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مالسلا هیلع  لیعامسا  هب  120تهابش 

مالسلا هیلع  طول  هب  121تهابش 

مالسلا هیلع  بوقعی  هب  121تهابش 
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مالسلا هیلع  یسیع  هب  129تهابش 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  نییبنلا  متاخ  هب  129تهابش 

نیموصعم همئا  هب  تهابش  مود : 130لصف 

130هراشا

مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  هب  130تهابش 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  هب  130تهابش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  130تهابش 

مالسلا هیلعداّجس  ماما  هب  131تهابش 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 277زکرم  هحفص 10 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  رقاب  ماما  هب  131تهابش 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  هب  132تهابش 
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  لباقتم  تّبحم   - 4137

ن»  » 138فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  عفن   - 1138

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  رون   - 2140

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  140رون 

ایند رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  رون  143یگدنشخرد 

ترخآ رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  رون  قارشا  اّما  147و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ياه  تمعن   - 3148

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  فورعم  هب  رما  رکنم و  زا  یهن  مالسا و  ترصن   - 4148

نینمؤم يارب  لوسر و  ادخ و  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تحیصن   - 5149

و»  » 150فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تیالو   - 1150
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  لاصو   - 2151

ه»  » 152فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ّمه   - 1152

قافن قاقش و  رفک و  ياهانب  مده   - 2152

ناگدنب تیاده   - 3153

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  نارجه   - 4153

ي»  » 153فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  نمُی   - 1153

جرف يارب  اعد  جیاتن  مجنپ : 154شخب 

جرف يارب  اعد  154جیاتن 

عیقوت رد  مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  هب  لمع   - 1155

تمعن ندش  دایز   - 2156

یبلق تّبحم  راهظا   - 3160

راظتنا هناشن   - 4161

مالسلا مهیلعراهطا  همئا  رما  ندرک  هدنز   - 5161

ناطیش تشحو  شجنر و   - 6161

ناطیش ياه  ماد  زا  ینمیا  نامزلا و  رخآ  ياه  هنتف  زا  تاجن   - 7162

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  قوقح  زا  یضعب  ندرک  ادا   - 8162

وا ّقح  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ندرک  اعد  - 9163

تمایق رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تعافش  هب  يراگتسر   - 10165

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تعافش  هب  يراگتسر   - 11166

لاعتم دنوادخ  يوس  هب  هلیسو   - 12167

اعد ندش  باجتسم   - 13168

هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تلاسر  رجا  يادا   - 14168

يزور تعسو  الب و  عفد  15169 و 16 - 

ناهانگ شزرمآ   - 17169
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تانسح هب  تائّیس  ندش  لّدبم   - 18170

باوخ ای  يرادیب  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  رادید  هب  فّرشت   - 19170

روهظ نامز  رد  ایند  هب  تشگزاب   - 20170

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  يردارب   - 21171

مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  جرف  رما  رد  لیجعت   - 22171

مالسلا مهیلع  ناماما  ناربمغیپ و  زا  يوریپ   - 23172

یهلا دهع  هب  افو   - 24173

هدننک اعد  يارب  نیدلاو  هب  یکین  راثآ   - 25174

تناما ءادا  تیاعر و   - 26175

هدننک اعد  لد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  رون  قارشا   - 27175

رمع لوط  هیام   - 28176

يوقت اه و  یکین  رد  نواعت   - 29177

لاعتم دنوادخ  يرای   - 30177

دیجم نآرق  رون  هب  تیاده   - 31178

فارعا باحصا  دزن  ندش  هتخانش   - 32178

يورخا ياه  تبوقع  زا  ینمیا   - 33179

گرم ماگنه  ارادم  تراشب و   - 34180

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هجرد  رد  نتفرگ  رارق   - 35180

دنوادخ دزن  قیالخ  نیرت  بوبحم   - 36180

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دزن  قیالخ  نیرت  یمارگ   - 37181

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تنامض  هب  تشهب  هب  ندش  لخاد   - 38181

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ياعد  لومشم   - 39182

تدابع رد  دنوادخ  دییأت  لومشم   - 40182

نیمز لها  زا  تبوقع  عفد   - 41183

مولظم يرای  کمک و  باوث   - 42184

رتگرزب لیلجت  عضاوت و  راثآ   - 43184
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یهاوخنوخ  باوث   - 44186

تمایق رد  وا  رون  یگدنشخرد   - 45188

ناراک هانگ  زا  نت  رازه  داتفه  هرابرد  وا  تعافش   - 46190

ندش تشهب  لخاد  باسح  یب   - 47190

تمایق یگنشت  زا  ندوب  ناما  رد   - 48191

سیلبا تروص  شارخ   - 49192

تمایق رد  هژیو  هیده  هفحت و   - 50192

یتشهب نارازگتمدخ   - 51192

دنوادخ هدرتسگ  هیاس   - 52193

نمؤم یهاوخریخ  باوث   - 53193

ناگتشرف روضح   - 54193

لاعتم دنوادخ  تاهابم   - 55194

رمألا یلوا  تعاطا   - 56195

وا لوسر  لاعتم و  دنوادخ  يدنسرخ   - 57195

لامعا نیرت  بوبحم   - 58195

تشهب رد  تموکح   - 59196

دوش یم  یگدیسر  وا  باسح  هب  یناسآ  هب   - 60196

تسا مالسلا  هیلع  ماما  روهظ  نامز  زا  رتهب  تبیغ  رصع  رد  اعد   - 61197

وا ّقح  رد  ناگتشرف  ياعد   - 62197

ناگدننک اعد  يارب  مالسلا  هیلعداّجس  ترضح  ياعد   - 63198

نیلقث هب  کّسمت   - 64198

یهلا نامسیر  هب  ندز  گنچ   - 65199

نامیا لامک   - 66199

ناگدننک تدابع  باوث   - 67200

مالسلا هیلع  مئاق  مچرپ  ریز  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  باکر  رد  تداهش  باوث   - 68201

ملاع ّقح  يادا  تشاد و  یمارگ  باوث   - 69201
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مالسلا مهیلع  ناماما  هرمز  رد  ندش  روشحم   - 70201

تشهب رد  تاجرد  نتفر  الاب   - 71201

تمایق باسح  یتخس  زا  ینمیا   - 72202

ادهش تاجرد  نیرت  یلاع  هب  يراگتسر   - 73202

مالسلا اهیلع  يربک  هقیّدص  تعافش  هب  يراگتسر   - 74203

مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  الوم  هب  ناسحا  باوث   - 75203

اعد يارب  هدش  دیکأت  تالاح  تاقوا و  مشش : 207شخب 

اعد يارب  هدش  دیکأت  تالاح  207تاقوا و 

207هراشا

بجاو زامن  ره  زا  دعب   - 1207

رهظ زامن  زا  دعب   - 2208

رصع زامن  زا  دعب   - 3210

حبص زامن  زا  دعب   - 4211

اهزامن تونق  رد   - 5211

هدجس لاح  رد   - 6213

ماش حبص و  ره   - 7213

زور ره  زا  تعاس  نیرخآ   - 8213

هبنش جنپ  زور   - 9214

هعمج بش   - 10214

هعمج زور   - 11215

زورون زور   - 12215

هفرع زور   - 13216

نابرق دیع  رِطف و  دیع  زور   - 14216

ریدغ زور   - 15216

( نیمز ندش  هدرتسگ   ) ضرالا وحد  زور   - 16217

نابعش همین  زور  بش و   - 17217
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ناضمر هام  مامت   - 18217

یلاعت يادخ  سرت  زا  نتسیرگ  زا  سپ   - 19218

جرف يارب  اعد  هب  تموادم  زور  لهچ   - 20219

هدش دیکأت  رتشیب  اهنآ  رد  اعد  هک  ییاه  219ناکم 

219هراشا

مارحلا دجسم   - 1219

تافرع  - 2220

بادرس  - 3220

مالسلا هیلعءادهشلا  دیس  ترضح  مرح   - 4220

مالسلا هیلعاضر  ترضح  نامیالوم  مرح   - 5221

مالسلا امهیلع  نییرکسع  مرح   - 6221

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  بوسنم  ياهاج   - 7221

مالسلا هیلعرصع  ماما  جرف  لیجعت  يارب  اعد  یگنوگچ  متفه : 222شخب 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  تبسن  ناگدنب  فیلاکت  متشه : 227شخب 

بانج نآ  ياه  یگژیو  بادآ و  تافص و  تخانش  لیصحت   - 1227

وا دای  هب  تبسن  بدا  تیاعر   - 2228

ّصاخ روط  هب  وا  تّبحم   - 3228

مدرم نایم  رد  وا  ندومن  بوبحم   - 4231

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  جرف و  راظتنا   - 5231

راوگرزب نآ  رادید  هب  قایتشا  راهظا   - 6233

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  لیاضف  بقانم و  رکذ   - 7234

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  بقانم  لیاضف و  سلاجم  لیکشت   - 8234

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  قارف  زا  نمؤم  ندوب  نیگهودنا   - 9235

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  لیاضف  رد  رعش  ندناوخ  ندورس و   - 10236

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  باقلا  ای  مان  ندش  دای  ماگنه  مایق ،  - 11236

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  قارف  رب  ندومن  هیبش  ناگدننک  هیرگ  هب  ار  دوخ  ندینایرگ و  نتسیرگ و   - 12236
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دنوادخ زا  ءادفلا -  هل  انحاورا  رصع -  ماما  تفرعم  تساوخرد   - 13237

قیرغ ياعد  ندناوخ  هب  تموادم   - 14237

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  ياه  تمالع  نتخانش   - 15238

ندرکن هلجع  ندوب و  میلست   - 16240

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  زا  تباین  هب  نداد  هقدص   - 17241

دنک جح  بانج  نآ  فرط  زا  هک  بیان  نداتسرف  ای  ترضح  نآ  زا  تباین  هب  نتفر  جح   - 18241

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  زا  تباین  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ادخ و  لوسر  دهاشم  ترایز   - 19242

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  ندرک  تمدخ  رد  یعس   - 20242

مالسلا هیلع  بانج  نآ  يرای  هب  ندیزرو  مامتها   - 21244

روهظ روضح و  نامز  رد  بانج  نآ  يرای  رب  یبلق  میمصت   - 22245

هعمج ره  هزور و  همه  ضیارف  زا  دعب  ترضح  اب  تعیب  دیدجت   - 23246

لام هلیسو  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هلص   - 24247

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  يارب  یهاوخ  ریخ   - 25249

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ندرک  ترایز   - 26249

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  رب  نداتسرف  دورد   - 27249

مالسلا هیلع  بانج  نآ  هب  زامن  باوث  ندرک  هیده   - 28250

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  نآرق  تئارق  يادها   - 29250

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  رب  تجاح  ضرع  تعافش و  بلط  لسوت و   - 30251

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  مدرم  ندرک  توعد   - 31252

اهنآ يادا  رب  تبظاوم  مالسلا و  هیلع  ترضح  نآ  قوقح  تیاعر   - 32254

دزاس راکشآ  ار  شملع  دیاب  ملاع   - 33254

سفن بیذهت   - 34254

ندرک لمع  شبادآ  هب  ندوب و  ترضح  نآ  دای  هب  هتسویپ   - 35255

دوخ هتساوخ  رب  ترضح  نآ  هتساوخ  نتشاد  مّدقم   - 36256

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  نیبوسنم  ناکیدزن و  ندرک  مارتحا   - 37256

دنا هتفای  تنیز  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  مودق  هب  هک  ینکاما  تشادگرزب   - 38256
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ناراذگ تقو  بیذکت  ندرکن و  نییعت  ار  روهظ  تقو   - 39257

يربک تبیغ  نامز  رد  هّصاخ  تباین  نایعدم  بیذکت   - 40259

نامیا تیفاع و  اب  ترضح  نآ  رادید  تساوخرد   - 41260

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  لامعا  قالخا و  هب  نتسج  یّسأت  ادتقا و   - 42262

نآ دننام  دنوادخ و  دای  ریغ  زا  نابز  ظفح   - 43263

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  زامن   - 44263

مالسلا هیلع  نیسحلا  هَّللا  دبع  یبا  ترضح  تبیصم  رد  نتسیرگ   - 45264

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نامیالوم  ربق  ترایز   - 46264

ناهنپ راکشآ و  رد  هّیما  ینب  رب  ندرک  تنعل  رایسب   - 47264

بانج نآ  روهظ  راظتنا  رد  حالس  ندرک  اّیهم   - 48265

نارکمج سّدقم  دجسم  تاروشنم  266تسرهف 

زکرم 274هرابرد 
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راظتنا نییآ 

باتک تاصخشم 

هدیزگرب  . یسراف مئاقلا .  ءاعدلا  دیاوف  یف  مراکملا  لایکم  يدادرارق :  ناونع 

صیخلت نارکمج ؛ سدـقم  دجـسم  تاراشتنا  شهوژپ  دـحاو  فیلات  مراکملا  لایکم  هصالخ  راـظتنا : نیئآ  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
.نارکمج سدقم  دجسم  تاراشتنا  شهوژپ  دحاو 

نارکمج 1383. سدقم  دجسم  مق  رشن :  تاصخشم 

.ص  240 يرهاظ :  تاصخشم 

8-16-8484-964-978 مراهچ :  پاچ  لایر   15000 لایر 964-848-416-3 ؛  10000 کباش : 

ناتسبات 1384. مود : پاچ  تشاددای : 

زییاپ 1386. مراهچ : پاچ  تشاددای : 

سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

مراکملا لایکم  هصالخ  رگید :  ناونع 

 - مهدزاود 255ق ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

راظتنا تیودهم -- عوضوم : 

اهاعد عوضوم : 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

6م704216 1383 فلا /BP224 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/462 ییوید :  يدنب  هدر 

م 4801-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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مراکملا لایکم  هصالخ  راظتنا : نیئآ 

نارکمج سدقم  دجسم  تاراشتنا  شهوژپ  دحاو  فیلات 

نارکمج سدقم  دجسم  تاراشتنا  شهوژپ  دحاو  صیخلت 

2 ص :
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تسرهف

ریوصت
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راتفگشیپ

رهتشملا لدعلا  رظتنملا و  مئاقلا  یلع  مالسلا 

دمحم دیس  جاح  راکزیهرپ  ملاع  راوگرزب و  دنمشناد  هتشون  مالسلا » هیلع  مئاقلل  ءآعدلا  دئاوف  یف  مراکملا  لایکم   » ردق نارگ  باتک 
یسراف هب  هتاقیفوت -  ماد  ینیوزق -  يرئاح  يدهم  دیـس  جاح  نیملـسملاو  مالـسالا  هّجح  طسوت  هرـس  سدق  یناهفـصا  يوسوم  یقت 

.تسا هدش  همجرت 

 - رـصع یلو  ترـضح  يارب  اعد  جـیاتن  دـئاوف و  لـلع و  رب  لمتـشم  هک  باـتک ، نیا  زا  تسا  يا  هصـالخ  دـیراد ، ور  ِشیپ  رد  هچنآ 
یلالدتسا ًابیرقت  مراکملا  لایکم  باتک  هکنیا  هب  هّجوت  اب  .دشاب  یم  ترضح  نآ  هب  تبسن  ام  رگید  فیاظو  زین  و  ءادفلا -  هل  انحاورا 

هدـمآ نآ  رد  ینالوط  ياهاعد  دراوم  یـضعب  رد  هکنیا  و  دوش ، رکذ  ثحب  هب  طوبرم  یلقن  یلقع و  لـیالد  ماـمت  هدـش  یعـس  تسا ،
هدافتـسا باتک  نیا  سیفن  بلاطم  زا  دنناوتب  ترـضح  ناقـشاع  هیلک  هکنیا  يارب  اذل  دوب ، هتـشگ  نآ  ندش  میجح  ثعاب  نیا  تسا و 

.میدومن صیخلت  ار  باتک  نیا  دنریگرب ، هشوت  نآ  تارهاوج  زا  هدومن و 

جراخ یلالدتسا  تلاح  زا  يرادقم  طقف  دوش و  ظفح  یلصا  تروص  نامه  هب  بلاطم  هدش  یعس  باتک ، نیا  رد  هک  تسا  رکذ  لباق 
هدرک يراددوخ  ینالوط  ياهاعد  ندروآ  زا  افتکا و  تیاور  دنچ  ندروآ  هب  ًالومعم  ثحب ، دروم  بلاطم  رد  روظنم  نیمه  هب  ددرگ ،

.میدومن هدنسب  نآ  عبانم  رکذ  هب  طقف  و 

هب نآ  يونعم  تاکرب  و  دریگ ، رارق  ءادـفلا -  هل  انحاورا  رـصع -  یلو  ترـضح  لاعتم و  دـنوادخ  هاـگرد  لوبقم  رثا  نیا  تسا  دـیما 
یم ادها  یمالـسا  بالقنا  ماقمالاو  يادهـش  هرـس و  سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  ناریا  یمالـسا  يروهمج  راذـگ  ناینب  حوتفرپ  حور 

.ددرگ

شهوژپ دحاو 

نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا 

16 ص :
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تسا بجاو  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نتخانش  لّوا : شخب 

هراشا

.یلقن لیلد  مه  دراد و  دوجو  یلقع  لیلد  مه  بلطم ، نیا  رب  تسین ؛ نکمم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تخانش  نودب  نامیا  ققحت 

یلقع لیلد   - 1

زین ربمغیپ  ّیـصو  نیـشناج و  دوجو  ترورـض  يارب  دنا ، هتفگ  ربمایپ  دوجو  موزل  ترورـض و  يارب  هک  ییاه  هفـسلف  اه و  ّتلع  همه 
هعجارم دوخ  یگدـنز  فلتخم  نوؤش  رد  ربمغیپ  نیـشناج  هب  مدرم  ات  تسا  مزال  ترـضح  نآ  تاـفو  زا  سپ  نیارباـنب  .تسا  قداـص 

تـسا بجاو  زین  مدرم  رب  دیامرف و  بصن  ار  وا  هک  تسا  مزال  دنوادخ  رب  سپ  .دندرک  یم  هعجارم  ربمغیپ  هب  هک  هنوگ  نامه  دـننک ،
.درادن ناکما  تخانش  تفرعم و  نودب  ندرک  يوریپ  هک  اریز  دنسانشب ؛ ار  ماما  نآ 

يدام و یگدـنز  نوئـش  شاعم و  روما  رد  مدرم  هک  ار  یماکحا  دـعاوق و  دـنوادخ  بناج  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  لاؤس :
؟ تسا مالسلا  هیلع  ماما  دوجو  هب  يزاین  هچ  رگید  دومن ، نایب  مدرم  يارب  دنتشاد  زاین  داعم  هب  طوبرم  روما  يورخا و  ياه  هبنج 

نآ  » رد مومع  زاـین  دروم  رادـقم  هب  ار  نید  تاروتـسد  هدومرف و  ناـیب  یّلک »  » روـط هب  ار  دـعاوق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  باوـج :
جایتحا نیاربانب  .ددرگ  یم  نشور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ثیداحا  هب  هعجارم  اب  بلطم  نیا  و  تسا ، هدرک  حیرـشت  ناـمز »

اب مدرم 

17 ص :
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هب دـسر  هچ  ات  دـنام -  یم  هدیـشوپ  گرزب  نادنمـشناد  املع و  رب  یتح  لئاسم  زا  يا  هراـپ  هکلب  هدـشن ، فرطرب  ناـیب  زا  رادـقم  نآ 
زاین دروم  بلاطم  دننک و  هعجارم  وا  هب  ات  دنتـسه  ریزگان  هدوبن و  زاین  یب  موصعم  ياوشیپ  ماما و  دوجو  زا  رـشب  دارفا  سپ  نارگید - 

.دنزومایب وا  زا  ار  شیوخ 

ار مدرم  يربهر  ناشیا ، زا  سپ  هک  هدرپس  دوخ  ّیصو  هب  ار  مولع  ماکحا و  مامت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسین  يدیدرت 
هَّللا لّجع  ام -  نامز  ماما  هب  تبون  هکنیا  ات  هدرپس  شدوخ  زا  دعب  ماما  هب  یماما  ره  و  دنـشاب ، هتـشاد  هدهع  هب  دـنوادخ -  فرط  زا  - 

.تسا هدیسر  فیرشلا -  هجرف 

زاین یب  ماما  دوجو  زا  ار  ام  ناشیا  دوجو  مه  زاب  دـننک ، لمع  ماکحا  مامت  هب  نادنمـشناد  املع و  مامت  مینک  ضرف  رگا  نیا ، رب  هوالع 
هابتـشا اـطخ و  زا  هک  یموصعم  صخـش  دوـجو  هب  ناـمز  ره  رد  سپ  .دنتـسین  موـصعم  هابتـشا  وهـس و  زا  ناـنآ  هک  اریز  دزاـس ، یمن 

زج سک  چیه  موصعم  صخـش  نآ  .دـیامرف و  نایب  ناشیارب  ار  ماکحا  قیاقح  هدوب ، مدرم  هانپ  عجرم و  ات  تسه ، زاین  دـشاب  ظوفحم 
.تسین ماما 

؟ دنک یم  قرف  هچ  دشاب  بیاغ  ناهنپ و  مدرم  ناگدید  زا  هک  یلاح  رد  شندوب  اب  ماما  ندوبن  لاؤس :

هکنیا رب  دوش  یمن  لیلد  ترضح  نآ  تبیغو  تسا ، مدرم  دوخ  زا  یشان  مالـسلا ، هیلع  ماما  ندوب  راکـشآ  روهظ و  عنام  ًالّوا : باوج :
دنم هرهب  شـسّدقم  رون  زا  ات  دـنزاس  فرطرب  ار  روهظ  عناوم  هک  تسا  بجاو  مدرم  رب  هکلب  تسین ، ترـضح  نآ  دوجو  هب  یجایتحا 

.دننک هدافتسا  شفراعم  مولع و  عاونا  زا  دنوش و 

هداتفا قافتا  نینمؤم  ناگرزب  زا  يرایـسب  يارب  هکلب  تسین ، نمؤم  ياه  ناسنا  همه  زا  اـه و  ناـمز  همه  رد  ترـضح  نآ  تبیغ  ًاـیناث :
شترضح تمدخ  هب  هک  تسا 

18 ص :
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زا ًالعف  اهنآ  نایب  و  تسا ، طبض  ام  راوگرزب  ياملع  ياه  باتک  رد  نانآ  تانایرج  .دنا  هتفای  هار  شسّدقم  رضحم  هب  هدش و  بایفرش 
.تسا جراخ  ام  ثحب 

تاقولخم هب  یهلا  ضیف  همـشچرس  أدبم و  زا  هچنآ  همه  هکلب  تسین ، مولع  نایب  رد  رـصحنم  ترـضح  نآ  كرابم  دوجو  عفانم  ًاثلاث :
، درک میهاوخ  نایب  ار  عوضوم  نیا  باتک  موس  شخب  رد  هک  دشاب  یم  وا  دوجو  تاکرب  زا  دسر ، یم 

یلقن لیلد   - 2

افتکا اهنآ  زا  یتمسق  رکذ  هب  راصتخا  تیاعر  رطاخ  هب  ام  هک  هدش  دراو  هراب  نیا  رد  تسا -   (1) رتاوت ّدح  رد  هک  يرایسب -  تایاور 
: مینک یم 

، تسا اه  مان  نیرتوکین  دـنوادخ  يارب  و  »(2) ؛ اِهب ُهوُعْداَف  ینْـسُحلا  ُءآ  مْسَألا    ِ ِهَّللَو  » هکرابم هیآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 1
زا ار  یلمع  چـیه  دـنوادخ  هک  میتسه  اه ) مان  نیرتوکین   ) ینـسح ءامـسا  نآ  اـم  مسق ، ادـخ  هب  : » دومرف .دـیناوخب  اـهنآ  اـب  ار  وا  سپ 

(3) «. ام تفرعم  تخانش و  اب  رگم  دریذپ ، یمن  ناگدنب 

یصخش رگا  .تسا  ماما  زا  تعاطا  راگدرورپ  تیاضر  ءایشا و  هار  نآ و  دیلک  ماقم و  يدنلب  هّلق و  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 2
ماجنا ار  هبعک  هناخ  ّجح  شرمع  ياه  لاس  همه  دـهد و  هقدـص  ار  شلام  مامت  درادـب و  هزور  ار  اهزور  دزیخرب و  تدابع  هب  اه  بش 

دزن باوث  ّقح  وا  يارب  دریذـپ ، ماجنا  وا  ییامنهار  اب  شلامعا  مامت  دـنک و  يوریپ  وا  زا  اـت  دسانـشن  ار  ادـخ  ّیلو  تیـالو  اـّما  دـهد ،
(4) «. دشاب یمن  نامیا  لها  زا  وا  تسین و  دنوادخ 

19 ص :

لاـحم ًـالقع  ربخ  نیا  رد  نتفگ  غورد  رب  اـهنآ  قفاوت  هک  يروطب  دـنا  هدرک  لـقن  ارنآ  يداـیز  دارفا  هک  تسا  يربـخ  رتاوتم  ربـخ  - 1
( صّخلم  ) .تسا ربخ  نومضم  هب  نیقی  بجوم  هک  دشاب ،

هیآ 180. فارعا ، هروس  - 2
.249/2 یفاک : لوصا  - 3
.185/1 یفاک : لوصا  - 4
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ماما دریمب و  سکره  : » هدومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـیآ  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگ : هریغم  نب  ثراـح   - 3
.»!؟ تسا هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دسانشن  ار  شنامز 

: دومرف هتخانـشن ؟ ار  شماـما  هک  یـسک  تیلهاـج  اـی  قـلطم  تیلهاـج  اـیآ  تسا ، تیلهاـج  مادـک  نیا  متـشاد : هضرع  .يرآ  دوـمرف :
(1) «. لالض قافن و  رفک و  تیلهاج  »

ارم دوش ، منادنزرف  زا  مئاق  رکنم  سکره  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 4
(2) «. تسا هدرک  راکنا 

.تسا هدمآ  باب  نیا  رد  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  زا  يرگید  رایسب  رابخا  هتبلا 

: تخانش تفرعم و  زا  روظنم  اّما 

.تسا وا  بسن  مسا و  اب  ماما  صخش  نتخانش  ًالّوا :

.دمآ دهاوخ  متشه  باب  لّوا  رد  هَّللا  ءاش  نا  هک  .دبای  یم  زایتما  نارگید  زا  اهنآ  اب  هک  وا  تایصوصخ  تافص و  تخانش  ًایناث :

20 ص :

.377/2 یفاک : لوصا  - 1

.412/2 نیدلا : لامک  - 2
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مالسلا هیلعرصع  یلو  ترضح  تماما  تابثا  مود : شخب 

هراشا

ضرغ ضقن  حالطـصا  هب  دبای و  یمن  قّقحت  وا  بصن  زا  فده  دشابن ، موصعم  ماما  رگا  نوچ  تسا  تمـصع  ماما ، طیارـش  هلمج  زا 
.دیآ یم  مزال 

هک یناسک  دنوادخ و  رگم  دناد  یمن  ار  نآ  یسک  تسا و  هدیشوپ  مدرم  رظن  زا  هک  تسا  يا  هبترم  یناسفن و  تسا  یتلاح  تمـصع ،
: دنک یفرعم  مدرم  هب  هار  ود  زا  ار  موصعم  ماما  هک  تسا  دنوادخ  رب  هطبار  نیا  رد  .دشاب  هدومرف  ماهلا  اهنآ  هب  ار  نآ  ملع  دنوادخ 

.یلبق ماما  ای  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هلیسو  هب   - 1

.دوش ماجنا  وا  تسد  هب  هک  يا  هزجعم  هلیسو  هب   - 2

اذِإ ٍهَنِمُْؤم  الَو  ٍنِمْؤُِمل  َناک  امَو  : » هک دنیامن  دامتعا  دننک و  هعجارم  وا  هب  هک  تسا  بجاو  اهنآ  رب  هدش ، نّیعم  مدرم  يارب  ماما  نوچ  و 
نز درم و  چیه  يارب  و  »(1) ؛ ًانِیبُم ًالالَـض  َّلَض  ْدَقَف  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  ِصْعَی  ْنَمَو  ْمِهِْرمَأ  ْنِم  ُهَرَیِخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  یَـضَق 

.دنـشاب و هتـشاد  [ یـشنیزگ و   ] رایتخا ناشراک  رد  ناشیا  دـننک ، مزـال  ار  يراـک  وا  لوسر  ادـخ و  هاـگره  هک  تسین  ّقح  نیا  ینمؤم 
.تسا هداتفا  يراکشآ  یهارمگ  رد  هک  اّقح  دیامن ، ینامرفان  ار  وا  لوسر  ادخ و  هکنآره 

21 ص :

هیآ 36. بازحا ، هروس  - 1
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هار ود  ره  هب  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  نامزلا -  بحاص  يرکـسعلا  نسحلا  نب  هّجح  ام  دّیـس  یلوم و  تماما  هک  تسا  رکذ  نایاش 
یلاخ لیلد  زا  باتک  نیا  ات  میروآ  یم  ار  اـهنآ  زا  یتمـسق  لـصف  ود  رد  هک  تسا  تباـث  هرتاوتم  تاـیاور  هلیـسو  هب  هزجعم ) ّصن و  )

.دشابن

دراد تلالد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تماما  رب  ّصاخ  روط  هب  هک  هرتاوتم  ثیداحا  زا  یتمسق  لّوا : لصف 

ایآ هَّللا ! لوسر  نبای  متشاد : هضرع  مدش و  فّرشم  مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  ماما  رضحم  هب  دیوگ : نمحرلا  دبع  نب  سنوی   - 1
؟ یتسه ّقح  هب  مئاق  وت 

دیامن تلادـع  زا  رپ  ار  نآ  دـنک و  كاپ  ّلجوّزع  يادـخ  نانمـشد  زا  ار  نیمز  هک  مئاق  نآ  یلو  متـسه ، ّقح  هب  مئاـق  زین  نم  : » دومرف
رد دسرت ، یم  دوخ  ناج  رب  هک  اریز  دراد ، ینالوط  یتبیغ  هک  تسا  نم  دـنزرف  نیمجنپ  دـشاب ، هدـش  رپ  متـس  روج و  زا  هک  نانچمه 

«. دننام یم  مدق  تباث  رگید  يا  هّدع  هتشگرب و  ّقح  زا  يا  هّدع  [ تسا بیاغ  رظن  زا  وا  هک   ] تدم نیا 

زا هدنام و  راوتـسا  تباث و  ام  یتسود  هب  هدیبسچ و  ام  تیالو  هتـشر  هب  ام  مئاق  تبیغ  رد  هک  ام  نایعیـش  لاح  هب  اشوخ  : » دومرف سپس 
هعیش هب  ار  ناشیا  مه  ام  دنا و  هدیدنسپ  تماما  هب  ار  ام  هتبلا  هک  میتسه  نانآ  زا  ام  دنتسه و  ام  زا  نانآ  دنـشاب ، هدوب  رازیب  ام  نانمـشد 

(1) «. دوب دنهاوخ  ام  تاجرد  رد  تمایق  زور  ناشیا  هک  ادخ  هب  ناشلاح ! هب  اشوخ  مهزاب  ناشلاح ! هب  اشوخ  .میا  هدیدنسپ  ندوب 

: دومرف ترضح  دش ، دراو  نانک  هیرگ  سینخ  نب  یّلعم  مدوب ، بایفرش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دیوگ : ملسم  نب  دمحم   - 2
نوریب تفگ : ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ 
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یمک مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دیتسه  ناسکی  اهنآ  امش و  تسین و  یتلیضف  ام  رب  ار  امـش  دنرادنپ  یم  هک  دنتـسه  یناسک  امـش  هناخ 
ار امرخ  نآ  سپـس  درک ، مین  ود  ار  نآ  تفرگرب و  امرخ  هناد  کی  هاگ  نآ  دـنروایب ، امرخ  یقبط  داد  روتـسد  سپـس  دـنام ، تکاـس 
، درک لوانت  تفرگرب و  نآ  زا  ترـضح  داد ، سران  يامرخ  درک و  دشر  هتـسهآ  سپ  تشاک ، نیمز  رد  ار  شا  هتـسه  دومرف و  لوانت 

َهلِإ ال  ِمیِحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دوب هدش  هتـشون  نآ  رد  ناوخب ! دومرف : داد و  یّلعم  هب  دروآرب و  نآ  زا  يا  هتـشون  تسوپ  هاگ  نآ 
يرکسع نسح  ماما  ات  ناماما  کی  هب  کی  مان  ...َو ؛ ِْنیَسُحلا  ُْنب  ُِّیلَعَو  ُْنیَسُحلاَو  ُنَسَحلاَو  یـضَتْرُملا  ٌِّیلَع  ِهَّللا ، ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا ، اَّلِإ 

(1) «. دوب نآ  رد  مالسلا  مهیلع  ( يدهم  ) شدنزرف و 

رما بحاـص  زین  نم  : » دوـمرف دـیتسه ؟ رما  بحاـص  امـش  متـشاد : هـضرع  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  هـب  دـیوگ : تلـصلا  نـب  ناـیر   - 2
وا هنوگچ  .متـس و  روج و  زا  دشاب  هدـش  رپ  هک  روط  نامه  دـنک ، رپ  لدـع  زا  ار  نیمز  هک  يرما  بحاص  نآ  هن  یلو  متـسه ، [ تماما ]

ناناوج يامیـس  ناریپ و  ّنس  دیامن ، روهظ  یتقو  هک  تسا  نآ  مالـسلا  هیلع  مئاق  اّما  تسا ! فیعـض  مندب  ینیب  یم  هکنآ  لاح  مشاب و 
اه هوک  نایم  رد  رگا  دَنَکَرب و  ياج  زا  ار  نآ  دزادـنا ، تسد  تخرد  نیرت  گرزب  هب  رگا  هک  تسا  دـنمورین  شندـب  يردـق  هب  دراد ،
وا دنوادخ  هک  تسا  نم  دنزرف  نیمراهچ  وا  تسوا ، اب  نامیلس  يرتشگناو  یسوم  ياصع  دزیر ، ورف  اهنآ  ياه  گنـس  دَرَوآرب ، دایرف 
داد لدع و  زا  ار  نیمز  ات  دنادرگ  یم  راکشآ  ار  وا  سپس  دزاس ، یم  روتـسم  بیغ  هدرپ  تشپ  رد  دریگ  ّقلعت  شتّیـشم  هک  ردق  ره  ار 

(2) «. دشاب هدش  رپ  دادیب  متس و  زا  هک  نانچ  دنک ، رپ 

ّصنلا یف  رثالا  هیافک   » باتک رد  هللا  همحر  یمق  زازخلا  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  خیش 
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هیلعرظتنم مئاق  ترضح  تماما  هب  اهنآ  همه  هک  هدرک  تیاور  یّنس  هعیش و  قیرط  زا  ثیدح  داتفه  دصکی و  رشع » ینثالا  هّمئألا  یلع 
.هَّللا ءاش  نإ  .دروآ  میهاوخ  باتک  باوبا  ریاس  رد  ار  اهنآ  زا  یضعب  زین  ام  .دراد  حیرصت  مالسلا 

مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  الوم  رتاوتم  تامارک  تازجعم و  زا  یمک  رادقم  نایب  رد  مود : لصف 

ماگنه يزور  .مدش  راچد  دوب ، رت  يوق  هلداجم  رد  اه  یبصان  همه  زا  هک  یبصان  رفن  کی  هب  دـیوگ : يرعـشا  هَّللا  دـبع  نب  دعـس   - 1
ّتبحم دـیهد و  یم  رارق  نعط  دروم  ار  راصنا  نیرجاهم و  اه ، یـضفار  امـش  .داب  تناکلـسم  مه  وت و  رب  گرم  تفگ : نم  هب  هرظاـنم 
مالسا هب  هک  تسا  باحصا  دارفا  نیرتالاب  [ رکبوبا  ] قیّدص هکنآ  لاح  و  دینک ، یم  راکنا  نانآ  هب  تبسن  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

يارب .درب  راغ  هب  دوخ  اب  وا ، ناـج  رب  سرت  زا  ترجه  بش  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دـیناد  یمن  رگم  هتـسج ، تقبس 
ادابم ات  دنک  ظفح  دوخ  ناج  دننام  ار  وا  ناج  هک  تساوخ  اذل  دش ، دـهاوخ  ترـضح  نآ  نیـشناج  هفیلخ و  وا  هک  تسناد  یم  هکنیا 
هتـشک وا  رگا  هک  تسناد  یم  نوچ  داد ، رارق  دوخ  باوختخر  رد  ار  یلع  لاـح  ناـمه  رد  دوش ، لـتخم  شدوـخ  زا  دـعب  نید  عـضو 

تیّمها شندش  هتـشک  هب  یلیخ  اذـل  دـنریگب ، ار  وا  ياج  هک  دـندوب  باحـصا  زا  یناسک  اریز  ددرگ ؛ یمن  لتخم  مالـسا  عضو  دوش ،
.داد یمن 

.دوبن نکش  نادند  اه  باوج  یلو  مداد ، ار  شباوج  نم  دیوگ : یم  دعس 

: تفگ هاگ  نآ  .دینک  یم  لالدتـسا  هبقعلا  هلیل  يارجام  هب  دنا و  هدوب  قفانم  یمود  یلّوا و  دـییوگ : یم  نایـضفار  امـش  تفگ : سپس 
؟ دوب راک  رد  يرابجا  هارکا و  ای  دوب ، تبغر  تساوخ و  يور  زا  اهنآ  ندش  ناملسم  ایآ  منیبب  وگب 
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نآ رد  هک  دـندش  ناملـسم  هارکا  رابجا و  يور  زا  میوگب  رگا  هک  مدیـشیدنا  دوخ  اب  نوچ  مدرک ، يراددوخ  باوج  زا  اـجنیا  رد  نم 
زا اهنآ  نامیا  هک  دندروآ  مالسا  تبغر  تساوخ و  يور  زا  میوگب  رگا  و  دوش ، هداد  لامتحا  نیا  ات  دوب  هدشن  دنمورین  مالـسا  ماگنه 

.دوب دهاوخن  قافن  يور 

ماما هدـنیامن  هب  ار  همان  متـشون و  دوب ، راوشد  میارب  اهنآ  ّلـح  هک  يا  هلأـسم  دـنچ  لـهچ و  .متـشگزاب  دردُرپ  یلد  اـب  هرظاـنم  نیا  زا 
نب دمحا  .متشاذگ  نایم  رد  وا  اب  زین  ار  هرظانم  نایرج  مدرک و  میلست  دوب ، مق  نکاس  هک  قاحـسا ) نب  دمحا   ) مالـسلا هیلع  يرکـسع 

هب وا  اب  سپ  .مینک  لاؤس  هراب  نیا  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  نامیالوم  زا  ات  میورب  ءارماس  هب  مه  اب  اـیب  تفگ : نم  هب  قاحـسا 
.میدش هناخ  لخاد  دش ، هداد  هزاجا  میتساوخ ، دورو  هزاجا  میدیسر و  نامیالوم  هناخ  برد  هب  ات  میتفر  اجنآ 

یم هدراـهچ  بش  هاـم  دـننام  شتروص  میدـید  داـتفا ، مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نسح  دـمحموبا  ترـضح  لاـمج  هب  ناممـشچ  نوچ 
هک ار  يراب  هلوک  قاحسا  نب  دمحا  سپ  .تسا  يرتشم  هراتس  دننام  لامج  نسح و  رد  هک  هتسشن  یکدوک  شنار  يور  رب  دشخرد و 

يرکـسع نسح  ماما  دزن  دوب ، شبحاص  رهُم  اهنآ  زا  کی  ره  رب  تشاد و  رارق  نآ  رد  هرقن  الط و  ياـه  لوپ  زا  هسیک  تصـش  دـص و 
.ریگرب تناتــسود  نایعیــش و  يایادــه  زا  رهُم  تـفگ : دــنکفا و  كدوـک  هـب  يرظن  ترــضح  نآ ، زا  سپ  دوــشگ ، مالــسلا  هـیلع 

؟ دوش زارد  دیلپ  لاوما  سجن و  يایاده  يوس  هب  كاپ  تسد  تسا  زیاج  ایآ  نم ! يالوم  يا  تشاد : هضرع  [ كدوک ]

يا هسیک  وا  سپ  .دوش  ادج  مه  زا  لالح  مارح و  ات  روآ  نوریب  تسه  راب  هلوک  رد  هچنآ  دندومرف : قاحسا  نب  دمحا  هب  ترضح  نآ 
، دراد رانید  ود  تصش و  هک  تسا  مق  هّلحم  نالف  زا  نالف  نب  نالف  هب  طوبرم  نیا  تفگ : كدوک  دروآ ، نوریب  ار 
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ناّکد هس  ترجا  رانید و  هدراهچ  نهاریپ  تفه  لوپ  زا  تسا و  رانید  جـنپ  لهچ و  هدوب  شردـپ  زا  ثرا  هتخورف و  هک  یلزنم  لوپ  زا 
.رانید هس 

رد لاس  نالف  رد  هک  تسا  يرانید  هسیک  نیا  رد  تفگ : كدوک  .نک  نایب  ار  نآ  زا  مارح  مدـنزرف ، یتفگ  تسار  دومرف : ام  يـالوم 
نیمه لاوما  نیا  رد  مارح  تسا ، مین  قناد و  کـی  اـهنآ  نزو  هک  هدـش  ضارقم  هعطق  هس  هتفر و  شـشقن  زا  یمین  هدروخ ، هّکـس  ير 

هدـش هدیـسیر  مشپ  عبر  نم و  کی  دوب ، شا  هیاسمه  هک  یجاّسن  دزن  هام  نالف  لاـس ، نـالف  رد  هسیک  نیا  بحاـص  هک  تسا  رادـقم 
هب تفریذپن و  ار  جاّسن  نخس  وا  یلو  درک ، غالبا  وا  هب  جاّسن  دیدزد ، یقراس  ار  نآ  سپ  دوب ، هتشذگ  نآ  رب  يدایز  تّدم  هک  تشاد 

شیارب داد  شرافـس  سپـس  تفرگ و  ناوات  دوب ، هتفر  تقرـس  هب  هک  شدوخ  لام  زا  رت  مرن  مشپ  مین  نم و  کی  رادـقم  هب  نآ  ياـج 
.تسا نهاریپ  نآ  لوپ  زا  اه  هدش  ضارقم  نآ  رانید و  نیا  دنتفاب ، نآ  زا  ینهاریپ 

يرگید هسیک  سپس  .دید  نآ  رد  دوب ، هداد  ربخ  هک  روط  نامه  ار  اه  هدش  ضارقم  رانید و  دوشگ ، هسیک  زا  هرگ  قاحـسا  نب  دمحا 
ام يارب  تسین  هتـسیاش  تسه ، نآ  رد  رانید  هاجنپ  مق ، هّلحم  نالف  زا  تسا  نالف  نب  نالف  لاـم  نیا  دومرف : كدوک  نآ  .دروآ  نوریب 

نیا بحاص  هک  تسا  یمدـنگ  لوپ  زا  اهرانید  نیا  هکنیا  رطاـخ  هب  دومرف : ارچ ؟ تفگ : قاحـسا  نب  دـمحا  .مینزب  تسد  اـهنآ  هب  هک 
.داد صقان  هنامیپ  اب  ار  اهنآ  تمسق  تشادرب و  لماک  هنامیپ  اب  ار  شدوخ  تمسق  یلو  تشاد ، دادرارق  شنازرواشک  اب  لوپ 

دزشوگ شنابحاص  هب  رادرب و  ار  هسیک  نیا  قاحسا ! رسپ  يا  تفگ : سپس  .مدنزرف  یتفگ  تسار  دومرف : مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
.میرادن زاین  نآ  هب  ام  هک  دنناسرب  نازرواشک ) یلصا >(  نابحاص  هب  هک  امن  شرافس  ار  اهنآ  نک و 
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رادید هب  هک  درک  قیوشت  ارم  قاحسا  نب  دمحا  متـشاد : هضرع  يدمآ !؟ اجنیا  بجع  هچ  دومرف : دنکفا و  رظن  نم  هب  نامیالوم  سپس 
ره ممـشچ  رون  زا  دومرف : نم ! يالوم  يا  تسا  لاح  نامه  هب  متـشاد : هضرع  دـش ؟ هچ  یتشاد  هک  یتالاؤس  سپ  دومرف : .میایب  اـمش 

.مدرک تفایرد  ار  اهنآ  خساپ  (1) و  متشاد هضرع  ار  متالاؤس  درک -  هراشا  كدوک  هب  و  .سرپب -  یهاوخ  یم  هچ 

وا ناج  رب  نوچ  درب ، راغ  هب  دوخ  اب  ار  تّما  نیا  هدیزگرب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دنک  یم  اعّدا  وت  مصخ  دعس ! يا  : » دومرف سپس 
ندش یفخم  همزال  نوچ  .تسوا  شدوخ  زا  دعب  تّما  رب  هفیلخ  تسناد  یم  اریز  دیسرت ؛ یم  دوخ  ناج  رب  هک  روط  نامه  دیـسرت  یم 
ندـش هتـشک  اـب  هک  یللخ  تسناد  یم  نوچ  دـیناباوخ ، دوخ  ياـج  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  اـّما  دربب ، دوخ  اـب  ار  وا  هک  دوبن  نیا  زج 

.دننک رپ  ار  وا  ياج  دنناوتب  هک  دنتسه  يدارفا  نوچ  تسین ؛ مالسلا  هیلع  یلع  ندش  هتشک  اب  دوش ، یم  دراو  رکبوبا 

رب ار  تفالخ  تسا و  لاس  یـس  تفالخ  نم  زا  دـعب  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـیدقتعم  امـش  هن  رگم  هدـب : خـساپ  نینچ 
: وگب وا  هب  .يرآ  دهد : باوج  راچان  هب  مصخ  .دینادرگ  صوصخم  مالـسلا  هیلع  یلع  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  نت  راهچ  نیا  تّدـم 

باـسح نیا  اـب  دربـن !؟ ار  رگید  رفن  هس  نآ  تفر و  راـغ  هب  رکبوبا -  طـقف  هفیلخ -  کـی  اـب  ارچ  سپ  تسا ، تسرد  بلطم  نیا  رگا 
اب هک  درک  یم  راتفر  روط  نامه  ناشیا  اب  هک  دوب  مزال  نوچ  هدرمـش ؛ کبـس  ار  نانآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دوش  یم  مولعم 
هب دوب  بجاو  هکنیا  اب  هتـشاد  غیرد  نانآ  زا  یناـبرهم  هدومن و  يراـگنا  لهـس  ناـنآ  قوقح  رد  درکن  ار  راـک  نیا  نوچ  سپ  .رکبوبا 

.درک یم  راتفر  رکبوبا  لثم  مه  ناشیا  اب  ناشتفالخ  بیترت 

27 ص :

( صّخلم  ) .میدرک يراددوخ  رکذ  زا  راصتخا  تهج  ام  هک  هدش  رکذ  ثیدح  لصا  رد  اهنآ  خساپ  هارمه  تالاؤس  نیا  زا  یخرب  - 1
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زا هکلب  یتـفگن : ارچ  هارکا ؟ يور  زا  اـی  دـندش  ناملـسم  تبغر  تساوخ و  يور  زا  اـیآ  رفن  ود  نآ  تفگ : وـت  هب  مصخ  هکنیا  اـّما  و 
ربخاب برع  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  يزوریپ  ندـمآرب و  زا  دنتـشاد و  ترـشاعم  دوهی  اب  نانآ  اریز  دـندروآ ؛ مالـسا  عمط  يور 

هاگآ هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح  نایرج  ياه  هناشن  زا  ار  نانآ  محالم ، تاروت و  هتشذگ و  ياه  باتک  يور  زا  دوهی  دندوب ،
ياعّدا وا  هک  قرف  نیا  اب  لیئارـسا ، ینب  رب  تسا  رـصنلا  تخب  ّطلـست  ریظن  برع  رب  وا  ّطلـست  هک  دـنتفگ  یم  ناـشیا  هب  دـندرک و  یم 

.تسین ربمغیپ  یلو  دنک ، یم  زین  يربمغیپ 

لوسر دّـمحم  هَّللا و  ّالإ  هلإ  ال   » تداهـش رب  دـندرک  کمک  وا  هب  تشگ ، رهاظ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رما  هک  یماگنه  سپ 
هب ندیسر  زا  نوچ  دسرب و  اهنآ  هب  مه  ییاج  تیالو  يرادنامرف و  دیدرگ ، مّظنم  روما  دش و  بوخ  عاضوا  یتقو  هکنیا  عمط  هب  هَّللا »

هیلع هللا  یلـصربمغیپ  رتش  هبقع  بش  رد  ات  دـندش  هارمه  دوخ  نارکفمه  زا  یـضعب  اب  دـندش ، سویأم  ترـضح  نآ  تسد  هب  تسایر 
دندناشوپ ار  ناشتروص  دوش و  هتـشک  دنکفیب و  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  كانلوه ، هندرگ  نآ  رد  رتش  دـنهدب و  مر  ار  هلآو 

ناشلاح رفن  ود  نآ  .دنناسرب  یبیسآ  دنتسناوتن  درک و  ظفح  داد و  رارق  نمیا  نانآ  گنرین  زا  ار  شربمغیپ  دنوادخ  یلو  .نارگید  لثم 
اّما دنوشب ، ناتـسا  کی  رادنامرف  ناشمادک  ره  هکنیا  عمط  هب  دندرک  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  دندمآ و  هک  تسا  ریبز  هحلط و  ریظن 
راک تبقاع  هک  دیـشک  اجنادـب  ناشراک  تبقاع  هکنیا  ات  دـندرک ، ماـیق  ترـضح  نآ  هیلع  دنتـسکش و  ار  تعیب  دـندش  سویأـم  یتقو 

«. دننکشب ار  تعیب  هک  تسا  يدارفا 

تساخرب و وا  اب  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  تساخرب ، زامن  يارب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  ماما  نامیالوم  دیـسر ، اج  نیا  هب  هک  نخس 
(1) .متشگزاب ناشتمدخ  زا  نم 

28 ص :

268/2؛ جاجتحالا : - 1
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نامـسآ زارف  ات  شرـس  يـالاب  زا  يرون  دـش ، دـلوتم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  یتقو  دـیوگ : یم  يرْمَع  ناـمثع  نب  دـمحم   - 2
ُهَّنَأ ُهَّللا  َدِهَش  : » تفگ یم  هک  یلاح  رد  تشادرب  رس  دعب  داتفا و  هدجس  هب  شراگدرورپ  يارب  داهن و  نیمز  رب  يور  سپس  دیـشخرد ،
وا ییاـتکی  هب  زین  نادنمـشناد  ناگتـشرف و  و  دـهد ، تداهـش  دوـخ  ییاـتکی  هب  دـنوادخ  »(1) ؛ ِْملِعلا اُولُواَو  ُهَِکئـآلَملاَو  َوُه  اـّلِإ  َهلِإ  ـال 

.دنهاوگ

تروص و رـس و  رب  ار  دوخ  ياه  لاب  دندمآ و  دورف  نامـسآ  زا  يدیفـس  ناگدنرپ  دش ، دلوتم  ترـضح  نآ  یتقو  هدـش : تیاور   - 3
ناگتـشرف اهنآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هاگ  نآ  دندرک ، زاورپ  نامـسآ  هب  سپـس  دندیـشک ، شندـب  ياضعا  ریاس 

(2) «. دنیوا نارای  اهنآ  دنک ، روهظ  دنزرف  نیا  هاگره  دندمآ و  دورف  دازون  نیا  هب  كّربت  يارب  هک  دندوب 

 - فیرـشلا هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ترـضح  لام  زا  مک  مهرد  تسیب  مهرد  دصناپ  رادقم  دیوگ : یم  میعن  نب  ناذاش  نب  دمحم   - 4
مهرد دصناپ  مدرک و  لیمکت  مدوخ  لام  زا  ار  يرسک  مهرد  تسیب  اذل  متـسرفب ، صقان  ار  نآ  متـشادن  شوخ  هک  دش  عمج  نم  دزن 

هـسّدقم هیحاـن  زا  ار  نآ  ضبق  رفعج  نب  دـمحم  سپ  .تسا  نم  زا  مهرد  تسیب  هک  متـشونن  یلو  مداتـسرف ، رفعج  نـب  دـمحم  دزن  ار 
تدوخ زا  شمهرد  تسیب  هک  مهرد  دصناپ  دوب : هدش  هتـشون  نآ  رد  هک  داتـسرف  میارب  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ترـضح 

(3) .دیسر دوب 

: دمآ باوج  .درک  نفک  تساوخرد  تشون و  همان  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  سّدقم  رضحم  هب  يرمیـس  دمحم  نب  یلع   - 5
هب مکی  داتشه و  ای  داتشه  لاس  رد 

29 ص :

(. هیآ 18 نارمع ، لآ  هروس   ) .درک توالت  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  يا  هیآ  و  433/2 ؛ نیدلا : لامک  - 1
.431/2 نیدلا : لامک  - 2

.523/1 یفاک : لوصا  و  485/2 ؛ نیدلا : لامک  - 3
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نفک شتوف  زا  شیپ  هام  کی  تفای و  تافو  دوب ، هدرک  نییعت  شیارب  ترضح  نآ  هک  یتقو  نامه  رد  سپ  .دش  یهاوخ  دنمزاین  نآ 
(1) .دش هداتسرف  شیارب 

زا هدـش ، هتـشون  روظنم  نیا  يارب  هک  ییاه  باتک  هب  دـیوش ، علطم  ترـضح  نآ  تازجعم  رب  رتشیب  دـیهاوخب  رگا  زیزع ! ناگدـنناوخ 
.دییامرف هعجارم  بقاثلا  مجن  راونالا و  راحب  جیارخ ، نیدلا ، لامک  ياه : باتک  هلمج 

30 ص :

.501/2 نیدلا : لامک  - 1
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  محارم  قوقح و  زا  یتمسق  موس : شخب 

حیضوت

هک تسا  یجاّوم  ناـشورخ و  ياـیرد  نوچمه  هکلب  تسا ، رامـش  زا  نوریب  شمحارم  فاـطلا و  رایـسب و  اـم  رب  راوگرزب  نآ  قوـقح 
.مییوپ یم  هر  شهاگرد  هب  بّرقت  یپ  رد  میریگ و  یم  رب  نآ  زا  یتسد  فک  رادقم  هب  یلو  درک ، میناوتن  نآ  رد  یصاّوغ 

یتسه دوجو و  ّقح  لّوا :

هن دوبن  وا  رگا  هکلب  دوبن ، سک  چیه  دوبن  وا  رگا  دیرفآ و  ار  يدوجوم  ره  ام و  مالـسلا ، هیلع  ترـضح  نآ  دوجو  تکرب  هب  دنوادخ 
.دوش یم  هراشا  هک  تسا  یتایاور  راتفگ  نیا  دهاش  کلف ، هن  تفای و  یم  دوجو  نیمز 

هدـش هتخاس  اـم  اـنامه  »(1) ؛ ...اـنَُِعئآ نَص  ُدـَْعب  ُقـْلَخلاَو  اـنِّبَر  ُعـِئآ  نَص  ُنَْـحن  : » دوـمرف هـک  تـسا  ترـضح  نآ  هفیرـش  تاـعیقوت  زا 
.دنا هدش  هتخاس  ام  يارب  مدرم  میتسه و  نامراگدرورپ 

ضیف ندناسر  هطـساو  مالـسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردـپ  نامز و  ماما  هکنیا : لّوا  هجو  تسا : دراو  هجو  ود  رب  نخـس  نیا  ینعم  هتبلا 
؛» ِءآ مَّسلاَو  ِضْرَألا  َْنَیب  ُلِصَّتُملا  ُبَبَّسلا  َْنیَأ  : » هدـش هراشا  هبدـن  ياـعد  رد  ینعم  نیمه  هب  دنتـسه و  تاـقولخم  ریاـس  هب  یهلا  ياـه 

؟ دناسر یم  نیمز  لها  هب  ار  نامسآ  تاضویف  هک  يا  هلیسو  نآ  تساجک 

31 ص :

.278/2 جاجتحالا : - 1
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اهنیا ینعی  دنـشاب ، یم  شنیرهاط  ناردـپ  ترـضح و  نآ  هدـیرفآ ، لاـعتم  دـنوادخ  هچنآ  ماـمت  شنیرفآ  زا  دوصقم  هکنیا : مود  هجو 
.تسا هدش  هدیرفآ  اهنیا  رطاخ  هب  تسه  هچنآ  دنتسه و  شنیرفآ  یلصا  فده  ییاغ و  ّتلع 

ام انامه  »(1) ؛ اَنل ُِعئآ  نَص  ُدَْعب  ُساّنلاَو  انِّبَر  ُِعئآ  نَص  ّانِإَف  : »» هدمآ مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  هک  تسا  یتیاور  هجو  نیا  دّیؤم 
.دنا هدش  هتخاس  ام  يارب  مدرم  میتسه و  نامراگدرورپ  هدش  هتخاس 

.دراد تلالد  ینعم  نیا  رب  یناوارف  ثیداحا  و 

ایند رد  ءاقب  ّقح  مود :

.دوش یم  هراشا  یخرب  هب  هک  تسا  یتایاور  ینعم  نیا  رب  لیلد 

نیا متفگ : .هن  دومرف : دنام ؟ یم  یقاب  ماما  ریغ  هب  نیمز  ایآ  مدیسرپ : مالـسلا  هیلعاضر  ترـضح  زا  دیوگ : ءاّشولا  یلع  نب  نسح   - 1
یقاب ریخ ، دومرف : دـشاب ؟ هتفرگ  مشخ  ناگدـنب  رب  دـنوادخ  هک  دـنامب  یقاب  [ ماما نودـب   ] نیمز یلاـح  رد  هک  دـنا  هدرک  تیاور  روط 

(2) .دزیر ورف  مهرد  تروص  نیا  رد  دنامن ،

(3) «. دشاپ یم  مه  زا  دنامب ، ماما  نودب  نیمز  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 2

یمن یلاخ  یهلا  تّجح  زا  نیمز  دـینادب  و  : » دومرف هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   - 3
دنک و یم  روک  ناشدوخ  رب  نانآ  فارـسا  متـس و  ملظ و  رطاخ  هب  ماما  نتخانـش  زا  ار  شناگدنب  نطاب  مشچ  دـنوادخ  نکیل  دـنام و 

(4) «. درب یم  ورف  ار  شلها  دنامب  یلاخ  یهلا  تّجح  زا  تعاس  کی  نیمز  رگا 

.تسا دایز  رایسب  هراب  نیا  رد  رابخا  و 

32 ص :

همان 28. هغالبلا ، جهن  - 1
.179/1 یفاک : لوصا  - 2
.179/1 یفاک : لوصا  - 3
.141 ینامعن : هبیغلا ، - 4
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هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يدنواشیوخ  تبارق و  موس :

يدزم عّقوت  تلاسر  غیلبت  رب  امـش  زا  نم  وگب : »(1) ؛ یبْرُقلا ِیف  َهَّدَوَملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  : » هدـمآ يروش  هکرابم  هروس  رد 
.دیزرو تّدوم  منادنواشیوخ  دروم  رد  هکنیا  زج  مرادن 

(2) .دنتسه ناماما  هیآ  نیا  رد  یبرقلا )  ) زا روظنم  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

ّقح ادخ و  هب  ار  امش  مهاوخ  یم  امـش  زا  و  : » هدمآ شروهظ  ماگنه  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ترـضح  يادن  ثیدح  رد  و 
(3)  ...«. تسه ربمغیپ  يدنواشیوخ  تبارق و  ّقح  امش  رب  ارم  هک  امش ، رب  مدوخ  ّقح  ادخ و  لوسر 

تمعن هطساو  ّقح  مّعنتم و  رب  معنم  ّقح  مجنپ : مراهچ و 

مهیلع ناماما  هرابرد  هعماج  ترایز  رد  .تسا  نامز  نآ  ماما  دوجو  تکرب  هب  دـسر  یم  مدرم  هب  هک  ییاـه  هدافتـسا  اـه و  هرهب  ماـمت 
«. ِمَعِّنلا َءآ  ِیلْوَأَو  : » میناوخ یم  مالسلا 

نامـسآ زا  ناراب  هدـش و  يراج  اهرهنو  هدیـسر  اه  هویم  هدـیدرگ و  روراب  اه  تخرد  ام  تکرب  هب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
(4) «. دش یمن  شتسرپ  دنوادخ  میدوبن  ام  رگا  و  هدش ، تدابع  دنوادخ  ام  تدابع  هب  تسا و  هدییور  نیمز  زا  هایگ  هدیراب و 

رب هک  ره  سپ  تسا ، ام  وا و  لوسر  یلاـعت و  كراـبت و  يادـخ  زا  تسه  نآ  رد  هچ  ره  اـیند و  : » تسا هدـمآ  يرگید  ثیدـح  رد  و 
ناسحا دوخ  ینامیا  ناردارب  هب  دـیامن و  ادا  ار  ...و ) تاـکز  سمخ و   ) دـنوادخ ّقح  دـنک و  هشیپ  يوقت  تفاـی ، تسد  نآ  زا  يزیچ 

(5) «. میرازیب وا  زا  ربمغیپ ) نادناخ   ) ام وا و  لوسر  ادخ و  دنکن  نینچ  رگا  و  دنک ،

33 ص :

هیآ 23. يروش : هروس  - 1
.121/2 ناهرب : ریسفت  - 2
.149 ینامعن : هبیغلا ، - 3

.144/1 یفاک : لوصا  - 4

.408/1 یفاک : لوصا  - 5
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دنزرف رب  ردپ  ّقح  مشش :

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  .دنا  هدش  هدیرفآ  یحو  نادناخ  لِگ  هدنامیقاب  زا  مه  نایعیش  دیآ ، یم  دوجو  هب  ردپ  زا  دنزرف  هک  يروط  نامه 
رت نییاپ  زا  ار  ناشنت  ام و  تقلخ  هیام  ریمخ  زا  ار  ام  نایعیـش  ياه  لد  هدومرف و  قلخ  نییّلع  یلعا  زا  ار  ام  دنوادخ  قیقحت  هب  : » دومرف

(1) «. دنا هدش  هدیرفآ  زین  اهنآ  میدش  هدیرفآ  ام  هچنآ  زا  اریز  تسا ؛ ام  ياوه  رد  ناشیاه  لد  سپ  دیرفآ ، نآ  زا 

(2) «. میتسه تّما  نیا  ردپ  ود  یلع  نم و  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  و 

نابرهم ردـپ  هارمه و  ِمدـمه  ماما  »(3) ؛ ُقیِفَّشلا ُدـِلاولاَو  ُقِیفَّرلا  ُسِینَألا  ُمامِإلا : : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  زا  و 
.تسا

هدنب رب  بابرا  اقآ و  ّقح  متفه :

لاعتم دـنوادخ  هک  نانچ  دنتـسه ، رت  هتـسیاش  یلوا و  روما  ماـمت  رد  اـم  دوخ  زا  ناـشیا  هک : تسا  نیا  ناراوگرزب  نآ  تدایـس  ینعم 
.تسا رتراوازس  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  تبسن  ربمایپ  »(4) ؛ ...ْمِهِسُْفنَأ ْنِم  َنِینِمْؤُملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلَا  : » هدومرف

.تسرپرس نارورس  و  ُهالُولا ؛» ُهَداّسلاَو  : » تسا هدمآ  هعماج  ترایز  رد  و 

نم و میتسه ؛ تشهب  لها  نارورـس  بلطملا  دبع  نادنزرف  ام  : » هدـش دراو  تنـس  لها  قیرط  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  و 
«. مالسلا مهیلع  يدهم  نیسح و  نسح و  رفعج و  یلع و 

مّلعتم رب  ملاع  ّقح  متشه :

شنیرهاط ناردپ  نامز و  ماما  هک  هدمآ ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  دنچ  رد 

34 ص :

.390/1 یفاک : لوصا  - 1
.11/36 راونالا : راحب  - 2
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هیآ 6. بازحا ، هروس  - 4
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لها  ) ناشیا هک  دنسرپب  یحو  نادناخ  زا  دنهاوخ  یم  هچ  ره  مدرم  ات  هدومرف  روتـسد  لاعتم  دنوادخ  زین  و  دنتـسه ، ملع  رد  نیخـسار 
.دیناد یمن  رگا  دینک ، لاؤس  رکذ  لها  زا  سپ  »(1) ؛ َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْساَف  : » دنا ( رکذلا

35 ص :
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تسا ترضح  نآ  يارب  اعد  موزل  هیام  تسه و  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رد  هک  یتاهج  اه و  یگژیو  مراهچ : شخب 

هراشا

بجاو و ام  رب  یناسنا  ترطف  ای  عرش  ای  لقع  مکح  هب  ددرگ ، تفای  یصخش  رد  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  دوش  یم  نایب  يروما  اجنیا  رد 
عمج فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  نامز -  ماما  سّدـقم  دوجو  رد  روما  نیا  ماـمت  هک  یتروص  رد  .مینک  اـعد  وا  يارب  هک  تسا  مزـال 

.دوش یم  رکذ  ابفلا  فورح  بیترت  هب  روما  نیا  زا  یتمسق  هک  .تسا 

« فلا  » فرح

دنوادخ هب  نامیا   - 1

تباـث عرـش  لـقع و  مکح  هب  بلطم  نیا  .دـنک و  اـعد  دنتـسه  وا  هدـیقع  مه  شیک و  مه  هک  ینینمؤم  يارب  نمؤم  هک  تسا  هتـسیاش 
[. دشاب یم  مزال  ام  رب  تسا  نینمؤم  رالاس  هک  راوگرزب  نآ  يارب  ندرک  اعد  سپ   ] .تسا

ات راگزور  لّوا  زا  هک  ینمؤم  نز  ای  درم  يارب  ینمؤم  ره  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
.دنادرگرب وا  يوس  هب  ار  نآ  دننام  تسا ، هتساوخ  اهنآ  يارب  وا  هک  هچنآ  لاعتم  دنوادخ  دنک ، اعد  دمآ ، دهاوخ  ای  هدمآ  تمایق  زور 

نینمؤم و یلو  دـنربب ، خزود  هب  ات  دنـشک  یم  ار  وا  دوش و  هدـنکفا  شتآ  هب  ات  دـنهد  روتـسد  ار  ینمؤم  هدـنب  تماـیق  زور  اـسب  هچ  و 
تسا یصخش  نامه  نیا  اراگدرورپ ! دنراد : یم  هضرع  تانمؤم 

36 ص :
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یم تاجن  وا  دیامرف و  یم  لوبق  وا  هرابرد  ار  اهنآ  تعافـش  دنوادخ  سپ  .ریذـپب  وا  هرابرد  ار  ام  تعافـش  درک ، یم  اعد  ام  يارب  هک 
(1) «. دبای

میدوب مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هحلط  نب  هَّللا  دبع  روفعی و  یبا  نبا  نم و  تفگ : هک  تسا  تیاور  روصنم  یبا  نب  یسیع  زا  و 
سک ره  رد  هک  تسا  تلـصخ  شـش  هدومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  روـفعی ! یبا  رـسپ  يا  دوـمرف : نینچ  ترـضح  نآ  هک 

.دوب دهاوخ  وا  [ شرع  ] تسار فرط  دنوادخ و  دزن  رد  دشاب ،

نیرتزیزع يارب  هچنآ  دهاوخب  دوخ  ینیدردارب  يارب  ناملـسم  درف  : » دومرف تسیچ ؟ اهنآ  موش ، تیادف  تشاد : هضرع  روفعی  یبا  نبا 
«. دنک یتسود  وا  اب  صولخ  یکاپ و  اب  و  دراد ، یم  دب  شنادناخ  نیرتزیزع  يارب  هچنآ  درادب  دب  و  دهاوخ ، یم  شنادناخ 

ار ام  تلیضف  هکنیا  تسام : هب  طوبرم  ات  هس  ]و  تشذگ هک  نامه   ] تسامش هب  طوبرم  ات  هس  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس 
 - یلاعت يادخ -  هاگـشیپرد  دوب ، نینچ  سکره  دیـشاب ، ام  [ تموکح  ] همانربو رما  تبقاع  رظتنم  دیرادرب و  ماگ  ام  لابند  دیـسانشب و 

(2) «. دننک یم  هدافتسا  ناشیا  رون  زا  دنتسه ، رت  نییاپ  بتارم  رد  هک  یناسک  دوب و  دهاوخ 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تکرب  هب  ام  ياعد  تباجا   - 2

ياه تمعن  مامت  نوچ  .مینک  اعد  میناوخب و  ار  وا  ات  هداد  هزاجا  ام  هب  هک  تسا  نیا  ام  رب  لاعتم  دنوادخ  گرزب  ياه  تمعن  هلمج  زا 
نیا هلیـسو  هب  اریز  تساه ، تمعن  نیرتهب  زا  اعد  تباجا  هک  تسا  حـضاو  ُرپ  دـسر و  یم  اـم  هب  ناـمنامز  ماـما  دوجو  تکرب  هب  یهلا 

بجاو ام  رب  سپ  دوش ، یم  نشور  ام  رب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نامیالوم  ّقح  تیمها  میبای ، یم  تسد  رگید  ياـه  تمعن  هب  تمعن 
.مییامنب ار  فطل  نیا  ناربج  رگید  ياهراک  ای  اعد و  اب  هک  تسا 
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.507/2 یفاک : لوصا  - 1
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منک یم  هتکید  وت  رب  هچنآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدوـمرف  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
زا نم  ینک ، شومارف  مسرت  یمن  دومرف : منک ؟ شوـمارف  یـسرت  یم  اـیآ  ادـخ ! ربماـیپ  يا  تشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  .سیوـنب 

؟ دـننایک نم  ياکرـش  تشاد : هضرع  .سیونب  تناکیرـش  يارب  یلو  دـیامنن ، تشومارف  دـنک و  ظـفح  ار  وت  هک  ما  هتـساوخ  دـنوادخ 
یم باجتسم  ار  ناشیا  ياعد  نانآ  ببس  هب  دتسرف و  یم  ناراب  نم  تّما  رب  نانآ  ببـس  هب  دنوادخ  هک  وت  نادنزرف  زا  ناماما  : » دومرف

هب تسا -  نانآ  نیتسخن  نیا  دوش و  یم  لزان  نامسآ  زا  تمحر  نانآ  ببـس  هب  دزاس و  یم  رود  اهنآ  زا  ار  الب  نانآ  ببـس  هب  دنک و 
(1) «. دناوت نادنزرف  زا  ناماما  دومرف : درک و  هراشا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  سپس  درک -  هراشا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

ام هب  ناسحا   - 3

ام ّقح  رد  ترضح  نآ  ندرک  اعد  اهنآ  هلمج  زا  .دراد و  نوگانوگ  ياه  هوحن  ام  هب  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  نامز -  ماما  ناسحا 
»(2)؛ ُناسْحِإلا اَّلِإ  ِناسْحِإلا  ُءآزَج  ْلَه  : » دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  .دـشاب  یم  ...و  اه  تنحم  نتخاس  فرطرب  نانمـشد و  ّرـش  عفد  و 

.تسا ناسحا  زج  ناسحا  شاداپ  ایآ 

تسام تسد  رد  ترضح  زا  هک  یقوقح  [ رد فّرصت  هزاجا  و   ] هحابا  - 4

نآ زا  دـنوادخ  هچ  ره  تسا و  ام  يارب  نیمز  مامت  قیقحت  هب  راسیوبا ! يا  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  عمـسم 
«. تسا ام  يارب  زا  همه  درآرب ،

لالح وت  رب  ار  نآ  ام  هتبلا  راسیوبا ! يا  : » دومرف مروایب ؟ امش  يارب  ار  لام  همه  سپ  مدرک : ضرع  ترضح  نآ  هب  دیوگ : یم  راسیوبا 
، میدینادرگ حابم  میدرک و 

38 ص :
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دزیخاپب و ام  مئاق  هک  یماـگنه  اـت  تسا  لـالح  اـهنآ  رب  تسه  اـم  نایعیـش  تسد  رد  نیمز  زا  هچنآ  ره  ریگرب و  ار  تدوخ  لاـم  سپ 
دنربب نآ  زا  هک  يدوس  ره  تسا  نایعیـش  ریغ  تسد  رد  هچنآ  اّما  .دراذـگاو  ناشیا  تسد  رد  ار  نیمز  دریگب و  نانآ  زا  ار  نآ  تایلام 

(1) «. دنار نوریب  نآ  زا  يراوخ  هب  ار  اهنآ  دریگب و  ناشتسد  زا  ار  نیمز  دزیخاپب  ام  مئاق  هک  یماگنه  تسا و  مارح  اهنآ  رب 

ناگدیدمتس [ یسرداد  ] هثاغا  - 5

]و دینامب او  دوخ  لاح  هب  هک   ] میریگ یمنرب  امش  زا  ار  دوخ  رظن  ام  : » هدمآ هللا  همحردیفم  خیش  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  عیقوت  رد 
(2) «. دندرب یم  نیب  زا  ار  امش  نانمشد ، تخادنا و  یم  ياپ  زا  ار  امش  اه  يراتفرگ  دوب  نینچ  رگا  مینک ، یمن  ناتشومارف 

رکذ هب  زاین  هک  تسا  روهـشم  يردـق  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تسد  هب  نایعیـش  راک  زا  ییاـشگ  هرگ  یـسردایرف و  ياـه  هنومن 
.دیامن هعجارم  هدش ، هتشون  هراب  نیا  رد  هک  ییاه  باتک  هب  دناوت  یم  نآ  بلاط  تسین و 

نینمؤم ضرق  ندرک  ادا   - 6

هدرب چیه  سپ  .دوب  دـهاوخ  اجنآ  رد  شلزنم  دـیآ ، یم  هفوک  يوس  هب  سپـس  دومرف ...« : ینالوط  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
چیه و  دنک ، ادا  ار  شضرق  هکنیا  رگم  دنامن  يراد  ضرق  چیه  و  دزاس ، دازآ  درخب و  ار  وا  هکنیا  رگم  تشاذگ  دهاوخن  ار  یناملسم 

ادا ار  شـضرق  هکنیا  رگم  دوشن  هتـشک  یـصخش  چـیه  دـنادرگرب و  شبحاـص  هب  هکنیا  اـت  دراذـگناو  ار  یـسک  زا  هدـش  عیاـض  ّقح 
(3) «. دیامن

39 ص :

.407/1 یفاک : لوصا  - 1
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یم ادـن  ملاع  ياج  همه  رد  هک  تسا  نیا  دـهد ، یم  ماجنا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هک  يراک  نیلّوا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و 
هب مه  ار  لدرخ  ریـس و  هناد  هکنیا  اـت  .دـیوگب  ار  نآ  دـشاب  هتـشاد  یـضرق  اـم  نایعیـش  زا  یکی  هدـهعرب  سکره  دـینک ! هّجوت  دـنک :

(1) «. دنک یم  ادا  ار  همه  هک  دایز  كالما  اه و  هرقن  اهالط و  هب  دسر  هچ  دناسرب ، اهنآ  نابحاص 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  اب  اهرهش  اه و  هار  تینما  - 7

نامز رد  دنک و  یم  مکح  تلادع  هب  دنک ، مایق  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ترـضح  هاگره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ره دروآ و  یمرب  ار  شتاکرب  نیمز  ددرگ و  یم  رارقرب  اه  هار  رد  تینما  ترضح  نآ  هلیسو  هب  دوش ، یم  هدیچرب  يرگمتس  ملظ و  وا 

«. دسر یم  راد  قح  هب  یّقح 

ادخ نید  ندرک  هدنز  ءایحا و   - 8

؟ دنک هدنز  ار  نید  لها  نید و  راثآ  اه و  هناشن  هکنآ  تساجک  ِِهلْهَأَو ؛» ِنیِّدلا  ِِملاعَم  ِییُْحم  َْنیَأ  : » میناوخ یم  هبدن  ياعد  رد 

ترـضح روهظ  اب  تسا : هدـمآ  .دـنادرگ  زوریپ  نید  [ ياه هعومجم   ] همه رب  ار  وا  ات  »(2) ؛ ِهِّلُک ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  : » هیآ ریـسفت  رد  و 
(3) .دش دهاوخ  ماجنا  راک  نیا  مالسلا  هیلع  مئاق 

دهاوخ رهاظ  ینالوط  یتبیغ  زا  دعب  تسا ، نم  تّما  يدهم  نم و  نادـناخ  مئاق  اهنآ  نیمهن  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
سپ .دش  دهاوخ  يرای  دنوادخ  ناگتـشرف  هلیـسو  هب  تیامح و  دـییأت و  یهلا  کمک  اب  درک و  دـهاوخ  راکـشآ  ار  ادـخ  نید  دـش و 

(4) «. دشاب هدش  رپ  دادیب  متس و  زا  هک  نانچ  دنک ، رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز 
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.34/53 راونالا : راحب  - 1
هیآ 38. حتف ، هروس  - 2

.432/1 یفاکلا : - 3
.379/52 راونالا : راحب  - 4

راظتنا www.Ghaemiyeh.comنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 277زکرم  هحفص 69 

www.takbook.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/611/AKS BARNAMEH/#content_note_40_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/611/AKS BARNAMEH/#content_note_40_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/611/AKS BARNAMEH/#content_note_40_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/611/AKS BARNAMEH/#content_note_40_4
http://www.ghaemiyeh.com


ادخ نانمشد  زا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ماقتنا   - 9

.تسا مقتنملا »  - » فیرشلا هجرف  هَّللا  لّجع  نامز -  ماما  باقلا  هلمج  زا 

(1) «. تفرگ دهاوخ  ماقتنا  ربمغیپ  نادناخ  ام  همه  وا و  لوسر  ادخ و  يارب  دزیخاپب ، ام  مئاق  هاگره  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یهلا دودح  ندرک  اپرب  هماقا و   - 10

لیطعت دودح  وا  هلیسو  هب  و  َهَلَمْهُملا ؛» َماکْحَألاَو  َهَلَّطَعُملا  َدوُدُحلا  ِِهب  ِْمقَأَو  : » هدمآ نینچ  هدش ، تیاور  ترـضح  نآ  زا  هک  ییاعد  رد 
.نک اپرب  ار  هدنام  رانک  ماکحا  هدش و 

(2) «. دوش یم  اپرب  یهلا  دودح  نامز  نآ  رد  و  : » دومرف ترضح  نآ  روهظ  نامز  حیرشت  نمض  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  يراچان  رارطضا و   - 11

؟ دسر یم  تباجا  هب  دنک  اعد  هاگره  هک  ّرطضم  نآ  تساجک  اعَد ؛» اذِإ  ُباُجی  يِذَّلا  ُّرَطْضُملا  َْنیَأ  : » تسا هدمآ  هبدن  ياعد  رد 

»(3)؛ ِضْرَألا َءآ  فَلُخ  ْمُُکلَعْجَیَو  َءوُّسلا  ُفِشْکَیَو  ُهاعَد  اذِإ  َّرَطْـضُملا  ُبیُِجی  ْنَّمَأ  : » هکرابم هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و 
هرابرد هیآ  نیا  : » دومرف دـهد !؟ رارق  نیمز  نانیـشناج  ار  امـش  دـناسر و  تباجا  هب  ار  [ راچان  ] ّرطـضم ياعد  هک  تسیک  [ ادـخ زج   ] ایآ

ار دـنوادخ  دراذـگب و  زامن  تعکر  ود  [ میهاربا  ] ماقم رد  هاگره  هک  يّرطـضم  نآ  تسا ، هدـش  لزاـن  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  مئاـق 
(4) «. دهد رارق  نیمز  رد  هفیلخ  ار  وا  دیامرف و  تباجا  ار  وا  ياعد  دنوادخ  دنک ، اعد  دناوخب و 
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ب»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تاکرب   - 1

تاکرب زا  دسر ، یم  ناگدنب  هب  ترضح  نآ  نامز  رد  هک  ناهن  راکشآ و  ینطاب ، يرهاظ و  ياه  تمعن  مامت  میتفگ : موس  شخب  رد 
هرهب هوحن  اّما  و  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  عیقوت  رد  .تسا و  رتاوت  ّدـح  زا  شیب  هراـب  نیا  رد  ثیداـحا  تسوا ، دوجو 

(1) «. دنک ناهنپ  اه  هدید  زا  ار  نآ  ربا  هک  یعقوم  تسا  دیشروخ  زا  هدافتسا  دننامه  متبیغ  ماگنه  هب  نم  زا  يرو 

ت»  » فرح

بولق فیلأت   - 1

(2) «. دشخب یم  فالتئا  رگیدکی  فلاخم  هدنکارپ و  ياه  لد  نیب  ترضح  نآ  هلیسو  هب  دنوادخ  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(3) «. يامرف عمج  وا  اب  ار  تّما  یگدنکارپ  و  : » هدمآ ترضح  نآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ياعد  رد 

ام هب  تبسن  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  فّطلت   - 2

باسح نازیم و  طارص و  یتسه ، ام  نایعیش  زا  وت  دیز ! يا  : » دومرف نم  هب  مدش ، دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  دیوگ : ماّحـش  دیز 
(4) «. میرت نابرهم  ناتدوخ  زا  امش  هب  ام  هک  هتبلا  تسا و  ام  هب  طوبرم  ام  نایعیش 

ناهانگ زا  هچنآ  سپ  دهد ، یم  رارق  ام  هدـهعرب  ار  ام  نایعیـش  باسح  دـنوادخ  دوش ، تمایق  زور  هاگره  : » دومرف ترـضح  نآ  زین  و 
زا هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  دشاب ، ادخ  نیب  اهنآ و  نیب 
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.284 جاجتحالا : - 1
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زا ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ملاظم ، زا  دشاب  هدوب  مدرم  نیب  اهنآ و  نیب  هچنآ  دنک و  یم  شـشخب  بلط  ناشیارب  یهلا  هاگرد 
(1) «. دنوش تشهب  دراو  باسح  نودب  ات  میشخب  یم  اهنآ  هب  ام  دشاب ، ام  اب  اهنآ  نیب  هچنآ  تخاس و  دهاوخ  ادا  ناشیا  فرط 

تیذا لمحت   - 3

، تسه يا  هّشپ  لاب  [ دـننام  ] ناشنید هک  یناسک  نانآ و  ياـه  قمحا  هعیـش و  نـالهاج  : » هک تسا  تیاور  ترـضح  نآ  زا  یعیقوت  رد 
(2) «. دنا هدرک  ّتیذا  ار  ام  انامه 

ام ناگدرم  هزانج  عییشت   - 4

یصخش و  دندش ، عمج  مالسلا -  امهیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  تماما  نامز  رد  روباشین -  نایعیـش  : » هک تسا  هدش  لقن  راحب  رد 
ناشنامز ماما  تمدخ  هب  ار  نایعیـش  يایاده  یعرـش و  قوقح  دورب و  هنیدم  هب  ات  دندرک  باختنا  ار  يروباشین  یلع  نب  دـمحم  مان  هب 

ّقح زا  دـنوادخ  تفگ : دروآ و  شیپ  هچراـپ  هّکت  کـی  مهرد و  کـی  هطیطـش  [ ماـن هب  ناـمیااب  ناوناـب  زا  یکی   ] ناـیم نیا  رد  دربـب ،
(. تخادرپ دیاب  دشاب ، مک  هچرگ  ار  مالسلا  هیلع  ماما  قوقح  ینعی   ) دشک یمن  تلاجخ 

ار هوزج  نیا  دنتفگ : دندز و  رهم  ار  نآ  .دوش و  هتشون  نآ  ریز  باوج  ات  دنتـشون  یتالاؤس  دندروآ و  يا  هوزج  تیعمج  نآ  هاگ  نآ 
نکـشب و ار  اهنآ  زا  ات  جنپ  دوب  هتـسکشن  رگا  نک ، هاگن  ار  اهرهم  .ریگ  زاب  نآ  يادرف  ربب و  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  هب  ماگنه  بش 

نیا ّقحتسم  تسا و  ماما  نامه  وا  دوب ، هداد  باوج  اهرهُم  ندش  هتسکش  نودب  رگا  هک  هن ، ای  تسا  هداد  ار  اه  لاؤس  باوج  ایآ  نیبب 
.نادرگزاب ام  هب  ار  لاوما  هنرگ  لاوما و 
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ماقم یگتـسیاش  وا  هک  تسناد  درک و  ناـحتما  ار  وا  تفر ، حـطفا  هَّللا  دـبع  دزن  دـش و  فّرـشم  هنیدـم  هب  يروباـشین  یلع  نب  دـمحم 
تیاده تسار  هار  هب  ارم  ایادخ  ِطارِّصلا ؛» ِءآوَس  یلِإ  ِینِدْها  ِّبَر  : » تفگ یم  هک  یلاح  رد  تفر ، نوریب  وا  هناخ  زا  درادن ، ار  تماما 
ترضح هناخ  هب  ار  وا  .نک و  تباجا  یهاوخ  یم  هک  ار  یـسک  تفگ : دمآ و  یکدوک  دوب ، هداتـسیا  تریح  رد  هک  روط  نامه  .امرف 

دوهی و يوس  هب  ارچ  يوش و  یم  دیماان  ارچ  رفعجوبا ! يا  : » دومرف داتفا ، وا  رب  ترضح  مشچ  ات  درب ، مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم 
ار اهنآ  .مداد  باوج  زورید  دوب ، هوزج  رد  هک  ییاه  لاؤس  .متـسه  ادـخ  ّیلو  تّجح و  هک  نک  يور  نم  هب  يرب !؟ یم  هاـنپ  يراـصن 

هـسیک نآ  .روایب و  میارب  دـشاب ، یم  قناد  ود  مهرد و  کـی  شمهرد  نزو  تسا و  هسیک  رد  هک  مه  ار  هطیطـش  مهرد  رواـیب و  مدزن 
«. هدش هتسب  اج  کی  یخلب  ردارب  ود  هماج  اب  وا  هچراپ  تسا و  يو  نآ  زا  هک  دشاب  یم  مهرد  دصراهچ 

مهرد و مداد ، رارق  شهاگـشیپ  رد  مدروآ و  دوـب ، هدوـمرف  رما  هچنآ  متفر و  دـش ، ناریح  ملقع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا  دـیوگ : یم 
نیا ناسرب و  هطیطش  هب  ارم  مالس  رفعجوبا ! يا  .ِّقَحلا  َنِم  ِییْحَتْـسَی  َهَّللا ال  َّنِإ  : » دومرف درک و  نم  هب  ور  تفرگرب و  ار  هطیطـش  هچراپ 

«. هدب وا  هب  دوب -  مهرد  لهچ  هسیک  نآ  رد  ار -  لوپ  هسیک 

مالسلا اهیلع  همطاف  هیرق  تسا ، ادیص  ام  ياتـسور  زا  نفک  نیا  هبنپ  مدرک ، هیده  وا  هب  زین  ار  میاه  نفک  زا  يا  هعطق  : » دومرف هاگ  نآ 
هدنز رتشیب  زور  هدزون  ات  نفک ، هعطق  لوپ و  رفعجوبا و  ندیسر  ماگنه  زا  وت  وگب : هطیطـش  هب  .تسا  هتـشر  ار  نآ  همیلح  مرهاوخ  هک 
يارب زیهجت  مزاوـل  هقدـص و  ار  نآ  مهرد  راـهچ  تسیب و  نک و  جرخ  تدوـخ  يارب  ار  لوـپ  نیا  زا  مهرد  هدزناـش  سپ  .یناـم  یمن 

هک رادـب  یفخم  ار  بلطم  يدـید ، ارم  [ تقو نآ  رد   ] هاـگره رفعجوبا  يا  .دـناوخ  مهاوخ  زاـمن  وت  هزاـنج  رب  نم  هدـب و  رارق  تدوخ 
«. تسا رتهب  تناج  ظفح  يارب 
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هوزج هکنآ  زا  شیپ  ار  اه  لاؤس  باوج  ایآ  نیبب  ياشگب و  هوزج  نیا  زا  رهُم  نادرگرب و  ناـشنابحاص  هب  ار  لاوما  نیا  : » دومرف سپس 
»؟ هن ای  میا  هداد  يروایب ، ار 

ار نآ  باوج  ترـضح  مدید  متـسکش ، ناشطـسو  زا  ار  اهرهم  زا  یکی  تسا ، هدروخن  تسد  مدید  مدرک ، هاگن  اهرهُم  هب  دیوگ : یم 
.رهم نیمجنپ  ات  دنا ، هتشون  باوج  مدید  مدوشگ  ار  رهم  نیموس  .دنا  هتشون  مه  ار  نآ  باوج  مدید  مدوشگ  ار  یمود  رهم  .هتشون 

بهذم هب  هدرک  در  ار  ناشلاوما  ترـضح  نآ  هک  یناسک  دید  تشگزاب ، ناسارخ  هب  يروباشین  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  هک  یماگنه 
لوپ هسیک  دناسر و  وا  هب  ار  مالسلا  هیلع  مظاک  ترضح  مالـس  هدنام ، یقاب  ّقح  بهذم  نامه  رب  هطیطـش  یلو  دنا ، هدش  دراو  هیحَطَف 

، تفر ایند  زا  نوچ  دـنام و  هدـنز  هطیطـش  زور  هدزون  تدـم  هب  دوب ، هدومرف  ترـضح  هک  روط  نامه  سپ  .داد  وا  هب  ار  نفک  هعطق  و 
باحصا هب  : » دومرف تفرگ و  شیپ  نابایب  هار  دش و  راوس  دوخ  رتش  رب  وا  مسارم  نایاپ  زا  سپ  .دمآ  يرتش  رب  راوس  مالـسلا  هیلع  ماما 

امـش ياه  هزانج  ياپ  هک  دـیاب  نم  ریظن  ناماما  نم و  وگب : ناشیا  هب  ناسرب و  اهنآ  هب  ارم  مالـس  راذـگب و  ناـیم  رد  ار  بلطم  تدوخ 
(1) «. دینک ظفح  دوخ  رد  ار  ادخ  ياوقت  سپ  دیورب ، ایند  زا  هک  اج  ره  رد  میوش  رضاح 

نآ ندش  هدوسرف  هنهک و  زا  سپ  مالسا  يانب  دیدجت   - 5

هتفر نیب  زا  هک  يرما  هب  ار  اهنآ  دنک و  توعد  مالسا  هب  رگید  راب  ار  مدرم  دزیخاپب  مئاق  هک  یماگنه  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
يدـهم ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  تهج  نیا  يارب  .دـیامرف  تیادـه  دـنا ، هداتفا  یهارمگ  هب  هتـشگ و  ادـج  نآ  زا  مدرم  مومع  و 

(2) «. دنک یم  تیاده  دنا ، هدناماو  نآ  زا  هک  يرما  هب  هک  دنا  هدیمان 

45 ص :

73/48؛ راونالا : راحب  - 1
.30/51 راونالا : راحب  - 2
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، دیسرپ فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  يدهم -  ترضح  درگش  هویش و  زا  هک  یسک  لاؤس  هب  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زین  و 
ار نیشیپ  ياهداینب  .دهد  یم  ماجنا  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  تفرگ ، شیپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  يا  همانرب  نامه  : » دومرف

زاـغآ وـن  زا  ار  مالـسا  درک و  نک  هشیر  ار  تیلهاـج  ماـظن  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هـک  ناـنچ  دزاـس ، یم  ناریو  مدـهنم و 
(1) «. دومن

دوب هدرک  عمج  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  ینآرق  نتخومآ  میلعت و   - 6

دوش یم  بصن  ییاه  همیخ  دزیخاـپب ، فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّـجع  مئاـق -  نوچ  : » دومرف هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا 
يارب راک  نیرتراوشد  سپ  .دنزومایب  مدرم  هب  هدومرف ، لزان  ار  نآ  هلالج -  ّلج  دنوادخ -  هک  هنوگ  نامه  ار  نآرق  ات  یناسک ، يارب 

(2) «. دراد فالتخا  فیلأت  نیا  اب  اریز  دنا ، هدرک  ظفح  ار  نآ  هک  تسا  یناسک 

دزن ار  نآ  درک و  عمج  ار  نآرق  مالـسلا  هیلع  یلع  تفای ، تاـفو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یماـگنه  هدـمآ : جاـجتحا  رد  و 
نوچ سپ  .دوب  هدومرف  ّتیـصو  راک  نیا  هب  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اریز  درک ، هضرع  نانآ  رب  درب و  راصنا  نیرجاهم و 

ار نآ  یلع ! يا  تفگ : تفـشآرب و  رمع  .دـش  راکـشآ  موق  ياـه  ییاوسر  درک ، زاـب  هک  يا  هحفـص  نیلّوا  رد  دوشگ ، ار  نآ  رکبوبا 
.تفر تفرگ و  ار  نآ  مالسلا  هیلعریما  ترضح  سپ  .تسین  يزاین  نآ  هب  ار  ام  هک  نادرگزاب 

نآ رد  یلو  دروآ ، دوـب ، هتـشون  ار  نآرق  یلع  تفگ : وا  هب  رمع  .دـندرک  راـضحا  دوـب ، نآرق  يراـق  هـک  ار  تباـث  نـب  دـیز  هاـگ  نآ 
نآ زا  ار  راصنا  نیرجاهم و  ياه  تحیـضف  مینک و  عمج  ار  نآرق  هک  تسا  نیا  رب  نامرظن  ام  دوب و  راصنا  نیرجاهم و  ياه  ییاوسر 

نآرق یلع  نآ  زا  دـعب  مدرک و  عمج  دـیهاوخ  یم  امـش  هک  روـط  نآ  ار  نآرق  نم  رگا  تفگ : یلو  داد ، قـفاوم  يأر  دـیز  .میزادـنیب 
، درک راکشآ  ار  شدوخ 

46 ص :

.121 ینامعن : تبیغ  - 1
339/52؛ راونالا : راحب  - 2
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هب يا  هلیح  سپ  .میوش  تحار  وا  زا  میـشکب و  ار  وا  هک  تسین  نیا  زج  يا  هراچ  تفگ : رمع  دور ؟ یمن  رده  امـش  ياه  تمحز  ایآ 
.دنتسناوتن یلو  دنشکب  ار  ترضح  نآ  دیلو  نب  دلاخ  تسد  هب  ات  دندرب  راک 

نآ هب  .دـننک  فـیرحت  ار  نآ  ناـشدوخ  ناـیم  اـت  درواـیب  ار  نآرق  نآ  تساوـخ  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دیـسر ، تفـالخ  هب  رمع  نوـچ 
.مینک عامتجا  نآ  رب  ات  يروایب  الاح  يدروآ ، رکب  یبا  دزن  هک  ینآرق  دوب  بوخ  نسحلاابا ! ای  تفگ : ترضح 

زور هدرک ، مامت  امش  رب  تّجح  ات  مدروآ  ار  نآ  عقوم  نآ  رد  نم  تسین ، نآ  يوس  هب  یهار  چیه  تاهیه ! : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع 
ناگزیکاپ و زج  تسا  نم  دزن  هک  ینآرق  هتبلا  .يدرواین  ار  نآ  وت  هک  دـییوگن  نم  هب  ای  میدوب ، لفاغ  نآرق  نیا  زا  ام  دـییوگن  تمایق 

«. دبای یمن  تسد  نآ  هب  سک  چیه  نم  نادنزرف  زا  ایصوا 

ار نآ  دنک ، مایق  ام  نادنزرف  زا  مئاق  هک  یماگنه  يرآ ؛ : » دومرف تسه ؟ نآرق  نیا  نتخاس  راکشآ  يارب  ینّیعم  تقو  ایآ  تفگ : رمع 
(1) «. ددرگ یم  يراج  نآ  رب  ّتنس  سپ  دراد ، یم  او  نآ  رب  ار  مدرم  دیامن و  رهاظ 

ث»  » فرح

دنا هدوب  ترضح  نآ  اب  هک  ینادیهش  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نوخ  رئاث   - 1

ریسفت رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   (2) .دریگب ار  شیوخ  ياهب  نوخ  هکنیا  ات  دریگ  یمن  مارآ  رارق و  هجو  چیه  هب  هک  تسا  یـسک  رئاث ،
يارب ام  هتبلا  دوش ، هتشک  مولظم  هکره  و  »(3) ؛ ًاروُْصنَم َناک  ُهَّنِإ  ِْلتَقلا  ِیف  ْفِرُْسی  الَف  ًاناْطلُـس  ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَمَو  : » هیآ

.تسا هدش  يرای  وا  هک  دنکن  فارسا  نتشک  رد  سپ  میا ، هداد  رارق  تموکح  طلست و  وا  ّیلو 

47 ص :

.225/1 جاجتحالا : - 1
234/3 و 235. نیرحبلا : عمجم  - 2

هیآ 33. ءارسا ، هروس  - 3
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هب دزیخاـپب  اـم  مئاـق  هک  یماـگنه  میتـسه ، وا  ياـیلوا  اـم  هدـش و  هتـشک  مولظم  هک  تسا  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  وا  : » دومرف
(1) «. درک فارسا  نتشک  رد  دوش : یم  هتفگ  هک  ییاج  ات  دشک  یم  ردق  نآ  سپ  دزادرپ ، یم  مالسلا  هیلع  نیسح  یهاوخنوخ 

هب ادص  ّلجوّزع -  دنوادخ -  هاگرد  هب  ناگتـشرف  دش ، هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مّدج  هک  یماگنه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
هدیزگرب دنزرف  وت و  هدیزگرب  هک  یسک  زا  يزرو  یم  تلفغ  ایآ  ارایتخا ! بحاص  اهلا ! راب  دنتشاد : هضرع  دندرک و  دنلب  هلان  هیرگ و 

تّزع هب  دیـشاب ، مارآ  نم ! هکئالم  يا  دومرف : یحو  اهنآ  هب  ّلجوّزع -  دنوادخ -  سپ  تسا ؟ هدـیناسر  لتق  هب  ار  قلخ  نیرتهب  تا و 
يارب ّلـجوّزع -  دـنوادخ -  سپـس  .دـشاب  اـه  تدـم  زا  سپ  دـنچره  تفرگ ، مهاوـخ  ماـقتنا  اـهنآ  زا  ًاـمتح  هک  دـنگوس ! ملـالج  و 
زامن هداتسیا  اهنآ  زا  یکی  هک  دندش  هّجوتم  دندش و  لاحـشوخ  هکئالم  تشادرب ، هدرپ  نیـسح  نادنزرف  زا  ناماما  يور  زا  ناگتـشرف 

(2) «. مریگ یم  ماقتنا  اهنآ  زا  مئاق ، نیا  هب  دومرف : دنوادخ  دناوخ ، یم 

ج»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ییابیز  لامج و   - 1

.تسا مدرم  نیرت  تروص  شوخ  نیرتابیز و  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ام  يالوم 

(3) «. تسا تشهب  لها  سوواط  يدهم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

تـشرد يوـق و   ) لیئارــسا ینب  ندـب  وا  ندـب  برع و  مدرم  گـنر  وا  گـنر  تـسا ، نـم  نادـنزرف  زا  يدرم  يدـهم ، : » دوـمرف زین  و 
(4) «. تسا هدنشخرد  هراتس  لثم  هک  تسا  یلاخ  شتسار  هنوگ  رب  ناوختسا ،)

نادنزرف زا  يدهم  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

48 ص :

.290/2 یشاّیعلا : ریسفت  - 1
.160 عیارشلا : للع  - 2

.91/51 راونالا : راحب  - 3

.95/51 راونالا : راحب  - 4
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(1) «. تسا نم  هب  مدرم  نیرت  هیبش  قلُخ  قلَخ و  رظن  زا  تسا ، نم  هینک  شا  هینک  نم و  مان  وا  مان  تسا ، نم 

.تسا هدوب  مدرم  نیرت  تروص  شوخ  نیرتابیز و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  و 

تشرد و هایـس و  شنامـشچ  یخرـس و  هب  هتخیمآ  دـیپس  شراـسخر  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
.دـشاب هتخیر  شناتـشگنا  رب  ـالط  ییوگ  هک  ناـس  نادـب  دوب ، تشرد  تشوگُرپ و  شیاـپ  تسد و  فـک  و  هتـسویپ ، مه  هب  شناوربا 

وا بناج  هب  ندـب  همه  اب  تشاد  هک  يدـیدش  یناـبرهم  رطاـخ  هب  درک  یم  يور  یـسک  هب  نوچ  دوب ، گرزب  شا  هناـش  ود  ناوختـسا 
و دشاب ، هدش  هدیـشک  یطخ  صلاخ  هرقن  هحفـص  هنایم  هک  راگنا  هدـییور ، شفان  ات  ولگ  يدوگ  زا  يوم  هتـشر  کی  .دومن  یم  هجوت 
، دسرب بآ  هب  دوب  کیدزن  بآ ، ندـیماشآ  ماگنه  هک  تشاد  يا  هدیـشک  ینیب  .دوب  نیمیـس  شاپ  بالگ  ناسب  شیاه  هناش  ندرگ و 
وا لثم  یـسک  ادخ  ربمغیپ  زا  دعب  هن  لبق و  هن  يراب ، .دیآ  یم  دورف  يریزارـس  هب  ایوگ  هک  تشاد  یمرب  مدـق  مکحم  نتفر  هار  ماگنه 

(2) «. تسا هدشن  هدید 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  داهج   - 2

، قلخ نیا  رب  دـنوادخ  بضغ  رطاـخ  هب  دـنک  یم  جورخ  كانبـضغ  فسأـت و  اـب  تسا ، هاوخنوخ  وا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
راقفلاوذ ریشمش  هغباس و  هرز  باحس و  همامع  و  تسوا ، مادنا  رب  دوب  هدیـشوپ  دحا  زور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  ینهاریپ 

(3) «. دزاس یم  هتشپ  هتشک  زا  هام  شش  ات  دراذگ و  یم  هناش  رب  ریشمش  تسوا ، اب  ربمغیپ 

روما دوخ  هب  دوخ  دنک ، مایق  مالـسلا  هیلع  يدهم  هاگره  : » دنیوگ یم  اهنآ  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دـیوگ : لاّبن  ریـشب 
کی ردق  هب  دوش و  یم  تسرد  شیارب 

49 ص :

.286/1 نیدلا : لامک  - 1
.443/1 یفاک : - 2

.361/52 راونالا : راحب  - 3
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یم تسرد  دوخ  هب  دوخ  روما  یـسک  يارب  رگا  تسوا ! تسد  هب  مناج  هکنآ  هب  دـنگوس  هن ، : » دومرف دزیر ؟ یمن  نوخ  مه  تماـجح 
هب دنگوس  هن ؛ دش ، هتسکش  شا  یناشیپ  دولآ و  نوخ  شیاه  نادند  هک  تشگ  یم  عقاو  رما  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  يارب  دش 
هب یتسد  و  مینک ، كاپ  هرهچ  زا  ار  هدش ) هتسب  نوخ  قلع >(  قرع و  امش  ام و  [ هک دسر  ییاج  هب  راک   ] تسوا تسد  رد  مناج  هکنآ 

(1) «. دیشک یناشیپ 

تحارج ای  و  دنک ، قرع  ناسنا  دوش  یم  ثعاب  هک  تسا  اه  جنر  اه و  تنحم  زا  هیانک  نوخ  قرع و  ندرک  كاپ  و  نوخ ، ینعی : قلع 
.دزاس یم  يراج  ار  اه  نوخ  هک  ییاه 

مالسا دیحوت و  رب  هملک  عمج   - 3

.دیامن یم  عمج  اوقت  هب  ار  نانخس  هکنآ  تساجک  يْوقَّتلا ؛» یَلَع  ِهَِملَکلا  ُعِماج  َْنیَأ  : » تسا هدمآ  هبدن  ياعد  رد 

ات : » دوـمرف دـشخب ، يرترب  نید  همه  رب  ار  وا  هـکنآ  يارب  »(2) ؛ ِهِّلُک ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  : » هیآ هرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما 
(3) «. دوش دنلب  نآ  رد  هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا و  ّالإ  هلإ  تداهش ال  گناب  ماش  حبص و  ره  هکنیا  رگم  دنامن  يدابآ  چیه  هک  ییاج 

نیمز اه و  نامـسآ  رد  هکنآ  ره  و  »(4) ؛ ًاهْرَکَو ًاعْوَط  ِضْرَألاَو  ِتاومَّسلا  ِیف  ْنَم  َمَلْـسَأ  َُهلَو  : » هیآ هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و 
یمن یقاب  ینیمز  چیه  دـنک  مایق  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  هک  یماگنه  : » دومرف .تسا  میلـست  وا  يارب  هاوخان  هاوخ و  تسا 

(5) «. دوش یم  مالعا  هَّللا  لوسر  دّمحمو  هَّللا  ّالا  هلا  تداهش ال  نآ ، رد  هکنیا  رگم  دنام 

50 ص :

.57/52 راونالا : راحب  - 1
هیآ 28. حتف ، هروس  - 2

.86 هّجحملا : - 3
هیآ 83. نارمع ، لآ  هروس  - 4

.50 هّجحملا : - 5
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نانمؤم ریاس  نایّنج و  ناگتشرف و  زا  نید  نارای  ندش  عمج   - 4

هب ار  ام  نایعیش  دالب ، اهرهش و  همه  زا  دنوادخ  دزیخاپب ، ام  مئاق  یتقو  مسق  ادخ  هب  : » دومرف مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
(1) «. دیامن یم  عمج  وا  يوس 

«. دنیآ یم  دورف  هتشرف  هتشرف و 313  رازه  یس  وا  رب  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

میهاربا اب  هک  یناگتـشرف  دندوب و  یتشک  رد  حون  اب  هک  یناگتـشرف  يرآ  : » دومرف ناگتـشرف ؟ نیا  مامت  تشاد : هضرع  بلغت  نب  نابا 
ییاهنآ و  تفاکـش ، لیئارـسا  ینب  يارب  ار  ایرد  هک  یماگنه  دندوب  یـسوم  اب  هک  ییاهنآ  و  دش ، هدنکفا  شتآ  هب  هک  یماگنه  دـندوب 

هللا یلـص  مرکا  ربمغیپ  اب  هک  يرادناشن  هتـشرف  رازه  راهچ  و  درب ، الاب  دوخ  يوس  هب  ار  يو  دنوادخ  هک  یماگنه  دندوب  یـسیع  اب  هک 
هکئالم رازهراهچ  دندوب و  ردب  رد  هک  يا  هتشرف  هدزیس  دصیـس و  دندمآ و  دورف  یپ  رد  یپ  هک  يا  هتـشرف  رازه  و  دندوب ، هلآو  هیلع 

نآ ربق  رانک  اهنآ  دشن ، هداد  هزاجا  اهنآ  هب  یلو  دـننک ، دربن  نانمـشد  اب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هارمه  هب  ات  دـندمآ  دورف  هک 
سک چیه  دوش ، یم  هدناوخ  روصنم  هک  تسا  يا  هتـشرف  نانآ  سیئر  .تمایق  زور  ات  دنتـسه  نایرگ  دولآرابغ و  ناشیرپ و  ترـضح 

يرامیب چـیه  و  دـننک ، یم  تعیاشم  ار  وا  عادو  ماگنه  ای  دـنور و  یم  وا  لابقتـسا  هب  اهنیا  هکنیا  رگم  دـنکن  تراـیز  ار  ترـضح  نآ 
وا يارب  گرم  زا  سپ  دـنرازگ و  یم  زامن  شندـب  رب  هکنآ  رگم  دورن  ایند  زا  سک  چـیه  و  دـنور ، یم  شتدایع  هب  هکنیا  رگم  تسین 
(2) «. دسر ارف  شروهظ  ماگنه  ات  دنتسه  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  مایق  رظتنم  نیمز  رد  اهنیا  همه  .دننک و  یم  ترفغم  بلط 

لوقع عمج   - 5

اِهب َعِمُجَف  ِدابِعلا  ِسوُؤُر  یلَع  ُهَدَی  ُهَّللا  َعَضَو  انُِمئآ  َماق ق  اذِإ  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

51 ص :

.164/1 ناهربلا : - 1
.328/52 راونالا : راحب  - 2
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عمج و ناشیاه  لقع  سپ  دهد ، رارق  ناگدنب  رس  رب  ار  شتسد  دنوادخ  دنک ، مایق  ام  مئاق  هاگره  »(1) ؛ ْمُهُمالْحَأ ِِهب  ْتَلُمَکَو  ْمُُهلوُقُع 
.ددرگ لماک  ناشیرابدرب 

ح»  » فرح

مالسا زا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تیامح   - 1

اپ تسد و  دوخ  نوخ  رد  داهن و  دهاوخ  نتفر  نیب  زا  فعض و  هب  ور  هتـسویپ  امـش  نید  منیب  یم  ایوگ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
(2) «. تیبلا لها  ام  زا  يدرم  رگم  دنادرگ  یمن  زاب  امش  هب  ار  نآ  یسک  دز و  دهاوخ 

نیفلاخم اب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  گنج )  ) برح  - 2

ترضح نآ  اب  مه  اهنآ  و  دنک ، یم  گنج  اهنآ  اب  مالسلا  هیلع  مئاق  هک  تسا  هفیاط  رهـش و  هدزیـس  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
لها دْزَا و  هلهاب ، ینِغ ، هّبـض ، بارعا ، اهدرک ، ناسیمد ، لها  هرـصب ، لها  هّیما ، ینب  ماش ، لـها  هنیدـم ، لـها  هّکم ، لـها  دـنزیتس : یم 

(3) «. ير

زا یتّنـس  فسوی و  زا  یتّنـس  یـسیع و  زا  یتّنـس  یـسوم و  زا  یتّنـس  هویـش و  رما  نیا  بحاـص  رد  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  و 
دوش یم  هتفگ  شا  هرابرد  هکنیا  یسیع ، زا  اّما  .تسا و  رذحرب  ناسرت و  هکنیا  یسوم ، زا  ّتنس  اّما  تسه : هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم 

نآ شور  ریشمش و  اب  مایق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  زا  اّما  .تسا و  تبیغ  نادنز و  فسوی ، زا  اّما  .دش و  هتفگ  یـسیع  هرابرد  هچنآ 
یم لیامح  هناش  رب  تسار و  تسد  اب  هام  تشه  ات  ار  دوخ  ریـشمش  هاگ  نآ  ددرگ ، راکـشآ  شراثآ  و  دـنک ، یم  يوریپ  ار  ترـضح 

(4) «. ددرگ یضار  ّلجوّزع -  دنوادخ -  ات  تشک  دهاوخ  ار  نانمشد  هتسویپ  دیامن و 

52 ص :

.25/1 یفاک : - 1
.125 ینامعن : تبیغ  352/52 ؛ راونالا : راحب  - 2

.363/52 راونالا : راحب  - 3
.329/1 نیدلا : لامک  - 4
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.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دمآ ، دهاوخ  نیرفاک » لتق   » ثحب رد  اهنآ  زا  یضعب  هک  تسا  رایسب  هراب  نیا  رد  رابخا 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ّجح   - 3

یم ار  مدرم  سپ  دوش ، یم  رـضاح  جـح  مسارم  رد  لاس  ره  رما  نیا  بحاـص  : » تفگ هک  هدـش  تیاور  يرْمَع  ناـمثع  نب  دـمحم  زا 
(1) «. دنسانش یمن  یلو  دننیب ، یم  ار  وا  اهنآ  دسانش و  یم  ار  اهنآ  دنیب ،

: دوـمرف هک  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  تسا  یثیدـح  دراد ، جاّـجُح  يارب  ندرک  اـعد  بابحتـسا  رب  تلـالد  هک  یتاـیاور  هـلمج  زا 
یـسک هاگره  سپ  دنک ، وجتـسج  ار  مدرم  ياه  هرهچ  هک  دتـسرف  یم  ار  هتـشرف  ود  لاعتم  دنوادخ  دوش ، هفرع  هاگماش  هک  یماگنه  »
باوج تسا ؟ لاح  هچ  رد  صخش  نالف  دیوگ : یم  يرگید  هب  هتـشرف  ود  نآ  زا  یکی  دنباین ، دوب  هداد  تداع  جح  هب  ار  شدوخ  هک 

وا زا  دراد  ضرق  رگا  نادرگ و  ینغ  ار  وا  هدش  شندمآ  زا  عنام  رقف  رگا  اراگدرورپ ! دیوگ : یم  سپ  .دناد  یم  رتهب  ادـخ  دـهد : یم 
نیا  (2) «. يامرف شتمحر  زرمایب و  ار  وا  سپ  هتفر  اـیند  زا  رگا  شخب و  افـش  ار  وا  هدـش  شندـماین  ببـس  يراـمیب  رگا  ياـمرف و  ادا 

.دشاب هداد  تداع  ّجح  هب  ار  شدوخ  هک  یسک  يارب  ندرک  اعد  بابحتسا  رب  دنک  یم  تلالد  ثیدح 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  هب  نیمز  یگدنز  تایح و   - 4

ّلج وّزع  دنوادخ -  هکلب  ناراب ، هلیسو  هب  هن  : » دومرف اِهتْوَم ؛» َدَْعب  َضْرَألا  ِییُْحی   » هیآ هرابرد  مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح 
(3) «. دوش یم  ایحا  تلادع ، ندش  هدنز  ییاپرب و  رطاخ  هب  نیمز  سپ  دنازیگنا ، یمرب  ینادرم  - 

53 ص :

.440/2 نیدلا : لامک  - 1
.12/2 هیقفلا : هرضحی  نم ال  - 2

.222 هّجحملا : - 3
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تلادع هلیـسو  هب  ینعی  : » دومرف اِهتْوَم » َدَْعب  َضْرَألا  ِییُْحی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلِْعا  : » لاعتم دـنوادخ  هدومرف  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و 
(1) «. متس روج و  زا  سپ 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ملح   - 5

.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دمآ ، دهاوخ  ترضح  نآ  يوخ  قلخ و  نایب  نمض  رد 

ام هب  تبسن  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  یتسود )  ) ّبح  - 6

، فطل اریز  دوش ، یم  حضاو  زین  ترضح  نآ  یتسود  تشذگ ، ءات »  » فرح رد  ام  هب  تبـسن  ترـضح  نآ  فطل  هرابرد  هک  یثحب  زا 
.تشذگ یبلاطم  هنیمز  نیا  رد  ام ، ناگدرم  عییشت  دنزرف و  رب  ردپ  ّقح  موس ، شخب  رد  نینچمه  .تسا  ّتبحم  هویم 

هک دوب  لفاغ  دیابن  یلو  .یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  تسا  ام  هب  تبـسن  شتّبحم  هجیتن  هرمث و  ام  ّقح  رد  ترـضح  نآ  ناسحا  همه  لاح  ره  هب 
.تسین ّلجوّزع -  دنوادخ -  هب  تبسن  ام  تعاطا  نامیا و  تهج  زا  زج  ام  ّقح  رد  وا  ّتبحم 

یمن کیدزن  یلاعتو -  كرابت  دـنوادخ -  هب  تعاطا ، اب  زج  هدـنب  : » دومرف یفعج  رباج  هب  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
، دنک تیـصعم  ار  دـنوادخ  هک  ره  .تسام و  ّیلو  تسود و  دـشاب ، ادـخ  رادربنامرف  عیطم و  هکنآ  تسین ، ام  اب  شتآ  زا  يرود  دوش ،

(2) «. دیآ یمن  تسد  هب  هانگ  زا  يرود  لمع و  اب  زج  ام  تیالو  .تسام و  نمشد 

نطاب ّقح و  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  مکح   - 7

نوچ : » دومرف هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .دـنک  یم  نطاب  هب  مکح  شملع ، ياـضتقم  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ 
مکح هب  مدرم  نایم  رد  دنک ، مایق  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  مئاق 

54 ص :

.222 هّجحملا : - 1
.239/3 مالسلا : راد  - 2
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دوخ ملع  هب  سپ  دـنک ؛ یم  ماهلا  ار  وا  یلاعت  يادـخ  درادـن ، هنّیب  دـهاش و  هب  يزاین  دـیامرف ، یم  مکح  مالـسلا  هیلعدوواد  ترـضح 
یم صیخشت  هناشن  هب  نمشد ، زا  ار  دوخ  تسود  دهد و  یم  ربخ  دنا ، هتـشاد  یفخم  نطاب  رد  هچنآ  هب  ار  یموق  ره  دیامرف و  يرواد 

(1) «. دهد

دنناد یم  هّکم  لها  هک  دمآ  دهاوخ  درم  هدزیـس  دصیـس و  هّکم -  دجـسم  ینعی  امـش -  دجـسم  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
يدهم نیا  دنک : یم  ادن  يداو  ره  هب  هک  دتـسرف  یم  يداب  یلاعتو -  كرابت  دنوادخ -  سپ  دنتـسین ... ، ناشدادجا  ناردپ و  زا  اهنآ 

(2) «. دبلط یمن  دهاش  هنّیب و  نآ  رب  دنک و  یم  تواضق  مالسلا  امهیلع  نامیلس  دوواد و  تواضق  هب  هک  تسا 

زا یـضعب  دـنک ، یم  تواضق  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  ییایاضق  رد  : » دومرف هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ماـما  زا  و 
ار اهنآ  دـهد  یم  روتـسد  سپ  .تسا  مدآ  تواضق  نآ  دـنیامن و  یم  راـکنا  در و  ار  نآ  دـنا ، هدز  ریـشمش  شتمدـخ  رد  هک  یناـسک 
نآ هارمه  هک  یناسک  زا  يا  هّدـع  تسا و  دوواد  تواضق  هک  دـنک  یم  یتواـضق  هراـبود  سپـس  .دـننز  یم  ار  ناـشندرگ  دـنروایب و 

یتواضق موس  راب  سپـس  .دنز  یم  ار  ناشندرگ  دروآ و  یم  شیپ  ار  اهنآ  هک  دننک  یم  راکنا  ضارتعا و  دـنا ، هدز  ریـشمش  ترـضح 
لاکشا و دنا ، هدز  ریشمش  ترضح  نآ  شیپاشیپ  رد  هک  یناسک  زا  يرگید  هورگ  تسا ، مالسلا  هیلع  میهاربا  تواضق  نآ  دنک و  یم 

یلـصدمحم تواضق  هک  دنک  یم  یتواضق  مراهچ  هبترم  هاگ  نآ  .دنز  یم  ار  ناشندرگ  دروآ و  یم  ولج  ار  اهنآ  سپ  .دـننک  یم  در 
(3) «. دیامن یمن  راکنا  وا  هیلع  سک  چیه  سپ  دشاب ، یم  هلآو  هیلع  هللا 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تموکح   - 8

تموکح نم  نادناخ  زا  يدرم  هکنیا  ات  دوشن  اپب  تمایق  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

55 ص :

.339/52 راونالا : راحب  - 1
.671/2 نیدلا : لامک  - 2

.389/52 راونالا : راحب  - 3
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ینالوط ردق  نآ  ار  زور  نآ  لاعتم  دنوادخ  دنامن ، یقاب  زور  کی  زج  ایند  رمع  زا  رگا  .دیامن  حتف  ار  ملیدلا  لبج  هینطنطـسق و  دـنک ،
(1) «. دیامرف حتف  ار  نآ  ات  دنک 

رپ ار  نیمز  دندنام ، راغ  رد  فهک  لها  هک  رادقم  نامه  دـنک ، یم  تموکح  لاس  هن  دصیـس و  مئاق  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  و 
ار مدرم  دیاشگ و  یم  ار  نیمز  برغ  قرش و  وا  يارب  دنوادخ  سپ  .دشاب  هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هک  نانچ  طسق ، لدع و  زا  دنک  یم 

ادص ار  هام  باتفآ و  دیامن ، كولـس  دوواد  نب  نامیلـس  هویـش  هب  .دنامن  یقاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  نید  زج  هکنیا  ات  دـشک  یم 
یم لـمع  یحو  هـب  یهلا  رما  هـب  سپ  دـسر ، یم  یحو  وا  هـب  دوـش و  هدـیدرََون  وا  يارب  نـیمز  و  دـنهد ، یم  باوـج  ار  وا  دـنک ، یم 

(2) «. دنک

خ»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  قلُخ   - 1

تسا و هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  قلُخ  دـننام  ترـضح  نآ  قلُخ  دـش ، هتفگ  ترـضح  نآ  ییابیز  لاـمج و  شخب  رد  هک  روطناـمه 
قالخا هرابرد  لاعتم  دـنوادخ  و  تسا ، هدیدنـسپ  ياـهوخ  تافـص و  مومع  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  ترـضح  نآ  تهاـبش 
ترضح نآ  قالخا  نیاربانب  .يا  هتـسارآ  یمیظع  یقلخ  کین  رب  تقیقح  رد  وت  و  »(3) ؛ ٍمیِظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإَو  : » دیامرف یم  ربمایپ 

.تسا اه  قالخا  نیرتهب  ناشّدج  دننام 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  میب )  ) فوخ  - 2

هب و  دـسرت -  یم  : » دوـمرف ارچ ؟ متفگ : دوـب .» دـهاوخ  یتـبیغ  شماـیق  زا  شیپ  ناوـج  نآ  يارب  : » دوـمرف مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما 
«. دسرت یم  ندش  هتشک  زا  ینعی  درک -  هراشا  شمکش 

56 ص :

.695 مارملا : هیاغ  - 1
.290/52 راونالا : راحب  - 2

هیآ 4. ملق ، هروس  - 3
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رب سرت  رطاـخ  هب  ینـالوط  تسا  یتـبیغ  ار  وا  تسا ، نم  دـنزرف  نیمجنپ  وا  : » دومرف مالـسلا  اـمهیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زین  و 
«. شدوخ

یِّبَر ِیل  َبَهَوَف  ْمُُکتْفِخ  اََّمل  ْمُْکنِم  ُتْرَرَفَف  : » تفگ دـهاوخ  دزیخاپب  مالـسلا  هیلع  مئاق  هاگره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زین  و 
تمکح نم  هـب  دـنوادخ  سپ  مدیـسرت ، امـش  زا  هـک  یتـقو  مدرک  رارف  امـش  زا  ماـگنه  نآ  سپ  »(1) ؛ َنِیلَـسْرُملا َنِم  ِینَلَعَجَو  ًامْکُح 

«. .داد رارق  ناگداتسرف  زا  ارم  تخومآ و 

ناناملسم رب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تفالخ   - 3

نیسح لسن  زا  نانآ  نت  ُهن  دنرفن ، هدزاود  نم  زا  دعب  يافلخ  : » دومرف هک  هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هّماع  قیرط  زا 
(2) !«. ناشنانمشد لاح  هب  ياو  ناتسود و  لاح  هب  اشوخ  سپ  تسا ، نانآ  يدهم  مئاق و  ناشیا  نیمهن  دنتسه ،

رب هک  یلاح  رد  دنک  یم  جورخ  مالـسلا  هیلع  يدهم  : » دومرف هک  هدـش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  زا  هّماع  قیرط  زا  زین  و 
(3) «. دینک يوریپ  وا  زا  تسا  هَّللا  هفیلخ  يدهم  نیا  دنک : یم  ادن  يدانم  نآ  رد  هک  تسه  يربا  شرس 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  مولع  متخ   - 4

چیه لیمک ! يا  »(4) ؛ ُهُِمتْخَی ُِمئقآلاَو  ّالِإ  ٍّرِـس  ْنِم  امَو  ُهُحَْتفَأ ، اَنَأَو  اـّلِإ  ٍْملِع  ْنِم  اـم  ُلـْیَمُک ! اـی  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما 
.دهد یم  همتاخ  دناسر و  یم  نایاپ  هب  ار  نآ  مئاق ، هکنیا  رگم  تسین  يّرس  چیه  منآ و  هدننک  حاتتفا  نم  هکنیا  رگم  تسین  یملع 

مامت ای  ثیدح و  لّوا  هنیرق  هب  تسا  ملع  ای  تیاور ، نیا  رد  ّرس »  » زا روظنم 

57 ص :

هیآ 21. ءارعش ، هروس  - 1
.292 رثالا : هیافک  - 2

.81/51 راونالا : راحب  - 3
.269/77 راونالا : راحب  - 4
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نامز حالـص  ياضتقم  هب  ار  اهنآ  زا  یـضعب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ریاـس  هک  تسا  هّقح  فراـعم  مولع و  کـین و  قـالخاو  تـالامک 
.دنا هدرک  راکشآ  ناشدوخ 

د»  » فرح

نینمؤم يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياعد   - 1

هک نآ ، زا  رادقم  نیا  مدینـش ، ار  راوگرزب  نآ  ياعد  ناهاگرحـس  سپ  مدوب ، ارماس  رد  نم  دـیوگ : یم  سوواط  نب  یلع  لجا  دـّیس 
انِْکُلمَو انِّزِع  ِیف  ْمِِهیْحَأَو  َلاـق -  ْوَأ  ْمِهِْقبَأَو -  : » مدرک ظـفح  دروآ ، ناـیم  هب  يداـی  اـهنآ  زا  هک  تسا  یناـگدرم  ناگدـنز و  هب  عجار 

.ام تلود  ام و  تموکح  ام و  کلم  ام و  تّزع  راگزور )  ) رد رادب  هدنز  دومرف -  ای  رادب -  یقاب  ار  نانآ  و  اِنَتلْوَدَو ؛» اِنناْطلُسَو 

حبص و ره  نامنایعیش  لامعا  ناماما ، ام  رب  هک  یناد  یمن  رگم  راّیس ! نب  یسوم  يا  : » دومرف راّیس  نب  یـسوم  هب  مالـسلا  هیلعاضر  ماما 
راک ره  و  تساوخ ، میهاوخ  ار  نآ  زا  ِتشذگ  لاعتم  دـنوادخ  زا  دـشاب ، اهنآ  لامعا  رد  هک  يریـصقت  ره  سپ  دوش ، یم  هضرع  ماش 

(1) «. تساوخ میهاوخ  لمع  نآ  بحاص  يارب  شاداپ  دنوادخ  زا  دشاب ، ینید  ياه  همانرب  رد  تفرشیپ  بوخ و 

یم ضیرم  وا  ضرم  هب  هکنیا  رگم  دوش  راـمیب  هک  تسین  ینمؤم  چـیه  هلیمز ! يا  : » دوـمرف هلیمز  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  زین  و 
مییوگ و نیمآ  وا  يارب  هکنیا  رگم  دنکن  ییاعد  میدرگ و  نیگهودنا  وا  هودنا  رطاخ  هب  هکنیا  رگم  ینمؤم  دوشن  نیگهودـنا  میوش و 

(2) «. مینک اعد  شیارب  هکنیا  رگم  دنامن  تکاس 

58 ص :

.341/4 بوشآرهش : نبا  بقانم  زا  98/49 ؛ راونالا : راحب  - 1
.452 راونالا : قراشم  - 2
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ّقح يوس  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  توعد   - 2

(1) !«. ینّابر تافص  هنیئآ  رهظم و  يا  و  یهلا ! رگ  توعد  يا  وت  رب  مالس  : » هدمآ ترضح  نآ  ترایز  رد 

توعد و  شدالب ، رد  وا  هفیلخ  شناگدنب و  رب  تسا  وا  تّجح  تسا و  وا  قلخ  رد  دنوادخ  نیما  ماما ، : » دومرف مالـسلا  هیلعاضر  ماما 
(2) «. تسا وا  قوقح  زا  عفادم  وا و  يوس  هب  رگ 

هلآو و هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ّتنـس  ادـخ و  باتک  هب  ار  مدرم  دور  یم  سپـس  هدـمآ ...« : ینالوط  ربخ  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و 
(3) «. دنک یم  توعد  نانمشد  زا  يرازیب  مالسلا و  هیلع  یلع  تیالو 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  دوجو  تکرب  هب  ام  زا  الب  عفد   - 3

؟ یـسانش یم  ارم  ایآ  دومرف : نم  هب  سپ  دوب ، هراوهگ  رد  هک  یلاح  رد  مدش  دراو  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  رب  دیوگ : مداخ  رـصن 
متاخ نم  : » دومرف .يامرف  ریـسفت  میارب  متفگ : .مدیـسرپن  نیا  زا  دومرف : .یتسه  مرورـس  دـنزرف  نم و  ياـقآ  وت  يرآ ، متـشاد : هضرع 

(4) «. دوش یم  عفد  منایعیش  هداوناخ و  زا  الب  نم  هلیسو  هب  اهنت  متسه و  ایصوا 

دنتسه ناما  نم  تیب  لها  هک  دیشاب  هاگآ  : » دومرف هک  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  و 
(5) «. تشگ دیهاوخن  هارمگ  هاگ  چیه  هک  دیوش  کّسمتم  نانآ  هب  دیرادب و  تسود  نم  یتسود  رطاخ  هب  ار  اهنآ  سپ  امش ، يارب 

نایاقآ تاداس و  ناـیملاع و  رب  یهلا  ياـه  تّجح  نیملـسم و  ناـماما  اـم  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  دّیـس  زا  و 
لها يارب  ناگراتـس  هک  نانچ  میتسه ، نیمز  لـها  ینمیا  هیاـم  ناـمیا و  لـها  رورـس  ناـهج و  ناـیوکین  نادیفـسور و  ریما  نینمؤم و 

ناما اه  نامسآ 

59 ص :

.277/2 جاجتحا : - 1
.678/2 نیدلا : لامک  200/1 ؛ یفاک : - 2

.342/52 راونالا : راحب  - 3
.67 جیارخلا : - 4

.310 رثالا : هیافک  - 5
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ار شلها  ات  هتـشاد  هگن  ار  نیمز  ام  ببـس  هب  وا ، نذا  هب  رگم  دتفین  نیمز  رب  ات  هتـشاد  هگن  ار  نامـسآ  ام  هطـساو  هب  دـنوادخ  .دنتـسه 
یم نوریب  ار  نیمز  تاکرب  دزاس و  یم  رـشتنم  ار  تمحر  ام  هطـساو  هب  دتـسرف و  یم  ورف  ناراب  ام  رطاـخ  هب  وا ، نذا  هب  رگم  دـنازرلن 

«. درب یم  ورف  ار  شلها  نیمز  دشابن  ام  تّجح  نیمز  رد  رگا  و  دروآ ،

تـسا بیاغ  ای  دوهـشم و  تسا و  رهاظ  ای  هک  هدوبن  یلاخ  یهلا  تّجح  زا  نیمز  هدیرفآ  ار  مدآ  دنوادخ  هک  يزور  زا  : » دومرف سپس 
(1) «. دوش یمن  شتسرپ  دنوادخ  هنرگ  دنام و  دهاوخن  یلاخ  یهلا  تّجح  زا  زین  تمایق  زور  ات  و  روتسم ، [ هدرپ رد   ] و

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  نایعیش  تکرب  هب  مدرم  زا  باقع  الب و  عفد   - 4

هب اشوخ  .دوش  یم  بیاغ  ناشرظن  زا  اهنآ  ماما  هک  دـسر  یم  ارف  مدرم  رب  یناـمز  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا 
هلالج ّلج  دـنوادخ  هکنیا  دـسر  یم  اهنآ  هب  باوث  زا  هک  يزیچ  نیرتمک  دـننامب ، تباث  ام  رما  رب  نامز  نآ  رد  هک  یناـسک  نآ  لاـح 

داب تراشب  سپ  دیتشاد ، رواب  ارم  بیغ  دیدروآ و  نامیا  نم  ّرـس  هب  نم ! نازینک  ناگدـنب و  يا  دـیامرف : یم  دـنک و  یم  ادـن  ار  نانآ 
و منک ، یم  وـفع  ار  امـش  مریذـپ و  یم  امـش  زا  دـیتسه ، نم  نازینک  ناگدـنب و  ّقـح ، هب  امـش  هـک  نـم  زا  باوـث  یکین و  هـب  ار  اـمش 

دوخ باذع  دیدوبن  امش  رگا  منک ، یم  عفد  ناشیا  زا  ار  الب  و  مناسر ، یم  مناگدنب  هب  ناراب  امش  ببس  هب  و  مزرمآ ، یم  ار  ناتناهانگ 
(2) «. مدرک یم  لزان  نانآ  رب  ار 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  تبیغ و  رد  نانمؤم  زا  نانمشد  عفد   - 5

ثحب رد  راوگرزب ، نآ  روضح  رد  اّما  .تشذگ و  هک  نانچ  دوب ، دهاوخ  ترضح  نآ  ياعد  هب  ترضح  نآ  تبیغ  نامز  رد  راک  نیا 
.دوش یم  هراشا  رتشیب  نانمشد  تلذ  ثحب  رد  .دیدرگ و  نایب  نانمشد  اب  ترضح  نآ  گنج  داهج و 

60 ص :

207/1؛ نیدلا : لامک  - 1
.330/1 نیدلا : لامک  - 2
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ذ»  » فرح

روهظ زا  دعب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تسد  هب  نانمشد  تّلذ   - 1

تفریذپ ار  نآ  یقیقح  روط  هب  رگا  سپ  دـنک ، یم  هضرع  یبصان  ره  رب  ار  نامیا  دزیخاپب ، مئاق  هاگره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
ددنب و یم  رمک  رب  نایمه  دنهد و  یم  هیزج  هّمذ  لها  هزورما  هک  نانچ  دهدب ؛ هیزج  دیاب  ای  دنز ، یم  ار  شندرگ  هنرگ  و  چـیه ) هک  )

(1) «. دنار یم  گرزب  ياهرهش  يوس  هب  اهرهش  زا  ار  اهنآ 

راوخ لـیلذ و  يرگید  تلود  رد  اـهنآ  زا  مادـک  ره  تسا و  یتـلود  ار  لـطاب  یتـلود و  ار  ّقـح  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  و 
(2) «. تسا

يزور ناـمه  نیا  دریگ ، ارف  ار  ناـنآ  ّتلذ  »(3) ؛ َنوُدَـعُوی اُوناک  يِذَّلا  ُمْوَیلا  َِکلذ  ٌهَّلِذ  ْمُهُقَهْرَت   » هیآ هرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  و 
(4) «. مالسلا هیلع  مئاق  جورخ  زور  ینعی  : » دومرف .دنداد  یم  هدعو  نانآ  هب  [ قح نالوسر   ] هک تسا 

ر»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تلود  رد  قیالخ  یتحار   - 1

، نـیمز دزیر و  یم  ورف  ار  شناراـب  نامـسآ ، دزیخاـپب ، اـم  مئاـق  رگا  : » دوـمرف هـک  هدـش  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  زا 
یم راگزاس  مه  اب  مئاهب  ناگدنرد و  و  ددرگ ، یم  لیاز  ناگدنب  ياه  لد  زا  اه  ترودک  اه و  هنیک  و  دـهد ، یم  نوریب  ار  شناهایگ 

ار دوخ  ياه  تنیز  دراذگن و  اپ  هایگ  هزبس و  رب  زج  هک  یلاح  رد  دـنک  یم  یط  ار  ماش  قارع و  هار  نز ، کی  هک  يّدـح  هب  ات  دـنوش 
(5) «. دزادنا یمن  تشحو  هب  ار  وا  يا  هدنرد  چیه  دراد و  رس  رب 

61 ص :

.227/8 یفاک : هضور  - 1
.319 ینامعن : تبیغ  - 2

هیآ 44. جراعم ، هروس  - 3
.61/51 راونالا : راحب  - 4

.316/52 راونالا : راحب  - 5
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حاحص روط  هب  ار  لاوما  دوب و  دنهاوخ  یضار  وا  تموکح  زا  نامـسآ  نیمز و  نینکاس  دومرف ...« : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
(1) «. يواسم روط  هب  ینعی  : » دومرف هچ ؟ ینعی  حاحص  دیسرپ : يدرم  دنک .» یم  میسقت  مدرم  نایم 

ز»  » فرح

ادخ نید  هار  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تمحز   - 1

.دیآ یم  تسد  هب  ینعم  نیا  تشذگ ، نیرفاک  نانمشد و  اب  ترضح  نآ  گنج  داهج و  هرابرد  هک  یبلاطم  زا 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  دهز   - 2

يا هدرک  دای  هَّللا ! کحلصأ  تشاد : هضرع  ترضح  نآ  هب  يدرم  مدوب ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  رد  دیوگ : نامثع  نب  داّمح 
وت ِرب  رد  ون  سابل  هکنآ  لاح  و  اهنیا ...  لاثما  درک و  یم  نت  هب  یمهرد  راهچ  سابل  دیشوپ ، یم  ربز  نشخ و  سابل  مالـسلا  هیلع  یلع 

زورما رگا  یلو  دوبن ، مدرم  راکنا  دروم  امن و  تشگنا  هک  دیـشوپ  یم  سابل  روط  نآ  یناـمز  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  : » دومرف منیب ؟ یم 
لها ام  مئاق  یتقو  هکنیا  رگم  تسا ، نامز  نامه  سابل  نامز  ره  سابل  نیرتهب  سپ  .دوش  یم  امن  تشگنا  دوش  هدیشوپ  سابل  نآ  لثم 

(2) «. دریگ یم  شیپ  ار  وا  شور  دنک و  یم  ربرد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ياه  سابل  دزیخاپب  مالسلا  مهیلع  تیبلا 

رگا : » دومرف روطچ ؟ تشاد : هضرع  يوار  ماگنه .» نآ  زا  دـیراد  يرتشیب  یتحار  هزورما  امـش  : » دومرف مالـسلا  هیلعاـضر  ترـضح  و 
هیلع مئاق  سابل  .تخات  دـنهاوخ  يوس  ره  اه  بسا  رب  راوس  مدرم  .تسین  يزیچ  جـنر  قرع و  نوخ و  زج  دزیخاپب ، مالـسلا  هیلع  مئاق 

(3) «. دوب دهاوخ  تخس  شیاذغ  ربز و  مالسلا 

62 ص :

.81/51 راونالا : راحب  - 1
.411/1 یفاک : - 2

.358/52 راونالا : راحب  - 3
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مالسلا مهیلع  نیموصعم  ریاس  نیسحلا و  هَّللا  دبع  یبا  ترضح  ربق  زا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ترایز   - 3

یم ماجنا  جح  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  ماما -  ایآ  دیسرپ : هک  يوار  خساپ  رد  نیدلا  سمش  دّیـس  هدمآ : ءارـضخ  هریزج  هعقاو  رد 
(1) «. دنک یم  ترایز  سوط  قارع و  هنیدم و  رد  ار  شناردپ  دروآ و  یم  اجب  جح  هلاس  ره  وا  يرآ ! : » دومرف دهد ؟

؛ مالسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  روبق  راّوز  يارب  اعد  ناحجر  اّما 

باوث نانآ  يارب  و  درک ، اعد  ینالوط  ییاعد  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نیرئاز  يارب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگ : بهو  نب  هیواـعم 
یم اعد  ترـضح  نآ  نیرئاز  يارب  نامـسآ  رد  هک  یناسک  هیواعم ! يا  : » دومرف هاگ  نآ  .دومن  تساوخرد  دـنوادخ  هاگرد  زا  لـیزج 

(2) «. دنرتشیب دننک  یم  اعد  ناشیا  يارب  نیمز  رد  هک  یناسک  زا  دننک ،

س»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  شور  هریس و   - 1

مئاق ماما  فصو  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نآ ، رب  هفاضا  .دوش  یم  مولعم  زین  وا  هویـش  تشذگ ، ترـضح  نآ  دهز  هرابرد  هچنآ  زا 
(3) «. تفرگ دهاوخ  شیپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمغیپ  هویش  دنک ، مایق  هاگره  : » هک هدمآ  مالسلا  هیلع 

رد يا  هویش  هچ  اب  دزیخاپب ، مالسلا  هیلع  مئاق  هاگره  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تفگ : هک  هدش  تیاور  اطع  نب  هَّللا  دبع  زا  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  روط  نامه  دزاس ، یم  ناریو  ار  دوخ  زا  شیپ  ساـسا  : » دومرف درک ؟ دـهاوخ  لـمع  مدرم  ناـیم 

(4) «. دنک یم  عورش  ون  زا  ار  مالسا  داد و  ماجنا 

63 ص :

.174/52 راونالا : راحب  - 1
.116 تارایزلا : لماک  - 2
.347/52 راونالا : راحب  - 3
354/52؛ راونالا : راحب  - 4
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تواخس   - 2

سک چـیه  و  تسا ، رو  هطوغ  دوخ  نوخ  رد  نادرگ و  يور  امـش  زا  امـش  نید  نیا  هک  منیب  یم  ایوگ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
ود هام  ره  درک و  دهاوخ  ششخب  امش  رب  راب  ود  لاس  ره  هک  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  زا  يدرم  رگم  دنادرگزاب  امش  هب  ار  نآ  دناوتن 

«. داد دهاوخ  امش  هب  يزور  عون 

یم عمج  ترـضح  نآ  دزن  هب  نیمز  نطاب  رهاظ و  زا  ایند  لاوما  مامت  : » هک هدـمآ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و 
قحان هب  ياه  نوخ  دیدرک و  عطق  ار  ناتیدـنواشیوخ  نآ  رطاخ  هب  امـش  هک  تسا  يزیچ  نیا  دـییایب  دوش : یم  هتفگ  مدرم  هب  ددرگ و 

زا شیپ  سک  چیه  هک  دشخب  یم  اهنآ  هب  یتورث  ترـضح  نآ  سپ  .دیدش  بکترم  اه  مارح  نآ ، ندروآ  تسد  هب  هار  رد  دـیتخیر و 
(1) «. دشاب هدیشخبن  نینچ  وا 

سپ .يامرف  ییاطع  نم  هب  دیوگ : یم  دـیآ و  یم  يدـهم  دزن  يدرم  : » دومرف هک  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  و 
(2) «. دنک یم  رپ  ار  شسابل  دیامن ، لمح  دناوتب  صخش  نآ  هک  يرادقم  هب 

ش»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تعاجش   - 1

نیا تشاد ، میهاوخ  نایب  ترضح  نآ  تسد  هب  نیرفاک  لتق  ثحب  رد  زین  و  میدروآ ، ترـضح  نآ  داهج  گنج و  ثحب  رد  هچنآ  زا 
.ددرگ یم  حضاو  بلطم 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تعافش   - 2

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  تنس  لها  قیرط  زا 

64 ص :

.390/52 راونالا : راحب  - 1
.88/51 راونالا : راحب  - 2
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نامرف نیـسح  و  هدننک ، تیامح  نسح  یتسه و  یقاس  یلع ! يا  وت  متـسه و  [ رثوک  ] ضوح هب  امـش  [ هدنناسر و   ] هدـنروآ نم  : » دومرف
رفعج نب  یـسوم  و  هدـننک ، جیـسب  دـمحم  نب  رفعج  و  هدـنهد ، رـشن  یلع  نب  دـمحم  و  هدـننک ، میـسقت  نیـسحلا  نـب  یلع  و  هدـنهد ،

تشهب لها  هدنروآ  دورف  یلع  نب  دمحم  و  نانمؤم ، شخب  تنیز  یسوم  نب  یلع  و  ناقفانم ، هدنرادزاب  ناضغبم و  نابحم و  هدنرامش 
یلع نب  نسح  و  نیعلا ، روح  اب  اهنآ  هدننک  جیوزت  شنایعیش و  رونخـس  بیطخ و  دمحم  نب  یلع  و  ناشتاجرد ، ناشیاه و  هاگلزنم  هب 

هزاجا دنوادخ  هک  يزور  تمایق ، زور  تسا  اهنآ  هدـننک  تعافـش  يدـهم  و  دـنریگ ، یم  ینـشور  نآ  زا  هک  تسا  تشهب  لها  غارچ 
(1) «. دشاب یضار  وا  هب  دهاوخب و  ار  وا  تعافش  هک  یسک  هب  زج  ار  تعافش  دهد  یمن 

ام يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تداهش   - 3

هنوگچ سپ  »(2) ؛ ًادیِهَش ِءآلُؤه  یلَع  َِکب  اْنئِجَو  ٍدیِهَِشب  ٍهَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف  : » هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هیلع هللا  یلـصدمحم  تّما  هرابرد  اهنت  : » دومرف .میروآ  هاوگ  ناشیارب  ار  وت  میرآ و  یهاوگ  يا  هفیاط  ره  زا  هک  هاگ  نآ  لاـح ، تسا 

(3) «. تسا ام  رب  هاوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  تسا و  رظان  دهاش و  تّما  نیا  رب  ام  زا  یماما  ینرق  ره  رد  هدش ، لزان  هلآ  و 

مییامن و شقیدصت  تمایق  زور  دنک  قیدصت  ار  ام  هکنآ  ره  سپ  میتسه ، مدرم  رب  نادهاش  ام  : » دومرف مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زین  و 
(4) «. مییامن شبیذکت  تمایق  زور  دنک  بیذکت  ار  ام  هکنآ  ره 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تفارش   - 4

، ریخ : » دومرف تسا ؟ هدش  دلوتم  مالسلا  هیلع  مئاق  ایآ  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

65 ص :

.692 مارملا : هیاغ  - 1
هیآ 41. ءاسن ، هروس  - 2

.190/1 یفاک : - 3

.190/1 یفاک : - 4
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(1) «. مدومن یم  شا  یهارمه  یگدنز  لوط  رد  مدرک  یم  كرد  ار  وا  نامز  رگا  هتبلا 

رد یهارمه  تمدـخ و  ياج  هب  هدرکان -  يادـخ  ادابم -  اـت  وش  تیبرت  بیدأـت  نیا  اـب  نک و  ّتقد  شیاـمرف  نیا  رد  زیزع ! هدـنناوخ 
.یهد رازآ  ینک و  تیذا  دننام ، ریشمش  ياهراتفگ  دنسپان و  ياهرادرک  اب  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  یگدنز ، لوط 

ص»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ربص   - 1

، بویا ربص  و  یسیع ، یگدنشخرد  و  یسوم ، لامک  هدمآ : فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ترـضح  فصو  رد  حول ، ثیدح  رد 
: دنا هتفگ  شوخ  هچ  تشذگ و  هنیمز  نیا  رد  یبلاطم  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تیذا  لمحت  ثحب  رد  .تسوا و  دوجو  رد 

ُهَّلَقَأ ََّثب  ُبوُقْعَی  ام  ِینْزُحَف 

ِیتَِّیَلب ُضَْعب  َبوُّیَأ  الَب  ُّلُکَو 

.تسا نم  يالتبا  زا  یتمسق  بویا  يالب  همه  و  تشادن ، بوقعی  ار  شرادقم  نیرت  مک  مراد  نم  هک  یهودنا 

تقیقح دیشیدنیب ، یتعاس  .دشاب  یم  التبا  تبیصم و  تّدش  بجوم  نآ  ندش  ینالوط  هدش و  عمج  ترضح  نآ  رب  الب  عاونا  هک  اریز 
.دیهاوخب لاعتم  دنوادخ  زا  ار  شجرف  دینک و  اعد  ترضح  نآ  نوخرپ  لد  يارب  هک  داب  امش  رب  سپ  .دوش  یم  نشور  ناتیارب  بلطم 

ض»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ینامهم )  ) تفایض  - 1

وا دندوب ، هداد  هینک  نافیضلاوبا  ار  مالسلا  هیلع  میهاربا  هک  هدرک  لقن  مالسلاراد  رد 

66 ص :

.148/51 راونالا : راحب  - 1
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ینامهم ات  تفر  یم  هار  رتشیب  ای  گنـسرف و  ود  ای  گنـسرف  کی  اـسب  هچ  و  دروخ ، یمن  ناـمهم  اـب  زج  ماـش  راـهان و  هک  دوب  ناـنچ 
»(1)؛ ٍهَکَرابُم ٍهَرَجَش  ْنِم  ُدَقُوی  : » دیامرف یم  یلاعت  دنوادخ  هک  يا  هکرابم  هرجش  نیمه  تسا و  اپرب  تمایق  زور  ات  وا  تفایـض  و  دبایب ،

.دبای یم  ینشور  یکرابم  تخرد  زا 

رد .تسا  اپرب  تماـیق  زور  اـت  ماـما  ربمغیپ و  دوجو  هب  هک   (2) تسا اه  ّتنس  مولع و  هلیـسو  هب  تفایـض  ینامهم ، تفایـض و  نیا  هتبلا 
وت هانپ  رد  وت و  نامهم  زور  نیا  رد  میاقآ ! يا  نم ، و  َكُراجَو ؛» َکُْفیَـض  ِهِیف  َيالْوَم  ای  اـَنَأَو  : » میناوخ یم  نینچ  هعمج  زور  تراـیز 

.تشذگ دوب  ینعم  نیا  بسانم  هچنآ  موس  شخب  رد  .متسه و 

ط»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هلیسو  هب  متس  زا  نیمز  تراهط   - 1

هک دـیرفآ  قلخ  تقلخ  زا  شیپ  لاس  رازه  هدراهچ  ار ، رون  هدراهچ  یلاعت -  كرابت و  دـنوادخ -  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
«. دنتسه ام  حاورا  اهنآ 

نیـسح و نادـنزرف  زا  ناماما  و  نیـسح ، نسح ، همطاـف ، یلع ، دّـمحم ، : » دومرف دـننایک ؟ رون  هدراـهچ  هَّللا ! لوسر  نباـی  دـش : ضرع 
یم كاپ  یملظ  متـس و  هنوگ  ره  زا  ار  نیمز  دـشک و  یم  ار  لاّجد  هاگ  نآ  دزیخ ، یماپب  تبیغ  زا  سپ  هک  تسا  مئاـق  اـهنآ  نیرخآ 

(3) «. دنک

اهنآ نوخ  بلط  مالسلا و  مهیلع  همئا  قوقح  بلط   - 2

هتشک مدنزرف  ود  نیا  نم و  هّتبلا  هک  ادخ  هب  مسق  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

67 ص :

هیآ 35. رون ، هروس  - 1
( مجرتم  ) .تسا ترضح  نآ  دوجو  ضیف  هب  دسر  یم  ام  هب  هچره  هک  دشاب  يونعم  تفایض  مه  يّدام و  تفایض  مه  دیاش  - 2

.335/2 نیدلا : لامک  - 3
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(1) «. دنک یم  هبلاطم  ار  ام  ياه  نوخ  هک  دزیگنا  یمرب  نامزلا  رخآ  رد  ار  منادنزرف  زا  يدرم  دنوادخ  ًامتح  میوش و  یم 

.دـنک ییوج  ماـقتنا  هتفر  وا  رب  هک  یملظ  زا  سپ  هکنآ  ره  و  »(2) ؛ ِهِْملُظ َدَْعب  َرَصَْتنا  ِنََملَو  : » هفیرـش هیآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
زا دزیخاپب ، مالـسلا  هیلع  مئاق  هاگره  و  تسین ، ناشیا  هیلع  یهار  چیه  هک  دـنیاهنآ  اریز  ترـضح ، نآ  باحـصا  مئاق و  ینعی  : » دومرف

(3) «. تفرگ دنهاوخ  ماقتنا  شباحصا -  وا و  نایبصان -  ناگدننک و  بیذکت  هیما و  ینب 

رد هک  یناـسک  هب  »(4) ؛ ٌریِدََـقل ْمِهِرْـصَن  یلَع  َهَّللا  َّنِاَو  اوُِملُظ  ْمُهَّنَِأب  َنُولَتاُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ  : » هفیرـش هیآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.تسا اناوت  ناش  يرای  رب  دـنوادخ  دنتـسه و  عقاو  متـس  دروم  هک  نوچ  تسا  هدـش  اـطع  داـهج  نذا  دـنا ، هتفرگ  رارق  گـنج  ضرعم 
تـسا نیا  و  دیامن ، یهاوخنوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  دـنک  جورخ  نوچ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  مئاق  هرابرد ...  هیآ  نیا  : » دومرف

(5) «. میتسه هید  نابلاط  نوخ و  يایلوا  ام  هک : وا  شیامرف  [ ینعم ]

ظ»  » فرح

نیدناعم رب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  يزوریپ  رفظ و   - 1

ار شرما  دـهاوخب  ّلجوّزع -  دـنوادخ -  هاگره  هک  تسه  یفخم  زوریپ  ماما  ام  زا  هک  یتسرد  هب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(6) «. دزاس راکشآ 

مئاق روهظ  نامز  ات  : » دومرف .یتخادـنین  ریخأت  هب  ار  رما  نیا  کیدزن  یتلهم  اـت  ارچ  »(7) ؛ ٍبیِرَق ٍلَجَأ  یلِإ  انَتْرَّخَأ  الَْول  : » هیآ هراـبرد  و 
(8) «. تسوا اب  يزوریپ  ترصن و  هک 

68 ص :

.112/2 راونالا : راحب  - 1
هیآ 41. يروش ، هروس  - 2

.604 یمقلا : ریسفت  - 3
هیآ 39. جح ، هروس  - 4
.93/3 یمقلا : ریسفت  - 5

.343/1 یفاک : - 6
هیآ 77. ءاسن ، هروس  - 7

.60 هّجحملا : - 8
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  رب  نانمشد  ملظ   - 2

یلاح رد  دـنز و  یم  هیکت  تشپ  هب  مارحلا  هَّللا  تیب  هب  دـنک ، یم  روهظ  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  مئاق  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
ّقح هک  نم  ّقح  وا و  لوسر  ّقح  هب  ادخ و  ّقح  هب  ار  امـش  و  دیوگ : یم  هک  اجنآ  ات  دنک ... : یم  ادن  دـشاب ، هدـش  نآ  هب  هدـنهانپ  هک 
متـس ام  هب  هک  ار  یناسک  دینک و  کمک  ار  ام  هک  مهد  یم  دنگوس  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  يدـنواشیوخ  تبارق و 
رارق یـشکرس  دروم  میدش و  ردبرد  نامنادنزرف  رهـش و  زا  دندومن و  متـس  ام  هب  میدش و  هدیناسرت  ام  اریز  دیزاس ، رود  ام  زا  دنیامن 

(1) «. میا هتفرگ 

هک یلاح  رد  تسوا  تبیغ و  بحاص  تسوا  و  تسا ، نم  نادنزرف  زا  لسن  نیمهن  تّما ، نیا  مئاق  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  و 
(2) «. ددرگ یم  میسقت  شثاریم  دشاب ، هدنز 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  هب  مالسلا  مهیلع  همئا  تالامک  روهظ   - 3

تسوا دشاب و  یم  ناشمئاق  نانآ  نیمهن  : » دومرف هک  تسا  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  فصو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا 
تسا نطاب  رهاظ و  مولع  هدننک  راکـشآ  ترـضح  نآ  هک : تسا  نیا  ملاعلا -  هَّللاو  نآ -  ینعم  (3) و  اهنآ نطاب  تسوا  اهنآ و  رهاظ 

«. تسا نانآ  نوؤش  تالامک و  مامت  رهظم  هدومرف و  اطع  مالسلا  مهیلع  ناماما  ربمغیپ و  هب  لاعتم  دنوادخ  هک 

ع»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ملع   - 1

هک نانچمه  دنک ، یم  دشر  ام  يدـهم  بلق  رد  وا ، لوسر  ّتنـس  و  ّلجوّزع -  يادـخ -  باتک  هب  ملع  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
امش زا  مادکره  سپ  .دیور  یم  هجو  نیرتهب  هب  هایگ 

69 ص :

.238/52 راونالا : راحب  - 1
.317/1 نیدلا : لامک  - 2

 . 281  / 1 نیدلا ، لامک  - 3
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هاگیاج ملع و  نوناک  توبن و  تمحر و  هناخ  لها  يا  امـش  رب  مالـس  درادب : هضرع  شندید  ماگنه  دیامن ، رادید  ار  وا  ات  دنامب  یقاب 
(1) !«. تلاسر

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  اب  ایلوا  تّزع   - 2

«. نانمشد هدنزاس  راوخ  ایلوا و  هدننک  زیزع  تساجک  ِءادْعَألا ؛ ُّلِذُمَو  ِءاِیلْوَألا  ُّزِعُم  َْنیَأ  : » میناوخ یم  هبدن  ياعد  رد 

یتح زیچ  همه  دنشاب ، هدرک  رپ  ار  ملاع  برغ  قرش و  رسارس  منیب  یم  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  نارای  ییوگ  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
هک اجنآ  اـت  دـنیوج  یم  ار  ناـشیا  تیاـضر  يزیچ  ره  رد  و  درک ، دـنهاوخ  تعاـطا  ناـنآ  زا  یـشحو  ناگدـنرپ  هدـنرد و  تاـناویح 

(2) «. تشذگ نم  رب  مئاق  نارای  زا  یکی  زورما  دیوگ : یم  دشورف و  یم  رخف  رگید  نیمزرس  رب  ینیمزرس 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  نانمشد  باذع   - 3

میزادنا ریخأت  هب  نانآ  زا  ار  باذع  هچنانچ  و  »(3) ؛ ٍهَدوُدْعَم ٍهَّمُأ  یلِإ  َباذَعلا  ُمُْهنَع  انْرَّخَأ  ِْنَئلَو  : » هیآ هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
«. دنشاب یم  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  باحصا  ردب و  لها  هدودعم ، تما  و  مئاق ؛ جورخ  باذع ، : » دومرف .دودعم  هورگ  تسد  هب  ات 

یشتآ : » دومرف .دیسرپ  عوقولا  یمتح  باذع  زا  يا  هدننک  لاؤس  »(4) ؛ ٍِعقاو ٍباذَِعب  ٌِلئآ  َلَأَس س  : » هیآ دروم  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
، دنازوس یم  ار  نآ  لها  ار و  نآ  هکنیا  رگم  دراذـگ  یمن  یقاب  هیما  ینب  يارب  يا  هناخ  سپ  دـیآ ... ، یمرب  برغم  يوس  زا  هک  تسا 

یم ار  نآ  هکنیا  رگم  دنک  یمن  اهر  دشاب ، [ دمحم لآ  هب  تبسن  يرگمتـس   ] مالـسلا مهیلعدمحم  لآ  زا  ینوخ  نآ  رد  هک  يا  هناخ  و 
(5) «. تسا مالسلا  هیلع  يدهم  وا  دنازوس و 

70 ص :

.653/2 نیدلا : لامک  - 1

.673/2 نیدلا : لامک  - 2
هیآ 8. دوه ، هروس  - 3

هیآ 1. جراعم ، هروس  - 4
.385/2 یمقلا : ریسفت  - 5
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تلادع   - 4

ترـضح نآ  دوخ  زا  هک  حاتتفا  ياـعد  رد  هک  ناـنچ  هدـیدرگ ، بقلم  لدـع »  » هب اذـل  تسا ، تلادـع »  » شیوکین تافـص  نیرتزراـب 
ترما ّیلو  رب  تسرفب  دورد  اراگدرورپ و  ِرَظَْتنُملا ؛ لدعلا  ِلَّمَؤُملا و  ِِمئقآلا  َكِْرمَأ  ِِّیلَو  یلَع  ِّلَصَو  َّمُهَّللَا  : » تسا هدمآ  هدـش ، تیاور 

«. تسا رظتنم  لدع  مدرم و  دیما  تسا و  هدننک  مایق  هک 

و ...تسا .» لدع  رخآ  لّوا و  ...ُهُرِخآَو ؛ ِلْدَعلا  ُلَّوَأ  : » هدـمآ مالـسلا  هیلع  مئاق  ماما  فصو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  و 
.دشاب هدشن  يروآدای  نآ  رد  شلدع  هک  هدمآ  ترضح  نآ  هرابرد  یثیدح  رت  مک 

تیاده رب  سفن  ياوه  [ نتخاس وریپ  و   ] فطع  - 5

سوه يوه و  فوطعم  ار  تیاده  مدرم  هاگره  : » هدمآ مالسلا  هیلع  مئاق  ماما  فصو  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نانخـس  رد 
(1) «. دنک یم  تیاده  عبات  عیطم و  ار  سفن  ياوه  وا  دنیامن ،

مدرم زا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  يریگ  هشوگ  تلزع و   - 6

يریگ هشوگ  تلزع و  زا  راچان  تبیغ ، ماگنه  رد  دوب ، دـهاوخ  یتبیغ  ار  رما  نیا  بحاص  راچان  هب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
(2) «. تسا

لزنم رود  ناهنپ و  ياه  نیمزرس  رد  زج  هک  هتفرگ  نامیپ  نم  زا  مردپ  : » دومرف هک  هدمآ  ترضح  نآ  زا  رایزهم  نب  یلع  هیـضق  رد  و 
(3) «. دشاب نوصم  هدیسر  نارود  هب  هزات  ياه  تّما  ناشکرس  تلالض و  لها  ياه  گنرین  زا  مهاگیاج  منامب و  یفخم  ات  مریگن ،

71 ص :

.130/51 راونالا : راحب  - 1

.157/52 راونالا : راحب  - 2
.447/2 نیدلا : لامک  - 3
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تدابع   - 7

یم ضراع  زین  يدرز  اه  بش  يرادیب  زا  شنوگ ، مدـنگ  گنر  رب  : » دومرف ترـضح  نآ  فصو  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما 
(1) «. دنارذگ یم  دوجس  عوکر و  لاح  رد  ناگراتس و  تبقارم  اب  ار  شبش  هکنآ  يادف  مردپ  دوش ... 

الط دـننام  شا  هرهچ  ؛(2)  رانیدـلاک ُهُهْجَو  : » دومرف شفـصو  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  شیامرف  ینعم  دـیوگ : فلؤم 
.بش يرادیب  زا  ینعی  تسا .»

غ»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تبیغ   - 1

.دنا هداد  ربخ  تبیغ  نیا  عوقو  زا  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  مرکا و  ربمغیپ  هدش و  عقاو  راگدرورپ  مکح  هب  ناگدید ، زا  تبیغ  نیا 

یم هارمگ  اه  تما  نآ  رد  هک  تسا  یتریح  تبیغ و  ار  وا  ...تسا  نم  نادـنزرف  زا  يدـهم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
(3) «. دنوش

«. ...دوب دهاوخ  ینالوط  شتّدم  هک  تسا  یتبیغ  ام  مئاق  يارب  زا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

یم بیاغ  شدوخ  یفخم و  شتدالو  اذـل  تسین ، یتعیب  وا  ندرگ  رد  سک  چـیه  يارب  دزیخاپب  اـم  مئاـق  هک  یماـگنه  : » دومرف سپس 
(4) «. ددرگ

رت ینالوط  يرگید  زا  یکی  هک  تسا  تبیغ  ود  ام  مئاق  يارب  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  و 
(5) «. تسا

72 ص :

 . 81  / 86 راونالا ، راحب  200 و  لئاسلا ، حالف  - 1
 . 77  / 51 راونالا ، راحب  - 2
.286/1 نیدلا : لامک  - 3
.303/1 نیدلا : لامک  - 4

 . 323  / 1 نیدلا ، لامک  - 5
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رکذ ار  هتکن  دـنچ  تسا  هتـسیاش  اجنیا  رد  .تسا  دایز  ًاّدـج  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تبیغ  هرابرد  مالـسلا  مهیلعراهطا  همئا  رابخا 
: مینک

لّوا هتکن 

: تسا مسق  ود  هک  مالسلا ، هیلع  ترضح  نآ  تبیغ  ببس 

هدش تیاور  یمـشاه  لضفلا  نب  هَّللا  دبع  زا  .دـش  دـهاوخ  شاف  ام  يارب  روهظ  زا  سپ  هدـشن و  نایب  ام  يارب  هک  تسا  نآ  لّوا : مسق 
رد هک  تسین  نآ  زا  يزیرگ  تسا و  ینالوط  یتبیغ  ار  رما  نیا  بحاص  قیقحت  هب  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینـش  تفگ : هک 

«. دتفا یم  دیدرت  هب  ییوج  لطاب  درف  ره  تبیغ  نامز 

(1) «. تسا هدشن  هداد  نذا  ام  هب  نآ  ندرک  شاف  هک  يرما  رطاخ  هب  : » دومرف موش ! تیادف  ارچ ؟ مدرک : ضرع 

: تسا هجو  دنچ  هک  دنا  هدرک  نایب  ام  يارب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  هکنآ  مود : مسق 

اب ماـیق  ترـضح و  نآ  جورخ  لـلع  زا  نیا  .تشذـگ و  ترـضح  نآ  سرت  فوـخ و  ثحب  رد  هک  ناـنچ  ندـش : هتـشک  زا  سرت   - 1
یم ار  شندرگ  دنکن ، جورخ  رگا  : » دومرف هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ثیدـح  رد  هک  روط  نامه  تسه ، زین  ریـشمش 

«. دننز

ماما ثیدح  رد  ترـضح و  نآ  عیقوت  رد  هجو  نیا  هک  دنـشاب : هتـشادن  یتعیب  ترـضح  نآ  ندرگ  رب  اه  توغاط  زا  مادـک  چـیه   - 2
.تسا هدیدرگ  رکذ  مالسلا  هیلع  قداص 

نادب مشچ  هچنآ  ادخ ! هب  دنگوس  : » دومرف هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلعاضر  ترـضح  زا  هک  نانچ  ناگدـنب : شیامزآ  ناحتما و   - 3
نیرتردان رگم  دنامن  یقاب  امـش  زا  هکنیا  ات  و  دیدرگ ، ادج  مه  زا  قفانم  نمؤم و  دیوش و  شیامزآ  هکنیا  ات  دش  دـهاوخن  دـیا  هتخود 

«. نیرتردان سپ 

73 ص :

.245/1 عیارشلا : للع  - 1
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هب نآ  تّدم  هک  تسا  یتبیغ  ار  ام  مئاق  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنادرگ : يراج  ترضح  نآ  رد  ار  یهلا  ناربمغیپ  ننـس   - 4
رد ار  ناربمغیپ  ياه  ّتنـس  دهاوخ  یم  ّلجوّزع -  دنوادخ -  اریز  : » دومرف هَّللا !؟ لوسر  نبای  ارچ  متـشاد : هضرع  دـماجنا .» یم  لوط 

(1) «. دزاس يراج  زین  وا  رب  ناشیاه  تبیغ 

باوج رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ  دنوش ، یم  دـلوتم  نارفاک  تشپ  زا  هک  ینانمؤم  ینعی  دوشن : عیاض  دـنوادخ  عیادو   - 5
باتک رد  هک  يا  هیآ  رطاخ  هب  : » دومرف درکن ؟ گـنج  رما  يادـتبا  رد  دوخ  نیفلاـخم  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  ارچ  دیـسرپ : هک  یـصخش 

هب دـندش ، یم  ادـج  [ نانمؤم زا  نارفاک   ] هچنانچ »(2) ؛ ًامِیلَأ ًاباذَـع  ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَْنبَّذََـعل  اُولَّیَزَت  َْول  : » هدـمآ ّلج -  وّزع  يادـخ - 
: دومرف تسیچ ؟ ندـش ) كاـپ  لـیّزت >   ) زا روـظنم  متـشاد : هضرع  .میدوـمن  یم  كاـندرد  یباذـع  ار  ناـنآ  زا  نارفاـک  هک  یتـسار 

عیادو هکنیا  ات  دـنک  یمن  روهظ  مالـسلا  هیلع  مئاـق  روط  نیمه  .دـندوب و  نارفاـک  ياـه  تشپ  بالـصا و  رد  تناـما  هب  هک  یناـنمؤم  »
دش و دـهاوخ  هریچ  ّلجوّزع -  دـنوادخ -  نانمـشد  رب  دـندرگ  جراخ  نوچ  هک  دـنیآ  نوریب  نیرفاک  تشپ  زا  ّلجوّزع -  دـنوادخ - 

(3) «. دشک یم  ار  اهنآ 

و : » هدمآ نینچ  دیفم  خیـش  هب  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  تّجح -  ترـضح  عیقوت  رد  هک  نانچ  ام : لامعا  ياه  یتشز  حیابق و   - 6
، دنـشاب يّدج  ممـصم و  هدش ، هتفرگ  ناشیا  زا  هک  ینامیپ  يافو  رد  دهد -  يرای  ار  نانآ  شتعاطا  رد  دنوادخ  هک  ام -  نایعیـش  رگا 

اهنت سپ  تشگ ، یم  لیجعت  ام  هب  تبـسن  نیتسار  لماک و  تفرعم  اب  ام  رادید  تداعـس  دـتفا و  یمن  ریخأت  هب  نانآ  زا  ام  ياقل  تمعن 
یمن راظتنا  نانآ  زا  دـسر و  یم  ام  هب  ناشیا  زا  هک  تسا  يدـنیاشوخان  ياـهزیچ  اـنامه  دراد ، یم  هدیـشوپ  ناـنآ  زا  ار  اـم  هک  يزیچ 

(4) «. دور

74 ص :

 . 142  / 51 راونالا ، راحب  - 1
هیآ 25. حتف ، هروس  - 2
.147 عیارشلا : للع  - 3

.325/2 جاجتحا : - 4
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مود هتکن 

تـسد هب  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّـجع  ترـضح -  نآ  روهظ  مکح  ناـمرف و  هکلب  تسین ، ینّیعم  ياـهتنا  تقو و  يربـک  تبیغ  يارب 
.دراد تلالد  ینعم  نیا  رب  يدایز  رابخا  .تسا  دنوادخ 

َبِذَک َنُوتاَّقَولا ، َبِذَـک  َنُوتاَّقَولا ، َبِذَـک  : » دومرف تسه ؟ یتقو  رما  نیا  يارب  ایآ  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دـیوگ : لیـضف 
«. دنتفگ غورد  دنتفگ ، غورد  دنتفگ ، غورد  دننک  یم  نییعت  ار  نآ  تقو  هک  یناسک  (1) ؛ َنُوتاَّقَولا

هب تبسن  هتبلا  .درادن  تافانم  تسا ، ماما  ندرک  راکـشآ  بجوم  هک  یهلا  فطل  اب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تبیغ  هکنیا  موس : هتکن 
: هجو ود  يارب  ناحلاص  هب  تبسن  اّما  .دنتسه و  شندش  یفخم  ببس  ناشدوخ  هکنیا  رطاخ  هب  نیمرجم 

.تسا رادید  هدهاشم و  دننام  ناشیا  يارب  تبیغ  هک  هدومرف  اطع  نانآ  هب  مهف  لقع و  ردق  نآ  لاعتم  دنوادخ  هکنیا   - 1

یم دـیدرت  هب  هک  تسناد  یم  رگا  دـنتفا و  یمن  دـیدرت  هب  شیایلوا  هک  تسناد  یم  دـنوادخ  هتبلا  و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(2) «. تشاد یمن  یفخم  یندز  مهرب  مشچ  کی  نانآ  زا  ار  دوخ  تّجح  دنتفا 

یعیقوت رد  ترضح  نآ  دوخ  شیامرف  هک  نانچ  تسین ، عونمم  ناحلاص  زا  یـضعب  يارب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  رادید  هکنیا   - 2
هب ام  حلاص  ناگتشذگ  زا  یعمج  هک  تسا  مّلـسم  نیا ، رب  هفاضا  .دناسر  یم  ار  ینعم  نیا  میدروآ ، تبیغ  للع  زا  مشـش  هجو  رد  هک 
هب دناوت  یم  نآ  بلاط  .تسا و  جراخ  ام  ثحب  هدودحم  زا  ایاضق  نآ  نایب  هک  دنا ، هدش  لیان  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  رادید  ضیف 

.دنک هعجارم  يوأملا » هّنج   » و بقاثلا » مجن   » ياه باتک 

75 ص :

.262 یسوط : خیش  تبیغ  - 1
.339 نیدلا : لامک  - 2
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تبرغ   - 2

: دراد ینعم  ود  تبرغ  هک  نادب 

.ناوعا نارای و  یمک  يرگید ، راید و  رهش و  نطو و  نادناخ و  زا  يرود  یکی ،

.دینک کمک  ار  وا  و  دییامن ، شا  يرای  ادخ ! ناگدنب  يا  سپ  .تسا  بیرغ  ینعم  ود  ره  هب  هادف -  یحور  ترضح -  نآ  و 

مالـسلا هیلعداوج  ماما  هچنآ  دنک و  یم  تلالد  زین  تبرغ  نیتسخن  ینعم  رب  میدروآ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تلزع  رد  هک  یبلاطم 
تبرغ مود  ینعم  رب   (1)« دزاس یم  رهاظ  ار  وا  رما  دنوادخ  دندش ، عمج  شیارب  صالخا  لها  زا  رفن  هدزیس  دصیـس و  هاگره  : » دومرف

نآ يارب  دادـعت  نیا  هتـشذگ و  اـه  نرق  اـه و  لاـس  هنوگچ  هک  نیبب  نک و  لـّمأت  یمک  دـنمدرخ ! ناـسنا  يا  سپ  .دـنک  یم  تلـالد 
.تسوا تبرغ  رب  دهاش  نیرت  يوق  نیا  هک  تسا  هدشن  عمج  رّسیم و  ترضح 

هدـش هدـنار  نامه  رما  نیا  بحاص  : » دومرف هک  دـنک  یم  تلـالد  تبرغ  ینعم  ود  ره  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  شیاـمرف  و 
(2) «. تساهنت هناگی و  يرارف 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  اب  نیملسم  يزوریپ  هبلغ و   - 3

هیآ نیا  لیوأت  زونه  : » دومرف .دـشاب  دـنوادخ  يارب  نید  ماـمت  و  (3) ؛  «ِ ِهَّلل ُهُّلُک  ُنیِّدـلا  ُنوُکَیَو  : » هیآ هب  عجار  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
نید دـنک و  یم  كرد  دوب  دـهاوخ  هیآ  نیا  لیوأت  یپ  زا  هچنآ  دـبایرد  ار  وا  نامز  هکنآ  دزیخاپب ، ام  مئاـق  هاـگره  و  تسا ، هدیـسرن 

دهاوخن نیمز  يور  رب  یکرـش  هنوگ  چـیه  هک  ییاج  ات  دیـسر ، دـهاوخ  دـنکفا  هیاس  بش  هک  اجک  ره  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدمحم 
«. تسا هدومرف  دنوادخ  هک  نانچمه  دنام ،

76 ص :

.377/2 نیدلا : لامک  - 1

.303/1 نیدلا : لامک  - 2
هیآ 39. لافنا ، هروس  - 3
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  تکرب  هب  نینمؤم  يزاین  یب  انغ و   - 4

وا هب  شدوخ  لام  زا  هک  دـش  دـهاوخ  یـسک  يوجتـسج  رد  امـش  زا  درم  کی  و  هدـمآ ...« : یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا 
نانآ هب  لّضفت  هار  زا  دنوادخ  هچنآ  هب  مدرم  .دریذپب  وا  زا  هک  تفای  دهاوخن  ار  يدحا  دـهدب ، وا  هب  شلام  تاکز  زا  دـنک و  ناسحا 

«. ...دنوش یم  زاین  یب  هدومرف  يزور 

ف»  » فرح

لطاب ّقح و  نیب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  يزاسادج  لصف و   - 1

! قح لها  يا  دنک : یم  ادـن  نامـسآ  بناج  زا  يدانم  هکنیا  ات  دـسر  یمن  نایاپ  هب  اه  بش  اهزور و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
«. دنوش یم  ادج  يرگید  زا  مادک  ره  سپ  .دیوش  ادج  لطاب ! لها  يا  .دیوش  ادج 

دنوادخ ریخ ، : » دومرف دش ؟ دنهاوخ  طولخم  مه  هب  اهنیا  مه  زاب  ادن  نیا  زا  سپ  ایآ  هَّللا ! کحلـصأ  مدرک : ضرع  دـیوگ : یم  يوار 
هک تسین  نـینچ  »(1) ؛ ِبِّیَّطلا َنِم  َثِیبَـخلا  َزیِمَی  یّتَـح  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  اـم  یلَع  َنِینِمْؤُملا  َرَذَِـیل  ُهَّللا  َناـک  اـم  : » دـیامرف یم  دوـخ  باـتک  رد 

(2) .دزاس ادج  هزیکاپ  زا  ار  دیلپ  ات  دراذگاو  دیتسه  هک  لاح  نیا  رب  ار  نانمؤم  دنوادخ 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تسد  هب  نینمؤم  جرف   - 2

هک اریز  جرف ، لیجعت  يارب  دینک  اعد  رایسب  و  (3) ؛ ْمُکُجَرَف َِکلذ  َّنِإَف  ِجَرَفلا ، ِلیِْجعَِتب  َءآ  عُّدلا  اوُِرثْکَأَو  : » هک هدمآ  فیرـش  عیقوت  رد 
«. تسامش جرف  نآ 

ِهِیف ُعَّقَوَتُملا  َکُمْوَی  َوُهَو  ِهَعُمُجلا  ُمْوَی  اذهَو  : » میناوخ یم  هعمج  زور  ترایز  رد  و 

77 ص :

هیآ 179. نارمع ، لآ  هروس  - 1
222/52؛ راونالا : راحب  - 2

.284/2 جاجتحا : - 3
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وت و روهظ  و  تسوت ، زور  نآ  هک  تسا  هعمج  زور  زورما  و  َکِْفیَِـسب ؛ َنیِِرفاـکلا  ُلـْتَقَو  َْکیَدَـی  یلَع  َنِینِمْؤُمِلل  ِهِیف  ُجَرَفلاَو  َكُروُهُظ 
«. دور یم  راظتنا  زور  نیا  رد  وت  ریشمش  هب  نارفاک  ندش  هتشک  وت و  تسد  رب  نانمؤم  جرف 

زا سپ   -( فیرشلا هجرف  هَّللا  لّجع  رصع -  یلو  ترضح   ) وا میهاربا  يا  دومرف ...« : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یخرک  میهاربا 
نآ هکنآ  لاح  هب  اشوخ  سپ  .دزاس  یم  فرطرب  شنایعیـش  زا  ار  اـه  مغ  سرت ، ساره و  ینـالوط و  ياـه  شیاـمزآ  رایـسب و  یتخس 

(1) «. دیامن كرد  ار  نامز 

نیرفاک ياهروشک  اهرهش و  حتف   - 3

هک تسا  مئاق  ناشنیرخآ  یلع و  اـی  یتسه  وت  ناـشلوا  دـنرفن ، هدزاود  نم  زا  دـعب  ناـماما  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
(2) «. دنک یم  حتف  ار  نیمز  برغ  قرش و  وا  تسد  هب  ّلجوّزع -  دنوادخ - 

لاخ شتـسار  هنوگ  رد  تسا ، ناشخرد  هراتـس  شتروص  ییوگ  یگلاس ، لهچ  هرهچ  رد  تسا  نم  نادنزرف  زا  يدهم  : » دومرف زین  و 
(3) «. دیاشگ یم  ار  كرش  ياهروشک  دروآ و  یم  نوریب  ار  اه  هنیجنگ  تسا ...  یهایس 

ق»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ریشمش  هب  نیرفاک  لتق   - 1

.دوش یم  هراشا  یخرب  هب  هک  هدمآ ، هراب  نیا  رد  يدایز  رایسب  تایاور 

هرهچ زا  نامرجم  »(4) ؛ ِماْدقَألاَو یِصاوَّنلِاب  ُذَخُْؤیَف  ْمُهامیِِـسب  َنُومِرْجُملا  ُفَْرُعی   » هیآ هرابرد  ینهُد  هیواعم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
یناشیپ و ياهوم  زا  هک  دنوش  یم  هتخانش  ناشیاه 

78 ص :

.334/1 نیدلا : لامک  - 1

.282/1 نیدلا : لامک  - 2
.693 مارملا : هیاغ  - 3

هیآ 41. نمحرلا ، هروس  - 4
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دنرادـنپ یم  متفگ : دـنیوگ ؟ یم  هچ  هراـب  نیا  رد  هیواـعم ! يا  دوـمرف : [ .دـنوش هدـنکفا  خزود  هب  و   ] دـنوش یم  هـتفرگ  ناـنآ  ياـهاپ 
شتآ هب  دنریگ و  یم  ار  نانآ  ناشیاهاپ  یناشیپ و  زا  دنک  یم  رما  سپ  دسانـش ، یم  ناشیاه  هرهچ  هب  ار  نیمرجم  تمایق  رد  دـنوادخ 

نیا [ ینعم  ] سپ موـش  تیادـف  متفگ : دراد ؟ زاـین  هدـیرفآ ، ار  اـهنآ  هک  یقیـالخ  نتخانـش  هب  دـنوادخ  هنوـگچ  دوـمرف : .دـننکفا  یم 
دنک یم  رما  هاگ  نآ  .دـیامرف  اطع  ترـضح  نآ  هب  ار  اـه  هرهچ  تخانـش  دـنوادخ  دزیخاـپب ، اـم  مئاـق  هاـگره  : » دومرف تسیچ ؟ [ هیآ ]

(1) «. دنارذگ یم  ریشمش  مد  زا  سپس  .دنریگب  ناشیاه  مدق  ناشیاه و  یناشیپ  اب  ار  نارفاک 

هک سک  نآ  ره  و  »(2) ؛ ًاهْرَکَو ًاعْوَط  ِضْرَألاَو  ِتاومَّسلا  ِیف  ْنَم  َمَلْسَأ  َُهلَو  : » هیآ ریسفت  رد  مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  و 
دوهی و هیلع  هک  یماگنه  هدش ، لزان  مالسلا  هیلع  مئاق  هرابرد  : » دومرف .دنیوا  رادربنامرف  هاوخان  هاوخ و  تسا ، نیمز  اه و  نامـسآ  رد 

یم داهنـشیپ  اهنآ  هب  ار  مالـسا  و  دنک ، یم  مایق  دنتـسه  نیمز  برغ  قرـش و  رد  هک  رفک  دادترا و  لها  هقدانز و  نیئباص و  يراصن و 
ناملـسم ره  رب  هچنآ  دزادرپب و  تاکز  دـناوخب و  زامن  هک  دـهد  یم  روتـسد  ار  وا  دوش ، ناملـسم  تبغر  عوط و  اـب  سک  ره  .دـیامن 

یقاب دّحوم  ریغ  رفن  کی  نیمز  براغم  قراشم و  رد  هکنیا  ات  دنز  یم  ار  شندرگ  دشن  ناملسم  سک  ره  دهد و  ماجنا  تسا ، بجاو 
(3) «. دنامن

نانآ هب  و  »(4) ؛ ِرَبْکَألا ِباذَعلا  َنوُد  ینْدَألا  ِباذَعلا  َنِم  ْمُهَّنَقیُِذَنلَو   - : » ّلجوّزع دنوادخ -  هدومرف  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 
ربکا باذع  و  تسا ، رقـس  باذـع  رت ) کیدزن   ) < یندا باذـع  : » دومرف .میناشچ  یم  گرزب  باذـع  زا  شیپ  رت  کیدزن  باذـع  زا 

(5) «. تسا ریشمش  اب  مالسلا  هیلع  يدهم  مایق 

79 ص :

.320/52 راونالا : راحب  - 1
هیآ 83. نارمع ، لآ  هروس  - 2

.183/1 یشایعلا : ریسفت  - 3
هیآ 21. هدجس ، هروس  - 4

.288/3 ناهربلا : ریسفت  - 5
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میجر ناطیش  لتق   - 2

دوخ باتک  رد  داد و  تلهم  مولعم  تقو  ات  ناطیـش  هب  دنوادخ  هکنیا  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ : رامع  نب  قاحـسا 
: دومرف تسا ؟ تقو  هچ  .نّیعم  ماگنه  زور  ات  یناگتفای  تلهم  زا  وت  هتبلا  »(1) ؛ ِمُوْلعَملا ِْتقَولا  ِمْوَی  یلِإ  َنیِرَْظنُملا  َنِم  َکَّنِإَف  : » هدومرف

يراوخ اب  سیلبا  هک  دشاب  هفوک  دجسم  رد  دزیگنارب  ار  وا  دنوادخ  هاگره  تسا ، مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  مئاق  مایق  زور  مولعم  تقو  »
زور ماـگنه  نآ  .دوش  یم  هدز  شندرگ  هتفرگ و  شا  یناـشیپ  زا  هاـگ  نآ  راـگزور ! نیا  زا  ياو  يا  دـیوگ : یم  دـیآ و  یم  ینوبز  و 

(2) «. دسر یم  نایاپ  هب  وا  تلهم  هک  تسا  مولعم  تقو 

روهظ ماگنه  نینمؤم  ياه  لد  نادبا و  نتفای  تّوق   - 3

زا ّلج -  وّزع  دنوادخ -  دزیخاپب ، فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  ام -  مئاق  هک  یماگنه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیدجاسلا  دّیـس  ترـضح 
رادقم هب  ار  ناشنادرم  زا  کی  ره  يورین  دهد و  یم  رارق  نهآ  زا  يا  هعطق  دـننام  ار  ناشیاه  لد  دزاس و  یم  رود  ار  تافآ  ام  نایعیش 

(3) «. دوب دنهاوخ  نیمز  نارس  ماّکح و  اهنآ  دنادرگ و  یم  درم  لهچ 

رت هدنّرب  هزین  زا  رت و  يوق  ریش  زا  ام  نایعیـش  زا  يدرم  ره  دیایب ، ام  يدهم  دوش و  عقاو  ام  رما  هاگره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  و 
جرف تمحر و  لوزن  تسا  ماگنه  نیا  رد  .دنز  یم  دوخ  تسد  اب  ار  اهنآ  دنک و  یم  دـگل  دوخ  ياهاپ  اب  ار  ام  نانمـشد  .دوب  دـهاوخ 

(4) «. ناگدنب رب  دنوادخ 

نینمؤم جئاوح  ياضق   - 4

هک يا  هعقاو  نایب  هب  اجنیا  رد  .تشذگ  تشاد ، تلالد  ینعم  نیا  رب  هک  یبلاطم 

80 ص :

هیآ 37؛ رجح ، هروس  - 1
.376/52 راونالا : راحب  - 2
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رد سپ  دـش ، عمج  ما  هدـهع  رب  يدایز  ياه  ضرق  باتک ، فیلأت  زا  شیپ  لاـس  هس  : » منک یم  اـفتکا  هدـش  عقاو  باـتک  ّفلؤم  يارب 
باتفآ عولط  زا  دعب  مدرک ، رکذ  ار  متجاح  مدش و  لسوتم  مالـسلا  مهیلع  شناردپ  ترـضح و  نآ  هب  ناضمر  هام  ياه  بش  زا  یکی 
ّصاخ ناتـسود  لام  زا  ات  ینک  ربص  دـیاب  يردـق  دومرف : نم  هب  باوخ  رد  ترـضح  نآ  مدـیباوخ ، مدومن و  تعجارم  دجـسم  زا  هک 

یهاتوک تّدم  نوچ  مدروآ و  ياج  هب  ار  يادخ  رکـش  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  رورـسم  لاحـشوخ و  .میناسرب  وت  هب  میریگب و  دوخ 
داد یغلبم  دمآ و  نم  دزن  هب  مدینش  یم  زیگنا  لد  میسن  يو  زا  متخانش و  یم  یبوخ  حالـص و  هب  ار  وا  هک  ناردارب  زا  یکی  تشذگ ،
یِّبَر اهَلَعَج  ْدَق  ُْلبَق  ْنِم  َيایْؤُر  ُلیِوْأَت  اذه  : » متفگ دوخ  اب  متشگ و  رورسم  یلیخ  سپ  .تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  مهـس  زا  نیا  تفگ : و 

.دیناسر تقیقح  هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  نم  نیشیپ  باوخ  ریبعت  نیا  »(1) ؛ ًاّقَح

يو رب  يرما  چـیه  هک  دـنچره  دـینک ، هضرع  ترـضح  نآ  رب  ار  ناـتدوخ  جـئاوح  هک : منک  یم  شرافـس  ار  امـش  ینید ! ناردارب  يا 
هتشون شا  هناش  ود  نیب  دوش  دلوتم  نوچ  دونش و  یم  ردام  مکش  رد  ماما  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ  .تسین  هدیـشوپ 

هب لدع  یتسرد و  هب  تراگدرورپ  [ هدعو  ] نخس و  »(2) ؛ ُمِیلَعلا ُعیِمَّسلا  َوُهَو  ِِهتاِملَِکل  َلِّدَبُم  ًالْدَعَو ال  ًاقْدِص  َکِّبَر  ُهَِملَک  ْتَّمَتَو  : » هدش
یم راذـگاو  وا  هب  [ تماما  ] رما هک  یماگنه  .تساناد و  ياونـش  وا  تسین و  يا  هدـننک  نوگرگد  ار  وا  تاـملک  تسا ، هدیـسر  ماـجنا 

(3) «. دنیبب دنهد ، یم  ماجنا  رهش  ره  لها  هچنآ  نآ ، هلیسو  هب  هک  دهد  یم  رارق  وا  يارب  رون  زا  يدومع  دنوادخ  دوش 

81 ص :

هیآ 100. فسوی ، هروس  - 1
هیآ 115. ماعنا ، هروس  - 2

.287/1 یفاک : - 3
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هلآ هیلع و  هللا  یلصربمغیپ  اب  ترضح  نآ  يدنواشیوخ  تبارق و   - 5

امش زا  تلاسر  يارب  وگب : »(1) ؛ یبْرُقلا ِیف  َهَّدَوَملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  : » هدومرف لاعتم  دنوادخ  تسا و  تّدوم  ماسقا  زا  اعد 
[. متیب لها   ] ناکیدزن ّقح  رد  يراد  تسود  رگم  مبلط  یمن  يدزم 

لها ناـهانگ  هب  هک  دـنچره  منک ، یم  تعافـش  تماـیق  زور  ار  [ هورگ و   ] رفن راـهچ  نم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  و 
اهنآ هدنراد  تسود  و  دنشاب ، راچان  نآ  هب  هک  یماگنه  اهنآ  جئاوح  هدنروآرب  نم و  تیب  لها  هب  هدننک  کمک  دنیایب : مدزن  هب  نیمز 

(2) «. دشاب هدرک  عفد  نانآ  زا  ار  یجنر  شتسد  اب  هک  یسک  و  شنابز ، تسد و  هب 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  يرگداد ) طسق >(   - 6

زا هک  نانچ  لدع ، طسق و  زا  دنک  یم  رپ  ار  نیمز  هک ...  يدهم  هب  ار  امش  مهد  یم  تراشب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
«. دنوش یم  یضار  وا  زا  نیمز  نامسآ و  نانکاس  نیاربانب  .دشاب  هدش  رپ  ملظ  روج و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تسد  هب  تسا -  ناهارمگ  سیئر  هک  لاّجد -  لتق   - 7

هک دـیرفآ  قلخ  شنیرفآ  زا  شیپ  لاس  رازه  هدراهچ  ار  رون  هدراهچ  یلاعتو -  كرابت  دـنوادخ -  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
 - مالـسلا مهیلع  مئاق -  اهنآ  نیرخآ  هک  نیـسح  هیّرذ  زا  یناماما  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  دـمحم و  دـندوب : ام  حاورا  اهنآ 

(3) «. دنادرگ كاپ  یملظ  روج و  هنوگره  زا  ار  نیمز  دشکب و  ار  لاّجد  دزیخاپب و  یتبیغ  زا  سپ  هک  تسا 

: میهد رکذت  تسا  هتسیاش  ار  هدیاف  دنچ  اجنیا  رد 

82 ص :

هیآ 23. يروش ، هروس  - 1
.196/1 لاصخلا : - 2

.335/2 نیدلا : لامک  - 3
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و تسا ] نان  دـننک  یم  لایخ  مدرم  : ] هک تسا  ترـضح  نآ  شیامرف  نآ ، رب  لیلد  و  دوب ، دـهاوخ  رحاـس  هنعللا -  هیلع  لاّـجد -   - 1
.تسا ریس  تعرس  زا  هیانک  نیا  و  تسوا ! بکرم )  ) غالا تمظع  رطاخ  هب  دوش ، یم  هدیدرََون  شیاپ  ریز  نیمز  دیامرف : یم  هکنیا 

.دوش یم  مولعم  خیسم  هب  شندش  هدیمان  هجو  ...هدش ، خسم  شتسار  مشچ  هدمآ : لاّجد  ثیدح  رد  هکنیا  زا   - 2

یم .دیامن و  یم  جورخ  ناتسیس  زا  وا  هک  هدمآ  يرایـسب  رابخا  رد  دنک و  یم  جورخ  ناهفـصا  زا  هک  هدمآ  رابخا  زا  یـضعب  رد   - 3
(1) .دراد یفلتخم  لاوحا  هک  نانچ  تشاد ، دهاوخ  جورخ  رّرکم  هک  درک  عمج  تروص  نیا  هب  ار  رابخا  نیا  دوش 

هب لاّجد  هنتف  دناوخب ، ظفح  زا  ار  فهک  هروس  زا  هیآ  هد  سکره  : » دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا   - 4
(2) «. دوش یم  تشهب  لخاد  دناوخب ، ار  هروس  مامت  سکره  دناسر و  دهاوخن  يررض  وا 

ك»  » فرح

نینمؤم يارب  مولع  فشک   - 1

تـسیب ملع  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دوب  دهاوخن  روهظ  نامز  رد  زج  فراعم  مولع  زا  هقباس  یب  يرادرب  هدرپ  فشک و  نیا 
ام مئاق  نوچ  دنا و  هتسنادن  فرح  ود  زج  زورما  هب  ات  مدرم  هک  تسا  فرح  ود  دنا  هدروآ  ناربمغیپ  هچنآ  مامت  تسا ، فرح  تفه  و 

(3) «. دزاس هدنکارپ  راکشآ و  رشب  دارفا  نایم  رد  رگید  فرح  ود  نآ  همیمض  هب  و  دروآرب ؛ ار  رگید  فرح  جنپ  تسیب و  دزیخاپب ،

83 ص :

.110/2 هینامعنلا : راونالا  - 1
.447/6 نایبلا : عمجم  - 2

.336/52 راونالا : راحب  - 3
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يور زا  هتـسشن و  شدوخ  هناخ  رد  نز  هک  يّدـح  هب  دوش ، یم  اطع  تمکح  امـش  هب  وا  نامز  رد  دومرف ...« : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  و 
«. دیامن یم  مکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمغیپ  ّتنسو  ادخ  باتک 

نینمؤم زا  اه  یتحاران  ندرک  فرطرب  فشک و   - 2

.دزاس یم  رود  ار  اه  یتحاران  اه و  يدب  اهنآ  زا  مومع  روط  هب  نینمؤم  يارب  ندرک  اعد  اب  ءادفلا -  هل  انحاورا  رصع -  ماما 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تالامک   - 3

شا يرای  هب  هک  دراد  یماو  ار  وت  لقع  هدـش ، راچد  ییاه  یتحاران  ای  یتحاراـن  هب  دراد ، یتـالامک  اـی  لاـمک  هک  يدرم  يونـشب  رگا 
جرف و وا  يارب  هـک  ییاـمن  یم  اـعد  هـب  ترداـبم  یهد ، ماـجنا  ار  راـک  نـیا  یناوـتن  رگا  .ینک و  مادـقا  وا  یـصالخ  يارب  يزیخرب و 
هب هدرک و  هطاحا  ار  لامک  ياهزرم  مامت  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  اـم  يـالوم  هک  نادـب  لاـح  دـیآ ، لـصاح  یـصالخ 

لایع و لها و  زا  هدنام  رود  تسا و  یهارمگ  تلالض و  لها  هب  التبم  وا  همه  نیا  اب  تسا ، هتفای  تسد  لالج  لامج و  بتارم  نیرترب 
نکلا و نآ  نایب  زا  نابز  شتالامک ، اّما  .تسوا و  دوخ  تمظع  رادقم  هب  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تبیـصم  تمظع  و  نطو ، هناخ و 

نانآ رهظم  ناماما و  ناربمایپ و  تـالامک  زا  يا  هعومجم  ترـضح  نآ  .دـشاب  یم  ناوتاـن  نآ  عیفر  ياـه  هلق  هب  زاورپ  زا  اـه  هشیدـنا 
.تسا

ار نآ  لثم  یلاعتو -  كرابت  دنوادخ -  هکنیا  رگم  تسین  ایصوا  ایبنا و  تازجعم  زا  يا  هزجعم  چیه  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
(1) «. دنک تّجح  مامتا  نانمشد  رب  ات  دنادرگ  یم  رهاظ  مالسلا  هیلع  مئاق  تسد  هب 

84 ص :

.357/7 هادهلا : تابثا  - 1
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«. يراد اهنت  وت  دنراد  همه  نابوخ  هچنآ  : » دنا هتفگ  شوخ  هچ  و 

: دیوگ یم  هدز ، هیکت  ادخ  هناخ  هبار  دوخ  تشپ  مالـسلا  هیلع  مئاق  ام  ياقآ  ماگنه  نآ  رد  و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زین  و 
ماس شدنزرف  حون و  دهاوخ  یم  سک  ره  و  متسه ، ثیش  مدآ و  نم  هک  دنادب  دنیبب ، ار  ثیـش  مدآ و  دهاوخ  یم  سک  ره  مدرم ! يا 

میهاربا و ناـمه  نم  هک  دـنادب  دـنیبب ، ار  لیعامـسا  میهاربا و  تسا  لـیام  سک  ره  .مماـس و  حوـن و  ناـمه  نم  هـک  دـنادب  دـنیبب ، ار 
یسیع دهاوخ  یم  سک  ره  .متسه و  عشوی  یسوم و  نامه  نم  دنیبب ، ار  عشوی  یـسوم و  دهاوخ  یم  سک  ره  .مشاب و  یم  لیعامـسا 

نم هک  دنادب  دنیبب ، ار  یلع  نینمؤملا  ریما  دمحم و  دهاوخ  یم  سک  ره  .متـسه و  نوعمـش  یـسیع و  نامه  نم  دـنیبب ، ار  نوعمـش  و 
سک ره  .متسه و  نیـسح  نسح و  نامه  نم  هک  دنادب  دنیبب ، ار  نیـسح  نسح و  دهاوخ  یم  سک  ره  .متـسه و  یلع  دمحم و  نامه 

دیریذپب و ار  متوعد  [. نیعمجأ مهیلع  هَّللا  تاولص   ] متسه راهطا  همئا  نامه  نم  هک  دنادب  دنیبب ، ار  نیسح  هیّرذ  زا  ناماما  دهاوخ  یم 
(1) «. مهد یم  ربخ  امش  هب  ار  دنا  هتفگن  هچره  دنا و  هتفگ  هچره  هک  دیوش  عمج  مدزن  هب 

هل انحاورا  ام -  نامز  ماما  دوجو  رد  مالـسلا  مهیلعراهطا  همئا  مراکم  ماظع و  يایبنا  تافـص  مامت  هکنیا  رب  دراد  تلالد  ثیدـح  نیا 
: مییامن نایب  لصف  هس  رد  ار  بلطم  نیا  تسا  بوخ  نیاربانب  .ددرگ  یم  راکشآ  ترضح  نآ  زا  تسا و  عمج  ءادفلا - 

ناربمغیپ هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تهابش  لّوا : لصف 

مالسلا هیلع  مدآ  هب  تهابش 

ِضْرَـألا ِیف  ٌلِـعاج  یِّنِإ  : » دوـمرف تخاـس و  نآ  ثراو  ار  وا  داد و  رارق  نـیمز  ماـمت  رد  دوـخ  هـفیلخ  ار  مدآ  دـنوادخ  لّوا : تهاـبش 
نیمز رد  نم  انامه  »(2) ؛ ًهَفِیلَخ

85 ص :

.9/53 راونالا : راحب  - 1
هیآ 30. هرقب ، هروس  - 2
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نانچ داد ، دهاوخ  رارق  نیمز  رد  دوخ  هفیلخ  نیمز و  ثراو  زین  ار  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  دنوادخ  .مهد و  یم  رارق  ینیـشناج 
هب دنوادخ  »(1) ؛ ِضْرَألا ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  : » هیآ ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک 
وا : » دومرف .دشخب  تفالخ  نیمز  رد  ار  نانآ  هک  هداد  هدعو  دنا ، هداد  ماجنا  هتسیاش  ياهراک  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک 

«. دنشاب یم  شباحصا  مئاق و 

شا هنوگ  ود  زا  کشا  هکنیا  ات  تسیرگ  تشهب  قارف  رب  ردق  نآ  مالسلا  هیلع  مدآ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مود : تهابش 
(2) «. دش يراج  هاربآ  دننام 

هب باطخ  هک -  تسا  ترـضح  نآ  زا  هیحان  ترایز  رد  هک  نانچ  دراد ، رایـسب  هیرگ  مدآ -  دـننام  زین -  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ترـضح 
«. میرگ یم  نوخ  وت  رب  کشا  ياج  هب  منک و  یم  هبدن  تیارب  زور  بش و  : » دیوگ یم  مالسلا -  هیلع  نیسح  شّدج 

مدآ هب  هچنآ  دـنوادخ  فیرـشلا ؛-  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاـق -  اـّما  (3) و  .دومرف میلعت  مدآ  هب  ار  اه  مسا  ماـمت  دـنوادخ  موس : تهاـبش 
مسا زا  فرح  جنپ  تسیب و  مالسلا  هیلع  مدآ  هکنیا  هچ  تسا ، هتخومآ  يرگید  بلاطم  مه  نآ  رب  هفاضا  هتخومآ و  زین  وا  هب  تخومآ 

و تخومآ ، ار  نآ  زا  فرح  ود  داـتفه و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  و  هدـمآ -  ثیدـح  رد  هک  ناـنچ  دوب -  هتخومآ  ار  مظعا 
.تسا هدش  هداد  زین  ترضح  نآ  يایصوا  هب  هداد ، شربمایپ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  يروما  مامت 

مئاق .درک  هدـنز  ادـخ  تدابع  اب  دـندوب  هدـناریم  ناشنایغط  رفک و  اب  نایّنج  هکنآ  زا  سپ  ار  نیمز  مالـسلا  هیلع  مدآ  مراهچ : تهاـبش 
رفک و هب  نآ  ندرم  زا  دعب  درک ، دهاوخ  هدنز  شدودح  ییاپرب  تلادع و  تدابع و  ادخ و  نید  اب  ار  نیمز  زین  مالسلا  هیلع 

86 ص :

هیآ 55. رون ، هروس  - 1
.204/11 راونالا : راحب  - 2

هیآ 31. هرقب ، هروس  - 3
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یم هدنز  نآ  گرم  زا  سپ  ار  نیمز  »(1) ؛ اِهتْوَم َدَْعب  َضْرَألا  ِییُْحی  : » هیآ هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  نانچ  .نیمز  لها  تیصعم 
رفک نآ ، گرم  زا  روظنم  دنادرگ و  هدنز  شگرم  زا  دـعب  ار  نیمز  مالـسلا  هیلع  مئاق  هلیـسو  هب  ّلجوّزع -  دـنوادخ -  : » دومرف .دزاس 

هب مدآ  هک  یلاح  رد  منک ، هسیاقم  مه  اب  ار  مئاق  مدآ و  دـنچ ، ات  همه  نیا  اب   (2) «. تسا هدرم  تقیقح  رد  رفاک  هک  دشاب  یم  نآ  لها 
.دش قلخ  مئاق  رطاخ 

مالسلا هیلع  حون  هب  تهابش 

ود مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  امهیلع  يداه  ماما  قداص و  ماما  زا  .تسا  ءایبنألا  خیـش  حون ، لّوا : تهاـبش 
(3) و دش دلوتم  يرجه  لاس 255  نابعش  همین  رد  تسا ؛ ءایصوألا  خیش  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  .درک و  رمع  لاس  دصناپ  رازه و 

.تسا هدنز  نونکات 

(4) «. دشاب یم  رمع  لوط  نآ  تسا و  حون  مدآ و  زا  یشور  مالسلا ، هیلع  مئاق  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  و 

نارفاک زا  يدـحا  نیمز  يور  رب  اراگدرورپ ! تفگ : درک و  كاپ  نیرفاک  زا  دوخ  نخـس  اب  ار  نیمز  مالـسلا  هیلع  حون  مود : تهاـبش 
هک ییاج  ات  دـنادرگ  یم  كاپ  نیرفاک  دوجو  ثول  زا  ریـشمش  اب  ار  نیمز  زین  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -   (5) .راذگم ياجرب 

.دنامن یقاب  اهنآ  زا  يرثا  چیه 

هدرک و ربص  نونکات  شتماما  لّوا  زا  زین  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّـجع  مئاـق -  درک ، ربص  لاـس  مالـسلا 950  هیلع  حون  موس : تهابش 
.درک دهاوخ  ربص  یک  ات  مناد  یمن 

87 ص :

هیآ 19. مور ، هروس  - 1
.54/51 راونالا : راحب  - 2
.514/1 یفاک : لوصا  - 3
.322/1 نیدلا : لامک  - 4

هیآ 26. حون ، هروس  - 5
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، دیوج فّلخت  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  زا  هک  ره  .دش  كاله  تسج ، فّلخت  مالـسلا  هیلع  حون  زا  هک  ره  مراهچ : تهابش 
.دوش یم  كاله  زین 

زا ترـضح  نآ  هب  نیدقتعم  رتشیب  هکنیا  ات  تخادنا  ریخأت  هب  ار  شباحـصا  مالـسلا و  هیلع  حون  جرف  ردق  نآ  دنوادخ  مجنپ : تهابش 
ترضح نآ  هب  نیدقتعم  رتشیب  هک  دزادنا  یم  ریخأت  هب  ردق  نآ  دنوادخ  زین  ار  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  جرف  .دنتـشگرب  وا 

(1) .دندرگ یم  رب  وا  زا 

ار ناگتشرف  مالسلا  هیلع  مئاق  روهظ  هب  یلاعت  دنوادخ  و  داد ، تراشب  مالسلا  هیلع  حون  روهظ  هب  مالـسلا  هیلع  سیردا  مشـش : تهابش 
.دنداد تراشب  ار  شروهظ  هتشذگ  ناربمغیپ  هکلب  مالسلا  مهیلع  ناماما  ربمغیپ و  داد و  تراشب 

 - دوب مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تازجعم  زا  یکی  نیا  دیـسر و  یم  ملاع  برغ  قرـش و  هب  مالـسلا  هیلع  حون  ياهادن  متفه : تهابش 
دروآ یم  رب  يدایرف  دتسیا و  یم  ماقم  نکر و  نیب  روهظ ، ماگنه  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق  هدمآ . -  فیناصتلا  هدبز  باتک  رد  هک  نانچ 

(2) .دنشاب ناشیاه  باوختخر  اه و  شرف  رب  اه و  بارحم  رد  هک  یلاح  رد  دسر  یم  شراصنا  هب  ترضح  نآ  يادص  و 

مالسلا هیلع  سیردا  هب  تهابش 

یلع هک  نانچ  دروآرد ، زاورپ  هب  ار  وا  نامسآ  ياضف  رد  هک  دیناشن  يا  هتـشرف  لاب  رب  ار  مالـسلا  هیلع  سیردا  دنوادخ  لّوا : تهابش 
بـضغ ناگتـشرف  زا  يا  هتـشرف  رب  یلاعتو -  كرابت  دـنوادخ -  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یمق  میهاربا  نب 
دنوادـخ نوچ  .دـنام  ایرد  نآ  رد  ینـالوط  یناـمز  سپ  دـنکفا ؛ اـیرد  ياـه  هریزج  زا  یکی  رد  ار  وا  و  دـیُرب ، ار  شیاـه  لاـب  درک و 

يو دزن  هتشرف  نآ  تخیگنارب ، تلاسر  هب  ار  مالسلا  هیلع  سیردا 

88 ص :

.385/2 نیدلا : لامکچ  - 1
.7/53 راونالا : راحب  - 2
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مهاوخ نینچ  ، ] يرآ دومرف : سیردا  .دنادرگرب  ار  میاه  لاب  دوش و  یـضار  نم  زا  دنوادخ  نک  اعد  ادـخ ! ربمغیپ  يا  تفگ : دـمآ و 
هب هتشرف  نآ  سپـس  دش ، یـضار  وا  زا  دنادرگزاب و  ار  هتـشرف  نآ  ياه  لاب  دنوادخ  و  دومن ، تساوخرد  راگدرورپ  زا  هاگ  نآ  [. درک
وا دای  اب  نوچ  منک ، هاگن  توملا  کلم  هب  ات  يربب  الاب  نامـسآ  هب  ارم  مراد  تسود  .يرآ  دومرف : يراد ؟ یتجاح  ایآ  تفگ : سیردا 

کلم دید  ناهگان  هک  دیـسر  مراهچ  نامـسآ  هب  ات  درب  اه  نامـسآ  هب  دوخ  ياه  لاب  رب  تفرگرب و  ار  وا  هتـشرف  سپ  .مرادن  یگدـنز 
یم ناکت  ار  ترـس  ارچ  تفگ : وا  هب  درک و  مالـس  توملا  کـلم  رب  سیردا  .دـهد  یم  تکرح  بّجعت  يور  زا  ار  دوخ  رـس  توملا 
نیا هنوگچ  اراگدرورپ ! متفگ : .منک  حور  ضبق  مجنپ  مراهچ و  نامـسآ  نیب  ار  وت  هک  دومرف  رما  نم  هب  دنوادخ  نوچ  تفگ : یهد ؟

رادقم موس  نامـسآ  ات  مراهچ  نامـسآ  زا  تسا و  هار  لاس  دـصناپ  رادـقم  هب  مراهچ  نامـسآ  تظلغ  هکنآ  لاح  مهد و  ماجنا  ار  راک 
مراهچ و نامسآ  نیب  ار  وا  سپس  تسا ؟ یندش  هنوگچ  نیا  تسا ، بیترت  نیمه  هب  نآ  نیبام  زا  نامـسآ  ره  تسا و  هار  لاس  دصناپ 

«. .میدیناسر يدنلب  هاگیاج  هب  ار  وا  ام  و  »(1) ؛ ًاِّیلَع ًاناکَم  ُهانْعَفَرَو  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  تسا  نیمه  .دومن و  حور  ضبق  مجنپ 

يرکسع نسح  ماما  سپ  تسا ...« : هدمآ  یثیدح  رد  .درب  اه  نامـسآ  هب  تفرگ و  دوخ  لاب  رب  سدقلا  حور  مه  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق 
: دز گناب  اهرتوبک  زا  یکی  هب  ماما  هاگ  نآ  دندرک ، یم  زاورپ  شرـس  يالاب  اهرتوبک  هک  یلاح  رد  تفرگ ، ار  شدنزرف  مالـسلا  هیلع 

زین اهرتوبک  هیقب  درک ؛ زاورپ  نامـسآ  يوس  هب  تفرگرب و  ار  وا  رتوبک  نآ  .نادرگرب  ام  هب  زور  لـهچ  ره  نک و  ظـفح  رادرب و  ار  وا 
(2) .تسا سدقلا  حور  نیا  دومرف : تسیچ ؟ هدنرپ  نیا  مدرک : ضرع  دیوگ : همیکح  ...دندرک .» يوریپ 

89 ص :

 . 57 میرم ، - 1
.428/2 نیدلا : لامک  - 2
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نانمشد هک  یماگنه  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  دش ، بیاغ  شموق  زا  دنشکب ، ار  مالسلا  هیلع  سیردا  دنتـساوخ  هک  یماگنه  مود : تهابش 
.دش بیاغ  دنشکب ، ار  وا  دنتساوخ  یم 

.دندش عقاو  راشف  تّدش و  یتخس و  رد  وا  ناوریپ  نایعیـش و  هک  يّدح  هب  دیماجنا  لوط  هب  مالـسلا  هیلع  سیردا  تبیغ  موس : تهابش 
.دنوش عقاو  تّقشم  راشف و  یتخس و  ياهتنُم  هب  شنایعیش  هک  ییاج  ات  تسا  ینالوط  شتبیغ  زین  مالسلا  هیلع  مئاق 

مالسلا هیلعدوه  هب  تهابش 

ماـمت اـب  ار  شروـهظ  زین  شراوـگرزب  ناردـپ  مالــسلا ، هـیلع  مئاـق   (1) .داد تراـشب  ار  شروـهظ  مالــسلا  هـیلع  حوـن  لّوا : تهاـبش 
.دنا هداد  هدژم  تایصوصخ 

هک تسا  ناـنچ  زین  مالـسلا  هیلع  مئاـق   (2) .درک كاله  داـب  اـب  دوه  روهظ  ماـگنه  ار  نیرفاـک  ّلـجوّزع -  دـنوادخ -  مود : تهاـبش 
.دنک یم  دوبان  یهایس  داب  هلیسو  هب  ار  نیرفاک  زا  یعمج  وا  دوجو  هب  لاعتم  دنوادخ 

مالسلا هیلع  میهاربا  هب  تهابش 

.دوب یفخم  شتدالو  لمح و  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  .دوب  هنایفخم  شتدالو  لمح و  نارود  مالسلا  هیلع  میهاربا  : لّوا تهابش 

هتفه کی  رد  و  دننک ، یم  دشر  هتفه  کی  رد  نارگید  هک  درک  یم  دـشر  يردـق  هب  زور  کی  رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  مود : تهابش 
(3) .دنراد دشر  لاس  کی  رد  نارگید  هک  يرادقم  هب  هام  کی  رد  و  دنیامن ، یم  دشر  هام  کی  رد  نارگید  هک  تشاد  دشر  ردق  نآ 

(4) .دوب نینچ  زین  مالسلا  هیلع  مئاق 

90 ص :

.145/1 نیدلا : لامک  - 1
هیآ 41 و 42. تایراذ ، هروس  - 2

.19/12 راونالا : راحب  - 3

.27/51 راونالا : راحب  - 4
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.تسا هتسج  لازتعا  مدرم  زا  زین  مالسلا  هیلع  مئاق   (1) .دیزگ تلزع  مدرم  زا  مالسلا  هیلع  میهاربا  موس : تهابش 

.دراد تبیغ  ود  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  هتشاد ، تبیغ  ود  مالسلا  هیلع  میهاربا  مراهچ : تهابش 

هَّللا لّجع  مئاق -  .دروآ  تشهب  زا  يا  هماج  شیارب  لیئربج  دـش ، هدـنکفا  شتآ  رد  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  میهاربا  مجنپ : تهاـبش 
(2) .دیشوپ دهاوخ  دنک ، مایق  هک  یماگنه  ار  هماج  نامه  زین  فیرشلا -  هجرف 

زین مالسلا  هیلع  مئاق   (4).(3) .دومرف بصن  شیاج  رد  ار  دوسألا  رجح  درک و  انب  ار  هبعک  هناـخ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  مشـش : تهاـبش 
(5) .دراد ار  نآ  دننام 

هک نانچ  دش ، دهاوخ  بیترت  نیمه  هب  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق   (6) .داد تاجن  شتآ  زا  دنوادخ  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  متفه : تهابش 
و دیآ ، یم  ترضح  نآ  دزن  یـصخش  دنک ، یم  جورخ  مالـسلا  هیلع  مئاق  یتقو  : » دومرف هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

سپس دنزورفارب ...  یمیظع  شتآ  دهد  یم  روتسد  ترضح  نآ  سپ  .دنک  یم  اضاقت  ار  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ترـضح  هزجعم 
«. دیآ یم  نوریب  نآ  زا  تمالس  هب  هاگ  نآ  دوش و  یم  شتآ  لخاد 

مالسلا هیلع  لیعامسا  هب  تهابش 

دهاوخ شیارب  تخس  گنس  زا  بآ  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  .دیشوج  شیارب  نیمز  زا  مزمز  همشچ  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  لّوا : تهابش 
نآ يارب  نیمز  زا  بآ  زین  راب  نیدنچ  و  دمآ -  دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  ترـضح  نآ  تهابـش  ثحب  رد  هک  نانچ  دیـشوج - 

(7) .تسا هدیشوج  راوگرزب 

91 ص :

هیآ 48. میرم ، هروس  - 1
.142/1 نیدلا : لامک  - 2

.153/1 ناهربلا : - 3
هیآ 127. هرقب ، هروس  - 4

.638/52 راونالا : راحب  - 5
هیآ 69. ءایبنا ، هروس  - 6
.55/52 راونالا : راحب  - 7
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(1) .تشاد دهاوخ  ار  همانرب  نیا  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  .درک  یم  ینارچ  دنفسوگ  مالسلا  هیلع  لیعامسا  مود : تهابش 

مالسلا هیلع  طول  هب  تهابش 

(3) .دمآ دنهاوخ  دورف  شا  يرای  يارب  ناگتشرف  زین ، مالسلا  هیلع  مئاق   (2) .دندش لزان  شا  يرای  يارب  ناگتشرف  لّوا : تهابش 

.تسا هتفر  نوریب  نیقساف  دالب  زا  زین ، مالسلا  هیلع  مئاق  تفر ، نوریب  نیقساف  دالب  زا  مالسلا  هیلع  طول  مود : تهابش 

مالسلا هیلع  بوقعی  هب  تهابش 

یم ورف  ار  دوخ  مشخ  هک  یلاـح  رد  دـش  دیفـس  هودـنا  زا  شنامـشچ  هکنیا  اـت  تسیرگ  ردـق  نآ  فسوی  يارب  مالـسلا  هیلع  بوقعی 
َّنَیِْکبََألَو : » تسا هدومرف  هیحان  ترایز  رد  ]و  دـیرگ یم  و   ] هتـسیرگ مالـسلا  هیلع  نیـسح  شّدـج  يارب  زین  مالـسلا  هیلع  مئاـق   (4) .درب

.میرگ یم  نوخ  وت  رب  کشا  ياج  هب  »(5) ؛ ًامَد ِعُومُّدلا  َلََدب  َْکیَلَع 

مالسلا هیلع  فسوی  هب  تهابش 

.دشاب یم  دوخ  نامز  لها  نیرتابیز  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  .دوب  دوخ  نامز  لها  نیرتابیز  مالسلا  هیلع  فسوی  لّوا : تهابش 

هک یلاح  رد  تخانـش  ار  نانآ  سپ  دندش  لخاد  وا  رب  ناردارب  هکنیا  ات  دش  بیاغ  ینالوط  یتّدم  مالـسلا  هیلع  فسوی  مود : تهابش 
زین مالسلا  هیلع  مئاق   (6) .دنتخانشن ار  وا  اهنآ 

92 ص :

.6/53 راونالا : راحب  - 1
هیآ 81. دوه ، هروس  - 2

.431/2 نیدلا : لامک  - 3
هیآ 84. فسوی ، هروس  - 4

.320/101 راونالا : راحب  - 5
.329/1 نیدلا : لامک  - 6
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.دنسانش یمن  ار  وا  اهنآ  یلو  دسانش ، یم  ار  نانآ  دور و  یم  هار  اهنآ  نایم  رد  هک  یلاح  نیع  رد  هدش ، بیاغ  قلخ  زا 

ار شرما  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق  .دید  ار  باوخ  نآ  رـصم  هاشداپ  هک  دومرف ، حالـصا  هبـش  کی  ار  فسوی  رما  دـنوادخ  موس : تهابش 
(1) .دیامرف یم  حالصا  بش  کی  رد  لاعتم  دنوادخ 

رما نیا  بحاص  رد  : » دومرف هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد  .دش و  نادـنز  راچد  مالـسلا  هیلع  فسوی  مراهچ : تهابش 
دومرف هک  اجنآ  ات  تسه -  نیعمجأ -  مهیلع  هَّللا  تاولص  دمحم -  زا  یتّنس  فسوی و  زا  یتّنس  یسیع و  زا  یتّنـس  یـسوم و  زا  یتّنس 

(2) «. تسا تبیغ  نادنز و  فسوی ، زا  ّتنس  اّما  و  - : ... 

یخارف و همه  اب  ایند  هک  نک  هشیدنا  تیالوم  تنحم  تبیصم و  تمظع  رد  نک و  ّتقد  تیاور  نیا  رد  تمصع ! نادناخ  تسود  يا 
لاعتم دنوادخ  هاگرد  زا  .تسین  نمیا  ناشتفلاخم  نیدناعم و  متـس  زا  هک  يروط  هب  هدش ، نادـنز  وا  يارب  شا  يروانهپ  همه  اب  نیمز 

.دنادرگ ناسآ  لهس و  ار  شجورخ  لیجعت و  ار  شجرف  هک  میهاوخ  یم 

مالسلا هیلعرضخ  هب  تهابش 

یـضعب زا  هکلب  هداد ، رارق  ینالوط  ار  شرمع  دـنوادخ  زین ، مالـسلا  هیلع  مئاق  .هدومن  ینالوط  ار  ناـشیا  رمع  دـنوادخ  لّوا : تهاـبش 
هیلع مئاق  رمع  لوط  رب  لیلد  هک  تسا  نیا  هدش  ینالوط  مالسلا  هیلعرضخ  ترضح  رمع  هکنیا  تمکح  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور 

(3) .دشاب مالسلا 

93 ص :

.280/52 راونالا : راحب  - 1
.329/1 نیدلا : لامک  - 2

357/2 و 390. نیدلا : لامک  - 3
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ماما زا  هک  نانچ  .دـیآ  یم  رد  دـهاوخب ، هک  لکـش  ره  هب  هک  هدومرف  تیاـنع  ییورین  تردـق و  وا  هب  لاـعتم  دـنوادخ  مود : تهاـبش 
نیا رب  هک  یتایاکح  تایاور و  هدومرف ، تیانع  ار  تردق  نیمه  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  هب  دنوادخ  ، (1) هدش تیاور  مالسلا  هیلع  قداص 

.تسا رایسب  دنک ، یم  تلالد  ینعم 

ًاْربَص یِعَم  َعیِطَتْـسَت  َْنل  َّکنِإ  : » تفگ مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  هک  ناـنچ  دوب ، نطاـب  ملع  هب  رومأـم  مالـسلا  هیلعرـضخ  موس : تهاـبش 
ترـضح نآ  مکح  ملع و  رد  هک  نانچ  تسا ، نطاب  ملع  هب  رومأم  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق  »(2) ؛ ًاْربُخ ِِهب  ْطُِحت  َْمل  اـم  یلَع  ُِربْصَت  َْفیَکَو 

.تشذگ

، زین مالسلا  هیلع  مئاق  .دهد  یم  ماجنا  ار  کسانم  مامت  دنک و  یم  تکرش  جح  مسارم  رد  لاس  ره  مالسلا  هیلعرضخ  مراهچ : تهابش 
.دنک یم  تکرش  جح  مسارم  رد  لاس  ره 

مالسلا هیلع  سایلا  هب  تهابش 

.درک ینالوط  مالسلا  هیلعرضخ  نوچمه  ار  ترضح  نآ  رمع  دنوادخ  لّوا : تهابش 

.دور یم  جح  هب  لاس  ره  مود : تهابش 

.دش بیاغ  لاس  تفه  موس : تهابش 

زا هدـئام  شیارب  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق   (3) .هدمآ هدـئام  نامـسآ  زا  شیارب  یلاعت  يادـخ  نذا  هب  مالـسلا  هیلع  سایلا  مراهچ : تهابش 
(4) .دش لزان  نامسآ 

شتوف زا  زور  هدراهچ  زا  دعب  دوب ، كدوک  هک  یلاح  رد  ار  مالـسلا  هیلع  سنوی  ترـضح  شیاعد  هب  لاعتم  دـنوادخ  مجنپ : تهابش 
زا سپ  ار  يرایسب  ناگدرم  شیاعد  هب  شتکرب و  هب  لاعتم  دنوادخ  زین ، مالسلا  هیلع  مئاق  هدمآ . -  ثیدح  رد  هک  نانچ  درک -  هدنز 

تسیب و  فهک ، باحصا  هلمج  زا  درک ، دهاوخ  هدنز  ناشگرم  زا  اه  لاس  تشذگ 

94 ص :

.404 یمقلا : ریسفت  - 1
هیآ 67 و 68. فهک ، هروس  - 2

.33/4 ناهربلا : - 3
.68/52 راونالا : راحب  - 4
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هناجدوبا یـسراف و  ناملـس  نوعرف و  لآ  نمؤم  و  مالـسلا ، هیلع  یـسوم  ترـضح  ّیـصو  نون  نب  عشوی  و  یـسوم ، موق  زا  رفن  جـنپ  و 
(1) .تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نآ  ریغ  راحب و  رد  هک  رتشا ، کلام  يراصنا و 

مالسلا هیلع  بیعش  هب  تهابش 

ناشرظن زا  سپس  دش ، هتفوک  شیاه  ناوختسا  ینالوط و  شرمع  هکنیا  ات  درک  توعد  ادخ  يوس  هب  ار  دوخ  موق  مالسلا  هیلع  بیعش 
یم رهاظ  یناوج  تروص  هب  رمع  لوط  دوجو  اب  زین  مالسلا  هیلع  مئاق   (2) .تشگزاب اهنآ  هب  یناوج  تروص  هب  هرابود  تشگ و  بیاغ 

(3) .دراد لاس  لهچ  زا  رتمک  هک  دوش 

مالسلا هیلع  یسوم  هب  تهابش 

.روط نیمه  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  دوب ، یفخم  شلمح  نارود  مالسلا  هیلع  یسوم  لّوا : تهابش 

.روط نیمه  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  دوب ، هنایفخم  شتدالو  مالسلا  هیلع  یسوم  مود : تهابش 

تبیغ دوب و  رـصم  زا  لّوا  تبیغ  دوب ، رت  ینالوط  يرگید  زا  یکی  هک  تشاد  تبیغ  ود  شموق  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  موس : تهابش 
.تفر شراگدرورپ  تاقیم  يوس  هب  هک  یماگنه  مود 

(4) .روط نیمه  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  تفگ ، نخس  وا  اب  یلاعت  دنوادخ  مراهچ : تهابش 

.روط نیمه  زین  مالسلا  هیلع  مئاق   (5) .دش بیاغ  شنانمشد  سرت  زا  دوخ  موق  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  مجنپ : تهابش 

95 ص :

.90/53 راونالا : راحب  - 1
.385/12 راونالا : راحب  - 2
.319/52 راونالا : راحب  - 3

.27/51 راونالا : راحب  - 4
هیآ 21. صصق ، هروس  - 5

راظتنا www.Ghaemiyeh.comنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 277زکرم  هحفص 124 

www.takbook.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/611/AKS BARNAMEH/#content_note_95_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/611/AKS BARNAMEH/#content_note_95_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/611/AKS BARNAMEH/#content_note_95_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/611/AKS BARNAMEH/#content_note_95_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/611/AKS BARNAMEH/#content_note_95_5
http://www.ghaemiyeh.com


زین مالسلا  هیلع  مئاق  .دندش  عقاو  ّتلذ  تقشم و  راشف و  اه و  تنحم  رد  شموق  دش ، بیاغ  یتقو  مالسلا  هیلع  یسوم  مشـش : تهابش 
(1) .دنتفا یم  ّتلذ  راشف و  یتخس و  ياهتنُم  رد  شتبیغ  نامز  رد  شناتسود  نایعیش و 

سپ میداد  ار  باتک  یسوم  هب  ام  »(2) ؛ ِهِیف َِفُلتْخاَف  َباتِکلا  یَسُوم  اْنیَتآ  ْدََقلَو  : » دیامرف یم  شا  هرابرد  لاعتم  دنوادخ  متفه : تهابش 
 - تسا وا  اب  هک  یباتک  رد  .روط  نیمه  زین  مالـسلا  هیلع  مئاـق   (3) .دمآ دورف  وا  رب  هک  یباتک  تّحـص  رد  ینعی  .دـش  فالتخا  نآ  رد 

(4) .دوش یم  فالتخا  درک -  عمج  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  ینآرق  ینعی 

َهَّللا َّنِإ  : » دیامرف یم  یلاعت  دنوادخ  هک  دندش  شیامزآ  يرهن  هب  یـسوم  باحـصا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  متـشه : تهابش 
دنهاوخ ـالتبم  نآ  دـننام  هب  زین  مالـسلا  هیلع  مئاـق  باحـصا  .دوـمزآ  دـهاوخ  یبآ  رهن  هب  ار  امـش  دـنوادخ  اـنامه  »(5) ؛ ٍرَهَِنب ْمُکِیلَْتبُم 

(6) .دش

هب ار  ینایفس  رکشل  زین ، مالـسلا  هیلع  مئاق   (7) .درب ورف  نیمز  هب  ار  نوراق -  شنمـشد -  دنوادخ  مالـسلا ، هیلع  یـسوم  مهن : تهابش 
.درب دهاوخ  ورف  نیمز 

نوریب اذغ  بآ و  شیارب  گنس  زا  زین ، مالسلا  هیلع  مئاق  .دیشوج  همشچ  هدزاود  شیارب  گنس  زا  مالسلا ، هیلع  یسوم  مهد : تهابش 
(8) .دیآ یم 

زا دـندیتسرپ  هلاسوگ  هک  نانآ  ات  .تخادـنا  ریخأت  ار  ترـضح  نآ  روهظ  شموق ، ناحتما  روظنم  هب  لاعتم  دـنوادخ  مهدزای : تهابش 
.تسا هتخادنا  ریخأت  هب  ار  شروهظ  روظنم  نیمه  هب  دنوادخ  زین ، مالسلا  هیلع  مئاق  دروم  رد  .دنوش  ادج  ناتسرپادخ 

96 ص :

هیآ 141. نارمع ، لآ  هروس  - 1
هیآ 110. دوه ، هروس  - 2
.198/5 نایبلا : عمجم  - 3

.287 یفاک : هضور  - 4
هیآ 249. هرقب ، هروس  - 5

.332/52 راونالا : راحب  - 6

هیآ 81. صصق ، هروس  - 7
.238 ینامعن : تبیغ  و  351/52 ؛ راونالا : راحب  - 8
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هیلع مئاق  .داد  رارق  ترـضح  نآ  هزجعم  ار  نآ  و  دومرف ، تیانع  ییاصع  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  لاـعتم  دـنوادخ  مهدزاود : تهاـبش 
(1) .تسا هتفای  صاصتخا  اصع  نامه  هب  مالسلا ،

هاگره سپ  دوب ، شیاهتنا  رد  ینینهآ  هزین  تشاد و  يژک  اهنآ  زا  کـی  ره  خـیب  هک  تشاد  رـس  ود  یـسوم  ياـصع  دـنا : هتفگ  نینچ 
یم ییانـشور  درک  یم  راک  مشچ  هک  اجنآ  ات  اصع  رـس  ود  دوبن ، باتهم  دـش و  یم  دراو  ینابایب  هب  ماگنه  بش  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
یم ولد  دننام  نآ  رـس  و  تفای ، یم  دادتما  هاچ  يافرژ  ات  هک  درک  یم  دراو  هاچ  رد  ار  نآ  دش ، یم  هجاوم  بآ  دوبمک  اب  هاگره  داد ،

هاگره هک  دوب  نانچ  دـمآ و  یم  نوریب  نآ  زا  اه  یندروخ  تفوک  یم  نیمز  هب  دوخ  ياصع  اب  تشاد ، زاـین  اذـغ  هب  تقو  ره  و  دـش ،
دش یم  رهاظ  نآ  رد  دوب  هدرک  اهتشا  یـسوم  هک  یتخرد  نامه  ياه  هچنغ  سپ  دناشن ، یم  نیمز  رد  ار  نآ  درک  یم  اهتـشا  يا  هویم 

.داد یم  هویم  عقوم  نامه  و 

زا داد و  یم  هویم  گرب و  دـناشن  یم  نیمز  رد  ار  نآ  دـش  یم  هنـسرگ  هاگره  دوب ، ماداب  بوچ  زا  یـسوم  ياـصع  دوش : یم  هتفگ  و 
، دندرک یم  دربن  مه  اب  هک  دـش  یم  راکـشآ  رام  ود  اصع  هخاش  ود  رب  درک  یم  هلتاقم  دوخ  نمـشد  اب  هاگره  و  دروخ ، یم  ماداب  نآ 

يدور زا  تساوخ  یم  تقو  ره  و  دـش ، یم  زاب  هار  دز  یم  اه  هایگ  اهراخ و  اـه و  تخرد  هب  زین  راومهاـن و  تخـس  هوک  رب  ار  اـصع 
.تفر یم  نآ  رد  هک  دش  یم  زاب  شیارب  یعیسو  هار  دز ، یم  نآ  رب  ار  اصع  دنک  روبع  یتشک  نودب 

یم نآ  رب  دش  یم  هتـسخ  هار  رد  نوچ  و  لسع ، شرگید  زا  دیـشون و  یم  ریـش  اصع  هخاش  کی  زا  یهاگ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ 
شنانمشد اب  داد و  یم  شناشن  ار  هار  زین  و  دناسر ، یم  ار  وا  ندز  اپ  ندیود و  نودب  تساوخ  یم  اجره  هب  تسشن و 

97 ص :

.231/1 یفاک : و  . 318/52 راونالا : راحب  و  . 673/2 نیدلا : لامک  - 1
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هک ییاج  ات  دز  یم  نوریب  یشوخ  يوب  اصع  نآ  زا  دش ، یم  دنمزاین  شوخ  يوب  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  هک  یماگنه  .درک  یم  هلباقم 
درک و یم  ملکت  وا  اب  اصع  دنتشاد ، سرت  اهنآ  زا  مدرم  هک  تشاد  ینادزد  هک  دوب  یهار  رد  رگا  درک ، یم  وبـشوخ  ار  وا  ياه  سابل 

نآ اب  تخیر ، یم  ورف  دوخ  نادنفـسوگ  رب  ار  ناتخرد  ياه  گرب  نآ  هلیـسو  هب  .هد  رییغت  ار  تهار  تمـس  نالف  هب  تفگ : یم  وا  هب 
اذـغ و سابل و  لئاسو و  داهن و  یم  هدرگ  رب  ار  نآ  تفر  یم  رفـس  هب  نوچ  .درک  یم  عفد  دوخ  زا  ار  تارـشح  اهرام و  ناگدـنرد و 

(1) .تخیوآ یم  نآ  هب  ار  ...و  بآ 

مالسلا هیلعدواد  هب  تهابش 

قداص ماما  هک  نانچ  هدرک ، مرن  شیارب  ار  نهآ  دـنوادخ  زین ، مالـسلا  هیلع  مئاق   (2) .درک مرن  شیارب  ار  نهآ  دـنوادخ  لّوا : تهابش 
دش مرن  مالـسلا  هیلعدواد  يارب  نهآ  دنک : یم  ضرع  دیآ و  یم  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  تمدخ  هب  يدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع 
نآ یلو  دهد ، یم  ناشن  وا  هب  ار  مالسلا  هیلعدواد  هزجعم  ترضح  نآ  سپ  .مینک  یم  تقیدصت  يروایب  [ هزجعم  ] وا دننام  مه  وت  رگا 

يازـس نیا  دیامرف : یم  دوش و  یم  كاله  هک  دزادـنا  یم  وا  ندرگ  هب  ینینهآ  دومع  مالـسلا  هیلع  مئاق  سپ  دوش ، یم  رکنم  صخش 
«. دراگنا غورد  ار  ادخ  تایآ  هک  تسا  یسک 

ملع و زین ، مالسلا  هیلع  مئاق  .ناسرب  لتق  هب  نم  اب  ار  تولاج  ریگب و  ارم  دواد ! يا  دز : ادص  تفگ و  نخس  وا  اب  گنـس  مود : تهابش 
(3) .ناسرب لتق  هب  ار  ادخ  نانمشد  نک و  جورخ  ادخ ! ّیلو  يا  دنیوگ : یم  دننک و  یم  ادص  ار  وا  شریشمش 

زا درک و  دـهاوخ  تواضق  دوواد  مکح  هب  مالـسلا  هیلع  مئاق  .درک  یم  مکح  مدرم  نایم  رد  ماهلا  هب  مالـسلا  هیلعدواد  مّوس : تهاـبش 
.درادن نآ  هب  يزاین  دسرپ و  یمن  دهاش  هنّیب و 

98 ص :

.60/13 راونالا : راحب  - 1
هیآ 10. أبس ، هروس  - 2

نیدلا لامک  - 3
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مالسلا هیلع  نامیلس  هب  تهابش 

هیلع مئاق   (1) .دوب هدیسرن  غولب  ّنس  هب  زونه  هک  یلاح  رد  داد  رارق  دوخ  نیشناج  ار  نامیلس  مالسلا ، هیلعدواد  ترـضح  لّوا : تهابش 
.دوب هلاس  جنپ  ًابیرقت  یکدوک  هکنآ  لاح  داد و  رارق  دوخ  هفیلخ  ّلجوّزع -  دنوادخ -  ار  مالسلا 

هکنیا هچ  .دوـبن  تیفیک  رظن  زا  وا  زا  دـعب  سک  چـیه  يارب  هک  درک  تیاـنع  یکلم  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  هـب  دـنوادخ  مود : تهاـبش 
تنطلـس و زین  و  دـشابن ، روط  نآ  شتموکح  تساوخ  یم  نامیلـس  یلو  تسا ، داسف  روج و  هب  هتخیمآ  ناـشتموکح  ناـهج  نیطـالس 

نینچمه  (2) .دوـب ناگدـنرپ  سنا و  ّنج و  رب  نامیلـس  تموـکح  یلو  تسا ، اـه  ناـسنا  رب  اـهنت  نیمز  يارما  ناـهاشداپ و  تموـکح 
تیّمک و رظن  زا  نیرخآ -  نیلوا و  زا  يدـحا  يارب  هک  دومرف  دـهاوخ  تیانع  مالـسلا  هیلع  مئاق  هب  یتموکح  کُلم و  لاعتم  دـنوادخ 

ضحم هکنیا  يارب  تیفیک : اّما  .دریگ و  یم  ار  برغ  قرـش و  نیباـم  ترـضح  نآ  هکنیا  يارب  تیّمک : اـّما  .هدوبن  شدـننام  تیفیک - 
.تسا تلادع 

مالسلا هیلع  بویا  هب  تهابش 

هدرک و ربص  نونکات  شردپ  تافو  ماگنه  زا  زین ، مالـسلا  هیلع  مئاق   (3) .درک ربص  الب  رب  لاس  تفه  مالـسلا  هیلع  بویا  لّوا : تهابش 
! تشاد دهاوخ  همادا  ربص  نیا  یک  ات  مناد  یمن 

نیمز زا  همـشچ  شیارب  زین ، مالـسلا  هـیلع  مئاـق   (4) .دیـشوج شیارب  نیمز  زا  همـشچ  ود  اـی  کـی  مالـسلا  هیلع  بویا  مود : تهاـبش 
(5) .تسا هدیشوج 

یم هدنز  شیارب  ار  یناگدرم  دنوادخ  زین ، مالسلا  هیلع  مئاق   (6) .درک هدنز  شیارب  ار  یناگدرم  ّلجوّزع -  دـنوادخ -  موس : تهابش 
.دنک

99 ص :

.156/1 نیدلا : لامک  - 1
هیآ 17. لمن ، هروس  - 2

.347/12 راونالا : راحب  - 3
هیآ 44. هروس ص ، - 4

.70 جیارخلا : - 5
هیآ 84. ءایبنا ، هروس  - 6
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مالسلا هیلع  ییحی  هب  تهابش 

.دوب نینچ  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  .دوب  هدش  هداد  هدژم  تراشب و  شندمآ  هب  تدالو  زا  شیپ  مالسلا ، هیلع  ییحی  لّوا : تهابش 

ار ردق  هروس  تفگ و  نخس  ردام  مکـش  رد  زین ، مالـسلا  هیلع  مئاق   (1) .تفگ نخس  ردام  مکش  رد  مالـسلا  هیلع  ییحی  مود : تهابش 
(2) .درک تئارق 

مالسلا هیلع  یسیع  هب  تهابش 

.دشاب یم  شنامز  نانز  نیرتهب  دنزرف  زین ، مالسلا  هیلع  مئاق  .دشاب  یم  شنامز  نانز  نیرتهب  دنزرف  مالسلا ، هیلع  یسیع  لّوا : تهابش 

.روط نیمه  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  .هدرک  ملکت  ردام  مکش  رد  مالسلا  هیلع  یسیع  مود : تهابش 

(3) .روط نیمه  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  .تفگ  نخس  هراوهگ  رد  مالسلا  هیلع  یسیع  موس : تهابش 

مالـسلا هیلع  مئاق  .دومرف  تیانع  وا  هب  یکدوک  رد  ار  تّوبن  ياه  یگژیو  تمکح و  دـنوادخ  مالـسلا ، هیلع  یـسیع  مراهچ : تهاـبش 
.درک تیانع  ترضح  هب  یکدوک  رد  ار  تماما  ياه  یگژیو  تمکح و  دنوادخ  زین ،

الاب دوخ  يوس  هب  ار  وا  دنوادخ  زین ، مالسلا  هیلع  مئاق  .درب  الاب  دوخ  يوس  هب  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  مالسلا ، هیلع  یسیع  مجنپ : تهابش 
.درب

دهاوخ هدـنز  ار  یناگدرم  زین ، مالـسلا  هیلع  مئاق   (4) .درک یم  هدنز  هدرم  لاعتم  دنوادخ  نذا  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  مشـش : تهابش 
.تشذگ هک  نانچ  .درک 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  نییبنلا  متاخ  هب  تهابش 

يدهم : » دومرف هک  دشاب  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  شیامرف  باب  نیا  رد  عماج  نخس 

100 ص :

.187/14 راونالا : راحب  - 1
.428/2 نیدلا : لامک  - 2
.425/2 نیدلا : لامک  - 3

هیآ 49. نارمع ، لآ  هروس  - 4
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(1) «. ...تسا نم  هب  مدرم  نیرت  هیبش  قلُخ  قلَخ و  رظن  زا  نم ، هینک  شا  هینک  و  نم ، مسا  وا  مسا  تسا ، نم  نادنزرف  زا 

نیموصعم همئا  هب  تهابش  مود : لصف 

هراشا

تافص اب  اهنآ  قیبطت  ترضح و  نآ  كاپ  ناردپ  تازجعم  لاوحا و  تافـص و  اه و  یگژیو  نیا  زا  کی  ره  ندرک  نایب  هکنیا  هب  رظن 
مالسلا مهیلع  ناماما  زا  کی  ره  رکذ  رد  راچان  هب  دهاوخ ، یم  یعیسو  نادیم  ینالوط و  یحرش  ترـضح ، نآ  تازجعم  تالاح و  و 

: مینک یم  افتکا  فاصوا  نیرتروهشم  نیرتراکشآ و  هب 

مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  هب  تهابش 

.تشذگ هک  تسا ، رادومن  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  رد  اهنآ  مامت  و  دشاب ، یم  تعاجش  دهز و  ملع و  شتافص  رهظا 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  هب  تهابش 

یعقاوم رد  ندرکن  يرـسکبس  نتـشاد و  شمارآ  نوکـس و  تفـص : نیا  راثآ  هلمج  زا  و  تسا ، يرابدرب  ملح و  شتافـص  نیرتزراـب 
.دنیبب اهاوران  نارگید  زا  صخش  هک  تسا 

يرابدرب ملح و  ینک ، لمأت  شتّیعر  تسد  زا  هیلع -  هَّللا  تاولـص  تّجح -  ترـضح  الوم  دـیدش  ياهالتبا  اه و  یتحاراـن  رد  رگا  و 
.تسا هدیدرگن  رهاظ  تفص  نیا  تیفیک ، نیا  هب  يدحا  زا  هک  يروط  هب  دوش ، یم  نشور  تیارب  راوگرزب  نآ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  تهابش 

.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دمآ ، دهاوخ  هدنیآ  لصف  رد  ترضح  نآ  هب  تهابش 

101 ص :

.286/1 نیدلا : لامک  - 1
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مالسلا هیلعداّجس  ماما  هب  تهابش 

وذ هب  شندش  هدـیمان  هجو  دـش ، هدـیمان  تانفثلا  وذ  نیدـباعلا و  دّیـس  نیدـباعلا و  نیز  هب  هک  دـشاب  یم  تدابع  شتافـص  نیرتزراب 
هدرک ادیپ  یگدمآرب  موادم ، تدابع  رثا  زا  شیاه  تسد  فک  اهوناز و  یناشیپ و  و  هدییاس ، ترـضح  نآ  ینیب  هک  دوب  نیا  تانفثلا ،

تالاح هب  عجار  مالسلا  هیلعداجس  ماما  نازینک  زا  یکی  زا  هک  هدمآ  مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تنب  همطاف  زا  هک  نانچ  دوب ،
اذغ شیارب  زور  رد  هاگ  چـیه  تفگ : .نک  رـصتخم  تفگ : میوگب ؟ لصفم  ای  منک  رـصتخم  تفگ : باوج  رد  دیـسرپ ، ترـضح  نآ 

(1) .مدرتسگن باوختخر  بش  رد  هدربن و 

هک دراد ، یبوخ  يوگلا  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  دّیـس  شراوگرزب  ّدـج  زا  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  تّجح -  ترـضح  ام  يالوم  و 
یباوخ یب  يدرز  نوگمدنگ ، هرهچ  نآ  اب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  فصو  رد  مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
دهاوخ يرادـیب ) زا  هیانک   ) يرامـش هراتـس  عوکر و  دوجـس و  لاح  رد  ار  شبـش  هک  سک  نآ  يادـف  مردـپ  تسا ، هتخیمآ  زین  بش 

(2) «. ...دنارذگ

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  هب  تهابش 

داتفا ترـضح  نآ  هب  شهاگن  هک  یماگنه  يراصنا  رباج  اذل  .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  تهابـش  شتافـص ، نیرتزراب 
یلع نیسح و  نسح و  رقاب ، ماما  زا  شیپ  رباج  هکنیا  اب   (3) .تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمغیپ  لیامش  مسق ! هبعک  راگدرورپ  هب  تفگ :

زین مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  ام  يالوم  .دوب  هتفگن  اهنآ  هرابرد  ینخس  نینچ  یلو  هدید ، ار  مالسلا -  مهیلع  نیسحلا -  نب 
.دشاب یم  رت  لماک  رتشیب و  ربمغیپ  هب  شتهابش  هکلب  تسا ، ربمغیپ  هب  هیبش 

102 ص :

.62/46 راونالا : راحب  - 1

.81/86 راونالا : راحب  - 2
.223/46 راونالا : راحب  - 3
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  هب  تهابش 

.دشن رّـسیم  رما  نیا  ترـضح  نآ  زا  شیپ  ناماما  يارب  هک  يروط  هب  دوب  مدرم  يارب  ماکحا  نایب  مولع و  فشک  شتافـص ، نیرتزراب 
هک یمولع  مامت  لاح  نیا  اب   (1) .دنا هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دامتعا  دروم  دارفا  زا  رفن  رازه  راهچ  هتفگ : ثیدـح  لها  زا  یکی 

دهاوخ نایب  ار  ماکحا  ماـمت  ترـضح  نآ  هک  هداـتفا  ریخأـت  هب  مالـسلا  هیلع  مئاـق  روهظ  يارب  هدـشن و  فشک  دوب ، ترـضح  نآ  دزن 
هیلع نینموملا  ریما  .درک  دهاوخ  شاف  دندیدن  مدرم  رد  ار  نآ  یگتسیاش  ّتیلها و  ناربمغیپ ، ناماما و  زا  ناگتـشذگ  هچنآ  تخاس و 

تسه يرایسب  ملع  اجنیا  رد  ...ًهَلَمَح ؛» َُهل  ُْتبَـصَأ  َْول  ًاّمَج  ًاْملَِعل  انُهیه  َّنِإ  : » دومرف یم  درک و  یم  هراشا  دوخ  هنیـس  هب  یهاگ  مالـسلا 
 . ...مبایب ینالماح  نآ  يارب  رگا 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  هب  تهابش 

نیا و  دندوب -  راچد  نادب  شا  یمارگ  ناردپ  هچنآ  زا  شیب  دوب -  نانمـشد  زا  سرت  تّدـش  هّیقت و  راچد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ 
روط نیمه  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  ام  يالوم  .تسا  حضاو  دنک ، ّتقد  ترـضح  نآ  یگدنز  لاوحا  رد  هک  یـسک  يارب  بلطم 

 - . دش هراشا  نآ  هب  هک  نانچ  تسا - ،

مالسلا هیلعاضر  ماما  هب  تهابش 

سرت هّیقت و  و  دوب ، هدشن  عقاو  شنیرهاط  ناردپ  يارب  هک  يروط  هب  داد ، رارق  ترـضح  نآ  يارب  ار  يرهاظ  ماقم  تسایر و  دنوادخ 
لدب تینما  هب  ار  شسرت  لاعتم  دنوادخ  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  دش ، هتشادرب  يدودح  ات  ترضح  نآ  نامز  رد 

103 ص :

.372/3 بوشآرهش : نبا  بقانم  - 1
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رب ترضح  نآ  هبلغ  و  تسا ، هدشن  رّـسیم  ناینیـشیپ  زا  يدحا  يارب  هک  داد  دهاوخ  یطّلـست  رادتقا و  نیمز  رد  ار  وا  تخاس و  دهاوخ 
.رات بش  ناطلس  رب  تسا  زور  ناطلس  هبلغ  دننام  ناهج  مامت 

نامه زور ، : » دومرف هک  هدمآ  .دیامن  یّلجت  هک  هاگ  نآ  زور  هب  دنگوس  »(1) ؛ یّلَجَت اذِإ  ِراهَّنلاَو  : » هیآ هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
(2) «. ...دوش یم  زوریپ  لطاب  تلود  رب  دزیخاپب ، هاگره  هک  تسا  تیبلا  لها  ام  مئاق 

مالسلا هیلعداوج  ماما  هب  تهابش 

زین مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  دوب ، هتشذگن  راهب  تشه  زا  شرمع  هدیسرن و  نادرم  ّنس  هب  هک  دیـسر  ترـضح  نآ  هب  تماما  یتقو 
.تفرگ تسد  هب  ار  تماما  ياول  ّتیلوفط  نینس  رد  هک  دوب ، روط  نیمه 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  هب  تهابش 

ماجنا ترضح  نآ  يارب  ییاه  میظعت  اه و  مارتحا  ترـضح  نآ  نانمـشد  هک  يروط  هب  هتـشادن ، يدحا  ار  نآ  ریظن  هک  هتـشاد  یتبیه 
تبحم و يور  زا  هن  دوب ، ترـضح  نآ  تبیه  رثا  رب  رما  نیا  هک  دـنداد ، یمن  ماجنا  ار  اـه  مارتحا  نآ  سک  چـیه  يارب  هک  دـنداد  یم 

.دراد یصاخ  بعر  تبیه و  نانمشد -  لد  رد  هژیو  هب  هک -  تسا  روط  نیمه  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  راوگرزب ، نآ  هب  هقالع 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  تهابش 

هب هدـمآ  راحب  رد  هک  یفیرـش  تیاور  نایب  اب  ار  ثحب  نیا  تساجب  هک  تسا  هتـشاد  ار  تفـص  نیمه  زین ، مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ 
.میرب نایاپ 

104 ص :

هیآ 4. لیل ، هروس  - 1
.425/2 یمقلا : ریسفت  - 2
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نب حلاص  رب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ریـسم  زا  نیفرحنم  زا  یهورگ  یلع و  نب  حـلاص  نایـسابع و  هدروآ : هللا  همحر  یـسلجم  موحرم 
ترـضح نآ  رب  دـنتفگ : وا  هب  دـندش و  دراو  وا  رب  دوب -  ینادـنز  وا  دزن  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  هک  یماـگنه  فیـصو - 

هک يدارفا  نیرتدـب  زا  هک  یلاح  رد  منک  راـک  هچ  وا  اـب  تفگ : باوج  رد  .نکم  مهارف  یـشیاسآ  هاـفر و  وا  عضو  رد  ریگب و  تخس 
درک و راضحا  ار  هتشامگ  رفن  ود  نآ  سپس  .دنا  هدیسر  يدنلب  هاگیاج  هب  تدابع  زامن و  رد  نانآ  یلو  ما ، هتـشامگ  وا  رب  ما  هتـسناوت 
راد و هزور  ار  شزور  هک  يدرم  هرابرد  مییوگب  هچ  دـنتفگ : دـینک ؟ یم  رکف  هچ  صخـش  نیا  هراـبرد  امـش ! رب  ياو  تفگ : اـهنآ  هب 
رب هزرل  دنکفیب ، يرظن  ام  هب  هاگره  .دوش  یم  لوغـشم  يراک  هب  تدابع  ریغ  هن  دـیوگ و  یم  نخـس  هن  درذـگ ، یم  تدابع  هب  شبش 
اب دندینـش  ار  راتفگ  نیا  نایـسابع  هک  یماگنه  .درک  میناوتن  يراددوخ  هک  دوش  عقاو  ناملد  رد  وا  تبیه  يروط  هب  و  دـتفا ، ام  مادـنا 

(1) .دنتفر یگدنکفارس  يراوخ و 

مالسلا هیلعءادهشلا  دیس  ترضح  هب  تهابش  موس : لصف 

: هلمج زا  دراد ، دوجو  تهابش  نیا  يرایسب  روما  رد 

لّوا تهابش 

.ینامسآ ياه  باتک  ناربمغیپ و  ّتنس  میرک و  نآرق  رد  اهنآ  ندش  دای  رد  مامتها  تّدش 

مود تهابش 

نآ تداهش  زا  شیپ  هیثرم  يراوگوس و  سلاجم  ندومن  اپرب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  نتـسیرگ  هب  هتـشذگ  ناربمغیپ  مامتها 
بلط و  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  نسحلا -  نب  هّجح  یلوم  جرف  يارب  ندرک  اعد  رد  تسا  هتـشذگ  ناماما  ماـمتها  ریظن  ترـضح ،

.تبیغ عوقو  زا  شیپ  راوگرزب  نآ  روهظ 

105 ص :

.308/50 راونالا : راحب  - 1
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موس تهابش 

.رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  مالسلا ) امهیلعرصع  ماما  نیسح و  ماما   ) ود ره  مامتها  تّدش 

مراهچ تهابش 

هب دش : ضرع  ترضح  نآ  هب  اروشاع  زور  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فاصوا  رد  هک  ود ، نآ  رب  نامز  توغاط  تعیب  ندوبن 
دننام مهدن و  امش  هب  ّتلذ  يراوخ و  يور  زا  ار  متـسد  زگره  مسق ! ادخ  هب  : » دومرف .روآ  دورف  رـس  تناگدازومع  تموکح  مکح و 

.تشذگ تشاد ، دوصقم  رب  تلالد  هک  یبلاطم  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  تبیغ  للع  ثحب  رد  منک .» یمن  رارف  ناگدرب 

مجنپ تهابش 

.دندرب الاب  نامسآ  هب  لاعتم  دنوادخ  نذا  هب  ار  مالسلا ) امهیلع  مئاق  ترضح  نیسح و  ماما   ) راوگرزب ود  ره  ناگتشرف 

مشش تهابش 

اب ندوب  يوزرآ  .دراد  ار  ترضح  نآ  اب  ندش  دیهش  باوث  اروشاع ، زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ندرک  يرای  هب  میمصت  وزرآ و 
، دراد ار  تداهش  باوث  زین  شباکر  رد  شنانمشد  اب  داهج  ترضح و  نآ  ندرک  يرای  دصق  روهظ و  نامز  رد  مالسلا  هیلع  مئاق  ماما 

.دمآ دهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  هک  تسا  هدمآ  تیاور  ود  ره  هرابرد  هک  نانچ 

متفه تهابش 

تّجح ترـضح  .دومرف  تکرح  هفوک  يوس  هب  سپـس  درک ، لوزن  هّکم  رد  تفر و  نوریب  هنیدـم  زا  ناسرت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
(1) .دتفا یم  قافتا  شیارب  نیمه  ریظن  زین  مالسلا  هیلع 

متشه تهابش 

هک هدمآ  لیئربج  مدآ و  يوگتفگ  رد  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  اّما  .تساه  تبیـصم  نیرت  تخـس  راوگرزب  ود  نآ  تبیـصم 
هیلع مئاق  اـّما  (2) و  .دوب دـهاوخ  کچوک  نآ  رانک  رد  اـه  تبیـصم  هک  ددرگ  یم  راـچد  یتبیـصم  هب  وت  دـنزرف  نیا  مدآ  يا  تفگ :

.تسا دیدش  شتنحم  ینالوط و  شتبیصم  هک  تهج  نیا  زا  مالسلا 

106 ص :

.238/52 راونالا : راحب  - 1

.245/44 راونالا : راحب  - 2
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ل»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ياول   - 1

هّصغ مامت  رورسم و  اه  لد  نآ ، رطاخ  هب  هک  تسا  ترـضح  نآ  ياول  مچرپ و  ندش  هتـشارفارب  يارب  ندرک  اعد  مهم ، روما  هلمج  زا 
یم روهظ  نامزلا  رخآ  رد  منادنزرف  زا  يدرم  : » دومرف هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ترـضح  زا  هک  نانچ  ددرگ ، یم  رود  اه 

، دزاس نشور  ار  برغ  قرـش و  دروآرد  زازتها  هب  ار  دوخ  مچرپ  هاگره  تسا ، دمحم  شراکـشآ  مان  دمحا و  شا  یفخم  مان  دنک ... 
لاعتم دنوادخ  ددرگ و  رت  مکحم  مه  نینهآ  هوک  زا  شلد  هکنیا  رگم  دنامن  یقاب  ینمؤم  چیه  سپ  دشک ، ادخ  ناگدنب  رس  رب  تسد 

مه زا  ربق  رد  نینمؤم  هک  دـسرب  وا  هب  روهظ  یلاحـشوخ  زا  يرثا  ربق  رد  هکنآ  رگم  دـنامن  یتّیم  چـیه  و  دـهدب ، وا  هب  درم  لهچ  تّوق 
(1) «. دنهد هدژم  ار  رگیدکی  مالسلا  هیلع  مئاق  روهظ  هب  دننک و  ندید 

م»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تازجعم   - 1

يارب ندرک  اعد  .دوش  یم  تازجعم  زاربا  ثعاب  یهلا  ناگدنب  تیادهو  ادخ  نید  جـیورت  رد  ترـضح  نآ  شـشوکو  مامتها  تّدـش 
.تسا بولطم  حودمم و  ًالقن  ًالقع و  دراد ، غیلب  یعس  ششوک و  ناگدنب  داشرا  نید و  جیورت  رد  هک  یسک  نینچ 

رگم تسین  ایصوا  ناربمغیپ و  تازجعم  زا  يا  هزجعم  چیه  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالسلا ؛ هیلع  ترضح  نآ  تازجعم  اّما  و 
(2) «. نانمشد رب  تّجح  مامتا  يارب  درک ، دهاوخ  راکشآ  ام  مئاق  تسد  رب  ار  نآ  لثم  لاعتم  دنوادخ  هکنیا 

107 ص :

.653/2 نیدلا : لامک  - 1

.357/7 هادهلا : تابثا  - 2
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تنحم   - 2

، دزیخاپب فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  ام -  مئاق  یتقو  هک  یتسرد  هب  : » دومرف هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگ : لیـضف 
: دومرف روطچ ؟ متفگ : دـنک .» یم  دروخرب  اـه  یتحاراـن  هب  دـید  تیلهاـج  مدرم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هچنآ  زا  رتـشیب 

دندیشارت یم  تب  تروص  هب  يا  هتخت  بوچ و  گنـس و  هک  یلاح  رد  دش  ثوعبم  مدرم  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  »
وا هیلع  اهنآ  یگمه  هک  دیآ ، یمدرم  يوس  هب  دزیخاپب و  یلاح  رد  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  ام -  مئاق  یلو  دندرک ، یم  شتـسرپ  و 

(1) «. دننک یم  جاجتحا  هدومن و  لیوأت  ار  هَّللا  باتک 

یم هلتاقم  ترضح  نآ  اب  نآ  يانبم  رب  لیوأت و  ار  هَّللا  باتک  ترضح ، نآ  هیلع  سپ  : » هدمآ ترضح  نامه  زا  يرگید  تیاور  رد  و 
(2) «. دننک

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  بیاصم   - 3

وا رب  مالسلا -  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترـضح  هژیو  هب  شراوگرزب -  دادجا  ناردپ و  بیاصم  دننام  تسا ، رایـسب  ترـضح  نآ  بیاصم 
هک نانچ  تسا ، ّبحتـسم  هدید  تبیـصم  يارب  ندرک  اعد  هدـمآ . -  ریـسفت  رد  هک  نانچ  تسا -  اهنآ  نوخ  ّیلو  هک  تسا ، دراو  زین 

.تسا لوقنم  هدش  دراو  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  هک  یثیداحا  رابخا و  رد 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  لباقتم  تّبحم   - 4

ترضح نآ  يارب  ندرک  اعد  ياه  هزیگنا  نیرت  مهم  زا  ترضح  نآ  هب  نانمؤم  ّتبحم  نانمؤم و  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ّتبحم 
هتـسد نینمؤم : هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ّتبحم  اّما  .تسا و  لاعتم  راگدرورپ  زا  ترـضح  نآ  جرف  لـیجعت  تساوخرد  و 

: هلمج زا  دراد ، تلالد  نآ  رب  رابخا  زا  یفلتخم  ياه 

108 ص :
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رت نابرهم  مه  ردـپ  زا  اهنآ  يارب  هکلب  قیفـش ، ردـپ  نابرهم و  دـلاو  هلزنم  هب  نینمؤم  هب  تبـسن  ماما  دـنک  یم  تلالد  هک  یثیداـحا  . 1
.تسا

.ددرگ یم  ّملأتم  اهنآ  يرامیب  رد  ّرثأتم و  اهنآ  بیاصم  رد  نوزحم و  شنایعیش  نزح  رطاخ  هب  ماما  هک  هدمآ  یتایاور  . 2

.دنک یم  اعد  شنایعیش  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  دنک  یم  تلالد  هک  یثیداحا  . 3

.دنک یم  یسرداد  شناتسود  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دنک  یم  تلالد  يرابخا  . 4

.دوش یم  رضاح  نمؤم  هزانج  عییشت  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دنک  یم  تلالد  هچنآ  . 5

.دشاب یم  اهنیا  ریغ  ناشتافو و  ماگنه  ناشناتسود و  يراتفرگ  ماگنه  مالسلا  مهیلع  ناماما  نتسیرگ  زا  یکاح  هک  یثیداحا  . 6

ن»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  عفن   - 1

: تسا هنوگ  دنچ  رب  ترضح  نآ  كرابم  دوجو  عفانم  هک  نادب 

: تسا عون  ود  رب  نآ  و  رهاظ ، -  هچ  بیاغ و  هچ  ترضح -  نآ  عفانم  لّوا : مسق 

دوجو تاضویف  تاـکرب و  زا  شا  همه  هک  ...و  ناـهج  رد  ياـقب  یگدـنز و  دـننام : دنتـسه ، کیرـش  نآ  رد  قیـالخ  ماـمت  لّوا : عون 
.تسا ترضح  نآ  فیرش 

نآ دـننام  هیموی و  ياهزامن  تقو  ندومن  حـضاو  دـننام : دراد ، صاصتخا  نینمؤم  هب  هک  یناـّبر  تاـیانع  یملع و  تاـضافا  مود : عون 
(1) .تسا

: تسا عون  ود  رب  مه  نآ  هک  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تبیغ  نامز  عفانم  مود : مسق 

ّبترتم ترضح  نآ  روهظ  نامز  راظتنا  رب  هک  يرایسب  ياه  باوث  هلمج : زا  تسا ، رایـسب  نآ  تسا و  نینمؤم  هب  صوصخم  لّوا : عون 
زا هچنآ  زین  تسا و 

109 ص :

.79/3 هعیشلا ، لئاسو  - 1
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باوث ندـش  ربارب  ود  زین  و  دروآ ، میهاوخ  متـشه  شخب  رد  هک  تسا  ّبترتـم  تبیغ  رـصع  رد  ناـنآ  ییابیکـش  ربـص و  رب  اـه  باوـث 
(1) .هدش تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  نانچ  ینامز ، نینچ  رد  اهنآ  کین  ياهراک 

ِلِّهَمَف : » هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  هک  نانچ  تسا ، اهنآ  باذع  ریخأت  نداد و  تلهم  نآ  و  تسا ، نیقفانم  نیرفاک و  صوصخم  مود : عون 
(3) .تسا هدمآ  »(2) ؛ ًاْدیَوُر ْمُْهلِْهمَأ  َنیِِرفاکلا 

: تسا عون  ود  رب  نآ  وا و  روهظ  نامز  عفانم  موس : مسق 

حلـص نیمز ، تاکرب  روهظ  دالب ، ياه  هار  تینما  لدـع ، روهظ  رون ، راشتنا  لثم  دوش ، یم  تادوجوم  قیالخ و  مامت  لماش  لّوا : عون 
(4)  . ...رگید نارک  یب  عفانم  ناوارف و  تاکرب  یسک ، هب  يراد  شین  چیه  ندناسرن  رازآ  نایاپراچ ، ناگدنرد و  یتشآ  و 

: تسا هنوگ  ود  رب  نآ  تسا و  نینمؤم  صوصخم  مود : عون 

زا نتفرگارف  بانج و  نآ  رون  زا  هدافتـسا  ترـضح و  نآ  روضح  فرـش  زا  يرو  هرهب  عافتنا و  نآ  و  اهنآ ، ناگدنز  يارب  لّوا : هنوگ 
(5) .تسا ناشیا  ياه  ندب  زا  اهالب  اه و  يراتفرگ  اه و  يرامیب  ندش  فرطرب  راوگرزب و  نآ  مولع 

هیلع قداص  ماما  .دوش  یم  لخاد  ناـشیاهربق  هب  ترـضح  نآ  روهظ  حرف  یلاحـشوخ و  هلمج : زا  ناـشیا ، ناـگدرم  يارب  مود : هنوگ 
(7) «. مالسلا هیلع  مئاق  روهظ  هب  ناشیاهربق  رد  : » دومرف  (6)« ِهَّللا ِرْصَِنب  َنُونِمْؤُملا  ُحَْرفَی  ٍِذئَمْوَیَو  : » هفیرش هیآ  لیذ  رد  مالسلا 

110 ص :

.333/1 یفاک : - 1
هیآ 17. قراط ، هروس  - 2
.416/2 یمقلا : ریسفت  - 3
.85/53 راونالا : راحب  - 4

/ . 52 راونالا : راحب  - 5
هیآ 4. مور ، هروس  - 6

.172 هّجحملا : - 7
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(1) .ناشگرم زا  دعب  تسا  اهنآ  ندش  هدنز  نینمؤم ، تاوما  يارب  ترضح  نآ  روهظ  نامز  عفانم  هلمج  زا  و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  رون   - 2

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  رون 

رد رگا  هک : نایب  نیا  هب  .تسا  لقع  نآ  رب  لیلد  تسوا ، رون  دوش ، یم  ترضح  نآ  يارب  ندرک  اعد  هزیگنا  هک  يروما  نیرت  مهم  زا 
ار هار  هک  یغارچ  هلیسو  هب  زج  نآ  زا  یصالخ  كانلوه و  ياه  یگدنزغل  هار ، نآ  رد  دیدوب و  یمخ  چیپ و  رپ  هار  رد  یکیرات  بش 

لقع دیتفای ، ییاهر  یهارمگ  زا  دیدش و  صالخ  نآ  هلیسو  هب  هک  دروآ  یغارچ  امـش  يارب  یـسک  هاگ  نآ  .دوبن  رّـسیم  دنک ، نشور 
.دش امش  تیاده  یصالخ و  ببس  وا  راک  نوچ  دینک ، اعد  وا  يارب  هک  دزیگنا  یمرب  ار  امش  ترطف -  عبط و  هکلب - 

ود ره  .تسا و  رون  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـنک  یم  رهاـظ  ار  شدوخ  ریغ  ءایـشا  تسا و  رهاـظ  شدوخ  هک  يزیچ  يارب  تسا  مسا  رون » »
.تسا تاقولخم  نیرترهاظ  نیرتراکـشآ و  دراد  هک  یتالالد  تـالامک و  بسح  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  اریز  .دراد  ار  رون  تیـصوصخ 

يراکـشآ روهظ و  ياهتنم  رد  تسا  بیاغ  هک  لاح  نیع  رد  وا  یلو  دوش ، بیاغ  یهورگ  زا  تسا  نکمم  یهاـگ  ماـما  صخـش  هتبلا 
نامز رد  هبتشم  ياه  مچرپ  هک  دینش  ترضح  نآ  زا  هک  یماگنه  رمع -  نب  لّضفم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  روط  نامه  تسا ،

باـتفآ نیا  زا  اـم  رما  هَّللاو ! : » دوـمرف .يرآ  درک : ضرع  ینیب ؟ یم  ار  باـتفآ  نـیا  : » دوـمرف درک -  هـیرگ  ددرگ  یم  هتـشارفا  تـبیغ 
«. تسا رت  نشور 

یلع دمحم و  : » دومرف هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا  یتیاور  مالـسلا ، هیلع  ماما  دوجو  هب  رگید  تادوجوم  روهظ  رب  لیلد  اّما  و 
زا شیپ  لاس  رازه  ود  زا  امهیلع -  هَّللا  تاولص  - 

111 ص :

.337/52 راونالا : راحب  - 1
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يا هدنـشخرد  هخاش  هشیر و  دندید ، ار  رون  نآ  ناگتـشرف  هک  یماگنه  دندوب ، رون  ّلجوّزع -  دنوادخ -  هاگـشیپ  رد  قلخ ، شنیرفآ 
نیا هک : دومرف  یحو  هب  ّلج -  وّزع  دنوادخ -  تسیچ ؟ رون  نیا  ام ! يادـخ  راگدرورپ و  يا  دـنتفگ : سپ  دـندرک ، هدـهاشم  شیارب 

و نم ، ربـمغیپ  هدـنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يارب  تّوبن  تسا ، تماـما  نآ  هخاـش  تّوبن و  نآ  لـصا  تسا ، نم  رون  زا  يروـن 
(1) «. مدرک یمن  قلخ  ار  مناگدیرفآ  دندوبن ، ود  نیا  رگا  و  دوب ، دهاوخ  نم  ّیلو  تّجح و  مالسلا ، هیلع  یلع  يارب  تماما 

: میروآ یم  ار  اهنآ  زا  یضعب  هک  تسه  هراب  نیا  رد  زین  یحیرص  تایاور 

دنوادخ و هب  سپ  »(2) ؛ اْنلَْزنَأ يِذَّلا  ِروُّنلاَو  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللِاب  اُونِمآ  َف  : » هفیرـش هیآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ : دلاخوبا   - 1
لآ زا  ناـماما  رون  مسق ! ادـخ  هب  رون ، نیا  دـلاخوبا ! يا  : » دوـمرف مدیـسرپ ، .دـیروآ  ناـمیا  میدرک ، لزاـن  اـم  هک  يروـن  شربماـیپ و 
رد ادـخ  رون  هک  مسق  ادـخ  هب  هتفای ، لوزن  هک  دنتـسه  يرون  دـنگوس - ! ادـخ  هب  نانآ -  تمایق ، زور  اـت  تسا  مالـسلا  مهیلعدـمحم 

(3) «. دنتسه اهنآ  نیمز  اه و  نامسآ 

زا و  »(4) ؛ َنوُِحْلفُملا ُمُه  َِکئلوُأ  ُهَعَم  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َروُّنلا  اوُعَبَّتاَو   » لاعتم دنوادخ  هدومرف  هب  عجار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچمه   - 2
(5) «. دنتسه مالسلا  مهیلع  ناماما  نینمؤملا و  ریما  اجنیا  رد  رون  : » دومرف .دنراگتسر  نانآ  دندرک ، يوریپ  تفای ، لوزن  وا  اب  هک  يرون 

روط هب  هادـف -  اـنحاورا  هَّللا -  هیقب  ترـضح  دوجو  رب  دراوم  یخرب  رد  یلو  دنتـسه ، رون  موـمع  روـط  هب  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  هتبلا 
: دوش یم  هراشا  نآ  هب  هک  .تسا  هدش  قالطا  رون  صوصخ 

112 ص :

.11/15 راونالا : راحب  - 1
هیآ 8. نباغت ، هروس  - 2

 . 194 یفاک 1 /  - 3
هیآ 157. فارعا ، هروس  - 4

.195/1 یفاک : - 5
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(1) .دنوش یم  تیاده  وا  هلیسو  هب  نایوج  تیاده  هک  دنوادخ  رون  يا  وت  رب  مالس  هدمآ : ترضح  نآ  هعمج  زور  ترایز  رد   - 1

.دنک یم  مّسبت  دسیون و  یم  يزیچ  تشگنا  اب  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  مدید  مدش  هفوک  دجـسم  لخاد  دیوگ : يراصنا  رباج   - 2
هب یلو  دناوخ ، یم  ار  هیآ  نیا  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد  : » دومرف هدش ؟ امـش  هدـنخ  بجوم  زیچ  هچ  نینمؤملا ! ریما  ای  مدرک : ضرع 

ِتاوـمَّسلا ُروـُن  ُهَّللَا  : » دوـمرف نینمؤـملا !؟ ریما  اـی  هیآ  مادـک  مدرک : ضرع  درادـن .» تفرعم  تسا ، هتـسیاش  هـک  يروـط  هـب  نآ  ینعم 
ِیف نینمؤملا - ) ریما   ) متسه نم  حابصم  ٌحابْصِم -  اهِیف  تسا -  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هوکـشم  ٍهوکْـشِمَک -  ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرَألاَو 

ٍهرَجَش ْنِم  ُدَقُوی  تسا -  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ٌّيِّرُد -  ٌبَکْوَک  ُهَّنَأَک  دنشاب -  یم  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  ٍهَجاجُز - 
رفعج نب  یـسوم  ٍهَِّیقْرَـش -  ال  تسا -  مالـسلا  اـمهیلع  دـمحم  نب  رفعج  ٍهَنُوْتیَز -  تسا -  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  دـمحم  ٍهَکَراـبُم - 
تسا مالسلا  امهیلع  یلع  نب  دمحم  یُِضی ُء -  اُهْتیَز  ُداکَی  تسا -  مالسلا  امهیلع  یسوم  نب  یلع  ٍهَِّیبْرَغ -  الَو  تسا -  مالـسلا  امهیلع 
ِهِرُوِنل هَّللا  يِدْهَی  تسا -  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  ٍرُون -  یلَع  ٌرُون  تسا -  مالسلا  امهیلع  دمحم  نب  یلع  ٌران -  ُهْسَسْمَت  َْمل  َْولَو  - 

(2) «. ٌمِیلَع ْیَش ٍء  ِّلُِکب  ُهَّللاَو  ِساّنِلل  َلاْثمَألا  ُهَّللا  ُبِرْضَیَو  تسا -  مالسلا  هیلع  يدهم  مئاق  ُءآ -  شَی  ْنَم 

رون رد  شناوریپ  دـنک و  یم  تیادـه  رون  هب  تسا و  رون  زا  وا  تسا و  رون  ترـضح  نآ  دوجو  هک  هنوـگ  ناـمه  هکنیا : بلاـج  هتکن 
(3) .تسا رون  هملک  قباطم  دجبا  باسح  هب  فورح  ددع  رظن  زا  مه  شتدالو  خیرات  دنتسه ،

ترضح نآ  رون  ینطاب  يرهاظ و  تاقارشا  هب  دش ، صخشم  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  رـصع -  یلو  ترـضح  ندوب  رون  هک  نونکا 
.میزادرپ یم  مالسلا  هیلع 

113 ص :

.215/102 راونالا : راحب  - 1
هیآ 35. رون ، هروس  لیذ  136/3 ؛ ناهربلا : ریسفت  - 2

( مجرتم  ) .دشاب یم  تسیود  ر )  ) ددع و  شش ، و )  ) ددع و  هاجنپ ، ن )  ) ددع دجبا : باسح  رد  - 3
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.ترخآ رد  ترضح  نآ  رون  يرگید  ایند و  رد  ترضح  نآ  رون  یکی  تسا : هنوگ  ود  هب  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  رون  تاقارـشا  اّما 
.مینک یم  رکذ  هناگادج  ار  مادک  ره  هک 

ایند رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  رون  یگدنشخرد 

: تسا مسق  دنچ  ایند  رد  ترضح  نآ  فیرش  رون  یگدنشخرد 

تدالو زا  لبق  لّوا :

تدالو ماگنه  مود :

تبیغ زا  لبق  موس :

تبیغ نامز  مراهچ :

روضح نامز  مجنپ :

تدالو زا  لبق  لّوا : مسق 

میهاربا يارب  اه  نامسآ  توکلم  هک  یماگنه  دیدرگ ، راکـشآ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  يارب  ترـضح  نآ  رون  قارـشا  توکلم  ملاع  رد 
.دیسر تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یماگنه  دش ، راکشآ  ناگتشرف  يارب  ترـضح  نآ  رون  زین  .دش و  فشک  مالـسلا  هیلع 

(1) .دش راکشآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  ترضح  يارب  جارعم  بش  نینچمه 

تدالو ماگنه  مود : مسق 

هرـس سدق  يرْمَع  نامثع  نب  دـمحم  زا  هک  نانچ  .دیـسر  نامـسآ  ات  هک  دوب  يروط  هب  تدالو  ماگنه  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  رون 
، تشگ عطاس  نامسآ  زارف  رب  ات  شرس  يالاب  زا  يرون  دش ، دلوتم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هک  یماگنه  تفگ : هک  هدش  تیاور 

(2) .دروآ اج  هب  هدجس  لاعتم  راگدرورپ  يارب  داتفا و  هدجس  هب  ور  هب  سپس 

114 ص :

.194 مارملا : هیاغ  - 1
.433/2 نیدلا : لامک  - 2
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ترضح نآ  زا  يرون  دش ، دلوتم  مالسلا  هیلعدّیس  یتقو  هدش : تیاور  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زینک  زا  يرگید  تیاور  رد  و 
تروص و رس و  رب  ار  دوخ  ياه  لاب  دنیآ و  یم  دورف  نامسآ  زا  هک  دید  زین  يدیفس  ناگدنرپ  و  تسا ، عطاس  نامسآ  قفا  ات  هک  دید 
: دومرف دیدنخ و  میداد ، ربخ  ار  بلطم  نیا  دمحموبا  بانج  هب  یتقو  .دـننک  یم  زاورپ  سپـس  دنـشک ، یم  شندـب  ياه  تمـسق  ریاس 

«. دنتسه وا  نارای  دیامن  جورخ  هک  یماگنه  و  دندمآ ، دورف  دازون  نیا  هب  كربت  رطاخ  هب  دندوب ، هکئالم  اهنآ  »

تبیغ زا  لبق  موس : مسق 

.دنا هدومن  هدهاشم  ار  ترضح  نآ  رون  یگدنشخرد  هدش ، ناشبیصن  تبیغ  زا  لبق  ترضح  نآ  رادید  فّرـشت  هک  نینمؤم  زا  یعمج 
يدیدش سرت  درک ، ارم  نتـشک  دصق  فوع  نب  ورمع  هک  یماگنه  دـیوگ : یم  هک  تسا  يروباشین  دـمحم  نب  میهاربا  نانآ  هلمج  زا 

یناوجون مدش  دراو  ترـضح  نآ  رب  یتقو  متفر ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هناخ  هب  منک ، رارف  متـساوخ  یم  دیدرگ ، ضراع  نم  رب 
دوب کیدزن  و  مدرک ، بجعت  ییانشور  رون و  نآ  زا  دیـشخرد ، یم  هدراهچ  بش  هام  دننام  شا  هرهچ  دوب ، هتـسشن  شرانک  رد  مدید 

.تخاس دهاوخ  رود  وت  زا  ار  وا  ّرـش  دـنوادخ  هک  نکم  رارف  میهاربا ! يا  دومرف : نم  هب  هک  میامن  شومارف  مه  ار  مدوخ  لاح  عضو و 
: دومرف داد ؟ ربخ  نم  نطاب  زا  هک  تسیک  نیا  نم ! يالوم  ربمغیپ ! دنزرف  يا  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعدـمحموبا  هب  دوزفا ، متریح  رب 

(1) .تسا نم  هفیلخ  رسپ و  وا 

تبیغ نامز  رد  ترضح  نآ  رون  قارشا  مراهچ : مسق 

.يرهاظ ینطاب و  تسا : مسق  ود  رب 

قیاقح اب  ار  دوخ  ماما  هک  تسا  نینمؤم  لد  رد  ینطاب  قارشا  ینطاب : قارشا 

115 ص :
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دیشروخ زا  نینمؤم  ياه  لد  رد  ماما  رون  هَّللاو ، : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  نانچ  .دننک  یم  هدهاشم  نامیا 
 - ّلجوّزع دـنوادخ -  و  دـننک ، یم  ینارون  ار  نینمؤم  ياه  لد  دـنگوس  ادـخ  هب  ناماما ) نانآ >(  و  تسا ، رت  ینارون  زور  رد  نابات 

(1) «. ددرگ کیرات  ناشلد  هک  دنک  یم  عنم  دهاوخب  هک  ره  زا  ار  ناشیا  رون 

: مینک یم  هدنسب  ینایرج  رکذ  هب  ام  هک  هداتفا  قافتا  رایخا  زا  یضعب  يارب  ترضح  نآ  رون  يرهاظ  قارشا  يرهاظ : قارشا 

: هدمآ هدیسر -  ترضح  تمدخ  هک  یصخش  زا  لقن  هب  يوأملا -  هنج  باتک  رد 

شیارب قیفوت  نیا  دنامب ، مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  ندید  ّتین  هب  هلهس  دجسم  رد  یلاوتم  هبنشراهچ  بش  لهچ  سکره  مدوب  هدینش 
هب کیدزن  هکنیا  ات  مهد  ماجنا  ار  لمع  نیا  هبنـشراهچ  بش  ره  هک  مدرک  ّتین  متفای و  قاـیتشا  رما  نیا  هب  مه  نم  دوش ، یم  لـصاح 

.تشذگ نم  تموادم  زا  لاس  کی 

ار نامـسآ  هریت  ياهربا  کـیرات ، یلیخ  اوه  دوب و  ناتـسمز  ماـیا  مداـتفا ، هار  هداـیپ  تداـع  بسحرب  هک  دوب  يا  هبنـش  هس  زور  رـصع 
یماگنه یلو  مدرک ، تکرح  دمآ ، دنهاوخ  یگشیمه  تداع  هب  مدرم  هکنیا  هب  نانیمطا  اب  نم  .دیراب  یم  من  من  ناراب  دوب و  هدناشوپ 

نوچ تفرگ ، ارم  يدایز  سرت  .دوب  هتفای  تّدـش  قرب  دـعر و  هدـش و  کیرات  اوه  هدرک و  بورغ  باتفآ  مدیـسر ، دجـسم  رد  هب  هک 
مزال متفگ : دوخ  اب  دعب  یلو  مدرک ، تشحو  یلیخ  .دوبن  مه  دمآ ، یم  هبنـشراهچ  بش  ره  هک  یمداخ  یتح  دوبن ، سک  چـیه  ًالـصا 

زا سپ  متساخرب ، برغم  زامن  يارب  .مورب  هفوک  دجـسم  هب  رتدوز  مروآ و  ياجب  ار  صوصخم  مسارم  مناوخب و  ار  برغم  زامن  تسا 
.مدومن صوصخم  مسارم  ماجنا  هب  عورش  برغم  زامن 
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تئارق مدـید و  نآ  رد  یلماک  ییانـشور  مدـش ، تفتلم  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ماقم  هب  فورعم  فیرـش  ماقم  هب  زامن  ياـنثا  رد 
.مدـناسر نایاپ  هب  نانیمطا  لامک  اب  ار  ما  همانرب  سپ  تشگ ، نئمطم  هدوسآ و  ًـالماک  مرطاـخ  شوخ و  ملد  مدینـش ، ار  يرازگزاـمن 

زا اما  دروخن ، ممـشچ  هب  یغارچ  چـیه  یلو  مدـید  یمیظع  ییانـشور  مدـش  لخاد  هک  یماـگنه  متفر ، فیرـش  ماـقم  يوس  هب  سپس 
وا دوجو  هب  ملد  دناوخ ، یم  زامن  هداتسیا  هک  مدید  ملع  لها  سابل  رد  یتبیه  اب  لیلج  يدّیـس  متـشاد ، تلفغ  هراب  نیا  رد  ندیـشیدنا 

هرهچ متفای ، تغارف  یتقو  .مدـناوخ  ار  ترایز  زامن  مدـش و  لوغـشم  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  یلوم  ترایز  هب  .تفای  شیاـسآ 
! مرورس يرآ  مدرک : ضرع  يورب ؟ هفوک  دجـسم  هب  يراد  تسود  دومرف : نم  هب  دنادرگ و  میوس  هب  مّسبت  تفأر و  اب  ار  شا  یمارگ 

.تسا نیا  فجن  لها  ام  تداع 

ناراب عضو  زا  نم  و  میتفر ، یم  هار  کشخ  نیمز  شوخ و  ياوه  ییانـشور و  رد  .متفر  نوریب  وا  اب  میورب ، زیخرب  دومرف : تساخرب و 
رد نم  دوب و  نم  اب  هادف -  یحور  ترضح -  نآ  میدیسر و  دجسم  نآ  هب  هکنیا  ات  متشاد ، تلفغ  مدوب  هدید  رت  شیپ  هک  یکیرات  و 

.ناراب هن  مدید  یکیرات  هن  شتمدخ  رد  ینمیا  یلاحشوخ و  تیاهن 

یکیرات و نیا  رد  تفگ : .نک  زاب  ار  رد  متفگ : رد ؟ هدنبوک  تسیک  تفگ : مداخ  .مدـیبوک  دوب -  لفق  هک  ار -  دجـسم  یجورخ  ِرد 
ار وا  یلو  مدـش ، تفتلم  لیلج  دّیـس  نآ  يوس  هب  دوشگ  ار  رد  مداخ  یتقو  هلهـس ، دجـسم  زا  متفگ : يدـمآ ؟ اـجک  زا  دـیدش  ناراـب 
هب و  دش ، زاب  رد  دییامرفب  انالوم ! ام ! ياقآ  ندرک : ادص  مدرک  عورـش  مدروخ ، ناراب  دوب و  دیدش  یکیرات  اج  همه  ناهگان  مدیدن و 

ياوه مک  رادقم  نامه  رد  مدیدن و  ار  یسک  ًالصا  یلو  مدز ، یم  ادص  متشگرب و  وا  يوجتسج  رد  رس ، تشپ 
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بیجع روما  زا  مدش ، رادیب  مدوب و  باوخ  ییوگ  مدمآ ، نوریب  تلفغ  زا  تقو  نآ  مدـش ، دجـسم  لخاد  .درک  متحاران  ناراب  درس و 
هب متـشاد  اّنمت  یهلا  لـضف  زا  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  تّجح  ترـضح  وا  هک  دـش  نیقی  میارب  مدـید  دّیـس  نآ  زا  هک 

(1) .هَّلل دمحلاو  مدروآ ، ياجب  گرزب  قیفوت  نیا  رب  ار  لاعتم  دنوادخ  رکش  سپ  موش  فّرشم  شرادید 

روهظ نامز  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  رون  قارشا  مجنپ : مسق 

: دومرف .تفای  ینـشور  شراـگدرورپ  رون  هب  نیمز  و  »(2) ؛ اهِّبَر ِرُوِنب  ُضْرَألا  ِتَقَرْـشَأَو  : » هفیرـش هیآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
؟ دوـش یم  هچ  دـنک  روـهظ  هاـگره  درک : ضرع  يوار  .نیمز  ماـما  ینعی  نیمز  [ یبرم  ] راـگدرورپ ضرـألا ؛ ماـما  ینعی  ضرـألا  ّبر 

(3) «. دننک یم  افتکا  ماما  رون  هب  دنوش و  یم  زاین  یب  هام  رون  باتفآ و  رون  زا  مدرم  ماگنه  نآ  : » دومرف

یب دیـشروخ  رون  زا  ناگدـنب  دوش و  یم  ناشخرد  راگدرورپ  رون  هب  نیمز  دزیخاپب ، مالـسلا  هیلع  مئاـق  یتقو  : » دومرف ترـضح  نآ  و 
(4) «. دوش یم  یکی  زور  بش و  دندرگ و  یم  زاین 

ترخآ رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  رون  قارشا  اّما  و 

رد ناشتسار  تمس  رد  شیپاشیپ و  نانآ  رون  »(5) ؛ ْمِِهناْمیَِأبَو ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  ْمُهُرُون  یعْسَی  : » هفیرش هیآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
تشهب لها  لزانم  هب  ات  دنور  یم  نینمؤم  تسار  تمس  شیپاشیپ و  تمایق  زور  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  : » دومرف .تسا  تکرح 

(6) «. دنهد لزنم  ار  نانآ 
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ياه  تمعن   - 3

دوجو تکرب  هب  همه  ینطاب  يرهاظ و  ياه  تمعن  زا  دنرو  هطوغ  نآ  رد  ناگدـنب  هک  اه  تمعن  زا  هچنآ  دـش ، مولعم  موس  شخب  رد 
.تسا ترضح  نآ  يارب  ندرک  اعد  بجوم  هک  تسا  ییاهزیچ  نیرت  میظع  زا  رما  نیا  و  تسا ، مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  فیرش 

یم یـسرپزاب  [ هژیو  ] تمعن نآ  زا  زور  نآ  رد  هاگ  نآ  ِمیِعَّنلا ؛» ِنَع  ٍذـِئَمْوَی  َُّنلَئُْـسَتل  َُّمث  : » هکرابم هیآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(1) «. دوش یم  تساوخزاب  هتشاد ، ینازرا  ناشیا  هب  شتیب  لها  ربمایپ و  هطساو  هب  ادخ  هک  ییاه  تمعن  زا  تّما ، نیا  : » دومرف .دیوش 

(2) «. میتسه ام  صاخ ) تمعن  تمعن /  میعن >(  نآ  : » دومرف هیآ  نیمه  هرابرد  زین  و 

، تسا هدش  دراو  هراب  نیا  رد  يرابخا  هک  نانچ  دراد ، یصاخ  یگژیو  شروهظ  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياه  تمعن  هتبلا 
دنهاوخ مّعنتم  یتمعن  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  نامز  رد  نم  تّما  : » دومرف هک  تسا  لوقنم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هلمج  زا 

دنک یمن  اهر  ار  یهایگ  چـیه  نیمز  دراب و  یم  اهنآ  رب  ار  شتمحر  ناراب  نامـسآ  دـنا ، هتـشگن  معنتم  نآ  لثم  هب  هاگ  چـیه  هک  دـش 
(3) «. دروآرب ار  نآ  هکنیا  رگم 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  فورعم  هب  رما  رکنم و  زا  یهن  مالسا و  ترصن   - 4

زا نایهان  فورعم و  هب  نارمآ  نوچ  دشاب ، یم  اهنآ  هدنهد  ماجنا  يارب  ندرک  اعد  بجوم  عرش  لقع و  مکح  هب  روما  نیا  زا  مادکره 
.تسا رایسب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  شزیگنا  رد  تایاور  تایآ و  و  دنتسه ، نیملسم  ياهژد  نید و  نارادساپ  رکنم 

119 ص :
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یمهم هضیرف  تسا ، احلـص  شور  ایبنا و  هار  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  : » دومرف ینـالوط  یثیدـح  نمـض  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
زا ددرگ ، یم  دابآ  نیمز  ددرگ و  یم  عفد  ملاظم  دوش ، یم  لالح  اه  بسک  نمیا و  اه  شیارگ  اپرب ، ضئارف  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا 

دیروآ و نابز  هب  دینک و  راکنا  ناتیاه  لد  اب  سپ  دبای ، یم  تماقتسا  نید  ِرما  دوش و  یم  هتفرگ  ماقتنا  فاصنا -  قیرط  هب  نانمشد - 
(1) «. دیسرتن یسک  شنزرس  تمالم و  زا  ادخ  هار  رد  دینزب و  هانگ  لها  يور  هب 

، تسین شدننام  سک  چیه  هک  تسا  نانچ  نآ  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  ترضح  نآ  ششوک  یعس و  هک  تسین  هدیشوپ  و 
رگید هک  يروط  هب  درادرب ، ایند  ياج  همه  زا  ار  تارکنم  مامت  هک  تسا  رومأم  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  اریز 

.دشاب هتشاد  یهانپ  دوخ  رکنم  لعف  يارب  هک  دنامن  یقاب  يدحا 

یناسک »(2) ؛ ...ِرَْکنُملا ِنَع  اْوَهَنَو  ِفوُْرعَملِاب  اوُرَمَأَو  َهاکَّزلا  اْوَتآَو  َهالَّصلا  اُوماقَأ  ِضْرَألا  ِیف  ْمُهاَّنَّکَم  ْنِإ  َنیِذَّلَا  : » هفیرش هیآ  ریسفت  رد 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  دـنناسرب ، [ قحتـسم هب   ] تاـکز و  دـنراداپب ، ار  زاـمن  میهد ، ییاـناوت  ار  ناـنآ  نیمز ، رد  هاـگره  هـک 
نیمز براغمو  قراشم  لاعتم  يادخ  تسا ، مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  يارب  نیا  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دنیامن ،

نیب زا  ار  لطاب  اه و  تعدب  شنارای  وا و  هلیسو  هب  لاعتم  يادخ  دزاس و  راکشآ  ار  نیدو  دروآرد ، شباحصا  يدهم و  فرصت  هب  ار 
«. دومن دنهاوخ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دوشن و  هدید  ملظ  زا  يرثا  هک  ییاج  ات  درب ...  یم 

نینمؤم يارب  لوسر و  ادخ و  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تحیصن   - 5

.هاوخریخ تسرپرس  يا  وت  رب  مالس  ُحِصاّنلا ؛» ُِّیلَولا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » هک هدمآ  ترضح  نآ  ترایز  رد 

120 ص :

.56/5 یفاک : عورف  - 1
هیآ 41. جح ، هروس  - 2
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تسار و هب  لـیامت  ...دـیوش  میلـست  اـم  هب  دـینک و  هشیپ  ار  ادـخ  ياوـقت  : » تسا نینچ  ترـضح  نآ  فیرـش  تاـعیقوت  زا  یکی  رد  و 
یهاوخریخ تحیصن و  ار  امش  نم  هک  نشور ، ّتنس  يانبم  رب  یتسود  اب  دیزاس  دوخ  دصقم  ار  ام  و  دیشاب ، هتـشادن  پچ  هب  فارحنا 

(1) «. تسا هاوگ  دهاش و  امش  نم و  رب  دنوادخ  مدرک و 

و»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تیالو   - 1

هب هک  تسا  يروما  نیرت  مهم  زا  ام ، رب  ترضح  نآ  تیالو  زینو  ترضح  نآ  هب  تبسن  ام  يالو  دنوادخ و  يارب  ترضح  نآ  تیالو 
: دوش یم  ثحب  عوضوم  هس  اجنیا  رد  .تسا  ترضح  نآ  يارب  اعد  هزیگنا  بجوم و  یعرش  یلقع و  لیلد 

هکره سپ  تسا ، ّتبحم  ینعم  هب  واو -  حتف  هب  اجنیارد -  تیالَو  دنوادخ : هب  تبسن  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تیالو  لّوا ، عوضوم 
هب دنـشاب  یم  ّلجوّزع -  دنوادخ -  يایلوا  حـلاص ، هتـسیاش و  ِنینمؤم  همه  نیاربانب  تسادـخ ، ّیلو  دراد ، یم  تسود  ار  وا  دـنوادخ 
هک دیشاب  هاگآ  »(2) ؛ َنوُقَّتَی اُوناکَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُونَزْحَی  ْمُه  الَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ِهَّللا ال  َءآ  ِیلْوَأ  َّنِإ  الَأ  : » دـیامرف یم  هک  هیآ  نیا  لیلد 

.دنتخاس هشیپ  يوقت  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ  دنوش ، نیگهودنا  هن  تسه و  نانآ  رب  یسرت  هن  ادخ  يایلوا 

ترـضح نآ  يارب  ندرک  اـعد  رد  هک  تسا  نیا  یـضتقم  اـم  یتسود  مالـسلا : هیلع  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  اـم  تیـالو  مود : عوضوم 
رما نیا  و  تسا ، هتخیمآ  نانآ  تشرس  اب  هتفهن و  رشب  دارفا  داهن  رد  بوبحم  يارب  ندرک  اعد  نوچ  .میشاب  هتـشاد  تیّدج  شـشوک و 

رب ار  ترضح  نآ  يارب  اعد  تسا  مزال  یتح  .تسا  حضاو  ًالماک 

121 ص :

.279/2 جاجتحا : - 1
هیآ 62 و 63. سنوی ، هروس  - 2
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راثآ عفاـنم و  رب  هفاـضا  دـسر ، یم  قیـالخ  هب  ترـضح  نآ  دوجو  تکرب  هب  اـه  هرهب  عفاـنم و  ماـمت  اریز  .میرادـب  مدـقم  ییاـعد  ره 
، دشاب رتشیب  ترـضح  نآ  فیرـش  دوجو  تاریخ  هب  تبـسن  شتفرعم  هک  ره  و  تسا ، ترـضح  نآ  روهظ  رب  فقوتم  هک  یـصوصخم 

ّتبحم لامک  و  دریگ ، یم  همـشچرس  یتسود  ّتبحم و  لامک  زا  اعد  رد  شـشوک  مامتها و  اریز  تسا ، رت  مهم  وا  رظن  رد  ندرک  اعد 
ترـضح و نآ  يارب  ندرک  اـعد  رد  مالـسلا  مهیلع  هّـمئا  ماـمتها  تّدـش  هوـجو  زا  یکی  نـیا  دوـش و  یم  لـصاح  تـفرعم  لاـمک  زا 

.دشاب یم  دنوادخ  هاگرد  زا  شجرف  لیجعت  تساوخرد 

هک دـشاب ، یم  شجرف  يارب  اعد  رد  ام  شـشوک  مامتها و  بجوم  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  ام  يـالو  ّتبحم و  یتسود و  هکنیا : هجیتن 
.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  مینک  اعد  ترضح  نآ  يارب  تسا  مزال  تسا ، ام  هب  طوبرم  هچنآ  نامدوخ و  يارب  ندرک  اعد  زا  رت  شیپ  رتشیب و 

یتسرپرـس ءالیتسا و  هطلـس و  ینعم  هب  واو -  رـسک  هب  اج -  نیا  رد  تیـالِو  اـم : رب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تیـالو  موس : عوضوم 
هللا یلـص  ربمایپ  ْمِهِـسُْفنَأ ؛» ْنِم  َنِینِمْؤُملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلَا  : » هفیرـش هیآ  رد  هک  تسا  نامه  ام  رب  ترـضح  نآ  تیـالو  زا  روظنم  و  تسا ،

هک میشاب  هتشاد  رواب  نیقی و  هاگره  و  هدش ، حیرصت  نآ  هب  .تسا  رتراوازس  ناشدوخ  هب  تبـسن  نانآ  زا  نانمؤم  هب  تبـسن  هلآو  هیلع 
همه رد  هک  تسناد  میهاوـخ  مزـال  دوـخ  رب  تسا ، یلوا  رت و  هتـسیاش  اـم  دوـخ  زا  تسا ، اـم  هب  قـلعتم  هـچنآ  ماـمت  رد  ترـضح  نآ 

مینادب و رت  هتسیاش  یلوا و  ار  ترضح  نآ  تسا ، حالص  ریخ و  ره  دیلک  هک  ندرک  اعد  هلمج  زا  تسا ، ام  هقالع  دروم  هک  ییاهزیچ 
.میرادب مّدقم 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  لاصو   - 2

هتساوخ تیاهن  و  ناقاتشم ، يوزرآ  نیرخآ  ناتسود و  جئاوح  ّمها  لاصو 

122 ص :
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 - نسحلا نب  هّجح  نامز  ماما  لاصو  رد  لیجعت  هلأسم  نوماریپ  ناشیا  جـئاوح  نیرت  مهم  نانآ و  ياهاعد  نیرتشیب  هک  تسا ، ناـفراع 
: دنا هتفگ  شوخ  هچ  دنز ، یم  رود  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع 

ُمُْکیَلَع ِنافِسْأَی  ِیفْرَطَو  يِداُؤف 

يِْدنِع ُمُکُرْکِذَو  یِحوُر  ُمُکَْدنِعَو 

ُمُکارَأ یّتَح  َْشیَعلا  ُُّذلَأ  ُتَْسلَو 

ِْدلُخلا ِهَّنَج  ْوَأ  ِسْوَدْرِفلا  ِیف  ُْتنُک  َْولَو 

.تسا نم  دزن  امش  دای  امش و  شیپ  ملد  ناج و  و  تسا ، راب  فسا  امش  رب  ما  هدید  لد و 

.مشاب نادواج  تشهب  ای  سودرف  رد  هک  دنچره  منیبب ، ار  امش  هکنیا  ات  مرب  یمن  تّذل  یگدنز  زا  نم 

ه»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ّمه   - 1

میوش یم  بکترم  هک  یناهانگ  مدرم و  ياه  لد  نداتفا  دیدرت  هب  مالسا و  لها  یناوتان  فعـض و  رطاخ  هب  ترـضح  نآ  هودنا  ّمه و 
هک داب  ام  رب  سپ  .دوش  یم  مولعم  ترـضح  نآ  تاـعیقوت  یـضعب  زا  رما  نیا  هک  ناـنچ  دـشاب ، یم  میراد  یـصاعم  رب  هک  يرارـصا  و 

.مینک اعد  راوگرزب  نآ  هودنا  ندش  فرطرب  يارب 

قافن قاقش و  رفک و  ياهانب  مده   - 2

قداص ماما  زا  هک  هبدـن -  ياعد  رد  .تسا  نانمـشد  ضغب  مزاول  زا  اریز  دـشاب ، یم  ترـضح  نآ  يارب  ندرک  اعد  تابجوم  هلمج  زا 
«. قافن كرش و  ياهانب  هدننک  ناریو  تساجک  : » هدمآ تسا -  يورم  مالسلا  هیلع 

دجسم هفوک و  هب  دراذگ ، یم  اپ  ریز  ار  نیمز  برغ  قرش و  هکنآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  مئاق  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زین  و 
سپ هیلع -  هَّللا  هنعل  هیواعم -  نب  دیزی  هک  يدجسم  دیآ و  یم  نآ 

123 ص :
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نوعلم دزاسب  ار  نآ  هکره  تسین ، ادخ  يارب  هک  يدجسم  زین  .دزاس و  یم  ناریو  هدرک ، انب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نتـشک  زا 
(1) «. نوعلم تسا 

ناگدنب تیاده   - 3

ترـضح نآ  يارب  اعد  بجوم  هک  تسا  یقوقح  نیرت  میظع  زا  راوتـسا ، شور  حیحـص و  هار  هب  ادـخ  ناگدـنب  ییامنهار  تیادـه و 
هیلع رقاب  ماما  زا  هک  یثیدح  رد  هک  نانچ  تسا ، ناگدنب  ندرک  هدنز  ایحا و  عاونا  نیرت  مهم  زا  رما  نیا  اریز  دـشاب ، یم  مالـسلا  هیلع 

(2) .تسا هتشگ  حیرصت  ینعم  نیا  هب  هدش  تیاور  مالسلا 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  نارجه   - 4

راشف نیا  لمحت  ربص و  يارب  يور  نیمه  زا  تسا ، ترضح  نآ  صلخم  ناتـسود  يارب  راشف  هجنکـش و  عاونا  نیرتدیدش  زا  نارجه ،
باذـع و ندـش  فرطرب  يارب  اعد  رد  مامتها  تیّدـج و  هک  تسین  يدـیدرت  هتبلا  .دـنا  هدومرف  هدـعو  رایـسب  شاداپ  تبیغ ، نامز  رد 

«. دوش یم  بآ  دنیب ، یم  تبیغ  نامز  رد  هچنآ  زا  نمؤم  لد  : » هک تسا  ثیداحا  زا  یضعب  رد  .تسا و  نادنمدرخ  يرطف  یتحاران ،

ي»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  نمُی   - 1

.ددرگ یم  مولعم  میدروآ ، باتک  نیا  رد  هچنآ  زا  مالسلا  هیلعرصع  ماما  دوجو  تنمیم 

124 ص :

.34/53 راونالا : راحب  - 1
.20/2 راونالا : راحب  - 2
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جرف يارب  اعد  جیاتن  مجنپ : شخب 

جرف يارب  اعد  جیاتن 

هَّللا لّجع  نامزلا -  بحاص  یلوم  جرف  لیجعت  هلأسم  رب  مهم  هدیاف  هرمث و  یبوخ و  هچره  هک  تسا  نیا  شخب  نیا  رد  یلـصا  فده 
یم هک  تسا  یبلاـطم  نیمه  رد  رـصحنم  اـعد  نیا  دـیاوف  هک  تفگ  ناوت  یمن  هتبلا  میرواـیب ، اـجنیا  تسا ، بترتـم  فیرـشلا -  هجرف 

.دوش هتفای  یبلاطم  میا ، هدروآ  هچنآ  رب  هفاضا  اسب  هچ  هکلب  میروآ ،

.مهدب باوج  ار  دسرب ، دارفا  یضعب  رظن  هب  تسا  نکمم  هک  يا  ههبُش  مناد  یم  مزال  مزادرپب ، جیاتن  نیا  رکذ  هب  هکنیا  زا  لبق  اّما 

یب مدرم  زا  نیاربانب  تسا ، تاقولخم  هب  تاکرب  ندیسر  هلیسو  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نوچ  هک  دوش  مّهوت  یضعب  يارب  تسا  نکمم 
؟ تسه مدرم  ياعد  هب  يزاین  هچ  نیاربانب  تسا ، ینغتسم  زاین و 

: میهد یم  خساپ  هجو  دنچ  هب  مّهوت  نیا  هب 

نیا هک  تسین  يدـیدرت  و  تسا ، يراوگرزب  درمدار  هب  يریقف  ریقح  صخـش  هیدـه  باب  زا  ترـضح  نآ  يارب  ام  ياعد  هکنیا  فلا )
.دشاب یم  بابرا  هب  تبسن  ناگدنب  هویش  نیا  تسا و  گرزب  نآ  ششخب  هب  ریقف  نیا  زاین  هناشن 

: دنا هتفگ  شوخ  هچ 

يدارج نار  هچروم  يدیع  هب 

نامیلس رهب  زا  هیده  يدومن 

سکره شیوخ  ردق  هک  اتفگ  شوخ  هچ 

ناطلس میدقت  يا  هیده  دیامن 

125 ص :
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ام رب  هتفرگ ، همـشچرس  ام  دوخ  هیحان  زا  هک  تسا  یعناوم  ببـس  هب  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاـص  اـم  يـالوم  روهظ  ریخأـت  نوچ  ب )
رد مالـسلا  هیلعرـصع  ماـما  جرف  لـیجعت  يارب  ندرک  اـعد  سپ  .میهاوـخب  ار  عـناوم  نآ  ندرک  فرطرب  لاـعتم  دـنوادخ  زا  هک  تسا 
نآ زا  یعیقوت  رد  .هدومرف  هراشا  ینعم  نیا  هب  مه  ترـضح  نآ  دوخ  .دـشاب  یم  ناـملاح  هب  دـنمدوس  ناـمدوخ و  يارب  اـعد  تقیقح 
هیلع ترـضح  نآ  يزاین  یب  هب  هراشا  نیا  (1) و  «. تسا امش  جرف  نآ  هک  جرف  لیجعت  يارب  دینک  اعد  رایسب  و  : » تسا هدمآ  ترـضح 

.دشاب یم  ام  زا  مالسلا 

دنوش یم  راچد  اه  هودـنا  اه و  مغ  اه و  يرامیب  هب  دوخ -  یناسنا  عضو  ياضتقم  هب  مالـسلا -  مهیلع  ناماما  هک  تسین  يدـیدرت  ج )
، يراتفرگ الب و  عفد  لیاسو  نیرت  مهم  زا  و  تسا ، هتخاس  نامیا  لـها  زا  لـیاسو  نآ  زا  یخرب  هک  تسا  یلیاـسو  اـهنآ  عفر  يارب  هک 

.تسا نتساوخ  ادخ  زا  ندرک و  اعد  رد  مامتها  تیّدج و 

: میزادرپ یم  تسا ، بترتم  جرف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  رب  هک  ییاه  یگژیو  دیاوف و  راثآ و  نایب  هب  نونکا 

عیقوت رد  مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  هب  لمع   - 1

امـش جرف  نآ  هک  جرف  لـیجعت  يارب  دـینک  اـعد  رایـسب  و  : » تسا هدـمآ  نینچ  هدـش ، تیاور  ترـضح  نآ  زا  هـک  یفیرـش  عـیقوت  رد 
(2) «. تسا

اُونَمآ ال َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دـیامرف یم  ّلج -  وّزع  دـنوادخ -  سپ  هدـش ، عقاو  تبیغ  زا  هچنآ  ّتلع  اّما  و  تسا : نینچ  راـتفگ  نیا  لـبق 
اشفا ناتیارب  رگا  هک  ییاهزیچ  زا  دینکن  لاؤس  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »(3) ؛ ْمُکْءوُسَت ْمَُکل  َْدُبت  ْنِإ  َءآ  یْشَأ  ْنَع  اُولَئْسَت 

126 ص :

.181/53 راونالا : راحب  و  284/2 ؛ جاجتحا : و  485/2 ؛ نیدلا : لامک  - 1
485/2؛ نیدلا : لامک  - 2
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، تشاد رارق  ناشندرگ  رب  شنامز  توغاط  زا  یتعیب  هکنیا  رگم  دندوبن  مناردپ  زا  کی  چیه  هک  یتسرد  هب  .تسا  امش  ررـض  هب  دوش ،
رد نم  زا  يرو  هرهب  هوحن  اّما  .دـنرادن و  یتعیب  مندرگ  رب  اه  توغاط  زا  مادـک  چـیه  منک ، یم  جورخ  هک  یماگنه  نم  هکنآ  لاح  و 

لها ینمیا  هیاـم  هّتبلا  نم  .دـشاب و  هدـناشوپ  ناگدـید  زا  ار  نآ  ربا  هک  یماـگنه  تسا  دیـشروخ  زا  يرو  هرهب  دـننامه  متبیغ  نارود 
زا ندش  هاگآ  يارب  و  دیسرپم ، درادن  يا  هدیاف  امش  يارب  هچنآ  زا  سپ  دننامسآ ، لها  ینمیا  هیام  ناگراتس  هک  نانچمه  متسه  نیمز 
يا وترب  مالـس  و  تسامـش ، جرف  نآ  هک  جرف  لیجعت  يارب  دـینک  اـعد  رایـسب  و  دـیزادنیم ، تمحز  هب  ار  دوخ  دـیرادن  فیلکت  هچنآ 

(1) «. دشاب قح  هار  وریپ  هکره  ربو  بوقعی  نب  قاحسا 

تمعن ندش  دایز   - 2

: ددرگ یم  نایب  لصف  دنچ  رد  هراب  نیا  رد  نخس 

.تسا تمعن  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  دوجو  هکنیا  فلا )

.تسا بجاو  تمعن  رکش  ب )

.تسا نآ  ینوزف  هیام  تمعن  رکش  ج )

.تسا رکش  ماسقا  زا  ندرک  اعد  هکنیا  رکش و  ماسقا  د )

.تسا تمعن  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  دوجو  فلا )

و دنمدوس ، مولع  ینّابر و  فراعم  نتخانـش  هب  يراگتـسر  هیام  هک  تسا  نآ  اه  تمعن  نیرت  هدنزرا  نیرت و  مهم  هک  تسین  يدـیدرت 
یم هتخانش  دنوادخ  وا  هطساو  هب  هک  تسا  ماما  نامه  تمعن  نیا  و  دوش ، یم  يورخا  هنادواج  ياه  تمعن  الاو و  تاجرد  هب  ندیسر 

.دنیآ یم  لیان  هّصاخ  تایانع  هیلاع و  تاماقم  زا  دنهاوخب  هچنآ  هب  وا  ببس  هب  ناگدنب  و  ددرگ ، یم  تدابع  دوش و 

127 ص :
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رهاظ و ياـه  تمعن  دـنوادخ  و  »(1) ؛ ًهَنِطابَو ًهَرِهاظ  ُهَمَِعن  ْمُْکیَلَع  َغَبْـسَأَو  : » هیآ هرابرد  مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  اذـل 
«. تسا بیاغ  ماما  نطاب  تمعن  رهاظ و  ماما  رهاظ  تمعن  : » دومرف .درک  تیانع  امش  رب  ار  شیوخ  نطاب 

.تسا بجاو  تمعن  رکش  ب )

: هـلمج زا  دراد  تلـالد  ینعم  نـیا  رب  زین  نآرق  زا  یتاـیآ  دـنک ، یم  مـکح  تـمعن  رکـش  بوـجو  هـب  میلـس  لـقع  هـکنیا  زا  هتـشذگ 
ياه تمعن   ] دیرازگ و رکـش  نم  يارب  منک و  دای  ار  امـش  ات  دینک  دای  ارم  سپ  »(2) ؛ ِنوُرُفْکَت الَو  ِیل  اوُرُکْشاَو  ْمُکْرُکْذَأ  ِینوُرُکْذاَف  »

.دینکم نارفک  [ ارم

.دینک یم  تدابع  ار  وا  رگا  دیروآ ، ياج  هب  ار  يادخ  رکش  و  »(3) ؛ َنوُُدبْعَت ُهاّیِإ  ُْمْتنُک  ْنِإ    ِ ِهَّلل اوُرُکْشاَو  »

 . ...رگید رایسب  تایآ  و 

.تسا نآ  ینوزف  هیام  تمعن  رکش  ج )

زا .دـنک  یم  تلالد  ینعم  نیا  رب  رایـسب  تایاور   (4)« ٌدیِدََشل ِیباذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئلَو  ْمُکَّنَدـیِزََأل  ُْمتْرَکَـش  ِْنَئل  : » هفیرـش هیآ  رب  هوالع 
هب نک و  يرازگـساپس  داد ، یتمعن  ار  وت  هکره  هدـش : هتـشون  تاروت  رد  : » دومرف هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هکنیا  هلمج 

رادـیاپ دـندرگ ، یـساپسان  رگا  دـنور و  یمن  نیب  زا  دـنوش ، يرازگرکـش  اه  تمعن  رگا  هک  .يامنب  ماعنا   ، تفگ ساپـس  ار  وت  هکره 
(5) «. تسا اه  ینوگرگد  زا  ینمیا  اه و  تمعن  ینوزف  هیام  رکش  دننامن ،

128 ص :
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.تسا رکش  ماسقا  زا  ندرک  اعد  هکنیا  رکش و  ماسقا  د )

ینابز و رکـش  یبلق و  رکـش  اهنآ ، هشیر  و  دراد ، یفلتخم  ماسقا  عاونا و  ناسحا  و  تسا ، ناـسحا  ناـسحا ، رکـش  هک  تسا  حـضاو  ُرپ 
ماما هک  نانچ  دریذپ ، یم  ققحت  تسا  دـنوادخ  يوس  زا  هکنیا  نتـسناد  تمعن و  نتخانـش  اب  یبلق  رکـش  .تسا  ندـب  ياضعا  اب  رکش 
هدرک ادا  ار  شرکـش  تخانـش ، ار  نآ  دوـخ  لد  بـلق و  هـب  سپ  داد ، وا  هـب  یتـمعن  دـنوادخ  هـکره  : » دوـمرف مالــسلا  هـیلع  قداـص 

(1) «. تسا

ماسقا زا  رگید  مسق  ود  هک  ندب -  نابز و  هب  دوصقم  ندومن  راکـشآ  و  ندوب ، تمعن  نآ  میظعت  ددص  رد  تخانـش ، نیا  راثآ  زا  هتبلا 
زا .تسا و  نآ  يرادیاپ  يارب  ندرک  اعد  تمعن و  ندومن  وگزاب  نتفگ و  انث  دمح و  نابز ، هب  رکـش  راثآ  زا  و  دـشاب ، یم  دـنرکش - 

يرود تمعن ، هنارکش  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ  .دشاب  یم  تدابع  تعاطا و  هب  مامتها  تیّدج و  یندب ، رکـش  راثآ 
««. نیملاعلا ّبر  هَّلل  دمحلا  : » دیوگب یسک  هک  تسا  نآ  رکش  مامت  تسا و  تامّرحم  زا 

.دنک یم  لماک  ار  نآ  نابز  هب  دمح  دوش و  یم  لصاح  تامّرحم  زا  يرود  اب  رکش  لصا  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  ثیدح  نیا  رهاظ  زا 

تمعن نیرت  مهم  زا  مالسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  ام  يالوم  دوجو  هک  نادب  دش ، مولعم  رکـش  ماسقا  تمعن و  رکـش  بوجو  هک  لاح 
نآ اب  یتمعن  چـیه  هک  تسا  یتمعن  هکلب  تسا ، یگرزب  تمعن  دوخ  تمعن  نیا  هب  تبـسن  ام  نتـشاد  تفرعمو  تساـم ، رب  یهلا  ياـه 
زا ینطاب  يرهاظ و  ياه  تمعن  مامت  هک  میدرک  نایب  و  دشاب ، یم  نآ  هّمات  ّتلع  نامیا و  هدننک  لیمکت  ءزج  اریز  دوش ، یمن  هسیاقم 

نیرتشیب هک  تسا  بجاو  ام  رب  سپ  تسا ، مالسلا -  هیلع  ماما  دوجو  ینعی  گرزب -  تمعن  نیا  ياه  هخاش 

129 ص :
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ّلجوّزع دنوادخ -  اریز  میوش ، لیان  مه  رگید  گرزب  ياه  تمعن  هب  ات  میدنب ، راک  هب  تمعن  نیا  رکش  ءادا  رد  ار  مامتها  ششوک و 
.تسا ریذپان  فّلخت  یهلا  هدعو  و  دنک ، نوزفا  شتمعن  دروآ  ياج  هب  تمعن  رکش  سکره  هک  هداد  هدعو  - 

هک میهد  ماجنا  دیاب  تسا  هتخاس  ام  تسد  زا  هچنآ  یلو  تسین ؛ رودـقم  ام  يارب  یهلا  تمعن  گرزب  نیا  قوقح  مامت  ندرک  ادا  هتبلا 
: دوش یم  لصاح  رما  دنچ  هب 

یهلا يالاو  تمعن  نیا  تفرعم  یبلق و  تخانش   - 1

راوگرزب نآ  لیالد  رشن  لیاضف و  ندرک  نایب   - 2

ترضح نآ  دوجو  یتمالس  يارب  نداد  هقدص   - 3

.دشاب یم  شهاگرد  هب  ندش  کیدزن  هیام  دنسپ و  دروم  هک  ییاهراک  نداد  ماجنا  اب  وا ، يوس  هب  ندروآ  يور   - 4

.میدرگ وا  يوس  هب  لابقا  رکش و  لها  زا  ات  دنوادخ  زا  وا  تفرعم  تساوخرد   - 5

تمعن رکش  ماسقا  زا  یکی  نیا  .تبیغ و  يالتبا  هدرپ  ندش  هدیچرب  ترضح و  نآ  جرف  لیجعت  يارب  هناصلاخ  ياهاعد  هب  مامتها   - 6
.تسا

زا ات  دینک  اعد  وا  ّقح  رد  دیتشادن ، یشاداپ  رگا  دیهد ، شاداپ  وا  هب  درک ، یکین  امـش  هب  سکره  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
(1) «. دیا هداد  شاداپ  ار  وا  یکین  هک  دینادب  دوخ 

وا هک  تسا  نآ  دیامن  یکین  تا  هرابرد  هک  یسک  ّقح  اّما  و  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  قوقحلا  هلاسر  رد  مالـسلا  هیلعداّجـس  ماما  زا  و 
، ینک اعد  شّقح  رد  تیادخ  دوخ و  نیب  صالخا  اب  يرامش و  الاو  ار  شهاگیاج  ییامن و  وگزاب  ار  شکین  راک  ییوگ و  ساپـس  ار 

(2) «. هدب ار  ششاداپ  یتسناوت  يزور  رگا  و  يا ، هدروآ  ياج  هب  نلع  ّرس و  رد  ار  وا  رکش  يدرک  ار  راک  نیا  رگا  سپ 

130 ص :
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یبلق تّبحم  راهظا   - 3

اضعا و رد  یـضعب  و  نابز ، رد  نآ  راثآ  زا  یـضعب  هک  دراد  رایـسب  راثآ  یلو  تسا ، یفخم  هدیـشوپ و  يرما  هچرگ  ّتبحم ، هک  نادب 
بحاـص هک  دـیاشن  درک ، عنم  شیاـه  لـگ  نداد  زورب  زا  ار  تخرد  ناوت  یمن  هک  روط  ناـمه  ددرگ و  یم  راکـشآ  ناـسنا  حراوـج 

.دومن عنم  نآ  راثآ  راهظا  زا  ار  ّتبحم 

زاس ناهن  قشع  مغ  هنیس  رد  هک  دنیوگ 

!؟ مشوپب هدنزوس  شتآ  ناسچ  هبنپ  رد 

اج همه  هشیمه و  تسا  بوبحم  ندرک  دای  نابز ، رد  ّتبحم  ياه  هناشن  زا  .تسا و  يرابکـشا  یباوخ و  یب  مشچ ، رد  ّتبحم  راثآ  زا 
تلیـضف رد  يددـعتم  تایاور  يور  نیمه  زا  دـشاب -  دـنیاشوخ  هک  هنوگره  هب  بوبحم -  ياه  ییابیز  اه و  یبوخ  يروآداـی  زین  و 

.تسا هدش  دراو  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  حدم  رد  نتفگ  رعش 

ماما .تسا  هدـش  دراو  ینید  ناردارب  اـب  ترـشاعم  بادآ  رد  هک  تسا  یتاـیاور  ناـبز ، هب  ّتبحم  راـهظا  تلیـضف  لـیالد  زا  نینچمه 
مکحم ار  امش  نیب  یتسود  هک  زاس  علّطم  رما  نیا  زا  ار  وا  یتشاد  تسود  ار  یسک  رگا  : » دومرف ملاس  نب  ماشه  هب  مالسلا  هیلع  قداص 

(1) «. دنادرگ یم  رت 

یم ببس  تسا و  ترضح  نآ  هب  تبسن  تبحم  راهظا  مالسلا  هیلع  ماما  جرف  لیجعت  يارب  اعد  هب  ندیزرو  مامتها  هک  تسین  یفخم  و 
نوچ .دوش  یم  مه  شراوگرزب  ناردپ  تبحم  بجوم  هکلب  دنک  ادیپ  يرتشیب  یتسود  هدننک  اعد  هب  تبسن  زین  ترـضح  نآ  هک  دوش 

.تسا نادناخ  نیا  مامت  هب  تبسن  یتسود  زاربا  ءادفلا -  هل  انحاورا  رصع -  ماما  يارب  ندرک  اعد 
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راظتنا هناشن   - 4

.تسا هدش  هداد  روتسد  نآ  هب  تایاور  زا  يرایسب  رد  هک  تسا  راظتنا  هناشن  جرف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد 

مالسلا مهیلعراهطا  همئا  رما  ندرک  هدنز   - 5

رد ام  رما  هک  یـسلجم  رد  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلعاضر  ترـضح  تسا ، مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  رما  ندرک  هدنز  اعد  نیا 
(1) «. درم دهاوخن  وا  لد  دریم  یم  اه  لد  هک  يزور  دنیشنب ، دوش  یم  ایحا  نآ 

ناطیش تشحو  شجنر و   - 6

تدابع فیرـش  لمع  نیا  نوچ  .دوش  یم  هدـننک  اعد  زا  وا  يرود  نیعل و  ناطیـش  یتحاران  عزف و  هیام  جرف ، لیجعت  يارب  ندرک  اعد 
هاگرد هب  نمؤم  هچ  ره  هک  تسا  حـضاو  ُرپ  و  دـشاب ، یم  ناحبـس  راگدرورپ  هاگرد  هب  برقت  لاـمک و  بجوم  هک  تسا  يا  هدـنزرا 

.ددرگ یم  رترازیب  رترود و  وا  زا  ناطیش  دوش ، رت  کیدزن  دنوادخ 

هک يزیچ  هب  ار  امـش  مهد  ربخ  ایآ  : » دومرف دوخ  باحـصا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
دنک یم  هایس  ار  شیور  هزور  : » دومرف .يرآ  دنتفگ : برغم »؟ زا  قرشم  يرود  دوش ، یم  رود  امش  زا  ناطیش  دیهد  ماجنا  ار  نآ  رگا 
گر رافغتـسا  دیامن و  یم  عطق  ار  شا  هلابند  کین ، هار  رد  يراکمه  ادخ و  هار  رد  ندرک  یتسود  دنکـش و  یم  ار  شرمک  هقدص  و 

(2) «. دُرب یم  ار  شتایح 

.تسادخ هار  رد  یتسود  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  يارب  اعد  هک  تسین  دیدرت  و 

132 ص :
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ناطیش ياه  ماد  زا  ینمیا  نامزلا و  رخآ  ياه  هنتف  زا  تاجن   - 7

ناسب رـضخ و  ناسب  تّما  نیا  رد  وا  قاحـسا ! نب  دمحا  يا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دیوگ : یم  قاحـسا  نب  دمحا 
 - دنوادخ هک  یـسک  رگم  دبای  یمن  تاجن  تکاله  زا  نامز  نآ  رد  هک  یندش  بیاغ  دوش  یم  بیاغ  مسق ! ادخ  هب  تسا ، نینرقلاوذ 

«. دهد قیفوت  شجرف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  رد  درادب و  تباث  شتماما  هب  داقتعا  رب  ار  وا  ّلجوّزع - 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  قوقح  زا  یضعب  ندرک  ادا   - 8

عرـش مکح  هب  .تسا و  حـضاو  نیا  تسا و  روما  نیرت  مهم  زا  دـنراد ، ناسنا  ندرگ  رب  قح  هک  یناـسک  قوقح  يادا  لـقع ، مکح  هب 
: دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هلمج : زا  دراد ، تلـالد  نآ  رب  يددـعتم  تاـیاور  دـشاب و  یم  روما  نیرت  مهم  زا  قوقح  يادا  زین ،

(1) «. تسا هدشن  تدابع  نمؤم  ّقح  يادا  زا  رتهب  يزیچ  هب  دنوادخ  »

، دنک تمحر  ار  وت  دنوادخ  نادـب ! : » دومرف مالـسلا  هیلعاضر  ماما  .تسا  وا  يارب  ندرک  اعد  رگید  نمؤم  رب  نمؤم  قوقح  هلمج  زا  و 
(2) «. ...اهنآ يارب  ندرک  اعد  هلیسو  هب  ادخ  يوس  هب  هجوت  و  دومرف - : هکنیا  ات  .تسا -  ضرف  بجاو و  ناردارب  قح 

تفه : » دومرف تسیچ ؟ ناملسم  رب  ناملسم  ّقح  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک : هدش  تیاور  سیَنُخ  نب  یّلعم  زا  زین  و 
هدـش جراخ  دـنوادخ  تعاط  تیالو و  زا  دـنک  عیاض  ار  يزیچ  قوقح  نیا  زا  رگا  .تسین  بجاو  ریغ  مادـک  چـیه  دراد ، بجاو  ّقح 

«. دوب دهاوخن  یتمسق  وا  رد  ار  يادخ  تسا و 

هدومن و عییـضت  ار  اـهنآ  مسرت  یم  مناـبرهم ، وت  هب  نم  یّلعم ! يا  : » دومرف تسیچ ؟ قوـقح  نیا  موـش ! تیادـف  مدرک : ضرع  دـیوگ :
«. ییامنن لمع  ینادب و  ینکن ، تیاعر 

133 ص :
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دوخ يارب  هچنآ  هک  تسا  نآ  قح  نیرت  ناـسآ  : » دومرف .درک  مهاوخ  لـمع  یهلا  هوق  تساوخ و  هب  هَّللاـب ! ّـالإ  هّوق  ـال  مدرک : ضرع 
.يدنسپن مه  وا  يارب  یناد  یم  دب  دوخ  يارب  هچنآ  يرادب و  تسود  تردارب  يارب  يراد  یم  تسود 

.ییامن تعاطا  ار  شرما  يروآ و  مهارف  ار  شا  يدنسرخ  تابجوم  يزرو و  بانتجا  وا  نتخاس  نیگمشخ  زا  مود : ّقح 

.ییامن کمک  تیاپ  تسد و  نابز و  لام و  ناج و  اب  ار  وا  موس : ّقح 

.یشاب وا  هنیآ  امنهار و  وا و  مشچ  مراهچ : ّقح 

هنهرب و وا  هک  یلاح  رد  یشوپن  دشاب و  هنشت  وا  هک  یلاح  رد  يدرگن  باریس  دنامب و  هنسرگ  وا  هک  یلاح  رد  يوشن  ریس  مجنپ : ّقح 
.دشاب هدیشوپن 

اذـغ دـیوشب و  ار  شیاه  ساـبل  هک  یتسرفب  ار  تمداـخ  تسا  بجاو  تشادـن ، تردارب  یتشاد و  يراذـگ  تمدـخ  رگا  مشـش : ّقح 
.دزاس هدامآ  ار  شیاج  دزاس و  مهارف  شیارب 

، يوش رـضاح  شا  هزانج  عییـشت  رد  يور ، شتدایع  هب  يرامیب  رد  ییامن ، تباـجا  ار  شتوعد  ینک ، رواـب  ار  شدـنگوس  متفه : ّقح 
وت هب  هکنآ  زا  شیپ  هکلب  دـنک ، تساوخرد  وت  زا  دوش  راـچان  هکنآ  زا  شیپ  يزرو  ترداـبم  نآ  ماـجنا  هب  دراد  یتجاـح  ینادـب  رگا 

لـصّتم وت  تیالو  هب  وا  يالو  زین  و  وا ، تیالو  هب  تتیـالو  یهد ، ماـجنا  ار  اـهراک  نیا  رگا  .ینک  تعرـس  شماـجنا  هب  دـیامن  راـهظا 
(1) «. تسا هدیدرگ 

ترضح نآ  يارب  ندرک  اعد  .تسا و  تباث  نامیا  لها  مامت  رب  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ام  يالوم  يارب  قوقح  نیا  دیدرت  نودب 
.تسا نابز  اب  يرای  قیداصم  زا 

وا ّقح  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ندرک  اعد  - 9

ترصن تیعبت و  شجرف ، لیجعت  يارب  ترضح و  نآ  يارب  اعد  کش  نودب 
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هناصلاخ دوخ  يالوم  يارب  نمؤم  رگا  و  تسا ، نابز  هب  ندرک  يرای  مالسلا ، هیلع  نامزلا  بحاص  ترصن  ماسقا  زا  یکی  نوچ  تسا ،
.تسا ّرش  ره  ساد  ریخ و  ره  دیلک  ترضح  نآ  ياعد  و  دیامن ، یم  اعد  هناصلاخ  وا  يارب  مه  شیالوم  دنک  اعد 

یلع ترـضح  تماما  هب  ارچ  دندیـسرپ : وا  زا  .دوب  هعیـش  ناهفـصا  میقم  نمحرلا  دبع  مان  هب  یـصخش  تسا : هدمآ  جـیارخ  باتک  رد 
راد و نابز  یلو  ریقف  يدرم  نم  موش ، دـقتعم  نینچ  نیا  نم  دـش  بجوم  هک  مدـید  يزیچ  تفگ : يدـش ؟ دـقتعم  مالـسلا  هیلع  یقنلا 

نآ رد  هک  یلاح  رد  دـندرب ، لّکوتم  رابرد  هب  تیاکـش  يارب  رگید  یعمج  اب  ارم  ناهفـصا  لها  اـه  لاـس  زا  یکی  رد  مدوب ، تأرجُرپ 
نارـضاح زا  یکی  هب  .دوش  راضحا  مالـسلا -  مهیلع  اضرلا -  نب  دـمحم  نب  یلع  هک  دـمآ  نوریب  وا  يوس  زا  يروتـسد  میدوب  راـبرد 

سپس .دنتسه  شتماما  هب  دقتعم  نایضفار  هک  تسا  يولع  يدرم  وا  تفگ : هدش ؟ هداد  شراضحا  روتـسد  هک  تسیک  درم  نیا  متفگ :
یـصخش هنوگچ  منیبب  ار  درم  نیا  ات  مور  یمن  اجنیا  زا  متفگ : .دنک  یم  راضحا  نتـشک  يارب  ار  وا  لّکوتم  هک  مناد  یم  نینچ  تفگ :

.دـندرک یم  هاـگن  وا  هب  هداتـسیا  فـص  ود  رد  هار ، پچ  تسار و  تمـس  زا  مدرم  دـمآ و  بسا  رب  راوـس  وا  هاـگ  نآ  دـیوگ : تسا ؟
وا دیامن ، عفد  وا  زا  ار  لّکوتم  ّرـش  دـنوادخ  هک  ندرک  اعد  وا  يارب  لد  رد  مدرک  انب  داتفا ، ملد  رد  شتّبحم  مدـید ، ار  وا  هک  یماگنه 
اعد شیارب  هتـسویپ  لد  رد  نم  .دـنکفا  یمن  رظن  تسار  پچ و  هب  و  درک ، یم  هاگن  شبـسا  لکاک  هب  دـمآ و  یم  شیپ  مدرم  نیب  رد 

ار ترمع  دنک ، باجتـسم  ار  تیاعد  دنوادخ  : » دومرف هاگ  نآ  دینادرگ ، میوس  هب  ار  شتروص  دیـسر  مرانک  هک  یماگنه  .مدرک  یم 
تسا ریخ  متفگ : دش ؟ هچ  دندیسرپ : مداتفا ، میاقفر  نایم  رد  مدیزرل و  دوخ  هب  وا  تبیه  زا  دزاس .» دایز  ار  تدنزرف  لام و  ینالوط و 

هب ارجام  نیا  زا  سپ  .متفگن  یقولخم  چیه  هب  و 
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تورث مهرد  رازه  رازه  اهنت  نم  زورما  هک  يروط  هب  دوشگ ، نم  رب  لام  زا  ییاه  هار  وا  ياعد  تکرب  هب  دنوادخ  میتشگزاب ، ناهفصا 
نم درذگ ، یم  مرمع  زا  لاس  دنچ  داتفه و  و  مدـش ، اراد  دـنزرف  هد  و  تسا ، نم  کلم  هناخ  زا  جراخ  هک  یلام  زا  ریغ  مراد  هناخ  رد 

(1) .درک باجتسم  ما  هرابرد  ار  شیاعد  دنوادخ  تسناد و  دوب  ملد  رد  هچنآ  هک  ملئاق  صخش  نیا  تماما  هب 

اب .یتسناد  هچنآ  هب  درک  اعد  وا  ّقح  رد  هکنیا  هب  داد  شاداپ  ار  درم  نیا  ياعد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هنوگچ  نک  هاگن  دنمدرخ ! يا 
؟ ینک یم  رکف  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  هرابرد  هنوگچ  لاح  دوبن ، نامیا  لها  زا  وا  ماگنه  نآ  رد  هکنیا 

تمایق رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تعافش  هب  يراگتسر   - 10

هکنیا لثم  دشاب ، هدوب  ایند  رد  هل  عوفشم  هدننک و  تعافش  نایم  يا  هطبار  تسا  مزال  تمایق  زور  ناعفاش  تعافش  هب  يراگتسر  يارب 
.ددرگ ماجنا  يو  هب  تبسن  ّتیذا  عفد  ای  هناصلاخ  ّتبحم  راهظا  ای  ندرک  اعد  ای  تجاح  ندروآرب  ای  کمک  ای  تمدخ 

هکنیا دراد  اهنآ  ّقح  رد  هک  ییاه  ینابرهم  هلمجزا  تسا ، نابرهم  شناگدـنب  هب  تبـسن  دـنوادخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
هب دـنرآ و  محر  رگیدـکی  رب  مدرم  نآ  ببـس  هب  هک  هداد  رارق  قیـالخ  یماـمت  ناـیم  رد  ار  تمحر  کـی  هدرک و  قلخ  تمحر  دـص 

دون و هب  ار  تمحر  نیا  دوش  تمایق  زور  نوچ  سپ  دنزرو ، رهم  ناشنادنزرف  رب  تاناویح  دنک و  محر  ار  شدنزرف  ردام  نآ ، هطـساو 
لها زا  دـنهاوخب -  هک  سکره  ّقح  رد  اـهنآ  هب  دـنک و  محر  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  تّما  نآ ، اـب  دـیازفیب و  رگید  تمحر  هن 

تعافش مالسا -  نییآ 

136 ص :
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یم يراد ؟ نم  رب  یّقح  هچ  دسرپ : یم  .نک  تعافـش  نم  يارب  دـیوگ : یم  دـیآ و  یم  هعیـش  نمؤم  دزن  رفن  کی  هک  ییاج  ات  دـهد ،
رد دیوگ : یم  دیآ  یم  رگید و  یکی  .دنک و  یم  تعافـش  شا  هرابرد  دـیآ و  یم  شدای  سپ  مدـناشون  بآ  وت  هب  زور  کی  دـیوگ :

هکنیا ات  دـنک  یم  تعافـش  هتـسویپ  و  دـیامن ، یم  تعافـش  شیارب  سپ  .يدرک  هدافتـسا  نم  راوید  هیاـس  زا  یتعاـس  مرگ  زور  کـی 
(1) «. تسا رت  یمارگ  ادخ  دزن  دینک  یم  نامگ  امش  هچنآ  زا  نمؤم  .دیامن  یم  تعافش  شنایانشآ  ناتسود و  ناگیاسمه و  هرابرد 

یم شراـنک  زا  هدوب  انـشآ  وا  اـب  اـیند  رد  هک  ار  يدرم  تماـیق ، زور  امـش  زا  نمؤم  هک  یتسرد  هب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
ایند رد  هک  سرب  مدایرف  هب  دیوگ : یم  نمؤم  نیا  هب  وا  درب ، یم  ار  وا  هتـشرف  دنربب ، شتآ  يوس  هب  هدـش  رما  هک  یلاح  رد  دـننارذگ ،
سپ يراد ؟ نم  يارب  یـشاداپ  زورما  اـیآ  مدومن ، یم  تا  يراـی  يدرک  یم  عوجر  نم  هب  هک  یجئاوـح  رد  مدرک و  یم  یکین  وـت  هب 

«. نک اهر  ار  وا  دیوگ : یم  وا  هتشامگ  هتشرف  هب  نمؤم 

نآ و  دریذپب ، ار  نمؤم  نامرف  هک  دنک  یم  رما  هتشرف  نآ  هب  دونش ، یم  ار  نمؤم  نخس  دنوادخ  سپ  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
(2) «. دزاس یم  دازآ  ار  صخش 

یسک ّقح  رد  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ام  يالوم  دیدرت  نودب  دشاب ، نینچ  دراد  وا  اب  یئزج  هطبار  هک  یسک  اب  نمؤم  عضو  یتقو 
.دزاس یمن  اهر  باذع  رد  تمایق  زور  ار  وا  دنک و  یم  تعافش  دیامن ، اعد  ترضح  نآ  يارب  هتسویپ  هک 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تعافش  هب  يراگتسر   - 11

هیّرذ هک  يدرم  دنیایب : ایند  لها  ناهانگ  اب  دـنچره  منک ، یم  تعافـش  هورگ  راهچ  يارب  نم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
ماگنه ار  شدوخ  لام  هک  يدرم  دشاب ، هدرک  يرای  ار  ما 

137 ص :

.44/8 راونالا : راحب  - 1

.41/8 راونالا : راحب  - 2
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یماگنه دزرو  مامتها  ما  هیّرذ  ياهزاین  رد  هک  يدرم  درادب ، تسود  لد  نابز و  اب  ارم  هیّرذ  هک  يدرم  دیامن ، لذب  ما  هیّرذ  هب  یتخس 
(1) «. دنوش يرارف  هدنار و  هک 

، دنک یم  قدـص  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  رمألا -  بحاص  یلوم  جرف  لیجعت  يارب  اعد  رب  اهنیا  زا  ناونع  هس  هک  تسا  حـضاو  ُرپ 
.تسا تجاح  ندروآرب  ینابز و  ّتبحم  ندرک ، يرای  یعون  اعد  اریز 

لاعتم دنوادخ  يوس  هب  هلیسو   - 12

یناسک يا  »(2) ؛ َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ِِهلِیبَس  ِیف  اوُدِهاجَو  َهَلیِـسَولا  ِْهَیلِإ  اوُغَْتباَو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » هدومرف ّلجوّزع -  يادـخ - 
.دیوش راگتسر  هک  دشاب  دینک ، داهج  وا  هار  رد  دیریگرب و  هلیسو  وا  يوس  هب  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  دیا ، هدروآ  نامیا  هک 

هجرف هَّللا  لّجع  ناـمزلا -  بحاـص  ترـضح  يارب  اـعد  رد  هس  ره  هک  هدـش  یفرعم  تاـجن  يراگتـسر و  ببـس  زیچ  هس  هیآ  نیا  رد 
نآ لامک  ببـس  نامیا و  هناشن  ترـضح  نآ  يارب  اعد  دیدرت  نودـب  تسا و  نامیا  يوقت  بتارم  نیلّوا  اریز  تسا ، عمج  فیرـشلا - 
هیآ رد  هلیـسو -  زا  روظنم  اریز  دـشاب ، یم  نامحر  راگدرورپ  يوس  هب  هلیـسو  نینچمه  تسا ، ناـبز  اـب  داـهج  ماـسقا  زا  زین  و  تسا ،
(3) «. متسه وا  هلیسو  نم  : » دومرف هیآ  نیا  دروم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  نانچ  تسا ، مالسلا  هیلع  ماما  نامه  هفیرش - 

تشذگ وفع و  هب  لاصتا  هتشر  دنوادخ و  يوس  هب  هلیسو  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  زا  ناماما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زین  و 
(4) «. دنتسه وا 

138 ص :

.544/1 یهتنملا : - 1
هیآ 35. هدئام ، هروس  - 2

.469/1 ناهربلا : - 3
.331 راونالا : هآرم  - 4
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اعد ندش  باجتسم   - 13

ياعد ترضح ، نآ  يارب  اعد  ببس  هب  دنادرگ ، نورقم  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  یلوم  يارب  اعد  اب  ار  شیاعد  هدننک  اعد  هاگره 
باجتسم فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  نامزلا -  بحاص  شیالوم  يارب  هدنب  ياعد  کش  نودب  نوچ.دوش  یم  باجتـسم  زین  شدوخ 
هیلعرمالا بحاص  ترـضح  هب  ار  شیاـعد  ماـجرف  زاـغآ و  صخـش  رگا  سپ  دـشاب ، یم  دوقفم  عناـم  دوجوم و  یـضتقم  اریز  تسا ،

.دناسرب تباجا  فده  هب  زین  ار  اهنآ  نیب  ام  هک  تسا  نآ  نیمرکألا  مرکا  دنوادخ  مرک  ياضتقم  دهد ، صاصتخا  مالسلا 

، دنک زاغآ  وا  لآ  دمحم و  رب  دورد  اب  لّوا  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  یتجاح  دـنوادخ  هاگرد  هب  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ود هک  تسا  نآ  زا  رت  یمارگ  دنوادخ  هک  درب ، نایاپ  ار  شیاعد  وا  لآ  دـمحم و  رب  دورد  اب  هاگ  نآ  دـبلطب و  ار  دوخ  تجاح  سپس 

(1) «. تسین یعنام  چیه  وا  لآ  دمحم و  رب  دورد  تاولص و  تباجتسا  زا  اریز  دنک ، اهر  ار  نآ  طسو  دریذپب و  ار  فرط 

نودـب و  دـنیامن ، یم  اعد  هدـننک  اعد  ّقح  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  نآ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  اـعد  دـیاوف  زا  نیا ، رب  هوـالع 
هاگرد زا  وا  هک  تسا  ییاعد  ره  تباجتـسا  یـضتقم  هدـننک ، اعد  نآ  ياه  تجاح  ندـش  هدروآرب  يارب  ترـضح  نآ  ياعد  دـیدرت 

.تسا هدومن  تلأسم  یهلا 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تلاسر  رجا  يادا   - 14

ِیف َهَّدَوَملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  : » دیامرف یم  يروش  هروس  رد  دنوادخ 

139 ص :

.497/2 یفاک : - 1
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.منادناخ یتسود  تّدوم و  رگم  منک  یمن  تساوخرد  يزیچ  تلاسر   ] نآ ماجنا  رب  امش  زا  نم  وگب  ![ ربمایپ يا   ] (1) یبْرُقلا »

نآ تّدوم  سپ  .تسین  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  زج  یـسک  ام  نامز  رد  یبرقلا  يذ  نیرت  کـیدزن  هک  تسین  يدـیدرت 
ندرک اعد  تسا و  نابز  هب  یتسود  نآ ، راـثآ  زا  هک  تسا ، یبلق  ّتبحم  ناـمه  تّدوم  زا  روظنم  تسا و  بجاو  ناـگمه  رب  ترـضح 

.تسا نابز  اب  یتسود  ماسقا  زا  یکی 

يزور تعسو  الب و  عفد  15 و 16 - 

(2) «. دزاس یم  رود  ار  اه  يراوگان  ناوارف و  ار  يزور  وا ، بایغ  رد  شردارب  يارب  درم  ياعد  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هب هتـشرف  دنادرگ و  یمرب  وا  زا  ار  الب  دـهد و  یم  قوس  هدـننک  اعد  يوس  هب  ار  يزور  وا ، بایغ  رد  تردارب  يارب  اعد  : » دومرف زین  و 
(3) «. تسا وت  يارب  نیمه  لثم  دیوگ : یم  وا 

ناهانگ شزرمآ   - 17

يربمایپ هب  قح ، هب  ارم  هک  نآ  هب  دنگوس  : » دومرف هک  هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  مالسلا ، هیلع  يرکـسع  ماما  ریـسفت  رد 
رت گرزب  ربارب  نیدـنچ  نامـسآ  نیمز و  زا  دـحا و  ياـه  هوک  زا  هک  دراد  ییاـهاطخ  ناـهانگ و  اـم  ناوریپ  زا  يدرم  هک  تخیگنارب 
زا رتدـیدش  دوش ، یم  هدز  نیمز  هب  شناـهانگ  دـیامن ، یم  دـیدجت  ار  اـم  تیـالو  شدوخ  رب  دـنک و  یم  هبوـت  هکنیا  دّرجم  هب  تسا ،

(4) «. تسا نیمز  رب  ار  هرخص  نیا  راّمع ، ندیبوک 

140 ص :

هیآ 23. يروش ، هروس  - 1
.507/2 یفاک : - 2

.1148/4 هعیشلا : لئاسو  - 3
یلص مرکا  ربمایپ  زاجعا  هب  دوهی و  داهنشیپ  هب  رسای  راّمع  هک  یگرزب  گنـس  هرخـص >(  تیاکح  و  518 ؛ يرکسع : ماما  ریسفت  - 4

( مجرتم  ) .تسا هدمآ  نآ  رد  لیصفت  هب  دز ) نیمز  رب  مکحم  تشادرب و  ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا 
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هب تبـسن  وا  هجوت  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  تیالو  هب  ناسنا  مازتلا  رب  هک  تسا  يروما  راهظا  تیالو  دـیدجت  زا  روظنم  ًارهاظ 
.دوش یم  لصاح  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  نامزلا -  بحاص  یلوم  جرف  يارب  اعد  اب  رما  نیا  دنک و  تلالد  نانآ 

تانسح هب  تائّیس  ندش  لّدبم   - 18

ار نانآ  نامسآ ، زا  يا  هتـشرف  هکنیا  رگم  دننیـشنن  ّلج -  وّزع  يادخ -  رکذ  هب  یموق  چیه  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
(1) «. دیدش هدیزرمآ  نات  یگمه  دش و  تانسح  هب  لّدبم  امش  تائیس  هک  قیقحت  هب  دیزیخرب ! هک : دهد  زاوآ 

رکذ [ ماسقا  ] زا ام  رکذ  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا  دنوادخ  رکذ  ماسقا  زا  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  يارب  اعد  و 
(2) «. دشاب یم  ناطیش  دای  [ قیداصم  ] زا ام  نانمشد  دای  و  تسا ، ادخ 

باوخ ای  يرادیب  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  رادید  هب  فّرشت   - 19

َيالْوَم ْغَِّلب  َّمُهَّللَا  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دـناوخب ار  اـعد  نیا  بجاو  زاـمن  ره  زا  دـعب  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(3) «. دید دهاوخ  يرادیب  ای  باوخ  رد  ار  مالسلا -  هئابآ  یلعو  هیلع  نسحلا -  نب  ماما م ح م د  ...ِنامَّزلا ، َبِحاص 

روهظ نامز  رد  ایند  هب  تشگزاب   - 20

ار شتمدـخ  يوزرآ  ینمؤم  ره  : » تسا نینچ  نآ  نومـضم  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  هعیـشلا  هقیدـح  باتک  رد 
بحاص تیالوم  ینالف ! هک : دنز  یم  ادص  شمان  هب  ار  وا  دیآ و  یم  وا  ربق  رب  یسک  دنک ، اعد  شجرف  لیجعت  يارب  دشاب و  هتشاد 

141 ص :

.238 یعادلا : هّدع  - 1
.496/2 یفاک : و  1180/4 ؛ هعیشلا : لئاسو  - 2

( صخلم  ) .تسا هدروآ  هبدن  ياعد  زا  دعب  نانجلا  حیتافم  رد  یمق  سابع  خیش  ار  اعد  نیا  - 3
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.مارایب تمایق  زور  ات  یهاوخ  یم  رگا  و  وش ، بایفرـش  ماـما  تمدـخ  هب  زیخاـپب و  یهاوخ  یم  رگا  هدرک ، روهظ  مالـسلا  هیلع  ناـمزلا 
«. دوش یم  دلوتم  اهنآ  زا  ینادنزرف  دندرگ و  یم  زاب  ایند  هب  يرایسب  هّدع  سپ 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  يردارب   - 21

راب ود  دندوب ، شتمدـخ  رد  شباحـصا  زا  یعمج  هک  یلاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يزور  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
؟ هَّللا لوسر  اـی  میتـسین  وـت  ناردارب  اـم  دـندرک : ضرع  دـندوب  شرب  رود و  هک  یباحـصا  .ناـیامنب  نم  هب  ار  مناردارب  ایادـخ ! تفگ :

هدیدن ارم  هک  یلاح  رد  دنروآ  نامیا  نم  هب  هک  دنـشاب  یم  نامزلا  رخآ  رد  یموق  مناردارب  دیتسه و  نم  باحـصا  امـش  هن ، دندومرف :
ناشناردام مِحَر  ناردـپ و  تشپ  زا  ار  نانآ  هکنآ  زا  شیپ  هدناسانـش  نم  هب  ار  ناشناردـپ  ياه  مان  نانآ و  ياه  ماـن  دـنوادخ  دنـشاب ،

هب ای  کیرات و  بش  رد  راخ  هتوب  رب  ندیـشک  تسد  زا  رتدیدش  رتشیب و  دوخ  نید  زا  نانآ  زا  کیره  يرادهگن  .دشاب  هدروآ  نوریب 
یناملظ هریت  بوشآ  هنتف و  ره  زا  ار  ناـنآ  دـنوادخ  دنتـسه ، یکیراـت  رد  ییاـه  غارچ  ناـنآ  دـشاب ، یم  نازورف  شتآ  نتفرگ  تسد 

(1) «. دهد یم  تاجن 

اعد هک  میدرک  رکذ  ًالبق  تسا و  هدرک  یفرعم  نامیا  لامک  عرف  هخاش و  ار  يردارب  ثیدح  نیا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
.تسا ناسنا  رد  نامیا  لامک  هیام  نامیا و  هناشن  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  يارب 

مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  جرف  رما  رد  لیجعت   - 22

هک دوش  یم  ببـس  ناکما ، ردق  هب  نآ  طیارـش  اب  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ام  يالوم  جرف  لیجعت  يارب  اعد  رد  تموادم  مامتها و 
.دبای ققحت  رت  عیرس  روهظ  ددرگ و  عقاو  رتدوز  رما  نیا 

142 ص :
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یضعب ببس  هب  هک  تسا  ریخأت  میدقت و  لباق  هک  تسا  يروما  زا  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  نامزلا -  بحاص  ترـضح  روهظ  اریز 
رد نینمؤم  مامتها  دزاس ؛ یم  مهارف  ار  شنداتفا  ولج  هنیمز  هک  یبابـسا  هلمج  زا  .دوش و  یم  عقاو  رترید  ای  رتدوز  تاـهج ، لـلع و  زا 

.تسا جرف  روهظ و  لیجعت  يارب  اعد 

دنوادخ هاگرد  هب  زور  لهچ  دیشک ، لوط  لیئارسا  ینب  رب  اه  هجنکـش  اهراشف و  هک  یماگنه  سپ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
اهنآ زا  ار  لاس  داتفه  دص و  سپ  دنیامن  صالخ  نوعرف  زا  ار  اهنآ  هک  دومرف  یحو  نوراه  یسوم و  هب  دنوادخ  .دندرک  هلان  هّجض و 

؛» ُهاهَْتنُم یلِإ  یِهَْتنَی  َْرمَألا  َّنِإَف  اُونوُکَت  َْمل  ْذِإ  اَّمأَف  اَّنَع  ُهَّللا  َجَّرََفل  ُْمْتلَعَف  َْول  ُْمْتنَأ  اذَکه  : » دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس.تشادرب 
یط ار  هلحرم  نیرخآ  ات  رما  نیا  هتبلا  دیـشابن  نینچ  رگا  یلو  داد  دهاوخ  جرف  ام  رب  دنوادخ  هنیآره  دـیهد  ماجنا  رگا  امـش ، نینچمه 

(1) .درک دهاوخ 

مالسلا مهیلع  ناماما  ناربمغیپ و  زا  يوریپ   - 23

تاولص ناماما -  مرکا و  ربمغیپ  هب  نتـسج  یّـسأت  ءادفلا -  هل  انحاورا  رـصع -  یلو  ترـضح  ام  بیاغ  يالوم  جرف  لیجعت  يارب  اعد 
.دشاب یم  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا 

علاط رجف  یتقو  دتـسرف ، یم  ایند  نامـسآ  هب  ار  يا  هتـشرف  لاعتم  راگدرورپ  دوش  هعمج  بش  نوچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
زا ییاهربنم  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  دمحم و  يارب  و  دنیـشن ، یم  رومعملا  تیب  زارف  رب  شرع  يور  هتـشرف  نآ  تشگ 

نامـسآ ياـهرد  و  دـندرگ ، یم  عمج  اـهنآ  يارب  نینمؤم  ناربماـیپ و  ناگتـشرف و  و  دـنور ، یم  ـالاب  اـهنآ  رب  هک  دوش  یم  بصن  رون 
تا هدعو  اراگدرورپ ! دیوگ : یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دسر  یم  لاوز  تقو  هب  دیشروخ  هک  یماگنه  دوش ، یم  هدوشگ 

143 ص :
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ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  : » تسا هیآ  نیا  نآ  نک و  اـفو  يا  هدروآ  ار  نآ  دوخ  باـتک  رد  هک  ار 
هب دنوادخ  »(1) ؛ ًاْنمَأ ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُبَیلَو  ْمَُهل  یـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِکَُمَیلَو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَمَک  ِضْرَألا  ِیف 

یناسک هب  هک  نانچمه  دهد ، تفالخ  نیمز  رد  هک  هدرک  هدـعو  دنـشاب ، هداد  ماجنا  حـلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک 
لّدـبم تینما  هب  ار  ناشـسرت  داد و  دـهاوخ  طلـست  نیکمت و  هدیدنـسپ ، هک  ار  ناشنید  دیـشخب و  تفالخ  دـنا  هدوب  امـش  زا  شیپ  هک 

.تخاس دهاوخ 

یم دـنتفا و  یم  هدجـس  هب  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  دـمحم و  سپـس  .دـنیوگ  یم  ار  نیمه  مـه  ناربـمغیپ  ناگتـشرف و 
هدیدرگ راوخ  تحلاص  ناگدنب  هدش و  هتشک  تناگدیزگرب  هتسکش و  مهرد  تتمرح  قیقحت  هب  هک  نک  بضغ  اراگدرورپ ! دنیوگ :

(2) .تسا مولعم  زور  نآ  دنک و  یم  دهاوخب  هچنآ  دنوادخ  سپ  دنا ،

یهلا دهع  هب  افو   - 24

هتفرگ نامیا  لها  زا  هک  تسا  یهلا  نامیپ  دهع و  هب  ندومن  افو  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  ام  يالوم  جرف  يارب  ندرک  اعد 
َناک َدْهَعلا  َّنِإ  ِدْهَعلِاب  اُوفْوَأَو  : » دیامرف یم  ّلجوّزع -  دـنوادخ -  تسا ، بجاو  دـنوادخ  دـهع  هب  يافو  هک  تسین  يدـیدرت  .هدـش و 

.دوش یم  هدیسرپ  دهع  زا  هک  دینک  دهع  هب  يافو  »(3) ؛ ًالوُؤْسَم

هّمذ ام  و  دندومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  نانچ  تسا ، هدیدرگ  ریسفت  ناماما  تیالو  هب  دهع ، يددعتم  تایاور  رد 
دنکـشب ار  نآ  سکره  و  هدومن ، افو  ار  یهلا  دـهع  دـنک  افو  ام  ناـمیپ  هب  هکره  سپ  میتسه ، یهلا  دـهع  اـم  میتسه و  ادـخ  تمرح  و 

(4) .تسا هتسکش  ار  یهلا  دهع  تمرح و 

144 ص :
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: ددرگ یم  لصاح  رما  شش  اب  هدش  دای  دهع  هب  يافو 

.تسا هدش  دراو  اهنآ  زا  هچنآ  هب  میلست  اهنآ و  تیالو  تماما و  هب  یبلق  نیقی   - 1

.نانآ هب  تبسن  یبلق  تّدوم   - 2

.دندرک بصغ  ار  تفالخ  هک  یناسک  ناشنانمشد و  ضغب   - 3

.ناشیا یهاون  رماوا و  مامت  رد  نانآ  زا  يوریپ  تعاطا و   - 4

 - . تعاطتسا ییاناوت و  رادقم  هب  ندب -  ياضعا  نابز و  هلیسو  هب  نانآ  هب  یبلق  داقتعا  راهظا   - 5

.نآ ياضتقم  هب  لاح  ره  رد  اهنآ  ندرک  يرای   - 6

دنوادـخ زا  ترـضح  نآ  جرف  لیجعت  تساوخرد  مالـسلا و  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  يارب  اـعد  رد  هناـگ  شـش  نیواـنع  نیا  و 
.دبای یم  ققحت 

هدننک اعد  يارب  نیدلاو  هب  یکین  راثآ   - 25

دهاوخ مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هب  هدننک  اعد  يارب  تسه ، نیدـلاو  هب  یکین  رب  هک  يورخا  يویند و  جـیاتن  دـیاوف و  راثآ و  مامت 
.دوب

یکین وا  هب  هکره  و  هتشگ ، شیوخ  یقیقح  ردپ  قاع  دنک  ملظ  وا  رب  هکره  سپ  تسا ، مدرم  مامت  یقیقح  ردپ  مالسلا  هیلع  ماما  اریز 
میظع شّقح  یقیقح  دلاو  هک  تسین  يدیدرت  .دوش و  یم  راگتـسر  تسا  بترتم  يرهاظ  ردپ  هب  ندرک  یکین  رب  هچنآ  مامت  هب  دیامن 

.تسا رتالاب  شماقم  رت و 

اهنآ زا  هک  يردام  ردپ و  ّقح  زا  تسا  رت  میظع  امش  رب  ام  ّقح  هّتبلا  و  دندومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ریـسفت  زا 
 . ...میهد یم  تاجن  نادیواج  مارآ و  هناخ  يوس  هب  شتآ  زا  ار  امش  دینک -  نامتعاطا  رگا  ام -  هک  دیا ، هدش  دلوتم 
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لیبق زا  گرزب  ياملع  ياه  باتک  هب  نیبلاط  تسا ، جراـخ  باـتک  نیا  رد  اـم  ثحب  عوضوم  زا  نیدـلاو  هب  یکین  دـیاوف  راـثآ و  اـّما 
.دننک هعجارم  راحب  یفاک و 

تناما ءادا  تیاعر و   - 26

تظافح تناـما  ...و  ریـسم  نیرت  نشور  دییامـش  هدـمآ : هعماـج  تراـیز  نمـض  رد  هک  ناـنچ  تسا ، یهلا  تناـما  مالـسلا  هیلع  ماـما 
(1) .هدش

(2)  . ...دش هضرع  اه  هوک  نیمز و  اه و  نامسآ  رب  هک  یتناما  نآ  مییام  دندومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

فانـصا عاونا و  هب  تبـسن  اه  تظافح  اه و  تیاعر  هتبلا  .تسا  بجاو  تایاور -  تاـیآ و  لـقع و  مکح  هب  اـه -  تناـما  تیاـعر  و 
هب یهلا  تناما  نیا  تیاعر  و  ددرگ ، یم  تیاعر  شدوخ  ّصاخ  هوحن  هب  یتناما  ره  نیاربانب  .دـشاب  یم  فلتخم  اه  تناما  نوگاـنوگ 
ام يالوم  جرف  لیجعت  يارب  اعد  رد  تیّدـج  تموادـم و  اب  نیوانع  نیا  نوچ  .تسا و  تعاطا  ترـصن و  رد  تیّدـج  ّتبحم و  راهظا 

.دریگ یم  ماجنا  تناما  نیا  تیاعر  لمع  نیا  اب  متح  روط  هب  دنبای ، یم  ققحت  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص 

هدننک اعد  لد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  رون  قارشا   - 27

اب ار  نیا  و  ددرگ ، یم  لـصاح  وا  لد  رد  یفلتخم  تارییغت  اـه و  تلاـح  دوـش ، یم  رداـص  وا  زا  هـک  یلاـمعا  ببـس  هـب  ناـسنا  يارب 
رتشیب و لد  ییانـشور  رد  مه  شریثأت  دشاب ، رت  میظع  رت و  هدنزرا  دنوادخ  دزن  حلاص  لمع  هک  ردق  ره  .مینک  یم  كرد  نامنادـجو 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تفرعم  دنوادخ و  تفرعم  زا  دعب  اذل  .تسا  رت  مامت 
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هب مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تهج  نیمه  هب  .تسین  مالـسلا  مهیلع  شنیرهاـط  دـالوا  نینمؤملا و  ریما  تیـالو  ّتبحم و  زا  رت  مهم  يزیچ 
تسا رت  نشور  زور ، رد  هدنشخرد  باتفآ  زا  نینمؤم  ياه  لد  رد  ماما  رون  هک  دنگوس ! ادخ  هب  دلاخوبا ! يا  : » دومرف یلباک  دلاخوبا 

یم زاب  دـهاوخب  هک  ره  زا  ار  ناشرون  ّلج -  وّزع  دـنوادخ -  .دـننک  یم  ینارون  ار  نینمؤم  ياه  لد  مسق ! ادـخ  هب  ناـماما )  ) اـهنآ و 
رگم دـیوجن  ّیلوت  ام  هب  درادـن و  تسود  ار  ام  يا  هدـنب  چـیه  دـلاخوبا ! يا  هَّللاو  .ددرگ  یم  کیرات  ناسک  نآ  ياه  لد  سپ  دراد ،

، دنک يراگزاس  ام  اب  دوش و  ام  میلـست  هکنیا  ات  دیامن  یمن  كاپ  ار  يا  هدنب  چیه  لد  دنوادخ  و  دزاس ، كاپ  ار  شلد  دنوادخ  هکنآ 
ینمیا تمایق  زور  گرزب  ساره  زا  دراد و  هگن  باسح  یتخـس  زا  ار  وا  دـنوادخ  دومن ، يراگزاس  ام  اـب  هک  دـش  نینچ  هاـگره  سپ 

(1) «. دشخب

ندـش دایز  هیام  لد و  یکاپ  بجوم  نیاربانب  تسا  ترـضح  نآ  ّیلوت  ءادـفلا -  هل  انحاورا  رـصع -  یلو  ترـضح  يارب  اعد  نوچ  و 
.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  .دش  دهاوخ  هدننک  اعد  لد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  رون  قارشا 

رمع لوط  هیام   - 28

دیاوف راثآ و  ریاس  زین  و  رمع ، لوط  هیام  شفیرش ، روهظ  جرف و  لیجعت  مالسلا و  هیلع  مئاق  ترـضح  يارب  اعد  رد  تموادم  مامتها و 
رد هچنآ  همیمض  هب  تسا ، رمع  لوط  هیام  هک  هدیسر  ناکیدزن  هب  ناسحا  محر و  هلص  تلیضف  رد  ماع  روط  هب  اریز  تسا ، محر  هلص 
هلص هاگره  سپ  .تسا  رتهب  یبسن  نادنواشیوخ  هلص  زا  مالـسلا -  مهیلع  نینمؤملا -  ریما  ربمغیپ و  ناکیدزن  هلـص  هک  هدمآ  تایاور 
نیا یلوا  قیرط  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ناکیدزن  هب  ناسحا  دشاب ، رمع  لوط  بجوم  یبسن  ياهدـنویپ  ندرمـش  مرتحم  محر و 

ربمغیپ و ناکیدزن  رد  و  دراد ، ار  رثا 
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نیرت مهم  زا  ترـضح  نآ  نیارباـنب  .تسین  مالـسلا  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  اـم  يـالوم  زا  رتهب  یـسک  مالـسلا -  مهیلع  ناـنمؤم -  ریما 
.تسا ناونع  نیا  قیداصم 

هب ندـناسر  تعفنم  یکی : دوـش : یم  لـصاح  رما  ود  هب  هلـص  ناـسحا و  هک : ناـیب  نیا  هب  .تـسا  ناـسحا  هلـص و  قیداـصم  زا  اـعد  و 
نودـب و  تسا ، مارتحا  دنمـشزرا  گرزب و  عفانم  زا  اریز  ددرگ ، یم  لصاح  ندرک  اعد  اب  ود  نیا  و  ریغ ، زا  ناـیز  عفد  مود : .يرگید 

اب مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  روهظ  لیجعت  يارب  اعد  هک  تشذـگ  ًـالبق  نینچمه  تسا ، مارتحا  یعون  ندرک  اـعد  دـیدرت 
یم نیب  زا  اهررـض  همه  ددرگ و  یم  راکـشآ  تکربو  ریخ  هنوگ  همه  نآ ، اب  تسا و  نآ  نداتفا  ولج  ببـس  هدـش ، رّرقم  هک  یطورش 

میظع یتعفنم  دوخ  ترـضح  نآ  رورـس  و  دوش ، یم  اعد  شیارب  هک  تسا  یـسک  يدنـسرخ  تّرـسم و  اعد  راثآ  هلمج  زا  زین  .دور و 
.تسا

يوقت اه و  یکین  رد  نواعت   - 29

هدومرف رما  نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  يوقت  یکین و  رب  نواعت  کمک و  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  جرف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد 
.دینک يرای  ار  رگیدکی  يوقت  یکین و  رد  »(1) ؛ يْوقَّتلاَو ِِّربلا  یَلَع  اُونَواعَت  : » تسا

لاعتم دنوادخ  يرای   - 30

يرای هب  نیرفآ  (2) ؛ ِِهناِسلَو ِهِدَِیب  انِرِـصاِنب  ًابَحْرَم  : » دومرف لبعد  هب  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  تسا ، نابز  هب  يرای  ترـصن و  ماسقا  زا  اعد 
«. شنابز تسد و  هب  ام  هدننک 

هیلع نیسح  مدنزرف  هک  داد  ربخ  نم  هب  مّدج  : » دومرف اروشاع  بش  رد  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  زین  و 
هتشک هنشت  اهنت و  بیرغ ، البرک  فَت  رد  مالسلا 

148 ص :

هیآ 2. هدئام ، هروس  - 1
.257/45 راونالا : راحب  - 2
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ار ام  نابز  اب  سکره  و  تسا ، هدومن  يرای  زین  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  شدنزرف  هدرک و  يرای  ارم  دنک  يرای  ار  وا  هکره  سپ  دوش ، یم 
«. دوب دهاوخ  ام  بزح  رد  تمایق  زور  دنک  يرای 

ترصن بجوم  هک  تسا ، دنوادخ  ترصن  نامه  هک  تسا  ناشیا  يرای  ترصن و  یعون  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  يارب  اعد  نیاربانب 
و »(1) ؛ ُهُرُْصنَی ْنَم  ُهَّللا  َّنَرُْصنََیلَو  : » هدومرف یلاعت  يادخ  اریز  دشاب ، یم  شنانمشد  رب  وا  يزوریپ  و  هدننک ، اعد  يارب  دنوادخ  يرای  و 

.درک دهاوخ  کمک  ار  وا  لاعتم  يادخ  دنک ، يرای  ار  ادخ  هکره  قیقحت  هب 

دیجم نآرق  رون  هب  تیاده   - 31

هیام هک  تسا  يروما  زا  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  نامزلا -  بحاص  ترـضح  نامیالوم  يارب  اعد  رد  مامتها  هک  میتشاد  نایب  ًـالبق 
نآ راثآ  زا  شا  يرو  هرهب  نآرق و  زا  صخش  هدافتسا  دشاب ، رت  مامت  رت و  لماک  نامیا  ردقره  هک  تسین  یّکش  و  تسا ، نامیا  لامک 
چیه هـک  باـتک  نآ  »(2) ؛ َنیِقَّتُمِلل ًيدُـه  ِهِیف  َْبیَر  ـال  ُباـتِکلا  َکـِلذ  : » دـیامرف یم  ّلـجوّزع -  يادـخ -  اریز  تسا ، رتـهب  رتـشیب و 
هیلع ترضح  نآ  رب  اعد  رب  ّبترتم  نآرق  هب  لماک  ندش  تیاده  نیاربانب  .تسا  ناگشیپ  يوقت  هار  رگنـشور  تسین ، نآ  رد  يدیدرت 

.دشاب یم  مالسلا 

فارعا باحصا  دزن  ندش  هتخانش   - 32

ار کیره  هک  دنتسه  یلاجر  فارعا  رب  و  »(3) ؛ ْمُهامیِِسب ًٌّالُک  َنُوفِْرعَی  ٌلاجِر  ِفارْعَألا  یَلَعَو  : » هیآ ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
(4) «. ...دنشاب یم  مالسلا  مهیلع  ناماما  لاجر  و  مّنهج ، تشهب و  نیب  تسا  يا  يدنلب  فارعا  : » دومرف .دنسانش  یم  ناشیاه  هرهچ  هب 

149 ص :

هیآ 40. جح ، هروس  - 1
هیآ 2. هرقب ، هروس  - 2

هیآ 46. فارعا ، هروس  - 3
.231/1 یمق : ریسفت  - 4
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يا درآ  محر  وت  رب  ادخ  : » دومرف ترـضح  نآ  .دیـسرپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ...ِفارْعَألا » یَلَعَو   » هیآ هرابرد  اّوکلا  نبا  زین  و 
ار وا  میـسانش و  یم  شا  هرهچ  زا  هدرک  يرای  [ اـیند رد   ] ار اـم  هکره  سپ  میتسیا ، یم  منهج  تشهب و  نیب  تماـیق  زور  اـم  اّوکلا ! نبا 

(1) «. میزاس یم  هناور  منهج  هب  میسانش و  یم  شا  هرهچ  زا  هتشاد  نمشد  ار  ام  هکره  مینک و  یم  تشهب  دراو 

هلیـسو تیاور  نیا  قـبط  و  تسا ، ناـبز  هب  ترـضح  نآ  يراـی  ماـسقا  زا  مالـسلا  هـیلع  ناـمزلا  بحاـص  ناـمیالوم  يارب  اـعد  میتـفگ 
.تسا فارعا  باحصا  دزن  ندش  هتخانش  تعافش و  هب  يراگتسر 

يورخا ياه  تبوقع  زا  ینمیا   - 33

نامرف روهظ ، نامز  رد  دنشاب و  شروهظ  رظتنم  شتبیغ  نامز  رد  هک  ام  مئاق  نایعیـش  لاح  هب  اشوخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ندرک اعد  هک  تسین  هدیشوپ  (2) و  «. دنوش یم  نوزحم  هن  تسه و  ناشیا  رب  یسرت  هن  هک  ادخ  يایلوا  دنتسه  نانآ  وا ، عیطم  رادرب و 

.تسا راظتنا  هناشن  جرف  لیجعت  يارب 

.دـنداد ماجنا  کین  ياهراک  هدروآ و  ناـمیا  هک  ناـنآ  »(3) ؛ ِتاِحلاّصلا اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلَا  : » هیآ هراـبرد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  و 
، نآ هک  دـندرک  تعاطا  ار  ناشیا  مالـسلا و  مهیلعرمالا  یلوا  ناماما  وا و  لوسر  هب  ادـخ و  هب  دـندروآ  نامیا  هک  نانآ  ینعی  : » دومرف

(4) «. ...تسا حلاص  لمع  نامیا و 

.تسا لخاد  ناونع  ود  ره  رد  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  روهظ  لیجعت  يارب  هدننک  اعد  هک  تسین  یکش  و 

150 ص :

.423/2 نایبلا : عمجم  - 1

.357/2 نیدلا : لامک  - 2
هیآ 82. هرقب ، هروس  - 3
.208 راونالا : هآرم  - 4
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گرم ماگنه  ارادم  تراشب و   - 34

هب هک  دنیرفآ  یم  یقولخم  رورـس  نآ  زا  ّلجوّزع -  دنوادخ -  دناسر ، يرورـس  ینمؤم  هب  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ات دوب  دهاوخ  وا  اب  نانچمه  و  وا ! ناوضر  تمارک و  هب  ادـخ  تسود  يا  ار  وت  داب  هدژم  دـیوگ : وا  هب  دـنک و  شرادـید  گرم  ماگنه 
وا اب  هراومه  سپـس  .دـیامن  رارکت  ار  نخـس  نآ  زاب  دزیخرب ، شربق  زا  نوچ  دـیوگ و  ار  نخـس  نامه  زاـب  دوش ، شربق  لـخاد  هکنیا 

: دیوگ یم  دنک !؟ تمحر  تیادخ  یتسیک  وت  دسرپ : وا  زا  نمؤم  .دیوگب  ار  نخـس  نامه  دهد و  هدژم  ار  وا  سرت  عقاوم  رد  دـنامب و 
(1) «. یتخاس دراو  ینالف  رب  هک  متسه  ینامداش  رورس و  نآ  نم 

هب باوث  نیا  سپ  دنوش ، یم  رورسم  دنسرخ و  اعد  نیا  زا  مالسلا  مهیلع  شا  یمارگ  ناردپ  نامزلا و  بحاص  نامیالوم  دیدرت  نودب 
.تسا بترتم  نآ  رب  لماک  روط 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هجرد  رد  نتفرگ  رارق   - 35

وا تبیغ  نارود  رد  هک  منیب  یم  ار  هعیش  ییوگ  دشک ، یم  لوط  شتدم  هک  تسا  یتبیغ  ار  ام  مئاق  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
دوخ نید  رب  نانآ  زا  کیره  هک  دینک  هّجوت  .دنبای  یمن  ار  نآ  اّما  دنهاگارچ ، لابند  ددرگ ، یم  هاگارچ  لابند  هک  يدنفـسوگ  ناسب 

نآ يارب  اـعد  (2) و  «. دوب دـهاوخ  ما  هجرد  رد  نم  اـب  تماـیق  زور  دریگن ، تواـسق  شماـما  تبیغ  لوط  رثا  رب  شلد  دـنامب و  تباـث 
هیلع نینمؤملا  ریما  هجرد  رد  هدننک  اعد  دوش  یم  بجوم  هک  .تسا  تبیغ  نامز  رد  نامیا  ندنام  تباث  ببـس  مالـسلا  هیلع  ترـضح 

.دشاب مالسلا 

دنوادخ دزن  قیالخ  نیرت  بوبحم   - 36

لایع قیالخ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

151 ص :

.191/2 یفاک : - 1
.303/1 نیدلا : لامک  - 2
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(1) «. دیامن رورسم  ار  ینادناخ  دناسر و  عفن  دنوادخ  لایع  هب  هک  تسا  نآ  دنوادخ  دزن  دارفا  نیرت  بوبحم  سپ  دنتسه ، دنوادخ 

دزن دارفا  نیرت  بوبحم  ترـضح  نآ  روهظ  جرف و  لیجعت  يارب  مالـسلا و  هیلع  نامزلا  بحاص  ام  يالوم  يارب  هدـننک  اـعد  نیارباـنب 
اعد سپ  دـنرب ، یم  عفن  ترـضح  نآ  روهظ  هب  ملاع  لها  مامت  نوچ  هدـیناسر ، عفن  نینمؤم  مومع  هب  وا  هک  اریز  تسا ، یلاعت  يادـخ 

مالـسلا مهیلع  لوسر  لآ  راهطا و  همئا  رب  ار  رورـس  ینامداش و  هکنیا  رب  هفاضا  .تسا  ناـهج  لـها  هب  یناـسردوس  نآ ، لـیجعت  يارب 
.تسا هتخاس  دراو 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دزن  قیالخ  نیرت  یمارگ   - 37

رد دبایرد  ار  متیب  لها  مئاق  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
تیاده ناماما  تیالو  دیوج و  يرازیب  شنمـشدزا  درادـب و  تسود  ار  وا  تسود  دـشاب ، هدرک  ادـتقا  وا  هب  شمایق  زا  شیپ  هک  یلاح 

قلخ نیرت  یمارگ  نم و  رب  متّما  دارفا  نیرت  یمارگ  نم و  تّدوم  یتسود و  لها  نم و  ياقفر  اهنآ  .دشاب  هتـشاد  ار  وا  زا  شیپ  هدـننک 
(2) «. دنشاب یم  نم  دزن  ادخ 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تنامض  هب  تشهب  هب  ندش  لخاد   - 38

ای دـش : هتفگ  منک .» تنامـض  وا  يارب  ار  تشهب  دوش ، نماض  نم  يارب  ار  زیچ  جـنپ  سکره  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
يارب تحیصن  و  وا ، لوسر  يارب  [ یهاوخریخ و   ] تحیصن و  ّلجوّزع ،-  دنوادخ -  يارب  تحیـصن  : » دومرف تسیچ ؟ اهنآ  هَّللا ! لوسر 

(3) «. نیملسم هعماج  يارب  تحیصن  و  ادخ ، نید  يارب  تحیصن  و  ادخ ، باتک 

152 ص :

.164/2 یفاک : - 1
.129/52 راونالا : راحب  - 2

.294/1 قودص : لاصخ  - 3
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بحاص نامیالوم  جرف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  اـب  قوف  هناـگ  جـنپ  ماـسقا  ماـمت  هک  تسین  يدـیدرت  .تسا و  یهاوخریخ  تحیـصن ،
هللا یلصادخ  لوسر  هدش و  فرطرب  ادخ  يایلوا  زا  یتحاران  مغ و  ترـضح ، نآ  روهظ  اب  اریز  دوش ، یم  لصاح  مالـسلا  هیلع  نامزلا 

لـصاح نیملـسم  هعماج  يارب  جرف  و  بلاغ ، ناهج  رب  ادخ  نید  .دوش و  یم  راکـشآ  یهلا  باتک  ماکحا  هتـشگ و  رورـسم  هلآو  هیلع 
.تشگ دهاوخ 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ياعد  لومشم   - 39

تشادرب و اعد  هب  ار  دوخ  ياه  تسد  مالـسلا ، مهیلعراهطا  همئا  ندرک  دای  زا  سپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  هدش  تیاور 
ره رادب  نمـشد  و  دشاب ، هتـشاد  نم  زا  سپ  ار  متما  ناماما  يالو  درادـب و  تسود  ارم  يافلخ  سکره  رادـب  تسود  ایادـخ ! : » تفگ

(1) «. ...نادرگ شراوخ  دهاوخب  ار  ناش  يراوخ  سکره  نک و  شا  يرای  دنک  يرای  ار  اهنآ  هکره  .دنک و  ینمشد  اهنآ  اب  هکنآ 

یسک نینچ  و   ] .تسا قحرب  ناماما  مامت  ترضح و  نآ  يرای  تالاوم و  مالـسلا ، هیلع  نامزلا  بحاص  یلوم  يارب  اعد  کش  نودب  و 
[. دوش یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ریخ  ياعد  لومشم 

تدابع رد  دنوادخ  دییأت  لومشم   - 40

شتوهش تسا ، بلاغ  ما  هدنب  رد  نم  هب  لاغتشا  منادب  هاگره  دیامرف : یم  ناحبـس  دنوادخ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
شندرک هابتـشا  وا و  نیب  دـنک ، هابتـشا  تساوخ  رگا  سپ  دـش ، نینچ  ما  هدـنب  هاگره  و  مهد ، یم  رارق  مدوخ  تاجانم  لاؤس و  رد  ار 

(2) «. دنا نانامرهق  نانآ  هک  اّقح  دنتسه ، نم  يایلوا  نانآ  هک  اّقح  .موش  لیاح 

153 ص :

.98/1 جاجتحا : - 1
.235 یعادلا : هدع  - 2
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عاونا نیرت  میظع  نیرت و  هدنزرا  هک  تسین  یّکـش  دشاب و  یم  اه  تدابع  ماسقا  نیرت  مهم  زا  اعد  هک  دـنراد  تلالد  تایاور  تایآ و 
همه هب  ضیف  وا  دوـجو  تکرب  هـب  هتخاـس و  بـجاو  قیـالخ  ماـمت  رب  ار  شّقح  دـنوادخ  هـک  دـشاب  یـسک  يارب  هـک  تـسا  نآ  اـعد 

هک تسا  ناـمه  و  تسا ، وا  تداـبع  هب  ندوـب  لوغـشم  دـنوادخ ، هـب  لاغتـشا  زا  دارم  دـیدرت  نودـب  زین  .تـسا و  هدیـسر  تادوـجوم 
.دهد رارق  دوخ  يایلوا  زا  ار  وا  دیامن و  ددم  دییأت و  تدابع  رد  ار  ناسنا  دنوادخ  هک  دوش  یم  ببس  نآ  رب  تموادم 

زا ترـضح  نآ  روهظ  جرف و  تساوخرد  مالـسلا و  هیلع  نامزلا  بحاـص  ناـمیالوم  يارب  اـعد  رد  تموادـم  تبظاوم و  هکنیا : هجیتن 
.ددرگ یم  میظع  هدیاف  نیا  لوصح  بجوم  دنوادخ 

نیمز لها  زا  تبوقع  عفد   - 41

.دیامن یم  عفد  نیمز  لها  زا  ار  تبوقع  باذع و  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  يارب  ناگدننک  اعد  تکرب  هب  لاعتم  دنوادخ 

رب نارادیاپ  لاح  هب  اشوخ  ددرگ ، یم  بیاغ  ناشرظن  زا  اهنآ  ماما  هک  دـمآ  دـهاوخ  مدرم  رب  ینامز  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ادـن ار  ناشیا  ّلجوّزع -  راگدـیرفآ -  هک  تسا  نآ  دوب ، دـهاوخ  نانآ  يارب  هک  یباوث  نیرتمک  هک  یتسرد  هب  .ناـمز  نآ  رد  اـم  رما 

، نم يوس  زا  وکین  باوث  هب  ار  امـش  داب  هدژم  سپ  دیدرک ، قیدصت  ارم  بیغ  دیدروآ و  نامیا  نم  ّرـس  هب  نم ! ناگدنب  درک : دـهاوخ 
یم مناگدنب  رب  ناراب  امـش  رطاخ  هب  و  مزرمآ ، یم  مشخب و  یم  ار  امـش  مریذپ و  یم  امـش  زا  نم ، نازینک  ناگدـنب و  قح  هب  دـییامش 

(1) «. ...مداتسرف یم  ورف  ناشیا  رب  ار  باذع  هنیآره  دیدوبن ، امش  رگا  و  میامن ، یم  عفد  نانآ  زا  ار  الب  مراب و 

154 ص :

ح 66. ، 145  / 52 راونالاراحب ، - 1
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ناماما هویـش  ّتنـس و  رب  ندنام  رادیاپ  ببـس  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  يارب  اعد  رد  تموادم  مامتها و  تسین  یفخم  و 
.تسا مالسلا  مهیلع 

مولظم يرای  کمک و  باوث   - 42

دزاس و فرطرب  ار  وا  مغ  و  شناوت -  ردق  هب  دسرب -  دوخ  هدیدمتس  نمؤم  ردارب  دایرف  هب  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هب ار  اهنآ  زا  یکی  دوب ، دهاوخ  وا  يارب  تمحر  ود  داتفه و  دنوادخ  دزن  راک  نیدـب  دـیامن ، يرای  شتجاح  ندـش  هدروآرب  رد  ار  وا 

هریخذ تمایق  كانـسرت  ياه  هنحـص  لاوحا و  يارب  ار  تمحر  کی  داتفه و  دـهد و  ناماس  ار  شا  یگدـنز  هک  دـناسر  وا  هب  يدوز 
(1) «. دیامن

جرف و لیجعت  ترـضح و  نآ  يارب  هدننک  اعد  نیاربانب  تسا ، مولظم  ءادـفلا -  هل  انحاورا  رـصع -  ماما  هک  تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب 
.دشاب یم  کمک  تناعا و  ماسقا  زا  اعد  نوچ  دوش ، یم  تیاور  نیا  لماش  ترضح ، نآ  روهظ 

رتگرزب لیلجت  عضاوت و  راثآ   - 43

يرگید هب  تبسن  دوخ  شیپ  رد  صخش  هک  تسا  نآ  ّربکت  .دشاب و  ریقح  ریغ  هب  تبـسن  شدوخ  شیپ  صخـش  هک  تسا  نآ  عضاوت 
شدوخ و ياه  يدب  صخش ، هک  دریگ  یم  همشچرس  لهج  زا  نیا  .دنادب و  ریقح  شدوخ  هب  تبـسن  ار  يرگید  دنک و  هولج  گرزب 

.دزرو تلفغ  اهنآ  زا  ای  دسانشن  ار  نارگید  ياه  یبوخ 

عضاوت دیاوف  راثآ و  اّما 

یلاعت يادخ  لیلجت   - 1

نساحم نمؤم  مارتحا  ّلجوّزع -  دنوادخ -  لیلجت  ماسقا  زا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

155 ص :

.21/75 راونالا : راحب  - 1
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، دنک کبـس  ار  يدیفـسوم  نمؤم  هکنآره  و  تسا ، هدرک  زاغآ  دنوادخ  تمارک  هب  درادـب  یمارگ  ار  ینمؤم  سکره  و  تسا ، دـیفس 
(1) «. درامش کبس  ار  وا  شگرم  زا  شیپ  هک  دتسرف  وا  يوس  هب  ار  یسک  دنوادخ 

نآ رد  يرتشیب  هقباـس  هک  ناـنآ  تسا ، رت  گرزب  رتـالاب و  یفرـش  ره  زا  مالـسا  تمظع  تفارـش و  نوچ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا 
.تسا رت  هتسیاش  ادخ  دزن  ناشمارتحا  میظعت و  دنراد 

تمایق زور  سرت  زا  ینمیا   - 2

رطاخ هب  ار  یگرزب  صخـش  يرترب  زایتما و  سکره  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(2) «. دیامن نمیا  تمایق  زور  سرت  زا  ار  يو  دنوادخ  دنک ، مارتحا  ار  وا  دسانشب و  شّنس 

لاعتم دنوادخ  هاگرد  هب  برقت   - 3

نامه دوواد ! يا  هک : دوب  نیا  دومرف ، یحو  مالـسلا  هیلعدوواد  هب  دـنوادخ  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(3) «. دنشاب یم  ناّربکتم  دنوادخ  زا  مدرم  نیرترود  دنتسه ، ناعضاوتم  دنوادخ  دزن  مدرم  نیرت  کیدزن  هک  روط 

دنوادخ هاگشیپ  رد  یگرزب  تعفر و   - 4

يرتشیب يدـنلب  تعفر و  شبحاص  هب  عضاوت  دومرف ...« : هک  هدرک  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(4) «. دشخب تعفر  ار  امش  دنوادخ  هک  دینک  عضاوت  سپ  دهد ،

نآ یبلق  عضاوت  .یندب  یبلق و  تسا : هنوگ  ود  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  عضاوت  هک  نادب  دـش ، مولعم  عضاوت  دـیاوف  راثآ و  هک  لاح 
هک دشاب  دقتعم  نمؤم  هک  تسا 

156 ص :

.468/8 هعیشلا : لئاسو  - 1

.467/8 هعیشلا : لئاسو  - 2
.123/2 یفاک : - 3
.121/2 یفاک : - 4
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، تسا فرـشا  لـضفا و  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  نییبـنلا  متاـخ  ترـضح  زا  دـعب  هَّللا  يوساـم  ماـمت  زا  شدوـخ و  زا  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
نادـناخ ادـخ و  لوسر  زا  رترب  یقولخم  ّلجوّزع -  يادـخ -  هک  دـشاب  هتـشاد  رواب  زین  .نارگید و  اـت  هتفرگ  ناربمغیپ  ناگتـشرفزا و 

(1) .دراد تلالد  نآ  رب  هیعطق  هرتاوتم  رابخا  هک  تسا ، ام  داقتعا  نیا  هدیرفاین ، مالسلا -  مهیلع  شنیرهاط - 

.ّبحتسم بجاو و  تسا : مسق  ود  رب  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  یندب  عضاوت  اّما  و 

.تسا ترـضح  نآ  سّدـقم  تحاـس  هب  فافختـسا  مالـسلا و  هیلع  ماـما  تمرح  کـته  هیاـم  نآ  كرت  هک  تسا  نآ  بجاو ، عضاوت 
 - هَّللاب ذایعلا  ندرمش -  کبس  فافختسا و  دصق  هب  یمومع  سلجم  رد  مالسلا  هیلع  مئاق  مان  رکذ  ماگنه  نداتـسیا  اپ  هب  كرت  دننام :
یم ّلجوّزع -  يادخ -  ندرمش  کبس  مزلتـسم  مالـسلا  هیلع  ماما  ندرمـش  کبـس  هک  اریز  ، (2) سلجم لها  نتـساخ  اپ  هب  دوجو  اـب 

.دشاب

يارب اعد  اریز  وا ، يارب  ندرک  اعد  زین  وا و  رب  نداتسرف  دورد  شسّدقم و  مان  رکذ  ماگنه  نتـساخ  اپ  هب  دننام : بحتـسم  عضاوت  اما  و 
.تسا روضحو  بایغ  رد  ترضح  نآ  مارتحا  میظعتو و  ریقوت  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  الوم  روهظ  جرف و  لیجعت 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یهاوخنوخ  باوث   - 44

يالوم یهاوخنوخ  باوث  دوش : یم  لصاح  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ـالوم  جرف  لـیجعت  يارب  ندرک  اـعد  اـب  هک  يروما  هلمج  زا 
ترضح نامدیهش  بیرغ  مولظم 

157 ص :

تسا و دایز  ًادـج  دراد  تلـالد  ینعم  نیا  رب  هک  يراـبخا  تسا : هتفگ   33  / 1 هیناـمعنلا ، راوـنا  رد  هَّللا -  همحر  يریازج -  دیـس  - 1
.دوش یم  ثیدح  رازه  دودح  میدروآ  تسد  هب  ام  هچنآ 

هراشا نآ  هب  هَّللا -  همحر  مرتحم -  فلؤم  هک  يروطنامه  تسا  بحتـسم  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  رکذ  ماگنه  مایق  لصا  هتبلا  - 2
.تسا مارح  دوش  فافختـسا  بجوم  ای  دـشاب  مالـسلا  هیلع  تجح  ترـضح  هب  فافختـسا  رطاـخ  هب  ماـیق  مدـع  رگا  یلو  دـننک ، یم 

( صّخلم )
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یقیقح ردپ  ترضح  نآ  اریز  تسا ، نمؤم  ره  هفیظو  ترضح  نآ  یهاوخنوخ  و  تسا ، مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ءادهـشلا  دیس 
تمظع رادقم  هب  نوخ  نأش  تمظع  اریز  .دنک  هرامـش  دناوت  یمن  ار  نآ  باوث  ادخ  زج  يدحا  هک  تسا  يرما  نیا  دشاب و  یم  نانآ 

دناوت یمن  وا  ریغ  یـسک  نینچمه  دبای ، هطاحا  ینیـسح  نوؤش  رب  دناوت  یمن  ادـخ  زج  یـسک  هک  روط  نامه  سپ  .تسا  نآ  بحاص 
َْنباَو ِهَّللا  َراث  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » هدـمآ شترایز  رد  هک  تسا  نامه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اریز  دـیامن ، اـصحا  ار  وا  یهاوخنوخ  باوث 

.تسا ادخ  شهاوخنوخ  هک  یسک  دنزرف  و  تسا ، دنوادخ  وا  هاوخنوخ  هکنآ  يا  وت  رب  مالس  ِهِراث ؛»

و دوب ، یفاک  نآ  تفارش  تلیـضف و  رد  نیمه  دوبن ، باوث  نیا  زج  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  الوم  جرف  لیجعت  يارب  اعد  رد  رگا  و 
.تسه نآ  رد  يرامش  یب  باوث  لضف و  هکنآ  لاح 

تاجرد دّدـعتم و  بتارم  یهاوخنوخ  دوش ؛ یم  لـصاح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  یهاوخنوخ  باوث  اـعد  نیا  اـب  هکنیا  ناـیب  اـّما  و 
: دراد يا  هناگراهچ 

نوخ بیترت  نیدب  و  دنـشکب ، ار  لتاق  دهد  یم  روتـسد  شناتـسدریز  هب  هک  دشاب ، هتـشاد  الیتسا  تموکح و  تّوق و  نوخ  ّیلو  لّوا :
.دریگ یم  ار  مولظم  ياهب 

.دشکب ار  مولظم  نآ  لتاق  شدوخ  مود :

هک يردتقم  رادمامز  ناطلس و  دزن  تیاکش  مّلظت و  اب  رگم  دنک ، یهاوخنوخ  دناوتن  دشاب و  فیعض  تسا  هاوخنوخ  هک  یـسک  موس :
.ددرگ یم  بوسحم  یهاوخنوخ  یعون  هک  تسا  حضاو  زین  نیا  و  دریگب ، شملاظ  زا  ار  وا  ّقح 

رگیدکی يرای  اب  هک  دنراد  یتردق  هک  ینارگید  زا  نتفرگ  کمک  اب  رگم  دـنک ، یهاوخنوخ  دـناوتن  ندوب  فیعـض  رطاخ  هب  مراهچ :
.دشاب یم  یهاوخنوخ  زا  یعون  یهاوخنوخ ، لیاسو  یگدامآ  رد  کمک  رگید : ترابع  هب  .دنهد  ماجنا  ار  راک  نیا 

158 ص :
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 - تسا مزال  ریخا ، مسق  ود  نیا  هب  زج  مینک ، یهاوخنوخ  مالسلا  هیلع  نیـسح  نامیالوم  يارب  میرادن  تردق  نامز  نیا  رد  ام  نوچ  و 
بحاص الوم  روهظ  جرف و  لـیجعت  يارب  اـعد  اـب  ود  نیا  .میزرو و  ترداـبم  مسق  ود  نیمه  هب  تسه -  اـم  رب  هک  يا  هفیظو  مکح  هب 
رگمتـس ملاظ و  ره  زا  هدـنریگ  ماقتنا  و  رتدـنمتردق ، یناطلـس  ره  زا  مقتنم  رداق  يادـخ  هک  ددرگ ، یم  لـصاح  مالـسلا  هیلع  ناـمزلا 

هریخذ یهاوخنوخ  نیا  يارب  ار  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  ام  يالوم  لاعتم  رداق  دنوادخ  هک  میا  هتـسناد  يرتاوتم  رابخا  اب  اریز  .تسا 
لیجعت ار  ترـضح  نآ  جرف  روهظ و  هک  مینک  هثاغتـسا  عّرـضت و  یهلا  هاگرد  هب  زور  بش و  هک  تسا  مزال  اـم  رب  سپ  .تسا  هدومن 

زا مسق  نیا  زج  هـب  يرگید  هار  ترـضح  نآ  تـبیغ  ناـمز  رد  اریز  دریگب ، ماـقتنا  رفاـک  ناراـّبج  زا  دـیامن و  یهاوـخنوخ  اـت  دـیامرف 
.میرادن یهاوخنوخ 

تمایق رد  وا  رون  یگدنشخرد   - 45

: دوش یم  ریرقت  هجو  ود  هب  بلطم  نیا  نایب 

.ددرگ یم  ناشخرد  شرون  تمایق  زور  نمؤم  لّوا :

رون تمایق  رد  ناشنامیا  رادـقم  هب  مدرم  يارب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هلمج  زا  .دراد  تلالد  رما  نیا  رب  يرایـسب  تاـیاور  و 
هب  ] دوش و یم  شوماـخ  شرون  دوب ، دـهاوخ  شپچ  ياـپ  ماـهبا  رب  وا  روـن  سپ  دوـش  یم  میـسقت  مه  قفاـنم  هب  و  ددرگ ، یم  میـسقت 
زا ینعی  .دینک  تساوخرد  يرون  رس و  تشپ  دیدرگزاب  دوش : هتفگ  .مریگ  هرهب  ناترون  زا  ات  دیـشاب  دوخ  ياج  هب  دیوگ : یم  [ نینمؤم

(1) «. دوش یم  هداد  رارق  یباجح  نانآ  نیب  دندرگ  یمرب  یتقو  سپ  .هدش  میسقت  رون  هک  اجنامه 
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رون رتشیب  یگدنـشخرد  بجوم  نیارباـنب  ددرگ ، یم  ناـمیا  لاـمک  بجوم  مالـسلا  هیلعرـصع  یلو  ترـضح  يارب  اـعد  هک  میتفگ  و 
.دش دهاوخ  تمایق  رد  نمؤم 

رد دشاب ، سکره  رد  تلـصخ  شـش  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  روفعی ! رـسپ  يا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مود :
«. دوب دهاوخ  وا  تسار  تمس  دنوادخ و  هاگشیپ 

يارب هک  ار  هچنآ  شردارب  يارب  درادـب  تـسود  ناملـسم  درم  . 1 دومرف : تسیچ ؟ اـهنآ  موش  تیادـف  تشاد : هضرع  روـفعی  یبا  نبا 
رد و  .درادن 3 . شوخ  شنادناخ  نیرتزیزع  يارب  هک  ار  هچنآ  شردارب  يارب  دراد  هارکا  و  .دراد 2 . یم  تسود  شنادناخ  نیرتزیزع 

«. دشاب هتشاد  تیمیمص  وا  اب  یتسود 

همه دـسرب ، هبترم  نآ  هب  هاگره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـنک ؟ تیمیمـص  وا  اب  هنوگچ  تفگ : درک و  هیرگ  روفعی  یبا  نبا 
یم نوزحم  زین  وا  دشاب ، نیگهودنا  هاگره  ددرگ و  یم  رورسم  مه  وا  دشاب ، لاحشوخ  رگا  سپ  دیوگ ، یم  وا  هب  دراد  لد  رد  هچنآ 

«. دنک اعد  دنوادخ  هاگرد  هب  وا  يارب  هنرگ  دزاس و  یم  فرطرب  ار  شیاه  یتحاران  دناوتب  رگا  دوش و 

ماگ و  .ام 2 . تلیضف  نتخانـش  نآ 1 . و  تسا ، اـم  نآ  زا  زیچ  هس  امـش و  نآ  زا  زیچ  هـس  : » دوـمرف مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  سپس 
و دوب ، دهاوخ  ّلجوّزع -  يادخ -  هاگـشیپ  رد  دشاب  نینچ  سکره  سپ  .دشاب  یم  ام  تبقاع  نتـشاد  راظتنا  و  ام 3 . یپ  رد  نتشادرب 

(1) «. دنریگ وترپ  نانیا  رون  زا  تسا ، ناشیا  زا  رت  نییاپ  ناش  هجرد  هک  یناسک 

، تسا ناونع  هس  نیا  قادصم  مالسلا ، هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  جرف  لیجعت  يارب  هدننک  اعد  هک  دوش  یم  مولعم  ثیدح  نیا  زا 
لیلد هدنزرا و  رما  نیا  رد  اهنآ  زا  يوریپ  تمالع  و  دـشاب ، یم  شا  یمارگ  ناردـپ  وا و  تفرعم  هناشن  ترـضح  نآ  ّقح  رد  اعد  اریز 

.تسا ناشیا  تلود  راظتنا  ناشیا و  رما  تبقاع  راظتنا 
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ناراک هانگ  زا  نت  رازه  داتفه  هرابرد  وا  تعافش   - 46

ناربمغیپ و رد  کی  زا  تسا ، رد  تشه  ار  تشهب  : » دومرف هک  دـنک  یم  لـقن  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
طارـص رب  هتـسویپ  دنوش ، یم  لخاد  ام  ناتـسود  نایعیـش و  رد  جنپ  زا  نیحلاص و  ادهـش و  رگید  رد  زا  و  دنوش ، یم  لخاد  نیقیّدص 

هب دندرک ، يوریپ  نم  زا  ایند  رد  هک  یناسک  ارم و  نارای  ناتسود و  نایعیش و  اراگدرورپ ! میوگ : یم  منک و  یم  اعد  .داتـسیا  مهاوخ 
منایعیش زا  درم  ره  سپ  .مداد  تعافش  تنایعیش  هرابردو  مدرک  باجتسم  ار  تیاعد  دسر : یم  ادن  شرع  نطاب  زا  سپ  .رادب  تمالس 

تسا هدرک  گنج  لوق  ای  لمع  هب  دنا ، هتشاد  گنج  رـس  نم  اب  هک  اهنآ  اب  هدومن و  يرای  ارم  دنا و  هدرک  يوریپ  نم  زا  هک  یناسک  و 
ّالإ هلإ  تداهش ال  هک  یناسک  ناناملسم -  ریاس  رگید  رد  زا  .دنک و  یم  تعافـش  شناکیدزن  ناگیاسمه و  زا  نت  رازه  داتفه  ّقح  رد 

(1) «. دنوش یم  لخاد  هدوبن -  تیب  لها  ام  ضغب  يا  هّرذ  ناشلد  رد  دنا و  هتفگ  یم  ار  هَّللا 

ریما يرای  ترـصن و  ماـسقا  زا  ترـضح ، نآ  جرف  نتـساوخ  مالـسلا و  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  ـالوم  ّقح  رد  ندرک  اـعد  تسین  یفخم 
نامزلا بحاص  نوچ  و  دشاب ، یم  شراوگرزب  ردپ  يرای  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  يرای  اریز  .تسا  نابز  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم 

ماقتنا نیا  نتفرگ  رد  هچنآ  ره  سپ  تسا ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  تبـسن  نارگمتـس  نانمـشد و  زا  هدنریگ  ماقتنا  مالـسلا  هیلع 
.تسا اعد  هلمج  نآ  زا  هک  تسا ، لخاد  ترضح  نآ  ترصن  ماسقا  رد  دشاب ، ّرثؤم 

ندش تشهب  لخاد  باسح  یب   - 47

سپ دومرف ...« : بدنج  نب  هَّللا  دبع  هب  دوخ  يایاصو  رخآ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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نودـب ار  وا  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دـشاب ، هدرک  کمک  هملک  کی  اب  ار  ام  ناتـسود  زا  ینمؤم  هک  یناـسک  زا  يدـحا  دـنام  یمن  یقاـب 
(1) «. دنادرگ تشهب  لخاد  باسح 

بحاص ام  يالوم  جرف  لیجعت  يارب  اعد  نیاربانب  تسا ، نابز  هب  ندرک  يرای  ماـسقا  هلمج  زا  اـعد  میا : هتفگ  رّرکم  هکنیا  حیـضوت  هب 
.دشاب یم  لخاد  ناونع  نیا  دارفا  نیرت  لماک  رد  مالسلا  هیلع  نامزلا 

تمایق یگنشت  زا  ندوب  ناما  رد   - 48

زور هک  ییاه  مچرپ  ثیدح  رد  هک  نانچ  دیامن ، یم  باریس  ار  نانآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  زا  نوچ 
دوش یم  دراو  نم  رب  یمچرپ  سپـس  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدمآ  نینچ  دوش ، یم  دراو  ترـضح  نآ  رب  تمایق 
تّما زا  يوقت  دیحوت و  هملک  لها  ام  دنیوگ : یم  دیتسیک ؟ امـش  میوگ : یم  اهنآ  هب  دنز ، یم  قرب  رون  زا  ناشراسخر  نآ ) دارفا   ) هک
لالح ار  نآ  لالح  میتفرگرب و  ار  نامراگدرورپ  باتک  قح ، لها  ناگدنامزاب  مییام  و  میتسه ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دّمحم 

نامدوخ يارب  هک  یلیاسو  همه  اب  ار  نانآ  و  میتشاد ، تسود  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  نامربمغیپ  هیّرذ  و  میدومن ، میرحت  ار  شمارح  و 
هک ار  امش  داب  تراشب  تفگ : مهاوخ  اهنآ  هب  سپ  .میدومن  گنج  ناشنانمشد  اب  نانآ  تمدخ  رد  و  میدرک ، يرای  میدرب  یم  راک  هب 
هب مدوخ  ضوح  زا  سپـس  .دـیتفگ  هک  دـیدوب  روط  نیمه  ایند  رد  هک  قیقحت  هب  متـسه و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  امـش  ربماـیپ  نم 

دنوش و یم  تشهب  لخاد  نآ  زا  دعب  دننک ، یم  تراشب  رورس و  راهظا  رگیدکی  هب  دنور و  یم  باریـس  هاگ  نآ  .مهد  یم  بآ  نانآ 
«. دنام دنهاوخ  نادواج  نآ  رد  دبا  ات 

رد دولخ  هک  يرگید -  تمرکم  رب  ثیدـح  نیا  زین  و  تسا ، يراـی  ترـصن و  ماـسقا  زا  اـعد  میتـفگ  هکنیا  تلـالد  هجو  میوـگ : یم 
.دراد تلالد  زین  تسا -  تشهب 
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سیلبا تروص  شارخ   - 49

رگید نمؤم  هب  ینمؤم  چیه  هک  نک  یکین  مناتسود  هب  یناوت  یم  ات  قاحسا ! يا  : » دومرف راّمع  نب  قاحسا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(1) «. تسا هدز  مخز  شلد  هب  هدیشارخ و  ار  سیلبا  تروص  هکنیا  رگم  دنکن ، کمک  ای  ناسحا 

، تسا نید  لها  سییر  نامیا و  لصا  ترضح  نآ  و  تسا ، ناسحا  کمک و  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  الوم  جرف  لیجعت  يارب  اعد 
.ددرگ یم  لصاح  لمکا  وحن  هب  ترضح  نآ  هب  ناسحا  تناعا و  رب  هدیاف  نیا  سپ 

تمایق رد  هژیو  هیده  هفحت و   - 50

ياـج لـیبق  زا  : » دوـمرف تسیچ ؟ هفحت  مدرک : ضرع  دـهد .» یم  هفحت  شردارب  هب  نمؤـم  اـنامه  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
یحو تشهب  هب  ّلجوّزع -  يادـخ -  و  دـشک ، یم  ندرگ  وا  شاداـپ  يارب  تشهب  سپ  مالـس ، كاـشوپ و  اذـغ و  اـکتم و  نتـسشن و 

تـشهب هب  دـنوادخ  دوش ، تماـیق  زور  نوچ  .ربمغیپ و  یـصو  ربمغیپ و  رب  رگم  مدرک  مارح  اـیند  لـها  رب  ار  وت  كاروخ  نم  دـیامرف :
«. هد شاداپ  ناشیاه  هفحت  ربارب  رد  ار  مناتسود  هک  دیامرف  یحو 

.تسین هدیشوپ  هک  نانچ  .تسا  هفحت  قیداصم  زا  مه  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  الوم  روهظ  جرف و  لیجعت  يارب  اعد  و 

یتشهب نارازگتمدخ   - 51

زا دـنوادخ  دـهد ، ماجنا  یفطل  ینابرهم و  ادـخ  هار  رد  شردارب  هب  نم  تّما  رد  يا  هدـنب  ره  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
(2) «. درامگ دهاوخ  شتمدخ  هب  یتشهب  نارازگ  تمدخ 
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دنوادخ هدرتسگ  هیاس   - 52

يا هملک  اـب  ار  شناملـسم  ردارب  سکره  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
دوب و دهاوخ  دنوادخ  هدرتسگ  هیاس  رد  هتسویپ  دزاس ، فرطرب  ار  شا  هّصغ  دنک و  فطل  وا  هب  هملک  نآ  هلیسو  هب  هک  درادب  یمارگ 

(1) «. دیآ یم  دورف  وا  رب  تمحر  دشاب ، لاح  نآ  رد  هک  یتقو  ات 

ییوگاعد هب  هک  یمادام  دریگ و  یم  رارق  دنوادخ  هدرتسگ  هیاس  ریز  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  الوم  جرف  يارب  هدننک  اعد  نیاربانب 
.ددرگ یم  لزان  وا  رب  تمحر  دشاب ، لوغشم  ترضح  نآ 

نمؤم یهاوخریخ  باوث   - 53

(2) «. دشاب نمؤم  هاوخریخ  بایغ ، روضح و  رد  هک  تسا  بجاو  نمؤم  رب  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

يارب هک  تسا  یـسک  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  دزن  تلزنم  ظاـحل  زا  مدرم  نیرت  میظع  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زین  و 
(3) «. دیامن شالت  رتشیب  نیمز  رد  ناگدیرفآ  یهاوخریخ  تحیصن و 

نیرتهب يارب  یهاوخریخ  صـالخا و  مالـسلا  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  ـالوم  يارب  روهظ  جرف و  لـیجعت  تساوخرد  هک  تسا  حـضاو  ُرپ 
.تسا همه  يارب  زین  نینمؤم و 

ناگتشرف روضح   - 54

هب اهنآ  رد  داتفا ، ناترذگ  تشهب  ياه  ناتسوب  هب  رگا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
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ناوراک ار  دنوادخ  رکذ ، ياه  هقلح  : » دومرف تسیچ ؟ تشهب  ياه  ناتـسوب  هَّللا ! لوسر  ای  دندرک : ضرع  دـیزادرپب .» معنت  شدرگ و 
(1) «. دنریگ یم  ار  ناشنوماریپ  دنسرب  اهنآ  هب  یتقو  سپ  .دندرگ  یم  رکذ  ياه  هقلح  یپ  رد  هک  تسا  ناگتشرف  زا  ییاه 

سپ .دندرگ  رـضاح  ناگتـشرف  زا  اهنآ  لثم  هب  هکنیا  رگم  دنوشن ، عمج  نینمؤم  زا  الاب  هب  رفن  هس  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و 
رود نانآ  زا  ار  ّرش  نآ  هک  دنهاوخ  یم  دنوادخ  زا  ناگتشرف  دنربب ، هانپ  ادخ  هب  يّرـش  زا  رگا  و  دنیوگ ، نیمآ  دننک ، ریخ  ياعد  رگا 

(2) «. ...دنیامن اضاقت  ار  نآ  ياضق  دننک و  تعافش  یهلا  هاگرد  هب  دنهاوخب ، یتجاح  رگا  دیامن و 

نآ لها  ناگتشرف  و  ددرگ ، ناگتشرف  روضح  يارب  یهاگیاج  دوش ، اعد  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  يارب  نآ  رد  هک  یسلجم  نیاربانب 
.دنهد یم  يرای  اعد  رد  ار  سلاجم 

لاعتم دنوادخ  تاهابم   - 55

دنوادخ میوگ : یم  هکنیا  .ناسرب و  مناوریپ  ناتـسود و  هب  ارم  مالـس  دواد ! يا  : » دومرف ناحرـس  نب  دواد  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
نآ يارب  هک  دوب  دهاوخ  يا  هتـشرف  نانآ  یموس  هک  دنیامن  هرکاذم  ار  ام  رما  سپ  دوشب  عمج  يرگید  اب  هک  ار  يا  هدنب  دنک  تمحر 

شناگتـشرف هب  نانآ  [ عامتجا  ] تهج هب  یلاعت  يادخ  هکنیا  رگم  دنوشن  عمج  ام  دای  رب  يرفن  ود  هاگ  چـیه  و  دـنک ، ترفغم  بلط  ود 
امـش هرکاذـم  ندـش و  عمج  رد  هک  دـیزادرپب ، ام  رما  دونـش  تفگ و  يروآدای و  هب  دـیدرک  عامتجا  هاگره  سپ  .دـیامن  یم  تاهابم 

(3) «. دیامن توعد  ام  دای  هب  دنک و  هرکاذم  ار  ام  رما  هک  تسا  یسک  ام  زا  دعب  مدرم  نیرتهب  تسا و  ام  رما  يایحا 

165 ص :

.205/1 راونالا : راحب  - 1
.187/2 یفاک : - 2

.200/1 راونالا : راحب  - 3
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رمألا یلوا  تعاطا   - 56

ام صوصخ  : » دومرف  (1)« ْمُْکنِم ِْرمَألا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » هیآ دروم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(2) «. میتسه روظنم 

(3) «. تمایق زور  ات  مالسلا -  مهیلع  همطاف -  یلع و  نادنزرف  زا  ناماما  [ رمألا یلوا  : » ] دومرف هیآ  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  و 

زا تعاطا  هدیـسر ، مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  يارب  اعد  هب  رما  رد  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هک  یتایاور  هب  لمع  نیارباـنب 
.دنیوج یم  بّرقت  نادب  ادخ  يوس  هب  ناگدنب  هک  تسا  يزیچ  نیرتهب  رمألا  یلوا  تعاطا  .تسا و  رمألا  یلوا 

تعاطا دـنوادخ و  تعاـطا  دـنیوج ، بّرقت  دـنوادخ  هب  نآ  هلیـسو  هب  ناگدـنب  هک  يزیچ  نیرتهب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(4) «. تسا رمألا  یلوا  تعاطا  وا و  هداتسرف 

وا لوسر  لاعتم و  دنوادخ  يدنسرخ   - 57

، هدرک رورـسم  ارم  اـنامه  دزاـس ، رورـسم  ار  ینمؤم  سک  ره  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
(5) «. تسا هدومن  رورسم  ار  ادخ  انامه  دنک ، رورسم  ارم  سکرهو 

شیوخ ماما  دـنک  اعد  دوخ  ماما  ّقح  رد  نمؤم  یتقو  هک  اریز  تسا ، وا  لوسر  یهلا و  ياضر  رورـس و  تابجوم  زا  اعد  نیا  نیاربانب ،
.تسوا لوسر  ادخ و  رورس  هیام  مالسلا  هیلع  ماما  يدنسرخ  و  تسا ، هدومن  رورسم  ار 

لامعا نیرت  بوبحم   - 58

یلاحشوخ بجوم  اریز  تسا ، یلاعت  يادخ  يوس  هب  لامعا  نیرتهب  اعد  نیا 

166 ص :

هیآ 59. ءاسن ، هروس  - 1
.384/1 ناهرب : ریسفت  - 2
.383/1 ناهرب : ریسفت  - 3

.187/1 یفاک : - 4

.188/1 یفاک : - 5
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نیرت بوبحم  اـنامه  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  .دـشاب  یم  ناـنآ  لـضفا  نینمؤم و  ياوشیپ  ماـما و 
(1) «. دشاب یم  نینمؤم  هب  ندناسر  یشوخ  ّلجوّزع -  دنوادخ -  دزن  اهراک 

تشهب رد  تموکح   - 59

هک دوب  نیا  درک  تاجانم  مالسلا  هیلع  یـسوم  شا  هدنب  اب  ّلجوّزع -  دنوادخ -  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
.مهد تموکح  ار  ناشیا  نآ  رد  میامن و  حابم  اهنآ  رب  ار  دوخ  تشهب  هک  دنتسه  نم  يارب  یناگدنب  انامه  دومرف :

ینمؤم هب  سکره  دومرف : یهد ؟ ناشتموکح  نآ  رد  ییامن و  حاـبم  اـهنآ  رب  ار  تشهب  هک  دـننایک  اـهنیا  اراـگدرورپ ! تفگ : یـسوم 
(2) «. ...دناسرب یلاحشوخ 

دوش یم  یگدیسر  وا  باسح  هب  یناسآ  هب   - 60

دوش جراخ  وا  اب  یتروص  دزیگنارب ، شربق  زا  ار  نمؤم  دنوادخ  هک  یماگنه  : » دومرف ینالوط  یثیدح  نمض  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هدژم شابم ، نیگمغ  ناساره و  دـیوگ : وا  هب  لاثم  نآ  درگنب ، ار  تمایق  لاوها  زا  یکی  نمؤم  هاگره  هک  دور ، هار  يو  شیپاـشیپ  هک 
يوس هب  دـیامن و  هبـساحم  ار  وا  یناسآ  هب  سپ  دتـسیاب ، ادـخ  هاگـشیپ  رد  هکنیا  ات  لاـعتم ، دـنوادخ  تمارک  یـشوخ و  هب  ار  وت  داـب 
يدوب یـسک  بوخ  هچ  دنک ! تمحر  ادخ  دـیوگ : نآ  هب  نمؤم  .تسوا  يور  شیپ  تروص  نآ  هک  یلاح  رد  دـهد ، نامرف  شتـشهب 

؟ یتسیک وت  دـیوگ : نآ  زا  سپ  .مدـید  ار  نآ  ات  يداد  هدژم  یهلا  تمارک  یناـمداش و  هب  ارم  هراومه  يدـمآرد و  مهارمه  ربق  زا  هک 
وت ات  دیرفآ  رورس  نآ  زا  ارم  یلاعت  يادخ  .يدرک  دراو  تنمؤم  ردارب  رب  ایند  رد  هک  متسه  يرورس  ینامداش و  نامه  نم  دیوگ : یم 

(3) «. مهد هدژم  ار 

167 ص :

.189/1 یفاک : - 1

.188/1 یفاک : - 2

.190/1 یفاک : - 3
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الوم جرف  روهظ و  لیجعت  يارب  نمؤم  ياعد  رثا  رب  مالـسلا -  مهیلع  شراوگرزب -  ناردـپ  نامزلا و  بحاص  ام  يالوم  دـیدرت  نودـب 
بترتم نینمؤم  ندرک  دنسرخ  رب  هک  يراثآ  مامت  یّمات  وحن  هب  نیاربانب  .دنوش  یم  رورـسم  لاحـشوخ و  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص 

.ددرگ یم  ّبترتم  فیرش  ياعد  نیا  رب  تسا 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  روهظ  نامز  زا  رتهب  تبیغ  رصع  رد  اعد   - 61

رد امش  تدابع  مسق ! ادخ  هب  روط  نیمه  .تسا  رتهب  اراکشآ  هقدص  زا  ّرـس  رد  هقدص  مسق ! ادخ  هب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
روهظ نامز  رد  ار  ادـخ  هک  یـسک  زا  تسا  رتهب  وا  اب  حلـص  ای  ناتنمـشد و  زا  سرت  اب  لطاب و  تلود  نامز  رد  ناتناهنپ  ماما  اب  یناهنپ 

قح تلود  رد  تینما  تدابع و  نوچمه  لطاب  تلود  زا  سرت  اب  مأوت  تدابعو  .دـیامن  تدابع  قح  تلود  رد  رهاظ  ّقحرب  ماما  اب  قح 
.مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  قح  رد  اعد  صوصخ  هب   (2)، تسا اه  تدابع  نیرت  مهمو  نیرتهب  زا  اعد  هکنیا  رکذ  نایاش   (1) «. تسین

وا ّقح  رد  ناگتشرف  ياعد   - 62

وا بایغ  رد  شیوخ  ردارب  يارب  ینید  ردارب  ياعد  دـسرب  تباـجا  هب  دوز  هک  ییاـعد  نیرت  کـیدزن  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
نآ نادـنچ  ود  وـت  يارب  نیمآ و  دـیوگب : تـسا  وا  رب  لـکوم  هـک  يا  هتـشرف  سپ  دـنک ، زاـغآ  شردارب  يارب  اـعد  اـب  هـکنیا  تـسا ،

(3) «. دشاب

168 ص :

.333/1 یفاک : - 1
هک هدروآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  زا  یحیحص  دنس  هب  نآ ، رب  دیکأت  اعد و  تلیضف  باب  ، 466/2 یفاک : لوصا  رد  ینیلک  - 2

شتسرپ زا  هک  نانآ  انامه  َنیِرِخاد ؛» َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  ِیتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْـسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دیامرف یم  ّلج -  وّزع  يادخ -  دندومرف :
اعد تدابع  نیرتهب  تساعد و  [ شتـسرپ زا  روظنم  : ] دندومرف .دـنوش  منهج  لخاد  یگدنکفارـس  اب  هک  تسا  دوز  دـنزارفارب ، رـس  نم 
اعد رایـسب  ینعی  هاّوا  دـندومرف : تسیچ ؟ شیاـنعم  ٌمِیلَح ،» ٌهاَّوَأـَل  َمـیِهاْربِإ  َّنِإ  : » دـنوادخ هدوـمرف  رد  هاّوا  هـملک  مدرک : ضرع  .تـسا 

( فلؤم  ) .هدننک
.507/2 یفاک : - 3
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یم اعد  وا  بایغ  رد  شنمؤم  ردارب  يارب  نمؤم  هک  دنونشب  رگا  ناگتشرف  انامه  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیدجاسلا  دّیـس  ترـضح  زین  و 
وت زا  هک  یلاح  رد  ینک  یم  اعد  یکین  هب  شیارب  تردارب ، يارب  یتسه  يردارب  بوخ  دـنیوگ : دـیامن ، یم  شدای  یبوخ  هب  اـی  دـنک 

نادنچود و  دیامرف ، تیانع  وت  هب  یتساوخ  شیارب  هچنآ  ربارب  ود  ّلجوّزع -  يادـخ -  يروآ ، یم  دای  یبوخ  هب  وا  زا  و  تسا ، بیاغ 
(1) «. ...دیوگ انث  وت  رب  يدرک  دای  یکین  هب  ار  وا  هک 

ناگدننک اعد  يارب  مالسلا  هیلعداّجس  ترضح  ياعد   - 63

: تسا هدرک  اعد  نینچ  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  هرابرد  ندرک  اعد  زا  سپ  هفرع  زور  ياعد  رد  مالـسلا  هیلعداّجـس  ماما 
ناشراثآ زا  و  دـنیامن ، تیعبت  ناشیا  شور  زا  دـنراد و  فارتعا  ار  ناشماقم  هک  ناـنآ  ناتـسود ، رب  تسرف  تاولـص  دورد و  اـهلاراب ! »

رد و  دنـشاب ، ناشرما  میلـست  و  دـننک ، ادـتقا  ناـشتماما  هب  و  دـنیوج ، کّـسمت  ناـشتیالو  هب  و  دـنبای ، تسد  ناـنآ  هب  و  دـننک ، يوریپ 
هزیکاپ كرابم  ياه  تاولـص  دنزودب ، ناشیا  يوس  هب  اه  هدـید  و  دنـشاب ، ناشتموکح  راگزور  رظتنم  و  دـنیامن ، شـشوک  ناشتعاطا 

ناماس هب  ار  ناشعـضو  و  نادرگ ، عمج  يوقت  رب  ار  ناشرما  و  تسرف ، مالـس  ناشیا  حاورا  نانآ و  رب  ماش ، حبـص و  ره  رد  هدننک  ومن 
( تشهب تمالس  يارـس   ) مالـسلاراد رد  ار  ام  و  ناگدنزرمآ ، نیرتهب  و  نابرهم ، ریذپ و  هبوت  ییوت  هک  ریذپب  ار  ناشیا  هبوت  و  ناسرب ،

«. نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تدوخ  تمحر  هب  هد ، رارق  نانآ  اب 

هب شا  هرابرد  اعد  نیا  و  دوش ، یم  اعد  نیا  رد  ناگدـش  دای  قیداصم  زا  دـنک ، اعد  شیالوم  جرف  لـیجعت  يارب  نمؤم  هاـگره  هتبلا  و 
.دسر یم  تباجا 

نیلقث هب  کّسمت   - 64

ٌفِّلَُخم یِّنِإ  : » هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هدومرف  ینعم  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا 

169 ص :

.508/2 یفاک : - 1

راظتنا www.Ghaemiyeh.comنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 277زکرم  هحفص 198 

www.takbook.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/611/AKS BARNAMEH/#content_note_169_1
http://www.ghaemiyeh.com


لاؤس .ار  مترتع  ادـخ و  باتک  میوگ ، یم  كرت  ار  سیفن -  یـش ء  ود  نیلقث -  امـش  نایم  رد  نم  ِیتَْرتِعَو ؛» ِهَّللا  َباتِک  ِْنیَلَقَّثلا  ُمُکِیف 
يدهم نیمهن  نیسح ، نادنزرف  زا  هناگ  هن  ناماما  نیسح و  نسح و  نم و  : » دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دننایک ؟ ربمایپ  ترتع  دش :

یلصادخ لوسر  رب  رثوک )  ) ضوح رانک  رب  هکنیا  ات  دوشن  ادج  ناشیا  زا  زین  نآ  دنوشن و  ادج  دنوادخ  باتک  زا  .تسا  ناشیا  مئاق  و 
«. دندرگزاب هلآو  هیلع  هللا 

لّجع نامزلا -  بحاص  ترـضح  روهظ  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  نوچ  و  ددرگ ، یم  لصاح  ناـشیا  زا  تعباـتم  اـب  ترتع  هب  کّـسمت 
اعد نیاربانب  دریگ ، یم  همـشچرس  نآ  رب  ندوب  تباث  ناـنآ و  هب  داـقتعا  زا  تسا و  ناـشیا  زا  ناـبز  اـب  تعباـتم  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا 

.تسا نیلقث  هب  کّسمتم  قیداصم  زا  هدننک 

یهلا نامسیر  هب  ندز  گنچ   - 65

ًاعیِمَج ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعاَو  : » هدومرف یلاعت  يادخ  هک  دنوادخ ، نامسیر  مییام  : » دومرف هک  هدمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
(2) «. (1)« اُوقَّرَفَت الَو 

نامیا لامک   - 66

مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  هب  تبسن  ینابز  ّتبحم  رهظا  ءادفلا -  هل  انحاورا  رـصع -  یلو  ترـضح  جرف  لیجعت  يارب  اعد  هکنیا  هب  رظن 
موس کی  درادـب ، تسود  نابز  هب  ار  ترـضح  نآ  سک  ره  تسا : هدـمآ  يدّدـعتم  تایاور  رد  .دـشاب  یم  نامیا  لاـمک  هیاـم  تسا ،

(3) .ددرگ یم  لماک  وا  رد  نامیا 

نم هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  مردارب  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  شراوگرزب  ّدج  زا  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زین  و 
یلاح رد  ار  ّلجوّزع -  يادخ -  دراد  تسود  سک  ره  دومرف :

170 ص :

هیآ 103. نارمع ، لآ  هروس  - 1
.242 مارملا : هیاغ  - 2

.522  - 521/4 ناهربلا : - 3
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سک ره  و  دومرف ): هک  ییاج  ات  ،... ) دوش اراد  ار  یلع  تیالو  دیاب  دـشاب ، هدرکن  ضارعا  وا  زا  هدومن و  يور  وا  هب  هک  دـنک  تاقالم 
بحاص تّجح  يالو  دـشاب ، وکین  شمالـسا  لماک و  شنامیا  هک  دـنک  تاقالم  یلاح  رد  ار  ّلـجوّزع -  يادـخ -  دراد  یم  تسود 
تبـسن ّتبحم  راهظا  هدمآ -  ثیدح  نیا  رد  هک  مالـسلا -  مهیلع  ناماما  زا  کی  ره  ّیلوت  زا  دارم   (1) «. ...دنک هشیپ  ار  رَظتنم  نامزلا 

.تسا تبحم  راهظا  زراب  قیداصم  زا  اعد  هک  تسین  يدیدرت  و  دشاب ، یم  ناشیا  هب 

ناگدننک تدابع  باوث   - 67

ار نآ  سک  ره  تسا ، ٌدَحَأ » ُهَّللا  َوُه  ُْلق   » نوچمه وت  لثم  انامه  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
موس ود  هک  تسا  نیا  لثم  دناوخب  راب  ود  ار  نآ  سک  ره  و  دشاب ، هدناوخ  ار  نآرق  موس  کی  هک  تسا  نآ  دـننام  دـناوخب ، راب  کی 

هک یتسه  نینچ  زین  وت  .دشاب  هدناوخ  ار  نآرق  مامت  هک  تسا  یـسک  دننام  دناوخب ، راب  هس  ار  نآ  سک  ره  و  دشاب ، هدـناوخ  ار  نآرق 
موس ود  درادب ، تتـسود  شنابز  لد و  هب  سک  ره  و  تشاد ، دـهاوخ  ار  ناگدـنب  باوث  موس  کی  درادـب ، تتـسود  لد  رد  سک  ره 

«. تشاد دهاوخ  ار  ناگدنب  مامت  باوث  درادب ، تتسود  شتسد  نابز و  لد و  هب  سک  ره  و  تشاد ، دهاوخ  ار  ناگدنب  باوث 

مالـسلا هیلع  ناـمزلا  بحاـص  ناـمیالوم  يارب  مالـسلا ، هـیلع  ناـنمؤمریما  هـب  تبـسن  تـّبحم  رطاـخ  هـب  سک  ره  ثیدـح ، نـیا  رباـنب 
زا دـیامن ، اـضاقت  ار  گرزب  تجاـح  نیا  دـنوادخ  زا  درادرب و  نامـسآ  يوس  هب  ار  شیاـه  تسد  دـنک و  جرف  يراـی و  تساوـخرد 

.دراد یم  زاربا  نابز  تسد و  اب  ار  ترضح  نآ  یتسود  تسا و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ناراد  تسود  قیداصم 

171 ص :
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مالسلا هیلع  مئاق  مچرپ  ریز  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  باکر  رد  تداهش  باوث   - 68

هب هک  تسا  یـسک  دننام  دنیبب ، نآ  رد  ار  یبوخ  دشاب و  نآ  رظتنم  هتخانـش و  ار  رما  نیا  امـش  زا  هکنآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
یـسک لثم  هَّللاو  هکلب  : » دومرف سپـس  دـشاب .» هدرک  داهج  دوخ  ریـشمش  اب  مالـسلا -  مهیلع  دـمحم -  لآ  مئاق  باکر  رد  مسق  ادـخ 

نوچمه مسق  ادخ  هب  هکلب  : » دومرف موس  راب  و  دشاب .» هدرک  داهج  شریشمش  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تمدخ  رد  هک  تسا 
«. دشاب هدش  دیهش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  همیخ  رد  هک  تسا  یسک 

ملاع ّقح  يادا  تشاد و  یمارگ  باوث   - 69

هک ددرگ ، هتخانـش  وا  ّقح  دوش و  ظفح  وا  مارتحا  باـیغ ، روضح و  رد  دـیاب  : » دومرف ملاـع  ّقح  ناـیب  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
«. تسا رتشیب  شرجأ  دنک  داهج  ادخ  هار  رد  درب و  رس  هب  تدابع  هب  ار  اه  بش  هک  يراد  هزور  زا  ملاع 

.دزرو مامتها  نآ  هب  هک  تسا  مزال  نمؤم  رب  بایغ ، روضح و  رد  تسا  ترضح  نآ  تمرح  ظفح  ندرک  اعد  نوچ  نیاربانب 

مالسلا مهیلع  ناماما  هرمز  رد  ندش  روشحم   - 70

ّفط رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدنزرف  هک  داد  ربخ  مّدج  هک  قیقحت  هب  : » دومرف اروشاع  بش  رد  مالـسلا  هیلعءادهـشلا  دّیـس  ترـضح 
يرای ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  شدنزرف  هدرک و  يرای  ارم  دنک ، يرای  ار  وا  سکره  سپ  دش ، دهاوخ  هتـشک  هنـشت  اهنت و  بیرغ ، البرک 

«. دوب دهاوخ  ام  بزح  رد  تمایق  زور  دنک  يرای  ار  ام  شنابز  هب  سکره  هدومن و 

تشهب رد  تاجرد  نتفر  الاب   - 71

الاو ار  امـش  ياه  تلزنم  دنوادخ  دزن  مالـسلا -  امهیلع  یلع -  دـمحم و  دـیهاوخ  یم  رگا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
دیرادب تسود  ار  مالسلا -  امهیلع  یلع -  دمحم و  نایعیش  سپ  دنزاس ،

172 ص :
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قوقح يادا  رد  رتشیب و  هعیـش  هب  تبـسن  شتبحم  هک  مادک  ره  :[ دومرف هک  اجنآ  ات  « ] ...دییامن تیّدج  نینمؤم  جئاوح  ندروآرب  رد  و 
هب يرگید  زا  هک  دـشاب  یـسک  نانآ  نیب  رد  هک  اجنآ  ات  دوب ، دـهاوخ  رتالاب  تشهب  رد  شتاـجرد  هدوب ، رت  مدـق  شیپ  نمؤم  ناردارب 

(1) «. دریگ رارق  يرتالاب  ياه  تشهب  اه و  خاک  رد  هار  لاس  دصناپ  رادقم 

.تسا ترضح  نآ  دایز  قوقح  زا  یتمسق  يادا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  هک  تسین  یفخم  و 

تمایق باسح  یتخس  زا  ینمیا   - 72

َلَـصُوی ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأاـم  َنُولِـصَی  َنیِذَّلاَو  : » هدوـمرف یلاـعت  يادـخ  و  دـشاب ، یم  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  محر  هلـص  اـعد  نـیا  اریز 
باذـع زا  دـندنویپ و  یم  هدوـمرف  رمأ  نآ  هـب  دـنوادخ  هـک  يدـنویپ  هـب  هـک  ناـنآ  و  »(2) ؛ ِباـسِحلا َءوُس  َنُوفاـخَیَو  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَیَو 

.دنسرت یم  باسح  یتخس  ناشراگدرورپ و 

هلمج زا  : » دومرف .مدرک  لاؤس  َلَصُوی » ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنُولِصَی  َنیذَّلاَو   » هیآ هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : میرم  نب  رمع 
«. یشاب هتشاد  دنویپ  ام  اب  هک  نیا  نآ  لیوأت  تیاهن  تسا و  محر  هلص  نآ ،

ادهش تاجرد  نیرت  یلاع  هب  يراگتسر   - 73

ار وا  لوسر  ادخ و  هک  تسا  یسک  تمایق ، زور  رد  ادهـش  ناراد  هجرد  نیرترب  زا  : » دومرف مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
«. دشاب هدرک  عافد  شلوسر  ادخ و  زا  هدومن و  يرای  بایغ  رد 

173 ص :
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مالسلا اهیلع  يربک  هقیّدص  تعافش  هب  يراگتسر   - 74

: ییوگ یم  سپ  هاوخب ، ار  دوخ  تاجاح  همطاف ! يا  دیوگ : یم  لیئربج  دومرف ...« : ینالوط  یثیدح  نمض  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 
هتبلا دیامرف : دنوادخ  .منادنزرف  نایعیش  اراگدرورپ ! ییوگ  یم  سپ  .مدیزرمآ  ار  نانآ  دومرف : دهاوخ  یلاعت  يادخ  .منایعیش  ایادخ !

اب هتسج ، هانپ  وت  هب  سکره  ورب ! دومرف : دهاوخ  دنوادخ  هاگنآ  .منایعیـش  ناوریپ  اراگدرورپ ! تفگ : یهاوخ  سپ  .مدیزرمآ  ار  نانآ 
«. دندوب یم  یمطاف  هک  شاک  دننک  وزرآ  قیالخ  هک  تسا  ماگنه  نآ  رد  .دشاب  تشهب  رد  وت 

هناشن زا  هکنیا  رب  هفاضا  تسا ، نانز  هدیس  هب  نتـسج  هانپ  ماسقا  نیرت  حضاو  زا  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  هرابرد  اعد  دیدرت  نودب 
.دشاب یم  تبحم  عّیشت و  ياه 

مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  الوم  هب  ناسحا  باوث   - 75

: تسا نایب  لباق  هجو  دنچ  هب  بلطم  نیا 

.تسا یکین  ناسحا و  ماسقا  زا  دارفا و  تشاد  یمارگ  میظعت و  اعد ، لّوا :

، تسا ّرثؤم  میظع  رما  نیا  رد  هچنآ  مامت  هب  ندـیزرو  مامتها  اذـل  دراد ، تیلخدـم  ریثأت و  روهظ ، جرف و  لیجعت  رد  ندرک  اـعد  مود :
.دشاب یم  نامرظن  زا  بئاغ  فئاخ و  يالوم  هب  ناسحا 

هکلب .تسا  وا  هب  ناسحا  دـشاب ، هک  هنوگره  هب  الوم ، هب  تبـسن  يرادرب  نامرف  و  تسا ، ترـضح  نآ  رما  زا  تعاـطا  اـعد ، نیا  موس :
.تسا و نانمؤم  همه  و  مالـسلا -  مهیلع  نالوسر -  ناربمغیپ و  مامت  موصعم و  ناماما  ایبنا و  متاخ  هب  ناسحا  ترـضح  نآ  يارب  اعد 

ماـمت اریز  .دراد  تیلخدـم  زین  ناـشیا  تجاـح  ندـش  اور  رد  نیارباـنب  تسا ، ّرثؤـم  روـهظ  جرف و  نداـتفا  شیپ  رد  اـعد  هکنیا  هب  رظن 
تایاور رد  هک  یجیاتن  اه و  باوث  مامت  نیاربانب  .تسا  اعد  نیا  تباجتسا  ورگ  رد  ناشیا  جیاوح 
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لمکا ّمتا و  وحن  هب  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  الوم  جرف  لیجعت  يارب  اـعد  رب  هدـش ، رکذ  نمؤم  تجاـح  ندروآرب  يارب 
: میروآ یم  لیذ  رد  هدش  رکذ  نمؤم  تجاح  ندروآرب  يارب  تایاور  رد  هک  يروما  تبسانم  نیمه  هب  .دشاب  یم  بترتم 

هام ود  هزور  فاکتعا و  هرمع و  ّجح و  باوث  فلا )

و دـنک ، تیّدـج  نآ  رد  درادرب و  ماـگ  دوـخ  ناملـسم  ردارب  تجاـح  ندروآرب  رد  هک  سک  ره  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
فاکتعا هرمع و  کی  جح و  کی  باوث  شیارب  ّلجوّزع -  يادخ -  دـهد ، رارق  وا  تسد  هب  ار  تجاح  نآ  ندـش  هدروآرب  دـنوادخ 

تسد رب  ار  تجاح  نآ  ندش  هدروآرب  دنوادخ  یلو  دنک  شالت  نآ  رد  رگا  و  دسیون ، یم  ار  اهنآ  هزور  مارحلا و  دجـسم  رد  هام  ود 
(1) «. تشون دهاوخ  وا  يارب  هرمع  کی  جح و  کی  باوث  ّلجوّزع -  يادخ -  دهدن ، رارق  وا 

تمایق رد  وا  تجاح  رازه  ندش  اور  تعافش و  ندش  لوبق  ب )

ناردارب هد و  ماـجنا  ار  نآ  تـسا و  ّقـح  نادـب  میوـگ و  یم  هـچ  ونـشب  لّـضفم ! يا  : » دوـمرف لّـضفم  هـب  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما 
«. نک ربخ  نآ  زا  ار  تراوگرزب 

سپـس دنتـسه .» بغار  دوخ  ناردارب  جیاوح  نتخاساور  رد  هک  نانآ  : » دومرف دننایک ؟ مراوگرزب  ناردارب  موش  تیادف  مدرک : ضرع 
زا دزاس ، هدروآرب  تجاـح  رازه  دـص  تماـیق  زور  وا  يارب  دـنوادخ  دزاـس ، اور  یتجاـح  دوخ  نمؤم  ردارب  يارب  سک  ره  و  : » دومرف

تـشهب لخاد  دنـشابن -  یبصاـن  هکنیا  طرـش  هب  ار -  شناردارب  نایانـشآ و  نادـنواشیوخ و  هکنیا  تسا و  تشهب  اـهنآ  نیلّوا  هلمج 
(2)  ...«. دنادرگ

هبعک هناخ  فاوط  هد  باوث  ج )

دنوادخ دنک ، فاوط  ار  هبعک  هناخ  طوش  تفه  سکره  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

175 ص :
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«. دزاس یم  وحم  وا  زا  هئّیس  رازه  شش  دسیون و  یم  هنسح  رازه  شش  شیارب 

(1) «. درمشرب فاوط  هد  ات  رگید ، فاوط  یفاوط و  زا  تسا  رتهب  نمؤم  تجاح  ندروآرب  : » دومرف سپس 

ناگدرب ندرک  دازآ  باوث  د )

منک و دازآ  هدرب  رازه  هک  تسا  رت  شوخ  مناملـسم  ردارب  تجاح  هار  رد  نتـشادرب  ماگ  نم  يارب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(2) «. متسرف هدرک  ماجل  نیز و  بسا  رازه 

هتشرف رازه  جنپ  داتفه و  تیامح  ه )

رازه جـنپ  داتفه و  اب  ار  وا  دـنوادخ  درادرب ، مدـق  شناملـسم  ردارب  تجاح  نتخاساور  هاررد  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
ددرگ و رود  وا  زا  یهانگ  دوش و  هتشون  شیارب  يا  هنسح  نآ  رطاخ  هب  هکنیا  رگم  دراد  یمن  رب  یماگ  چیه  و  دهد ، یم  هیاس  هتـشرف 
جـح و کی  شاداپ  نآ ، رطاخ  هب  وا  يارب  ّلجوّزع -  يادـخ -  تفای ، تغارف  وا  تجاـح  ماـجنا  زا  هاـگره  سپ  دور ، ـالاب  يا  هجرد 

(3) «. دسیون یم  هرمع  کی 

راگدرورپ تمدخ  لاس  رازه  باوث  و )

نمؤم ردارب  تجاح  نتخاس  اور  تهج  رد  هکره  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
 - يادـخ هک  تسا  نآ  لثم  دـنک ، شالت  تسه ، نآ  رد  یتحلـصم  وا  يارب  دـشاب و  نآ  رد  ّلجوّزع -  يادـخ -  ياضر  هک  شیوخ 

(4) «. دشاب هداتفین  وا  تیصعم  رد  ندز  مهرب  مشچ  کی  هک  هدرک  تمدخ  لاس  رازه  ار  ّلجوّزع - 

هزور زامن و  لاس  رازه  ُهن  باوث  ز )

مدوب مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  ترضح  میالوم  رضحم  رد  دیوگ : نارهم  نب  نومیم 

176 ص :
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نادنز ارم  دهاوخ  یم  تسا و  راک  بلط  یلوپ  نم  زا  ینالف  هلآو ! هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رسپ  يا  تشاد : هضرع  دمآ و  يدرم  هک 
«. مزادرپب وت  يوس  زا  هک  مرادن  یلام  دنگوس ! ادخ  هب  : » دومرف .دنک 

هللا یلصادخ  لوسر  مّدج  زا  مدینش  مردپ  زا  نکیل  مرادن ، یسنا  یتسود و  وا  اب  هک  نم  : » دومرف .وگب  نخس  وا  اب  سپ  تشاد : هضرع 
هن هک  تسا  نانچ  دـنک ، یعـس  دوخ  نمؤم  ردارب  تجاـح  نتخاـس  اور  رد  سک  ره  دومرف : باـنج  نآ  هک  تفگ  ثیدـح  هلآو  هیلع 

(1) «. دشاب هتشاد  لاغتشا  زامن  هب  اه  بش  راد و  هزور  اهزور  هدرک ، تدابع  ار  دنوادخ  لاس  رازه 

177 ص :
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اعد يارب  هدش  دیکأت  تالاح  تاقوا و  مشش : شخب 

اعد يارب  هدش  دیکأت  تالاح  تاقوا و 

هراشا

نآ رد  دنوادخ ، هاگرد  زا  بانج  نآ  روهظ  تساوخرد  مالسلا و  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  يارب  اعد  هک  يدراوم  شخب  نیا  رد 
: دوش یم  نایب  تسه ، اهنآ  رب  يدهاوش  لقع ، لیلد  تایاور و  تایآ و  زا  و  هدش ، يرتشیب  دیکأت  شرافس و  تقو 

بجاو زامن  ره  زا  دعب   - 1

هبترم هس  دـنریگب و  هناـچ  رب  تسد  هضیرف ، زا  دـعب  هک  تسا  نیا  نایعیـش  رب  اـم  قوقح  هلمج  زا  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  ِهَْنبِال  ْمِقَْتنا  ٍدَّمَُحم ! َّبَر  ای  ٍدَّمَُحم ، َهَْبیَغ  ْظَفْحا  ٍدَّمَُحم ! َّبَر  ای  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َجَرَف  ْلِّجَع  ٍدَّمَُحم ! َّبَر  اـی  : » دـنیوگب

یناهنپ [ رد ار  تنید  ! ] دمحم راگدرورپ  يا  .نادرگ  رتدوز  ار  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  ِجرف  دـمحم ! راگدرورپ  يا  »(1) ؛ َمَّلَسَو ِِهلآَو 
.ریگب ماقتنا  مالسلا -  اهیلع  دمحم -  رتخد  يارب  دمحم ! راگدرورپ  يا  .نک  ظفح  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم 

یم نم  و  دنا ، هدرم  مناشیوخ  هتفر و  الاب  مّنـس  نم ! ياقآ  يا  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  يدرم  دیوگ : جاّرد  نب  لیمج 
.میامن هعجارم  وا  هب  مریگب و  سنا  وا  اب  ات  مشاب ، هتشادن  ار  یسک  هک  یلاح  رد  دبایرد  ارم  گرم  هک  مسرت 

178 ص :
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زا وا  هب  وت  سنا  و  تسا ، رت  کیدزن  وت  هب  ببـس  ای  بسن  تبارق  زا  هک  تسه  یـسک  وت  ینامیا  ناردارب  زا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
.ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  : » ییوگب زاـمن  ره  زا  سپ  هکنیا  و  اـعد ، داـب  وت  رب  لاـح  نیا  اـب  تسا ، رتشیب  تناـشیوخ  هب  سنا 

ُهَرْکَی ِنِمْؤُملا  َيِدـْبَع  ِحوُر  ِْضبَق  ِیف  يِدُّدَرَتَک  ُُهلِعاف  اَنَأ  ْیَـش ٍء  ِیف  ُتْدَّدَرَت  ام  َْتُلق : َکَّنِإ  َلاق : مالـسلا  هیلع  َنیِمَألا  َقِداّصلا  َّنِإ  َّمُهَّللَا 
الَو یِـسْفَن  ِیف  ِینْؤُسَت  الَو  َهَِیفاعلاَو  َرْـصَّنلاَو  َجَرَفلا  َِکئآ  ِیلْوَِأل  ْلِّجَعَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللَا  .ُهَتَئآ  سَم  ُهَرْکَأَو  َتْوَملا 
یم درم  نآ  نک .» دای  اج  کی  ار  همه  ای  هدـنکارپ  روط  هب  ای  و  ربب ، مان  ار  تناگتـسب  کی  کـی  یهاوخ  رگا  و  ِیتَّبِحَأ » ْنِم  ٍدَـحَأ  ِیف 

.مدش هتسخ  یگدنز  زا  هکنیا  ات  مدرک  رمع  ردق  نآ  مسق ! ادخ  هب  دیوگ :

اب لاس  تشه  تسیب و  دـص و  دـناوخ و  یم  ار  اعد  نیا  يرـصب  نومـش  نب  نسحلا  نب  دـمحم  دـیوگ : یـسوم  نب  نوراـه  دـمحموبا 
(1) .دنک تمحر  شیادخ  تفر ، ایند  زا  سپس  درک ، كرت  ار  اعد  نیا  دش و  لولم  یگدنز  زا  ات  .درک  رمع  یخارف 

هیلع ماما  تفرعم  شا  یلوبق  طرـش  نآ و  لصا  تداـبع و  تقیقح  هک  تسا  نیا  رد  [ زاـمن زا  دـعب  اـعد  رب  دـیکات   ] بلطم ّرـس  رّکذـت :
شیالوم هب  تبـسن  ار  شیالو  یتسار  دوخ و  نامیا  تقیقح  زاـمن ، ره  زا  دـعب  نمؤم  هک  تسا  مزـال  سپ  تسا ، وا  یتسود  مالـسلا و 

ببـس اب  شزامن  ات  دـیامن ، راهظا  ار  شتدارا  ّلج  ّزع و  يادـخ  هاـگرد  زا  شجرف  لـیجعت  ياـضاقت  وا و  يارب  اـعد  اـب  و  دراد ، زاربا 
.ددرگ نرتقم  یلوبق 

رهظ زامن  زا  دعب   - 2

.تسا رهظ  زامن  زا  دعب  دراد ، يرتشیب  دیکأت  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  نامزلا -  بحاص  الوم  جرف  لیجعت  يارب  اعد  هک  یتاقوا  زا 
دعب سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

179 ص :
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رادـید ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  هکنیا  ات  دریم  یمن  ْمُهَجَرَف ،» ْلِّجَعَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا  : » دـیوگب رهظ  حبـص و  زاـمن  زا 
(1) «. دنک

رهظ بجاو  زامن  زا  هک  یماگنه  مدش ، دراو  هنیدـم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  تفگ : هک  هدـش  تیاور  دـمحم  نب  داّبع  زا  زین  و 
ِّلُک َعِماج  ْيَأ  ٍتْوَص ، ِّلُک  َعِماـس  ْيَأ  : » تفگ یم  دوب ، هدرک  دـنلب  نامـسآ  تمـس  هب  ار  شیاـه  تسد  هک  یلاـح  رد  تفاـی ، تغارف 

َِکلام ْيَأ  ِهَِربابَجلا ، َراـّبَج  ْيَأ  ِهَِهلـآلا ، َهلِإ  ْيَأ  ِتاداّـسلا ، َدِّیَـس  ْيَأ  ُثِراو ، ْيَأ  ُثِعاـب ، ْيَأ  ِتْوَملا ، َدـَْعب  ٍسْفَن  ِّلُـک  َئِراـب  ْيَأ  ٍتْوَف ،
یِـصُْحم ْيَأ  ُدـیُِری ، اِمل  ًالاّعَف  ْيَأ  ِدـیدَّشلا ، ِشْطَبلا  اَذ  ْيَأ  ُشاَّطب ، ْيَأ  ِكُولُملا ، َِکلَم  ْيَأ  ِبابْرَألا ، َّبَر  ْيَأ  ِهَرِخآلاَو ، اْینُّدـلا  َِکلَم ) )
ُمِهِّقَِحبَو َکِْقلَخ ، ْنِم  َِکتَرَیِخ  یلَع  َکِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  ُدیِعُم ! ْيَأ  ُئِْدبُم ، ْيَأ  ٌهَِینالَع ، ُهَدـْنِع  ُّرِّسلا  ِنَم  ْيَأ  ِمادـْقَألا ، َلْقَنَو  ِساْفنَألا  َدَدَـع 

ِْنباَو َکِِّیلَِول  ْزِْجنَأَو  ِراّنلا  َنِم  ِیتَبَقَر  ِكاکَِفب  َهَعاّسلا  َّیَلَع  َّنُمَت  ْنَأَو  ِِهْتَیب  ِلْهَأَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َکِسْفَن  یلَع  ْمَُهل  َْتبَجْوَأ  يِذَّلا 
، ُهَدـْعَو َُکتاکََربَو  َُکتاوَلَـص  ِْهیَلَع  َکِْقلَخ  یلَع  َِکتَّجُحَو  َكِدابِع  ِیف  َِکْنیَعَو  َکِْقلَخ  ِیف  َکـِنیِمَأَو  َکـِْنبِاب  َکـَْیلِإ  یِعاّدـلا  َکِِّیبَن 

َِکئآدْعَأ ْنِم  ُْهنِْکمَأَو  ُهَجَرَف  ْلِّجَعَو  ًاریِصَن  ًاناْطلُس  َْکنَُدل  ْنِم  ْمَُهل  ْحَْتفاَو  ْمُهْرِّبَصَو  َُهباحْـصَأ  ِّوَقَو  َكَْدبَع  ْرُْـصناَو  َكِرْـصَِنب  ُهْدِّیَأ  َّمُهَّللَا 
»(2)؛ َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  َِکلوُسَر  ِءآدْعَأَو 

ناشیا قباس  مالـسلا و  مهیلعدمحم  لآ  رون  يارب  : » دومرف يدرک ؟ اعد  تدوخ  يارب  هک  تسین  نینچ  ایآ  موش ! تیادـف  تفگ : يوار 
دهاوخ شجورخ  ماگنه  هچ  دزاس ، تیادف  ارم  دنوادخ  متـشاد : هضرع  مدرک .» اعد  دنوادخ ، رما  هب  ناشنانمـشد  زا  هدـنریگ  ماقتنا  و 

«. دهاوخب ادخ )  ) تسا وا  تسد  هب  رما  قلخ و  هک  یسک  هاگره  : » دومرف دش ؟

180 ص :
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رصع زامن  زا  دعب   - 3

.تسا رصع  زامن  زا  دعب  هدش  دیکأت  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  رمالا -  بحاص  ترضح  جرف  لیجعت  يارب  اعد  هک  یتقو  نیموس 

نآ دوب ، هداد  نایاپ  ار  رصع  زامن  هک  یماگنه  مدش ، دراو  مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  رب  دیوگ : یلفون  لضفلا  نب  ییحی 
، ُنِطابلاَو ُرِهاّظلاَو  ُرِخآلاَو  ُلَّوَألا  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ـال  ُهَّللا  َْتنَأ  : » تفگ یم  هک  مدینـش  درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شیاـه  تسد  هاـگ 

ٍهَجاح الَو  َكِْریَغ  ْنِم  ٍهَنوُعَم  ِْریَِغب  َْقلَخلا  َْتقَلَخ  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  َْتنَأَو  اُهناصُْقنَو ، ِءآ  یْـشَألا  ُهَدایِز  َْکَیلِإ  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ـال  ُهَّللا  َْتنَأَو 
ّالِإ َهلِإ  ُهَّللا ال  َْتنَأَو  ِْلبَقلا ، َِقلاخَو  ِْلبَقلا  َْلبَق  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  َْتنَأَو  ُءْدَـبلا ، َْکَیلِإَو  ُهَّیِـشَملا  َْکنِم  َْتنَأ  اـّلِإ  َهلِإ  ـال  ُهَّللا  َْتنَأَو  ْمِْهَیلِإ ،

ُهَیاغ َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  َْتنَأَو  ِباتِکلا ، ُّمُأ  َكَْدنِعَو  ُِتْبُثتَو  ُءآ  شَت  ام  وُحْمَت  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  َْتنَأَو  ِدـْعَبلا ، َِقلاخَو  ِدـْعَبلا  َدـَْعب  َْتنَأ 
الَو ُتاغُّللا  َْکیَلَع  یفْخَت  َْتنَأ ال  ّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  َْتنَأَو  ُلِیلَجلا ، َالَو  ُقِیقَّدلا  َْکنَع  ُبُْزعَی  َْتنَأ ال  ّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  َْتنَأَو  ُُهثِراوَو ، ْیَش ٍء  ِّلُک 

ُثِعاب ِرُومُألا ، ُرِّبَدـُم  ِنیِّدـلا ، ُناّیَد  یفْخَأَو ، ِْبیَغلا  ُِملاع  ٍنْأَش ، ْنَع  ٌنْأَش  َُکلَغْـشَی  ٍنْأَش ال  ِیف  َْتنَأ  ٍمْوَی  َّلُک  ُتاوْصَألا ، َْکیَلَع  َُهباـشَتَت 
َیِّلَُصت ْنَأ  ِِهب  ََکلَأَس  ْنَم  ُبَّیَُخی  يِذَّلا ال  ِموُّیَقلا  ِّیَحلا  ِنوُزْخَْملَا  ِنُونْکَملا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  .ٌمیِمَر  َیِهَو  ِماظِعلا  ِییُْحم  ِرُوبُقلا ، ِیف  ْنَم 

؛» ِمارْکِإلاَو ِلالَجلا  اَذ  ای  ُهَتْدَعَو ، ام  َُهل  ْزِْجنَأَو  َِکئآدْعَأ  ْنِم  ََکل  ِمِقَْتنُملا  َجَرَف  َلِّجَُعت  ْنَأَو  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع 

مردپ : » دومرف سپـس  تسا .» مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  يدـهم  وا  : » دومرف دوب ؟ یـسک  هچ  يارب  اعد  مدرک : ضرع  دـیوگ : یم  يوار 
هب يراد  هدنز  بش  رثا  زا  نآ  دوجو  اب  هک  ینوگمدنگ  تسا ، نهپ  شیاه  هناش  هک  قاس  کیراب  وربا ، هتسویپ  مکـش ، هبرف  نآ  نابرق 

نابرق مردپ  دـنارذگ ، یم  ناگراتـس  شرامـش  هب  دوجـس  عوکر و  اب  ار  دوخ  بش  هک  یـسک  يادـف  مردـپ  تسا ، هتخیمآ  زین  يدرز 
چیه تمالم  ادخ  هار  رد  هک  یسک 
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(1) «. تسا دنوادخ  رما  هب  مئاق  هک  داب  یسک  يادف  مردپ  یکیرات ، غارچ  دنک ، یمن  رثا  وا  رب  يا  هدننک  تمالم 

حبص زامن  زا  دعب   - 4

زا سپ  هدمآ :  حبص  زامن  بیقعت  رد  .تسا  حبص  زامن  زا  سپ  دراد ، يرتشیب  دیکأت  جرف  لیجعت  يارب  اعد  هک  یعقاوم  زا  رگید  یکی 
َنِم ِیتَبَقَر  ِْقتْعَأَو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َجَرَف  ْلِّجَعَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِّبَر  ای  : » دیوگب رابدص  دنزب  یفرح  هکنآ  زا  شیپ  حبـص  زامن 

ییاهر [ خزود  ] شتآ زا  ار  مندرگ  ناسرب و  رتدوز  ار  دمحم  لآ  راک  شیاشگ  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اراگدرورپ ! ِراّنلا ؛»
.شخب

اهزامن تونق  رد   - 5

لیجعت يارب  اعد  دروم  رد  ار  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  يدادعت  تونق  تاوعدلا » جهم   » باتک رد  هرس  سدق  سوواط  نب  یلع  لجا  دیس 
: میئامن یم  افتکا  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  تونق  رکذ  هب  ام  هک  .تسا  هدروآ  ءادفلا -  هل  انحاورا  رصع -  یلو  ترضح  جرف 

ِزاـْجنِِإب َکـَئآ  ِیلْوَأ  ْمِرْکَأَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا  : » دوـمرف توـنق  رد  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  ناـمزیزع  يـالوم 
ِبوُـکُر یلَع  َکـِْعنَِمب  َدَّرَمَتَو  َکـْیَلَع  َفـالِخلا  َبَصَن  ْنَم  َسْأـَب  ْمُْـهنَع  ْفـُفْکاَو  َكِرْـصَن ، ْنـِم  ُهَنُوُلمْأَـی  اـم  َكْرَد  ْمُـهْغَِّلبَو  َكِدـْعَو 

، ٍهِّرَغ یلَع  ُهَلِـصْأَتْسَت  ْوَأ  ٍهَرْهَج  یلَع  ُهَذُخْأَِتل  ًاْملِح  ُهَتْعَـسَوَو  َکیِدـْیَأب  َكِدـْیَِکل  َدَـصَقَو  َكِّدَـح  ِّلَف  یلَع  َكِدـْفِِرب  َناعَتْـساَو  َِکتََفلاُخم 
ًاراهَن ْوَأ  ًْالَیل  انُْرمَأ  اهاتَأ  اْهیَلَع  َنوُرِداق  ْمُهَّنَأ  اُهلْهَأ  َّنَظَو  ْتَنَّیَّزاَو  اهَفُرْخُز  ُضْرَألا  ِتَذَـخَأ  اذِإ  یّتَح  ُّقَحلا : َکـُلْوَقَو  َْتُلق  َّمُهَّللا  َکَّنِإَـف 

اَنوُفَسآ اّمَلَف  َْتُلقَو : َنوُرَّکَفَتَی ، ٍمْوَِقل  ِتایآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَک  ِسْمَألِاب  َنُْغت  َْمل  ْنَأَک  ًادیِصَح  اهاْنلَعَجَف 
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، َنُوقاتْـشُم َكِْرمَأ  ِدوُرُو  یلِإَو  َنُوبِـضاغَتُم ، ِّقَحلا  ِرْـصَن  یلَع  ّانِإَو  َنُوبِـضاغ ، َِکبَـضَِغل  ّانِإَو  ْتَهانَت  ْدَـق  اَنَدـْنِع  َهَیاغلا  َّنِإَو  ْمُْهنِم  اـنْمَقَْتنا 
ُهَِکلاسَم ْئِّطَوَو  ُهَجوُرُخ  ْلِّهَـسَو  ِِهتاقُرُط  ْحَْتفاَو  َِکلِذب  ْنَذْأَف  َّمُهَّللَا  .َنوُعِّقَوَتُم  َِکئآدْعَِأب  َكِدـیِعَو  ِلُولُِحلَو  َنُوبِقَتُْرم ، َكِدـْعَو  ِزاْجنِِإلَو 

ِراّثلِاب ْذُـخَو  َنیِدـِناعُملا ، َِکئآدـْعَأ  یلَع  َِکتَمِقَن  َْفیَـس  ْطُْسباَو  َنیِِملاّظلا ، َمْوَقلا  َکَسَْأب  ْرِدابَو  ُهَناوْعَأَو  ُهَدُونُج  ْدِّیَأَو  ُهَِعیارَـش  ْعَرْـشاَو 
هب ار  اهنآ  و  رادـب ، یمارگ  تا  هدـعو  ندومن  زّجنم  اب  ار  تئایلوا  تسرف و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ ! ٌراّکَم ؛» ٌداوَج  َکَّنِإ 
رب هک  ار  یـسک  تیذا  و  نادرگ ، رود  ناشیا  زا  دـنزیخرب  وت  فالخرب  هک  ار  یناسک  نایز  و  ناسرب ، دـنراد  دـیما  تا  يراـی  زا  هچنآ 
اب هدـمآرب و  وت  ّدـح  نتـسسگ  مه  زا  ددـص  رد  وت  ياه  تمعن  تایانع و  کمک  اب  هدومن و  یـشکرس  تتفلاخم  باـکترا  تیعونمم 
رد ای  يریگرب ، اراکـشآ  ار  وا  ات  يا  هتفرگ  ارف  يرابدرب  اب  ار  وا  وت  هک  رادزاب ، اهنآ  زا  هدرک  وت  اب  گنرین  دـصق  وت  ياه  تمعن  نامه 

نیمز یتقو  هکنیا  ات  : » تسا ّقح  تا  هدومرفو  يا  هدومرف  وت  راگدرورپ ! يا  هّتبلا  هک  يروآرب ، هشیر  زا  دـشاب  هدـش  رورغم  هک  یلاـح 
ورد ار  نآ  سپ  دیـسر ، ارف  ار  نآ  زور  ای  بش  رد  ام  رما  دـنراد ، ناوت  نآ  رب  هک  دنتـشادنپ  نآ  لها  تفرگ و  دوخ  هب  تنیز  يزبس و 

هدومرف زین  و  میهد » یم  لیـصفت  دننک  هشیدنا  هک  یموق  يارب  ار  تایآ  نینچ  نیا  هتـشادن ، يا  هزبس  چیه  شزورید  هک  راگنا  میدرک 
مـشخ يارب  ام  هدمآ و  رـس  هب  ام  دزن  تصرف  نیرخآ  هک  یتسار  هب  و  میتفرگ » ماقتنا  اهنآ  زا  دـندروآ ، مشخ  هب  ار  ام  نوچ  سپ  : » يا
لولح میراظتنا و  رد  تا  هدعو  نتفای  قّقحت  يارب  میقاتشم و  تنامرف  ندمآ  هب  میناتساد و  مه  قح  يرای  رب  ام  و  میتسه ، كانبضغ  وت 

نک ناسآ  ار  شندش  نوریب  هوحن  ياشگب و  ار  شیاه  هار  هدب و  نذا  ار  ام  رما  نآ  رد  سپ  اهلا ! راب  .میعّقوتم  تنانمشد  رب  ار  تباذع 
هب ار  تباذـع  يامرف و  دـییأت  ار  شنارواـی  نایهاپـس و  ياـشگب و  ار  شیاـه  نییآ  ياـه  هار  زاـس و  مهارف  ار  شندومیپ  ياـه  هنیمزو 

.يا هدننکرکم  رایسب  هدنشخب  وت  هک  نک  یهاوخنوخ  نارتسگب و  تدناعم  نانمشد  رب  ار  تتمقن  ریشمش  ناسرب و  رتدوز  نارگمتس 
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هدجس لاح  رد   - 6

تالاح نیرت  کیدزن  اریز  تسا ، لاعتم  يادخ  يارب  هدجس  تلاح  دراد ، يرتشیب  دیکأت  جَرَف  لیجعت  يارب  اعد  هک  یماگنه  نیمـشش 
، دزرو مامتها  نآ  هب  دهاوخب و  ار  اه  تجاح  نیرت  مهم  هدجس  لاحرد  هدنب  هک  تسا  هتسیاش  سپ  تسا ، تاجاحلا  یضاق  يادخ  هب 

تکرب هب  هدیـشخب  تمعن  اـم  هب  دـنوادخ  هچ  ره  هکنیا  هب  ندوـب  تفتلم  نتـشاد و  هجوـت  تـهج  هـب  رکـش  هدجـس  رد  صوـصخ  هـب 
.تسا مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم 

ِیتَِقث َْتنَأ  َّمُهَّللَا  ُْتلَّکَوَت ، َْکیَلَعَو  ُتْمَصَتْعا  َِکبَو  ُتْهَّجَوَت  َْکَیلِإ  َّمُهَّللَا  : » هدمآ رکش  هدجـس  صوصخ  رد  راربالا » هفحت   » باتک رد 
ٍدَّمَُحم یلَع  ِّلَص  َكُْریَغ ، َهلِإ  الَو  َكُؤآ  نَث  َّلَـجَو  َكُراـج  َّزَع  یِّنِم ، ِِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  اـمَو  ِینُّمُِهی  َْمل  اـمَو  ِینَّمَهَأ  اـم  ِینِفْکاَـف  ِیئآ  جَرَو 

وت اراگدرورپ ! .مدرک  داـمتعا  هیکت و  وت  رب  متـسویپ و  وت  هب  مدروآ و  يور  وت  يوس  هب  اراـگدرورپ ! ...ْمُهَجَرَف ؛» ْلِّجَعَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو 
.یناد یم  ار  نآ  نم ، زا  رتهب  وت  هچنآ  هتخاسن و  نیگهودـنا  هچنآ  هتخاس و  نیگهودـنا  ارم  هچنآ  نک  تیافک  سپ  ینم ، دـیما  هانپ و 

تسرف و دورد  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  دـمحم و  رب  تسین ، وت  زج  ییادـخ  چـیه  تسا و  الاو  وت  يانثو  تفاـی  تّزع  وت  هب  هدـنهانپ 
 . ...ناسرب رتدوز  ار  اهنآ  رما  شیاشگ 

ماش حبص و  ره   - 7

اعد رایـسب  جرف  ندیـسر  رتدوز  يارب  و  ِجَرَفلا ؛» ِلیِْجعَِتب  َءآ  عُّدلا  اوُِرثْکَأَو  : » هک تسا  ترـضح  نآ  هسّدقم  هیحان  زا  هدیـسر  عیقوت  رد 
.دینک

زور ره  زا  تعاس  نیرخآ   - 8

بوسنم نآ  تعاس  ره  هک  دنا  هدیمان  تعاس  کی  ار  تمسق  ره  دوش و  یم  میـسقت  تمـسق  هدزاود  هب  زور  ره  هک  تشاد  هّجوت  دیاب 
مالسلا مهیلع  قحرب  ناماما  زا  یکی  هب 
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باتک رد  اهاعد  نیا  دراد ، یصوصخم  ياعد  تسا  وا  هب  بوسنم  تعاس  هک  یماما  نآ  هب  تجاح  ضرع  لّسوت و  تهج  هب  و  تسا ،
هجرف هَّللا  لّجع  رظن -  زا  بیاغ  ياوشیپ  رـصع و  ماما  هب  رخآ  تعاس  هک  هدمآ ، هدـش  فیلأت  زور  بش و  لامعا  نایب  يارب  هک  ییاه 

زا دوخ  هب  هکنآ  يا  »(1) ؛ ...ِهِْقلَخ ْنَع  ِهِسْفَِنب  َدَّحَوَت  ْنَم  ای  : » دنا هدرک  رکذ  تعاس  نآ  يارب  ار  اعد  نیا  دراد و  صاصتخا  فیرشلا - 
! تسا هناگی  شقلخ 

هبنش جنپ  زور   - 9

هللا یلصربمغیپ  رب  ناسنا  تسا  ّبحتـسم  هکنیا  هبنـش  جنپ  زور  فیاظو  زا  و  هدروآ ... : عوبـسألا » لامج   » باتک رد  سوواط  نبا  دّیس 
رب ایادـخ  ْمُهَجَرَف ؛» ْلِّجَعَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  : » دـیوگب هک  تسا  ّبحتـسم  و  دتـسرفب ، تاولـص  راب  رازه  هلآو  هیلع 

.ناسرب رتدوز  ار  ناشتموکح  رما  شیاشگ  تسرف و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و 

ْلِّجَعَو ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  : » دراد رایـسب  تلیـضف  هک  ییوگ  یم  راب  دص  هک  تسا  يرگید  تیاور  رد  و  هدوزفا : يو 
ار اهنآ  جرف  تسرف و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ ! راب  َنیِرِخآلاَو ؛» َنِیلَّوَألا  َنِم  ِْسنِإلاَو  ِّنِجلا  َنِم  ْمُهَّوُدَـع  ِْکلْهَأَو  ْمُهَجَرَف 

(2) .نادرگ كاله  نیرخآ  نیلّوا و  زا  سنا  ّنج و  زا  ار  ناشنانمشد  ناسرب و  رتدوز 

هعمج بش   - 10

ْمُهَّوُدَـع ِْکلْهَأَو  ْمُهَجَرَف  ْلِّجَعَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  : » دوش هتفگ  راب  دـص  هک  تسا  نآ  هعمج  بش  لاـمعا  هلمج  زا 
(3) «. نیِرِخآلاَو َنِیلَّوَألا  َنِم  ِْسنِإلاَو  ِّنِجلا  َنِم 

185 ص :

زین  340  / 86 راونالاراحب ، رد  .تسا و  هدـش  هدروآ  مهدزاود » تعاس  ياعد   » لیذ ناـنجلا  حـیتافم  باـتک  هیـشاح  رد  اـعد  نیا  - 1
( صخلم  ) .تسا هدمآ 

.179 عوبسالا ، لامج  - 2
.289  / 89 راونالاراحب ، - 3
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هعمج زور   - 11

رصع زامن  زا  دعب  دجسم و  هب  نتفر  ماگنه  رهظ و  ماگنهو  حبـص  زامن  زا  سپ  صوصخ  هب  مومع و  روط  هب  نآ  ياه  تعاس  مامت  رد 
هچنآ رب  هاوـگ  هعمج ، زور  تعاـس  نیرخآ  رد  هعمج و  زاـمن  هـبطخ  رد  هـعمج و  زاـمن  توـنق  رد  زور و  نآ  رهظ  زاـمن  توـنق  رد  و 

.تسا هدش  دراو  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  صوصخم ، تاقوا  نآ  رد  ترضح  نآ  يارب  اعد  هک  تسا  نآ  میتفگ 

مامتها یضتقم  هک  دراد ، باستنا  صاصتخا و  مالسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  نامیالوم  هب  تهج  دنچ  زا  هعمج  زور  هک  نادب  لیمکت :
.تسا راوگرزب  نآ  يارب  ندرک  اعد  هب  زور  نیا  رد  رتشیب  ندیزرو 

.زور نیا  رد  ترضح  نآ  تداعساب  تدالو  ندش  عقاو  لوا :

.هدیدرگ لقتنم  وا  هب  تماما  سّدقم  ماقم  زور  نیا  رد  مود :

.دش دهاوخ  عقاو  زور  نیا  رد  بانج  نآ  ندش  راکشآ  روهظ و  موس :

.ددرگ یم  زوریپ  شنانمشد  رب  زور  نیا  رد  مراهچ :

.داد صاصتخا  مئاق  بقل  هب  ار ، ترضح  نآ  دنوادخ  هک  تسا  يزور  مجنپ :

زورون زور   - 12

هاـگرد زا  شجرف  روـهظ و  تساوـخرد  مالـسلا و  هیلع  ترـضح  نآ  يارب  اـعد  نآ ، رد  هک  تسا  یتاـقوا  هـلمج  زا  مـه  زوروـن  زور 
.دشاب یم  روکذم   (2) داعملا داز  (1) و  راحب رد  هک  تسا ، هدیدرگ  دیکأت  دنوادخ 

186 ص :

.308  / 52 راونالاراحب ، - 1
.523 داعملا ، داز  - 2
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هفرع زور   - 13

(1) .تسا مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نامیالوم  ياعد  زین  و  مالسلا ، هیلع  نیدجاسلا  دّیس  ترضح  نیمراهچ  ماما  ياعد  نآ ، رب  دهاش 

نابرق دیع  رطِف و  دیع  زور   - 14

بابحتـسا زین  و  . (2) تـسا هدـش  تیاور  نابرق  اـی  رطف  دـیع  زاـمن  هب  نتفر  يارب  ندـش  اـیهم  ماـگنه  هک  تسا  ییاـعد  نآ ، رب  دـهاش 
.دراد تلالد  بلطم  نیا  رب  زور ، نآ  رد  هبدن  ياعد  ندناوخ 

مهیلع ناماما  يارب  یهودنا  هکنیا  رگم  تسین  نابرق )  ) یحـضا رطف و  دـیع  زور  چـیه  : » تسا هدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
(3) «. دننیب یم  ناگدننک  بصغ  تسد  رد  ار  دوخ  ّقح  هک  نوچ  ددرگ ، یم  دیدجت  مالسلا 

ریدغ زور   - 15

لّوا هدش ، دای   (4) داعملا داز  لابقا و  ياه  باتک  رد  هک  تسا  ییاعد  رد  ّصاخ  روط  هب  نآ  دورو  ریدغ ، زور  رد  اعد  دیکأت  رب  دهاش 
! ایادخ َکِْقلَخ ؛» َنوُد  ِِهب  امُهَتْـصَصَخ  يِذَّلا  ِرْدَقلاَو  ِنْأَّشلاَو  َکِِّیلَو  ٍِّیلَعَو  َکِِّیبَن  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  : » تسا نینچ  اعد  نآ 

 . ...مهاوخ یم  وت  زا  يا  هداد  صاصتخا  اهنآ  هب  تقیالخ  نیب  زا  هک  یتلزنم  نأش و  ّتیلو و  یلع  تربمایپ و  دمحم  ّقح  هب 

ًالْدَع ْمِِهب  َضْرَألا  ِءاَْلما  َّمُهَّللَا  .ِتابُرُکلا  َنِینِمْؤُملا  ِنَع  ْمِِهبَو  ْمُْهنَع  ْفِشْکاَو  َکِِّیبَن  ٍدَّمَُحم  ِْتَیب  ِلهأ  ْنَع  ْجِّرَف  َّمُهَّللَا  : » هدـمآ رخآ  رد  و 
ْمَُهل ْزِْجنَأَو  ًارْوَجَو  ًاْملُظ  ْتَِئُلم  امَک 

187 ص :

.350 لامعالا ، لابقا  - 1

.283 لامعالا ، لابقا  - 2
.هدمآ یفاک  عورف  رد  تیاور  نیا  نومضم  - 3

.342 داعملا : داز  492/1 ؛ لامعالا ، لابقا  - 4
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اهنآ ببـس  هب  نینمؤم  زا  زین  اهنآ و  زا  هِد و  شیاشگ  جَرَف و  تربمایپ  دمحم  نادناخ  رب  ایادخ ! َداعیِملا ؛» ُِفلُْخت  َکَّنِإ ال  ْمُهَتْدَـعَو  ام 
هچنآ و  تسا ، هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نانچ  نک  لدع  زا  رپ  اهنآ  دوجو  هب  ار  نیمز  ادنوادخ ! زاس ، فرطرب  ار  اه  مغ  اه و  تنحم 

.ینک یمن  هدعو  فلُخ  وت  هک  یتسرد  هب  شخب ، ققحت  يا  هدومرف  هدعو  ناشیا  هب 

( نیمز ندش  هدرتسگ   ) ضرالا وحد  زور   - 16

ییاعد زور  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  يارب  اعد  هب  مامتها  رب  لـیلد  و  تسا ، هدـعقلا  يذ  هاـم  مجنپ  تسیب و  زور 
.تسا هدش  لقن   (1)« داعملا داز   » و لابقا »  » ياه باتک  رد  هک  تسا 

نابعش همین  زور  بش و   - 17

نآ يارب  ییوگاعد  هب  بش  نآ  رد  نامیا  لها  تسا  هتـسیاش  سپ  تسا ، مالـسلا  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  ترـضح  دوعـسم  دـالیم  اریز 
زور بش و  رد  ندرک  اعد  هکنیا  رب  هفاضا  .دوش  یم  باجتسم  اهاعد  بش  نیا  رد  هک  هدمآ  مه  تایاور  رد  و  دنزرو ، لاغتـشا  بانج 

يارب داهن و  هدجس  هب  رس  دش ، ّدلوتم  ردام  زا  هک  یماگنه  هک  تسا ، وا  هب  نتسج  یـسأت  ترـضح و  نآ  هب  ندرک  ادتقا  نابعـش  همین 
قّقحت ار  ما  هدعو  ادنوادخ ! ًاطِْسقَو ؛» ًالْدَع  ِیب  َضْرَألا  ِأَْلماَو  ِیتَأْطَو  ْتِّبَثَو  يِْرمَأ  ِیل  ْمِْمتَأَو  يِدْعَو  ِیل  ْزِْجنَأ  َّمُهَّللَا  : » درک اعد  رما  نیا 

.نک داد  لدع و  زا  رپ  نم  روهظ )  ) هب ار  نیمز  زاس و  راوتسا  ار  مماگ  نادرگ و  مامت  ار  ممایق )  ) مرما شخب و 

ناضمر هام  مامت   - 18

ناضمر كرابم  هام  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  هک  تسا  ییاهاعد  نآ ، رب  دهاش 

188 ص :

.236 داعملا : داز  312 ؛ لامعالا : لابقا  - 1
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هیلع نیدباعلا  دیـس  مراهچ  ماما  زا  داعملا » داز   » و لابقا »  » باتک رد  هک  ییاعد  هلمج  زا  .تسین  یفخم  لّمأتم  رب  هک  تسا  هدـش  دراو 
َّیِـصوَو ٍدَّمَُحم  َهَفِیلَخ  َرُْـصنَت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  : » هدمآ نآ  رد  و  ...َناضَمَر » ُرْهَـش  اذـه  َّمُهَّللَا  : » تسا نینچ  شلّوا  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا 

زا ...تسا  ناضمر  هام  نیا  ایادخ ! ...َكَرْـصَن ؛» ْمِْهیَلَع  ْفِطْعَأ  ْمِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  ٍدَّمَُحم  ِءآ  یِـصْوَأ  ْنِم  ِطْسِقلِاب  َِمئقآلاَو  ٍدَّمَُحم 
ار داب -  ناشیا  وا و  رب  تیاهدورد  هک  دمحم -  ءایصوا  زا  تلادع  هب  هدننک  مایق  دمحم و  ّیصو  دمحم و  نیشناج  هک  مهاوخ  یم  وت 

.رادب فوطعم  نانآ  رب  ار  تا  يرای  ییامن ، يرای 

نتسشن و نتساخرب و  هدجس و  لاح  رد  ناضمر  هام  موس  تسیب و  بش  ار  اعد  نیا  : » دندومرف هک  هدمآ  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  زین  و 
يادخ دـمح  زا  سپ  تا ، یگدـنز  نارود  رد  دـمآ  تدای  هب  هک  هاگره  یناوت و  یم  هک  ردـق  ره  زین  و  ینک ، یم  رارکت  لاح  ره  رد 

ًاِّیلَو ٍهَعاس  ِّلُک  ِیفَو  ِهَعاّسلا  ِهِذـه  ِیف  ٍنالُف  َْنب  ِنـالُف  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهَّللَا  : » وگب هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  رب  دورد  یلاـعت و  كراـبت و 
دنزرف نالف  تدوخ  ّیلو  يارب  ادنوادخ ! »(1) ؛ ًالیِوَط اهِیف  ُهَعِّتَُمتَو  ًاعْوَط  َکَضْرَأ  ُهَنِکُْست  یّتَح  ًاْنیَعَو  ًاِدئآ  قَو  ًالِیلَدَو  ًارِـصانَو  ًاِظفاحَو 
شیوخ نیمز  رد  ار  وا  هکنیا  ات  شاب ، راکددم  اوشیپ و  امنهار و  روای و  رادهگن و  تسرپرـس و  تعاس  ره  تعاس و  نیا  رد   (2) نالف

.يزاس دنم  هرهب  نارود  نآ  رد  ینادرگ و  عاطم  ياورنامرف ) )

یلاعت يادخ  سرت  زا  نتسیرگ  زا  سپ   - 19

ات دنزب  نتسیرگ  هب  ار  شدوخ  بجاو ، زامن  رد  هک  یسک  هرابرد  مدیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : جرزب  سنوی  نب  روصنم 
]؟ دراد تروص  هچ   ] دنک هیرگ  هکنیا 

189 ص :

.162  / 4 یفاکلا ، - 1
هئابآ یلعو  هیلع  نسحلا -  نب  تجح  تفگ : دیاب  ام  نامز  رد  دنتفگ و  یم  ار  شردپ  مان  رـصع و  ماما  مان  نایعیـش  ینامز  ره  رد  - 2

( مجرتم  - . ) مالسلا
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«. نک دای  لاح  نآ  رد  ارم  داد ، تسد  یلاح  نینچ  رگا  : » دومرف و  تسا ،» مشچ  ینشور  دنگوس ! ادخ  هب  : » دومرف

نیا هک  تسا  هتسیاش  ینمؤم  ره  يارب  سپ  تشاد ، قح  يو  رب  دوب و  وا  نامز  ماما  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  رما ، نیا  هک  تسین  هدیشوپ 
.دشاب هدرک  ادا  ار  مالسلا  هیلع  ماما  نآ  ّقح  نابز ، لد و  اب  ات  دنک ، لمع  شدوخ  نامز  ماما  هب  تبسن  ار 

جرف يارب  اعد  هب  تموادم  زور  لهچ   - 20

هیرگ هلان و  دنوادخ  هاگرد  هب  زور  لهچ  دیماجنا ، لوط  هب  لییارـسا  ینب  رب  جنر  تیذا و  نوچ  : » دومرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
زا ار  رازآ  لاس  داتفه  دص و  هک  دـنک ، صالخ  نوعرف  تسد  زا  ار  اهنآ  هک  دومرف  یحو  نوراه  یـسوم و  هب  دـنوادخ  سپ  دـندرک ،

، دیشابن هنوگ  نیا  رگا  یلو  داد ، دهاوخ  شیاشگ  ام  رب  دنوادخ  هتبلا  دیهد  ماجنا  رگا  مه  امش  نینچمه  : » دومرف سپس  تساک .» اهنآ 
«. دیماجنا دهاوخ  لوط  هب  دوخ  ّدح  نیرخآ  ات  رما  نیا 

هدش دیکأت  رتشیب  اهنآ  رد  اعد  هک  ییاه  ناکم 

هراشا

ياهاج رد  هدـش ، دـیکأت  یـصوصخم  ياه  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  نامیالوم  جرف  لیجعت  يارب  اـعد  هک  روط  ناـمه 
ناماما زا  نآ  ندش  تیاور  رطاخ  هب  ای  مالسلا و  هیلع  ترضح  نآ  هب  ندرک  ادتقا  نتسج و  یّـسأت  تهج  زا  ای  تسا ، دّکؤم  زین  ینّیعم 

: هلمج زا  .راوگرزب 

مارحلا دجسم   - 1

نیرخآ .يرآ و  تفگ : يا ؟ هدـید  ار  رما  نیا  بحاص  ایآ  مدیـسرپ : هللا  همحر  يرْمَع  نامثع  نب  دـمحم  زا  دـیوگ : يریمح  هَّللا  دـبع 
هَّللا تیب  رانک  مدید  ار  وا  هک  يراب 

190 ص :
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.شخب قّقحت  يا ، هداد  نم  هب  هک  ار  يا  هدعو  ادنوادخ ! ِینَتْدَعَو ؛» ام  ِیل  ْزِْجنَأ  َّمُهَّللَا  : » تفگ یم  هک  یلاح  رد  دوب ، مارحلا 

.تسا يوق  ناکم  نآ  رد  اعد  ندش  باجتسم  نامگ  هکنیا  رب  هفاضا 

تافرع  - 2

.تسا روکذم  داعملا » داز   » باتک رد  اعد  نیا  دوش ، هدناوخ  ییاعد  اجنآ  رد  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

بادرس  - 3

.هدش دراو  بتک  رد  هک  تسا  یتارایز  هیعدا و  سّدقم ، لحم  نآ  رد  اعد  هب  مامتها  رب  دهاش  و  اّرماس ، رهش  رد  تبیغ  بادرس  ینعی 

مالسلا هیلعءادهشلا  دیس  ترضح  مرح   - 4

نیسحلا هَّللا  دبع  یبا  ترضح  ناممولظم  دیهـش  يالوم  رهطم  مرح  تسا ، دّکؤم  اهنآ  رد  جرف  لیجعت  يارب  اعد  هک  ییاهاج  هلمج  زا 
رب نداتسرف  دورد  زا  سپ  : » دومرف هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ترایز  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .تسا  مالـسلا  هیلع 

و يداتسرف ، دورد  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  رب  هک  نانچمه  یتسرف ، یم  دورد  مالسلا  مهیلع  ناماما  همه  رب  مالسلا ، هیلع  نیسح 
(1) «. ...شخب ققحت  ناشیا  هب  ار  تا  هدعو  نادرگ و  مامت  ار  شیوخ  تاملک  اهنآ  هطساو  هب  ادنوادخ ! ییوگ : یم 

.ِْنیَـسُحلا َرْدَص  ِفِْشا  ِْنیَـسُحلا  َّبَر  َّمُهَّللَا  : » وگب راذگب و  نآ  رب  ار  تا  هنوگ  سپـس  هدومرف ...« : ترایز  نامه  زا  رگید ، ياج  رد  و 
يا ادنوادخ ! .هدب  افش  ار  نیسح  هنیس  نیسح ! راگدرورپ  يا  ادنوادخ ! »(2) ؛ ...ِْنیَسُحلا ِمَِدب  ُْبلُْطا  ِْنیَسُحلا  َّبَر  َّمُهَّللَا 

191 ص :

.405 تارایزلا ، لماک  - 1

.414 تارایزلا ، لماک  - 2
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.نک یهاوخنوخ  نیسح  يارب  نیسح ! راگدرورپ 

مالسلا هیلعاضر  ترضح  نامیالوم  مرح   - 5

یلَع ِّلَـص  َّمُهَّللَا  : » هدـمآ مالـسلا  مهیلع  ناـماما  کـیاکی  رب  نداتـسرف  دورد  زا  سپ  هـک  هدـیدرگ  تـیاور   (1)« تارایزلا لـماک   » رد
تقلخ رد  مئاق  ّیلو و  تّجح و  رب  ادنوادخ ! ...اِهب ؛» ُهُرُْصنَتَو  ُهَجَرَف  اِهب  ُلِّجَُعت  ًهَِیقاب  ًهَیِمان  ًهولَـص  َکِْقلَخ  ِیف  ِِمئقآلاَو  َکِِّیلَوَو  َِکتَّجُح 

.ینادرگ شزوریپ  نآ  هب  ینک و  رتدوز  ار  شجرف  نآ  هب  هک  رادیاپ  نوزفازور و  يدورد  تسرف ، دورد 

مالسلا امهیلع  نییرکسع  مرح   - 6

ای ْمِهِجَرَف  َعَم  اـنَجَرَف  ْلَـعْجاَو  َکِِّیلَو ، َْنباَو  َکِِّیلَو  َجَرَف  ْلِّجَع  َّمُهَّللَا  : » هدـمآ تیاور  ناـشیا  يارب   (2) باتک نامه  رد  هک  یتراـیز  رد 
اب ار  ام  عضو  شیاشگ  ناسرب و  رتدوز  ار  تا  ّیلو  دـنزرف  تا و  ّیلو  [ تموکح رما   ] شیاـشگ جرف و  اراـگدرورپ ! َنیِمِحاّرلا ؛» َمَحْرَأ 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  هد ، رارق  ناشیا  ِجرف 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  بوسنم  ياهاج   - 7

، هلهـس دجـسم  هفوک ، دجـسم  همئا ، مرح  دننام  هداهن  مدـق  اجنآ  هب  هدرک و  فقوت  اهنآ  رد  بانج  نآ  هک  یـسّدقم  فیرـش و  نکاما 
گنرد و ياج  هاگره  هک  تسا  تبحم  نابحاص  تداـع  تّدوم و  لـها  هویـش  نوچ  .اـهنآ  ریغ  نارکمجدجـسم و  هعـصعص ، دجـسم 

ّلحم هب  هکلب  دننک ، اعد  شا  هرابرد  و  دنوش ، ّملأتم  شقارف  زا  دنتفا و  وا  ياه  یبوخ  دای  هب  دنرگنب ، ار  شیوخ  بوبحم  فّقوت  ّلحم 
.دندرگ سونأم  وا  هاگلزنم  فّقوت و 

192 ص :
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مالسلا هیلعرصع  ماما  جرف  لیجعت  يارب  اعد  یگنوگچ  متفه : شخب 

: تسا دصقم  هس  رب  لمتشم  باتک  زا  شخب  نیا 

: دنوش هداد  هّجوت  دوصقم  هب  عورش  زا  شیپ  تسا  راوازس  هک  یبلاطم  يروآدای  رد 

يارب ندرک  اعد  رایـسب  تموادـم و  رب  فّقوتم  هدـش ، داـی  مجنپ  شخب  رد  هک  یجیاـتنو  اـه  باوث  دـیاوف ، ماـمت  هب  یباـی  تسد  لّوا :
عیقوت رد  ترـضح  نآ  عاطم  نامرف  تعاطا  لاثتما و  رب  ّبترتم  هدـش ، داـی  دـیاوف  زا  یتمـسق  اریز  .دـشاب  یم  ناـمیالوم  جرف  لـیجعت 

«. ...ِجَرَفلا ِلیِْجعَِتب  َءآ  عُّدلا  اوُِرثْکَأَو  : » هک تسا  هتشذگ  فیرش 

يوخ زا  ار  شیوخ  سْفَن  و  دیامن ، كاپ  تسا  تدابع  یلوبق  زا  عنام  هچنآ  زا  ار  شدوخ  هدننک  اعد  هک  تسا  دّکؤم  هتـسیاش و  مود :
اهنآ دننام  ینیچ و  نخـس  تبیغ و  دسح و  ّربکت و  تسپ و  يایند  ّتبحم  زا  و  دنک ، بیذـهت  اوران  ياهراک  تشز و  راتفر  دنـسپان و 

هجرف هَّللا  لّجع  تّجح -  ترـضح  نامیالوم  جَرَف  لیجعت  يارب  اـعد  هژیو  هب  تسا ، یعرـش  ياـه  تداـبع  نیرتهب  اـعد  اریز  دزیهرپب ،
ياهاوه یناسفن و  ياه  شیالآ  مامت  زا  اعد  رد  صخـش  ّتین  تسیاب  یم  .بانج و  نآ  يارب  تیفاـعو  روهظ  نتـساوخ  و  فیرـشلا - 

.تسا بجاو  ناسنا  رب  شتیاعر  هک  تسا  يروما  نیرت  مهم  زا  ّتین  صولخ  اریز  دشاب ، صلاخ  یناطیش 
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َنِم ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی  اـمَّنِإ  : » یلاـعت يادـخ  هدومرف  تهج  هب  دراد ، يوقت  لیـصحت  هب  یگتـسب  هدـش ، داـی  مراـکم  اـه و  باوث  لاـمک  موس :
یلوبق شریذـپ و  دراد ، یفلتخم  بتارم  تاجرد و  يوقت  هک  هنوگ  نامه  .دریذـپ و  یم  ناگـشیپاوقت  زا  طقف  دـنوادخ  »(1) ؛ َنیِقَّتُملا

.دراد یتاجرد  زین 

نآ هدنیوگ  تفارش  هب  نخـس  تفارـش  .تسا و  رتراوازـس  رتهب و  هدیدرگ ، تیاور  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  زا  هچنآ  هب  اعد  مراهچ :
.تسا نانخس  ِگرزب  ناگرزب ، نخس  دنا : هتفگ  يور  نیمه  زا  و  دراد ، یگتسب 

یسلاجم رد  هژیو  هب  ددرگ ، دنلب  ادص  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ایصوألا  متاخ  ترضح  ِجرف  لیجعت  يارب  اعد  رد  تسا  ّبحتـسم  مجنپ :
و »(2) ؛ ِبُولُقلا يَْوقَت  ْنِم  اهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئآ  عَش  ْمِّظَُعی  ْنَمَو  : » تسا دنوادخ  رئاعـش  میظعت  زا  یعون  اریز  دـشاب ؛ هدـش  مهارف  اعد  يارب  هک 

ياعد رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هدومرف  تهج  هب  .تسا و  اـه  لد  ياوقت  زا  نآ  اـنامه  دـنک ، میظعت  ار  دـنوادخ  رئاعـش  هک  سک  نآ  ره 
.میامن يراز  هثاغتسا و  منک و] اعد   ] دنلب يادص  اب  مرورس  يا  وت  يارب  یک  ات  یتَم ؛» یلِإَو  َيالْوَم  ای  َکِیف  ُراحَأ  یتَم  یلِإ  : » هبدن

اب هک  دنتـسین  يرفن  لهچ  هورگ  چیه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دـشاب  عامتجا  لاح  رد  ندرک  اعد  هک  تسا  بحتـسم  مشش :
لهچ رگا  و  ددرگ ، یم  باجتـسم  ناشیاعد  هکنیا  رگم  دننک ، اعد  يرما  هرابرد  ّلجوّزع -  يادخ -  هاگرد  هب  سپ  دـنوش ، عمج  مه 
سپ دنـشابن ، مه  رفن  راهچ  رگا  و  دوش ، یم  باجتـسم  ناشیاعد  دنناوخب  راب  هد  ار  ّلجوّزع -  دنوادخ -  رفن  راهچ  سپ  دنـشابن ، نت 

(3) «. دناسر یم  تباجا  هب  ار  شیاعد  راّبج  زیزع  يادخ  دناوخب ، ار  دنوادخ  راب  لهچ  صخش  کی  هاگره 

194 ص :

هیآ 27. هدئام ، هروس  - 1
هیآ 32. جح ، هروس  - 2

.487/2 یفاک ، لوصا  - 3
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لقن مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نوچ  .دنک  هیده  ناگدرم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  يارب  اعد  باوث  هک  تسا  ّبحتـسم  متفه :
هدرم دـهد و  یم  وا  هب  ار  نآ  رجا  ربارب  ود  دـنوادخ  دـهد ، ماجنا  يا  هدرم  فرط ]  ] زا ار  یلمع  نینمؤم  زا  سکره  : » دومرف هک  هدـش 

(1) «. ددرگ یم  مّعنتم  لمع  نآ  هب  مه 

مود دصقم 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  جرف و  لیجعت  يارب  اعد  یگنوگچ  رد 

زاب ار  شیاضاقت  يرگید  نابز  ره  ای  یبرع  ای  یـسراف  نابز  هب  دـیامن و  تلأسم  ار  رما  نیا  یلاـعت  يادـخ  زا  تحارـص  هب  هکنیا  لّوا :
نامزلا بحاص  ام  يالوم  ِجرف  ایادخ ! راب  مالـسلا ؛» هیلع  ِنامَّزلا  َبِحاص  انالْوَم  َجَرَف  ْلِّجَع  َّمُهَّللَا  : » دـنک اعد  نینچ  هکنیا  لثم  دـیوگ ،
.دیامرف لیجعت  ار  ترضح  نآ  روهظ  جرف و  یلاعت  يادخ  ُهَروُهُظَو ؛» ُهَجَرَف  یلاعَت  ُهَّللا  َلَّجَع  : » دیوگب ای  .ناسرب  رتدوز  ار  مالسلا  هیلع 

.نآ هیبش  .ددرگ و  فرطرب  عفر و  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  روهظ  عناوم  هک  دیامن  تساوخرد  هکنیا  ای 

هدـننک و اعد  و  تسا ، اعد  زین  نک » باجتـسم  نیمآ :  » هژاو نوچ  دـیوگب ، نیمآ  دـنک  ییاعد  نینچ  هک  یـسک  ياـعد  رب  هکنیا  مود :
.دنکیرش اعد  رد  ود  ره  هدمآ ، ربخ  رد  هک  يروط  هب  وگ ، نیمآ 

موس دصقم 

مالسلا مهیلع  ناماما  زا  هدش  تیاور  ياهاعد  زا  یضعب  رکذ  رد 

رکذ هب  راصتخا  تهج  هب  اـم  یلو  تسا ، هدومن  رکذ  دوخ  باـتک  رد  مرتحم  فلؤم  دوش ، یم  رکذ  هک  ییاـهاعد  تسا  رکذ  هب  مزـال 
.مینک یم  افتکا  سردآ 

روظنم هب  هک  دراد  ینالوط  یتیاکح  هدـش و  تیاور  مالـسلا  هیلعرمـالا  بحاـص  ترـضح  زا  هبیغلا ، باـتک  رد  تاولـص : ياـعد   - 1
(2) .میدرک كرت  ار  نآ  راصتخا  تیاعر 

195 ص :

.369/5 هعیشلا ، لئاسو  - 1
.170  - 168 هثیدحلا ، يونین  هبتکم  پاچ  هبیغلا ، - 2
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هللا همحر  سوواط  نب  دیـس  هک  تسا  ییاـعد  هدـش  تیاور  باـب  نیا  رد  هک  ییاـهاعد  هلمج  زا  مالـسلا : هیلعاـضر  ماـما  ياـعد   - 2
هنوگره نادرگ  رود  ادنوادخ ! »(1) ؛ ...َکِْقلَخ یلَع  َکـِتَفیلَخَو  َکِِّیلَو  ْنَع  ْعَفْدا  َّمُهَّللَا  : » تسا نینچ  اـعد  نآ  لّوا  هک  هدرک ، تیاور 

 . ...تتاقولخم رب  تتّجح  هفیلخ و  ّیلو و  تحاس  زا  ار  الب 

ِیْنفِّرَع َّمُـهَّللَا  : » تـسا نـیا  اـعد  لّوا  هـک  هدروآ  دوـخ  باـتک  رد  ار  اـعد  نـیا  هللا  هـمحر  قودـص  خیــش  تـبیغ : رــصع  ياـعد   - 3
 . ...ناسانشب نم  هب  ار  تدوخ  اهلا ! راب  »(2) ؛ ...َکَسْفَن

زا هک  تسا  توـنق  ياـعد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  ناـمیالوم  ِجرف  بـلط  رد  هدیـسر  ياـهاعد  هـلمج  زا  و  توـنق : ياـعد   - 4
»(3)؛ ...ِِهئآ مْعَِنل  ًارْکُـش    ِ ِهَّلل ُدْـمَحلَا  : » دوش یم  عورـش  تارابع  نیا  اب  هک  هدـش ، تیاور  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ناـمیالوم 

 . ...شیاه تمعن  رکش  تهج  هب  تسا  دنوادخ  صوصخم  دمح 

ماما زا   (4)« داعملا داز   » باتک رد  هک  تسا ، هبدن  ياعد  هدش  تیاور  باب  نیا  رد  هک  يا  هدـنزرا  ياهاعد  هلمج  زا  هبدـن : ياعد   - 5
(5) .تسا هدش  دیکأت  ریدغ -  نابرق و  رطف و  هعمج و  دیع -  راهچ  رد  نآ  ندناوخ  هدیدرگ و  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص 

يدهم ترضح  تبیغ  هک  یثیدح  نمـض  هللا  همحر  سوواط  نب  دیـس  هک  تسا  ییاعد  هدش ، تیاور  ياهاعد  زا  و  رگید : ياعد   - 6
ندرک اعد  داب  امش  رب  : » دومرف دننک ؟ راک  هچ  وت  نایعیش  متشاد : هضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  هدروآ : نینچ  هدیدرگ ، رکذ  مالسلا  هیلع 

َکَسْفَن ِینَْتفَّرَع  َْتنَأ  َّمُهَّللَا  ییوگ : یم  : » دومرف مینکب ؟ ییاعد  هچ  متشاد : هضرع  دیوگ : يوار  هک  اجنآ  ات  ...ندیـشک » جرف  راظتنا  و 
َْتیَطْعَأ ام  ّالِإ  ُذُخآ  َّمُهَّللَا ال  .َكِْرمَأ  َهالُو  ِینَْتفَّرَعَو  َکَِّیبَن  ِینَْتفَّرَعَو  َکَتَِکئآلَم  ِینَْتفَّرَعَو  ََکلوُسَر  ِینَْتفَّرَعَو 
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.511  - 507 عوبسالا ، لامج  - 1
515؛  - 512/2 نیدلا ، لامک  - 2

 . 144 دجهتملا ص 137 -  حابصم  - 3
.504  - 491 داعملاداز ، - 4

( صخلم ) .هدمآ زین  هَّللا  همحر  یمق  سابع  خیش  نانجلا  حیتافم  رد  اعد  نیا  - 5
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َتْـضَرَتفا ِنَم  ِهَیالِِول  ِینِدـْها  َّمُهَّللَا  .ِینَْتیَدَـه  ْذِإ  َدـَْعب  ِیْبلَق  ْغُِزت  الَو  َکـِئآ  ِیلْوَأ  ِلِزاـنَم  ْنَع  ِیْنبِّیَُغت  ـال  َّمُهَّللَا  .َْتیَقَو  اـم  اـّلِإ  ِیقوَأ  ـالَو 
يدناسانـش و نم  هب  ار  تناگتـشرف  يدومرف و  یفرعم  نم  هب  ار  تا  هداتـسرف  يدناسانـش و  نم  هب  ار  تدوخ  وت  ایادـخ ! راب  ُهَتَعاـط ؛»
زا زج  مزیهرپن  ییامرف و  وت  هچنآ  زج  مریذپ  یمن  نم  ایادخ ! راب  .يدناسانـش  نم  هب  ار  ترما  نایلاو  يدناسانـش و  نم  هب  ار  تربمغیپ 

.نادرگم فرحنم  يا  هدرک  متیادـه  هکنآ  زا  سپ  ار  ملد  رادـم و  رود  ارم  تناتـسود  لزاـنم  زا  ایادـخ ! راـب  .يا  هداد  زیهرپ  وت  هچنآ 
.يامرف متیاده  يا ، هتخاس  بجاو  نم  رب  ار  شتعاطا  هک  یسک  تیالو  هب  ادنوادخ !

لّسوت دشاب و  یم  ناماما  نیرخآ  ِجرف  لیجعت  يارب  اعد  رب  لمتـشم  هک  هدش  تیاور  تجاح  ندش  اور  يارب  هک  یّمهم  ياهاعد  زا  و 
نب دـمحم  نسحلاوبا  هب  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  هک  تسا  ییاعد  تسا ، يراـتفرگ  عون  ره  عفد  يارب  ترـضح ، نآ  هب 

هب سپ  دومرف ، میلعت  دوب ، هدـش  هدـنهانپ  اج  نآ  هب  ندـش  هتـشک  سرت  زا  هدرک و  رارف  شیرق  رباقم  هب  هک  یماگنه  هللا ، همحردـمحا 
َمُظَع َّمُهَّللَا  : » میوگب هک  تخومآ  نم  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دـیوگ : نسحلاوبا  .تفای  تاـجن  ندـش  هتـشک  زا  اـعد  نیا  تکرب 

َْکیَلَعَو یکَتْـشُملا  ِّبَر  اـی  َکـَْیلِإَو  ُءآ ، مَّسلا  ِتَِعنُمَو  ُضْرَـألا  ِتَقاـضَو  ُءآـطِغلا  َفَشَْکناَو  ُءآ  جَّرلا  َعَـطَْقناَو  ُءآ  فَـخلا  َحَِربَو  ُءـآلَبلا 
ْمُهََتلِْزنَم َِکلذـِب  اـنَْتفَّرَعَف  ْمُهَتَعاـط  اـْنیَلَع  َتْضَرَف  َنیِذَّلا  ِْرمَـألا  ِیلوُأ  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـصَف  َّمُهَّللَا  .ِءآ  خَّرلاَو  ِهَّدِّشلا  ِیف  ُلَّوَعُملا 

ای َيارِـصان ، امُکَّنِإَف  ِینارُْـصناَو  َياِیفاک  امُکَّنِإَف  ِینایِفِْکا  ُِّیلَع  ای  ُدَّمَُحم  ای  ُبَْرقَأ ، َوُه  ْوَأ  ِرَـصَبلا  ِحْـمَلَک  ًالِجاع  ًاجَرَف  ْمِهِّقَِحب  اـّنَع  ْجِّرَفَف 
«. ِینْکِرْدَأ ِینْکِرْدَأ  ِینْکِرْدَأ  ُثوَغلا  ُثوَغلا  ُثوَغلا  ِنامَّزلا  َبِحاص  ای  َيالْوَم 
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  تبسن  ناگدنب  فیلاکت  متشه : شخب 

بانج نآ  ياه  یگژیو  بادآ و  تافص و  تخانش  لیصحت   - 1

.دشاب یم  مزال  مالسلا  هیلع  ماما  بادآ  تافص و  تخانش  یلقن  یلقع و  لیلد  هب 

بجاو شتعاطا  هک  سک  ره  و  دشاب ، یم  بجاو  ضرف و  شتعاطا  هک  تسا  یماما  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نوچ  لقع : لیلد  هب  اّما 
تخانش و نیاربانب  دوشن ، هابتشا  ددرگ  یعّدم  متس  غورد و  هب  ار  وا  ماقم  هک  يرگید  صخـش  اب  ات  تخانـش ، ار  شتافـص  دیاب  تسا 

.تسا بجاو  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  نامیالوم  تافص  نتسناد 

 - يادـخ هچنآ  مامت  هب  دـنک ، کش  زیچ  راهچ  رد  سکره  : » دومرف مالـسلا  اـمهیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  لـقن : لـیلد  هب  اـّما  و 
یم وا  تافـص  صخـش و  تهج  زا  نامز  ره  رد  ماما  نتخانـش  اهنآ  زا  یکی  ...تسا  هدـیزرو  رفک  هدومرف  لزاـن  یلاـعت -  كراـبت و 

«. دشاب

ای دـتفیب  شیپ  رما  نیا  هک  دـناسرن  نایز  وت  رب  یتخانـش  ار  وا  رگا  هک  سانـشب  ار  تدوخ  ماما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زین  و 
(1) «. دبای ریخأت 

تخانش بوجو  نایب  روظنم  اجنآ ، رد  و  میداد ، رارق  ترـضح  نآ  تخانـش  بوجو  دروم  رد  ار  یـشخب  باتک ، نیا  زاغآ  رد  هّجوت :
هک دوب  ترضح  نآ  صخش 
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تابثا دوصقم ، اجنیا  رد  و  ددرگ ، یمن  مامت  مالـسلا  هیلع  ماما  تفرعم  اب  زج  لامعا  هکنیا  و  میـسانشب ، ار  شفیرـش  بسن  مان و  دـیاب 
.دشاب یم  هلمجلا  یف  بانج  نآ  بادآ  تافص و  تخانش  بوجو 

وا دای  هب  تبسن  بدا  تیاعر   - 2

بحاص رمالا ، بحاص  يدهم ، مئاق ، تّجح ، دننام : دـنک ، دای  شکرابم  فیرـش  باقلا  اب  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نمؤم ، ینعی 
.دنکن و تسا ، م ح م د »  » هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  مسا  هک  ترـضح  نآ  یلـصا  فیرـش  مان  هب  حیرـصت  و  اهنیا ، ریغ  نامزلا و 
زا یـضعب  دـنا ، هدرک  فالتخا  یلـصا ، مان  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  نامیالوم  ندرب  مان  مکح  رد  هللا -  مهمحر  ام -  ياملع 

قلطم روط  هب  یضعب  دنا ، هتسناد  عونمم  ار  نآ  قلطم  روط  هب  یخرب  دنا ، هدرمـش  زیاج  ار  نآ  هیقت -  لاح  رد  زج  یّلک -  روط  هب  اهنآ 
.دنا هتسناد  هورکم  یلو  زیاج  ار  نآ  یخرب  و  مالسلا ، مهیلع  نیموصعم  زا  هدیسر  ياهاعد  رد  رگم  دنا  هدرمش  مارح  ار  نآ 

، دوشن رکذ  دوهعم  مسا  ددرگ و  دای  شفیرش  باقلا  اب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هک  تسا  نآ  رت  هناطاتحم  رت و  هتـسیاش  دیدرت  نودب 
نانخـس رد  شور  نیا  هکلب  تسا ، ماما  میظعت  مارتحا و  یعون  دوخ ، نیا  زین  میوش و  صالخ  عرـش  روتـسد  اـب  تفلاـخم  ههبـش  زا  اـت 

(1) .تسا هدوب  لوادتم  ناشیا  ناوریپ  ناماما و 

ّصاخ روط  هب  وا  تّبحم   - 3

یتسود هکنیا  و  تسین ، يدیدرت  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  مامت  ّتبحم  بوجو  رد 

199 ص :

عجرم ياوتف  قبط  سک  ره  دوش و  لاؤس  دیلقت  عجارم  زا  دـیاب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  مسا  ندرب  یعرـش  مکح  دروم  رد  هتبلا  - 1
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نامیالوم ّتبحم  هب  مامتها  رد  یلو  دراد ، دوجو  يرتاوتم  رابخا  هراب  نیا  رد  .تسا و  لامعا  یلوبق  طرـش  ناـمیا و  زا  یـشخب  ناـشیا 
؛ تسا تهج  ود  زا  نیا  ددرگ و  رما  نآ  هب  صوصخ  روط  هب  هدش  ببس  هک  تسه  یتیصوصخ  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح 

لقع لّوا :

زا تسا ، هدش  هتخاس  دشاب ، وا  هب  ناسحا  هطـساو  ای  دنک و  یکین  وا  هب  هک  یـسک  ّتبحم  رب  ناسنا  تشرـس  ترطف و  هکنیا : حیـضوت 
نک و بوبحم  مقلخ  دزن  ارم  هک  دومرف  یحو  یـسوم  هب  یلاعت  يادخ  : » هک هدـمآ  مالـسلا  هیلع  ماما  ریـسفت  زا  ثیدـح  رد  ور  نیمه 

ششخب اه و  تمعن  نانآ  هب  دومرف : مهد ؟ ماجنا  ار  راک  نیا  هنوگچ  راگدرورپ ! يا  تفگ : یسوم  .نادرگ  بوبحم  نم  دزن  ار  مقلخ 
«. دنرادب تسود  ارم  ات  نک  يروآدای  ارم  ياه 

هب ارم  دیرادب و  تسود  دهد  یم  امش  هب  شیوخ  ياه  تمعن  زا  هچنآ  تهج  هب  ار  دنوادخ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  و 
«. دیرادب تسود  نم  یتسود  رطاخ  هب  ار  متیب  لها  دیرادب و  تسود  ّلجوّزع -  يادخ -  یتسود  تهج 

ام رب  شقوقح  ام و  هب  تبسن  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  نامیالوم  ناسحا  زا  يا  هراپ  میدروآ ، باتک  نیا  ياه  شخب  رد  هچنآ  زا 
وا هطساو  هب  نامیالوم و  تکرب  هب  هتفرگ  ارف  ار  ام  دنوادخ  نایاپ  یب  نیوانع  ناوارف و  ياه  تمعن  زا  هچنآ  مامت  هکنیا  دش و  هتـسناد 

.تسا هدش  هتشرس  وا  ّتبحم  رب  ام  ترطف  هکلب  میرادب ، تسود  ار  وا  هک  دنک  یم  مکح  لقع  سپ  تسا ،

لقن مود :

یسک هچ  دمحم ! يا  دومرف : یحو  نم  هب  جارعم  بش  رد  یلاعت  دنوادخ  : » دومرف هک  هدش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا 
هکنآ لاح  و  يا - ؟ هدرک  نیشناج  تتّما  رب  نیمز  رد  ار 
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! دـمحم يا  دومرف : اراگدرورپ .! يرآ  متفگ : ار ؟ بلاـط  یبا  نب  یلع  دومرف : .ار  مردارب  راـگدرورپ ! يا  متفگ : تسناد -  یم  رتهب  وا 
وت متـسه و  دومحم  نم  يوش ، دای  نم  اب  وت  هکنیا  ات  موش  یمن  دای  نم  سپ  مدیزگرب ، نآ  زا  ار  وت  سپ  مدـنکفا ، يرظن  نیمز  هب  نم 
وت هک  مداد ، رارق  وت  نیـشناج  ار  وا  سپ  مدـیزگرب ، ار  بلاط  یبا  نب  یلع  نآ  زا  مدـنکفا و  رظن  نآ  رب  رگید  راب  سپ  .یتسه  دّـمحم 

.تسا یلع  وا  متسه و  یلعا  نم  هک  مداد  رارق  ار  میاه  مسا  زا  یمسا  وا  يارب  ایصوا و  دّیس  یلع  یناربمغیپ و  دّیس 

دـشاب ناتتیالو  رکنم  هک  یلاح  رد  سپـس  دسر ، تکاله  هب  هکنیا  ات  دیامن  شتـسرپ  ارم  ردق  نآ  مناگدنب  زا  يا  هدنب  رگا  دمحم ! يا 
شیپ رد  دومرف : .يرآ  متفگ : ینیبب ؟ ار  نانآ  یهاوخ  یم  ایآ  دمحم ! يا  دومرف : سپس  درب ، مهاوخ  منهج  هب  ار  وا  دنک ، تاقالم  ارم 
دمحم نیـسحلا و  نب  یلع  یلع و  نب  نیـسح  یلع و  نب  نسح  ار و  بلاط  یبا  نب  یلع  مدـید  هاگان  متفر ، شیپ  نوچ  .زیخاپب  تیور 

مئاق تّجح  یلع و  نب  نسح  دمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دمحم  یـسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم  دمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب 
.دوب اهنآ  نایم  رد  یناشخرد  هراتس  نوچمه  هک  - : - 

زا دیامن و  یم  مارح  ار  ممارح  لالح و  ار  ملالح  تسا ، مئاق  نیا  دنتسه و  ناماما  نانیا  دومرف : دنتسیک ؟ نانیا  راگدرورپ ! يا  متفگ :
«. مراد تسود  ار  وا  هدنراد  تسود  ار و  وا  نم  هک  رادب ، تسود  ار  وا  دمحم ! يا  .دریگ  یم  ماقتنا  منانمشد 

يوـس زا  صوـصخم  رما  یـضتقم  هک  تسه  يا  یگژیو  ترـضح  نآ  ّتبحم  رد  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  ثیدـح  نیا  دـیوگ : فـلؤم 
؛ هلمجزا تسا ، زیچ  دنچ  بلطم  نیا  ّرس  تسا و  بجاو  مالسلا  مهیلع  ناماما  همه  ّتبحم  هکنیا  اب  هدیدرگ ، دنوادخ 

تـسین نینچ  نآ  سکع  یلو  ددرگ ، یمن  ادـج  مالـسلا  مهیلعرگید  ناـماما  تفرعم  ّتبحم و  زا  ترـضح  نآ  تخانـش  تـّبحم و  . 1
هب تبسن  یسک  تسا  نکمم  ینعی  )

201 ص :
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(. دشاب هتشادن  ّتبحم  تفرعم و  ترضح  نآ  هب  تبسن  یلو  دشاب ، هتشاد  تفرعم  ّتبحم و  رگید  ناماما 

یم ماجنا  لـماک  روط  هب  باـنج  نآ  روهظ  اـب  ترـضح و  نآ  تسد  هب  نیرفاـک  رب  نیملـسم  ندـیدرگ  بلاـغ  نید و  ندـش  هریچ  . 2
.دشاب یم  ّصاخ  روط  هب  ترضح  نآ  ّتبحم  بجوم  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  ددرگ ،

مدرم نایم  رد  وا  ندومن  بوبحم   - 4

هنیک ینمشد و  ضرعم  رد  ار  ام  دیامن و  بوبحم  مدرم  دزن  ار  ام  هک  يا  هدنب  دنک  تمحر  دنوادخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
یم رتزیزع  ناـنآ  ببـس  هـب  دـندرک ، یم  تـیاور  مدرم  يارب  ار  اـم  نانخــس  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هـب  اـنامه  .دـهدن  رارق  ناـنآ  يزوـت 

(1) «. دندش

یم هچنآ  هب  دـناشک و  اـم  يوس  هب  ار  مدرم  تّدوـم  هک  ار  يا  هدـنب  دـنک  تمحر  دـنوادخ  : » دوـمرف هک  هدـمآ  ترـضح  نآ  زا  زین  و 
(2) «. دراذگاو دنرکنم ، ار  هچنآ  دیوگب و  نخس  نانآ  اب  دنسانش ،

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  جرف و  راظتنا   - 5

؛ دوش یم  عقاو  ثحبم  دنچ  رد  هراب  نیا  رد  نخس 

رِظتنم باوث  راظتنا و  تلیضف  لّوا : ثحبم 

؛ هلمج زا  دراد ، تلالد  راظتنا  تلیضف  رب  يرایسب  تایاور 

مئاق همیخ  رد  هک  تسا  یـسک  نوچمه  دریمب ، نآ  راظتنا  لاـح  رد  رما  نیا  رب  امـش  زا  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  . 1
(3) «. دشاب هدوب  مالسلا  هیلع 

202 ص :

229 ح 293. یفاکلاهضور ، - 1
 . 61 یلامأ ، - 2

باب 55 ح 1.  644/2 نیدلا ، لامک  - 3
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تبیغ و ماگنه  هک  یلاح  رد  ارم  تیب  لها  مئاـق  دـنک  كرد  هک  یـسک  لاـح  هب  اـشوخ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  . 2
یمارگ ناتسود و  ناهارمه و  زا  وا  هک  دیوج ، يرازیب  شنانمشد  زا  درادب و  تسود  ار  شناتـسود  دنک و  ادتقا  وا  هب  شمایق  زا  شیپ 

(1) «. دوب دهاوخ  تمایق  زور  رد  متّما  نیرت 

ادخ هار  رد  هک  تسا  نآ  ناسب  ام  تموکح )  ) رما رظتنم  : » دندومرف هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا -  مهیلع  شناردـپ -  زا  قداص ، ماما  . 3
(2) «. دشاب هدیتلغ  نوخ  رد 

هدرک اعد  نانآ  يارب  هداتسرف و  دورد  نارظتنم  رب  هفرع  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  نیدجاسلا  دیس  ترـضح  هک  سب  نیمه  هراب  نیا  رد  و 
.تسا

دارفا همه  رب  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  راظتنا  بوجو  رد  مود : ثحبم 

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تشاد ، تسد  رد  يا  هحفـص  دش و  دراو  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رب  يدرم  دیوگ : یفعج  لیعامـسا 
وت رب  دنوادخ  تمحر  درک : ضرع  تسا .» لوبق  دروم  نآ  رد  لمع  هک  ینید  زا  دراد  شسرپ  هک  تسا  يا  هدننک  هرظانم  هتشون  نیا  »

دمحم هکنیا  تسین و  دنوادخ  زج  یّقح  دوبعم  چـیه  هکنیا  هب  نداد  یهاوگ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .ما  هتـساوخ  ار  نیمه  داب !
رما هب  میلست  نامنمشد و  زا  يرازیب  نادناخ و  ام  تیالو  هدمآ و  دنوادخ  يوس  زا  هچنآ  هب  ینک  رارقا  هکنیا  تسا و  وا  لوسر  هدنب و 

(3) «. دروآ دهاوخ  ار  نآ  دهاوخب  دنوادخ  تقو  ره  هک  تسا  یتلود  ار  ام  هک  ام ، مئاق  راظتنا  ینتورف و  يراکزیهرپ و  ام و 

تسا هدیدرگ  رما  نآ  هب  رابخا  نیا  رد  هک  يراظتنا  ینعم  موس : ثحبم 

زا میشک ، یم  ار  شراظتنا  هچنآ  يارب  یگدامآ  هک  یناسفن  تسا  یتلاح  راظتنا ،

203 ص :

.286/1 نیدلا : لامک  - 1

.645/2 نیدلا ، لامک  - 2
22/2 ح 13. یفاک ، لوصا  - 3
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، دوب دهاوخ  رت  يوق  ندش  اّیهم  یگدامآ و  دشاب ، رتدیدش  راظتنا  هک  ردقره  سپ  تسا ، يدـیماان  سأی و  نآ  ّدـض  دـیآ و  یم  رب  نآ 
هلیـسو هب  نآ  يارب  یگدامآ  رد  شـشالت  تسا ، رتدیدش  شراظتنا  هک  ردقره  دـشاب ، یم  شیالوم  ندـمآ  رظتنم  هک  ینمؤم  نیاربانب 

هدیدنـسپ ياه  يوخ  ندروآ  تسد  هب  هدیهوکن و  تافـص  زا  نورد  ندرک  هزیکاپ  سفن و  بیذهت  هار  رد  شـشوک  هانگ و  زا  زیهرپ 
هدع يارب  هک  نانچمه  دوش ، راگتـسر  شتبیغ  نامز  رد  شرونا  لامج  هدهاشم  شیوخ و  يالوم  رادید  ضیف  هب  ات  ددرگ ، یم  رتشیب 
رما تاعاط  ماجنا  هب  ندوب  دـّیقم  تافـص و  یگزیکاپ  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  اذـل  .تسا و  هداتفا  قاـفتا  ناـکین  زا  يرایـسب 

رد دیاب  دشاب و  رظتنم  دیاب  دوش ، مالـسلا  هیلع  مئاق  نارای  زا  دهاوخب  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ  .دنا  هدومرف 
وا شاداپ  دزیخاـپب ، شندرم  زا  سپ  هب  مئاـق  دریمب و  هاـگره  هک  دـیامن ، لـمع  هدیدنـسپ  ياـه  يوخ  يراـکزیهرپ و  هب  راـظتنا  لاـح 

 ...«. دشاب هدرک  كرد  ار  ترضح  نآ  تموکح  نارود  هک  دوب  دهاوخ  یسک  نوچمه 

یلاعت يادخ  .تشاد  دهاوخ  ّلجوّزع -  يادخ -  دزن  يرتشیب  باوث  ماقم و  نآ ، بحاص  دشاب ، رتدیدش  راظتنا  ردـقره  دـیدرت  یب  و 
.دهد رارق  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  نامزلا -  بحاص  نامیالوم  نیرظتنم  ناصلخم  زا  ار  ام 

راوگرزب نآ  رادید  هب  قایتشا  راهظا   - 6

هوالع .تسا  هدمآ  ینعم  نیا  ترضح ، نآ  يارب  هدش  تیاور  ياهاعد  رد  .تسا و  بانج  نآ  نایلاوم  ناتسود و  ياه  هناشن  زا  نیا  و 
فـصو رد  ترـضح  نآ  زا  هدـش  تیاور  ثیدـح  رد  هک  ناـنچ  تشاد ، ار  شرادـید  هب  قاـیتشا  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  نـیا  رب 
ندومن تباجا  وا و  اب  ندرک  تعیب  هب  دومرف و  نایب  ار  وا  ياه  هناشن  تافص و  زا  یتمسق  هکنآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح 

راهظا درک ، رما  شتوعد 

204 ص :

راظتنا www.Ghaemiyeh.comنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 277زکرم  هحفص 233 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


هاگ نآ  نادرگ .» عمج  وا  ببس  هب  ار  تّما  یگدنکارپ  رادرب و  نایم  زا  ار  هودنا  مغ و  وا  تعیب  ندیشخب  قّقحت  اب  ایادخ ! راب  : » تشاد
(1) .دومن وگزاب  ار  دوخ  قایتشا  تّدش  ندیشک ، هآ  اب  درک و  دوخ  هنیس  هب  هراشا 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  لیاضف  بقانم و  رکذ   - 7

ثیدح مه  يارب  ]و  دینیشن یم  نانمشد  مشچ  زا  رود  و   ] دینک یم  تولخ  مه  اب  ایآ  : » دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ : رسیم 
یم تولخ  رد  مه  اب  اـم  دـنگوس ! ادـخ  هب  .يرآ  متـشاد : هضرع  دـییامن »؟ یم  وگزاـب  مه  يارب  دـیتسه ، دـقتعم  هچنآ  دـییوگ و  یم 
نم دنگوس ! ادخ  هب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .مییوگ  یم  زاب  مه  يارب  میدقتعم  هچنآ  مییوگ و  یم  ثیدح  مه  يارب  مینیـشن و 
هتبلا مراد و  یم  تسود  ار  امـش  ياه  ناج  امـش و  يوب  نم  دنگوس ! ادخ  هب  مدوب ، یم  امـش  اب  اهاجنآ  زا  یـضعب  رد  متـشاد  تسود 

(2) «. دینک يرای  [ ار ام   ] نید رما  رد  تیدج  هانگ و  زا  زیهرپ  اب  سپ  دیتسه ، وا  ناگتشرف  نید  دنوادخ و  نید  رب  امش 

اب ینامیا  ناردارب  هکنیا  زا  تسین  رتراوشد  شنایرکـشل  سیلبا و  رب  زیچ  چیه  : » دومرف هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا  و 
، دننک يروآدای  ار  ام  لیاضف  هاگ  نآ  دنـشاب ، ادخ  دای  هب  هک  دنیامن  یم  رادید  رگیدکی  اب  نمؤم  ود  انامه  دـننک و  رادـید  رگیدـکی 

یم درد  هکنآ  طرف  زا  دتفا  یم  سامتلا  هب  شدیلپ  حور  هک  ییاج  ات  دـنام ، یمن  یقاب  سیلبا  تروص  رب  یملاس  تشوگ  لاح  نیا  رد 
(3) «. دشک

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  بقانم  لیاضف و  سلاجم  لیکشت   - 8

لیضف دییوگ »؟ یم  ثیدح  دینیشن و  یم  ایآ  : » دومرف لیُضف  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

205 ص :

.115/51 راونالا : راحب  - 1
187/2 ح 5. یفاک ، لوصا  - 2
188/2 ح 7. یفاک ، لوصا  - 3
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ایحا ار  ام  رما  سپ  مراد ، یم  تسود  ار  سلاجم  نآ  نم  انامه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  موش ! تیادـف  .يرآ  تشاد : هضرع 
(1) «. دیامن ایحا  ار  ام  رما  هک  یسک  دنک  تمحر  دنوادخ  لیضف ! يا  .دینک 

یم دنیـشن ، یم  رکذ  لـها  سلجم  رد  هک  ار  یـسک  دـنوادخ  اـنامه  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  زا  و 
دای ار  وت  وا  تسا و  نانآ  ناـیم  رد  ینـالف  ![ اراـگدرورپ : ] دـنیوگ ناگتـشرف  سپ  .دراد  یم  نمیا  دـسرت ، یم  هچنآ  زا  ار  وا  دزرمآ و 

زا ناشیا  نیـشنمه  هک  دنتـسه  نینچ  قح  ناگدننک  دای  اریز  مدیزرمآ ، نانآ  اب  ینیـشنمه  رطاخ  هب  ار  وا  دـیامرف : یم  دـنوادخ  درکن ،
(2) «. ددرگن تخبدب  اهنآ  تهج 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  قارف  زا  نمؤم  ندوب  نیگهودنا   - 9

ناوـید رد  .تسا  ترـضح  نآ  هب  قاـیتشا  یتـسود و  ياـه  هناـشن  زا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  قارف  زا  ندوـب  موـمهم  نیگهودـنا و 
: هدمآ نینچ  نیتسار  یتسود  ياه  هناشن  لیالد و  نایب  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  نامرالاس  رورس و  هب  بوسنم 

ِِهقْوَش ْنِم  يُری  ْنَأ  ِِلئالَّدلا  َنِمَو 

ُِلئآلَغ ِداؤُفلا  ِیفَو  ِمیِقَّسلا  َْلثِم 

ِهِْسنُأ ْنِم  يُری  ْنَأ  ِِلئالَّدلا  َنِمَو 

ُلِغاش َوُه  ام  ِّلُک  ْنِم  ًاشِحْوَتْسُم 

يرَولا َْنَیب  ُهُکْحِض  ِِلئالَّدلا  َنِمَو 

ِلِکاّثلا ِْبلَقَک  ٌنوُزْحَم  ُْبلَقلاَو 

زا .دشوج و  یم  درد  تّدـش  زا  شلد  هک  دوش  هدـید  يرامیب  نوچمه  شقوش  تّدـش  زا  هک  تسا  نیا  یتسود 2] ي   ] اه هناـشن  زا  و 
و  ] دـنک تشحو  دراد  یم  لوغـشم  يو  زا  ار  وا  هچ  ره  زا  هک  دوـش  هدـید  بوـبحم  اـب  نتفرگ  سنُا  طرف  زا  هک  تسا  نیا  اـه ، هناـشن 
زا ناوج  نز  نوچمه  تسا  هودـنا  زا  لامالام  شلد  هک  یلاـح  رد  تسا ، مدرم  ناـیم  رد  شندـیدنخ  اـه ، هناـشن  زا  و  [. دـشاب نازیرگ 

.هداد تسد 

206 ص :

.282/44 راونالاراحب ، - 1
.238 یعادلاهدع ، - 2
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سَفَن هتفر ، اـم  رب  هک  دـشاب  یملظ  تهج  زا  شهودـنا  مغ و  هک  اـم ، رطاـخ  هب  موـمهم  ِصخـش  : » دوـمرف مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما 
(1) «. تسا تدابع  ام  رما  رطاخ  هب  وا  ّمَه  تسا و  ییوگ  حیبست  شندیشک 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  لیاضف  رد  رعش  ندناوخ  ندورس و   - 10

(2) «. تخاس دهاوخ  تشهب  رد  يا  هناخ  وا  يارب  دنوادخ  دیوگب ، رعش  تیب  کی  ام  هرابرد  سکره  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
(3) «. دشاب هدش  يرای  دییأت و  سدقلا  حور  هب  هکنیا  رگم  دیوگن ، يرعش  تیب  ام  هرابرد  سک  چیه  : » دومرف زین  و 

، دیوگ حدـم  نآ  هب  ار  ام  هک  دیارـسب  يرعـش  ام  هرابرد  هک  ینمؤم  درف  ره  : » دومرف هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلعاضر  ترـضح  زا  و 
هداتـسرف ربمغیپ  ره  بّرقم و  هتـشرف  ره  هک  دشاب ، ایند  تعـسو  ربارب  تفه  هک  تخاس  دهاوخ  یهاگلزنم  تشهب  رد  وا  يارب  دنوادخ 

(4) «. درک دهاوخ  رادید  اج  نآ  رد  ار  وا  يا  هدش 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  باقلا  ای  مان  ندش  دای  ماگنه  مایق ،  - 11

هب مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  سپ  دـش ، دای  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  سلجم  رد  يزور  هدـش : تیاور 
(5) .داتسیا اپ  هب  ترضح  نآ  مسا  مارتحا  میظعت و  روظنم 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  قارف  رب  ندومن  هیبش  ناگدننک  هیرگ  هب  ار  دوخ  ندینایرگ و  نتسیرگ و   - 12

ام رب  هچنآ  رطاخ  هب  سپ  دوش ، رّکذتم  ار  ام  تبیصم  سکره  : » دومرف مالسلا  هیلعاضر  ماما 

207 ص :

نامتک ح 16. باب   226/2 یفاک ، لوصا  - 1
.467/10 هعیشلا ، لئاسو  - 2
.467/10 هعیشلا ، لئاسو  - 3

لیذ ح 3.  467/10 هعیشلا ، لئاسو  - 4
.278/44 راونالاراحب ، - 5
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سپ دوش ، يروآدای  شیارب  نامتبیـصم  هکنآره  دوب و  دهاوخ  نام  هجرد  رد  ام ، اب  تمایق  زور  دـنایرگب ، دـیرگب و  تسا  هدـش  دراو 
«. دوشن نایرگ  شناگدید  دوب  دنهاوخ  رابکشا  اه  مشچ  هک  يزور  دنایرگب ، دیرگب و 

نوریب کشا  يا  هشپ  لاب  نوچمه  شمـشچ  زا  سپ  میوش ، دای  وا  دزن  ای  دـنک  دای  ار  ام  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  و 
(1) «. دشاب ایرد  فک  نوچمه  هک  دنچره  دزرمآ  یم  ار  شناهانگ  دنوادخ  دیآ ،

دنوادخ زا  ءادفلا -  هل  انحاورا  رصع -  ماما  تفرعم  تساوخرد   - 13

هب تمکح  هک  سکره  و  ًارِیثَک ؛» ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َهَمْکِحلا  َتُْؤی  ْنَمَو   - : » ّلجوّزع يادـخ -  هدومرف  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(2) «. مالسلا هیلع  ماما  تفرعم  دنوادخ و  تعاط  [ ینعی تمکح  : » ] دومرف .هدش  هداد  وا  هب  رایسب  ریخ  دوش ، هداد  وا 

! دنگوس ادخ  هب  .يرآ  متشاد : هضرع  يا »؟ هتخانش  ار  دوخ  ماما  ایآ  : » دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  هدش  لقن  ریـصبوبا  زا  و 
(3) «. دنک یم  تیافک  ار  وت  نیمه  : » دومرف .میایب  نوریب  هفوک  زا  هکنآ  زا  شیپ 

زا دعب  یلاعتو -  كرابت  يادخ -  يدونـشخ  ایـشا و  رد  رما و  دـیلک  نکر و  يدـنلب و  : » دومرف هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و 
(4) «. تسا ماما  تعاطا  وا  تفرعم 

قیرغ ياعد  ندناوخ  هب  تموادم   - 14

يا هدننک  تیاده  ماما  یندش و  هدید  هناشن  نودب  هک  دیسر ، دهاوخ  ار  امش  يا  ههبش  نیا ، زا  سپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
رگم دبای ، یمن  تاجن  نآ  زا  دنام و  دیهاوخ 

208 ص :

278/44 ح 3. راونالاراحب ، - 1
.185/1 یفاک ، لوصا  - 2
.185/1 یفاک ، لوصا  - 3
.185/1 یفاک ، لوصا  - 4
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ای ُنمْحَر  ای  ُهَّللَا  ای  دیوگب : نینچ  : » دومرف تسا ؟ هنوگچ  قیرغ  ياعد  متشاد : هضرع  دیوگ : يوار  دناوخب .» ار  قیرغ  ياعد  هک  یسک 
تنید رب  ارم  لد  اه ! لد  هدـننک  نوگرگد  يا  نابرهم ! يا  نامحر ! يا  دـنوادخ ! يا  َِکنیِد ؛ یلَع  ِیْبلَق  ْتِّبَث  ِبُولُقلا  َبِّلَقُم  اـی  ُمیِحَر 

«. نک رادیاپ 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  ياه  تمالع  نتخانش   - 15

زا دنا ، هداد  ربخ  ار  اهنآ  مالسلا  مهیلع  قح  رب  ناماما  هک  یمتح  میالع  هژیو  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  روهظ  ياه  تمالع  نتخانش 
: یلاعت يادخ  هدومرف  لیلد  هب  تسا ، بجاو  ام  رب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تاروتـسد  زا  تعاطا  اریز  تسا ؛ نایعیـش  ّمهم  فیاظو 
.ار رما  نایلاو  ار و  دنوادخ  هداتـسرف  دینک  تعاطا  ار و  دنوادخ  دـینک  تعاطا  »(1) ؛ ْمُْکنِم ِْرمَـألا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  »

لطاـب زا  ار  قح  دـنک و  تعاـطا  ار  وا  دـش  رهاـظ  هاـگره  اـت  دسانـشب ، ار  ترـضح  نآ  روهظ  مئـالع  تسا  بجاو  نمؤم  رب  نیارباـنب 
.دهد صیخشت 

ررـض ار  وت  رما  نیا  ندرک  ریخأت  ای  نداتفا  شیپ  یتخانـش ، ار  نآ  هاگره  سپ  سانـشب ، ار  تمالع  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
(2) «. ...دناسرن

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  ياه  تمالع 

: میروآ یم  هدش ، تیاور   (3) هبیغلا باتک  رد  هچنآ  زا  یتمسق  اجنیا  رد 

زا ینامی  تسا و  یمتح  ياه  هناشن  زا  ینایفـس  تسا و  یمتح  ياه  هناشن  زا  [ ینامـسآ يادص   ] ادـن : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
سفن ندش  هتشک  تسا و  یمتح  مئالع 

209 ص :

هیآ 59. ءاسن ، هروس  - 1
.372/1 یفاک ، لوصا  - 2

.دعب هب   133 روهظلا ، تامالع  باب  ینامعن ؛ هبیغلا ، - 3
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یکانسرت رما  و  : » دندومرف سپـس  تسا .» یمتح  مئالع  زا  دیآ ، یم  نوریب  نامـسآ  زا  هک  یتسد  ِفک  تسا و  یمتح  مئالع  زا  هّیکز 
یم نوریب  باجح  هدرپ  زا  ار  هزیـشود  دناسرت و  یم  ار  رادیب  دنک و  یم  رادیب  ار  هدیباوخ  صخـش  دیآ ، یم  شیپ  ناضمر  هام  رد  هک 

«. دزادنا

«. دوب دنهاوخ  لاس  کی  رد  مالسلا  هیلع  مئاق  ینایفس و  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  و 

هک دیدرک ، هدهاشم  [ درز رایـسب   ] میظع يدرُه  نوچمه  قرـشم  يوس  زا  یـشتآ  هاگره  : » دومرف هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و 
سپـس تسا .» میکح  اناوت و  دـنوادخ  هک  هَّللا  ءاش  نا  .دیـشاب  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  مئاق  جرف  رظتنم  دـیآ  یمرب  زور  تفه  ای  هس 

«. ...دوب دهاوخن  ناضمر  هام  رد  زج  هحیص  : » دومرف

رد هکره  تسا و  قرـشم  رد  هکره  سپ  دنز ، یم  گناب  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  مان  هب  نامـسآ  زا  يا  هدننک  ادن  : » دومرف هاگ  نآ 
چیه دنیـشنب و  هکنیا  رگم  يا ، هداتـسیا  چیه  دوش و  رادیب  هکنیا  زج  دنام ، دـهاوخن  يا  هدـیباوخ  چـیه  دینـش ، دـهاوخ  ار  نآ  برغم ،

«. ...ادص نآ  زا  سرت  رثا  رب  داتسیا  دهاوخ  اپب  هکنیا  رگم  يا ، هتسشن 

دییامن و تعاطا  دیونـشب و  دینکم و  دیدرت  نآ  هرابرد  دوب ، دهاوخ  موس  تسیب و  بش  هعمج  بش  ناضمر ، هام  رد  ادـص  : » دومرف و 
دزادنا ّکش  هب  ار  مدرم  ات  دش ، هتـشک  مولظم  ینالف  هک  دینک  هّجوت  دروآ : یم  رب  گناب  هک  تسا  نیعل  سیلبا  يادـص  زور  رخآ  رد 

ار ادص  هاگره  سپ  دننک ، طوقـس  شتآ  رد  هک  داتفا  دنهاوخ  تریح  کش و  هب  دارفا  رایـسب  هچ  زور ، نآ  رد  .دـهد  بیرف  ار  اهنآ  و 
هیلع مئاق  ترـضح  مان  هب  وا  هک  تسا  نآ  شا  هناشن  تسا و  لیئربج  يادـص  نآ  هک  دـینکم  دـیدرت  نآ  رد  دیدینـش ، ناضمر  هام  رد 

هک دیامن  یم  قیوشت  ار  شردارب  ردپ و  دونـش و  یم  ار  نآ  مه  هدرپ  سپ  هزیـشود  هک  اج  نآ  ات  دنک ، یم  ادـن  شردـپ  مان  مالـسلا و 
«. دننک جورخ 

210 ص :
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لیئربج يادص  هک  نامسآ  زا  ییادص  ددرگ ، ماجنا  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  جورخ  زا  شیپ  ادص  ود  نیا  هک  دیاب  راچان  : » دومرف و 
دنک یم  ادن  ینالف  مان  هب  دشاب ، یم  نیعل  سیلبا  يادص  تسا  نیمز  زا  هک  مود  يادص  و  شردـپ ، مان  رما و  نیا  بحاص  مان  هب  تسا 

هتفیرف يدـعب  يادـص  هب  اداـبم  دـینک و  يوریپ  لّوا  يادـص  زا  سپ  .تسا  يرگ  هنتف  راـک  نیا  زا  شروـظنم  دـش ، هتـشک  موـلظم  هک 
«. دیوش

روهظ زا  شیپ  هک  يا  هناـشن  ود  باـنج  نآ  سپ  مدوب ، مالـسلا  هیلع  رقاـب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  تمدـخ  رد  دـیوگ : يدـسا  ردـب 
رد دیشروخ  هکنیا  دومرف ، نایب  ار  هدشن  عقاو  هاگ  چیه  نیمز  هب  مدآ  ندمآ  دورف  ماگنه  زا  دوب و  دهاوخ  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح 

.تفرگ دنهاوخ  نآ  رخآ  رد  هام  ناضمر و  هام  همین 

ندرکن هلجع  ندوب و  میلست   - 16

ربخ موش ! تیادف  تشاد : هضرع  دش و  دراو  ترضح  نآ  رب  مزهم  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  رد  دیوگ : نمحرلا  دبع 
غورد ناراذـگ  تقو  مزهم ! يا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دوب ؟ دـهاوخ  تقو  هچ  میتـسه ، شرظتنم  هک  يرما  نیا  زا  ارم  هد 

(1) «. دنبای تاجن  ناگدش  میلست  دندرگ و  كاله  ناگدننک  هلجع  دنیوگ و 

دوش و یمن  كرد  دساف  ياهرایعم  لطاب و  يارآ  صقان و  ياه  لقع  اب  دـنوادخ  نید  انامه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زین  و 
تیاده دیامن ، ادتقا  ام  هب  هکنآ  ره  دنام و  ملاس  [ نید تکاله  زا  ، ] ددرگ میلست  ام  هب  سکره  سپ  دیآ ، یمن  تسد  هب  میلـست  اب  زج 

هنیـس رد  مینک  یم  مکح  ای  مییوگ  یم  ام  هچنآ  زا  سک  ره  ددرگ و  یم  كاله  دـنک ، لـمع  دوخ  يأر  ساـیق و  هب  سکره  دـبای و 
هجوتم دوخ  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  رفاک  هدومرف  لزان  ار  میظع  نآرق  یناثم و  عبـس  هک  [ ییادخ  ] نآ هب  دـنک ، ساسحا  یگنت  دوخ 

(2) «. تسین

211 ص :

368/1 و 369. یفاک ، لوصا  - 1
.324/2 نیدلا ، لامک  - 2
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  زا  تباین  هب  نداد  هقدص   - 17

نادنواشیوخ و زا  ناگدرم  ناگدنز و  يوس  زا  متشاد : هضرع  مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  دیوگ : هزمح  یبا  نب  یلع 
هلـص و ببـس  هب  رازگب و  زامن  هدب و  هقدص  وا  يوس  زا  يرآ ، : » دومرف مهدب ؟ هقدص  مرازگب و  زامن  مروآ و  ياج  هب  جـح  مناتـسود 

(1) «. دوب دهاوخ  تیارب  يرگید  شاداپ  وا  هب  تبسن  تدنویپ 

سپ دبای ، باوث  قاقحتسا  وا  يوس  زا  نداد  هقدص  دوخ و  نمؤم  ناردارب  زا  یکی  هلص  ببـس  هب  یـصخش  رگا  هک  تشاد  هّجوت  دیاب 
نآ قاقحتسا  يرآ  دشابن ؟ يرت  گرزب  شاداپ  باوث و  قحتـسم  دهدب ، هقدص  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  يوس  زا  هک  سک  نآ  ارچ 

.دوش یم  لیان  ناگدنهد  هقدص  باوث  نیرترب  هب  دراد و  ار 

دنک جح  بانج  نآ  فرط  زا  هک  بیان  نداتسرف  ای  ترضح  نآ  زا  تباین  هب  نتفر  جح   - 18

صخـش يوس  زا  هک  یـسک  يارب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .هدوب  موسرم  لوادـتم و  میدـق  راگزور  رد  نایعیـش  نیب  راک  نیا 
ومع و همع و  رهاوخ و  ردارب و  رتخد و  رـسپ و  ردام و  ردـپ و  وا و  و  تسه ، جـح  هد  باوث  رجا و  دروآ ، یم  ياـج  هب  جـح  يرگید 

(2) «. تسا میرک  وا  عیسو و  شتمحر  یلاعت  يادخ  دنوش ، یم  هدیزرمآ  شا  هلاخ  ییاد و 

زا شماقم  ترـضح  نآ  اریز  تسا ؛ رترب  شباوث  رتالاب و  شردق  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  يوس  زا  جـح  رد  تباین  هتبلا 
هکنیا رب  دـنراد  حیرـصت  هک  یتایاور  هظحالم  اـب  صوصخ  هب  تسا ، رترب  ناـنآ  یماـمت  زا  شرجا  نأـش و  رتـالاب و  ناـمیا  لـها  همه 

رت میظع  رترب و  رت و  مهم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نادنواشیوخ  تیاعر 

212 ص :
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ترـضح نآ  فرط  زا  اـت  يرگید  نتخاـس  بیاـن  مالـسلا و  هیلع  ماـما  زا  تباـین  هب  مارحلا  هَّللا  تیب  فاوـط  تسا  نینچ  نیا  .تسا و 
.دیامن فاوط 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  زا  تباین  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ادخ و  لوسر  دهاشم  ترایز   - 19

يداه ماما  هک  هدش  تیاکح  راحب  رد  .دشاب  یم  ناگدنب  ياهراک  نیرت  مهم  زا  هک  دمآ  دهاوخ  تسا و  ماما  هلص  ماسقا  زا  لمع  نیا 
دنوادخ يارب  : » دومرف سپ  داتـسرف ، مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  دهـشم  هب  دوخ  يوس  زا  ار  يا  هدـننک  ترایز  مالـسلا  هیلع 

اهاـج نآ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رئاـح  هتبلا  و  دـیامرف ، تباـجا  هک  دوـش  اـعد  اـهنآ  رد  دراد  یم  تـسود  هـک  تـسا  ییاـهاج 
سپ دش ، مولعم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رئاح  ترایز  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  ندرک  تباین  بابحتـسا  هک  لاح   (1) «. تسا

.دوب دهاوخن  یتوافت  مالسلا  مهیلع  ناماما  رگید  دهاشم  مَرَح و  نآ  نیب  دیدرت  نودب 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  ندرک  تمدخ  رد  یعس   - 20

ات دـیاب  نیاربانب  تسا ، مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تکرب  هب  تادوجوم  همه  هکلب  ام  یگدـنز  هک  دـیدرگ  نایب  تاـیاور  ياـضتقم  هب 
یتایاور نیا  رب  هوالع  .میـشاب  هدروآ  اـجب  ار  ترـضح  نآ  قح  زا  یمک  اـت  میـشاب  ترـضح  نآ  رازگ  تمدـخ  میناوت  یم  هک  ییاـج 

ناشیا رضحم  رد  و  دنهد ، یم  ماجنا  ار  ناشتاروتسد  دنتسه و  مالسلا  مهیلع  ناماما  نارازگ  تمدخ  ناگتشرف  هکنیا  رب  دنراد  تلالد 
.دنشاب شترضح  رازگتمدخ  دنرومأم  هک  تسا  یناگتشرف  هب  یّسأت  ترضح  نآ  هب  تمدخ  نیاربانب  .دننیشن  یمن  ناش  هزاجا  اب  زج 

213 ص :
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رد ما  یناگدـنز  تدـم  مامت  مبایرد  ار  وا  نارود  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تفارـش  نایب  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
«. دوب مهاوخ  وا  تمدخ 

هب بّرقت  لیاسو  نیرتالاب  تاعاط و  نیرترب  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ترـضح  ندرک  تمدـخ  هب  ماـمتها  هک  دوش  یم  مولعم  نخـس  نیا  زا 
بش و و  دومنن ، يرپس  دـنوادخ  تدابع  تعاط و  عاونا  رد  زج  ار  شفیرـش  رمع  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  نوچ  .تسا  دـنوادخ 
وا هب  ندرک  تمدخ  رد  ار  دوخ  رمع  درک  یم  كرد  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  رگا  هک  دنک  یم  نایب  دینارذگ ، هار  نیا  رد  ار  شیوخ  زور 

.دومن یم  فرص 

هک نانچمه  .دنـشاب  یم  نامز  ره  دارفا  نیرترب  و  دنتـسه ، ناوریپ  نیرتهب  مالـسلا  هیلع  مئاق  ماـما  ناوریپ  هک  دوش  یم  مولعم  نیارباـنب 
: دشاب یم  بلطم  نیارب  تایاور  رد  يرایسب  دهاوش  و  دنشاب ، یم  اه  تّما  لضفا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  نیّیبّنلا  متاخ  ترضح  تّما 

و یلع ! يا  دندومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  شرافس  رد  ینالوط  یثیدح  نمـض  هک  هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا 
دنا هدیدن  ار  ربمغیپ  هک  دنتسه  نامزلارخآ  رد  ینامدرم  نیقی  ظاحل  زا  ناشیا  نیرت  مهم  نامیا و  رد  مدرم  نیرتروآ  تفگش  هک  نادب 
راثآ زا  هک   ] يدیفـس يور  رب  یهایـس  هب  [ لاح نیع  رد  ، ] تسا هتفر  ناشنایم  زا  نشور  لیلد  ]و  هدـیدرگ بوجحم  ناـنآ  زا  تّجح  [و 

(1) .دنا هدروآ  نامیا  [ هدنام ياج  رب  ناگتشذگ 

هب دـقتعم  هک  وا  تبیغ  ناـمز  لـها  هک  یتـسرد  هب  دـلاخوبا ! يا  : » دومرف یلباـک  دـلاخوبا  هب  مالـسلا  هیلع  نیدـجاسلا  دّیـس  ترـضح 
نآ تفرعم  اه و  مهف  اه و  لقع  زا  نانآ  هب  هرکذ -  یلاعت  دـنوادخ -  اریز  دـننامز ، ره  لها  زا  رترب  دنـشاب  شروهظ  رظتنم  شتماما و 

تلزنم رد  نامز  نآ  رد  ار  نانآ  و  هدیدرگ ، هدهاشم  نوچمه  ناشیا  دزن  تبیغ  هک  هدومرف  اطع  ردق 

214 ص :
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نایعیـش دـنناصلخم و  قـح  هب  ناـنآ  تسا ، هداد  رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  يور  شیپ  رد  هدز  ریـشمش  نادـهاجم  هبترم  و 
.(1)« دنشاب یم  اراکشآ  هنایفخم و  دنوادخ  نید  هب  ناگدننک  توعد  ام ، نیتسار 

هک دمآ  دنهاوخ  امش  زا  سپ  یموق  يدوز  هب  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
میدوب و وت  اب  نینح  دُحا و  ردب و  تاوزغ  رد  ام  هَّللا  لوسر  ای  دنتفگ : تشاد .» دـهاوخ  ار  امـش  زا  نت  هاجنپ  شاداپ  نانآ  زا  درم  کی 
، ددرگ دراو  امـش  رب  دوش  یم  دراو  نانآ  رب  هچنآ  رگا  انامه  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  .تشگ  لزان  ام  هرابرد  نآرق 

(2) «. درک دیهاوخن  ربص  نانآ  نوچمه 

ار مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  تمدخ  رد  ناگدننک  یعس  عابتا و  يرترب  تلیـضف و  زا  یتمـسق  هک  نونکا  نم ! ناردارب  يا 
ار گرتس  تبهوم  گرزب و  تمعن  نآ  و  دـینک ، شـشوک  یعـس و  بانج  نآ  تمدـخ  تعاطا و  رد  هک  داـب  امـش  رب  سپ  دـیتسناد ،

.دینکن شومارف  نآ  تّدم  ندش  ینالوط  اب  ار  ترـضح  نآ  دای  و  دیـشخب ، ماود  نآ  هب  ناتـشالت  تیّدج و  اب  و  دییامن ، يرازگـساپس 
.دهد رارق  یناسک  نینچ  زا  ار  ام  شمرک  لضف و  هب  یلاعت  دنوادخ 

مالسلا هیلع  بانج  نآ  يرای  هب  ندیزرو  مامتها   - 21

ُهَّللا َّنَرُْصنََیلَو  : » تسا هدومرف  یلاعت  يادخ  و  هدومن ، يرای  ار  ّلجوّزع -  يادخ -  تقیقح  رد  دیامن ، يرای  ار  ترـضح  نآ  سک  ره 
ياهتنم رد  دنوادخ  انامه  دیامن ، يرای  ار  وا  هک  یـسک  دنک  یم  يرای  دـنوادخ  هک  قیقحت  هب  و  »(3) ؛ ٌزیِزَع ٌّيِوََقل  َهَّللا  َّنِإ  ُهُرُْصنَی  ْنَم 

.تسا ییاناوت  تردق و 

215 ص :

.320  / 1 نیدلا ، لامک  - 1
.275 یسوط /  خیش  تبیغ ، - 2

هیآ 40. جح ، هروس  - 3
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دروم دنادب  صخـش  هک  تسا  يراک  ره  رد  ندومن  يراکمه  ندرک و  مادقا  مالـسلا ، هیلع  ترـضح  نآ  ندومن  يرای  زا  روظنم  هتبلا 
یهاگ .دوش  یم  توافتم  اه  ناکم  لاوحا و  اـه و  ناـمز  بسحرب  ندرک  يراـی  یگنوگچ  اذـل  و  تسا ، راوگرزب  نآ  تساوخ  رظن و 

اعد هب  مه  یهاگ  و  وا ، باکر  رد  ندرک  داهج  اب  یهاگ  و  تسوا ، هب  توعد  اب  یهاگ  و  دوش ، یم  ماجنا  هیقت  هلیسو  هب  ندرک  يرای 
.مالسلا هیلع  بانج  نآ  ياه  هناشن  تازجعم و  لیالد و  تافص و  لیاضف و  رکذ  اب  یهاگ  و  شروهظ ، جَرَف و  لیجعت  يارب  ندرک 

روهظ روضح و  نامز  رد  بانج  نآ  يرای  رب  یبلق  میمصت   - 22

ره هک  دینکم ، یگدزباتـش  هدرواین  ناتیارب  دوز  ار  نآ  دنوادخ  هچنآ  رد  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نایقّتم  يالوم 
دوخ باوختخر  رب  هچنانچ  دشاب  هتخانـش  ار  وا  نادناخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  قح  راگدرورپ و  قح  هاگره  امـش  زا  کی 
نیا و  تفای ، دـهاوخ  هدوب  شتین  رد  هک  ار  یحلاص  لمع  باوث  یگتـسیاش  و  تسا ، ادـخ  اـب  وا  شاداـپ  و  تسا ، هدرم  دیهـش  دریمب ،

(1) «. تسه ینّیعم  نامز  تدم و  ار  يزیچ  ره  هک  یتسرد  هب  و  دوب ، دهاوخ  وا  ندیشک  ریشمش  ياج  هب  تین 

كرد ار  مالسلا  هیلع  مئاق  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  متشاد ... : هضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  هک  هدش  تیاور  یطـساو  دیمحلا  دبع  زا  و 
ار وا  دبایرد ، ار  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  مئاق  هاگره  هک  دشاب  نیا  شرظن  امـش  زا  سک  ره  هک  یتسرد  هب  : » دومرف هچ ؟ مریمب  منک ،
ود ترـضح  نآ  باکر  رد  تداهـش  و  دشاب ، هدرک  داهج  دوخ  ریـشمش  اب  وا  روضح  رد  هک  تسا  یـسک  دـننام  درک ، دـهاوخ  يرای 

(2) «. تسا تداهش 

216 ص :

هبطخ 232 ص 282. یحبص ، هغالبلا ، جهن  - 1
یفاک هضور  - 2
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هعمج ره  هزور و  همه  ضیارف  زا  دعب  ترضح  اب  تعیب  دیدجت   - 23

میمصت ینعی  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  تعیب  نیاربانب   (1) .دور یم  راک  هب  رگیدکی  اب  نتـسب  دـقع  يدـهع و  مه  ینعم  هب  تعیابم  تعیب و 
َنِم يرَتْشا  َهَّللا  َّنِإ  : » دومرف هفیرـش  هیآ  رد  هک  نانچ  لام ، ناج و  راثن  اب  وا  ندرک  يرای  ناشیا و  رما  تعاـطا  رب  تباـث  مکحم و  یبلق 

هب ار  تشهب  لباقم  رد  ات  دومرف  يرادیرخ  ار  ناشلاوما  اه و  ناج  نینمؤم  زا  دنوادخ  »(2) ؛ َهَّنَجلا ُمَُهل  َّنَِأب  ْمَُهلْومَأَو  ْمُهَسُْفنَأ  َنِینِمْؤُملا 
 . ...دنک اطع  اهنآ 

نامیا لـصا  نوچ  دـبای ، یمن  قُّقحت  نآ  هب  زج  ناـمیا  هکلب  تسا ، بجاو  دازآ  هدرب و  نز ، درم و  زا  دارفا  همه  رب  ینعم  نیا  هب  تعیب 
تـسا بحتـسم  دـشاب و  یم  لام  ناج و  اب  نانآ  ندومن  يرای  ناشیا و  هب  ندوب  میلـست  ماما و  ربمغیپ و  نامرف  تعاطا  هب  مازتلا  نامه 

دوش هدناوخ  حبـص  زامن  زا  دعب  زور  ره  هک  هدرک  رکذ  ار  ییاعد  سوواط  نبا  ّلجا  دیـس  اذل  .ددرگ  دـیدجت  زورره  هدـش  دای  تعیب 
اهدورد و مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  میالوم  رب  ایادخ  راب  ...ِنامَّزلا ؛ َبِحاص  َيالْوَم  ْغَِّلب  َّمُهَّللَا  : » دوش یم  عورـش  تارابع  نیا  اب  هک 

.تسا مالسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  تعیب  دیدجت  یعون  تقیقح  رد  هک   (3) «. تسرف اه  مالس 

تسد لثم  دنزب  پچ  تسد  رب  ار  دوخ  تسار  تسد  اعد ، نیا  زا  دعب  هک  ما  هدید  همیدق  بتک  زا  یضعب  رد  دیوگ : یـسلجم  موحرم 
(4) .تعیب هب  ندز 

زا هک  دشاب  یم  دهع  ياعد  تسا ، مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  يارب  تعیب  دیدجت  رب  لمتـشم  هک  هدیـسر  ياهاعد  هلمج  زا  و 
، هدش تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

217 ص :

(. عیب  ) هدام ، 345  / 2 نیرحبلا ، عمجم  - 1
هیآ 111. هبوت ، هروس  - 2

ياعد نیا  يادتبا  ندروآ  هب  راصتخا  رطاخ  هب  هک  هدرک  رکذ  هبدن  ياعد  زا  دعب  نانجلا  حـیتافم  رد  یمق  ساّبع  خیـش  ار  اعد  نیا  - 3
( صخلم  ) .میدرک افتکا  فیرش 

باب 7.  110  / 102 راونالاراحب ، - 4
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نآ روهظ  زا  شیپ  رگا  دوـب و  دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ترـضح  نارواـی  زا  دـناوخب ، ار  اـعد  نیا  زور  لـهچ  سک  ره  : » هدوـمرف و 
هنـسح رازه  نآ  زا  هملک  ره  هرامـش  هب  دیامن و  داهج  بانج  نآ  باکر  رد  ات  درک  دهاوخ  هدنز  ار  وا  یلاعت  يادخ  دریمب ، ترـضح 
َّبَرَو ِمیِظَعلا ، ِروُّنلا  َّبَر  َّمُـهَّللَا  : » تـسا نـینچ  اـعد  نآ  يادـتبا  هـک  ددرگ ، یم  وـحم  وا  زا  دـب  راـک  رازه  دوـش و  یم  هتـشون  شیارب 

(1)  ...«. تعفر اب  یسرک  راگدرورپ  يا  و  تمظع ، اب  رون  راگدرورپ  يا  ایادخ ! ...ِعِیفَّرلا ؛ ِّیِسْرُکلا 

لام هلیسو  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هلص   - 24

نآ دناد  یم  هک  یجراخم  فراصم و  رد  ینعی  دنک ، هیده  شنامز  ماما  يارب  ار  دوخ  ییاراد  زا  یـشخب  نمؤم  هک  تسا  نیا  هب  هلص 
لمع نیا  رد  و  دیامن ، تموادم  لمع  نیا  هب  لاس  ره  و  دنک ، فرصم  تسوا  بوبحم  دراد و  تیاضر  اهنآ  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح 

زا لـمع  نیا  ًارهاـظ  .دراد  هفیظو  دوـخ  تعاطتـسا  رادـقم  هب  سک  ره  هـکنیا  زج  دـنناسکی ، فیرـش  ریقح و  ریقف و  ینغ و  فـیرش ،
.تسا هدمآ  ریبعت  نآ  زا  هضیرف »  » ناونع هب  مالسلا  مهیلع  ناماما  نانخس  رد  نوچ  تسا ، يا  هدَّکؤم  تاّبحتسم 

مالسلا هیلع  ماما  هب  مهرد  نداد  صاصتخا  زا  رت  بوبحم  دنوادخ  دزن  زیچ  چیه  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  سپس  دهد .» رارق  دحا  هوک  نوچمه  تشهب  رد  هدننک ) تخادرپ   ) وا يارب  ار  مهرد  دنوادخ  انامه  و  تسین ،

هب یـسک  هچ  »(2) ؛ ًهَرِیثَـک ًافاعْـضأ  َُهل  ُهَفِعاـُضیَف  ًانَـسَح  ًاـضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  : » تسا هدوـمرف  شباـتک  رد  دـنوادخ  : » دوـمرف
رد نیا  هک  دنگوس ! ادخ  هب  : » دومرف ماما  .دزاس  رایسب  ربارب ، نیدنچ  ار  ماو  [ ضوع  ] دنوادخ ات  دهد  یم  وکین  یماو  دنوادخ 

218 ص :

( صخلم  ) .تسا هدرک  رکذ  نانجلا  حیتافم  رد  یّمق  سابع  خیش  زین  ار  اعد  نیا  - 1
هیآ 245. هرقب ، هروس  - 2
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رایتخا رد  مدرم  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  انامه  : » دومرف هک  هدـمآ  يرگید  ثیدـح  رد  ترـضح  نآ  زا  (1) و  «. تسا ماما  هلص  صوصخ 
(2) «. تسوا ّیلو  يارب  دراد  دنوادخ  هک  یّقح  ره  تسا و  هتساوخن  ضرق  نآ  هب  زاین  تهج  زا  دنراد ،

رد هک  مهرد  نولم  کی  زا  دوش  هلص  نآ  هلیـسو  هب  ماما  هک  مهرد  کی  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  زین  و 
زا جح  هار  رد  ندرک  جرخ  مهرد  کی  : » هدمآ تیاور  جـح  لیاضف  باب  رد  و  تسا .» رتهب  ددرگ  فرـص  ادـخ  هار  رد  يرگید  دروم 

(3) «. تسا جح  رد  مهرد  نولم  کی  ندرک  جرخ  دننام  دسرب  ماما  هب  هک  مهرد  کی  و  تسا ، رتهب  نآ  ریغ  رد  مهرد  نولم  کی 

: میهد رکذت  ار  هتکن  ود  اجنیا  رد  تسا  هتسیاش 

رتهب بانج  نآ  نتفای  ّطلـست  هّقح و  تلود  روهظ  نامز  رد  ماما  هلـص  زا  ناـمز  نیا  لـثم  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هلـص  هکنیا  لّوا : هتکن 
امش هدش  ناهنپ  ماما  اب  یناهنپ  تدابع  تسا ، رتهب  کی  مادک  متـشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : طابـسا  راّمع  .تسا 

زا ّرس  رد  هقدص  هک  ادخ  هب  راّمع ! يا  : » دومرف امش ؟ زا  راکـشآ  ماما  اب  نآ  تلود  قح و  روهظ  نارود  رد  تدابع  ای  لطاب  تلود  رد 
زا سرت  اب  لطاب و  تلود  نامز  رد  ناـتناهنپ  ماـما  اـب  یناـهنپ  رد  امـش  تداـبع  مسق ! ادـخ  هب  روط  نیمه  تسا ، رتهب  اراکـشآ  هقدـص 

رهاظ قحرب  ماما  اب  قح  روهظ  نامز  رد  ار  ّلجوّزع -  يادخ -  هک  یسک  زا  تسا  رتهب  وا  اب  [ نافلاخم  ] هکراتم لاح  رد  ای  ناتنمـشد و 
«. تسین قح  تلود  رد  تینما  تدابع و  نوچمه  لطاب  تلود  رد  سرت  اب  مأوت  تدابع  و  دیامن ، تدابع  قح  تلود  رد 

.تسا ماما  هلص  هلزنمب  مالسلا  مهیلع  ناماما  حلاص  ناتسود  نایعیش و  هلص  مود : هتکن 

219 ص :

.537  / 1 یفاک ، لوصا  - 1

.537  / 1 یفاک ، لوصا  - 2
ح 31. ، 260  / 4 یفاک ، عورف  - 3
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ام ترایز  باوث  دـیامن ، رادـید  ار  ام  ناتـسود  زا  نیحلاص  سپ  دـنک ، ترایز  ار  ام  دـناوتن  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
یم هتشون  وا  يارب  ام  هلص  باوث  دنک ، هلـص  ار  ام  ناتـسود  زا  نیحلاص  دیامن ، هلـص  ار  ام  دناوتن  سکره  و  دوش ، یم  هتـشون  شیارب 

(1) «. دوش

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  يارب  یهاوخ  ریخ   - 25

هک دوخ  تسود  چـیه  هب  ّلجوّزع -  يادـخ -  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا 
نیقیدص ناربمغیپ و  هتـسد   ] یلعا قیفر  رد  وا  هکنیا  رگم  دنکفیب  رظن  هتخادـنا  تمحز  هب  شماما  یهاوخریخ  تعاطا و  هب  ار  شناج 

(2) «. دشاب ام  اب  [ دنشاب مه  هنیرق  تشهب  رد  هک  نیحلاص  ادهش و  و 

: دوـمرف درک و  ینارنخـس  مدرم  يارب  فـلخ  دجـسم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هـک  هدـمآ  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  و 
هدینـشن ار  نآ  هک  یـسک  هب  دـیامن و  ظـفح  دـهد و  ياـج  لد  رد  ار  نآ  دونـشب و  ارم  نخـس  هک  ار  يا  هدـنب  درادـب  مّرخ  دـنوادخ  »

يارب شیدناریخ  تحیـصن و  و  ادخ ، يارب  لمع  صالخا  دنکن : تنایخ  اهنآ  رد  یناملـسم  درف  چیه  لد  هک  تسا  زیچ  هس  ...دـناسرب 
(3) «. اهنآ تعامج  تمزالم  و  نیملسم ، نایاوشیپ  ناماما و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ندرک  ترایز   - 26

هب اه  نامز  اه و  ناکم  زا  یضعب  رد  و  مومع ، روط  هب  نامز  ناکم و  ره  رد  وا  رب  ندرک  مالس  بانج و  نآ  هب  ندومن  هجوت  هلیـسو  هب 
.صاخ روط 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  رب  نداتسرف  دورد   - 27

تساوخرد ام  هیحان  زا  تاولص  تسا و  ندرک  اعد  ماسقا  زا  تاولص  دورد و 

220 ص :

باب 105. ، 319 تارایزلا ، لماک  - 1
.404  / 1 یفاک ، لوصا  - 2
.403 یفاک 1 /  لوصا  - 3
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هیلع نامنامز  ماما  رب  ام  هاگره  نیاربانب  .دریگ  یم  ناماس  ترخآ  ایند و  روما  وا  تمحر  اب  و  تسا ، ّلجوّزع -  دـنوادخ -  زا  تمحر 
نیا میتسرفب ، تاولص  ترابع  نیا  لاثما  اب  ای  ِنامَّزلا » ِبِحاص  انِدِّیَسَو  انالْوَم  یلع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  : » مییوگب هکنیا  هب  میتسرف ، دورد  مالسلا 

 - دنوادخ زا  هتساوخ  نیا  رد  سپ  .تسوا  هب  قلعتم  ترخآ  ایند و  رد  هک  يروما  مامت  رد  تسا  ترضح  نآ  يارب  تمحر  بلط  راک 
لد شـسّدقم و  بلق  زا  مغ  ّمه و  هنوگره  ندودز  و  دـنزگ ، هنوگره  زا  شناتـسود  ناراـی و  ظـفح  باـنج و  نآ  ظـفح  همـسا -  ّزع 

.میهاوخ یم  ار  ...و  شروهظ  جَرَف و  لیجعت  شناتسود و 

مالسلا هیلع  بانج  نآ  هب  زامن  باوث  ندرک  هیده   - 28

نآ زا  دعب  يایصوا  نینمؤملا و  ریما  ادخ و  لوسر  يارب  ار  دوخ  زامن  باوث  سک  ره  : » دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا 
ددرگ یم  عطق  سَفَن  نآ  شرامش  زا  هک  دهد  یم  شیازفا  ردق  نآ  ار  شزامن  باوث  دنوادخ  دنک ، هیده  مالسلا -  مهیلع  ترضح - 
یفالت شاداـپ و  زور  زورما  سپ  دیـسر ، اـم  هب  وت  هیدـه  نـالف ! يا  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  دـیآرب  شندـب  زا  شحور  هکنآ  زا  شیپ  و 

نآ هب  ار  هچنآ  داب  تیاراوگ  و  هدومرف ، اّیهم  تیارب  دنوادخ  هچنآ  هب  داب  نشور  تمشچ  شوخ و  تلد  تسا ، وت  [ ياه یکین   ] ندرک
«. يدیسر

شزامن باوث  دنک  یم  ّتین  : » دومرف دیوگب ؟ هچ  دیامن و  هیده  ار  شزامن  هنوگچ  مدرک : ضرع  [ مالـسلا هیلع  ماما  هب  : ] دـیوگ يوار 
(1) «. ...هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يارب  ار 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  نآرق  تئارق  يادها   - 29

کی هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يارب  دوش ، رطف  زور  هاگره  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  هب  دـیوگ : هریغملا  نب  یلع 
يارب و  رگید ، یمتخ  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  و  نآرق ، متخ 

221 ص :

.15 عوبسالا ، لامج  - 1
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لاح نیا  رد  هک  ماگنه  نآ  زا  هک  مهد ، یم  رارق  دسر ، امش  هب  ات  مالـسلا  مهیلع  همئا  يارب  سپـس  رگید ، یمتخ  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
شاداپ : » دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  تسه ؟ میارب  یشاداپ  هچ  راک  نیا  ببـس  هب  .ما  هداد  رارق  امـش  يارب  نآرق  متخ  کی  ما  هدوب 

.(1)« يرآ : » دومرف هبترم  هس  تسا ؟ نم  يارب  یشاداپ  نینچ  ربکا ! هَّللا  مدرک : ضرع  یشاب .» نانآ  اب  تمایق  زور  هک  تسا  نآ  وت 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  رب  تجاح  ضرع  تعافش و  بلط  لسوت و   - 30

تـسا نیا  و  دیهاوخب ، کمک  دنوادخ  زا  ام  هلیـسو  هب  دوش ، دراو  امـش  رب  يراتفرگ  یتخـس و  هاگره  : » دومرف مالـسلا  هیلعاضر  ماما 
اهنآ اب  ار  وا  تسا ، اه  مان  نیرت  کین  دنوادخ  يارب  و  »(2) ؛ اِهب ُهوُعْداَف  ینْسُحلا  ُءآ  مْسَألا    ِ ِهَّللَو  - : » ّلجوّزع يادخ -  هدومرف  [ ینعم ]

.دیناوخب

نینچ ایآ  نم ! ناگدنب  يا  دیامرف : یم  دتوادخ  انامه  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مدینـش  هک  هدمآ  یـسراف  ناملـس  زا  و 
نیرت بوبحم  هلیـسو  هب  هکنیا  رگم  دـیزاس  یمن  هدروآرب  وا  يارب  ار  اهنآ  دـهاوخب  امـش  زا  یگرزب  ياه  تجاح  سک  ره  هک  تسین 

هک دینادب  دینک و  هجوت  دیروآ ، یم  رب  ناشیا  يارب  هدننک  تعافـش  تشادیمارگ  هب  ار  تجاح  نآ  هک  دروایب  هطـساو  امـش  دزن  دارفا 
لئاسو هک  یناماما  وا  زا  دـعب  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  وا  ردارب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  نم  دزن  قولخم  نیرترب  نیرت و  یمارگ 
رادیدپ نآ  رب  یگرزب  هثداح  ای  تسا  راتساوخ  ار  نآ  عفن  هک  دراد  تیمها  شیارب  یتجاح  سک  ره  انامه  دنتـسه ، دنوادخ  يوس  هب 

هک يا  هنوگ  نیرتهب  هب  دنک ، اعد  وا  موصعم  نادناخ  دمحم و  [ هلیسو  ] هب ارم  هک  دیاب  ددرگ ، عفد  وا  زا  نآ  ررض  دهاوخ  یم  هک  دوش 
«. دروآرب مهاوخ  وا  يارب  ار  تجاح  نآ  دروآ ، یم  رب  ار  نآ  دیرب  یم  عیفش  وا  دزن  ار  شناسک  نیرتزیزع 

222 ص :
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  مدرم  ندرک  توعد   - 31

دعب هک  املع  زا  یناسک  دـندوبن  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  .تسا  تادابع  نیرت  بجاو  تاعاط و  نیرت  مهم  زا  راـک  نیا  و 
و دـننک ، عافد  دـنوادخ  لیالد  اب  وا  نید  زا  دـنیامن ، تلالد  وا  رب  دـننک و  توعد  وا  هب  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّـجع  مئاـق -  تبیغ  زا 

نانیا رگا  ، ] دـنیامن صالخ  نایبصان  ياه  هکبـش  زا  و  دـنزاس ، اهر  وا  ناشکرـس  سیلبا و  ياـه  ماد  زا  ار  دـنوادخ  فیعـض  ناگدـنب 
تسد هب  ار  فیعض  نایعیـش  ياه  لد  مامز  هک  دنتـسه  نانیا  یلو  تشگ ، یمرب  ادخ  نید  زا  هکنیا  رگم  دنام  یمن  سک  چیه  [ دندوبن

.دنشاب یم  ّلجوّزع -  يادخ -  دزن  ناسک  نیرترب  نانآ  دراد ، تسد  رد  ار  نآ  ناّکس  یتشک  يادخان  هک  نانچمه  دنریگ ، یم 

َلِیئارْـسِإ ال ِیَنب  َقاثیِم  انْذَخَأ  ْذِإَو  : » یلاعت يادـخ  هدومرف  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  سب  نیمه  ماقم  نیا  رد  و 
يادخ زج  هک  میتفرگ  نامیپ  لیئارـسا  ینب  زا  هک  یماگنه  دیرآ  دای  و  »(1) ؛ یماتَیلاَو یبْرُقلا  يِذَو  ًاناسْحِإ  ِْنیَِدلاْولِابَو  َهَّللا  اَّلِإ  َنوُُدبْعَت 

( نامیتی و   - : ) ّلجوّزع يادخ -  هدومرف  اّما  و  : » دومرف .دینک  یکین  ناسحا و  نامیتی  نادـنواشیوخ و  ردام و  ردـپ و  هب  دـیتسرپن و  ار 
ره سپ  دنا ، هدش  ادج  ناشیاهردپ  زا  نوچ  هدومرف  دـیکأت  ار  نامیتی  هب  یکین  دـنوادخ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  انامه 

یمیتی رـس  رب  ار  دوخ  تسد  رهم  يور  زا  سک  ره  ...تخاس و  دهاوخ  نوصم  ار  وا  دـنوادخ  دـنک  يرادـهگن  ظفح و  ار  نانآ  هکنآ 
تـسا نآ  رد  هچ  ره  اـیند و  زا  هک  دـهد  رارق  یخاـک  هتـشذگ ، شتـسد  ریز  زا  هک  ییوم  ره  هب  تشهب  رد  وا  يارب  دـنوادخ  دـشکب ،

«. دشاب رت  گرزب 

دـسرب و وا  روضح  هب  دـناوتن  ددرگ ، ادـج  شماما  زا  هک  تسا  میتی  نآ  لاح  یمیتی ، نیا  زا  رت  تخـس  و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  و 
ماکحا عیارش و  زا  هچنآ  رد  وا  مکح  دنادن 

223 ص :
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زا و  لهاج ، ام  تعیرش  هب  تبسن  هک  یسک  و  دنادب ، ار  ام  مولع  ام  نایعیش  زا  هکنآ  ره  دینک ! هّجوت  تسیچ ؟ ددرگ  یم  راچد  شنید 
تعیرش دنک و  داشرا  تیاده و  ار  وا  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  تسا ، هدیناشن  ناماد  رب  یمیتی  دیامن ، تیاده  ار  هدنام  مورحم  ام  ندید 

هللا یلـصادخ  لوسر  زا  شناردـپ  زا  مردـپ  ار  نیا  دوب ، دـهاوخ  ام  اب  [ تشهب صوصخم  هاگلزنم   ] یلعا قیفر  رد  دزومایب ، وا  هب  ار  اـم 
«. تفگ ثیدح  میارب  هلآو  هیلع 

هضرع ترضح  نآ  هب  و  دش ، بایفرش  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  يربک  هقیّدص  روضح  هب  نز  کی  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
.مسرپب امش  زا  ار  اهنآ  ات  هداتسرف  امش  تمدخ  هب  ارم  هدیدرگ ، هبتشم  وا  رب  یلیاسم  شزامن  رما  رد  هک  مراد  یناوتان  ردام  نم  تشاد :

نیموس سپـس  .داد  باوج  ترـضح  نآ  درک و  حرطم  رگید  لاؤس  .دومرف  خساپ  شلّوا  لاؤس  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  سپ 
يا تشاد : هضرع  دیشک و  تلاجخ  لاؤس  ترثک  زا  هاگ  نآ  .تفرگ  باوج  دومن و  حرطم  لاؤس  هد  ات  دینش  خساپ  درک و  لاؤس  راب 

.مهدن ناتتمحز  رگید  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تخد 

هب ار  ینیگنس  راب  هک  دوش  ریجا  زور  کی  یسک  رگا  ایآ  نک ، لاؤس  یهاوخ  یم  هچنآ  وگب و  : » دومرف مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
: دومرف مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  .زگره  تفگ : رتخد  دـنک »؟ یم  ینیگنـس  وا  رب  ایآ  دـشاب ، رانید  رازه  دـص  شا  هیارک  دربب و  ماب 
هک تسا  راوازس  سپ  مراد ، ترُجا  دنک  ُرپ  ار  شرع  ات  نیمز  هک  يدیراورم  رادقم  زا  شیب  [ مهد یم  باوج  هک   ] هلأسم ره  يارب  نم  »

ردق هب  تمارک  ياه  تعلخ  زا  اهنآ  رب  سپ  دنوش  یم  روشحم  ام  نایعیـش  ياملع  انامه  دومرف : مردـپ  مدینـش  دـنکن ، ینیگنـس  نم  رب 
رون زا  هّلُح  نویلیم  کی  ناشیا  زا  یکی  رب  هک  اجنآ  ات  دوش ، یم  تیانع  ادخ  ناگدـنب  داشرا  هار  رد  ناشـششوک  ناشمولع و  يرایـسب 

«. دوش یم  هدیناشوپ 

هچنآ زا  اه  تعلخ  نآ  زا  رات  کی  هک  یتسرد  هب  دنوادخ  ِزینک  يا  : » دومرف سپس 

224 ص :
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«. تسا هتخیمآ  یتحاران  ندش و  مک  هب  [ ایند روما   ] نیا اریز  تسا ، رترب  رتهب و  راب  نویلیم  کی  ایند )  ) دبات یم  نآ  رب  باتفآ 

تاجن ار  دـنا  هدـش  ادـج  ام  ندـید  ام و  زا  هک  ام  نامیتی  زا  یمیتی  هک  هیقف  کی  : » دومرف مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  و 
و دراد ، ار  شدوخ  ّمه  طقف  دباع  اریز  تسا ، رترثؤم  سیلبا  رب  دباع  رازه  زا  دزومایب ، وا  هب  دراد ، زاین  نآ  هب  ار  هچنآ  هکنیا  هب  دـهد ،

کی زا  دـنوادخ  دزن  وا  اذـل  دـناهرب ، وا  ناشکرـس  سیلبا و  لاگنچ  زا  هک  دراد  زین  ار  ادـخ  ناگدـنب  ّمه  شدوخ  رب  هفاضا  ِملاـع  نآ 
«. تسا رتهب  دباع  نویلیم 

اهنآ يادا  رب  تبظاوم  مالسلا و  هیلع  ترضح  نآ  قوقح  تیاعر   - 32

وا هب  یلاعت  يادـخ  هک  یبتارم  هب  رظن  تسا ، رت  مهم  ملاع  لها  یمامت  رب  قوقح  همه  زا  لوسر  ادـخ و  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما  قح 
.دشاب یم  ناگدیرفآ  هب  ضیف  هنوگره  ندیسر  هطساو  وا  و  تسا ، هدیزگرب  قیالخ  ریاس  زا  ار  وا  و  هداد ، صاصتخا 

نینچ یتیاور  لصاح  زین  (1) و  «. دشاب یم  ام  ِنآ  زا  تسه  یلاعت  يادـخ  يارب  هک  یّقح  ره  : » هدـمآ تیاور  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا 
.تسا وا  دزن  ماما  تلزنم  بسح  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دزن  نمؤم  تلزنم  ردق و  هک : تسا 

دزاس راکشآ  ار  شملع  دیاب  ملاع   - 33

ره و  دیامن ، راکشآ  ار  دوخ  شناد  ِملاع  دیاب  سپ  دش ، رهاظ  نم  تّما  رد  اه  تعدب  هاگره  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
(2) «. داب وا  رب  ادخ  تنعل  دنکن  ار  راک  نیا  سک 

سفن بیذهت   - 34

و هدیدنسپ ، قالخا  هلیسو  هب  نآ  نداد  رویز  و  دیلپ ، تافص  زا  نورد  يزاسکاپ 

225 ص :
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 - هادف انحاورا  رـصع -  یلو  ترـضح  تبیغ  نامز  فیاظو  رد  صاخ  روط  هب  نآ  ندرک  دای  یلو  تسا ، بجاو  نامز  ره  رد  رما  نیا 
.دراد نآ  هب  یگتسب  بانج  نآ  باحصا  دادع  رد  نتفرگ  رارق  وا و  تبحص  تلیضف  كرد  هک  تسا  تهج  نیا  زا 

هب لاح  نیا  رد  دشاب و  رظتنم  هک  دیاب  دشاب  مالسلا  هیلع  مئاق  باحصا  زا  دراد  یم  تسود  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
شاداپ نوچمه  وا  شاداپ  دزیخاپب ، مالـسلا  هیلع  مئاق  شندرم  زا  سپ  دریمب و  هچنانچ  سپ  دـیامن ، راتفر  وکین  قالخا  يراکزیهرپ و 

هورگ يا  ار  امـش  داـب  اراوگ  دـینامب ، راـظتنا  رد  دـینک و  شـشوک  سپ  تسا ، هدرک  كرد  ار  ترـضح  نآ  هک  دوـب  دـهاوخ  یـسک 
(1) !«. دنوادخ تمحر  لومشم 

ندرک لمع  شبادآ  هب  ندوب و  ترضح  نآ  دای  هب  هتسویپ   - 35

زا رتاوتم  تایاور  و  دراد ، عالطا  ام  تانکس  تاکرح و  تالاح و  رب  و  تسام ، رب  دهاش  رظان و  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسین  يدیدرت 
رارق شیور  ولج  مشچ و  شیپ  رد  وت  هک  یتشاد  نیقی  یتسناد و  ار  نیا  رگا  لاح  .دراد  تلالد  بلطم  نیارب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
تهج رد  تتّمه  تروص  نیا  رد  هک  ییامن  یم  رظن  وا  هب  لد  هدـید  اب  و  یهد ، یم  رارق  تمـشچ  ولج  رد  ار  بانج  نآ  ًامتح  يراد ،

فورـصم تتفرعم  بتارم  بسح  هب  يراد  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  هک  یفیاـظو  ماـجنا  بدا و  مـسارم  و  باـنج ، نآ  بادآ  تیاـعر 
.ینیبن ار  راوگرزب  نآ  رس  مشچ  اب  هک  دنچ  ره  دش ، دهاوخ 

، دنام بیاغ  نیفلاخم  اب  هکراتم  حلص و  لاح  رد  مدرم  زا  [ مالسلا هیلع  ماما   ] وا صخش  رگا  دومرف ...« : مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
(2) «. دننک یم  لمع  اهنآ  هب  نانآ  هک  تسا  تبث  نینمؤم  ياه  لد  رد  وا  بادآ  ملع و  هک  یتسرد  هب 

226 ص :
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دوخ هتساوخ  رب  ترضح  نآ  هتساوخ  نتشاد  مّدقم   - 36

؟ مونش یم  امش  زا  ار  یـسراف  ناملـس  دای  رایـسب  هچ  نم ، رورـس  يا  متـشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : جرزب  روصنم 
: دومرف .هن  مدرک : ضرع  منک »؟ یم  دای  وا  زا  رایـسب  ارچ  یناد  یم  اـیآ  يدـمحم ، ناملـس  وگب : هکلب  یـسراف ، ناملـس  وگم  : » دومرف

لها رب  اهنآ  ندیزگرب  ارقف و  نتشاد  تسود  .شدوخ  هتساوخ  رب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هتـساوخ  نتـشاد  مدقم  تفـص : هس  يارب  »
(1) «. تسا هدوبن  نیکرشم  زا  دوب و  یناملسم  راکتسرد  حلاص  هدنب  ناملس  انامه  املع ، ملع و  نتشاد  تسود  .تنکم و  تورث و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  نیبوسنم  ناکیدزن و  ندرک  مارتحا   - 37

ناردارب ینید و  ياملع  و  يولع ، تاداـس  دـننام : یناـحور ، هاوخ  دـشاب و  ینامـسج  ناـنآ  یگتـسباو  يدـنواشیوخ و  تبارق و  هاوخ 
.تسا مالسلا  هیلع  بانج  نآ  ریقوت  مارتحا و  تقیقح  رد  ناشیا  لیلجت  مارتحا و  اریز  ینامیا ؛

دنا هتفای  تنیز  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  مودق  هب  هک  ینکاما  تشادگرزب   - 38

یضعب هک  یعضاوم  زا  اهنیا  ریغ  نارکمج و  دجسم  و  هرماس ، رهش  رد  كرابم  بادرس  و  هفوک ، مظعا  دجسم  و  هلهس ، دجـسم  دننام :
و مارحلا ، دجـسم  دننام : دراد ، فقوت  اجنآ  رد  بانج  نآ  هک  هدمآ  تایاور  رد  ای  دـنا ، هدـید  اهاجنآ  رد  ار  ترـضح  نآ  احلُـص ، زا 

نآ تاـعیقوت  تاـملک و  باـقلا و  اـه و  ماـن  دـننام : دـشاب ، یم  بستنم  دراد و  صاـصتخا  وا  هب  هک  ییاـهزیچ  ریاـس  مارتحا  میظعت و 
....اهنیا دـننام  و  هدـیدرگ ، دای  اهنآ  رد  ای  تسوا  هب  قلعتم  هچنآ  راوگرزب و  نآ  تالاوحا  هک  ییاـه  باـتک  مالـسلا و  هیلع  ترـضح 

تسا و رئاعش  میظعت  قیداصم  زا  اهراک  نیا  نوچ 
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مرتحم گرزب و  ار  دـنوادخ  رئاعـش  سک  ره  و  »(1) ؛ ِبُولُقلا يَْوقَت  ْنِم  اهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاعَـش  ْمِّظَُعی  ْنَمَو  : » هدومرف ّلـجوّزع -  دـنوادخ - 
.تسا اوقتاب  ياه  لد  [ تافص  ] زا نیا  هک  یتسرد  هب  سپ  دراد ،

«. باحصا رئاعش و  مییام  (2) ؛ ُباحْصَألاَو ُِرئاعَّشلا  ُنَْحن  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا 

ياپ ندیـسوب و  ندرک و  تنیز  ای  و  اـعد ، رکِذ و  ّتیحت و  زاـمن  دـننام  .دراد  یفلتخم  ياـه  هنوگ  دـهاشم  فقاوم و  نیا  میظعت  هتبلا 
 ... . اهنیا لاثما  ندش و  لخاد  اهنآ  رد  هنهرب 

ناراذگ تقو  بیذکت  ندرکن و  نییعت  ار  روهظ  تقو   - 39

ار نآ  مدرم  هک  دراد  ینّیعم  تقو  رظتنم  يدـهم  روـهظ  اـیآ  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  مرورـس  زا  دـیوگ : رمع  نـب  لَّضفم 
«. دننک نیعم  یتقو  نآ  يارب  ام  نایعیش  ای  دشاب  هدرک  نییعت  یتقو  نآ  يارب  دنوادخ  هک  اشاح  : » دومرف دننادب ؟

يا : » دومرف دوب ؟ دهاوخ  یک  مالـسلا  هیلع  مئاق  جورخ  مدرگ ، تیادف  متـشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : ریـصبوبا  و 
غورد ناراذـگ  تقو  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  اـنامه  و  میراذـگ ، یمن  تقو  هک  میتـسه  ینادـناخ  اـم  دـمحموبا !

«. دنیوگ

رهاـظ دـننک  نییعت  ناراذـگ  تقو  هک  ار  یتـقو  فـالخ  هک  درک  دـهاوخن  نیا  زج  دـنوادخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زین  و 
(3) «. دزاس

یهلا تمکح  تسا و  دـنوادخ  رارـسا  زا  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  نامیالوم  روهظ  تقو  هب  ملع  هک  دوش  یم  مولعم  تایاور  نیا  زا 
روهظ تقو  هک  تسا  نیا  رب 
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هچنآ یلو  تسا ، هدیشوپ  ام  رب  هک  يروما  رطاخ  هب  درادب ، یفخم  شناگدنب  زا  نآ  ندیسر  ارف  زا  شیپ  ار  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص 
: تسا هجو  دنچ  دوش ، یم  هدافتسا  روهظ  تقو  نییعت  مدع  دروم  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  تاملک  زا 

: دـنراد یفلتخم  تاقبط  نینمؤم  هکنیا : بلطم  نایب  .دـنیامن  ربص  شنامتک  رب  دـننک و  لـمحت  ار  نآ  دـنناوت  یمن  ناگدـنب  لّوا : هجو 
هاگره هکلب  دوش ، عّلطم  رارسا  نآ  رب  دناوت  یمن  یسک  نینچ  دنتسه ، ناوتان  رارـسا  لمحت  زا  نامیا  فعـض  رطاخ  هب  نانآ  زا  یـضعب 

.دبای یم  هار  شلد  هب  ییاه  ههبش  اه و  کش  نامیا  فعض  ببس  هب  دوش ، دای  شیارب  رارسا  زا  یضعب 

، دنـشاب مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  روهظ  رظتنم  اه  نامز  همه  رد  نینمؤم  هک  تسا  نآ  یـضتقم  یهلا  تمکح  مود : هجو 
ار يددعتم  حلاصم  نیا  و  دنوش ، یم  سویأم  شروهظ  زا  نّیعم  تقو  ندیـسر  زا  شیپ  دـننادب ، ار  ترـضح  نآ  روهظ  تقو  رگا  سپ 

.درب یم  نیب  زا 

مالسلا هیلع  تّجح  ترضح  روهظ  تقو  هب  ملع  نتشاد  یفخم  یضتقم  تمکح  نیمه  دشاب ، یم  مدرم  ناحتما  یـسررب و  موس : هجو 
هکنیا ات  دوب ، یم  مامتان  دـننک  یم  رهاظت  نتـشاد  نامیا  هب  هک  دارفا  زا  يرایـسب  هب  تبـسن  ناحتما  یـسررب و  هنرگ  و  تسا ، ناشیا  زا 

.دنوش ادج  نارگید  زا  ناگدز  باتش 

تبیغ نامز  رد  هک  تسا  ینانمؤم  هب  تبـسن    ّ صاخ تیانع  لماک و  لّـضفت  روهظ ) تقو  نتـشاد  یفخم  راـک >(  نیا  مراـهچ : هجو 
.دنتسه مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص 

حـلاصم و زا  یـضعب  ببـس  هب  تسا  نکمم  هک  تسا  هیئادـب  روما  زا  جَرَف  ِروهظ  تقو  هک  تسا  نآ  تایاور  زا  رهاظ  هکنیا : حیـضوت 
، دوش رترید  ای  رتدوز  تسا ، یفخم  مدرم  رب  هک  طیارش  زا  یضعب  نتفاین  ای  نتفای  قّقحت  ببس  هب  و  اه ، تمکح 
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یم ریخأت  اه  تمکح  بابسا و  زا  یـضعب  رطاخ  هب  تقو  نآ  سپـس  دنداد ، یم  ربخ  مدرم  هب  ار  یتقو  مالـسلا  مهیلع  ناماما  رگا  سپ 
ای دشاب  یم  هنأش -  یلاعت  دنوادخ -  هدعو  فالخرب  نآ  هک  دمآ  یم  ناشرظن  هب  نوچ  دنداتفا ، یم  دیدرت  هب  مدرم  زا  يرایـسب  داتفا ،

.تفای یم  هار  ناشیاه  لد  هب  اه  ههبش  اه و  کش 

، دنیوگ غورد  ناراذگ  تقو  : » دومرف تسه ؟ یتقو  رما  نیا  يارب  ایآ  متـشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دیوگ : راسی  نب  لیـضف 
نوچ و  داد ، هدعو  زور  یس  ار  دوخ  موق  تفر ، شراگدرورپ  توعد  هب  یتقو  مالسلا  هیلع  یسوم  انامه  دنیوگ ، غورد  دنیوگ ، غورد 
(1) «. دندرک هچنآ  دندرک  و  دش ، فالخ  رب  دوب ، هداد  یسوم  هک  يا  هدعو  دنتفگ : وا  موق  دوزفا ، زور  یس  نآ  رب  زور  هد  دنوادخ 

يربک تبیغ  نامز  رد  هّصاخ  تباین  نایعدم  بیذکت   - 40

هدیدرگ متخ  هّصاخ  تباین  هدـش و  عطقنم  تلاکو  هرـس  سدـق  يرمـس  دـمحم  نب  یلع  لیلج  خیـش  توف  اب  هک  دـنقفّتم  هیماما  هعیش 
تشذگرد زا  سپ  و  دنا ، هدوب  نایعیش  عجرم  يرغص  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا  هناگراهچ  باُّون  زا  نت  نیمراهچ  يرمس  خیـش  تسا ،

و دوب ، دهاوخن  شنایعیش  نایم  رد  ترضح  نآ  زا  یّصاخ  بیان  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  تّجح -  ترضح  روهظ  نامز  ات  يرمس 
ار هّصاخ  تباین  سک  ره  و  دنشاب ، یم  یهلا  ماکحا  ظفاح  هک  دنتسه  لماع  ياملع  بانج  نآ  ياربک  تبیغ  نامز  رد  نایعیـش  عجرم 
زا کی  چیه  و  دنوش ، یم  هتخانـش  نآ  هب  هک  تسا  هیماما  بهذم  تایرورـض  زا  بلطم  نیا  هکلب  تسا ، دودرم  وگغورد و  دنک  اعدا 

.تسا هدومنن  تفلاخم  هراب  نیا  رد  ام  ياملع 
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زور دنچ  مدوب ، دادغب  رد  نم  تفای  تافو  هللا  همحر  يرمـس  دمحم  نب  یلع  خیـش  هک  یلاس  رد  دـیوگ : یم  ّبتکم  دـمحا  نب  نسح 
.میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب  : » دوب نینچ  نآ  تروص  هک  دروآ  نوریب  یعیقوت  مدرم  يارب  وا  سپ  متفای ، روضح  شدزن  وا  توف  زا  شیپ 

رگید زور  شـش  ات  خـیرات  نیا  زا  وت  هک  دـیامرف ، گرزب  وت  [ نادـقف  ] رد ار  تناردارب  شاداـپ  دـنوادخ  يرمـس ! دـمحم  نب  یلع  يا 
عقاو مود  تبیغ  انامه  هک  دوش  تنیـشناج  وت  توف  زا  سپ  هک  نکم  تیـصو  یـسک  هب  و  زاـس ، مهارف  ار  دوخ  رما  سپ  دُرم ، یهاوخ 
نیمز ندش  رپ  اه و  لد  تواسق  تدم و  ندش  ینالوط  زا  دعب  نآ  و  ّلجوّزع ،-  دنوادخ -  نذا  هب  رگم  دوب  دهاوخن  يروهظ  و  دـش ،
دیشاب هاگآ  دنک ، یم  هدهاشم  ارم  دوش  یعّدم  هک  دمآ  دهاوخ  یناسک -  ای  یـسک -  نم  نایعیـش  رد  و  دوب ، دهاوخ  متـس  روج و  زا 

هَّللاب ّالإ  هّوق  الو  لوح  الو  تسا ، هدننز  تمهت  يوگغورد  درک  هدهاشم  ياعّدا  ینامـسآ  هحیـص  ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  سک  ره 
«. میظعلا ّیلعلا 

، میدش دراو  وا  رب  رگید  راب  مشـش  زور  نوچ  و  میتفر ، نوریب  وا  دزن  زا  میتشادرب و  هخـسن  عیقوت  نیا  يور  زا  ام  سپ  دـیوگ : [ ّبتکم ]
دهاوخ رخآ  هب  ار  نآ  دوخ  هک  تسا  يرما  ار  دـنوادخ  دومرف : تسیک ؟ وت  زا  دـعب  وت  ّیـصو  دـش : هتفگ  وا  هب  دوب ، راضتحا  لاح  رد 

وا رب  یهلا  ناوضر  تمحر و  دش ، هدینـش  يو  زا  هک  دوب  ینخـس  نیرخآ  نیا  هک  تشذـگرد ، تالمج  نیا  نتفگ  زا  سپ  و  دـناسر ،
(1) .داب

نامیا تیفاع و  اب  ترضح  نآ  رادید  تساوخرد   - 41

؛ َهَدیِمَحلا َهَّرُغلاَو  َهَدیِـشَّرلا  َهَْعلَّطلا  ِینِرَأ  َّمُهَّللَا  : » میناوخ یم  نینچ  هدـیدرگ ، تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  يدـهع  ياعد  رد 
(2) «. ...يامنب نم  هب  ار  نینزان  هرهچ  نآ  دیشر و  تعلط  نآ  ایادخ ! راب 
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َكِْرمَأ َِّیلَو  ِینَیُِرت  ْنَأ  َُکلَئْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  : » هدمآ نینچ  هدـش ، تیاور  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  زا  هک  يرْمَع  ياعد  رد  و 
«. ...دشاب ذفان  شنامرف  هک  یلاح  رد  ییامنب  نم  هب  ار  ترما  ّیلو  هک  مراد  تلئسم  وت  زا  ایادخ ! راب  (1) ؛ ِْرمَألا َِذفان  ًارِهاظ 

«. نایامنب يو  هب  ار  تکچوک  هدنب  نیا  رورس  [ ادخ يا   ] و : » تسا هبدن  ياعد  رد  و 

رد هک  دشاب  نینچ  شیوزرآ  سپ  تشاد  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  [ ندید  ] ياّنمت امـش  زا  یـسک  هاگره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
تمقن مالـسلا  هیلع  مئاق  ندـمآ  داتـسرف و  تمحر  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  دـنوادخ  اریز  دـنیبب ، ار  بانج  نآ  تیفاع 

(2) «. دوب دهاوخ 

.دنسانش یمن  یلو  دننیب  یم  ار  وا  سپ  دنک ، یم  دش  دمآ و  مدرم  نایم  رد  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  تسا  رابخا  زا  یـضعب  رد  و 
.تسا هداتفا  قافّتا  رارسا  زا  یضعب  رایخا ، زا  یضعب  نم و  يارب  و 

: دیوگ يوار  تسه .» فسوی  زا  یتّنس  رما  نیا  بحاص  رد  انامه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینـش  تفگ : هک  هدمآ  ریدَس  زا 
نیا زا  تفـص  كوخ  نوعلم  قلخ  نیا  دـننک  یم  راکنا  هچ  : » دومرف دـیهد ؟ یم  ربخ  یتریح  ای  تبیغ  زا  ار  اـم  ییوگ  متـشاد : هضرع 

تفر و دندرک و  هلماعم  وا  اب  دنتفگ و  نخـس  وا  اب  دندش و  دراو  فسوی  رب  دندوب  مهف  زیچ  لقاع و  دارفا  فسوی  ناردارب  انامه  رما ؟
، متـسه فسوی  نم  تفگ  یتقو  دنتخانـشن و  ار  وا  درکن  یفرعم  نانآ  هب  ار  شدوخ  ات  نیا  دوجو  اب  دوب  نانآ  ردارب  وا  دندومن و  دمآ 
رب ار  شدوخ  تّجح  دهاوخب  تاقوا  زا  یتقو  رد  ّلجوّزع -  يادخ -  هک  دننک  یم  راکنا  هچ  نادرگرس  تّما  نیاربانب  .دنتخانش  ار  وا 
اب تساوخ  یم  دنوادخ  رگا  دوب ، هار  زور  هدـجیه  شردـپ  وا و  نیب  هلـصاف  تشاد و  ار  رـصم  یهاشداپ  فسوی  درادـب ، یفخم  نانآ 

شّقح هک  امش  مولظم  بحاص  هکنیا  و  درک ، فسوی  اب  هک  دنک  نامه  شیوخ  تّجح 
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ار وا  یلو  دراذـگب ، اپ  ناشیاه  شرف  رب  و  دورب ، هار  ناشیاهرازاب  رد  و  دـنک ، دـش  دـمآ و  اهنآ  نایم  رد  رما  نیا  بحاص  هدـش  راـکنا 
شناردارب یتـقو  داد ، هزاـجا  فسوی  هب  هک  ناـنچ  دـنک ، یفرعم  ار  شدوخ  هک  دـهد  نذا  ار  وا  دـنوادخ  هک  یماـگنه  اـت  دنـسانشن ؟

(1) «. مفسوی نامه  نم  تفگ : یفسوی ؟ وت  دنتفگ :

ارم دوش  یعدم  هک  دمآ  دهاوخ  یناسک  ای  یـسک  نم  نایعیـش  رد  : » هکنیا هب  فیرـش  عیقوت  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  نیب  رّکذـت :
هدننز تمهت  يوگغورد  درک ، هدهاشم  ياعّدا  ینامـسآ  هحیـص  ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  سکره  دیـشاب  هاگآ  دنک ، یم  هدـهاشم 

ياعّدا زا  ماما  روظنم  نوچ  تسین ؛ یتافانم  دنا ، هدیسر  شترـضح  تمدخ  دارفا  یـضعب  دراد  تلالد  هک  ییاه  ناتـساد  نیب  و  تسا »
هتفرگ تروص  يرغـص  تبیغ  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هناگراهچ  يارفـس  يارب  هک  تسا  نآ  صوصخم  هنوگ  هدـهاشم ،

َقاحِْساَو َلیِعامِْـساَو  َمیِهاْربِا  یلِإ  َلِْزنُأ  امَو  اْنَیلِإ  َلِْزنُأ  امَو  ِهَّللِاب  اّنَمآ  اُولُوق   - : » ّلجوّزع يادخ -  هدومرف  دننام  .هدهاشم  قلطم  هن  دوب ،
میهاربا و رب  هچنآ  و  هدـش ، لزان  ام  رب  هک  یباتک  تعیرـش و  ادـخ و  هب  میا  هدروآ  نامیا  ام  [ ربمغیپ يا   ] وگب »(2) ؛ َطابْسَألاَو َبوُقْعَیَو 

اریز تسا ؛ ّصاخ  نآ  زا  دوصقم  تسا و  یّماع  ظفل  طابسا  هیآ  نیا  رد  .تسا  هدیدرگ  لزان  طابسا  بوقعی و  قاحسا و  لیعامـسا و 
.دش لزان  اهنآ  زا  یضعب  رب  طقف  هکلب  تشگن ، لزان  مکحو  یحو  باتک و  بوقعی ) ناگداون  طابسا >(  همه  رب 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  لامعا  قالخا و  هب  نتسج  یّسأت  ادتقا و   - 42

.تسا لامعا  قالخا و  رد  وا  نداد  رارق  وگلا  بانج و  نآ  زا  ندرک  يوریپ  رد  ندوب  هعیش  ندوب و  مومأم  تقیقح 

233 ص :

.84 ینامعن ، تبیغ ، - 1
هیآ 84. نارمع ، لآ  هروس  - 2
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ّتنس و هب  هک  تسا  یسک  دنوادخ  دزن  مدرم  نیرت  ضوغبم  هک  دیشاب  هاگآ  : » دومرف هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  زا 
(1) «. دنکن ادتقإ  شلامعا  هب  دشاب و  هدوب  یماما  بهذم 

نآ دننام  دنوادخ و  دای  ریغ  زا  نابز  ظفح   - 43

رتشیب مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  تبیغ  نامز  رد  ناسنا  نوچ  یلو  تسا ، هدیدنسپ  بوخ و  نامز  ره  رد  دنچره  راک  نیا  و 
.تساه نامز  ریاس  زا  رت  مهم  رتدّکؤم و  رما  نیا  هب  شمامتها  تسا ، ناحتما  هنتف و  نایز و  رطخ و  ضرعم  رد 

هک یناسک  نآ  لاح  هب  اشوخ  دوش ، یم  بیاغ  ناشرظن  زا  اهنآ  ماما  هک  دـسر  یم  ارف  مدرم  رب  ینامز  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما 
نمؤم هک  يراک  نیرتهب  هلآو ! هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هداز  يا  متـشاد : هضرع  دیوگ : رباج  ...دننامب » تباث  ام  رما  رب  نامز  نآ  رد 

(2) «. ینیشن هناخ  نابز و  ظفح  : » دومرف تسیچ ؟ دهد ، ماجنا  نامز  نآ  رد 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  زامن   - 44

یم ُنیِعَتْـسَن » َكاّیِإَو  ُُدبْعَن  َكاّیِإ   » ات ار  دمح  هروس  تعکر  ره  رد  تسا ، تعکر  ود  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  تّجح  زامن 
هروس نآ  زا  دـعب  و  یناوخ ، یم  ار  دـمح  هروس  هیقب  هاـگ  نآ  ُنیِعَتْـسَن » َكاـّیِإَو  ُدـُبْعَن  َكاـّیِإ  : » ییوگ یم  راـب  دـص  سپـس  یناوخ ،

هنتف و اهلا ! راب  ...ُءآ ؛ فَخلا  َحَِربَو  ُءآلَبلا  َمُظَع  َّمُهَّللَا  : » ییوگ یم  زامن  زا  سپ  یناوخ و  یم  راب  کی  ار  ٌدَـحَأ » ُهَّللا  َوُه  ْلـُق   » صـالخا
(3) «. ...دیدرگ تخس  هراچ ) هار  ای  مالسلا  هیلع  ماما   ) ندوب یفخم  دش و  گرزب  الب 

234 ص :

ح 312. ، 234 یفاکلا ، هضور  - 1
.330  / 1 نیدلا ، لامک  - 2

( صخلم  ) .تسا هدمآ  نانجلا  حیتافم  رد  زین  باتک و  لصا  رد  اعد  نیا  - 3
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مالسلا هیلع  نیسحلا  هَّللا  دبع  یبا  ترضح  تبیصم  رد  نتسیرگ   - 45

میظع زا  ترـضح  نآ  ّقح  يادا  دیدرت  نودب  و  ددرگ ، یم  ادا  مالـسلا  هیلع  ماما  ّقح  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  يروما  زا  راک  نیا  اریز 
دنوادـخ دزن  یکـشا  چـیه  هدـید و  چـیه  و  دومرف ...« : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  .تسوا  هب  نتفاـی  بّرقت  لـیاسو  نیرت  مهم  نیرت و 

ار مالسلا  اهیلع  همطاف  هکنیا  رگم  دیرگن ، وا  رب  يا  هدننک  هیرگ  چیه  و  دزیرب ، کشا  دیرگب و  وا  رب  هک  تسین  یمشچ  زا  رت  بوبحم 
رب ناگدـننک  هیرگ  رگم  دوش ، یم  روشحم  نایرگ  ناگدـید  اب  [ تماـیق زور   ] يا هدـنب  ره  و  تسا ، هدومن  ادا  ار  اـم  ِّقح  هدرک و  هلص 

دسر یم  وا  هب  هدژم  تسا و  نشور  شا  هدید  هک  ددرگ  یم  روشحم  یلاح  رد  [ هتسیرگ وا  رب  هکنآ  ره   ] هک مالسلا  هیلع  نیـسح  مّدج 
هیلع نیـسح  ماما  رب  ناگدـننک  هیرگ   ] نانیا هک  یلاـح  رد  دنتـسه  ساره  میب و  رد  قیـالخ  و  تسا ، رادومن  شا  هرهچ  رب  یناـمداش  و 
هیلع نیسح  اب  شرع  هیاس  رد  شرع و  ریز  نانیا  یلو  دنوش ، یم  هضرع  [ رـشحم ِتاصَرَع  هماگنه  رد   ] قیالخ و  دنـشاب ، نمیا  [ مالـسلا

(1) «. دوب دنهاوخ  نخس  مه  مالسلا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نامیالوم  ربق  ترایز   - 46

ماما .دـشاب  یم  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ریاس  بانج و  نآ  هب  تبـسن  یکین  مالـسلا و  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  هلـص  راک  نیا  اریز 
هلـص ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  انامه  دـنک ، تراـیز  ار  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبا  ربق  سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص 

(2) «. ...دوش یم  مارح  [ خزود  ] شتآ رب  شتشوگ  و  مارح ، شتبیغ  و  هتشاد ، یمارگ  ار  ام  دنویپ  هدومن و 

ناهنپ راکشآ و  رد  هّیما  ینب  رب  ندرک  تنعل  رایسب   - 47

زا راک  نیا  نوچ  دشابن ، راک  رد  هیقت  سرت و  هک  یتروص  رد  ربانم  سلاجم و  رد 

235 ص :

باب 26. ، 81 تارایزلا ، لماک  - 1
باب 46. ، 127 تارایزلا ، لماک  - 2
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لوـسر مدینـش  اـنامه  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  .دـشاب  یم  مالـسلا  هیلع  ناـمیالوم  هب  بّرقت  هیاـم  هک  تسا  يروـما 
تنعل رازه  ناـنآ ، تنعل  ره  رامـش  هب  يا  هتـشرف  و  درک ، دـنهاوخ  تنعل  ار  وـت  هـّیما  ینب  یلع ! يا  دوـمرف : هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ 

(1) «. ...درک دهاوخ  تنعل  ار  اهنآ  لاس  لهچ  دزیخاپب ، مالسلا  هیلع  مئاق  هاگره  سپ  دنادرگ ، یم  رب  ناشیارب 

(2) «. نکم تکرح  دوخ  ياج  زا  هّیما  ینب  ندرک  تنعل  اب  زج  يدرب ، نایاپ  هب  ار  یبجاو  زامن  هاگره  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  و 

بانج نآ  روهظ  راظتنا  رد  حالس  ندرک  اّیهم   - 48

ُتْوَجَر ِِهتَِّین  ْنِم  َِکلذ  َِملَع  اذِإ  یلاعَت  َهَّللا  َّنِإَف  ًامْهَس  َْولَو  مالـسلا  هیلع  ِِمئقآلا  جوُرُِخل  ْمُکُدَحأ  َّنَّدُِعِیل  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هک دـشاب ، ریت  کی  دـنچره  دـنک  اّیهم  [ یحالـس  ] مالـسلا هیلع  مئاق  ترـضح  جورخ  يارب  امـش  زا  کی  ره  (3) ؛ ِهِرُمُع ِیف  َئِْـسُنی  ْنَِأل 

«. دنک ینالوط  ار  شرمع  مراودیما  دراد ، یتین  نینچ  یصخش  هک  دنادب  هاگره  یلاعت  يادخ 

236 ص :

ح 1. نیعبسلا ، باب  ، 579  / 2 لاصخ ، - 1
ح 179. ، 109  / 2 بیذهت ، - 2

.173 ینامعن ، تبیغ  - 3
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نارکمج سّدقم  دجسم  تاروشنم  تسرهف 

يا هشمق  یهلا  يزیرین /  طخ  یلحر  هسالگ  گنر -  راهچ  میرک /  نآرق   1

يا هشمق  یهلا  يزیرین /  طخ  یلحر  گنر -  راهچ  میرک /  نآرق   2

يا هشمق  یهلا  يزیرین /  طخ  يریزو  میرک /  نآرق   3

يا هشمق  یهلا  هط /  نامثع  طخ  همجرت ) اب   ) يریزو میرک /  نآرق   4

هط نامثع  طخ  همجرت ) نودب   ) يریزو میرک /  نآرق   5

يا هشمق  یهلا  يراشفا /  طخ  يریزو  نانجلا /  حیتافم  تایلک   6

يا هشمق  یهلا  يراشفا /  طخ  یبیج  نانجلا /  حیتافم  تایلک   7

يا هشمق  یهلا  يراشفا /  طخ  یبیج  مین  نانجلا /  حیتافم  تایلک   8

يا هشمق  یهلا  يراشفا /  طخ  یبیج  نانجلا /  حیتافم  بختنم   9

يا هشمق  یهلا  يراشفا /  طخ  یبیج  مین  نانجلا /  حیتافم  بختنم   10

تاقیقحت دحاو  ادخ  اب  طابترا   11

یمق یمیرک  نیسح  رارسا  هنیئآ   12

تاقیقحت دحاو  ادیپ  دیشروخ  نیرخآ   13

یهللا فیس  نسح  دمحم  دهاز  ياضترم  خیش  اقآ   14

شهوژپ دحاو  مراکملا ) لایکم  رصتخم   ) راظتنا نییآ   15

تاقیقحت دحاو  تیالو  لالز  زا   16

شهوژپ دحاو  روهظ  تبیغ ، تماما ،  17

تاقیقحت دحاو  يدهلا /  ملع  مالک  ملع  هاگدید  زا  تبیغ  تماما و   18

يولع بارهس  نایدا  هاگمزر  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما   19
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تاقیقحت دحاو  ناراب  راهب و  راظتنا   20

يردیح هَّللا  زیزع  رصاعم  ناسنا  راظتنا و   21

يدراهتشا يدمحم  دمحم  هماقا  ناذا و  تیمّها   22

یناریا نیسح  مایپ  نیرخآ  رد  ماما  نیلوا  اب   23

یسبط یجّورم  داوج  دمحم  تیرشب  دادماب   24

يدراهتشا يدمحم  دمحم  اونین  رادمچرپ   25

يربکا اضر  دمحم  تیاده  مچرپ   26

يرئاح ییافص  سابع  خیش  دلج  ود  مّلسو /  هلآو  هیلع  هَّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  خیرات   27

237 ص :
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يرئاح ییافص  سابع  خیش  دلج  ود  مالسلا /  هیلع  نینمؤملا  ریما  خیرات   28

يرئاح ییافص  سابع  خیش  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  خیرات   29

تاقیقحت دحاو  یسراف  نارکمج /  سدقم  دجسم  هچخیرات   30

تاقیقحت دحاو  یبرع  نارکمج /  سدقم  دجسم  هچخیرات   31

تاقیقحت دحاو  یسیلگنا  نارکمج /  سدقم  دجسم  هچخیرات   32

تاقیقحت دحاو  ودرا  نارکمج /  سدقم  دجسم  هچخیرات   33

یمیظعریم رفعج  دیس  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  هاگیلجت   34

روپ یلع  نیسح  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  یناهنپ  ياه  هولج   35

یجنگ نیسح  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  اب  يونعم  طابترا  راتفگ  هدراهچ   36

داژندیس قداص  دیس  مالسلا  امهیلع  یلع  ماما  مالک  رد  يدهم  ماما   / ثیدح لهچ   37

يدراهتشا يدمحم  دمحم  تیالو  نابات  غورف  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح   38

این میهف  نیسح  دمحم  دیواج  ياه  تمکح   39

شهوژپ دحاو  هعقاو  سی و  ياه  هروس  متخ   40

يرهوج ینیسح  سابع  راعشا ) هعومجم   ) راعشالا نئازخ   41

يداتسا اضر  بقاثلا ) مجن  رصتخم   ) بیاغ دیشروخ   42

( هناورپ  ) يدهاجم یلع  دمحم  راعشا ) هعومجم   ) ییالط ياه  هشوخ   43

یمثیم یقارع  دومحم  خیش  مالسلا  راد   44

داشرا نسح  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  ییاهناتساد   45

يودهم یلع  راعشا ) هعومجم   ) قیاقش غاد   46

یناروک یناحبس ، یفاص ، رون  يوجتسج  رد   47
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يا هرمک  یمق /  سابع  خیش  مومهملا ) سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرکرد   48

یشاقلزق ارهز  تسود  رادید  ترسح  رد  هدشلد   49

یهللا فیس  نسحدمحم  كرت  لوسر   50

يزاّرخ نسحم  دیس  بیغ  ملاع  زا  ییاه  هنزور   51

تاقیقحت دحاو  هسّدقم  هیحان  ترایز   52

يدزی یلیعامسا  سابع  تمحر  باحس   53

یتشهب ههلا  رانا  خرس  دورس   54

يردیح اروهط  رادید  هنشت  دوخ  اّقس   55
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( هناورپ  ) يدهاجم یلع  دمحم  یسراف  رعش  هنیئآ  رد  مالسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  يامیس   56

یهللا دبع  رتکد  یبرع  رعش  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  يامیس   57

يدیهش یمشاه  هَّللا  دسا  دیس  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ   58

داژندیس قداص  دیس  یسیون  هضیرع   59

یتّجح دماح  بیس  رطع   60

یعفاشلا سدقملا  یبرع  مالسلا /  هیلع  رظتنملا  رابخأ  یف  رردلا  دقع   61

تاقیقحت دحاو  تیالو  دیراورم  مالسلا  هیلع  یلع   62

نایفسلف دیجم  دیس  خیرات  نایاپ  مالسلا و  هیلع  یلع   63

يدحاو دمحم  دیس  مالسلا  اهیلع  همطاف  راقفلاوذ  كدف   64

يدزی یلیعامسا  سابع  قالخا  گنهرف   65

يدزی یلیعامسا  سابع  تیبرت  گنهرف   66

ینامیا هیقف  رقاب  دمحم  ربکا  زوف   67

تاقیقحت دحاو  مالسلا  هیلع  يدهملا  تامارک   68

تاقیقحت دحاو  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ياه  تمارک   69

ناولهپ روصنم  هَّللا /  همحر  قودص  خیش  دلج ) ود   ) همعنلا مامتو  نیدلا  لامک   70

یناتایب نسح  راعشا ) هعومجم   ) یلین هار  ناشکهک   71

( یجتلم  ) نایسنوی رغصا  یلع  راعشا ) هعومجم   ) تسود رذگهر  زا  يدرگ   72

یناگیاپلگ یفاص  هَّللا  تیآ  تیودهم  نامتفگ   73

یناکدرا ینیسح  موحرم  تاولص  متخ  تکرب ، رون و  هنیجنگ   74

هَّللا همحر  یسلجم  هماّلع  راونالا  هاکشم   75
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ینذؤم یلع  بئاغ  رکذم  درفم   76

ینیوزق يرئاح  یناهفصا / يوسوم  دلج ) ود   ) مراکملا لایکم   77

هَّللا همحر  یمق  سابع  خیش  گرم  زا  سپ  یگدنز  هرخآلا ، لزانم   78

رف يردیح  دیجم  اونین  روشنم   79

يردیح هَّللا  زیزع  تاجن  دیما و  مّسجت  مالسلا  هیلع  يدهم   80

بولقلا بوبحم  يدیمعلا /  یمالسا  هشیدنا  رد  مالسلا  هیلع  رظتنم  يدهم   81

يا هیمورا  هَّللا /  همحر  یسلجم  هماّلع  دلج  ود  راحب -  دلج 13  همجرت  مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم   82

يدابآ هاش  نسح  دمحم  نارکیب  رهم   83
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ینیوزق يرئاح  يدهم  دیس  سی ) لآ  ترایز  حرش   ) نارظتنم قاثیم   84

تاقیقحت دحاو  یسراف  ام /  اب  یلو  ادیپان   85

تاقیقحت دحاو  یسیلگنا  ام /  اب  یلو  ادیپان   86

شهوژپ دحاو  الاگنب  ام /  اب  یلو  ادیپان   87

شهوژپ دحاو  یلوبناتسا  یکرت  ام /  اب  یلو  ادیپان   88

هَّللا همحر  يرون  نیسح  ازریم  بقاثلا  مجن   89

يزاریش یمداخ  دمحم  وا  روهظ  ياه  هناشن   90

هدازیلع يدهم  راظتنا  هماکچ  رای و  ياه  هناشن   91

یتشد دمحم  هَّللا /  همحر  یضر  دیس  يریزو  هغالبلا /  جهن   92

یتشد دمحم  هَّللا /  همحر  یضر  دیس  یبیج  هغالبلا /  جهن   93

یتشهب ههلا  دمآ  رترید  هک  نآ  94 و 

تاقیقحت دحاو  نارظتنم  فیاظو   95

يرئازج نیدلا  رون  دیس  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  ياه  یگژیو   96

هَّللا همحر  ینایتشآ  دمحا  ازریم  یبیج  هیدمحا /  هیده   97

هَّللا همحر  ینایتشآ  دمحا  ازریم  یبیج  مین  هیدمحا /  هیده   98

يزاریش یمداخ  دمحم  مالسلا  هیلع  يدهم  دای   99

یتّجح دمحم  راعشا ) هعومجم   ) رظن زا  بئاغ  رای   100

يدزی یلیعامسا  سابع  دلج  جنپ  یبرع -  همکحلا /  عیبانی   101

: یناشن اب  دیناوت  یم  قوف ، ياهباتک  دیرخ  هیهت و  تهج 

نارکمج سدقم  دجسم  تاراشتنا  یتسپ 617 ،  قودنص  مق - 
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.دییامرف لصاح  سامت   0251  - 7253340 ياه 7253700 ،  نفلت  هرامش  اب  ای  هبتاکم و 
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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

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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