هب  ار  ادـخ  باـتک  زا  يا  هیآ  هللا ! لوـسر  نب  اـی  مدرک : ضرع  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  ریدـس ! يا  دوـمرف : متـسیرگ  دـش و 

: هیآ نیا  مدرک : ضرع  هیآ ؟ مادک  دومرف :

« .دیوش یم  تساوخزاب  تمعن  زا  زور  نآ  رد  سپ  »

هک يروط  هب  درک  يا  هدنخ  ترـضح  .دنک  یم  تساوخزاب  نآ  هرابرد ي  دـنوادخ  هک  دـشاب  یتمعن  نامه  ءزج  اذـغ  نیا  مسرت  یم 
هرابرد ي هن  دش و  دهاوخ  لاؤس  ذیذل  كاروخ  هرابرد ي  هن  وت ، زا  ریدس ! يا  : » دومرف سپس  .دش  نایامن  شلقع  ياهنادند 
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اهنآ رد  دیاب  ام  میا و  هدش  قلخ  اهنآ  زا  هدافتـسا  يارب  ام  هدش و  هدیرفآ  ام  يارب  اهنیا  هکلب  شوخ ، يوب  هرابرد ي  هن  مرن و  هماج ي 
« مینک لمع  ادخ  تعاط  هب 

زور رد  .وا  ترتـع  یلع و  یتـسود  دومرف : تسا ؟ مادـک  تمعن  نآ  سپ  ادـخ ! ربماـیپ  رـسپ  يا  تیادـف  مرداـم  ردـپ و  مدرک : ضرع 
»؟ دیدروآ اج  هب  ارم  رکش  هنوگچ  مدرک ، اطع  امش  هب  ار  نآ  هک  وا  ترتع  یلع و  یتسود  تمعن  ربارب  رد  : » دسرپ یم  دنوادخ  تمایق 

نادنزرف بَسَن  کحَم  مالسلا  هیلع  یلع  هب  تبحم 

: مالسلا هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَق  - 1

(1) قَْصُلم ٍسَنَد  ُّلُک  اَّلِإ  ِءَالُؤَه  ِءَالُؤَه َو  ْنِم  اَنُضِْغُبی  َال  ِنِدْعَْملا َو  ِفَرَّشلا َو  ِتاَتُوُیْبلا َو  ُلْهَأ  اَّلِإ  ِمَجَْعلا  ِبَرَْعلا َو  َنِم  اَنُّبُِحی  َال  ِهَّللا  َو 

زا ور ، نیا  زا  دنتـسه و  لیـصا  فیرـش و  راد و  هداوناخ  هک  یناسک  رگم  دنرادن ، تسود  ار  ام  مجع  برع و  زا  هک  دنگوس  ادـخ  هب 
.دشاب بَسَن  یب  هدولآ و  هک  یسک  رگم  درادن  نمشد  ار  ام  نانآ  نانیا و 

اهنآ زا  یکی  رگا  .میدومزآ  یم  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  یتسود  کحم  اب  ار  دوخ  نادنزرف  ام  دیوگ : یم  ِتماص  نب  هَداَبُع  - 2
.تسا (2) هدازمارح  تسین و  ام  هفطن ي  زا  هک  میدیمهف  یم  درادن ، تسود  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  میدید  یم  ار 

مالسلا هیلع  یلع  نیبحم  تمایق ، زور  دارفا  نیرترون  رپ 

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

ص:103

ص 612. ثیدح ، نآرق و  رد  تیب (  لها  - 1
.نامه - 2

( نایعیش مالسلا و  هیلع  نینموملاریما  لئاضف   ) تایح www.Ghaemiyeh.comهمشچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 113 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3121/AKS BARNAMEH/#content_note_104_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3121/AKS BARNAMEH/#content_note_104_2
http://www.ghaemiyeh.com


ملس (1) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِلِآل  ًاّبُح  ْمُکُرَثْکَأ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ًارُون  ْمُکُرَثْکَأ 

.درادب تسود  رتشیب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  هک  تسا  یسک  تمایق ، زور  رد  امش  نیرترون  رپ 

نابز رب  تمکح  ققحت  بجوم  مالسلا ، هیلع  یلع  هب  تبحم 

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 

.ِِهْبلَق ِیف  ُناَمیِْإلا  َدِّدُج  ِِهناَِسل َو  یَلَع  ِهَمْکِْحلا  ُعِیباَنَی  ْتَرَج  ِِهْبلَق  ِیف  اَنَّبُح  َقَّقَح  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َّبَحَأ  ْنَم 

ياه همـشچ  دـشخب ، ققحت  شبلق  رد  ار  ام  یتسود  درادـب و  تسود  ار  تیب  لـها  اـم  سک  ره  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
.دوش (2) ون  شلد  رد  نامیا  ددرگ و  يراج  شنابز  رب  تمکح 

تمایق زور  مالسلا  هیلع  یلع  نمشد  یگدیرب  تسد 

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

(3) مَذْجَأ ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ُهَّللا  ُهَثََعب  اَّلِإ  ٌدَحَأ  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَنُضِْغُبی  َال 

ار وا  تمایق ، زور  رد  دنوادخ  هکنیا  رگم  درادن ، نمشد  ار  تیب  لها  ام  سک  چیه  دندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
.دزیگنارب هدیرب  تسد 

يراصن دوهی و  هگرج ي  هب  قحلم  مالسلا  هیلع  یلع  نمشد 

ص:104

يرهش ج 2 ص 654. ير  يدمحم  ثیدح ، نآرق و  رد  تیب (  لها  - 1
.134/1 نساحملا : زا  لقن  هب  نامه ص 653  - 2

.174/1 نساحملا : ، 2/243 لامعالا : باوث  - 3
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: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِلوُسَر  نَع  ِهللا  دبع  نب  رباج 

یَّلَـص َو َماَص َو  ْنِإ  َلاَقَف َو  یَّلَـص  َماَص َو  ْنِإ  ِهَّللا َو  َلوُسَر  اَی  ُْتُلق  ًاّیِدوُهَی  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ُهَّللا  ُهَرَـشَح  ِْتیَْبلا  َلـْهَأ  اَنَـضَْغبَأ  ْنَم  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ 
ِملْسُم ُهَّنَأ  َمَعَز 

تمایق زور  رد  دنوادخ  درادب ، نمشد  ار  تیب  لها  ام  هک  ره  مدرم ! يا  : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هللادبع  نب  رباج 
.دنک یم  روشحم  يدوهی  ار  وا 

ناملـسم ار  دوخ  دناوخب و  زامن  دریگب و  هزور  دنچ  ره  : » دومرف دناوخب ؟ زامن  دریگب و  هزور  دنچ  ره  ادخ ! لوسر  يا  مدرک : ضرع 
.دنادب (1)

مالسلا هیلع  یلع  نانمشد  يدوبان 

، نم رب  هدـننک ي  تنعل  .دـندرگ  یم  راگتـسر  سک  هس  دـنوش و  یم  دوبان  سک  هس  نم  رطاـخ  هب  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
هطساو هب  هک  ینارذگـشوخ  هاشداپ  ینعی   ) دشک یم  شود  هب  ار  هانگ  راب  هک  يراکهانگ  دراذگ و  یم  هِّحِـص  نآ  رب  هک  يا  هدنونش 

هب .دنرامـش  یم  راوخ  ارم  رابت  یگرزب  هتـسج ، يرازیب  نم  نید  زا  يو ، دزن  رد  دنیوج و  یم  یکیدزن  يو  هب  نم ، هب  ییوگازـسان  ي 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نید  نامه  نم  نید  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هشیر ي  نم  هشیر ي  هک  یتسرد 

.تسا

نم رادتـسود  هک  نآ  رادتـسود  تسا و  نمـشد  نم  اب  هک  نآ  ینمـشد  وریپ ، رادتـسود  دنوش : یم  راگتـسر  نم  رطاخ  هب  سک  هس  و 
یم يوریپ  نم  زا  دنک و  یم  ینمـشد  نم  نمـشد  اب  دراد و  یم  تسود  زین  ارم  رادتـسود  درادـب  تسود  ارم  يا  هدـنب  هاگ  ره  تسا ،

.دنک

بلق اب  درادب و  تسود  بلق  کی  اب  ات  هدادن  رارق  بلق  ود  رفن  کی  دوجو  رد  دنوادخ  اریز  دـیامزایب ؛ ار  شیوخ  بلق  دـیاب  سک  ره 
زا ار  شبلق  سک  ره  .دنک  ینمشد  رگید 

ص:105

قودص 2/273. یلاما  - 1
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دنوادخ دنیوا و  نمشد  لیئاکیم  لیئربج و  لج و  زع و  دنوادخ  هک  دنادب  سپ  تسا  هدرک  ینابت  ام  دض  رب  دنک ، باریس  ام  ریغ  رهم 
.تسا (1) نارفاک  نمشد 

تمایق زور  رد  ییانیبان 

: دومرف راصنا  نارجاهم و  هب  باطخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

دوخ شیپ  زا  ار  نیا  دنگوس ، ادخ  هب  دیرادب ، شا  یمارگ  نم  نتـشاد  یمارگ  رطاخ  هب  دیرادب و  تسود  نم  تبحم  رطاخ  هب  ار  یلع 
هیلع یلع  نم ، زا  سپ  سک  ره  برع ! تعاـمج  يا  .تسا  هداد  ناـمرف  بلطم  نیا  نتفگ  هب  ارم  ـالاو  دـنوادخ  هکلب  متفگن : امـش  هـب 

.تشاد (2) دهاوخن  یتجح  وا  دنک و  یم  روشحم  انیبان  ار  وا  تمایق ، زور  رد  دنوادخ  درادب  نمشد  ار  مالسلا 

!؟ مالسلا هیلع  نینموملاریما  نمشد  ندرک  ریس 

هک ییوگ  دنک  ریـس  ار  ام  نانمـشد  زا  یکی  مکـش  سک  ره  : » دومرف هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : ْسیَنُخ  نب  یّلَعُم 
(3) دشاب .» هتشک  ار  ام  نایعیش  زا  یکی 

مالسلا هیلع  یلع  اب  ینمشد  رطاخ  هب  ناراب  زا  ندش  مورحم 

رطاـخ هب  لیئارـسا  ینب  موق  رب  ناراـب  نداتـسرف  ورف  زا  دـنوادخ  هک  روـط  ناـمه  دـندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 
هیلع بلاطیبا  نب  یلع  اب  ناش  ینمـشد  رطاخ  هب  زین  تما  نیا  رب  ناراب  نداتـسرف  ورف  زا  درک ، عاـنتما  ناـشناربمایپ  اـب  ناـش  يراتفردـب 

(4) .درک عانتما  مالسلا 

ص:106

.61/24 تارف : ریسفت  تاراغلا 2/589 ، زا  لقن  هب  يرهش ، ير  مالسلا ، هیلع  نینموملاریما  همانشناد  - 1
لیزنتلا 1/495/523. دهاوش  زا  لقن  هب  ثیدح 61178  نامه ، - 2

باب 408. رابخالا  یناعم  زا  لقن  هب  دمحموبا  زاورپ ص 37  يارب  لاب  ود  - 3
قشمد 42/282/8813. خیرات  - 4
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تسوا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  ینمشد  مالسلا  هیلع  یلع  اب  ینمشد 

: تسا هدرک  لقن  عفاروبا  زا  لقن  هب  دئاوزلا  عمجم 

يو هارمه  دش ، یم  هتفگ  یمَلْسَا  ساَش  نب  وِرْمَع  يو  هب  هک  مَلْسَا  هلیبق ي  زا  يدرم  .داتـسرف  نمی  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ادخ  ربمایپ 
هب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  درک  یم  هِوْکِـش  ییوگدـب و  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هک  یلاـح  رد  تشگرب  درم  نیا  .تفر 

: دومرف يو  هب  هاگنآ  داتسرف و  يو  ِلابند 

؟ دهد حیجرت  نارگید  رب  لاملا  تیب  میسقت  رد  ار  دوخ  وا  هک  يدید  ای  يدید ، يرواد  رد  یمتس  یلع  زا  ایآ  ورْمَع ! يا  وش ، رود 

وا اب  ینمشد  زا  مناوت  یمن  تفگ : ییوگ »؟ یم  دنا ، هداد  ربخ  نم  هب  هک  ار  ییاهزیچ  نیا  هچ  يارب  سپ  : » دومرف ریخ ! ادخ  هب  تفگ :
.منک يراددوخ 

هتـشاد نمـشد  ارم  درادب  نمـشد  ار  وا  هک  یـسک  دومرف : هاگنآ  .دوب  ادیوه  شا  هرهچ  زا  مشخ  هک  دش  كانمـشخ  نانچ  ادخ  ربمایپ 
رادتـسود نم  رادتـسود  تسا و  نم  رادتـسود  وا  رادتـسود  تسا و  هتـشاد  نمـشد  ار  دنوادخ  درادـب  نمـشد  ارم  هک  یـسک  تسا و 

.تسا (1) لج  زع و  دنوادخ 

شنایعیش مالسلا و  هیلع  یلع  صوصخم  فارعا  هاگیاج 

نب نسح  زا  مردـپ  درک  تیاور  هک : دـیوگ  یم  ٌلاـجِر » ِفارْعَأـْلا  یَلَع  َو   » هیآ ي لـیذ  فارعا  هروـس ي  ریـسفت  رد  میهاربا  نـب  یلع 
: دندومرف هک  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  متشه  ماما  زا  يو  و  ْدیَُرب »  » زا وا  بویا و  یبا  وا  زا  بوبحم و 

رد هک  دنتـسه  وا  نادنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  نادرم ) « ) ٌلاجِر  » زا روظنم  تسا و  خزود  تشهب و  نیب  ییابیز  دنلب و  هاگیاج  فارعا 
راهطا همئا ي  دنرب  یم  رسب  تشهب  رد  باسح  نودب  نانمؤم  هک  یلاح  رد  دنتسیا  یم  فارعا  رد  دوخ  نایعیش  رانک 
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تـشهب هب  باسح  نودب  هک  دینک  هاگن  دوخ  ناردارب  هب  دنیامرف  یم  دـنا  هدـش  یناهانگ  بکترم  هک  دوخ  نایعیـش  هب  مالـسلا  مهیلع 
رب ناـیفارعا  دـیامرف : یم  هک  اـجنآ  نآرق  رد  دـنوادخ  هدوـمرف  موـهفم  تسا  نیا  دـینکفیب و  رظن  خزود  رد  ناتنانمـشد  هب  دـنا و  هتفر 

.دنوش (1) نآ  دراو  هک  دنراد  عقوت  دنراودیما و  یلو  دنا  هدشن  تشهب  لخاد  هک  یلاح  رد  دننک  یم  مالس  نایتشهب 

دوش یم  هداد  تنیز  مالسلا  هیلع  یلع  بح  هطساو ي  هب  سلاجم  لفاحم و 

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

َلَْزنَأ يِدَْعب ، ُْهنِم  مَرْکَأ  ٍشاَم  ِضْرَْألا  ِهْجَو  یَلَع  ِشْمَی  َْمل  ٌهَلیِضَف  ُهُعاَبِّتا  ٌهَمِْعن َو  ُهُّبُح  ِیناَّلَوَت  ْدَقَف  ًاِّیلَع  یَّلَوَت  ْنَم  ٍِّیلَع  ْنِم  اَنَأ  یِّنِم َو  ٌِّیلَع  »
ِِهب َّزَعَأ  َداَِلْبلا َو  ِِهب  َبَصْخَأ  َنیِّدلا َو  ِِهب  َّزَعَأ  َرِکاَسَْعلا و  ِِهب  َرَصَن  َنِینِمْؤُْملا َو  ِِهب  َمَرْکَأ  َِلفاَحَْملا و  ِِهب  َنَّیَز  ِمْهَْفلا َو  ِلْضَْفلا َو  َءاَدِر  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

(2) َراَیْخَْألا »

: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 

وا يوریپ  تیعبت و  تسا و  یگرزب  تمعن  یلع  بح  هدرک و  يرای  ارم  دـنک  يراـی  ار  یلع  سک  ره  یلع ، زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع 
كاردا مهف و  لضف و  سابل  وا  رب  دنوادخ  .دشاب و  دارفا  نیرت  تمارک  اب  نم  زا  دعب  هک  یلع  ءزج  یسک  تفرن  هار  نیمز  رب  .تلیضف 

ار اهرهش  هدرک و  زیزع  وا  هطساو ي  هب  ار  نید  دیـشخب و  تنیز  ار  لفاحم  سلاجم و  مالـسلا  هیلع  یلع  هطـساو ي  هب  درک و  لزان  ار 
.دنتفای تزع  وا  هطساو ي  هب  نابوخ  هدرک و  مرخ  زبسرس و  وا  هطساو ي  هب 
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: ذخآم عبانم و 

.مق بتکلا ، راد  هسسوم ي  تاروشنم ، سوواط ، نب  دیس  نیقیلا ، ( 1

.نارهت هیمالسا ، بتکلاراد  تاروشنم  یضترم ، دیس  يدابآ ، زوریف  ینیسح  هسمخلا ، لئاضف  ( 2

.نارهت مالسلا ، هیلع  نینموملاریما  ماما  تاروشنم  ینیما ، همالع  ریدغلا  ( 3

.یمثیه رجح  نب  دمحا  هقرحملا ، قعاوصلا  ( 4

فجن هیردیح ، هبتکم  يربط ، یلع  نب  دمحم  رفعجوبا ، خیش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصملا  هراشب  ( 5

.مق هیملع ، هعبطم  تاروشنم  یلماع ، رح  خیش  موحرم  هیادهلا ، تابثا  ( 6

.مق یشعرم ، ياقآ  هناخباتک ي  یشعرم ، ینیسح  هللارون  دیس  قاقحا ، ( 7

.یتریصب رشن  مق ، دیفم ، خیش  داشرالا ، ( 8

.ناریا پاچ  یکلام ، غابص  نبا  نیدلارون  همئالا ، هفرعم  یف  همهملا  لوصف  ( 9

.ریما هناخپاچ  ینامیا ، هیقف  يدهم  یلع ، ای  یلع  ( 10

.قذاح رشن  طبنتسم ، دمحا  دیس  هرطقلا ، ( 11

.ترتع رطع  رشن  ینامیا ، هیقف  يدهم  ءافلخ ، هاگدید  زا  نینموملاریما  ماما  ( 12

.یلیبدرا سدقم  خیش  هعیشلا ، هقیدح  ( 13

.نایراصنا نیسح  نیشن ، شرف  نایشرع  تیب ، لها  ( 14

.ش راهب 1381  رشن  يوسوم ، نیدلارخف  دیس  نیلجحُملا ، رغلا  دئاق  یلع  ( 15
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.مالسلا دوعوم  رشن  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاک ، هضور  ( 16

.ه مق 1414  هفاقثلا ، رادرشن  یسوطلا ، خیشلا  ِیلاَمَأ  ( 17

.توریب هلاسرلا ، يدنه ، یقت  لامعلا ، زنک  ( 18

.هیقارعلا بتکلاراد  تاروشنم  يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  ( 19

.نارهت هیمالسا ، هبتکم  یلزاغم ، نبا  بقانملا ، ( 20

.توریب يدومحم ، رشن  ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  ( 21

.هیردیح هعبطم  تاروشنم  یقرب ، دمحم  نب  دمحا  نساحم ، ( 22

.مق مالسلا ، هیلع  يدهملا  مامالا  هسسوم  ناذاش ، نبا  هب  فورعم  یمق  دمحا  نب  دمحم  خیش  هبقنم : هئام  ( 23

.مق هیمالسا ، فراعم  هسسوم ي  ینارَحب ، مشاه  دیس  زجاعملا ، هنیدم  ( 24

.مق هرجهلاراد ، تاروشنم  يدوعسم ، نیسح  نب  یلع  نسحلاوبا  بهذلا ، جورم  ( 25

.توریب یملعا ، هسسوم ي  تاروشنم ، یِسُْرب  بَجَر  ظفاح  نیقی ، راونأ  قراشم  ( 26

ق.ه مود 1411  پاچ  مق ، نیسردملا ، هعماج  رشن  یمزراوخ ، دمحا  نب  قفوملا  همالع  بقانملا ، ( 27

.یفنص یفشک  حلاص  دمحم  ریم  هیوضترملا ، بقانملا  ( 28

.سدقملا هبتکملا  رصم ، پاچ  يربط ، نیدلا  بحم  یبْقُعلا ، رئاخد  ( 29

.قالوب پاچ  يدانملا ، همالع  قیاقحلا ، زونک  ( 30

.مق همالع ، تاراشتنا  هسسوم  رشن  بوشآ ، رهش  نبا  مالسلا : مهیلع  بلاطیبا  لآ  بقانم  ( 31

.توریب رداص ، راد  رشن  لْبنَح ، نب  دمحا  دمحا ، دنسُم  ( 32

.ق.ه  1404 نارهط ، یملعالا ، هسسوم  رافصلا ، حورف  نب  نسحلا  نب  دمحم  يربکلا ، تاجردلا  رئاصب  ( 33

.ه توریب 1401  رکفلاراد ، رشن  يراُخبلا ، لیعامسا  نب  دمحم  يراخب ، حیحص  ( 34

.توریب رکفلاراد ، رشن  يروباشینلا ، جاجحلا  نب  ملسم  ملسم ، حیحص  ( 35
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.ات یب  يوَضَرلا ، یْضَرلا  دمحم  انُماِما ، مالسلا  هیلع  یلَع  ( 36
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.دهشم يداه ، ماما  رشن  ینیسح ، دمحا  دیس  قیقحت  ربج ، نب  فسوی  نب  یلع  نیدلا  نیز  نامیالا ، ُجهَن  ( 37

.ثیدحلاراد رشن  يرهش ، ير  يدمحم  ثیدح ، نآرق و  رد  تیب  لها  ( 38

.مق قح ، هار  رد  هسسوم  رشن  یمق ، سابع  خیش  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بقانم  یف  هیلعلا  لوصفلا  ( 39

.فلوملا هحامسلا  رشن  یقارعلا  یبتجم  خیشلا  یلاعلا ، یلع  ( 40

.مق هیملع  پاچ  یناود ، یلع  همجرت  یناهبهب ، یلع  دیس  تیاده ، غورف  ( 41

.دیفم رشن  يدهتجم ، لئاضفلاوبا  دیس  همجرت  یشرفت ، هللا  ضیف  ریما  نیفلاخملا ، ِباصُّنلا و  لاوحا  یف  نیعبرالا  هلاسر  ( 42

.ناوج ماج  رشن  هداز ، یکز  اضر  یلع  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  جارعم  ( 43

.ق.ه  1411 هیمالسالا ، فراعملا  هسسوم  راهطالا  هلآ  دمحم و  لاوحا  یف  راربالا  میلح ، ( 44

.فجنلا هعبارلا ، هعبطلا  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  مامالا  ماقم  ( 45

.توریب هیملعلا ، بتکلاراد  يدادغبلا ، بیطحلل  دادغب ، خیرات  ( 46

.توریب راد  دعس ، نبا  يربکلا ، تاقبط  ( 47

.نارهت داشروپ ، رشن  يروشک ، اضر  دمحا  میظنت  ینادمه ، يوسوم  رقاب  دمحم  دیس  ننست ، لها  بتک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ( 48

.يدهلارونا رشن  شاعموبا ، مالسلا ، هیلع  نینموملاریما  بح  یف  نیعبرا  ( 49
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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
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

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  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: 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
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
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
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3
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