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تسرهف
5تسرهف

مالسلامهیلع دمحم  لآ  مئاق  يرای  ياههویش  12راصنالاءاول : 

باتک 12تاصخشم 

12ءادها

فلؤم 12یفرعم 

13همدقم

13هراشا

ناگدنب زا  دنوادخ  يرای  ترصن و  بلط  13تمکح 

دنک هظحالم  دنوادخ  يرای  رد  دیاب  نمؤم  هدنب  هک  يرما  14ود 

هلاسر نیا  ریرحت  زا  15ضرغ 

راهطا همئا  يرای  ترصن و  تلیضف  تیمها و  رد  هدراو  رابخا  نایب  16رد 

همئا يرای  تلیضف  رد  هدراو  تایاور  16نایب 

نید رما  رد  هللا  یلو  ترضح  يرای  ترصن و  تایفیک  نایب  19رد 

اوقت تفص  اب  مئاق  ترضح  يرای  19ترصن و 

19هراشا

دنک یم  يرای  ار  ترضح  اهنآ  اب  نمؤم  هک  اوقت  20نیوانع 

نیلهاج داشرا  اب  مئاق  ترضح  يرای  24ترصن و 

ینید فراعم  مولع و  لیصحت  اب  مئاق  ترضح  يرای  26ترصن و 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  مئاق  ترضح  يرای  26ترصن و 

هطبارم اب  مئاق  ترضح  يرای  27ترصن و 

27هراشا

هطبارم 27ماسقا 

رجا باوث و  بترت  ماقم  رد  ناسنا  28لاعفا 
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هیقت اب  مئاق  ترضح  يرای  29ترصن و 

29هراشا

؟ مینک يرای  ار  ترضح  هیقت  اب  30هنوگچ 

رابخا تایاور و  رظن  زا  30هیقت 

30هراشا

هیقت لضف  رد  هدراو  تایاور  30نایب 

هیقت كرت  تمذم  رد  هدراو  تیاور  31نایب 

نآ هب  لمع  تیفیک  هیقت و  موزل  32دراوم 

تسین مزال  هیقت  هک  33يدراوم 

نانمشد زا  هیقت  33تیفیک 

هیقت دروم  رد  مهم  33رکذت 

هیقت ثحب  33میمتت 

جرف لیجعت  رد  اعد  اب  مئاق  ترضح  يرای  34ترصن و 

34هراشا

دراد روهظ  هب  یگتسب  قح ، راثآ  روهظ  هکنیا  رد  هدراو  35ثیداحا 

مئاق ترضح  روهظ  لیجعت  رد  اعد  38رثا 

38هراشا

ترضحنآ مالک  حیضوت  رد  مهم  39یتاکن 

تامهم دئادش و  ماگنه  رد  اعد  رب  همئا  39رما 

روهظ لیجعت  يارب  نینمؤم  40ءاعد 

ترضح نآ  روهظ  لیجعت  يارب  راهطا  همئا  40ءاعد 

تبیغ ندش  ینالوط  ياهتمکح  زا  40یکی 

اعد تباجتسا  ریثأت و  رد  هدراو  41تایاور 

مئاق ترضح  جرف  لیجعت  رد  اعد  ثحب  42لیمکت 
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دوش یم  ترضح  يرای  ببس  هک  روهظ  يارب  اعد  43عاونا 

ناشیا يرای  يانمت  وزرآ و  اب  مئاق  ترضح  يرای  44ترصن و 

اوقت لها  هب  کمک  تناعا و  اب  مئاق  ترضح  يرای  47ترصن و 

47هراشا

دوش یم  مئاق  ترضح  يرای  بجوم  اوقت  لها  تناعا  47هنوگچ 

ردقنارگ یثیداحا  اب  اوقت  لها  تناعا  ثحب  49لیمکت 

ترضح روهظ  رد  اعد  ثحب  49میمتت 

49هراشا

هدننک اعد  طیارش  بادآ و  50رد 

تین 50صولخ 

نآ بادآ  50هبوت و 

اعد رد  عوشخ  50عوضخ و 

اعد رد  تیبلها  نداد  رارق  51عیفش 

اعد تاقوا  نایب  51رد 

51هراشا

اعد تباجتسا  يارب  اههام  51نیرتهب 

ناسنا تالاح  نیرتهب  رد  54اعد 

اعد ناکم  نایب  55رد 

55هراشا

اعد تباجتسا  يارب  فیرش  55ياهناکم 

اعد عناوم  نایب  56رد 

56هراشا

يرهاظ ياوقت  57بتارم 

ینطاب ياوقت  57بتارم 
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57هراشا

ناگدنب لاوحا  هب  تبسن  مئاق  ترضح  روهظ  رد  اعد  58ریثات 

اوقت رد  نآ  ریثأت  ینید و  ناردارب  قوقح  59تاعارم 

تایاور ثیداحا و  هاگدید  زا  ینامیا  ناردارب  59قوقح 

نآ ءادا  تیفیک  ینامیا و  ناردارب  قوقح  62نایب 

تسا ناسنا  هدهع  رب  هک  یقوقح  62ماسقا 

62هراشا

رگیدکی هب  تبسن  ینامیا  ناردارب  لباقتم  62قوقح 

62هراشا

قداص ماما  ثیدح  رد  مهم  تیصوصخ  64هس 

دریگ یم  قلعت  ناگدنب  هدهع  رب  هک  66یقوقح 

66هراشا

نیدباعلا نیز  ترضح  قوقح  هلاسر  زا  66ییاهزارف 

دریگ یم  قلعت  دوخ  رایتخا  لعف و  هب  ناسنا  هدهع  رب  هک  69یقوقح 

جرف روهظ و  راظتنا  اب  مئاق  ترضح  يرای  69ترصن و 

69هراشا

مئاق ترضح  ترصن  راظتنا و  رد  هدراو  69تایاور 

نآ مئالع  راثآ و  طیارش و  راظتنا ، 71يانعم 

نآ ماسقا  71راظتنا و 

71هراشا

یبلق 72راظتنا 

یبلق راظتنا  هناگ  هس  72تاجرد 

یندب 73راظتنا 

راظتنا 74طیارش 
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74هراشا

راظتنا طرش  نیلوا  تین ، 74صولخ 

74هراشا

مئاق ترضح  روهظ  راظتنا و  رد  تین  هناگ  هس  76تاجرد 

76هراشا

روهظ نامز  رد  اه  تمعن  76يدایز 

یهلا ياهتمکح  فراعم و  مولع و  77ترثک 

راظتنا رد  یقیقح  78صولخ 

78هراشا

راظتنا رد  یقیقح  صولخ  قداص و  ماما  زا  78یثیدح 

راظتنا طرش  نیمود  ییابیکش ، 79ربص و 

79هراشا

ربص تاجرد  80ماسقا و 

80هراشا

ءادعا ملظ  رب  80ربص 

مومه ایالب و  رب  80ربص 

تبیغ نامز  ندش  ینالوط  رب  80ربص 

راظتنا 81بادآ 

راظتنا 83مئالع 

راظتنا ثحب  زا  یلک  84هجیتن 

نینمؤم يارب  شزرمآ  ترفغم و  بلط  اب  مئاق  ترضح  يرای  85ترصن و 

85هراشا

روهظ رد  لیجعت  يارب  يدارفنا  تروصب  اعد  ناهانگ و  زا  هبوت  87دئاوف 

جرف ياعد  ریثأت  رد  تعرس  طیارش  91زا 
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ءادهشلادیس ترضح  يرای  اب  مئاق  ترضح  يرای  92ترصن و 

92هراشا

باب نیا  رد  هدراو  92تایاور 

92هراشا

يوبن شیامرف  رد  مزال  95يرکذت 

مئاق ترضح  قح  رد  البرک  يادهش  يرای  ترصن و  95یگنوگچ 

ءادهشلادیس ترضح  يرای  ترصن و  96یگنوگچ 

96هراشا

تسا تارایز  قلطم  هب  قلعتم  هک  96ینیوانع 

تسا ءادهشلادیس  ترضح  ترایز  هب  قلعتم  هک  96ینیوانع 

ازع هماقا  اب  ءادهشلادیس  ترضح  يرای  ترصن و  97یگنوگچ 

97هراشا

تسا ترضح  نآ  يرادازع  هب  قلعتم  هک  97ینیوانع 

ءادهشلادیس هیزعت  ترایز و  لئاضف  98نایب 

98هراشا

تارایز قلطم  تلیضف  رد  هدراو  98تایاور 

اروشاع ترایز  99لئاضف 

هفرع زور  رد  نیسح  ماما  ترایز  100لئاضف 

رگید تارایز  رب  هفرع  ترایز  100تیلضفا 

نآ هناگ  هس  تاصاصتخا  تارایز و  رب  اروشاع  ترایز  101تلیضف 

101هراشا

ءایبنا تاجرد  هب  هدنب  ندش  زئاف  اروشاع و  ترایز  لضف  102نایب 

ءادهشلا دیس  ترضح  ترایز  رد  تین  105صولخ 

105هراشا
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106 شوق و اشتیاق، از عالئم خلوص در زیارت سید الشهداء

106 آداب و شرایط مهم زیارت حضرت سیدالشهداء

108 حدود و اوقات زیارت حضرت سید الشهداء

108 اشاره

109 حدود زیارت حضرت سیدالشهداء در روایات

109 نتیجه کلی از روایات

109 درجات چهارگانه بندگان نسبت به زیارت سیدالشهدا

111 اوقات شریفه و ایام زیارتی حضرت سیدالشهداء

112 کیفیت خواندن زیارت عاشورا

113 پاورقی
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مالسلامهیلع دمحم  لآ  مئاق  يرای  ياههویش  راصنالاءاول : 

باتک تاصخشم 

.1329-1279 رقابدمحم ، ینامیا  هیقف  هسانشرس : 
ینامیاهیقف  رقابدمحم  مالسلامهیلع  دمحم  لآ  مئاق  يرای  ياههویش  راصنالاءاول :  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

تساریو 2]  : ] تساریو تیعضو 
ترتع 1383. رطع  ناهفصا  رشن :  تاصخشم 

192ص. يرهاظ :  تاصخشم 
( مجنپ پاچ   ) لایر  8000 لایر 964-7941-02-1 ؛   7000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
مود 1382. پاچ  تشاددای : 

. مراهچ پاچ  تشاددای : 
.1384 مجنپ : پاچ  تشاددای : 

. تسا هدش  رشتنم  راصتنالا " ءاول  ناونع "  تحت  رضاح  باتک  یلبق  تساریو  تشاددای : 
. فیرشلاهجرف یلاعت  هللا  لجع  دمحم  لآ  مئاق  يرای  ياههویش  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای : 
مالسلامهیلع  دمحم  لآ  مئاق  يرای  ياههویش  رگید :  ناونع 

يرای 255ق -- . مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 
راظتنا تیودهم -- عوضوم : 

BP51/35/ف7ل9 1381 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/959 ییوید :  يدنب  هدر 

م41172-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ءادها

مینک یم  ءادها  نامز  نامیلس  هب  یخلم  نار  ناونع  هب  ار  هعومجم  نیا  نارود ، ّیلو  نامیالوم  تکرب  رپ  دالیم  زورلاس  هدنخرف  تبسانمب 

فلؤم یفرعم 

هداوناخ رد  ینارهط ، یلعنیـسح  خیـش  جاح  موحرم  دنزرف  ینامیا  هیقف  رقاب  دّـمحم  ازریم  هللا  تیآ  موحرم  هعومجم ، نیا  فلومیلاعت  همـسب 
شیوخ ردام  ناماد  رد  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  ردـپ  یکدوک  رد  دوشگ ، ناهج  هب  مشچ  هیولع  يرداـم  یناـحور و  يردـپ  زا  یبهذـم  يا 
هتشررد تخادرپ و  ینید  مولع  لیـصحت  هب  هزوح و  دراو  دیدش  هقالع  تهج  هب  یلام  دیدش  تالکـشم  دوجو  اب  و  تفای ، شرورپ  دشر و 

سفن و هیکزت  هب  دوخ  تالیصحت  نمض  رد  تشگ و  لئان  هیلاع  جرادم  هب  هریغ  یسانش و  ثیدح  ریسفت ، لوصا ، هقف ، دننام  فلتخم  ياه 
تمـصع و تیب  لـها  هب  ناـشیا  هک  دوب  یـصاخ  هقـالع  هجوت و  تسا  رکذ  لـباق  زیچ  ره  زا  شیب  هچنآ  . تخادرپ يوـنعم  تـالامک  ِبسک 
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مامت و  دوب ، راکـشآ  ناشیا  راتفگ  راتفر و  رد  الماک  هک  دنتـشاد  ءادـف  انحاورا  مظعالا  هللا  ۀـیقب  ترـضح  ًاصوصخ  مالـسلا  مهیلع  تراهط 
هب ار  مدرم  لاـس  لوط  رد  یتـصرف  ره  سلاـجم و  رباـنم و  رد  تشاد ، نازیر  یکـشا  هتخوـس و  یلد  ترـضحنآ  قارف  راـظتنا و  رد  شرمع 

الثم تشاذگ ، یم  صاخـشا  لاح  رد  يریثأت  دوب  ناشیا  رد  هک  یّـصاخ  يونعم  لاح  نآ  اب  داد و  یم  هّبنت  هّجوت و  ترـضح  سدق  تحاس 
عفر يارب  مدرم  هعجارم  ماگنه  و  درک ، یم  تئارق  زور  لوط  رد  راب  نیدـنچ  قایتشا  روش و  هیرگ و  لاح  اب  ار  هبدـن  ياعد  هعمج  ياـهزور 

هدوب بانجنآ  يارب  يرذـن  نداد  رارق  مالـسلا و  هیلع  رمالا  بحاـص  ترـضح  هب  لّـسوت  هّجوت و  اـهنآ  هب  ناـشیا  یمئاد  هیـصوت  تالکـشم 
دودـح ناشیا  هدـنام  راـگدای  هب  راـثآ  زا  . دـینادرگ لـئان  شبوبحم  رون  يذ  روضح  ضیف  هب  ار  ناـشیا  هک  دوب  ّتبحم  هقـالع و  نیا  .و  تسا
یلاعت هللا  لّجع  رـصع  یلو  ترـضح  نوئـش  لاوحا و  هب  نآ  دلج  یـس  دودح  هک  تسا  یبهذم  فلتخم  تاعوضوم  رد  باتک  دـلج  داتفه 

ور شیپ  رد  هک  یباتک  . میناهاوخ ار  ناشیا  تاّفلؤم  ریاس  رـشن  قیفوت  راـگدرورپ  زا  هدیـسر ، پاـچ  هب  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  دراد  قلعت  هجرف 
قیقحت و هزوح  ءالـضف  زا  یـضعب  طـسوت  رتـشیب  هچره  هدافتـسا  تهج  هب  هک  تسا  موحرم  نیا  تاـفیلات  زا  راـصتنلا » ءاوـل   » ماـن هب  دـیراد 

هیقف يدـهم  . دـهد رارق  شترـضح  نارواـی  نارظتنم و  هرمز  رد  ار  اـم  هـک  میراتــساوخ  ّتیدـحا  هاـگرد  زا  ناـیاپ  رد  . تـسا هدـش  شیاریو 
بجرملا 1419 بجر  ناهفصاینامیا ،

همدقم

هراشا

. نیموصعملا نیرّهطملا  نیّیدهملا و  نیدشارلا  هتیب  لهأ  هیبن و  دمحم  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلامیحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب 

ناگدنب زا  دنوادخ  يرای  ترصن و  بلط  تمکح 

ناگدنب هب  يرای  کمک و  طرـش  1 ـ ] ( ] ْمُکَماْدقَا ْتِّب  ـ َُثی َو  ْمُکْرُْـصنَی  هللا  اوُرُْـصنَت  ْنِا  ( ــ  شدیجم مالک  رد  هنأش  ّلج  دـنوادخ  هکنیا  رب  رظن 
ترـضح و  دـنیامن ، يرای  ار  وا  مه  اهنآ  هک  هداد  رارق  نیا  ترخآ ــ  اـیند و  رد  میقتـسم  طارـص  قح و  هار  رد  مدـق  تاـبث  يارب  ار ــ  دوخ 

زا تساوخرد  نیا  تمکح  نیرتمهم  نکل  و  تسین ، ریغ  يرای  هب  جاتحم  تسا و  تاذلاب  ّینغ  دوجولا و  بجاو  هچ  رگا  هنأش  ّلج  ّتیدحا 
یگدـنب و رگا  سپ  دـنوش ، ناـحتما  یهلا  سّدـقم  تاذ  هب  تبـسن  یتـسود  یگدـنب و  ماـقم  رد  هکنآ  : لّوا تهج  : تسا تهج  ود  ناگدـنب 

مامت شـشوک  یعـس و  هدومرف ؛ رما  هک  یماقم  ناونع و  ره  رد  وا  هب  يرای  کمک و  رد  دیاب  دشاب ؛ هتـشاد  تیعقاو  تقیقح و  اهنآ  یتسود 
باستنا و رد  نیاربانب ؛ تسا ، زاین  یب  ینغ و  نارگید  ضیف  زا  لاـعتم  دـنوادخ  میتفگ : هک  هچنآ  بسح  رب  هکنآ  : مّود تهج  . دنـشاب هتـشاد 

يزیچ هب  کّسمت  ندز و  گنچ  هطساوب  رگم  تسینوا ؛ سدق  تحاس  هب  یهار  چیه  یهلا  تایانع  قاقحتسا  ّتیلباق و  يارب  هدنب  صاصتخا 
وا صوصخم  لماک و  تمحرم  لضف و  تیاـنع و  دروم  هدومن و  ادـیپ  تقاـیل  تیلباـق و  اـت  دـشاب ، هنأـش  ّلـج  وا  يراـی  دروم  ناونع و  هک 

دوجو نآ ؛ يوسب  يداـه  اـمنهار و  هدومن و  ناـیب  یحو  قیرط  زا  دوخ  باـتک  رد  ار  نآ  هک  تسیزیچ  يراـی ؛ دروم  ناونع و  نیا  هک  . دوش
هّمئا و  تسا ، هداد  رارق  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللادـبع نب  دّـمحم  نیّیبنلا  متاخ  نیلـسرملا و  دّیـس  ترـضح  دوخ  بیبح  سّدـقم  كرابم و 
يرای ترصن و  ِناونع  قادصم و  نامز  ره  رد  سپ  . تسا هداد  رارق  نآ  تسارح  ظفح و  رب  نیما  ار ؛ ناشیا  نیموصعم  تیب  لها  نیدشار و 

هیلع هللا  یلص   ) نیلسرملادّیس ترضح  تعیرش  نید و  رما  رد  ادخ  ّیلو  هک  تسا  رهطم  كرابم  دوجو  نآ  هنأش ؛ ّلج  ّتیدحا  ترـضح  هب 
هّیلک تیالو  یلقن ؛ هرتاوتم  رابخا  یلقع و  یعطق  نیهارب  ياضتقم  هب  و  ّقح ؛ بهذم  ترورـض  بسح  رب  نامز ؛ نیا  رد  نوچ  .و  تسا هلآو )

نیلّوألا و نم  هللا  ۀـّیقب  و  نیّیـضرملا ، ءایـصوألا  متاخ  ترـضح  كراـبم  دوجو  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هّیوبن تیاـصو  تفـالخ و  هّیهلا و 
، نیبملا باتکلا  یف  هیحو  نیمأ  نیضرألا ، تاوامّـسلا و  یف  هللا  رون  و  نیعمجأ ، قئالخلا  یلع  هللا  ۀّجح  و  نیلـسرملا ، ءایبنألا و  نم  نیرخآلا 
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نب دّمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  ّیلع  نب  دّمحم  نب  ّیلع  نب  نسحلا  نب  تّجح  نامزلا ، رـصعلا و  بحاص  ّناجلا ، سنإلل و  نامألا  فهک 
یسک رگا  نیاربانب ؛ دراد ، صاصتخا  مهلابب . قیلیال  یمالس  ّنإف  مهبانج ، وحن  نامحرلا  نم  مالس  بلاط ، یبأ  نب  ّیلع  نب  نیسحلا  نب  ّیلع 

هللا یلـص   ) ترـضحنآ سّدقم  دوجو  هب  کمک  يرای و  رد  یعـس  دیاب  دریگ  رارقهنأش  ّلجتیدحا  ترـضح  يرای  ترـصن و  دروم  دهاوخب 
يرای کمک و  هلیسوب  و  دوش ، قیال  لباق و  هنأش  ّلج  تیدحا  ترـضح  بناج  زا  يرای  کمک و  يارب  هلیـسو  نیا  هب  ات  دیامن ، هلآو ) هیلع 
تّدوم هک  [ ، 2 ( ] یبرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  َّالإ  ًارْجَا  ْمُُکلَئْسَا  ُْلق ال  :) دیامرف یم  نآرق  هک  ارچ  دنامب ، تباث  میقتـسم  طارـص  ّقح و  هار  رد  دنوادخ 

. تسا هداد  رارق  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ءایبنالا متاخ  ترضح  تلاسر  دزم  رجا و  ار  یبرقلا  يوذ  اب 

دنک هظحالم  دنوادخ  يرای  رد  دیاب  نمؤم  هدنب  هک  يرما  ود 

تلالج و : لّوا رما  . دشاب رّکذتم  هتشاد و  تخانـش  تفرعم و  ودنآ ، هب  تبـسن  ًاعقاو  یلاحره  رد  هدومن و  هظحالم  ار  رما  ود  دیاب  نمؤم  هدنب 
هک لاـمک  ره  هدوب و  تاـنکمم  همه  لـمکا  فرـشا و  هک  یکراـبم  دوجو  نینچ  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هّیوبن تلاـسر  نأـش و  تمظع 

سّدـقم دوجو  نآ  رد  دوش ، دوجولا  بجاو  ترـضح  رَهظَم  لامک ؛ هجرد  نآ  رد  دوش و  فصّتم  نآ  هجرد  العا  هب  دـناوتب  دوجولا  نکمم 
امرف فیرشت  سپ  . دندوب رتبوبحم  هنأش  ّلج  یهلا  برق  هاگرد  هب  تادوجوم  همه  زا  ببس  نیمه  هب  و  دیدرگ ، رهاظ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  )

تواقش تلالض و  لهج و  روهظ  رطاخ  هب  هک  ینامز  رد  ایند ؛ ملاع  نیا  هب  دشاب  شرع  ياه  هعقب  فرشا  هک  عیفر  ماقم  نآ  زا  ناشیا  ندش 
ياهدرد رب  هوالع  تسا ، تنحم  التبا و  هجرد  اهتنم  نآ  لها  اب  رـشن  رـشح و  سنا و  هک  تسا  حـضاو  هدوب ؛ اـهنامز  نیرتدـب  اـهنآ  راـثآ  و 

اور هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) شـسّدقم دوـجو  هـب  تبـسن  راّـفک  رارـشا و  هـک  یئاـهتّیذا  اـهملظ و  ماـسقا  عاوـنا و  رگید و  یحور  یمـسج و 
نیا هب  هنأش  ّلج  تیدحا  ترضح  سّدقم  تاذ  بناج  زا  یکرابم  دوجو  نینچ  هک  دنک  یم  رّوصت  هکنیا  زا  دعب  نمؤم ــ  هدنب  سپ  . دنتـشاد
هچنآ هب  ناگدنب  یئامنهار  تیادـه و  زج  هتـشادن  یـضرغ  و  دـندرک ، لّمحت  ار  یگرزب  تنحم  ءالتبا و  نینچ  و  هدـش ، امرف  فیرـشت  ملاع 

دزم و و  دـشاب ، اـهنآ  يورُخا  يوـیند و  یگدـنز  حـلاصم  همه  رد  ماود  لاـمک و  هجو  رب  نیا  هک  تسا  هتـساوخ  و  تسا ، اـهنآ  عـفن  ریخ و 
ّقح نیا  يادا  رد  تسا  راوازـس  هنوگچ  هک  درگنب  دیاب  . هدومرفن بلط  دوخ  يابرقلا  يوذ  ّقح  رد  ّتبحم  زج  ار  یمظع  تلاسر  نیا  شاداپ 

یبابرا الوم و  هاگره  : مّود رما  ؟ دیامن مامتها  تسا ــ  ناشیا  هب  بوسنم  يرارذ  و  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم تیب  لها  اب  یتسود  هک  ّمهم ــ 
هدنب و نآ  دوش ، عقاو  نارگید  هطبغ  دروم  هک  دیامن  تیانع  فطل  باب  زا  یئاهتمعن  دوخ  دنزرف  هب  تبـسن  يردپ  ای  دوخ و  هدنب  هب  تبـسن 
هب ات  تسب  دهاوخ  راک  هبار  دوخ  یعـس  هکلب  دنک  یمن  فرـص  دوخ  يالوم  ینامرفان  تیـصعم و  هار  رد  ار  اهتمعن  نآ  اهنت  هن  دنزرف  نآ  ای 

؛ نیاربانب سپ  . دشاب هتـساوخن  وازا  يزیچ  اتحارـص  هچ  رگا  دشاب ، نآرد  الوم  يدونـشخ  تیاضر و  هک  دـیامن  يادرب  هرهب  نآ  زا  يا  هنوگ 
وا یقیقح  معنم  ّیلو و  بناـج  زا  همئاد  هلماـک و  هلیلج و  فاـطلا  محارم و  ماـسقا  عاونا و  هک  دـنک  رکفت  دـیاب  تریـصب  اـب  نمؤـم و  هدـنب 

نیرتگرزب هک  تسا  هدـش  مهارف  مالـسلا ) مهیلع   ) شنیموصعم تیب  لها  ربمایپ و  سّدـقم  دوجو  نآ  نمی  هب  هنأش ، ّلج  ّتیدـحا  ترـضح 
تمعن نیا  دوبن ؛ مالـسلا ) مهیلع   ) شتیبـلها وا و  كراـبم  دوجو  رگاو  تسا ، رگید  تاـضویف  همه  همـشچرس  و  تسا ، دوـجو  تمعن  اـهنآ 
ناگمه لاح  لماش  نآ  زا  یعون  هظحل  ره  رد  هک  تسا  يویند  تاضویف  اهتمعن و  هّیلک  دوجو ؛ تمعن  زا  دعب  .و  دوبن يدحا  يارب  زا  دوجو 

وا لاـح  حالـص  هک  دوش  یم  اـطع  رادـقم  نآ  يویند  ياـهتمعن  نیا  زا  وا  هب  هک  تسا  نآ  نمؤم  ّقح  رد  فـطل  زا  عوـن  نیا  دـیزم  و  تسا .
همه زا  دعب  .و  دوش یم  عنم  وا  زا  دوش ــ  یم  يورُخا  ياهتمعن  هب  وا  ِندیـسر  عنام  ینعی  دوش ــ  نمؤم  داسف  ثعاب  هک  یئاهتمعن  اّما  و  دشاب ،

ناوضر هیلاع  تاجرد  دنکادیپ و  ّتیلباق  نآ  هلیسوب  ات  تسا ، هدش  مهارف  نمؤم  هدنب  تیاده  تداعس و  يارب  هک  یبابـسا  هیّلک  اهتمعن ؛ نیا 
لوسر ترضح  كرابم  دوجو  نمی  تکرب و  هب  مَِعن  نیا  همه  و  دنک ، ادیپ  هار  تشهب  هعیفر  تاجرد  هبو  دیامن ؛ لیصحت  ار  هنأش  ّلج  یهلا 

هدنب نیا ؛ رب  هوالع  . نیرخآ يارب  مه  نیلّوا و  يارب  مه  ینطاب ، رظن  زا  مه  يرهاظ و  رظن  زا  مه  هدوب ، مالـسلا ) مهیلع   ) شنیرهاط تیبلها  و 
تعباتم تیالو و  هب  نتسج  کّسمت  هلیسوب  و  هلآو ؛) هیلع  هللا  یلص   ) ترـضحنآ نیبم  نید  هب  باستنا  تهج  هب  هک  دوش  هّجوتم  دیاب  نمؤم 
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ماظع ءایبنا  رظن  رد  یعینم  ماقم  هچ  و  دـنک !؟ یم  ادـیپ  هنأش  ّلج  یهلا  هاگرد  رد  تّزع  زا  یعیفر  هجرد  هچ  مالـسلا ) مهیلع   ) شتیبلها وا و 
اهنآ هب  ار  ناشناکم  تلزنم و  و  دومرف ، نایب  ناـشبتک  رد  ناـشیا  يارب  ار  اـهنآ  ماـقم  لـضف و  دـنوادخ  سب  زا  هک  دراد !؟ مالـسلا ) مهیلع  )

لاعتم دنوادخ  زا  مالسلا ) هیلع   ) یمیلک ياسوم  نوچ  و  [ 3  ] دوش اهنآ  نایعیش  زا  هک  هدش  دنموزرآ  لیلخ  میهاربا  نوچمه  هک  هداد ، ناشن 
دوجو هب  لّسوت  زادـعب  هتـشذگءایبنا  تّما  و  [ . 4 . ] تسا هدرک  ار  ناشیا  رادـید  يوزرآ  و  دـشاب ، ناـشیا  تّما  زا  هک  هدومن  تلئـسم  اـّنمت و 

بلطم و نیا  هچنانچ  دـنداد ، یم  مسق  ناشیا  تّما  باحـصا و  ّقح  هب  ار  ملاع  دـنوادخ  مالـسلا ) مهیلع  ) شراهطا تیبلهاو  ربماـیپ  كراـبم 
دنراد هکئالم  رظن  رد  یئوکین  تلزنم  ردـق و  دـنلب و  ماقم  هچ  نانیا  و  [ . 5 . ] تسا هدش  دراو  يدایز  تایاور  تایآ و  رد  ًاحیرـص  نآ  لاثما 

؟ دننک یم  اعد  اهنآ  ّقح  رد  و  دنناشخرد ، ناگراتس  نوچ  هک  دننک  یم  ناشحاورا  هب  رظن  ناشیا ؛ باوخ  لاح  رد  قایتشا  يور  زا  اهنآ  هک 
دعب سپ  . تسا مالسلا ) مهیلع   ) ناشراهطا تیبلها  يوبن و  دوجو  هب  نانآ  یقیقح  باستنا  هطـساوب  الاو  عیفر و  تاماقم  اهتّزع و  نیا  همه  و 

نمؤم هدـنب  تسا ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ترـضحنآ كرابم  دوجو  نمی  هب  هک  هّیهلا  هلیمج  هلیلج و  فاطلا  محارم و  نیا  مامت  هظحالم  زا 
تّزع و لام و  ناج و  اب  دراد  ناکما  هک  یتّیفیک  ره  هب  يورُخا  يویند و  لئاسو  بابـسا و  نیمه  هب  دـناوتب  هاگ  ره  هک  دـیامن  رّوصت  لـقاع 

نآ يدونـشخ  بجوم  زین  هنأش و  ّلج  ّتیدحا  ترـضح  يدونـشخ  اضر و  بجوم  دمهفب  دنادب و  هک  یناونع  دروم و  ره  رد  و  دوخ ؛ لها 
وا زا  هکنآ  هب  دسر  هچ  دشاب ، هتشاد  ار  مامتها  یعـس و  لامک  نآ  بسک  رد  دیاب  دوش  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) سّدقم كرابم و  دوجو 

تسا نشور  .و  دشاب هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ترـضحنآ يابرقلا  يوذ  هب  تّدوم  هک  يرما  نینچ  رد  ًاصوصخ  دنیامن ، بلط  حیرـصت  هجو  رب 
تسین مالسلا ) هیلع   ) نیضرألا یف  هللا  ۀّیقب  ترضح  كرابم  دوجو  زج  یسک  ایند  ملاع  نیا  مامت  رد  يابرقلا  يوذ  هّیقب  زا  نامز  نیا  رد  هک 

رهظم و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) يوبن سّدقم  دوجو  دننام  نساحم  قالخا و  ّتیمامت  یهلا و  لامک  لامج و  نسح  رد  شکرابم  دوج  هک و 
تلالج هب  تبسن  نمؤم  تخانش  تفرعم و  ردق  ره  نیاربانب ؛ سپ  . دشاب یم  رارطضا  تیاهن  رد  مه  ترـضحنآ  ّتیمولظم  و  تسا ، وا  لماک 

اب وا  ّتبحم  هچره  و  تسا ، رت  مکحم  رت و  تباث  وا  صالخا  ّتبحم و  یعقاو  هجرد  دشاب ؛ رتشیب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) يوبن تلاسر  ماقم 
ینعی ناشیا ــ  يابرقلا  يوذ  هب  ّتبحم  تّدوم و  اب  هلآو ؛) هیلع  هللا  یلـص   ) ترـضحنآ میظع  ّقح  ءادا  رد  وا  یعـس  دشاب ؛ رتشیب  ترـضحنآ 

ياضتقم هب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  هروبزم ، تاهج  نیا  مامت  زا  دعب  .و  دوب دهاوخ  رتلماک  مالـسلا ــ ) هیلع   ) نیـضرألا یف  هللا  ّیلو  ترـضح 
حیبق و تیاهن  یب  رکـش  كرت  و  دـنک ، يراذگـساپس  رکـش و  تمعن ؛ ناسحا و  لباقم  رد  هک  تسا  مزال  یناسنا  ره  رب  یلقن  یلقع و  لیلد 

يا هنوگ  هب  رکش ــ  ماقم  رد  ردق  ره  ناسنا  هک  [ 6 ( ] ْمُکَّنَدیزََال ُْمتْرَکَـش  ِْنَئل  : ) دیامرف یم  هک  سب  نیمه  نآ  لضف  رد  و  دشاب ، یم  مومذم 
زا تمعن  نآ  تاضویف  تاکرب و  راثآ  دوش  رتلماک  دشاب ــ  هدش  هداد  تمعن  صخـش  رودقم  رد  تسا و  تمعن  هدنیاشخب  نأش  راوازـس  هک 

يوبن سّدقم  دوجو  ینعی  یهلا ــ  يامظع  تمعن  نیا  نأش  تلالج  هکنیا  زا  دعب  .و  دیدرگ دهاوخ  رتلماک  رترادـیاپ و  ینطاب  يرهاظ و  رظن 
يوـیند و ینطاـب و  يرهاـظ و  مَِعن  همه  هلیـسو  ءاـشنم و  هک  اریز  تسا  لاـعتم  دـنوادخ  ياـهتمعن  نیرتـگرزب  زا  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  )
هب هتبلا  تسا ، یهلا  گرزب  تمعن  نآ  رکـش  ءادا  ناگدـنب ؛ يارب  زیچ  نیرت  ّمهم  نیرت و  بـجاو  سپ  دـش ؛ حـضاو  دـشاب ــ  یم  وا  يورُخا 

تسا یهیدب  . تسا هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ترضحنآ يابرقلا  يوذ  هب  تبـسن  تّدوم  نآ  و  هدومرف ؛ رّرقم  نّیعم و  لاعتم  دنوادخ  هک  یهجو 
دهاوـخ رتلماـک  نآ  رثا  بتارم ؛ لـیمکت  بسح  رب  سپ  دـشاب ، بتارم  ياراد  مه  رما  نآ  و  دـشاب ؛ يرثا  ببـس  هلیـسو و  هـک  يرما  ره  هـک 

هیلع  ) هللا ۀـّیقب  ترـضح  كرابم  دوجو  هب  تبـسن  شیرای  ترـصن و  ردـقره  هنأش ؛ ّلج  یهلا  ترـصن  ماـقم  رد  نمؤم  هدـنب  نیارباـنب ؛ . دـش
ترضح لیلجت  میظعت و  ماقم  رد  ردق  ره  نینچمه  .و  دش دهاوخ  رتلماک  وا  ّقح  رد  تسا  دنوادخ  ترصن  هک  شرثا  دشاب ؛ رتلماک  مالـسلا )

نمؤم تّدوم  ناشیا ، كرابم  دوجو  يرهاظ  تمعن  هراب  رد  یهلا  رکش  يادا  زین  و  ناشیا ، میظع  ّقح  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) نیّیبنلا متاخ 
ۀّیقب ترضح  كرابم  دوجو  هلیسوب  هک  مه  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) يوبن تیاده  رون  رثا  سپ  دشاب ، رتدیدش  ناشیا  يابرقلا  يوذ  هب  تبـسن 

. دش دهاوخ  رترهاظ  رتلماک و  دوش ــ  هضافا  هدنب  نیا  هب  تبسن  دیاب  هک  تسا ــ  مالسلا ) هیلع   ) هللا

هلاسر نیا  ریرحت  زا  ضرغ 
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هک تسا  نآ  زا  رتگرزب  رتمهم و  روطسم  ناونع  هب  يوبن  تلاسر  ّقح  يادا  زین  روبزم و  هجو  رب  یهلا  ترـصن  ضرف  يادا  هک  تسا  یهیدب 
ًاسْفَن هللا  ُفِّلَُکیال  :) یهلا مالک  ياضتقم  هب  اّما  . دیآ رب  نآ  هدهع  زا  دشاب ــ  راوازـس  هک  یهجو  نآ  رب  دناوتب ــ  ریقح  فیعـض  هدنب  نیا  لثم 
جهن  » رد مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هدومرف  هب  و  [ 8 « ] هّلک كرتیال  هّلک  كردی  ام ال  :» فیرـش نومـضم  هب  نینچمه  و  [ ، 7 ( ] اهَعْسُو ِّالا 

بجاو نم  نکل  و  هل ، ۀعاطلا  نم  هلهأ  هللا  ام  ۀقیقح  غلابب  هداهتجا  لمعلا  یف  لاط  و  هصرح ، هللا  اضر  یلع  ّدتـشا  نإ  دحأ و  سیلف  «:» هغالبلا
بسح رب  سک  ره  تسا  مهم  مزال و  نیاربانب ؛ سپ  [ . 9 «. ] مهنیب ّقحلا  ۀماقإ  یلع  نواعتلا  و  مهدهج ، غلبمب  ۀحیصنلا  دابعلا  یلع  هللا  قوقح 

دنچ ره  و  دیامنب ، ار  مزال  ششوک  یعس و  ّقح  نآ  ءادا  رد  دراد ــ  دوخ  ریصقت  روصق و  هب  فارتعا  رارقا و  هک  یلاح  رد  دوخ ــ  تاناکما 
؛) هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) يوبن لیلج  ّقح  و  هنأش ؛ ّلج  یهلا  میظع  ّقح  رانک  رد  هک  دنادب  دیاب  یلو  دـنک ، هولج  گرزب  وا  شـشوک  یعس و 

نانآ تیاده  توعد و  و  ناتـسود ، بولق  بیبحت  اهنآ و  رما  ءاقبا  ءایحا و  ناشیا ؛ ترـصن  عون  نیرتگرزب  زا  .و  تسا كدـنا  ریقح و  یـسب 
بقانم و لئاضف و  هب  طوبرم  هچنآ  ًاصوصخ  اهنآ ؛ تاشیامرف  فیلأت  نتـشون و  اـب  ناونع  نیا  تسا و  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  رما  يوسب 

دبع نیا  رصاق  رطاخ  رد  وا  يرای  قیفوت و  هنأش و  ّلج  یهلا  ماهلا  هلیسوب  تهج  نیمهب  .و  دوش یم  لصاح  تسا ؛ اهنآ  صئاصخ  تانوئش و 
ترـصن و ناونع  اهنآ  هب  هک  یتایفیک  هقرو  دـنچ  نیا  رد  هک  دـمآ  نینچ  فیطللا ؛ هللا  هل  رفغ  یناـمیا » هیقف   » فیرـشلا رقاـب  دّـمحم  فیعض 

راصنالا ةرصن  ۀیفیک  یف  راصتنا  ءاول   » ار هفیرـش  هلاسر  نیا  نّمیت  تهج  زاو  یلاعت  هللا  ءاش  نا  دوشرکذ  دنک  یم  ادیپ  قّقحت  هروبزم  تّدوم 
[10  ] باب ود  نمـض  رد  دوصقم  و  مینک ، یم  دوصقم  رد  عورـش  لاعتم  دـنوادخ  يرای  اب  کنیا  .و  مدـیمان راصبالا » نع  بئاـغلا  هللا  ۀـجحل 

بحاص ترـضح  كرابم  دوجو  هب  تبـسن  نید  رما  رد  دیاب  نمؤم  هدـنب  هک  یهلا  ترـصن  لوصح  ّتیفیک  نایب  رد  : لّوا باب  : دوش یم  نایب 
يرای ترصن و  لضف  رد  هدراو  ثیداحا  نایب  رد  : لّوا لصف  : تسا لصف  هس  رب  لمتشم  : لّوا باب  . دیامن يرای  ترصن و  مالـسلا ) هیلع   ) رمألا
هقیرط نایب  رد  : مّوس لصف  . نید رما  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  يرای  ترـصن و  ياهـشور  نایبرد  : مّود لصف  (. مالـسلا مهیلع   ) راهطأ هّمئا 

هب مهنآ  تشگرب  عقاو  رد  هچ  رگ  تسا ، ناشیا  دوخ  هب  عجار  هک  تهج  نآ  رد  مالسلا ،) هیلع  ) رمألا بحاص  ترضح  يرای  ترصن و  ياه 
مُُکلَئـسَا ُْلق ال  : ) هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  هدراو  تایاور  نایب  رد  لّوا : لصف  : تسا لصف  ود  رب  لمتـشم  مّود  باب  . دوش یم  نید  رما  رد  يرای 

نایب رد  مّود : لصف  . یبرقلا يوذ  زا  دارم  قادـصم و  نایب  رد  و  یبرقلا ، يوذ  اب  تّدوم  ّتبحم و  لـضف  زا  یبرُْقلا ) ِیف  َةَّدَوَملا  ّـِالا  ًارجَا  ِهیَلَع 
قیقحت لئاسو  بابسا و  نایب  رد  و  مالسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ كرابم  دوجو  هب  صوصخلا  یلع  یبرقلا و  يوذ  اب  تّدوم  یگنوگچ  عاونا و 

. تّدوم لیمکت  و 

راهطا همئا  يرای  ترصن و  تلیضف  تیمها و  رد  هدراو  رابخا  نایب  رد 

همئا يرای  تلیضف  رد  هدراو  تایاور  نایب 

« راحبلا  » یف :1 ــ  میئامن یم  لقن  هدش ؛ دراو  مالـسلا ) مهیلع  ) راهطأ هّمئا  يرای  ترـصن و  تلیـضف  ّتیمها و  رد  هک  یتایاور  رابخا و  کنیا 
نم ّهنإف  دَـحَا ) هللا  َوُه  ُْلق  ) لثم کلثم  اّمنإ  (: » مالـسلا هیلع  ) نینمؤملاریمِال لاق  ّهنأ  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص   ) ّیبنلا یلإ  دانـسالاب  نساحملا  نع 
نم کلذـکف  نآرقلا ، أرق  اّمنأکف  تاّرم  ثالث  اهأرق  نم  و  نآرقلا ، یثلث  أرق  اّمنأکف  نیتّرم  اهأرق  نم  و  نارقلا ، ثلث  أرق  اـّمنأکف  ةّرم  اـهأرق 
نم و  دابعلا ، لامعأ  باوث  یثلث  لثم  هل  ناک  هناـسلب  كرـصن  هبلقب و  کـّبحأ  نم  و  داـبعلا ، لاـمعأ  ثلث  باوث  لـثم  هل  ناـک  هبلقب  کـّبحأ 

نینمؤملاریما هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوـسر  ینعی : [ . 11 «. ] دابعلا لامعأ  باوث  لثم  هل  ناک  هدـی  هناسلب و  كرـصن  هبلقب و  کـّبحأ 
سک ره  هک  تسا  نینچ  وا  نأش  هکیتسردـب  سپ  دـشاب ، یم  دَـحَا ) هللا  َوُه  ُْلق   ) هروس لَثم  امـش  لَثَم  هک  قیقحت  هب  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  )

ود هک  تسا  نآ  دـننام  دـناوخب ؛ هبترم  ود  سک  ره  و  تسا ، هدرک  تئارق  ار  نآرق  مّوس  کی  هک  تسا  نآ  لثم  دـناوخب ، ار  نآ  هبترم  کی 
نینچمه . دـشاب هدرک  تئارق  ار  نآرق  ماـمت  هک  تسا  نآ  دـننام  دـناوخب ، هـبترم  هـس  ار  نآ  سک  ره  و  تـسا ، هدرک  تـئارق  ار  نآرق  مّوـس 
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دوخ بلق  هب  ارامـش  سک  ره  و  تسا ، ناگدـنب  همه  لامعا  مّوس  کی  باوث  لـثم  وا  يارب  زا  درادـب  تسود  دوخ  بلق  اـب  ار  امـش  سکره 
هب هتـشاد و  تسود  شبلق  هب  ارامـش  سکره  ،و  تسا ناگدنب  لامعا  مّوس  ود  باوث  لثم  وا  يارب  زا  دـنک  يرای  شنابز  هب  هتـشاد و  تسود 
یف (« مالسلا هیلع  ) يرکسعلا مامإلا  ریـسفت   » نع اضیأ ، هیف  .2 ــ  تسا ناگدـنب  لامعا  همه  باوث  لثم  وا  يارب  زا  دـنک ، يرای  تسد  ناـبز و 
یلص ) دّمحم ّیلع  مهمرکأ  و  ّيدل ، مهلضفا  و  یّقحب ، نوماّوقلا  ّیلإ  قلخلا  ّبحأ  کلذک  :» یلاعت هللا  نع  مالـسلا ) هیلع   ) لقن ام  لمج  رکذ 

و ّقحلا ، ۀّمئأ  نم  طسقلاب  نیماّوقلا  نم  هدعب  نم  ّمث  یضترملا ، یفطصملا  خأ  ّیلع  هدعب  مهلضفأ  مهمرکأ و  و  يرولا ، دّیـس  هلآو ) هیلع  هللا 
: ینعی [ . 12 «. ] مهتنوعم نکی  مل  نإ  و  مهئادعأ ، ضغبأ  مهّبحأ و  نم  مهدـعب  ّیلإ  قلخلا  ّبحأ  و  مهّقح ، یلع  مهناعأ  نم  مهدـعب  مهلـضفأ 
؛ نـم دزن  ناـنآ  مرکا  لـضفا و  و  دـنا ، هتـشاد  اـپ  رب  ارم  ّقـح  هـک  دنتــسه  یناـسک  نـم  دزن  قـلخ  نیرتـبوبحم  هدوـمرف : هنأـش  ّلجدـنوادخ 

ردارب مالـسلا ) هیلع   ) ّیلع نم  دزن  اـهنآ  مرکا  لـضفا و  وا  زا  دـعب  و  تسا ، قئـالخ  ياـقآ  دّیـس و  هک  تسا  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم
زا دـعب  اهنآ  لضفا  و  دنتـسه ، طسق  هدـنراد  اپ  رب  هک  یئاهنآ  دنتـسه ، ّقح  رب  ماما  هک  یناسک  وا  زا  دـعب  سپـس  تسا ، یـضترم  یفطـصم ؛
هک دنتسه  یناسک  ناگدننک ؛ يرای  نیا  زا  دعب  نم  دزن  قلخ  نیرتبوبحم  و  دننک ، یم  يرای  ناشّقح  يارب  ار  اهنآ  هک  دنتـسه  یناسک  ناشیا 

دانسإلاب (« هرس سدق  ) دیفملا سلاجم   » نع ًاضیأ  هیف  .3 ــ  دننکن يرای  دنچ  ره  دنراد و  یم  نمشد  ار  اهنآ  نانمشد  دنراد و  تسود  ار  اهنآ 
هبلقب و انّبحأ  نمو  اهیف ، نحن  یّتلا  ۀفرغلا  یف  انعم  وه  هناسلو ، هدـیب  انرـصنو  هبلقب  انّبحأ  نم  : » لاق ّهنأ  مالـسلا ،) امهیلع  ) ّیلع نب  نسحلا  نع 
( مالسلا هیلع  ) نسح ماما  ترضح  ینعی : [ . 13 «. ] ۀّنجلا یفوهف  هناسلوهدیب ، ّفکو  هبلقب  انّبحأ  نمو  ۀـجردب ، کلذ  نود  وهف  هناسلبانرـصن ،
ام اب  مینکاس  نآ  رد  ام  هک  یتشهب  ياه  هفرغ  رد  وا  دـنک ، يرای  شنابز  تسد و  اب  هتـشاد و  تسود  شدوخ  بلق  اب  ار  ام  سک  ره  دومرف :

ياج ام  ماقم  زا  رت  نیئاپ  هجرد  کی  تشهب  رد  وا  سپ  دـنک ، يرای  شنابز  اب  هتـشاد و  تسود  دوخ  بلق  اب  اراـم  سک  ره  و  دوب ، دـهاوخ 
هیف و  .4 ــ  دوب دـهاوخ  تشهب  رد  وا  سپ  دراد ، زاب  اـم  رب  ملظ  زا  ار  شناـبز  تسد و  هتـشاد و  تسود  دوخ  بلق  اـب  اراـم  سکره  و  دراد ،

ثـالث ۀـّنجلا  یف  هلآو :) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوـسر  لاـق  : » لاـق مالـسلا ،) اـمهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  نع  دانـسإلاب  نساـحملا ،»  » نع اـضیأ 
هبلقب و انّبحأ  نم  ۀیناثلا  ۀـجردلا  یف  و  هدـی ، هناسلب و  انرـصن  هبلقب و  انّبحأ  نمل  نانجلا  تاجرد  یلعأف  تاکرد ، ثالث  راّنلا  یف  و  تاجرد ،

یف و  هدـی ، هناسلب و  انیلع  ناعأ  هبلقب و  انـضغبأ  نم  راـنلا  نم  كردـلا  لفـسأ  یف  و  هبلقب ، اـنّبحأ  نم  ۀـثلاثلا  ۀـجردلا  یف  و  هناـسلب ، انرـصن 
هیلع  ) نیدباعلا نیز  ماما  ترضح  ینعی : [ . 14 «. ] هبلقب انضغبأ  نم  ۀثلاثلا  كردلا  یف  و  هناسلب ، انیلع  ناعأ  هبلقب و  انضغبأ  نم  ۀیناثلا  كردلا 

هجرد و هس  تشهب  رد  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  هک  هدومن  تیاور  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترـضح  زا  مالـسلا )
تـسد نابز و  اب  هتـشاد و  تسود  دوخ  بلق  اـب  ار  اـم  هک  تسا  یناـسک  صوصخم  تشهب  تاـجرد  یلعا  سپ  تسا ، هکرد  هس  مّنهج  رد 

هک دنیناسک  مّوس  هجرد  رد  و  دننک ، يرای  ناشنابز  اب  هتـشاد و  تسود  دوخ  بلق  اب  ار  ام  هک  دـنیناسک  مّود  هجرد  رد  و  دـننک ، يرای  دوخ 
تسد نابز و  اب  ام  رب  ملظ  رد  هتشاد و  نمشد  بلق  اب  ارام  هک  دنیناسک  شتآ  كرد  لفسا  رد  .و  دشاب هتشاد  تسود  دوخ  بلق  اب  طقف  ارام 

رد و  دننک ، يرای  دوخ  نابز  اب  ام  رب  ملظ  رد  دوخ و  بلق  اب  ار  ام  دنراد  نمـشد  هک  دـنیناسک  شتآ  زا  مّود  كرد  رد  و  دـننک ، يرای  دوخ 
ۀمایقلا موی  عفاش  ّینإ  هلآو :) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  یلائل ،»  » یف و  .5 ــ  دنرادب نمـشد  دوخ  بلق  اب  ار  ام  هک  دنییناسک  مّوس  كرد 

لجر و  ناسللاب ، یتّیرذل  ّبحأ  لجر  و  قیضملا ، دنع  یتّیرذل  هلام  لذب  لجر  و  یتیّرذ ، رصن  لجر  ایندلا : لهأ  بونذب  اوؤآج  ول  ۀعبرأل و 
رفنراهچ يارب  زا  تمایقزور  رد  نم  انامه  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) لوسر ترـضح  ینعی : [ . 15 «. ] اودّرـش وأ  اودرّطا  اذإ  یتّیرذل  یعس 

هک يدرم  يرگید  . دـیامن يرایارم  هّیرذ  هک  يدرم  یکی  : دـنیایب ایند  لها  همه  ناـهانگ  اـب  زور  نآ  رد  ناـنآ  هچرگ  درک ؛ مهاوخ  تعاـفش 
مراهچ .و  دـیامن یتسود  دوخ  بلق  نابز و  اب  نم  هّیرذ  اـب  هک  يدرم  يرگید  . دـیامن لذـب  اـهنآ  یتسدـگنت  لاـح  رد  نم  هّیرذ  هب  ار  شلاـم 

و .6 ــ  دیامن یعس  دنشاب ــ  هدش  رود  ناشنکـسم  نطو و  زا  و  ناشّقح ، زا  دنـشاب  عونمم  هک  یتلاح  رد  نم ــ  هّیرذ  جئاوح  رد  هک  یـصخش 
عم هیلع  هتّمُأ  فـئاوط  دورو  رکذ  یف  هلآو ،) هـیلع  هللا  یلـص   ) ّیبـنلا نـع  ثیدـحلا  نمـض  یف  مالـسلا ») هـیلع   ) هّینیـسحلا صئاـصخلا   » یف

دّمحم ۀـّمُأ  نم  يوقتلا  دـیحوتلا و  ۀـملک  لهأ  نحن  : نولوقیف متنأ ؟ نم  مهل : لوقأـف  ًارون ، مههوجو  عملت  ۀـیار  ّیلع  درت  ّمث  :» لاـق مهتاـیار ،
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(، هلآو هیلع  هللا  یلص  ) انّیبن ۀیّرذ  انّبحأ  و  همارح ، انمّرح  و  هلالح ، انللحأ  اّنبر و  باتک  انلمح  ّقحلا ، لهأ  ۀّیقب  نحن  و  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  )
، متلق امک  ایندلا  یف  متنک  دقل  و  دّمحم ، مکّیبن  انأف  اورشبأ ؛ مهل : لوقأف  . مهاوان نم  مهعم  انلتاق  و  انـسفنأ ، هب  انرـصن  ام  ّلک  نم  مهانرـصن  و 

یلص  ) لوسر ترضح  ینعی : [ . 16 «. ] نیدبآلا دبأ  اهیف  نیدلاخ  ۀّنجلا  نولخدی  ّمث  نیرشبتسم ، نیّیورم  نوردصیف  یضوح ، نم  مهیقسأ  ّمث 
: میوگ یم  اـهنآ  هب  سپ  دـنوش ، یم  دراو  نم  رب  دـشخرد  یم  روـن  زا  اـهنآ  ياـهتروص  هک  یعمج  تماـیق  زور  رد  دوـمرف : هلآو ) هیلع  هللا 

باتک هک  ّقح  لها  زا  هّّیقب  میئام  و  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص   ) دّـمحم تّما  زا  اوقت  دـیحوت و  هملک  لها  میئام  دـنیوگ : یم  ؟ اـه امـش  دـیتسیک 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) دوخ ربمایپ  هّیرذ  و  میتسناد ، مارح  ار  نآ  مارح  و  میتسناد ، لالح  ار  نآ  لالح  و  میدومن ، لمح  ار  دوخ  راـگدرورپ 

گنج دـندرک  یم  ینمـشد  اهنآ  اب  هک  یناسک  اب  و  میدومن ، يرای  میدرک ؛ یم  يرای  نآ  هبار  دوخ  هچنآ  هب  ار  ناـنآ  و  میتشاد ، تسود  ار 
زا ار  اهنآ  و  دیتفگ ، هک  دیدوب  نانچ  ایند  رد  امـش  قیقحت  هب  و  دّمحم ، امـش  ّیبن  منم  ار ؛ امـش  داب  هدژم  میوگ : یم  اهنآ  هب  نم  سپ  . میدرک
هک یتلاح  رد  دـنوش  یم  تشهب  لـخاد  سپـس  دنـشاب ، دونـشخ  باریـس و  هک  یتلاـح  رد  دـندرگ  یم  رب  سپ  مهد ، یم  بآ  دوخ  ضوح 
هللا مادأ  خیشلا ـ  لاق  لاق : همالک ــ  نمض  یف  هنع ــ ،) هللا  یضر  ) یـضترملا دّیـس  يدهلا  ملع  نع  راحبلا »  » یف و  .7 ــ  دنشاب نآ  رد  هشیمه 

دّمحم ابأ  یّنکی  ناک  و  مالسلا ،) هیلع   ) یسوم نسحلا  یبأ  دعب  و  مالسلا ،) هیلع   ) هللا دبع  یبأ  باحـصأ  ربکأ  نم  مکح  نب  ماشه  و  « :ـ  هّزع
ّهنأ مالـسلا ،) هیلع  ) دّمحم نبرفعج  هللادـبع  یبأ  دـنع  هّولع  هتبترم و  نم  غلب  و  ۀـفوکلاب ، ًامیقم  ناکو  نابیـش ، ینب  یلوم  ناک  و  مکح ، ابأ  و 

و بوقعی ، نب  سنوی  و  رصاملا ، نب  سیق  و  نیعأ ، نب  نارمحک  ۀعیشلا ، خویش  هسلجم  یف  و  ًاضراع ، ّطتخا  ام  لّوأ  مالغ  وه  و  ینمب ، لخد 
کلذ ّنأ  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع وبأ  يأر  اّملف  هنم ، ًاّنـس  ربکأ  وه  نم  ّالإ  مهیف  سیل  مهتعاـمج و  یلع  هعفرف  مهریغ ، لوحـألا و  رفعج  یبأ 

یف ثیدحلا  نمض  یف  بوقعی ، نب  سنوی  نع  یفاکلا »  » یف و  8 ــ  [ . 17 «. ] هدی هناسل و  هبلقب و  انرصان  اذه  : » لاق هباحصأ ، یلع  ربک  لعفلا 
يرت نم  رظتناف  بابلا  یلإ  جرخا  مالسلا :) هیلع   ) لاق لاق : نأ  یلإ  ۀباحصأ  ةرظانمل  مالـسلا ،) هیلع   ) هللادبع یبأ  دنع  ءاج  یماش  لجر  ۀعقاو 
سیق تلخدأ  و  مالکلا ، نسحی  ناک  و  لوحألا ، تلخدأ  و  مالکلا ، نسحی  ناک  و  نیعأ ، نب  نارمح  تلخدأف  لاق : هلخدأـف ، نیمّلکتملا  نم 

ناک و  سلجملا ، انبّرقتسا  اّملف  مالسلا ،) امهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  نم  مالکلا  مّلعت  دق  ناک  و  ًامالک ، مهنـسحأ  يدنع  ناک  و  رـصاملا ، نب 
، بخی ریعبب  وه  اذإف  هتزاف  نم  هسأر  جرخاف  ۀبورضم ، هل  ةزاف  یف  مرحلا  فرط  یف  لبج  یف  ًاماّیأ  ّرقتسی  ّجحلا  لبق  مالسلا ) هیلع   ) هللادبعوبأ
ام لّوأ  وه  و  مکحلا ، نب  ماشه  دروف  لاق : ، هل ۀـّبحملا  دـیدش  ناک  لیقع ، دـلو  نم  لجر  ًاماشه  ّنأ  اننظف  لاق : ۀـبعکلا ، ّبر  ماـشه و  لاـقف :

[18 «. ] هدیب هناسل و  هبلقب و  انرـصان  : » لاق و  مالـسلا ،) هیلع   ) هللادبع وبأ  هل  عّسوف  لاق : هنم ، ًاّنـس  ربکأ  وه  نم  ّالإ  انیف  سیل  و  هتیحل ، تطتخا 
ترضح دش ، بایفرش  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  تمدخ  مکح  نب  ماشه  یتقو  هک  تسنآ  تیاور  ود  نیا  رد  ام  دهاش  لحم  هصالخ  .

همه رب  ار  وا  ،و  دوب یناوج  ّنس  رد  و  دوب ، هدـیئور  شـضراع  طخ  هزاـت  وا  هکنآ  اـب  دـنداد ، ياـج  ناـشدوخ  راـنک  هدومرف و  لـیلجت  وا  زا 
نایب نینچ  ار  لیلجت  نیا  تهج  سپ  تشاد ، مدقم  دندوب ــ  خویش  ءالجا  زا  مامت  هک  یتلاح  رد  دندوب ــ  رضاح  شرضحم  رد  هک  باحصا 

و ةّوبنلا ، ةرجش  نحن  : » فیرشلا همالک  نمض  یف  هغالبلا » جهن   » یف و  .9 ــ  تسا شتسد  نابز و  بلق و  اب  ام  هدننک  يرای  رصان و  وا  دومرف :
«. ةوطـسلا رظتنی  انـضغبم  انّودع و  و  ۀمحرلا ، رظتنی  انّبحم  انرـصان و  ۀمکحلا ، عیبانی  ملعلا و  نداعم  و  ۀـکئالملا ، فلتخم  و  ۀـلاسرلا ، طبحم 

، هکئالم دمآ  تفر و  ماقم  و  یهلا ، تالاسر  ندمآ  دورف  لحم  میئام  و  هتشگ ، ادیوه  نآ  زا  تّوبن  هرمث  هک  هبّیط  هرجـش  میئام  ینعی : [ . 19]
یـسک ام و  نمـشد  و  تسا ، یهلا  تمحر  ضرعم  رد  هشیمه  ام  تسود  ام و  هدننک  يرای  تمکح ، ياه  همـشچ  ملع و  ياهندـعم  میئام  و 

(، مالسلا هیلع   ) نیـسحلا هللا  دبع  یبأ  نع  دهاشملا »  » یف و  .10 ــ  تسا یهلا  دیدش  باذـع  ضرعم  رد  هشیمه  دراد  لد  رد  ار  ام  ضغب  هک 
ّنأ هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) يّدج ینربخأ  دقف  نانجلا ، نم  ۀـیلاعلا  تاجردـلا  یف  نوکیف  هسفنب ، انرـصن  نم  و  :» هباحـصأل البرک  یف  لاق  ّهنأ 
ّهنإف هناسلب  انرصن  نم  و  مالسلا ،) هیلع  ) مئاقلا هدلو  رصن  ینرصن و  دقف  هرـصن  نمف  ًاناشطع ، ًادیحو  ًابیرغ  البرک  ّفطب  لتقی  نیـسحلا  يدلو 
ناج هب  ار  ام  سکره  دومرف : دوخ  باحصا  هب  البرک  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هللادبع  یبا  ترـضح  ینعی : [ . 20 «. ] ۀمایقلا موی  انبزح  یف 

: هک دنداد  رب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مراوگرزب ّدج  ارم  هک  قیقحت  هب  سپ  دـشاب ، یم  تشهب  يالاب  تاجرد  رد  وا  ماقم  دـیامن ، يرای  دوخ 
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ره سپ  دشاب ، هنشت  اهنت و  روای و  رای و  یب  هکیلاح  رد  دوش ، یم  دیهش  البرک ــ  ینعی  برک ــ  رپ  نیمز  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح مدنزرف 
موـحرم تاـیحلا » نیع   » رد و  .11 ــ  تسا هدرک  يراـی  ار  مالـسلا ) هیلع   ) مئاـق وا  دـنزرف  ارم و  هک  قـیقحت  هب  سپ  دـنک ، يراـی  ار  وا  سک 

رد کـی  زا  تسا ، رد  تشه  تشهب  يارب  :» دومرف ترـضح  هک  هدـش  لـقن  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما زا  ربتعم  دنـس  هب  یتـیاور  یـسلجم 
و دنوش ، یم  لخاد  ام  ناتـسود  نایعیـش و  رگید )  ) رد جنپ  زا  و  ناحلاص ، ءادهـش و  رگید  رد  زا  و  دنوش ، یم  لخاد  ناقیّدـص  ناربمغیپ و 
رد نم  تماما  هب  تسا و  هدرک  يرای  ارم  سک  ره  ارم و  ناتسود  نایعیش و  ادنوادخ ! : میوگ یم  منک و  یم  اعد  متسیا و  یم  طارـص  رب  نم 

تعافش ار  وت  و  میدرک ؛ باجتسم  ار  وت  ياعد  هک : دسر  رد  یهلا  شرع  ياهتنم  زا  ادن  لاح  نآ  رد  . نارذگب تمالس  هب  هتشاد ؛ داقتعا  ایند 
ای راتفگ  اب  دنا  هدرک  داهج  نم  نانمشد  اب  دنا و  هدرک  يرای  ارم  هک  نانآ  نم و  ناتسود  نایعیش و  زا  کی  ره  سپ  . تنایعیش ّقح  رد  میداد 
یم لخاد  ناناملـسم  ریاس  متـشه  ِرد  زا  و  دـننک ، تعافـش  ار  دوخ  ناتـسود  ناشیوخ و  ناگیاسمه و  زا  سک  رازه  داتفه  ناـشرادرک ؛ اـب 

رابخا اّما  و  [ . 21 . ] دشابن تیبلها  ام  ضغب  زا  يا  هّرذ  ردق  هب  ناشیا  لد  رد  و  دنشاب ، هتشاد  نیتداهـش  هب  رارقا  هک  یتعامج  نآ  ینعی  دنوش ،
دننام دوش  یم  لصاح  نآ  هب  ترصن  قادصم  هک  یئاهناونع  تاّیفیک و  لضف  رد  هچنآ  ًاصوصخ  میدرک  نایب  هک  يرابخا  نیا  زا  ریغ  رگید 

. دش دهاوخ  هراشا  مّود  لصف  رد  یلاعت  هللا  ءاش  نا  نآ  ریغ  مظن و  تروص  هب  هچ  رثن و  تروصب  هچ  حیادم  یثارم و  ءاشنا 

نید رما  رد  هللا  یلو  ترضح  يرای  ترصن و  تایفیک  نایب  رد 

اوقت تفص  اب  مئاق  ترضح  يرای  ترصن و 

هراشا

زا ّتیفیک  هدزاود  هب  اـجنیا  رد  هک  دوـش ، یم  لـصاح  دـنچ  ینیواـنع  هـب  نـید ؛ رما  رد  مالـسلا ) هـیلع   ) هللا یلو  ترـضح  يراـی  ترـصن و 
يراـی اوـقت  اـب  هکنیا  رب  ینعی  بلطم ــ  نیا  رب  و  تسا . اوـقت  لّوا ؛ ّتیفیک  : مینک یم  هراـشا  راـصتخا  هجو  رب  اـهنآ  نـیرت  مزـال  نیرتـمهم و 

ترـضح شیامرف  لّوا : : میوش یم  رّکذـتم  ار  اـهنآ  زا  یـضعب  ـالامجا  هک  میراد ، يرایـسب  دـهاوش  دوش ــ  یم  لـصاح  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما
ّنإ الأ و  :» دنا هتـشون  هرـصب ــ  رد  ناشیا  لماع  فینح ــ  نب  نامثع  هب  هک  يا  همان  نمـض  رد  هغالبلا » جهن   » رد مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما

مّکنإ ال الأ و  هیـصرُقب ، همعُط  نم  و  هیرمطب ، هایند  نم  یفتکا  دـق  مکمامإ  ّنإ  الأ و  هملع ، رونب  ئیـضتسی  و  هب ، يدـتقی  ًامامإ  مومأـم  ّلـکل 
ماما و دـیاب  یـسک  ره  يارب  زا  انامه  دیـشاب ! هاـگآ  ینعی : [ . 22 «. ] دادـس ۀّـفع و  داـهتجا و  عروب و  ینونیعأ  نکل  و  کـلذ ، یلع  نوردـقت 

امش ياقآ  ماما و  انامه  دیشاب ! هاگآ  . دبایب تیاده  وا  ملع  رون  یئانشور  هب  و  دنک ، يوریپ  وا  زا  دوخ  لاوحا  لامعا و  رد  هک  دشاب  یئاوشیپ 
امـش انامه  دیـشاب ! هاگآ  . هدرک تعانق  افتکا و  نان  صرق  ود  هب  نآ  ماعط  زا  هنهک و  هماج  ود  هب  نآ  ياهتنیز  زا  دوخ و  يایند  زا  قیقحت  هب 

زا سفن  ّفک  هب  یهلا و  تابجاو  ضئارف و  رد  ششوک  هبو  تسا  مارح  هچنآ  زا  بانتجا  هب  ارم  نکل  و  دیرادن ، تعانق  عون  نیا  رب  یئاناوت 
دّمحم ماما  ترـضح  زا  یفاک »  » باتک رد  مّود : . دـینک يرای  تسا  تسرد  حیحـص و  هار  هچنآ  رد  یعـس  هب  ایند و  لها  زا  ّقلمت  تجاـح و 

ّنإ ًاجرف ، ّلجوّزع  هللا  دنع  هل  ناک  عرولاب  ّلجوّزع  هللا  یقل  نم  ّهنإف  عرولاب ، انونیعأ  :» دومرف ترـضح  هک  هدومن  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب
َنـسح َو  َنیِحلاّـصلا  َءادَـهُّشلا و  َنیقیدِّصلا و  َو  َنییبَّنلا  ْنِم  مِْهیَلَع  هللا  َمَْعنَا  َنیذَّلا  َعَـم  َکـِئلوُاَف  َُهلوُـسَر  َو  هللا  ِعُِـطی  ْنَم  : ) لوـقی ّلـجوّزع  هللا 

، دـیئامن يرای  یهلا  مراحم  زا  ندومن  بانتجا  هب  ار  ام  ینعی : [ . 24 «. ] نوحلاصلا ءادهـشلا و  قیدّصلا و  اّنم  ّیبنلا و  اّنمف  [ 23 ( ] ًاقیفَر َِکئلُوا 
دنوادخ هکیتسردب  تسا ، دئادش  زا  لماک  جرف  دنوادخ  دزن  وا  يارب  دیامن ، تاقالم  عرو  لاح  اب  ار  ّلجوّزع  دـنوادخ  سک  ره  انامه  سپ 

هّصاخ ياهتمحر  یهلا و  برق  راوج  رد  هک  یناسک  اب  نانیا  سپ  دنیامن ؛ تعاطا  ار  وا  لوسر  ادخ و  هکیناسک  دیامرف : یم  دیجم  مالک  رد 
« یفاک  » باتک رد  مّوس : . دوب دنهاوخ  نکاس  ءاحلـص  ءادهـش و  نیقیدص و  نیّیبن و  زا  تسا  هدومرف  ماعنا  اهنآ  رب  دـنوادخ  هک  تشهب  رد  وا 
ملع و ۀفأر و  لهأ  و  ةافـشلا ، لبذ  نوطبلا ، صمخ  ّیلع  ۀعیـش  ّنإ  :» دومرف ترـضح  هک  هدـش  تیاور  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  زا 
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یلاخ و ياهمکش  هیلع  هللا  تاولص  یلع  نایعیـش  انامه  ینعی : [ . 25 «. ] داهتجالا عرولاب و  هیلع  متنأ  ام  یلع  اونیعأف  ۀـینابهرلاب  نوفرعی  ملح ،
هب نانآ  و  دنتـسه ، يرابدرب  ملع و  تفأر و  لها  ناـنآ  و  يراد ــ  هزور  يداـیز  یگنـسرگ و  تّدـش  تهج  زا  ینعی  دـنراد  کـشخ  یناـبل 

ءایلوا تیالو  زا  دـیتسه  نآ  رب  هچنآ  زا  تظفاـحم  يارب  سپ  دـنوش ، یم  هتخانـش  اـهنآ  لاـمعا  لاوحا و  زا  اـیند و  لـها  زا  ضارعا  تّدـش 
يراـی کـمک و  تاـبجاو  ماـجنا  رد  داـیز  شـشوک  یهلا و  مراـحم  زا  ندوـمن  باـنتجا  اـب  مالـسلا ) مـهیلع   ) نیرهاـط هّـمئا  نیموـصعم و 

مکتاعارمل نیلمهم  ریغ  ّانإ  :» دیامرف یم  هک  هدیسر ، هیلع  هللا  ةاولصرمألا  بحاص  ترضح  عیقوت  زا  يا  هلمج  نمـض  رد  هچنآ  مراهچ : . دینک
تقانأ دق  ۀنتف  نم  مکثابتنا  یلع  انورهاظ  هلالج و  ّلج  هللا  اوّقتاف  ءادعألا ، مکملطتـسا  ءالبلا و  مکب  لزنل  کلذ  الولو  مکرکذل ، نیـسانال  و 
يالب امـش  هب  هنیآ  ره  دوبن ؛ نیا  رگا  و  میا ، هدومنن  شومارف  ار  امـش  داـی  میا و  هدرکن  امـش  تاـعارم  رد  لاـمها  اـم  ینعی : [ . 26 «. ] مکیلع

امش ندروآ  نوریب  رب  ار  ام  و  دینک ، هشیپ  اوقت  دنوادخ و  زا  دیزیهرپب  سپ  دندرک ، یم  لصاتسم  ار  امـش  نانمـشد  و  دش ، یم  لزان  تخس 
دوش یم  لصاح  مالسلا ) هیلع   ) ماما يرای  عرو ؛ اوقت و  اب  هنوگچ  هکنیا  تمکح  اّما  و  «. دینک يرای  تسا ؛ هدش  فرشم  امش  رب  هکیا  هنتف  زا 

مه اهنیا  زا  مادک  ره  و  تسا ، وا  زا  يررـض  عفد  ای  وا  هب  یعفن  ندناسر  رد  وا  اب  یهارمه  یـسک ؛ يرای  ترـصن و  زا  روظنم  هک : تسا  نیا 
نکمم اهنیا  زا  مادکره  زاب  و  دشاب ، وا  نیقّلعتم  ای  لام  ای  دالوا  لها و  هب  تبـسن  ای  وا  يوربآ  ضرع و  هب  ای  وا  ناج  هب  تبـسن  تسا  نکمم 

. دشاب يورُخا  ای  يویند  روما  رد  تسا 

دنک یم  يرای  ار  ترضح  اهنآ  اب  نمؤم  هک  اوقت  نیوانع 

تبسن تسا  یعفن  مادکره  رد  هک  دیامن ، یم  يرای  ترصن و  ار  مالسلا ) هیلع   ) ماما ناونع  دنچ  اب  اوقت ؛ تفص  لیصحت  رد  نمؤم  نیاربانب ؛
بناج زا  ترضحنآ  هک  يروما  نیرتمهم  نیرتگرزب و  زا  لّوا : ناونع  . میدرک نایب  هک  یتاهج  همه  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما كرابم  دوجو  هب 

نآ لها  زا  هدوب و  مدق  تباث  ّقح  قیرط  رد  هکنآ  ات  تسا ، حالـص  ریخ و  يوسب  اهنآ  داشرا  ناگدنب و  تیاده  دـنراد ؛ هنأش  ّلج  دـنوادخ 
وا ندیـسر  عقاو ؛ رد  هچ  رگا  دوش ، حالـص  ریخ و  لها  زا  هکنآ  ات  دنک  داشرا  تیاده و  ار  ناگدنب  زا  رفن  کی  ناسنا  هاگ  ره  سپ  . دـنوشب
وا تیاده  رد  ناسنا  هک  يرهاظ  هبترم  نامه  هب  نکل  دشاب ، یم  هنأش  ّلج  دـنوادخ  بناج  زا  ناشیا  دوخ  هضافا  زا  حالـص  هبتر  هجرد و  هب 

حالص هب  تیاده  داشرا و  ار  يرگید  ناسنا  هک  دنک  یمن  یقرف  رما  نیا  رد  و  تسا ، هدرک  يرای  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسا ؛ هدش  هلیـسو 
ریخ و هب  ار  وا  دـیاب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسیئاهنآ  زا  یکی  مه  وا  دوخ  سپ  دوش ، اوقت  اب  هدومن و  حالـصا  ار  شدوخ  ای  دـیامن  اوقت  و 

راهطا هّمئا  تاروتـسد  هب  ملع  تفرعم و  لیـصحت  هب  فوقوم  یبلق  هچ  يرهاظ و  هچ  یعقاو  ياوقت  نوچ  .و  دنیامرف داشرا  تیاده و  حالص 
تاروتـسد نآ  هب  لـمع  يوریپ و  تیعبت و  هب  و  تسا ،ــ  نآ  بادآ  فئاـظو و  اوـقت و  تقیقح  ناـیب  رد  هک  یتاروتـسد  مالـسلا ــ ) مهیلع  )

عییـضت و  اهنآ ؛ ثیداحا  رابخا و  ءایحا  و  مالـسلا ؛) مهیلع  ) راـهطا هّمئا  رما  ءاـیحا  اـب  ّتیعبت ؛ لـمع و  تفرعم و  نیا  هک  تسا  نشور  تسا ؛
زا ءاـقبا  ءاـیحا و  نیا  .و  دـیامن یم  ادـیپ  قّقحت  هدـش و  لـصاح  راـبخا  نآ  راـهظا  ءاـقبا و  و  یقّتم ، هدـنب  نیا  هب  تبـسن  ناـش  رماوا  ندـشن 
نآ هب  يدایز  دیکأت  و  هدوب ، ناشیا  ّتیبوبحم  تیاضر و  دروم  هک  تسا  مالسلا ) هیلع  ) ماما هب  تبـسن  ترـصن  ماسقا  نیرتّمهم  نیرتگرزب و 

تیاده هکلب  دراد ، یعقاو  رثا  تسا و  رثؤم  يراتفگ  تیاده  ربارب  نیدنچ  یلمع  تیادـه  تیادـه ؛ ماقم  رد  هکنآ  مّود : ناونع  . تسا هدـش 
هّبنت و بجوم  وا  ياوقت  يرهاظ  راثآ  نامه  دش  اوقت  لها  یـسک  هاگره  سپ  دنک ، یمن  ادیپ  يرثا  نادـنچ  یلمع  تیادـه  نودـب  يراتفگ 

نید رما  رد  هللا  ّیلو  ِيرای  ترـصن و  عاونا  زا  ناگدنب ؛ تیاده  هک  دش  دهاوخ  نایب  یلاعت  هللا  ءاش  نا  .و  دوش یم  نارگید  تیاده  رّکذـت و 
ًاعقاو نمؤم  هدنب  هاگ  ره  هکنآ  مّوس : ناونع  . تسا هدش  حیرصت  [ 28 « ] ملع  » باب و  [ 27 « ] عرو  » باب رد  یفاک »  » رد بلطم  نیا  هب  و  تسا ،

: هدـش دراو  هچنانچ  تسا ، مالـسلا ) هیلع   ) ماما فرـش  تّزع و  بجوم  نیا  دـیدرگ ، رهاظ  وا  زا  لامک  راـثآ  دـش و  فصّتم  اوقت  فصو  هب 
فرش ّزع و  بجوم  دبع  لامک  و  تسا ، ردپ  فرش  ّزع و  بجوم  دنزرف  لامک  هک  تسا  حضاو  [ . 29 «. ] ًانیَش اَنل  اُونوُکَت  ًانیَز و ال  اَنل  اُونوُک  »

نیب ام  تاباستنا  نیا  همه  و  تسا ، ناسنا  ّزع  فرش و  بجوم  دشاب ــ  ناسنا  تاقّلعتم  هچ  ره  و  تسود ــ  بحاصم و  لامک  و  تسا ، یلوم 
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یعقاو ياوقت  بتارم  هکنآ  مراهچ : ناونع  [ . 30 . ] تسا هدش  دراو  دروم  نیا  رد  يدایز  رابخا  و  تسا ، تباث  نینمؤم  و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
اوقت لیـصحت  یپ  رد  ًاعقاو  نمؤم  صخـش  ره  هچناـنچ  نیارباـنب ؛ تسا ، هدـش  دراو  مالـسلا ) مهیلع   ) راـهطا هّمئا  زا  هک  تسا  یهجو  نآ  رب 

میظعت اهنآ و  رما  هب  ندش  میلـست  يوریپ ؛ تیعبت و  نیا  رد  دـیامن و  ّتیعبت  الماک  ار  مالـسلا ) مهیلع  ) اهنآ لاوقا  لاعفا و  دـیاب  ًامتح  دـشاب ،
ناونع . تسا یلماک  يرای  ترـصن و  اهنآ  عیفر  ماقم  ندیدرگ  رهاظ  هب  تبـسن  رما  نیا  و  دوش ، یم  لصاح  مالـسلا ) مهیلع  ) اهنآ لیلج  نأش 
نیمه و  دش ، دهاوخ  لخاد  مالسلا ) مهیلع  ) اهنآ یعقاو  نایعیش  ءایلوا و  هرمز  رد  اوقت  فیرش  فصو  هب  فاّصتا  هطـساوب  هدنب  هکنآ  مجنپ :

ّزع و هب  تبـسن  ترـصن  نیا  و  تسا ، راکـشآ  یترـصن  تسا ــ  اهنآ  ددـع  یتدایز  بجوم  هک  اهنآ ــ  ءایلوا  ناتـسود و  رد  هرمز  رد  لوخد 
ممُالا مکب  یهابُا  ّینإف  اورثکت  اولـسانت  اوحکانت و  :» دومرف هک  تسا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) يوبن ثیدح  مه  نیا  دّیؤم  و  تسا ، اهنآ  فرش 

ياهتُّما نایم  رد  دوخ  تاهابم  بجوم  دشاب ــ  یطقس  ولو  ار ــ  تُّما  امش  ددع  ندش  دایز  ترـضحنآ : هک  [ . 31 «. ] طقسلاب ول  ۀمایقلا و  موی 
، تسا تمحر  لوزن  الب و  عفر  بجوم  یعمجم  یناکم و  ره  رد  اوقت  لها  دوجو  يدایز ؛ رابخا  ياـضتقم  هب  مشـش : ناونع  . دـناد یم  رگید 

یلماک ترصن  ناونع  نیا  .و  دوش یم  لزان  الب  دشابن  اهنآ  دوجو  رگا  هک  يروط  هب  دنـشاب ، الب  باذع و  قحتـسم  ناکم  نآ  لها  هکنیا  ولو 
ّیلو ترضح  كرابم  دوجو  نمی  هب  هّیهلا  تاضویف  همه  هک  ارچ  شکرابم ، دوجو  راثآ  روهظ  ماقم  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما هب  تبـسن  تسا 

دوجو رطاـخب  یعمجم  یناـکم و  ره  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ فرط  زا  تاـضویف  نآ  و  دوـش ، یم  رّدـقم  لزاـن و  مالـسلا ) هیلع   ) هللا
، دوش یم  راثآ  نآ  روهظ  زا  عنام  نارگید  هحیبق  لامعا  دشابناهنآ ؛ ياوقت  رگا  هک  دوش ، یم  هضافا  دنـشاب ؛ یم  اوقت  لها  زا  هک  ناشنایعیش 

اوقت هکنآ  متفه : ناونع  . دـننک یم  يرای  ترـصن و  تاضویف ؛ نیا  هضافا  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دوخ ؛ ياوقت  هطـساوب  یقّتم  دارفا  سپ 
: میتفگ هکنآ  رطاخ  هب  ناشیا ــ  ناتسود  زا  لاّهج  ینعی  ناشناقّلعتم ــ  زا  ررض  عفد  ماقم  رد  مالسلا ) هیلع   ) ترضحنآ هب  تبـسن  تسا  يرای 

یقیقح ياوقت  نمؤم  هدنب  هاگره  هکنآ  متشه : ناونع  . دوش یم  دراو  اهنآ  ریغ  رب  تمقن  الب و  دنشابن ؛ نایعیش  ناتسود و  زا  ياوقت  لها  رگا 
مدرم هاگ  ره  و  دـیامرف ، یم  رهاظ  اهنآ  زا  عقاوم  زا  یخرب  رد  ار  تامارک  زا  یـضعب  لاـعتم  دـنوادخ  دیـسر ، لاـمک  هجرد  هب  درک و  ادـیپ 

ّتبحم تفرعم و  هدیقع و  ماکحتـسا  لامک و  بجوم  دندید ، دوش ؛ یمرهاظ  هیلع  هللا  ةاولـص  هللا  ّیلو  ترـضح  نایعیـش  زا  هک  ار  یتامارک 
رد مه  هک  ناشیا  فرش  ّزع و  هب  تبـسن  مه  تسا  ترـصن  نیا  نیاربانب ؛ . دوش یم  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ كرابم  دوجو  هب  تبـسن  اهنآ 

قیرط رد  اهنآ  ءآقب  تابث و  بجوم  اریز  ناشیا ، ناتسود  ناقّلعتم و  يارب  تسا  ترصن  مه  و  دوش ، یم  رهاظ  رایغا  رظن  رد  مه  رایخا و  رظن 
یم ناگدنب  نیب  ام  دامتعا  قوثو و  لحم  دش  اوقت  لها  ًاعقاو  نمؤم  هدنب  هاگ  ره  هکنآ  مهن : ناونع  . تسا قح  میقتسم  طارص  اهنآ و  تیالو 

ثیداحا ءاقبا  ءایحا و  هب  تبسن  تسا  ترصن  وا  ياوقت  سپ  دوش ، یم  عقاو  تعاطا  دروم  دهد  ربخ  ای  دیوگب  هچ  ره  ببـس  نیا  هب  و  دوش ،
هّمئا اـب  ّتبحم  تفرعم و  رد  مدرم  بولق  تیوقت  اـهنآ و  لـئاضف  رـشن  بجوم  نینچمه  .و  نیعمجا مهیلع  هللا  ةاولـصنیموصعم  هّمئا  راـبخا  و 

زا نیّقثوـم  ناـگرزب و  زا  یـضعب  ّقـح  رد  هکنآ  یّتـح  دوـش ، یم  تسا ؛ وا  ياوـقت  رثا  زا  هک  راـشتنا  ءاـیحا و  نیا  هلیـسوب  مالـسلا ) مهیلع  )
نایعیـش و هب  تبـسن  نمؤم  ياوقت  هکنآ  مهد : ناوـنع  [ . 32 «. ] انراثآ تسردـنال  ءالؤه  الول  : » هک تسا  هدـش  دراو  نومـضم  نیا  باحـصا 
هب اوقت ــ  لها  هب  ینعی  اهنآ ــ  هب  قوثو  دامتعا و  هطـساوب  اریز  تسا ، يرای  ترـصن و  زین  اهنآ  ترخآ  رما  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ناتـسود 
رما رد  هیلع  هللا  ةاولـص  هللا  ّیلو  هب  تبـسن  تسا  ترـصن  نمؤم  ياوقت  هکنآ  مهدزای : ناونع  . دـنوش یم  ضئاف  زامن  رد  اهنآ  تعامج  ضیف 
زین اهنآ  يویند  روُما  روُما ، نیا  لاثما  تاداهش و  قالط و  حاکن و  رما  رد  اهنآ  لوق  هب  دامتعا  هطساوب  اریز  ناشیا ، ناتسود  نایعیش و  يایند 
هیلع  ) هللا ّیلو  ترـضح  تـالامک  تانوئـش و  بتارم  روهظ  هب  تبـسن  تسا  يراـی  نمؤم ؛ ياوـقت  هکنآ  مهدزاود : ناوـنع  . ددرگ یم  مظنم 
بلق هاگ  ره  و  دوش ، عمج  یبلق  يرهاظ و  ياوقت  نیب  ام  هک  دوش  یم  ققحم  یتقو  یقیقح  ياوقت  اریز  دشاب . یم  شدوخ  بلق  رد  مالسلا )

هدـش و زاب  هک  یمـشچ  نوچمه  دوش ، یم  رّونم  لد  دـش ، كاپ  تسا ــ  ایند  ّبح  اهنآ  هدـمع  لصا و  هک  لئاذر ــ  زا  اوقت  فصو  هلیـسوب 
فراع مالسلا ) هیلع   ) ماما لامک  لالج و  هب  و  دوش ، یم  انیب  یقتم  نمؤم  لد  دوش ؛ فراع  وا  لامک  هب  هدید و  ار  وا  لالج  دیشروخ و  رون 

یم عشاخ  عضاخ و  ناشیا  عیفر  ماقم  لالج و  هب  تبـسن  وا  بلق  و  دوش ، یم  رهاـظ  وا  دزن  رد  ناـشیا  ّتینارون  هبترم  و  ددرگ ، یم  ریـصب  و 
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هکنآ ات  دـنک ، یم  یعـس  اوقت  بابـسا  لیـصحت  رد  هچنآ  بسح  رب  دوش ، یم  یمـسج  ترـصن  مه  یبلق و  ترـصن  مه  ناونع ؛ نیا  .و  دوش
یم وا  دوخ  بلق  رد  اهنآ  هیلامک  بتارم  روهظ  ببس  یقیقح  ياوقت  هکنآ  رب  هوالع  ناونع ؛ نیاربانب  هکلب  . دوش یبلق  رون  تریصب و  بجوم 

ياوقت هب  بلق  هاگ  ره  :» تسا هدـش  دراو  رابخا  زا  یـضعب  رد  هکنآ  رطاخ  هب  دوش ، یم  زین  نارگید  يارب  زا  بتارم  نیا  روهظ  هلیـسو  دوش ،
بّجعت دروـم  تاـملک  نسح  هک  دـنک ، یم  ءاـقلا  ار  تـمکح  تاـملک  وا  ناـبز  رب  دـنوادخ  سپ  دـش ؛ فـصّتم  نآ  راـثآ  اـیند و  ّبـح  زا 

مهیلع  ) اهنآ هعیفر  تاماقم  تانوئش و  هب  تبـسن  دوخ  بلق  رد  اوقت  رون  هلیـسوب  هکنیا  زا  دعب  نمؤم  هدنب  سپ  [ . 33 «. ] دوش یم  ناگدنونش 
تّجح و وا  نایب  اب  و  ددرگ ، یم  ایوگ  قطان و  هدـیدرگ  رهاظ  بلق  رد  هچنآ  هب  وا  نابز  سپ  دومن ؛ ادـیپ  لماک  یئاـنیب  تریـصب و  مالـسلا )

بجوم هدش و  تّجح  مامتا  نانمـشد  رب  و  دنوش ، یم  تیاده  عفتنم و  نآ  هب  هدش و  ادـیوه  رهاظ و  ناتـسود ؛ رب  اهنآ  لامک  لضف و  لیلد 
یم ترـصن  نانمـشد  ناتـسود و  رظن  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ماـقم  روهظ  هب  تبـسن  مه  اوقت  ناونع  نیا  هب  سپ  . ددرگ یم  اـهنآ  فنا  مغر 

ناطیش عابتا  هنتف  زا  و  دننام ، یم  تباث  میقتسم  طارص  رد  نآ  ببس  هب  هک  ناشیا  ناتسود  نایعیش و  هب  تبسن  دوش  یم  ترـصن  مه  و  دوش ،
، تسا هدـش  دراو  ماـقم  ره  رد  یبلق  ترـصن  زا  دارم  ینعم و  رد  هک  تسا  یهوجو  زا  یکی  اوقت ؛ زا  ناونع  نیمه  .و  دـننام یم  ملاـس  میجر 
رد یبلق  ترـصن  يانعم  رد  هوجو  زا  رگید  یـضعب  و  دـش ، رکذ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما يرای  ترـصن و  تلیـضف  رابخا  زا  یـضعب  رد  هچناـنچ 

ترـصن مالـسلا ) هیلع   ) ماما لاوما  قوقح و  هب  تبـسن  نمؤم  ياوقت  هکنآ  مهدزیـس : ناونع  . دـمآ دـهاوخ  یلاعت  هللا  ءاش  نا  متـشه  ّتیفیک 
بجاو سمخ  رما  رد  هک  دریگ ــ  ّقلعت  وا  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما هّیلام  هبجاو  قوقح  زا  هچنآ  سپ  دش ، اوقت  اب  ًاعقاو  هدنب  هاگره  اریز  تسا ،

زا .و  تسا هدش  نایب  دوخ  ياج  رد  هچنآ  بسح  رب  دـیامن ، یم  قافنا  ؛ دـنک ادـیپ  عطق  ترـضحنآ  ياضر  هب  هک  يدروم  ره  رد  دوش ــ  یم 
و دوش ، ناشیا  رما  ءایحا  هک  تسا  یماقم  34 ـ ]  ] هبجاو ریغ  هبجاو و  قوقح  زا  تسا ــ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياضر  دروم  هک  يدراوم  هلمج 
زا تاداس  دروم  رد  ار  سمخ  زا  رگید  مهـس  اوقت  رما  هطـساوب  هک  دوش ، یم  لـصاح  مه  ناـشیا  فرـش  ّزع و  ترـصن و  يدروم  نینچ  رد 

نیا زا  اسب  وا  هب  دامتعا  هطـساوب  نینچمه  و  دـنک ، یم  قافنا  ناشیا  ناتـسود  ماوع  هب  ار  تاکز  ّقح  زین  و  دـنک . یم  قاـفنا  ناـشیا  ناـیعیش 
نآ هک  ینایعیـش  هب  تبـسن  هدرک  يراـی  ترـصن و  نیارباـنب ؛ سپ  . دـناسرب روبزم  هجو  رب  شدروم  شلها و  هب  وا  و  دـنروآ ، وا  دزن  قوـقح 

حالـصا سپ  دندنمزاین ، هک  ینایعیـش  هب  تبـسن  مه  و  دنوش ، یم  زئاف  نآ  يورُخا  يویند و  راثآ  تاضویف و  هب  دـننک و  یم  ءادا  ار  قوقح 
رد و  هیلع ، هللا  ةاولـص  هللا  ّیلو  هب  تبـسن  تسا  يرای  ترـصن و  تاّیـصوصخ ؛ نیا  همه  سپ  دـنوش ، یم  عقاو  جرف  رد  دوش و  یم  اهنآ  رما 

تسا حضاو  و  رابخا ؛ رد  تسا  دراو  نوچ  هکنآ  مهدراهچ : ناونع  . تسا هدش  وا  بیـصن  نمؤم ؛ ياوقت  هلیـسو  هب  هک  ناشیا  ناقلعتم  دروم 
وا زا  هک  دـنک  یم  ریثأت  رارـشا  نیقفانم و  لد  رد  و  دوش ، یم  رهاظ  نمؤم  لاح  رد  هک  تسا  یهلا  تّزع  تبیه و  اوقت  راثآ  زا  هک  راـظنا  رد 
یم رایخا  زا  قاّسف  رارشا و  ّرش  و  ددرگ ، هماقا  یهلا  دودح  و  دوش ، عفد  تارکنم  ببـس ؛ نیا  هب  دشاب  اسب  سپ  دنوش ، یم  ناسرت  فئاخ و 

دهاوـخ ناـیب  یلاـعت  هللا  ءاـش  نا  مراـهچ  ّتیفیک  رد  هچناـنچ  تسا ، نید  رما  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما يراـی  ترـصن و  اـهنیا  همه  و  دوـش ،
ناشناتـسود نایعیـش و  هب  نآ  تاـکرب  راـثآ و  هک  مالـسلا ــ ) هیلع   ) ماـما هعیفر  تاـماقم  تانوئـش و  هلمج  زا  هکنآ  مهدزناـپ : ناوـنع  . دـش

نآ ناصقن  و  هدومرف ، لوبق  ار  اهنآ  لامعا  دـنوادخ  هلیـسو  نیا  هب  هک  تسا ، مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ تعافـش  واعد  دراد ــ  صاـصتخا 
ره دشابن ؛ ناشئایلوا  ّقح  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا هّمئا  ياعد  تعافـش و  رگا  هک  دـیامرف ، یم  وفع  اهنآ  تائّیـس  زا  و  حالـصا ، ار  لامعا 

نیا و  دش ، دنهاوخ  مورحم  تانـسح  لامعا و  نآ  ياهباوث  زا  و  دش ، دـنهاوخ  كاله  یهلا  تامقن  اه و  یتخـس  رد  ترخآ  ایند و  رد  هنیآ 
تادابع و هب  تبـسن  روبزم  هجو  رب  ناتـسود  لامعا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياعد  ریثأـت  و  [ . 35 . ] تسا هدـش  نایب  يرایـسب  تایاور  رد  رما 

دنچ ره  ینطاب  يرهاظ و  طیارـش  بسح  هب  نآ  لیمکت  رد  مامتها  تدابع و  ماـقم  رد  اـهنآ  ناتـسود  هک  تسا  نینچ  اـهنآ  هحلاـص  لاـمعا 
تمیق ردق و  دسرب ، نآ  هب  ایمیک  هاگ  ره  هک  تسا  یسم  هعطق  دننام  لماک  حیحـص و  تادابع  نآ  لَثَم  دننکب ؛ ار  شـشوک  یعـس و  تیاهن 
تمیق ردق و  ایمیک  نودب  و  دوش ، یم  رویز  تنیز و  اهنآ  یلاع  تارامع  نیطالـس و  يارب  هک  دنک  یم  ادـیپ  تقایل  يروط  دـیامن  یم  ادـیپ 

تهج زا  دوش  نورقم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياعد  هب  هاگ  ره  لامعا ؛ نآ  تسا  نینچمه  سپ  . دیـسر دـهاوخن  هبترم  نآ  هب  تسا و  زیچان  نآ 
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هطـساوب زین  و  اهنآ ، هب  نتفای  تنیز  رطاخب  نمؤم  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، دـهاوخ  دـنلب  لیلج و  اهنآ  هبترم  ماقم و  دـنوادخ ؛ شیپاـهنآ  یلوبق 
رد و  دوش ، لخاد  یهلا  برق  راوج  رد  ناوضر و  رد  نانج  هیلاـع  تاـماقم  رد  هک  دوش  یم  قیـال  اـهنآ  هب  وا  سفن  ندـش  لـیمکت  هیکزت و 

هیلع  ) ماما ءاعد  ریثأت  اّما  . دوش مّعنتم  نانآ  ياهتمعن  هب  و  دریگ ، رارق  اهنآ  نکـسم  رد  اهنآ  اب  و  هدوب ، مالـسلا ) مهیلع   ) نیرهاط ءاـیلوا  هرمز 
یم نیب  زا  رهز  رثا  نآ  هطـساوب  و  دنهد ، یم  یمومـسم  صخـش  هب  هک  تسا  یقایرت  دننام  نآ  لَثَم  ناهانگ ؛ یـصاعم و  هب  تبـسن  مالـسلا )

یتکاله زا  هدیشخب و  ناشناهانگ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياعد  تهج  هب  هک  ناتـسود ؛ تسا  نینچمه  سپ  دنام ، یم  ملاس  تکاله  زا  دور و 
هک دـنا  نینچ  ناهانگ  یـصاعم و  زا  یـضعب  هک  ارچ  دـننامب ، ملاس  دوش ــ  لئاز  دـساف و  اـهنآ  ناـمیا  هکنآ  هب  تسا ــ  یـصاعم  رثا  رد  هک 

كرـش و رفک و  نامیا و  بلـس  بجوم  و  تسا ، گرزب  میظع و  دـنوادخ  دزن  نکل  و  دوش ؛ یم  هدـید  کـچوک  ریغـص و  رهاـظ  هب  هچرگ 
نیا اب  .و  دنام یم  ملاس  یتکاله  نینچ  زا  یـصاعم و  نینچ  ّرـش  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ترفغم  بلط  اعد و  هلیـسوب  سپ  دوش ، یم  تلالض 
هیلع  ) ماما اب  نینمؤم  ندومن  هلـص  هدـئاف  : » هک تسا  هدـش  دراو  هک  يراـبخا  زا  یـضعب  ياـنعم  دارم و  رد  هجو  کـی  هک  دـش  نشور  ناـیب 

؛ دـشاب صقان  هچنآ  هک  تسا  نآ  اهنآ  هحلاص  لامعا  هب  تبـسن  هیکزت  نیا  هک  [ 36 «، ] دـشاب یم  اهنآ  هیکزت  ریهطت و  دوخ  لام  هب  مالـسلا )
ایمیک هب  هک  تسا  یـسم  نوچ  هک  دش  نایب  هک  یهجو  هب  دیامن ، یم  ادـیپ  ردـق  تعفر  دـشاب ؛ لماک  مامت و  هچنآ  و  دوش ، یم  ناصقن  عفر 

یم وکین  اهنآ  قالخا  سپ  دوش ، یم  عفر  تسا  هدش  ادیپ  یصاعم  راثآ  زا  هک  یئاهتملظ  نآ  هک  تسا  نآ  اهنآ  بولق  هب  تبسن  .و  دوش الط 
.و دـنام یم  ملاس  تافآ  تاّیلب و  زا  يرایـسب  زا  هک  تسا  نآ  اهنآ  مسج  هب  تبـسن  .و  دـنام یم  ملاس  داسف  زا  بولق  رد  اهنآ  ناـمیا  و  دوش ،
دب و مشچ  نابحاص  نادوسح و  ّرش  دننام  تارطخ  زا  يرایـسب  زا  و  دوش ، یم  تکرب  اب  اراوگ و  اهنآ  لام  هک  تسا  نآ  اهنآ  لام  هب  تبـسن 

ٌنَکَـس کَتولَـص  َّنِا  ْمِْهیَلَع  ِّلَص  َو  ْمِهیّکَُزت  َو  ْمُهرِّهَُطت  ًۀَـقَدَص  ْمِِهلاْومَا  ْنِم  ْذُـخ   ) مه هفیرـش  هیآ  نیا  رد  هچنانچ  . دـنام یم  ملاس  اهنیا  لاثما 
اهنآ ّقح  رد  ناشیا  ياعد  ناگدـنب و  لاوما  نتفرگ  هک : تسنیا  نآ  نومـضم  لـصاح  هک  تسا ، هدـش  هیکزت  عون  نیا  هب  هراـشا  [ 37 ( ] ْمَُهل

یناطیش و كوکـش  زا  تسا  بلق  بارطـضا  ببـس  هچنآ  زا  اهنآ ــ  بولق  شمارآ  نوکـس و  ببـس  و  دوش ، یم  اهنآ  ریهطت  هیکزت و  ببس 
لمع هب  نمؤم  هدـنب  هک  تسا  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هب  تبـسن  ماقم  نیا  هب  تفرعم  نامیا و  لامک  همزال  سپ  . دوش یم  یناسفن ــ  تاهبش 

وا ياوقت  دنچ  ره  نیاربانب ؛ .و  دوشن لصاح  بجُع  دـیآ ؛ دایز  گرزب و  وا  رظن  هب  دـنچ  ره  لمع ؛ رد  وا  يارب  و  دوشن ، رورغم  دوخ  حـلاص 
لمع هب  تسا ؛ مالسلا ) هیلع   ) نامز ماما  هب  تبـسن  یقیقح  تالاوم  یعقاو و  تّدوم  همزال  هک  هچنآ  و  دیامنب ، ار  یعـس  لامک  دشاب ؛ لماک 

ياـعد دروم  تـالاوم  هبترم  نیا  هلیـسوب  هکنآ  اـت  دوش ــ  نکمم  هک  يرگید  وحنره  اـی  لـعف  هب  اـی  ناـبز  هب  اـی  دوـخ  لاـم  رد  هچ  دروآ ــ 
هیکزت و يورُخا  يویند و  ینطاب  يرهاظ و  تاراذق  عیمج  زا  لام ؛ تافص و  لامعا و  وا و  مسج  بلق و  نآ ؛ هلیسوب  و  هدش ، عقاو  ترـضح 

هطـساوب هدـنب  هک  دوش  اسب  نکلو  . دـشدهاوخ هراشا  مّوس  لصف  رد  ترـضحنآ  اب  ترـصن  تّدوم و  تاّیفیک  زا  یـضعب  هب  هّتبلا  . دوش ریهطت 
همیرک هیآ  نیا  رد  هچنانچ  دوش ، یم  بلس  وا  زا  شلاح  رد  موصعم  ياعد  ریثأت  ّتیلباق  یهلا ؛ ضئارف  ندرمـش  کچوک  ای  ناهانگ  يدایز 
لوسر هغلاب  ظعاوم  ریثأت  ّتیلباق  وا  زا  نینچمه  و  [ . 38 (. ] ْمَُهل هللا  َرِفْغَی  ْنَلف  ًةَّرَم  َنیْعبَس  ْمَُهل  رِفْغَتْسَت  نِا  ْمَُهل  رِفْغَتْسَتال  َوا  مَُهل  ْرَفْغَتِْسا  :) تسا

؛ لاح نیا  اب  سپ  [ . 39 (. ] َنُونِمُؤیال ْمُهْرِْذُنت  َْمل  ْمَا  ْمُهَتْرَْذنَا  ء  : ) تسا هکرابم  هیآ  نیا  رد  هچنانچ  دوش ، یم  بلـس  مالـسلا ) امهیلع   ) ماما و 
دنسپان لامعا  زا  و  دیامن ، یعس  اوقت  رد  نمؤم  هدنب  هاگره  نیاربانب ؛ . دیامن یم  وا  يارب  تعافش  هن  دیامرف ، یم  یسک  نینچ  ّقح  رد  اعد  هن 

هدش و قیال  لباق و  لاح ؛ نیا  اب  سپ  دـنک ، بانتجا  دوش ــ  فافختـسا  ببـس  هک  يا  هنوگ  هب  ضئارف ــ  رد  حـماست  زین  هریبک و  ناهانگ  و 
ریثأـت وا  ّقـح  رد  ناـشیا  تعافـش  ءاـعد و  و  دوـش ، عـقاو  هیلع  هللا  ةاولـص  هللا  ّیلو  ترـضح  تعافـش  اـعد و  دروـم  هک  تـسه  دـیما  ياـج 

رد نیا  و  تسا ، هدرک  يرای  ترـصن و  اعد ؛ تعافـش و  عوقو  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دوخ ، ياوقت  هب  یقّتم  نمؤم  ره  نیارباـنب ؛ . دـیامن
ترضح شیامرف  ناونع  نیمه  رد  هچنانچ  دش ، دهاوخ  ترـصن  ناشتیالو  عیفر  ماقم  هب  تبـسن  تسا  رّرقم  هک  ناشیا  لالج  تّزع و  روهظ 

نوریب هب  ار  ام  دـیئامن  يراـی  و  دـنوادخ ، زا  دـیزیهرپب  :» هک نومـضم  نیا  هب  دـش ــ  رکذ  ـالبق  هک  دراد ــ  روهظ  هیلع  هللا  ةاولـص  هللا  تّجح 
يرای ترـصن و  ماسقا  مظعا  زا  هکنآ  مهدزناش : ناونع  [ . 40  ] تسا هدروآ  امش  هب  ور  و  هدش ، امش  رب  فرـشم  هک  يا  هنتف  زا  امـش  ندروآ 
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اعد نیا  صوصخ  هب  تباجتسا ــ  رد  اعد  ریثأت  طیارش  مظعا  زا  هکنیا  و  دشاب ، یم  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ جرف  لیجعت  رد  ياعد  ناشیا 
يارب کـمن  زا  تسا  یفاـک  هک  يرادـقم  نآ  اوقت ؛ فصو  اـب  اـعد  زا  تسا  یفاـک  : هک تسا  يورم  مه  يوبن  شیاـمرف  رد  و  تسا ، اوقت   ــ

هب هک  یهج  رب و  مالسلا ) هیلع   ) ماقمیلاع نآ  جرف  بلط  ءاعد و  سپ  . درک میهاوخ  ثحب  الّصفم  متفه  ّتیفیک  رد  دروم ؛ نیا  رد  هتبلا  . ماعط
ششوک یعس و  هطساوب  هدنب  نیاربانب ؛ . دشاب اوقت  فصو  ياراد  ًاتقیقح  هدنب  هک  تسا  یتلاح  رد  دوش  لصاح  ترضحنآ  ترصن  ًاعقاو  نآ 

رما نیا  رّکذتم  اوقت ؛ رما  رد  شـشوک  یعـس و  ماگنه  رد  رگا  ًاصوصخ  دنک ، یم  یعـس  زین  هلماک  ترـصن  نیا  عوقو  رد  اوقت ؛ لیـصحت  رد 
. دوش یم  رکذ  متفه  مجنپ و  ّتیفیک  رد  زین  بلطم  نیا  و  دیامن ، ترصن  دصق  ًاصوصخ  و  دوب ،

نیلهاج داشرا  اب  مئاق  ترضح  يرای  ترصن و 

ای تلالض  تلاهج  ای  دشاب  كرش  رفک و  تلاهج  ؛ ناشتلاهج هکنآ  زا  معا  تسا  نیلهاج  تیاده  داشرا و  رد  مامتها  یعـس و  مّود ؛ ّتیفیک 
عفر هچنآ  میلعت  لثم  دـشاب ؛ راتفگ  هب  هکنآ  لّوا  . تسا مسق  دـنچ  تیادـه  . دـشاب روجف  قسف و  رما  رد  تلاهج  ای  نید ، ماـکحا  رد  تلاـهج 

هک دوش  دـنم  هقالع  هک  يا  هنوگ  هب  دـیآ ، رب  دوخ  لهج  عفر  ماقم  رد  هک  یهجو  رب  ار  لهاج  ندومن  صیرحت  بیغرت و  ای  دوش ، تلاـهج 
قالخا و نسح  تالامک و  رد  ناسنا  لاح  لعف و  هکنآ  لثم  دـشاب ، رادرک  لـعف و  اـب  هکنآ  مّود  . دوش رـضاح  ءاـملع  دزن  ملع  سلاـجم  رد 

داشرا تیادـه و  صوصخ  رد  هلیـسو  نیرتهب  مسق  نیا  .و  دوش نیلهاج  بولق  فیلأت  تبغر و  بجوم  هک  دـشاب  يروطب  بادآ  هب  تبظاوم 
يا هنوگ  هب  دـنک ، قافنا  مدرم  بولق  فیلأت  رطاخب  ار  دوخ  لام  هکنآ  لثم  دـشاب ؛ لام  هب  هکنآ  مّوس  . دـش نایب  اوقت  رما  رد  هچناـنچ  تسا ،

یگدنز رما  رد  هکنآ  ای  دنیامن ، قسف  ای  لالض  ای  كرـش  ای  رفک  كرت  و  دنیامن ، تبغر  ّقح  رما  يوسب  ندروآ  يور  رد  هلیـسو  نیا  هب  هک 
نآ رد  و  دیامن ؛ دقعنم  ملع  هرکاذـم  تهج  زا  ار  یـسلجم  هکنآ  ای  دـنیامن ، مادـقا  نید  رما  ماکحا و  لیـصحت  رب  اهنآ  ات  دـنک  کمک  اهنآ 

دییأت و .و  دیامن اّیهم  نیفعـضتسم ــ  نیلهاج و  ماوع و  هب  تبـسن  صوصخ  نآ  وحن  ماعطا و  زا  دوش ــ  نآ  رد  روضح  تبغر  بجوم  هچنآ 
باتک لها  زا  راّفک  لها  زا  بولق  فیلأت  دروم  رد  ار  [ 41  ] تاکز زا  یمهس  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نآ  بیغرت ؛ عون  نیا  نسُح  رب  دیکأت 
بلطم نیا  هک  دننک ، ادیپ  تبغر  داهج  هب  ای  مالسا  يوسب  اهنآ  هکنآ  يارب  هدومرف ، رّرقم  نیملسم ـ  زا  ول  و  ءافعض ـ  قلطم  ای  اهنآ  زا  ریغ  و 

دنتـساوخ هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  یتقو  : هک تسا  هدش  لقن  تایاور  رد  نینچمه  .و  تسا هدش  نایب  یهقف  بتک  رد  الّـصفم 
ماعطا زا  دعب  و  دنیامرف ، اّیهم  یماعط  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  هب  دنیامرف ، توعد  دوخ  نیبم  نید  يوسب  ار  دوخ  ءابرقا 

رگید ِلماک  هلیسو  کی  [ . 42 . ] دندومرف رارکت  ار  لمع  نیا  زور  هس  ات  هک  تسا  ثیدح  رد  و  دندومرف ، راهظا  ار  دوخ  توعد  نیرـضاح ؛
ّتیفیک نیا  و  تسا ، هّقح  ياهناهرب  لئالد و  یملع و  بلاطم  رابخا و  ثیداحا و  فینـصت  فیلأت و  ریرحت و  تیادـه ؛ داـشرا و  لـئاسو  زا 

همه يارب  زا  نآ  رب  مادـقا  هک  دـش  مولعم  دـش ، رکذ  نآ  ماسقا  رد  هک  یمیمعت  بسح  رب  هچ  رگا  نیلهاج  داشرا  تیادـه و  ینعی  ترـصن ؛
رد هتـشاد ؛ ار  مامتها  لامک  دیاب  ناگدـنب  همه  نیاربانب ؛ . دراد ناکما  روسیم  رودـقم و  هجو  رب  نآ  ماسقا  زا  یمـسق  هب  مادـک  ره  ناگدـنب ،
رد یعـس  دوش  نکمم  رودـقم و  هک  یهجو  ره  هب  مسق و  ره  هب  بابحتـسا ؛ ناوـنع  هب  رگید  یخرب  رد  بوـجو و  ناوـنع  هب  دراوـم  یـضعب 

لئاسو و فرـشا  و  هتفای ، تسد  دـنوادخ  شیپ  تادابع  نیرتبوبحم  هب  دوش ؛ ّقفوم  لمع  نیا  هب  ناسنا  هاـگره  .و  دـنیامنب نیلهاـج  تیادـه 
اهاـیْحَا ْنَم  َو   ) تسا هکراـبم  هیآ  نیا  رد  نآ  لـیلج  لـضف  هک  تسا  سفن  ءاـیحا  زا  یعقاو  دارم  مه  و  تـسا ، هدیـسر  وا  دزن  تاـبرق  برقا 

زا .و  دـشاب هدوـمن  ءاـیحا  ار  مدرم  ماـمت  هک  تـسا  ناـنچ  سپ  دـیامن ، ءاـیحا  ار  یـسفن  سک  ره  و  ینعی : [ 43 ( ] ًاعیمَج َساّنلا  اَـیْحَا  اـمَّنَاَکَف 
زا ار  یـسفن  سک  ره  هک : تسا  نآ  هیآ ؛ مظعا  لیوأت  هک  هدـش  تیاور  یفاک »  » زا نآ  ناـیب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب دّـمحم  ماـما  ترـضح 

ماجنا رد  هدمع  نکل  و  [ . 45 . ] تسا هدش  لقن  يدایز  ّمهم و  لئاضف  رابخا  رد  و  [ . 44 . ] دنک یئامنهار  تیاده  يوسب  یهارمگ  تلالض و 
َو ِۀَـمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلیبَس  یِلا  ُْعدا  َو  :) همیرک شیامرف  نیا  بسح  رب  هک  تسا  نیلماک  ءاملع  هب  تبـسن  نآ  هلماک  هجرد  و  ترـصن ، عون  نیا 
زا یکی  هب  لاح ؛ ياضتقم  هب  ار  نیلهاج  فئاوط  زا  مادکره  راوتـسا ; شور  نیا  هب  و  [ . 46 ( ] نَسْحَا َیِه  یتَّلِاب  ْمُْهلِداج  َو  ِۀَنَـسَْحلا  ِۀَظِعوَْملا 
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هّیهلا تایآ  رد  هّیفخ  رارـسا  قیاقح و  قیاقد و  نایب  اب  ینعی  دشاب ، تمکح  قیرط  هب  هک  لّوا : هجو  . دنیامرف داشرا  تیاده و  هناگ  هس  هوجو 
نشور و نایب  نسح  هلیسوب  قیاقد  رارسا و  اهتمکح و  نآ  هک  یهجو  رب  تسوا ، تاعونصم  عیمج  رد  قافآ و  عیمج  امس و  ضرا و  رد  هک 

نینچمه و  دنیامن ، میلـست  ار  وا  تایآ  و  دنیامن ، ناعذا  راگدـیرفآ  رما  هب  نیقی  هجو  هب  نآ  ببـس  هب  هک  ددرگ ، ماهفا  لوقع و  رد  راکـشآ 
لها صوصخم  توعد  مسق  نیا  ریثأت  .و  دنیامن نایب  ار  نیملاعلا  ّبر  ترـضح  ماکحا  زینو  تاریدـقت ، هب  دراد  ّقلعت  هچنآ  نید  ملاعم  رئاس 

یهاوخدوخ و زا  راکنا  نیا  و  دوش ، یم  ّرثؤم  دـیفم و  دنـشاب ؛ هتـشادن  يراکنا  در و  هکیتروص  رد  اهنآ  دروم  رد  و  تسا ، نافرع  لاـمک و 
هدومرف تیاور  یفاک »  » رد هچنانچ  تسا ، هتـشر  تفه  اهنآ  عومجم  هک  تسا  ایند  ّبح  ياـه  هتـشر  مظعا  زا  دوش و  یم  لـصاح  رابکتـسا 

يویند و ِيوکین  ّمهم و  لـئاضف  راـثآ و  دـئاوف و  تراـشب ؛ ریـشبت و  ماـقم  رد  ینعی  تسا ، هنـسح  هظعوم  قـیرط  هب  مّود : هجو  [ . 47 . ] تسا
ناهانگ و ِيورُخا  يویند و  دیدش  میظع و  تارطخ  کلاهم و  دسافم و  ریذـنت ؛ ماقم  رد  و  دـیامن ، نایب  ار  کین  لامعا  تانـسح و  ِيورُخا 

ياه تّما  تشذگرـس  رابخا و  حضاو و  ياهلاثم  رکذ  هب  و  نایب ؛ یئابیز  نسح و  مالک و  یمرن  هب  مادکره  رد  و  دنک ، نایب  ار  یهلا  یهانم 
نابحاص هب  ًاـبلاغ  توعد  مسق  نیا  ریثأـت  .و  دـیامن راـتفر  دـشاب ، بولق  رد  مـالک  ندـش  عقاو  سوفن و  تبغر  بجوم  هک  يروطب  هتـشذگ ،

، تسا نسحا  هجو  هب  هلداجم  قیرط  هب  مّوس : هجو  . اهنآ نیلهاج  زا  ءافعض  هب  تبسن  صوصخ  تسا ، نینمؤم  زا  همیلس  بولق  هبّیط و  سوفن 
دناعم لداجم و  هک  یـسک  زا  رگم  دـشابن  زیاج  نکمم و  نآ  راـکنا  هک  یعطق  ناـهرب  حـضاو و  رما  هب  نآ  تاـبثا  ّقح و  رما  ناـیب  اـب  ینعی 

رب اهنآ  رفظ  مدـع  اهنآ و  يراوخ  بجوم  و  وب ، دـهاوخ  تّجح  مامتا  یناـسک  نینچ  يارب  زا  ناـهرب  ناـیب و  هجیتن  لاـح  نیا  رد  هک  دـشاب ،
هب تبـسن  ًابلاغ  توعد  مسق  نیا  .و  دندرگ یمن  هارمگ  نیلهاج  ءافعـض  اهنآ ؛ هدـنهد  بیرف  سواسو  اب  و  دوش ، یم  نینمؤم  زا  نیفعـضتسم 

: هک تسا  نیا  تسا ؛ مهم  مزال و  نآ  رّکذـت  تخانـش و  تهج  نیا  رد  هک  يرما  هدـمع  نکل  و  تسا ، شزغل  واطخ  نابحاص  لدـج و  لها 
و تسا ، هدننک  تیاده  رد  ینطاب  يرهاظ و  يوکین  ِقالخا  سوفن  بولق و  رد  هدننک  تیادـه  لوق  ریثأت  مالک و  ذوفن  رد  هلیـسو  نیرتّمهم 

عون نیا  هک  ارچ  . دـشاب ّقح  رما  یهلا و  نید  رما  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ترـصن  نامه  وا  ضرغ  هکنآ  هب  تسا  صولخ  ّتین و  نسُح  رگید 
هب تبـسن  اهترـصن  تاّیفیک  ماـسقا و  ماـمت  زا  لـضفا  هک  تسیا  هلماـک  ترـصن  روبزم ، هجو  هب  اـهنآ  تیادـه  داـبع و  میلعت  ینعی  ترـصن ؛

، یهلا تسا  يرما  دابع  داشرا  تیاده و  رما  هکنآ  هچ  ناشیا ، كرابم  دوجو  هب  تسا  ترصن  یعون  نیا  و  تسا ، مالسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ
رد سکره  سپ  . تسا هدـش  لوکوم  هیلع  هللا  ةاولـص  رـصع  یلو  ترـضح  كرابم  دوجو  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  فرط  زا  هک 
اب و  يرادرک ؛ یلمع و  رظن  زا  هچ  يراتفگ و  رظن  زا  هچ  یلام و  رظن  زا  هچ  دیامن  مادـقا  هناگ ـ  هس  هوجو  زا  یکی  هب  رما ـ  نیا  ماجنا  تهج 

نیا هب  و  تسا ، هدرک  ترـصن  یهلا  نید  رما  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) هللا ّیلو  ترـضح  عقاو  رد  دوـشب ؛ یهورگ  تیادـه  هلیـسو  یهلا  قـیفوت 
.و میدرک رکذ  باتک  همدقم  رد  هکیروط  هب  دوش ، یم  عقاو  ْمُکْرُْـصنَی ) هللا  اوُرُْـصنَت  ْنِا   ) قادصم و  تسا ، هدـش  ققحم  یهلا  ترـصن  لمع ؛
، هللا يوقتب  هرمأ  : » هب یـصوأ  ام  نمـض  یف  هنع ) هللا  یـضر   ) یعخنلا رتشألل  بتک  امیف  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریمأ لاق  ۀـغالبلا ، جـهن  یف 

اهتعاضإو اهدوحج  عم  ّالإ  دـحأ  یقـشیال  و  اهعاّبتاب ، ّالإ  دـحأ  دعـسیال  یّتلا  هننـس  هضئارف و  نم  هباتک  یف  هب  رمأ  ام  عاّبتا  و  هتعاط ، راـثیإو 
ترصن و عون  نیا  نینچمه  و  [ . 48 «. ] هّزعأ نم  زازعإ  و  هرصن ، نم  رصنب  لّفکتدق  همسا  ّلج  ّهنإف  هناسلو ، هدیو  هبلقب  هناحبس  هللا  رصنی  نأو 

يورُخا يویند و  باذـع  تکاله و  زا  ار  اهنآ  هک  تسا ، ناـشیا  ناتـسود  اـیاعر و  ناـقّلعتم و  هب  تبـسن  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ يراـی 
ءاـملع ینعی  نیرـصان ــ  عون  نیا  لـضف  رد  مه  راـبخا  ثیداـحا و  و  دـیامن ، یم  زئاـف  يورُخا  يوـیند و  تاـضویف  هب  و  دـنک ، یم  صـالخ 
ترضح ریسفت   » رد هدش  تیاور  هلمج  نآ  زا  .و  نینمؤم فئاوط  هّماع  زا  لضفا  ءایصوا  ءایبنا و  زا  دعب  اهنآ  و  [ 49 ، ] تسا رایسب  رگتیاده ــ 

( مالسلا مهیلع   ) دّمحم لآ  نامیتی  دنک  يراتسرپ  هک  یملاع  : دومرف هیلع  هللا  ةاولص  یقت  دّمحم  ماما  ترضح  هک  مالسلا ») هیلع   ) نسح ماما 
، دنراتفرگ ام  نانمـشد  تسد  هب  و  دنا ، هدش  ریـسا  نیطایـش  تسد  رد  و  دنا ، هدنام  ناریح  و  دـنا ، هداتفا  رود  دوخ  ماما  زا  هکیناسک  نآ  ار ،

اهنآ هّمئا  زا  هک  یناهرب  لیلد و  هب  ار  اهنآ  نانمـشد  و  دـنک ، رود  اهنآ  زا  ار  نیطایـش  ياه  هسوسو  و  دـهد ، تاـجن  تریح  زا  ار  اـهنآ  سپ 
و تسا ، نیمز  رب  اهباجح  یسرک و  شرع و  نامسآ و  تلیضف  زا  رتشیب  اهدباع  رب  ءاملع  زا  عون  نیا  تلیضف  دیامن ؛ بولغم  لیلذ و  هدیـسر 
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ماـما ترـضح  هک  تسا  تیاور  نیمه  رد  نـینچمه  [ . 50 . ] تسا نامـسآ  ياه  هراتـس  نیرت  کچوک  رب  هدراهچ  بش  هاـم  تلیـضف  دـننام 
يوسب ار  مدرم  مالـسلا ) هیلع   ) مئاـق ترـضح  ندوب  بئاـغ  ناـمز  رد  هک  یئاـملع  تکرب  هب  دـشابن  رگا  : دوـمرف مالـسلا ) هیلع   ) یقتدّـمحم

نید نانمـشد  ناطیـش و  ماد  زا  ار  فیعـض  ماوع  و  دنیامن ، یم  عفد  ار  نیدـحلم  تاهبـش  مکحم  لئالد  اب  و  دـننک ، یم  توعد  ترـضحنآ 
یم هاگن  ار  نایعیـش  يافعـض  ياهلد  ءاملع  زا  عون  نیا  نکل  دـندرگ ، یمرب  نید  زا  و  دـنوش ، هارمگ  مدرم  مامت  هنیآ  ره  دـنهد ، یم  تاجن 

لضفا و یـسک  ره  زاهناش  لج  دـنوادخ  دزن  ءاملع  زا  هفئاـط  نیا  و  دراد ، یم  هاـگن  ار  یتشک  ناّکُـس  یتشک  بحاـص  هک  روطناـمه  دراد ،
یلص  ) لوسر ترضح  زا  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا  یتیاور  نمـض  رد  هدش  لقن  یفاک » لوصا   » رد يرگید  تیاور  [ . 51 . ] دنرتهب

یم ءایبنا  ناثراو  ءاملع  هکیتسردـب  و  ناگراتـس ، یقاب  رب  تسا  هدراهچ  بش  هام  لضف  لثم  دـباع  رب  ملاـع  لـضف  : دومرف هک  هلآو ) هیلع  هللا 
لماک هرهب  ّظح و  دیامن ؛ ذخا  ار  نآ  سک  ره  سپ  دنراذگ ، ثرا  ار  ملع  نکل  و  دنراذگن ، ثرا  ار  یمهرد  رانید و  ءایبنا  انامه  و  دنـشاب ،

، انتعیرـشب ًاملاع  انتعیـش  نم  ناک  نم  (:» مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریما لاق  و  اضیأ : مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسعلا ریـسفت  نع  و  [ . 52 . ] تـسا هدرب 
کلت لـهأل  ئیـضی  رون  نم  جاـت  هسأر  یلع  ۀـمایقلا و  موی  هب  ءاـج  هاـنوبح ؛ يذـّلا  ملعلا  رون  یلا  مهلهج  ملظ  نم  انتعیـش  ءافعـض  جرخاـف 
دّمحم لآ  ءاملع  ضعب  ةذـمالت  نم  ملاع  اذـه  هللا ! دابع  ای  دانم : يدانی  مث  . اهریفاذـحب ایندـلا  اـهنم  کلـس  ّلـقأل  موقیـال  ۀـّلح  تاـصرعلا و 
جرخیف نانجلا ، ةرین  یلا  تاصرعلا  هذه  ۀملظ  ةریح  نم  هجرخیل  هرونب  ّثبشتیلف  هلهج  ةریح  نم  ایندلا  یف  هجرخأ  نمف  الأ  مالسلا ،) مهیلع  )

[ . 53 «. ] ۀهبش نع  هل  حضوأ  وأ  الفق  لهجلا  نم  هبلق  نع  حتف  وأ  ًاریخ  هملع  ایندلا  یف  ناک  نم  ّلک 

ینید فراعم  مولع و  لیصحت  اب  مئاق  ترضح  يرای  ترصن و 

دوخ سفن  هب  تبسن  ناسنا  تفرعم  رد  مامتها  زین  و  نید ، عورف  لوصا و  زا  ینید  فراعم  مولع و  لیصحت  رد  مامتها  یعس و  مّوس ؛ ّتیفیک 
یم ناـیب  تـهج  دـنچ  رد  ار  تـّیفیک  نـیا  ندوـب  ترـصن  یگنوـگچ  کـنیا  .و  دـشاب یم  دوـخ  زا  لـهج  عـفر  موـلع و  يریگارف  ماـقم  رد 

هک روط  نامه  سپ  دـشاب ، یم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هب  عجار  وا  تیادـه  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  مه  ناـسنا  دوخ  هکنآ  لوا : تهج  : مینک
؛ زین نآ  رد  یعس  دوخ و  تیاده  لئاسو  ندومن  لیـصحت  نینچمه  تشذگ ــ  هک  ینایب  هب  دوش ــ  یم  لصاح  ترـصن  نارگید  تیاده  رد 

نـشور هاگره  هک  تسا  غارچ  لثم  ملع  هکنآ  مّود : تهج  . دـش رکذ  تیـصوصخ  نیا  مه  اوقت  رما  رد  هچنانچ  دوش ، یم  بوسحم  ترـصن 
وا ملع  زا  ًارهق  سپ  دش ، عفان  ملع  زا  يا  هبترم  ماقم و  ياراد  ًاعقاو  هکنآ  زا  دعب  مه  هدنب  سپ  دوش ، یم  لصاح  یئانشور  نآ  زا  ًامتح  دوش 

يرای ترـصن و  همّدـقم  هلزنم  هب  يریگدای  مّلعت و  هظحالم ؛ نیا  اب  سپ  . دـنبای یم  تیادـه  وا  زا  نیلهاج  و  دوش ، یم  هضافا  لـصاح و  رون 
هلداجم و ّتیفیک  مّلعت  و  دـیامن ، هحلـسا  لیـصحت  هکنآ  هب  دـیامن ، اّیهم  ءادـعا  اب  داهج  يارب  ار  دوخ  هاـگره  ناـسنا  هکنآ  لـثم  دوش ، یم 

هللا لیبس  یف  داهج  رد  ترصن  تامّدقم ؛ رد  یگدامآ  نیا  اب  سپ  يزادناریت ــ  یناود و  بسا  دننام  دیامن ــ ، ءادعا  اب  داهج  يارب  ار  هلتاقم 
يارب زا  هک  مولع  رد  تسا  نینچمه  سپ  . دوش یم  اهنآ  تلیـضف  هب  زئاف  و  هدـش ، راصنا  هرمز  رد  لخاد  صخـش  رادـقم  نیا  هب  و  دوش ، یم 
ناونع ود  نیا  هب  مّلعت  هچ  رگا  و  تسا ، مالـسلا ) هیلع   ) ماما يرای  ترـصن و  تاّیفیک  لضفا  زا  تیاده  نیا  و  دوش ، یم  اّیهم  ندرک  تیاده 

هیلع  ) ماما ترـصن  هاگ  ره  دوش  یم  دّـکؤم  نآ  رد  تیـصوصخ  نیا  یلو  دوش ، یم  ترـصن  ناونع  روبزم ــ  نایب  نیا  بسح  رب  هسفن  یف   ــ
زا هک  تسا  رگید  لئاضف  دئاوف و  رب  هوالع  نیا  و  دـشاب ، تهج  نیا  رّکذـتم  ینعی  دـنک ، دـصق  يریگدای  هب  لاغتـشا  ماگنه  رد  ار  مالـسلا )
زا لضفا  و  دـهد ، رارق  یعاود  نآ  زا  یکی  مه  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ترـصن  سپ  دـنک ، یم  ملع  يریگدای  هب  مادـقا  اـهنآ  لوصح  تهج 

تهج [ . 54 . ] دـش رکذ  اوقت  ندوـب  ترـصن  نیواـنع  زا  مهدزاود  ناوـنع  رد  هک  تسا  یتـهج  نآ  مّوـس : تهج  . دـنادب رگید  دـئاوف  عـیمج 
. دمآ دهاوخ  هللا  ءاش  نا  باب  نیمه  زا  مّوس  لصف  رد  هک  تسا  یتهج  نآ  مراهچ :

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  مئاق  ترضح  يرای  ترصن و 
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هطـساوب تسا ، ناشیا  كرابم  دوجو  هب  تبـسن  یلماـک  يراـی  ترـصن و  عون ؛ نیا  و  تسا ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  مراـهچ ؛ ّتیفیک 
نآ زا  ینطاب  رظن  زا  هچ  يرهاـظ و  رظن  زا  هچ  يداـیز  راـثآ  دوش ؛ عقاو  نآ  هّررقم  طیارـش  اـب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هاـگره  هکنآ 
نآ یّلک  روطب  ای  تسا  هانگ  تیصعم و  لها  هک  یـسک  نآرکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  هک : تسا  نیا  يرهاظ  راثآ  اّما  . دوش یم  رهاظ 

نینچمه و  اراکـشآ ، رد  هاـنگ  يارب  ًاـصوصخ  دوش ؛ یم  وا  تأرج  یمک  بجوم  اـی  دـهد ، یم  ماـجنا  رتمک  اـی  دـنک و  یم  كرت  ار  هاـنگ 
یم عفدنم  نارگید  هکنآ : رگید  هدیاف  .و  دـنروآ یم  اجب  ار  اهنآ  دـنا ؛ هدوب  تافورعم  تابجاو و  كرات  هک  یناسک  فورعم  هب  رما  هلیـسوب 

ضئارف و هماقا  ماکحا و  تابث  بجوم  تهج  ود  نیا  .و  دننک یمن  ادیپ  ار  تابجاو  كرت  ناهانگ و  هب  مادـقا  رب  تأرج  رگید  ینعی  دـنوش ،
اهنآ رب  هداد و  ماجنا  ار  اهنآ  يا  هّدـع  دـش  اـنب  هاـگره  اریز  ددرگ ، یم  ناگدـنب  نیباـم  اـهنآ  روهظ  رـشن و  هلیـسو  و  دوش ، یم  نید  مـالعا 

بجوم هکنآ  ینطاب : راثآ  اّما  .و  دنوش یم  رّکذـتم  مه  يا  هّدـع  و  دـننک ، یم  ّتیعبت  یّـسأت و  ًارهق  مه  رگید  هدـع  دنـشاب ؛ هتـشاد  تبظاوم 
زا یتاـّیفیک  ینطاـب  يرهاـظ و  راـثآ  نیا  رد  .و  ددرگ یم  تاـمقن  تاـّیلب و  عفر  عفد و  ببـس  و  دوـش ، یم  یهلا  تاـضویف  تاـکرب و  لوزن 

ماکحتـسا ضئارف و  هماقا  زا  دش  رکذ  هچنآ  همه  هک  تسا  نیا  يرهاظ  راثآ  هب  تبـسن  اّما  : مینک یم  نایب  الیذ  هک  دوش  یم  لصاح  ترـصن 
؛ ددرگ تاهج  نآ  زا  یتهج  رد  ّقفوم  سکره  سپ  تسا ، مالـسلا ) هیلع   ) ماما كراـبم  دوجو  هب  عجار  هک  تسا  يروما  اـهنآ  لاـثما  نآ و 

هیلع  ) ماما كرابم  دوجو  نمی  هب  یهلا  تاضویف  تاکرب و  هکنوچ  ینطاب ، راثآ  هب  تبـسن  اـّما  . تسا هدومن  يراـی  ترـصن و  ار  ناـشیا  هتبلا 
دوجو راثآ  روهظ  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) ترضحنآ دش ؛ اهنآ  روهظ  ببـس  نآ و  عناوم  عفر  رد  دش  هلیـسو  سکره  سپ  دشاب ، یم  مالـسلا )

هب تبـسن  تسا  ناشیا  ترـصن  زین  و  دـشاب ، یم  ناـشیا  فرـش  ّزع و  تهج  رد  يراـی  نیا  و  تسا ، هدرک  يراـی  ترـصن و  ناـشیا  كراـبم 
ناتسود زا  يویند  ررض  عفد  رد  ار  ترضحنآ  سپ  تّایلب ؛ تامقن و  عفد  رد  اّما  .و  دنوش یم  تاکرب  نآ  هب  عفتنم  هک  نایعیـش  ناگتـسباو و 

دـنبای و یم  تاجن  ترخآ  باذـع  زا  ضئارف  ماـجنا  یـصاعم و  كرت  تهج  هب  هک  يورُخا  ررـض  عفد  رد  زین  و  تسا ؛ هدرک  يراـی  ناـشیا 
. دنوش یمن  اهنآ  هب  التبم 

هطبارم اب  مئاق  ترضح  يرای  ترصن و 

هراشا

زا هدـش  تیاور  یفاک »  » رد [ . 55 (. ] اوُِـطبار َو  اوُِرباـص  َو  اوُِربِْـصا  : ) هدوـمرف رما  نآ  هب  هکراـبم  هیآ  نیا  رد  و  تسا ، هطبارم  مجنپ ؛ تـّیفیک 
مهیلع ) ۀّـمئالا یلع  اوطبار  بئاصملا و  یلع  اورباص  ِضئارَفلا و  یلَع  اوُِربِصا  :» دومرف هیآ  نیا  ناـیب  رد  هک  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ترـضح 

هّمئا يارب  و  دـیهد ، تیلـست  و  دـینک ؛ رما  بئاصم  رب  ربص  رد  ار  رگیدـکی  و  دـینک ، ربص  تابجاو  ماـجنا  یتخـس  رب  ینعی : [ . 56 («. ] مالسلا
. دیشاب اهنآ  تالاوم  ترصن و  ماقم  رد  ینعی  دیئامن  هطبارم  مالسلا ) مهیلع  )

هطبارم ماسقا 

رد ناـمیا  لـها  زا  نیملـسم و  زا  یعمج  هک  تسا  نآ  یعرـش ؛ يرهاـظ  ماـکحا  رد  تسا  دوـهعم  هک  لّوا : مسق  : تـسا مـسق  ود  رب  هـطبارم 
.و دـنرواین اهنآ  رب  موجه  هدـشن و  نیملـسم  دالب  رد  لخاد  هک  نانمـشد ؛ عفد  يارب  دنـشاب  هدامآ  یمالـسا  کـلامم  ياـهزرم  تاّدـحرس و 

يروما زا  نینمؤم ــ  مالـسا و  هضیب  ظفح  نآ و  لها  نید و  ءادـعا  رـش  عفد  ینعی  مه ــ  نیا  اریز  تسا ، حـضاو  ّتیفیک  نیا  ندوب  ترـصن 
نآ يرای  ترـصن و  نآ ؛ تاجرد  زا  يا  هجرد  ره  هجو و  ره  هب  نآ  رد  یعـس  سپ  مالـسلا ،) هیلع   ) ماما كراـبم  دوجو  هب  عجار  هک  تسا 

، ناشیا فرش  ّزع و  هب  تبسن  مه  و  هدومن ، ناشیا  زا  یتّقشم  یتخس و  عفر  هک  شکرابم  دوجو  هب  تبسن  مه  تسا ، مالسلا ) هیلع  ) ترـضح
مه و  دوش ، یم  ناشیا  تانوئـش  راثآ و  روهظ  رما و  ءاـیحا  نید ؛ لـها  هبلغ  رد  و  دور ، یم  نیب  زا  ناـشیا  راـثآ  نیکرـشم ؛ هبلغ  رد  هک  ارچ 
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زا مّود : مسق  . دنوش یم  ظفح  نید  ضرع و  لام و  ناج و  رظن  زا  نانمشد  ّرش  زا  هک  ناشیا  ناتسود  ناقّلعتم و  هب  تبـسن  تسا  ناشیا  يرای 
اهنآ و رما  تعاطا  میلست و  رد  و  دنشاب ، مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم ةاده  نید و  هّمئا  جرف  رظتنم  لاح  ره  رد  نینمؤم  هک : تسا  نیا  هطبارم 

ّدح رد  لاح  نیا  رد  و  دنشاب ، مدق  تباث  تائالتبا ـ  زا  تسا ـ  اهنآ  رما  اهنآ و  راتتـسا  لاح  رد  هچنآ  رد  و  جرف ، روهظ و  نامز  لوط  رب  ربص 
رظن زا  و  دنـشاب ، هتـشاد  روهظ  ماگنه  رد  ناشیا  يرای  رب  مزع  ًابلق  و  دـنیامن ، اّیهم  دـشاب ـ  يریت  کی  ول  و  هحلـسا ـ  داهج و  بابـسا  ناـکما 

زا یفاک » هضور   » رد هک  تسا  یتیاور  نآ ، لضف  لامک  رب  مسق و  نیا  رب  دهاوش  زا  .و  دـشاب مدـق  تباث  اهنآ  رما  رد  مه  یمـسج  يرهاظ و 
: متفگ ؟ تسا زور  دنچ  امـش  دزن  رد  هطبارم  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) رقابدّـمحم ماما  ترـضح  : دـیوگ یفعج  هک  هدـش  لقن  یفعج  هللادـبعوبا 

یبسا ام  يرای  يارب  ینعی  ام ــ  هار  رد  دیامن  هطبارم  سک  ره  و  تسا ، راگزور  هشیمه  هک  تسیا  هطبارم  ام  هطبارم  نکل  دومرف : . زور لهچ 
ام يراـی  يارب  سکره  و  هتـشاد ، هاـگن  ار  نآ  هک  یماداـم  تـسا ، شاداـپ  باوـث و  نآ  نزو  ربارب  ود  هزادـنا  هـب  وا  يارب  دـیامن ــ  اـّیهم  ار 

هاگنآ . تسه وا  دزن  هک  یمادام  تسا ، نآ  نزو  هزادـنا  هب  یباوث  وا  يارب  دراد ; هاگن  هدرک و  اّیهم  ار ــ  یگنج  بابـسا  ینعی  ار ــ  یحـالس 
لیئارـسا ینب  رد  هک  تسا  يربمایپ  دننام  امـش  ام و  لَثَم  هکیتسردـب  دـینکن ، عزج  هعفد  راهچ  هعفد و  هس  هعفد و  ود  هعفد و  کی  زا  دومرف :

ره زا  ار  اـهنآ  سپ  . منک یم  يراـی  ار  وت  هک  اریز  نک ، توعد  داـهج  هب  ار  دوخ  موق  هک  دومرف : یحو  وا  هب  هنأـش  لـج  دـنوادخ  سپ  دوب ،
هبلغ اهنآ  رب  نانمـشد  هک  دندوب  هدربن  راکب  هزین  ریـشمش و  زونه  دنداهن ، نمـشد  يوسب  يور  مه  قاّفتا  هب  و  هدومن ، عمج  دـندوب  هک  اجک 

، نک توعد  داـهج  يوسب  ار  دوخ  موـق  هک : دوـمرف  یحو  ربماـیپ  نآ  هب  یلاـعت  ّقـح  مّود  هعفد  . دـنداهن تمیزه  هب  يور  ناـشیا  و  دـندرک ،
بولغم اـم  يداد و  اـم  هب  ترـصن  هدـعو  وت  دـنتفگ : دومن ، داـهج  هب  توـعد  ار  دوـخ  موـق  نوـچ  . منک یم  يراـی  ار  امـش  نم  هکیتسردـب 

راّفک اب  داهج  ایادـخ  درک : ضرع  سپ  . دوب دـیهاوخ  شتآ  بجوتـسم  دـینکن  داهج  رگا  هک : دومرف  یحو  ربمغیپ  نآ  هب  یلاعت  ّقح  . میدـش
تباجا ار  وا  توعد  ردب ــ  لها  ددع  هب  اهنآ ــ  زا  رفن  هدزیـس  دصیـس و  و  درک ، توعد  داهج  هب  ار  شموق  سپ  . تسا باذع  شتآ  زا  رتهب 

ار اهنآ  یلاعت  ّقح  هک  دندوب  هدربن  راکب  هزین  ریشمش و  زونه  دنداهن ، نمشد  يوسب  ور  رفن  هدزیـس  دصیـس و  نآ  اب  ربمایپ  نآ  سپ  دندومن ،
ترـضح هک  هدـش  تیاور  ینامعن » تبیغ   » زا راـحب »  » رد زین  و  [ . 57 . ] دندش بلاغ  نانمـشد  رب  و  دـندومن ، حـتف  دومرف و  يرای  ترـصن و 

تـسا دیما  دشاب ، ریت  کی  هچ  رگا  دینک ، اّیهم  یبرح  تلآ  مالـسلا ) هیلع   ) مئاق روهظ  يارب  امـش  زا  کی  ره  :» دومرف مالـسلا ) هیلع   ) قداص
[ . 58 «. ] دهد رارق  وا  ناروای  باحصا و  زا  ار  وا  یلاعت  ّقح  دشاب ، هتشاد  ار  ّتین  نیا  هک  نیمه 

رجا باوث و  بترت  ماقم  رد  ناسنا  لاعفا 

هک ددرگ  یم  رهاظ  دوش ، یم  هدافتـسا  رگید  ثیداحا  و  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دّمحم  ماما  ثیدح  زا  زین  رکذ و  هطبارم  يانعم  رد  هچنآ  ربانب 
لاـعفا هک : ناـیب  نیا  هب  دـنوش ؛ یم  بوسحم  هطبارم  مّود  مسق  زا  همه  هناـگ ــ  هس  تاـیفیک  ینعی  میدرک ــ  رکذ  نآ  زا  دـعب  هچنآ  اوـقت و 

ینعی دنرادن ، يدابع  هبنج  اهـسفن  یف  هک  تسا  یلاعفا  لّوا : مسق  : تسا مسق  راهچ  رب  اهنآ ، رب  باوث  رجا و  ّبترت  ماقم  رد  ناسنا  زا  هرداص 
رد هک  یتلاـح  رد  رگم  دوش ، یمن  ّبترتم  اـهنآ  رب  مه  یباوث  رجا و  سپ  دـنوش ، یمن  بوسحم  عرـش  رد  هنّیعم  هفراـعتم  تاداـبع  هلمج  رد 

ندیماشآ ندروخ و  دننام  حابم ــ  روُما  هّیلک  لثم  مسق  نیا  .و  دنروآ رد  ار  وا  تدابع  نیوانع  زا  ناونع  کی  هب  و  دوشب ، تدابع  دـصق  اهنآ 
؛ دنک تدابع  دصق  اهنآ  رد  دنوش  عقاو  یبجاو  ای  یبحتسم  رما  همّدقم  ماقم  رد  هاگ  ره  اهنآ ــ  لاثما  ترـشاعم و  دمآ و  تفر و  باوخ و  و 
زا دـهد  ماجنا  ار  یحاـبم  اـی  دـماشایب ، اـی  دروخب  ار  يزیچ  هکنآ  لـثم  دوش ، یم  بوسحم  تاداـبع  زا  و  هدـش ؛ ّبترتم  نآ  رب  باوث  رجا و 
ای دوش ، یم  بترتم  نآ  رب  ّمهم  گرزب و  ياهرجا  لضف و  و  دیامن ، یم  ادیپ  بابحتـسا  لاح  نیا  رد  هک  ینمؤم ; رورـس  ای  شهاوخ  تهج 

ضئارف و هب  لمع  همّدقم  تهج  زا  ترورض  عفر  تهج  زا  ار  تالماعم  ای  مون  برش و  لکا و  زا  تسا  ترورـض  ّدح  هب  هک  يرادقم  هکنآ 
لضف و تاماقم  زا  یـضعب  رد  هحابم  روما  نیا  زا  یـضعب  یلب ؛ . دـنک یم  ادـیپ  بوجو  ناونع  لاح  نیا  رد  سپ  دروآ ، ياجب  هّیهلا  فیلاکت 

تدابع هک  ملاع  باوخ  نوچ  دنک ، تدابع  دصق  نآ  رد  هکنآ  نودب  دوش ، یم  ّبترتم  نآ  رب  باوث  رجا و  و  دـنک ، یم  ادـیپ  یعبت  تفارش 
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ندیباوخ نوچ  و  تسا ، موص  تفارـش  تهج  زا  هک  راد  هزور  صخـش  ندیباوخ  نوچ  و  تسا ، وا  ملع  تفارـش  تهج  زا  ًارهق  نیا  و  تسا ،
نکل و  دراد ، تدابع  تروص  هک  تسا  یلاعفا  مّود : مسق  . اهنآ لاثما  و  تسا ، فیرش  هام  نآ  تفارـش  تهج  زا  هک  ناضمر  كرابم  هام  رد 

هزور و دننام  تادابع ــ  هّیلک  لثم  مسق  نیا  و  دوش ، یمن  ّبترتم  نآ  رب  یباوث  رجا و  دوش و  یمن  تدابع  دنکن ؛ تدابع  دـصق  اهنآ  رد  رگا 
رد هچنآ  بسح  رب  تسا  تدابع  ًاتروص  هچ  رگا  دنوش ، یم  جراخ  ندوب  تدابع  زا  دوشن  نآ  رد  تبرق  دصق  هاگ  ره  هک  دـشاب  یم  زامن ــ 

هکنآ ولو  تسا ، یهلا  بوبحم  هسفن  یف  هک  دراد  یتّیـصوصخ  هک  تسا  یلاـعفا  مّوس : مسق  . تسا هدـش  ناـیب  یهقف  بتک  رد  ّتین  لیـصفت 
بوبحم و تسا  يرما  هسفن  یف  نآ  هک  ندرک  ناـسحا  نوـچ  دـش ، دـهاوخ  لـمکا  لـضفا و  تبرق  دـصق  اـب  و  دوـشن ، نآ  رد  تبرق  دـصق 

فیفخت هب  ولو  ترخآ  رد  هچ  اـیند و  رد  هچ  دوش  یم  نآ  رب  ّبترتـم  يریخ  يازج  دـشاب ـ  رفاـک  زا  ولو  دوـش ـ  رداـص  هک  ره  زا  بوـلطم 
و دوش ، یم  نآ  باوث  رجا و  لامک  بجوم  دیامنب ؛ نآ  رد  مه  تبرق  دصق  و  دنک ، مادقا  نمؤم  هدنب  هاگره  مسق  نیارد  سپ  . دشاب باذـع 
و تسا ، لمع  کی  یجراخ  قادـصم  ناونع و  رد  هک  تسا  یلاعفا  مراهچ : مسق  . دوش یم  نانج  هیلاع  تاـجرد  رد  وا  ماـقم  عاـفترا  هلیـسو 

یـصخش هکنآ  لثم  . دبایرد ار  کی  ره  لماک  باوث  رجا و  سپ  دهد ؛ رارق  هددعتم  لامعا  قادصم  ناسنا  رگا  دـصق  ّتین و  بسح  هب  نکل 
ناونع نکل  و  تسا ، لمع  کی  یجراخ  قادصم  ناونع و  رد  وا  هب  ناسحا  سپ  دشاب ، مه  ّرطـضم  دـشاب ، ملاع  دـشاب ، دّیـس  دـشاب ، نمؤم 

رگا و  مولظم ، هب  ناـسحا  و  ّرطـضم ، هب  ناـسحا  و  ملاـع ، هب  ناـسحا  و  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص   ) لوسر هّیرذ  هب  ناـسحا  و  نمؤم ، هب  ناـسحا 
هب ناسنا  هاگ  ره  هک  تسا  ّلقتـسم  یتداـبع  لـمع و  مادـک  ره  دـشاب ؛ اـهناونع  نیا  زا  هچره  و  تسا ، محر  هب  ناـسحا  دـشاب ؛ مه  ّتیمحر 

رجا و  دـنک ، دـصق  ار  نیوانع  نآ  همه  يدروم  نینچ  رد  تسا  نکمم  نکل  و  دراد ، لماک  رجا  دـنک ; مادـقا  یّـصاخ  دروم  ره  رد  کیره 
کی رد  هک  تسا  يراج  تابحتسم  تابجاو و  زا  یـضعب  رد  تسا  ّتین  بسح  هب  لاعفا  لخادت  هک  لیبق  نیا  زا  .و  دبایرد الماک  ار  کیره 

هچ درک ـ  هدّدعتم  لاسغا  ّتین  لسغ  کی  هب  تسا  نکمم  هک  لسغ  رما  رد  هلمجنآ  زا  دوش ، یم  قّقحم  دّدعتم  لامعا  ّتین ; بسح  هب  لمع 
لمع هب  ار  زامن  ود  ّتین ، بسح  هب  زامن  کی  رد  تسا  زئاج  نکمم و  هک  زاـمن  رد  اـی  و  دوش ، لـصاح  همه  رثا  و  بحتـسم ـ  هچ  بجاو و 

زا دش  رکذ  مالسلا ) هیلع  ) رصع یلو  ترضح  ترصن  باب  رد  هچنآ  نیاربانب ؛ . تسا هدش  نایب  یهقف  بتک  رد  هک  یلیصفت  بسح  رب  دروآ ،
نامه هطـساو  هب  دشاب ؛ هحابم  روُما  زا  هسفن  یف  هاگره  سپ  هناگتفه ، تاّیفیک  زا  دـش ـ  دـهاوخ  رکذ  هک  يرگید ـ  روُما  هناگ و  جـنپ  روُما 

یم ترضحنآ  ترصن  وا  لمع  دشاب ، نآ  لوصح  دیما  هک  یماقم  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) رـصع یلو  ترـصن  لوصح  نآ  رد  دیامن  دصق  هک 
اب هطبارم  ترصن و  تلیضف  و  دوش ، یم  ناشیا  رما  رد  نیطبارم  ناشیا و  راصنا  رد  لخاد  نآ  هلیسوب  و  دنک ، یم  ادیپ  هطبارم  ناونع  و  دوش ،
زا هسفن  یف  هک  هروبزم  روما  زا  کیره  اـّما  . دوش ّبترتم  نآ  رب  ترـصن  رثا  مه  جراـخ  رد  هک  یلاـح  رد  ًاـصوصخ  دـبای ، یم  رد  ار  ناـشیا 
ای یهلا ، ضئارف  همه  اوقت و  نوچ  نآ ، یجراخ  قادصم  بسح  هب  دـشاب ، ترـصن  ناونع  ریغ  هب  نآ  يدابع  هبنج  هک  دـشاب ، تادابع  هلمج 

فورعم و هب  رما  نیلهاج و  تیاده  نوچ  نآ ــ  دصق  نودب  ولو  دوش  یم  ّبترتم  نآ  رب  ًارهق  مه  ترـصن  ناونع  هک  دشاب  یتادابع  هلمج  زا 
نیدنچ هب  وا  باوث  رجا و  هجرد  لامک  بجوم  نیا  دیامن ، يرای  ترصن و  دصق  صوصخلاب  هدنب  هاگ  ره  عون  نیا  رد  سپ  رکنم ــ  زا  یهن 

دصق نیمه  هطساوب  سپ  دبای ، یم  رد  دنراد ؛ لامعا  نآ  دوخ  هک  مه  رگید  نیوانع  نآ  لماک  باوث  رجا و  هکنآ  رب  هوالع  دوش ، یم  ربارب 
هک يروُما  اّما  .و  دوش یم  بترتم  اـهنآ  زا  کـیره  رب  نآ  لـماک  رجا  و  دـنیامن ، یم  ادـیپ  هطبارم  ناونع  هروطـسم  روُما  نآ  عیمج  ترـصن ،
هللا ءاش  نا  دش  دهاوخ  نایب  مّوس  لصف  رد  هچنانچ  تسا ــ  مالسلا ) هیلع  « ) ماما ترصن   » ناونع نامه  هب  جراخ  رد  اهنآ  ندوب  تدابع  لصا 

. تسا حضاو  اهنآ ؛ رب  هطبارم  لضف  ّبترت  ندوب و  هطبارم  تهج  رد  اهنآ  مکح  سپ  یلاعت ــ 

هیقت اب  مئاق  ترضح  يرای  ترصن و 

هراشا
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هللا تاولـص  ترـضحنآ  ترـصن  هّیقت  هنوگچ  هکنآ  نایبرد  لّوا : : دوش یم  ناـیب  بلطم  هس  نمـض  رد  رما  نیا  و  تسا ، هّیقت  مشـش ؛ ّتیفیک 
: مّوس . تسا هدش  دراو  نآ ؛ كرت  ّمذ  تّدش  رد  نآ و  رد  دیکأت  تّدـش  هّیقت و  تلیـضف  رد  هک  يرابخا  ثیداحا و  نایب  رد  مّود : . تسا هیلع 

. نآ هب  لمع  ّتیفیک  هّیقت و  دراوم  هب  یلامجا  هراشا  رد 

؟ مینک يرای  ار  ترضح  هیقت  اب  هنوگچ 

رب نوچ  هک : تسا  هجو  نیا  رب  نآ  و  تسا ، نید  رما  رد  مالسلا ) هیلع   ) تّجح ترضح  يرای  ترـصن و  هّیقت  هکنآ  نایب  رد  لّوا : بلطم  اّما 
زا تسا  مزال  هک  یلعف  كرت  ای  یلعف  هک  تسا  يدروم  رد  هّیقت  دـش ؛ دـهاوخ  مولعم  یلاعت  هللا  ءاش  نا  مّوس  مّود و  بلطم  رد  هچنآ  بسح 

هّیقت اب  هک  دشاب ، ناشیا  ناتسود  نایعیش و  هب  ای  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ هب  تبـسن  رطخ  نآ  دشاب و  يرطخ  ضرعم  رد  دوش ، زارتحا  نآ 
رد ار  مالـسلا ) هیلع  ) ماما كراـبم  دوجو  دومن ، هّیقت  نآ  موزل  بوجو و  دروم  رد  نمؤم  هاـگره  سپ  . دوش یم  عفدـنم  اـی  عفد  تارطخ  نآ 

، ناشیا دوخ  هب  تبسن  اّما  . تسا هدرک  يرای  شناتسود  ناقّلعتم و  ناشیا و  دوخ  هب  تبـسن  رطخ ، نآ  زا  ندوب  ملاس  رد  ای  ررـض  رطخ و  عفد 
اهنآ یبدا  یب  فافختسا و  ای  رارشا  ءادعا و  ءازهتسا  بجوم  دشاب ــ  ّقح  رما  رد  ول  و  نمؤم ــ  لوق  لمع و  هک  دشاب  يدروم  رد  هکنآ  لثم 

و دوش ، مالسلا ) هیلع   ) ماما رما  هب  تبسن  ای  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترـضح  هب  تبـسن  ای  هنأش ؛ لج  وا  مسا  ای  ّقح  نید  یهلا و  رما  هب 
كرت هک  يدروم  لثم  ناتـسود ؛ هب  تبـسن  اّما  . ددرگ اهنآ  عییـضت  ای  دـیآ  دراو  اهنآ  راـبخا  تاـشیامرف و  هب  نهو  هک  يدراوم  رد  نینچمه 

روما نیا  رد  ار  ترضحنآ  ترصن  دشاب ؛ نینمؤم  رئاس  هب  تبسن  ای  شلها  ای  وربآ  ای  لام  ای  ناسنا  دوخ  هب  تبسن  ررـض  رطخ و  بجوم  هّیقت 
طوبرم اهنآ  زا  یضعب  رد  و  دمآ ــ  دهاوخ  مّوس  لصف  رد  نآ  نایب  و  تسا ــ  ناشیا  يویند  تاهج  هب  طوبرم  اهنآ  زا  یضعب  رد  سپ  . هدومن

ای عییـضت  ای  نهو  زا  مالـسلا ) مهیلع   ) اـهنآ ثیداـحا  راـبخا و  ندـنام  ظوفحم  هلیـسو  هیقت  هک  يدروم  لـثم  تسا ، نید  رما  رد  ترـصن  هب 
و دوش ــ  ءادـعا  بولق  فیلأت  هلیـسو  هّیقت  هک  يدروم  لثم  و  دوش ، لـمع  اـهنآ  قفو  هب  دـنراذگن  هک  دوش  ندـنام  لّـطعم  اـی  ندـش  یفخم 

ناسآ لهـس و  اهنآ  ینامیا  ّقح و  هقیرط  هفیظو و  هب  لمع  ّقح و  راهظا  باب  رد  نینمؤم  رب  رما  ببـس  نیا  هب  و  دراوم ــ  نیا  لاثما  نینچمه 
. دوش

رابخا تایاور و  رظن  زا  هیقت 

هراشا

ماقم نیا  رد  سپ  تسا ، هدش  دراو  نآ  كرت  رد  دـیدش  تّمذـم  نآ و  رد  دـیکأت  هّیقت ;و  حدـم  رد  هک  تسا  يرابخا  نایب  رد  مّود : بلطم 
: تسا دصقم  ود 

هیقت لضف  رد  هدراو  تایاور  نایب 

نب بیبح  زا  یفاک »  » باتک رد  لّوا : ثیدح  : دوش یم  افتکا  ثیدح  جنپ  رکذ  هب  هک  تسا ، دراو  هّیقت  حدـم  رد  هچنآ  رکذ  رد  لّوا : دـصقم 
يور رب  مسق ؛ ادخ  هب  دومرف : یم  هک  مدینش  مراوگرزب  ردپ  زا  :» دومرف شترـضح  هک  هدش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا  رـشب 

: مّود ثیدح  [ . 59 «. ] دیامرف یم  هبترم  دـنلب  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ؛ هّیقت  سکره  بیبح ! يا  تسین ، هّیقت  زا  رت  بوبحم  يزیچ  نم  دزن  نیمز 
هب میامن  ثیدح  ار  وت  هچنانچ  رگا  ورمع ! ابا  يا  : دومرف هک  هیلع  هللا  تاولص  ترضحنآ  زا  یسانکورمعوبا  زا  هدش  تیاور  باتک  نامه  رد 

، مدوب هداد  اوتف  ای  مدوب  هداد  ربخ  هچنآ  فالخ  هب  ار  وت  مهد  ربخ  ینک ; شسرپ  نآ  زا  یئایب و  نیا  زا  دعب  یئاوتف ، هب  مهد  اوتف  ای  یثیدح ،
ار تسرد  هار  تروص  نیا  رد  دومرف : . مراذگ یم  رانک  ار  يرگید  هتفرگ و  ار  مّود  لوق  مدرک : ضرع  ؟ ینک یم  ذخا  اهنآ  زا  کی  مادک  هب 
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دینک لمع  وحن  نیمه  رب  هچنانچ  رگا  مسق ؛ ادـخ  هب  دوش ، تدابع  یناهنپ  رد  هکنآ  زج  دراد  ابا  دـنوادخ  ورمع ! ابا  يا  يا ؛ هدرک  باـختنا 
و مّوس : ثیدح  [ . 60 «. ] ار ندومن  هّیقت  زج  دوخ ؛ نید  رد  امش  نم و  يارب  زا  دراد  ابا  ّلجوّزع  دنوادخ  و  تسارتهب ، امـش  نم و  يارب  انامه 
رب نانآ  و  دیسرن ، فهک  باحصا  هّیقت  هجرد  هب  يدحا  :» دندومرف مالسلا ) هیلع   ) ترضحنآ هک  هدرک  تیاور  یطـساو  زا  باتک  نآ  رد  زین 

[61 «. ] دومرف اطع  ربارب  ود  ار  اهنآ  رجا  دـنوادخ  سپ  دنتـسب ، یم  ار  اـهرّانز  دـندش و  یم  رـضاح  راّـفک  ياهدـیع  رد  هک  دـندوب  وحن  نیا 
یم هک  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  زا  مدینـش  تفگ : هک  هدومن  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ زا  یلعالادـبع  زین  و  مراـهچ : ثیدـح  .

مالـس سپ  دشاب ، یم  شلها  ریغ  زا  نآ  ظفح  ندرک و  ناهنپ  هکلب  زا  تسین ، نآ  ندومن  لوبق  قیدصت و  دّرجم  ام  رما  لّمحت  انامه  :» دومرف
لوبق هچنآ  هب  ار  مدرم  و  دیامن ، تسود  دوخ  يوسب  ار  مدرم  هک  ار  يا  هدنب  نآ  دنک  تمحر  دنوادخ  وگباهنآ : هب  و  ناسرب ، ام  نایعیـش  هب 

ام هک  دیوگ  یم  یمالک  هکیسک  لاح  مسق  ادخ  هب  دومرف : سپ  . دنک ناهنپ  اهنآ  زا  دننک ؛ یم  راکنا  ار  هچنآ  و  دنک ، ثیدح  دنیامن  رواب  و 
ار یـصخش  نینچ  رگا  سپ  تسا ، ام  اـب  گـنج  لاـح  رد  هک  تسین  یـسک  نآ  لاـح  زا  رتمک  دـنک ) یم  شاـف  ار  اـم  رـس   ) میراد تهارک 
وا ات  هداتسرف  وا  يوسب  دسرت  یم  وا  زا  هک  ار  یسک  تفریذپن  امـش  زا  رگا  و  دیراد ، زاب  لمع  نآ  زا  ار  وا  هتفر و  وا  يوسب  دیدرک  هدهاشم 

سپ دنک ، اور  ار  وا  تجاح  یمرن  تفطالم و  اب  و  دـنک ؛ تجاح  بلط  امـش  زا  یـسک  رگا  هک  روطنامه  دـنک ، لمع  نآ  كرت  هب  راداو  ار 
شریذـپ رد  دـینک ، یم  راتفر  یمرن  تفطالم و  اب  مدرم  اب  دوخ  ياهزاین  عفر  رد  هکنانچمه  ینعی : . نم تجاح  رد  هدومن  یمرن  تفطـالم و 

هک هدش  تیاور  روصنملا  یبا  نب  یسیع  زا  یفاک »  » باتک رد  زین  و  مجنپ : ثیدح  [ . 62 . ] دینک راتفر  تفطالم  یمرن و  اب  مدرم  اب  زین  ام  رما 
نیگمغ هدیسر ؛ ام  هب  هک  یللخ  رطاخب  مومهمام و  يارب  زا  هکیسک  ندیشک  سفن  :» دومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  هک  مدینش  تفگ :

ادخ هار  رد  داهج  هلزنم  هب  ام ؛ ّرـس  نامتک  و  تسا ، تدابع  هلزنم  هب  دشاب  ام  هب  ّقلعتم  هک  يرما  يارب  وا  ّمه  و  تسا ، حیبست  هلزنم  هب  دشاب ،
[ . 63 «. ] تسا

هیقت كرت  تمذم  رد  هدراو  تیاور  نایب 

یم افتکا  ثیدح  جنپ  رکذ  هب  هک  تسا ، هدش  لقن  تسا ــ  مزال  هک  يدراوم  رد  هّیقت ــ  كرت  تّمذم  رد  هک  یثیداحا  نایب  رد  مّود : دصقم 
یلمع ندروآ  اجب  زا  دیئامن  بانتجا  زارتحا و  :» دومرف هک  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا  هدش  لقن  یفاک »  » باتک رد  لّوا : ثیدح  . دوش

یم رارق  شنزرـس  دروم  شدـنزرف  لمع  هطـساوب  ردـپ  هک  قیقحت  هب  میوش ، یم  عقاو  مدرم  یئوگدـب  شنزرـس و  دروم  نآ  هطـساوب  ام  هک 
ترـضح زا  هدش  لقن  باتک  نآ  رد  زاب  مّود : ثیدح  [ . 64 «. ] دیـشابن ناشیا  نهو  گنن و  هیام  و  دیـشاب ، تنیز  دوخ  ماما  يارب  زا  و  دریگ ،

نامیاو دشاب  یم  نم  ناردـپ  نید  نم و  نید  هّیقت  :» دومرف هک  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دّـمحم  ماما  ترـضح  زا  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یـسوم 
زا مدینـش  تفگ : هک  هدـش  لـقن  روـفعی  یبا  نب  هللادـبع  زا  باـتک  نآ  رد  نینچمه  مّوـس : ثیدـح  [ . 65 «. ] دنک یمن  هّیقت  هکیـسک  درادـن 

و اـهالب ـ  اـه و  هنتف  رد  عوقو  زا  تسا ـ  نمؤم  زرح  و  ءادـعا ـ  ّرـش  زا  تسا ـ  نمؤم  رپـس  هّیقت  :» دوـمرف هک  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ترـضح 
ام برق  هلیـسو  و  دوش ؛ یم  نآ  هب  کّسمتم  و  دسر ؛ یم  وا  هب  ام  ثیداحا  زا  یثیدح  هکیـسک  انامه  درادن ، نامیا  دـنک  یمن  هّیقت  هکیـسک 
زا یثیدح  هکیـسک  انامه  و  دشاب ، یم  رون  ترخآ  رد  تّزع و  ایند  رد  وا  يارب  کّسمت  نیا  سپ  دهد ؛ یم  رارق  لاعتم  دنوادخ  دوخ و  نیب 
وا زا  ار  رون  نیا  دنوادخ  دوش و  یم  ایند  رد  وا  ّتلذ  بجوم  رما  نیا  شلها ــ  ریغ  دزن  دـنک ـ  شاف  ار  نآ  وا  و  دـسر ، یم  وا  هب  ام  ثیداحا 
يا :» دومرف شترـضح  هک  هدومن  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا  سینخ  نب  یّلعم  زا  زاـب  مراـهچ : ثیدـح  [ . 66 «. ] دراد یم  رب 

نامتک نیا  هطـساوب  ار  وا  دنوادخ  دنکن ، شاف  ار  نآ  دـیامن و  ناهنپ  ار  ام  رما  هکره  انامه  نکم ، شاف  ار  نآ  ار و  ام  رما  نک  ناهنپ  یّلعم !
هکیتسردب یلعم ! يا  . دوش یم  تشهب  يوسب  وا  يامنهار  هک  دهد  یم  رارق  وا  یناشیپ  رد  يرون  ار  نآ  ترخآ  رد  دـنک و  یم  زیزع  ایند  رد 

رد هک  دراد  یم  تسود  دنوادخ  هکیتسردب  یلعم ! يا  . درادن نامیا  دنک  یمن  هّیقت  هکیـسک  دشاب و  یم  نم  ناردـپ  نید  نم و  نید  زا  هّیقت 
ام رما  هک  تسا  یسک  لثم  ام  رما  هدننک  شاف  هکیتسردب  یلعم ! يا  . دوش تدابع  راکشآ  رد  دراد  یم  تسود  هکنانچ  دوش ، تدابع  یناهنپ 
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( مالسلا هیلع   ) اضر ترـضح  زا  يا  هلئـسم  تفگ : هک  هدش  تیاور  رـصن  یبا  نب  دّمحم  زا  زین  مجنپ : ثیدح  [ . 67 «. ] تسا هدرک  راـکنا  ار 
دهاوخن امـش  حالـص  هب  مینک ، اطع  امـش  هب  دیهاوخ  یم  هچ  ره  هچنانچ  رگا  :» دومرف هاگنآ  دـندادن ، باوج  هدرک و  ابا  سپ  مدرک ، لاوئس 

هیلع  ) لیئربج دزن  ار  دوخ  تیالو  رما  دنوادخ  : دومرف مالـسلا ) هیلع   ) رفعجابا ترـضح  دش ، دـهاوخ  امـش  بحاص  يراتفرگ  بجوم  دوب و 
( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترـضح  و  درک ، ناهنپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر ترـضح  دزن  ار  نآ  لیئربج  و  دینادرگ ، ناهنپ  مالـسلا )

ناهنپ ار  نآ  تساوخ  یم  ادخ  هک  یسکنآ  دزن  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  و  دومن ، ناهنپ  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما دزن  ار  نآ 
هیلع  ) رفعجابا ترـضح  ؟ دراد هاگن  دشاب  هدینـش  هک  ار  یفرح  کی  دـناوتب  هک  سک  نآ  تسیک  دـینک ، یم  شاف  ار  نآ  اهامـش  سپ  درک ،
يراد دوخ  دـناوتب  هکنآ  ناملـسم  يارب  زا  تسا  راوازـس  هک : تسا  هدـمآ  نینچ  مالـسلا ) هیلع   ) دواد لآ  تمکح  رد  هک  دوـمرف : مالـسلا )

عون هچ  سکره  اب  دـنادب  ینعی  دـشاب ــ ، هتـشاد  یئانیب  دوخ  نامز  لها  هب  و  دـنکن ، ادـیپ  تلفغ  هک  دـشاب  دوخ  لاـح  هب  شهّجوت  و  دـنک ،
سپ . دینکن شاف  سکره ــ  دزن  ارام ــ  ثیدح  دیـسرتب و  لاعتم  دنوادخ  زا  سپ  دـنک ــ  راهظا  یـسک  هچ  هب  ار  یفرح  ره  و  دـنک ، كولس 
ببـس هب  نانمـشد  سپ   ) دریگ یم  ماقتنا  شئایلوا  رطاخ  هب  دوخ  نانمـشد  زا  دـنک و  یم  عافد  دوخ  ءایلوا  زا  دـنوادخ  هک  دوب  نیا  زج  رگا 

نب یـسوم  ترـضح  يارب  زا  هنوگچ  و  درک ؟ هچ  کمرب  لآ  اب  لاعتم  دـنوادخ  هک  ینیب  یمن  ایآ  دـندرک ) یم  دوبانار  نینمؤم  دوخ ، داـنع 
هطـساوب دومرف ، عفد  اهنآ  زا  ار  رطخ  دـنوادخ  سپ  دـندوب ، میظع  رطخ  رد  ثعـشا  ونب  هفئاط  قیقحتب  ؟و  تفرگ ماقتنا  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج

هکنآ دینیب و  یم  ار  هنعارف  نیا  ياهرادرک  اهراک و  دیتسه  قارع  رد  هک  اهامش  و  مالسلا ،) هیلع   ) رفعج نب  یسوم  ترضح  اب  اهنآ  تالاوم 
لاح هدهاشم  هطـساوب  و  دنکن ، رورغم  ار  امـش  ایند  و  ّلجوّزع ، دنوادخ  زا  سرت  داب  امـش  رب  سپ  . تسا هداد  تلهم  اراهنآ  دنوادخ  هنوگچ 

مهارف ایهم و  امـش  یهلا  جرف  رما  هک  دـش  دـهاوخ  نینچ  لاح  نیا  رد  سپ  دـیروخن ، بیرف  هداد ، تلهم  ار  وا  دـنوادخ  قیقحت  هب  هکیـسک 
[ . 68 «. ] تسا دهاوخ 

نآ هب  لمع  تیفیک  هیقت و  موزل  دراوم 

یم هدافتسا  اهنآ  ریغ  دش و  نایب  هک  یثیداحا  زا  یخرب  زا  هچنآ  نآ ، هب  لمع  ّتیفیک  و  هّیقت ؛ موزل  دروم  هب  یلامجا  هراشا  رد  مّوس : بلطم 
ثیداـحا ناـیب  زا  نمؤم  هکنآ  لّوا : هجو  : تسا هجو  ود  رب  زین  یلوق  هّیقت  . یلعف 2 ــ  یلوق ، 1 ــ  تسا : مسق  ود  رب  هّیقت  هک  تسا  نآ  دوـش ،

دریگ رارق  فافختسا  ازهتسا و  دروم  هکیئاج  رد  تسا ــ  اهنآ  هّصاخ  لیلج و  نوئش  هدندادرب  رد  هچنآ  ًاصوصخ  مالسلا ــ ) مهیلع   ) تیبلها
تمرح کته  بجوم  دراوم  نیا  رد  زارتحا  مدـع  هک  ارچ  دـیامن ، زارتحا  دـنیامن ؛ ّدر  هدرک و  راـکنا  یناداـن  يور  زا  اـی  دـندنخب ؛ نآ  هب  و 

: مّود هجو  . دـنیآرب اهنآ  تراغ  لتق و  تیذا و  ددـصرد  رابخا  نآ  ندینـشاب  ینمـشد  ای  تداسح  يور  زا  هکنآ  اـی  و  دوش ، یم  یهلا  ءاـیلوا 
ءایلوا یهلا و  رما  هب  يربت  متـش و  ّبس و  بجوم  دناد  یم  هک  دیوگب  یئاج  رد  ار  يّربت  نعل و  متـش و  ّبس و  لیبق  زا  یمالک  ناسنا  هکنآ 

اّما و  [ . 69 (. ] ْملِع ِْریَِغب  اًوْدَع  هللا  اوُّبُـسَیَف  هللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیذَّلا  اوُّبُـسَت  الَو  : ) هدش هراشا  نآ  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  هچنانچ  دوش ، یم  وا 
ّقح و رما  هکیناسک  تلاهج و  تلالـض و  لها  اب  ترـشاعم  تسلاجم و  زا  نمؤم  هکنآ  لّوا : هجو  : تسا هجو  ود  رب  مه  نآ  سپ  یلعف ؛ هّیقت 
هب اهنآ  اب  سپ  دـشاب ، راچان  دارفا  نیا  اب  تسلاجم  هب  هکیئاـج  رد  هکنآ  مّود : هجو  . دـیامن باـنتجا  دـننک ، یم  ءازهتـسا  ار  ّقح  لوق  لـعف و 

تمالـس هب  اهنآ  رطخ  ررـض و  زا  ّقح  لها  و  دوش ، اهنآ  بولق  فیلات  هکیروط  هب  دـیامن ، راتفر  ترـشاعم و  قـالخا  نسح  ارادـم و  قیرط 
زا نیملاظ  رارـشا و  قاّسف و  مّود : . نیقفانم نید و  ءادـعا  لّوا : : دوش هظحالمدروم  راهچ  رد  دـیاب  هناگراهچ  ماسقا  نیا  زا  کـیره  .و  دنـشاب

نامیا هبترم  تهج  زا  هک  مادک  ره  هب  تبـسن  اهنآ  زا  مادـکره  رد  ینعی  . نیلماک یّتح  نینمؤم  هّماع  مراهچ  . نینمؤم زا  لاهج  مّوس  . نید لها 
هیلع  ) نیدـباعلا نیز  ماما  ترـضح  زا  هبعـصتسم » هبعـص   » ثیداحا رکذ  باب  رد  یفاک »  » رد هچنانچ  دـنک . هّیقت  دـشاب  یم  رت  نیئاپ  نیقی  و 
رئاس لاح  نیاربانب ؛ سپ  [ . 70 « ] دومرف یم  هّیقت  هللا  همحر  رذابا  زا  هیلع  هللا  ناوضر  ناملس  :» هک هدش  لقن  تیاور  نومـضم  نیا  هب  مالـسلا )

. دوب دهاوخ  هنوگچ  نینمؤم 

مالسلامهیلع دمحم  لآ  مئاق  يرای  ياههویش  www.Ghaemiyeh.comراصنالاءاول :  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 128زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


تسین مزال  هیقت  هک  يدراوم 

رد نکل  و  دوشب ، هروبزم  تاروذـحم  عفد  هّیقت  رب  هک  تسا  یتقو  هناگ  راهچ  ماسقا  رد  دـش ــ  نایب  هک  یهجو  رب  هّیقت ــ  موزل  دروم  نکل  و 
زا یفاک »  » رد نآ ؛ مکح  هراب  رد  سپ  تسا ــ  یقاب  روذـحم  تروص  ره  رد  روذـحم و  فیفخت  رد  ولو  دوشن ــ  عقاو  دـیفم  هّیقت  هک  یئاج 
هب نمؤم  هکنآ  يارب  هدش  هداد  رارق  هّیقت  هک  تسین  نیا  زج  : دومرف شترضح  هک  هدش  تیاور  نینچ  مالسلا ) هیلع   ) رقابدّمحم ماما  ترضح 
وا هک  دراد  نیقی  ینعی  تسا ، ندش  هتـشک  ضرعم  رد  ناسنا  هک  تسا  يّدحب  ترورـض  هاگره  سپ  دوش ، ظفح  شناج  نوخ و  نآ  ببس 

نانمشد زا  ای  دنک ، راهظا  ار  دوخ  قیرط  دیوگب و  ّقح  رما  زا  دهاوخب  هچنآ  ینعی  [ ، 71  ] تسین هیقت  لاح  نیارد  رگید  سپ  دنشک ، یم  ار 
ترـضح هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دّـمحم  ماما  ترـضح  زا  هرارز  هک  يرگید  تیاور  رد  و  «. درادـن یعناـم  دـیامن ، نعل  يّربت و 

ینید ای  یگداوناخ  يوربآ  ضرع و  ررض  یلام و  یناج و  ررـض  رطخ و  ره  رد  ینعی  دومن ــ  هّیقت  دوش  یم  یترورـض  ره  دروم  رد  :» دومرف
[ . 72 «. ] دوش یم  عقاو  ترورض  وا  يارب  هک  یماگنه  تسا  رتاناد  نآ  ّتیصوصخ  هب  دراد  ترورض  هکیسک  و   ــ

نانمشد زا  هیقت  تیفیک 

، دیدرگ اهنآ  اب  ترشاعم  تسلاجم و  هب  ّرطضم  و  تفرگ ، رارق  اهنآ  نیبام  رد  نمؤم  هاگ  ره  سپ  ءادعا ، زا  هیقت  صوصخ  ّتیفیک  رد  اّما  و 
ملکت و ترـشاعم و  هلماعم و  زا  تادابع ــ  ریغ  تادابع و  زا  شلاعفا  لاـمعا و  همه  رد  ناـمیا  هب  شبلق  هک  یتلاـح  رد  وا  هیقت  ّتیفیک  سپ 

نکل و  تسا ، هدـش  ناـیب  هیهقف  بتک  رد  هک  تسا ، يدـیلقت  روُما  زا  اـهنآ  زا  يا  هلمج  سپ  دـشاب ، نئمطم  ناـبزاب ــ  ّقح  رما  زا  يّربـت  مه 
تفتلم چیه  و  دنیامن ، نامگ  دوخ  زا  ار  وا  اهنآ  هک  دـیامنراتفر  یعون  دـش ، عقاو  راچان  هب  اهنآ  نیب  ام  رد  هاگ  ره  : هک تسا  نینچ  شلمجم 

ملاعم ّقح و  رما  هب  تبسن  ای  رگید  نینمؤم  ای  وا  دوخ  هب  تبـسن  يررـض  رطخ و  بجوم  هکنآ  ات  تسا ، اهنآ  قیرط  فالخ  رب  وا  هک  دنوشن 
رد هّیقت  تاّیصوصخ  ّتیفیک و  بادآ و  [ 75 [ ؛» ترشع  » باب و  [ 74 « ] نامتک  » باب و  [ 73 « ] هّیقت  » باب رد  یفاک » لوصا   » رد .و  دوشن نید 

. تسا هدش  نایب  یتایاور  نمض 

هیقت دروم  رد  مهم  رکذت 

لقن نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  شنیرهاط  ءابآ  زا  ترـضحنآ  هک  هدش  تیاور  مالـسلا ») هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  ریـسفت   » رد
دنوادـخ زا  ار  لمع  ود  نآ  قیفوت  بلط  و  دـیامن ، اعد  رایـسب  نمؤم  هک  اجنآ  ات  دراد ، يدایز  ّتیمها  هک  تسا  تدابع  لمع و  ود  :» هدومرف

نیز ماما  ترـضح  زا  باتک  ناـمه  رد  و  [ . 76 «. ] هّیقت نسُح  يرگید  و  نمؤـم ، ناردارب  قوـقح  ءادا  هب  تخانـش  تفرعم و  یکی  دـهاوخب ،
هب ار  نآ  یفالت  صاقت و  ًامتح  دیامرف و  یمن  وفع  دنوادخ  هک  تسا  هانگ  ود  :» دومرف شترـضح  هک  هدش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) نیدـباعلا

، دیامن كرادت  دشاب  هتفای  عوقو  هانگ  ود  نیا  هطـساوب  هک  یناصقن  ره  و  دیامن ، هبوت  نآ  زا  هدنب  هکنآ  رگم  دیامرف ، یم  یباذـع  تبوقع و 
نمؤم هدنب  سپ  [ 77 «. ] تسا نآ  موزل  دروم  رد  هّیقت  كرت  يرگید  و  تسا ، نآ  عییـضت  نینمؤم و  قوقح  ءادا  كرت  یکی  هاـنگ : ود  نآ  و 
ببـس هب  هک  تسا  نآ  هّیقت  لئاضف  دئاوف و  نیرتگرزب  زا  هکنآ  و  تسا ؛ هدش  دراو  نآ  رد  دیکأت  هّیقت و  حدم  رد  هچنآ  هب  تخانـش  زا  دـعب 

نینچمه و  دراد ؛ يدـیدش  تّمذـم  هّیقت  كرت  هک  تسناد  زین  و  دوش ، یم  لصاح  مالـسلا ) هیلع   ) هللا تّجح  ترـضح  يرای  ترـصن و  نآ 
دنوادخ زا  .و  دشابن لفاغ  نآ  زا  هک  تسا  راوازـس  سپ  درک ؛ ادـیپ  دوش  نآ  هب  التبم  تسا  نکمم  سکره  هک  يدراوم  ماسقا و  اب  یئانـشآ 

رد و  دـیامن ، یعقاو  هبوـت  دـشاب ؛ هدـش  عـقاو  وا  زا  تسا  نکمم  هچنآ  زا  و  دـیامن ، بلط  رایـسب  هجو ـ  نیرتـهب  هب  ار ـ  نآ  هـب  لـمع  قـیفوت 
. دوشن راتفرگ  نآ  تخس  هّیلب  هب  هکنآ  ات  دشاب ، اشوک  هدش ؛ عقاو  دناد  یم  هک  ار  هچنآ  كرادت 

هیقت ثحب  میمتت 
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، تسا نارگید  ناسنا و  نامیا  نید و  رما  هب  ّلخم  و  تشذگ ـ  هک  یهجو  رب  تسا ـ  یهن  دروم  مومذـم و  نآ ، دروم  رد  هیقت  كرت  هچنانچ 
ای لـساکت  حـماست و  تهج  هب  طـقف  نیا  و  دـشابن ، دوجوم  هّیقت  ببـس  هک  يدروم  رد  ّقح  رما  ناـمتک  ندوـمن و  هّیقت  هنیعب  تسا  نینچمه 

ءایلوا ترصن  ّقح و  رما  ءایحا  نید و  رما  رب  اهنآ  ظفح  نتـشاد  مّدقم  يویند و  تانوئـش  تاعارم  ای  یبلط  تحار  یناسفن و  ياوه  هظحالم 
تدش رد  هچنآ  هلمج  زا  .و  ناشملع راهظا  رد  ءاملع  ندرک  هّیقت  ًاصوصخ  درادـن ، يرگید  تهج  ّقح  رما  راهظا  زا  هیقت  نیا  و  دـشاب ، یهلا 

رکذ هجو  نیا  رب  مالـسلا ) هـیلع   ) يرکـسع نـسح  ماـما  ترـضح  رینم  ریـسفت  رد  هـک  تـسا  یتـیاور  هدـش ، دراو  ّقـح  رما  ناـمتک  تّمذـم 
ایندـلا هذـه  ماوق  رباج ! ای  مالـسلا :) هیلع   ) نینمؤملاریمأ هل  لاقف  مالـسلا ،) هیلع  ) نینمؤملاریمأ یلع  يراصنالا  هللادـبع  نب  رباج  لـخد  : هدـش
ترثک نم  رباج ! ای  . هریغ ایندـب  هترخآ  عیبی  ریقف ال  و  هفورعمب ، داوج  ّینغ  و  مّلعتی ، نأ  فکنتـسیال  لهاج  و  هملع ، لمعتـسی  ملاـع  ۀـعبرأب ،

لاوزلل و اهضرع  هیلع  هللا  ّبحی  امیف  رّصق  نإ  و  ءاقبلا ، ماودلل و  اهـضرع  هیلع  هللا  ّبحی  ام  لعف  نإف  هیلإ ، سانلا  جئاوح  ترثک  هیلع  هللا  مَِعن 
لاوز رذحافاهلابقإ  رابدإلل  ضرع  هلـضف  نم  سانلا  ساوی  مل  نماهلان  نم  هللا  عاطأ  اذإ  اهلابقإ  ایندلا و  نسحأ  ام  : رعـش لوقی  ءاشنأ  و  ءانفلا ،

اذإف مالـسلا :) هیلع   ) نیمؤملاریمأ لاق  ّمثاهلاثمأ  ۀـیحتلا  یف  فعـضی  اطعلا  لیزج  شرعلا  اذ  ّنإفاهلام  نم  كایند  نم  طعا  رباج و  ای  لـضفلا 
مظع ءالبلا و  ّلج  هریغ ، ایندـب  هنید  ریقفلا  عاب  و  هفورعمب ، ّینغلا  لخب  و  هنم ، ّدـبال  اـم  مّلعت  یف  لـهاجلا  دـهز  و  هلمهأ ، ملعلا ؛ ملاـعلا  متک 
متکف ملع  نع  لئـس  نم  لوقی : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تعمـس  (:» مالـسلا هیلع  ) نینموـملاریمأ لاـق  اـضیأ و  هیف  و  [ . 78 «. ] باقعلا

هکرابم هیآ  لیذ  رد  ، يرایسب رابخا  نومضم  نیا  هب  و  [ . 79 «. ] رانلا نم  ماجلب  ًامجلم  ۀمایقلا  موی  ءاج  ۀـعبتلا ، هنع  لوزت  هراهظإ  بجی  ثیح 
یم ّقح  نامتک  هک  یئاملع  : » هک هدـمآ  نومـضم  نیا  هب  مه  رگید  بتک  رد  .و  تسا دراو  نآ  ریغ  و  [ 80 ....( ] اْنلَْزنَا ام  َنوُُمتْکَی  َنیذَّلا  َّنِا  )

ّیلعلا هللااب  ّالا  ةّوق  لوح و ال  و ال  دـنوش » یم  ضارقم  ضیراـقم  هب  اـهنآ  هکنآ  و  دـنوش ، یم  روشحم  يراـصن  دوهی و  اـب  تماـیق  رد  دـننک 
. میظعلا

جرف لیجعت  رد  اعد  اب  مئاق  ترضح  يرای  ترصن و 

هراشا

تـسا نینچ  لامجا  هجو  رب  نآ  نایب  و  تسا ، هیلع  هللا  تاولـص  ترـضحنآ  جرف  لیجعت  رد  ندومن  اـعد  رد  ماـمتها  یعـس و  متفه ؛ تیفیک 
قوقح عیمج  قاقحا  هک  تسا  مولعم  تباث و  ّقح  بهذم  ترورـض  ياضتقم  هب  هکلب  هّیعطق  رابخا  ثیداحا و  زا  یخرب  بسح  رب  نوچ  : هک
تمرح هب  تبسن  هچ  و  اهنآ ، كاپ  هبّیط و  سوفن  هب  تبـسن  هچ  نیرخآ ، نیلّوا و  زا  ءایلوا  ءایـصوا و  ءایبنا و  عیمج  قوقح  هنأش و  ّلجهّیهلا 

هیلع  ) هللا ۀیقب  ترـضح  رورّـسلا  روفوم  روهظ  هب  فوقوم  ّقح  ملاعم  نید و  راثآ  عیمج  روهظ  زین  و  اهنآ ، لام  ای  اهنآ ، دالوا  لها و  ای  اهنآ ،
َهِرَک َولَو  ِهِّلُک  ِنیّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَحلا  ِنید  َو  يدُْـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَـسرَا  يذـّلا  َوُـه  :) هدوـمرف هدـعو  نآرق  رد  دـنوادخ  ار  نآ  تسا  مالـسلا )

َو ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  َفَلْخَتْـسا  امَک  ِضْرألا  یف  ْمُهَّنَفلْخَتْـسََیل  تاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیذَّلا  هللا  َدَـعَو  :) دومرف و  [ . 81 (. ] َنوُکِرْشُْملا
َّنُمَن ْنَا  ُدـیُرن  َو  : ) دومرف و  [ . 82 (. ] ًاْئیَـش یب  َنوُکِرُْـشیال  ینَنوُُدبْعَی  ًاْنمَا  ْمِِهفوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُبَیل  َو  ْمَُهل  یـضَتْرا  يذـّلا  ُمُهَنید  ْمَُهل  َّنَنِّکَمُیَل 

هفیرـش تارقف  رابخا و  زا  يرایـسب  ياضتقم  هب  نینچمه  و  [ . 83 (. ] َنیثِراوـْلا ُمُهَلَعَْجن  َو  ًۀَِّمئَا  ْمُهَلَعَْجن  َو  ِضْرـألا  یف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیذَّلا  یَلَع 
ریخأت و نکل  و  تسین ، ریذپ  فّلخت  هک  تسا  یهلا  هدعو  کی  نآ ؛ عوقو  لصا  هیلع و  هللا  تاولص  ترـضحنآ  روهظ  رما  تارایز ؛ هیعدا و 
، دوش عقاو  شبادآ  اب  هاگره  نینمؤم  ياعد  هک  تسا  هدش  تباث  رابخا  زا  یخرب  بسح  رب  نینچمه  .و  تسا هّیئادب  روما  زا  نآ  عوقو  لیجعت 

رتشیب شراظتنا  و  دشاب ، رت  لماک  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ روهظ  رما  رد  نمؤم  ّمه  دیاب  سپ  دراد ، نآ  لیجعت  رد  هّمات  ّتیلخدـم  ریثأت و 
اعد نیا  بادآ  هلمج  زا  تالاح  نیا  هک  دشاب ، رت  نوزحم  نینمؤم  نالذخ  نید و  راثآ  ندوب  یفخم  نآ و  ندش  ینالوط  ببـس  هب  و  دـشاب ،

نالذـخ نیبم و  نید  راثآ  روهظ  و  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم هّمئا  ءایلوا و  قوقح  یهلا و  قوقح  قاقحا  دـصق  هب  لاـح  نیا  اـب  سپ  . تسا
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ّتیلخدم و جرف ؛ لیجعت  رد  لاح  نیا  رد  وا  ءاعد  نیاربانب ؛ . دیامن اعد  هیلع  هللا  تاولـص  ترـضحنآ  روهظ  جرف و  لیجعت  نیکرـشم  راّفک و 
يوزرآ زا  تسوا  ّتین  دصق و  رد  هچنآ  هظحالم  هب  لّوا ؛ ناونع  : تسا ناونع  ود  هب  ندرک  ادیپ  ّتیلخدم  نیا  و  دنک ، یم  ادـیپ  هّمات  ّتیببس 
يریثأت هظحالم  هب  مّود ؛ ناونع  . دیآ یم  متـشه  ّتیفیک  رد  ناونع  نیا  نایب  حرـش  هچنانچ  نتـشاد ، لد  رد  ار  نآ  ّمه  و  جرف ؛ عوقو  رب  یبلق 
يدوزب مه  نیا  هچنانچ  جرف ، ندش  لیجعت  باب  رد  نآ  تباجتـسا  رد  یهلا  هدعو  بسح  رب  دوش ، یم  لصاح  هدـنب  ياعد  وحن  نیا  رد  هک 

راصنا ناوعا و  زا  دنک ، ادیپ  ّتیببـس  ّتیلخدم و  نآ  عوقو  رد  یـسک  لعف  رگا  يرما  ره  رد  هچنانچ  هتبلا  .و  یلاعت هللا  ءاش  نا  دوش  یم  نایب 
بحاص ترـضح  دوجو  هب  شحاتتفا  هک  تسا  نینچ  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا تیبلها  جرف  رما  رد  سپ  دوش ، یم  بوسحم  رما  نآ  بحاـص 

ناوعا و هرمز  رد  لخاد  عقاو  رد  وا  سپ  دیامن ، ادیپ  ّتیببـس  ّتیلخدم و  روبزم  ناونع  هب  یـسک  هاگ  ره  دـشاب ، یم  هیلع  هللا  تاولـص  رمالا 
ــ  تربع لها  يروآ  دای  يارب  راصتخا ــ  تروص  هب  رما  ود  نایب  اجنیا  رد  سپ  . دوش یم  زئاـف  اـهنآ  لـیزج  لـضف  هب  تسا و  ناـشیا  راـصنا 

ترـضحنآ رما  روهظ  هب  تسا  فوقوم  ّقح  راـثآ  روهظ  هکنآ  رد  تسا  هدـش  دراو  هک  یتاـیاور  زا  یخرب  ناـیب  رد  لّوا : : تسا ّمهم  مزـال و 
. دراد لماک  رثا  اعد  روهظ ؛ لیجعت  يارب  هکنآ  رد  هدش  دراو  هک  يرابخا  نایب  رد  مّود : . هیلع هللا  تاولص 

دراد روهظ  هب  یگتسب  قح ، راثآ  روهظ  هکنیا  رد  هدراو  ثیداحا 

یم اـفتکا  ثیدـح  هد  رکذ  هب  كّربت  نّمیت و  تهج  اـجنیا  رد  نکل  هدـش و  لـقن  داـیز  رایـسب  هلوقم  نیا  رد  راـبخا  هک  میتفگ  لّوا : رما  اـّما 
نم (: » هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) رفعج یبأ  نع  دانـسالإب  هدرک : تیاور  یفاک  باتک  رد  لّوا : ثیدـح  . دوش
یلص  ) لوسر ترضح  ینعی : [ . 84 «. ] ًاروج تئلم  امک  الدع  اهألمی  ّقحلاب  مئاقلا  مهرخآ  نومّهفم ، نّوثدحم  ًابیجن  ًابیقن  رشع  ینثا  يدالوا 
هّیهلا تاماهلا  هب  دـننک و  یم  مّلکت  یبیغ  رابخا  هب  اهنآ  اب  هکئـالم  و  دـنیابجن ، ءاـبقن و  نم  ياـهدالوا  زا  رفن  هدزاود  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا 

هدش رپ  روج  زا  هچنانچ  دننک  یم  رپ  لدـع  زا  ار  نیمز  و  دومن ، دـهاوخ  ّقح  رما  هب  مایق  هک  تسا  یـسک  اهنآ  رخآ  دـنوش ، یم  هدرک  ماهلا 
لتق اّمل  نیسحلا  ّنإف  لاق : همالک ــ  نمض  یف  مالسلا ــ ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  دانسالاب  هدرک : تیاور  باتک  نآ  رد  زاب  مّود : ثیدح  . دشاب
امب ضرألا  دـیدج  نع  مهدـجن  یّتح  قلخلا  كاله  یف  انل  نذـئا  اـّنبر ! اـی  اولاـقف : ۀـکئالملا ، اـهیلع و  نم  ضرـألا و  تاوامـسلا و  تّجع 

بجُحلا نم  ًاباجح  مهل  فشک  ّمث  اونکـسا ، یـضرأ  ای  یتاوامـس و  ای  یتکئالم و  ای  مهیلإ  هللا  یحوأف  کتوفـص ، اولتق  کمرح و  اّولحتـسا 
اذهب یـضرأ  یتاوامـس و  یتکئالم و  ای  لاقف : مهنیب ، نم  مئاقلا  نالف  دیب  ذـخأ  و  مالـسلا ) مهیلع   ) ًاّیـصو رـشع  ینثا  دّـمحم و  مهفلخ  اذإف 

، دش دیهش  هیلع  هللا  تاولص  نیسح  نوچ  هکیتسردب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  ینعی : [ . 85 «. ] تاّرم ثالث  اهلاق  اذهل ، رـصتنا 
قلخ نیا  ندومن  كاله  رد  ار  ام  ام ! راگدرورپ  يا  دـندرک : ضرع  سپ  دـندمآ ، رد  هلان  هب  دوب  اهنآ  رد  هک  سک  ره  اهنیمز و  اهنامـسآ و 

دنوادخ سپ  . دنتـشک ار  وت  هدیزگرب  دندرک و  عیاض  ار  وت  تمرح  هکنآ  ببـس  هب  میربب ، نیب  زا  نیمز  فارطا  زا  ار  اهنآ  هکنآ  ات  امرف ، نذا 
، دومرف فشک  اهنآ  يارب  ار  اهباجح  زا  يا  هدرپ  سپ  دیـشاب ، مارآ  نم ! نیمز  نامـسآ و  يا  نم و  هکئالم  يا  هک : دومرف  یحو  اهنآ  يوسب 

دومرف هراشا  و  دش ، راکـشآ  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  وا  ءایـصوا  رفن  هدزاود  دّمحم و  كرابم  دوجو  اهباجح  نآ  بقع  زا  لاح  نیا  رد 
نیا يارب  هداتـسیا ؛ مئاق و  نیا  اـب  نم ! نیمز  اهنامـسآ و  يا  و  نم ! هکئـالم  يا  دومرف : سپ  دوب ، هداتـسیا  اـهنآ  نیباـم  هک  اـهنآ  زا  یکی  هب 

تیاور نیدلا » لامک   » رد هرـس ) سدـق   ) قودـص خیـش  مّوس : ثیدـح  . دومرف رارکت  هبترم  هس  ات  ار  شیامرف  نیا  و  مریگ ، یم  ماقتنا  مولظم 
لاق :» لاق مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریمأ نع  مالسلا ،) مهیلع   ) هئابآ نع  هیبأ ، نع  مالسلا ،) هیلع   ) قداصلا نع  لّضفم  نع  دانـسإلاب  هک : هدرک 

راونأب ًاذإ  یسأر و  تعفر  اّملف  کسأر  عفرا  ّلجوّزع : هللا  لاقف  لاق ــ : نأ  یلإ  ءامسلا ــ  یلإ  یب  يرسا  اّمل  هلآو :) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر 
دّمحم یسوم و  نب  ّیلع  رفعج و  نب  یـسوم  دّمحم و  نبرفعج  ّیلع و  نب  دّمحم  نیـسحلا و  نب  ّیلع  نیـسحلا و  نسحلا و  ۀمطاف و  ٍّیلع و 

و ۀّـمئالا ، لاق : ؟ ءالوه نم  ّبر و  اـی  تلق : . ّيرد بکوک  ّهنأـک  مئاـقلا  نسحلا  نبا  ّیلع و م ح م د  نب  نسحلا  دّـمحم و  نب  ّیلع  ّیلع و  نب 
نیملاظلا و نم  کتعیـش  بولق  یفـشی  يذـّلا  وه  یئایلوأل و  ۀـحار  وه  یئادـعأ و  نم  مقتنا  هب  یمارح و  مّرحی  یلالح و  لّلحی  مئاقلا  اذـه 
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: ینعی [ . 86 «. ] يرماسلا لجعلا  ۀـنتف  نم  ّدـشأ  امهب  ذـئموی  سانلا  ۀـنتفف  امهقرحیف ، نییرط  يّزعلا  تاللا و  جرخیف  نیرفاـکلا ، نیدـحاجلا و 
رس دومرف : ّلجوّزع  دنوادخ  دنچ ـ  ياه  یحو  زا  دعب  سپ  دندرب ـ ، نامسآ  يوسب  ارم  نوچ  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترـضح 
نب رفعج  ّیلع و  نب  دّـمحم  نیـسحلا و  نب  ّیلع  نیـسح و  نسح و  همطاف و  ّیلع و  راونا  لاح ؛ نیا  رد  مدومن  دـنلب  نوچ  امن ، دـنلب  ار  دوخ 

هکنآ دش ، نایامن  نسح  نب  م ح م د »  » ّیلع و نب  نسح  دّمحم و  نب  ّیلع  ّیلع و  نب  دّمحم  یسوم و  نب  ّیلع  رفعج و  نب  یـسوم  دّمحم و 
اهنیا دومرف : ؟ دـنیناسک هچ  اهنیا  اراگدورپ ! مدرک : ضرع  . دوب ناشخرد  هراتـس  نوچمه  اهنآ  نیب  ام  رد  اـهنآ ـ  نیرخآ  ینعی  دوب ـ  هداتـسیا 
ببـس وا  و  دیـشک ، مهاوخ  ماـقتنا  دوخ  نانمـشد  زا  وا  هب  و  درک ، دـهاوخ  مارح  ارم  مارح  و  لـالح ؛ ارم  لـالح  هداتـسیا  هکنیا  و  دـنناماما ،

سپ دبای ، یم  افش  نیرفاک  نیدحاج و  نیملاظ و  ّرش  زا  وت  نایعیش  ياهلد  وا  ببـس  هب  هک  یـسکنآ  تسا  وا  و  دشاب . یم  نم  ءایلوا  یتحار 
اهنآ ببس  هب  مدرم  ندش  ناحتما  هنیآ  ره  و  دنازوس ، یم  ار  اهنآ  وا  سپ  دروآ ، یم  نوریب  دشاب  هزات  اهنآ  ندب  هکیتلاح  رد  ار  يزع  تال و 
یقت دّـمحم  ماما  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  یفاک »  » رد زین  مراهچ : ثیدـح  . تسا يرماس  هلاـسوگ  رما  هب  ناـحتما  زا  رتدـیدش  زور  نیا  رد 
ماما ترضح  دندوب  ناشیا  اب  و  دندش ، امرف  فیرـشت  مارحلا  دجـسم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  ترـضح  دومرف : هک  هیلع  هللا  تاولص 
وکین سابل  تئیه و  اب  يدرم  لاح  نیا  رد  دنتسشن و  سپ  هنع ،) هللا  یضر  ) ناملـس هب  دندوب  هدومرف  هیکت  هکیتلاح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نسح
ماـما ترـضح  . درک لاوئـس  هلئـسم  هس  دـعب  دـنداد ، مالـس  باوـج  ناـشیا  و  درک ، مالـس  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤـملاریما هـب  سپ  دـش ، دراو 

ندومرف لّوحم  بسح  رب  مالـسلا ــ ) هیلع   ) یبتجم ترـضح  شیامرف  زا  ار  اهنآ  باوج  لئاسم و  نآ  نایب  زا  دعب  مالـسلا ) هیلع   ) یقتدّمحم
هـشیمه و  دیحوت ، هملک  هب  مهد  یم  تداهـش  تفگ : درم  نآ  سپ  : دومرف ناشیا ــ  هب  ار  اهباوج  نایب  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح 
تداهش هشیمه  و  دنشاب ، یم  هللا  لوسر  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) دّمحم كرابم  دوجو  هکنآ  هب  مهد  یم  تداهش  و  مهد ، یم  نآ  هب  تداهش 

یم وا  تّجح  هب  مایق  دیتسه و  وا  ّیصو  درک ــ  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هب  هراشا  امـش ــ  هکنآ  هب  مهد  یم  تداهـش  و  مهد ، یم  نآ  هب 
وا ّیصو  درک ــ  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترضح  هب  هراشا  وت ــ  هکنآ  هب  مهد  یم  تداهش  و  مهد ، یم  نآ  هب  تداهش  هشیمه  و  دیئامرف ،
یم شردارب  ّیـصو  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  نب  نیـسح  وا  زا  دـعب  هکنآ  هب  مهد  یم  تداهـش  و  یئامرف ، یم  وا  تّجح  هب  مایق  و  یـشاب ، یم 
هیلع  ) نیـسح رما  هب  مایق  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نب  ّیلع  ناشیا  زا  دعب  هکنآ  هب  مهد  یم  تداهـش  .و  دیامرف یم  وا  تّجح  هب  مایق  دـشاب و 

و دـشاب ، یم  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نب  ّیلع  رماب  مئاق  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  دّـمحم  هکنآ  هب  مهد  یم  تداهـش  و  دـیامن ، یم  مالـسلا )
هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  يارب  مهد  یم  تداهـش  .و  تسا دّـمحم  رما  هب  مئاق  وا  هک  مالـسلا ) هیلع   ) دّـمحم نب  رفعج  يارب  مهد  یم  تداـهش 

هب مئاق  وا  هک  مالسلا ) هیلع   ) یسوم نب  ّیلع  يارب  مهد  یم  تداهـش  و  تسا ، مالـسلا ) امهیلع   ) دّمحم نب  رفعج  رما  هب  مئاق  وا  هک  مالـسلا )
یسوم نب  ّیلع  رما  هب  مئاق  وا  هک  مالسلا ) امهیلع   ) ّیلع نب  دّمحم  يارب  مهد  یم  تداهـش  و  تسا ، مالـسلا ) امهیلع   ) رفعج نب  یـسوم  رما 

و تسا ، مالسلا ) امهیلع   ) ّیلع نب  دّمحم  رما  هب  مئاق  وا  هک  مالسلا ) هیلع   ) دّمحم نب  ّیلع  يارب  مهد  یم  تداهش  و  تسا ، مالسلا ) امهیلع  )
يارب مهد  یم  تداهـش  .و  تسا مالـسلا ) امهیلع   ) دّـمحم نب  یلع  رما  هب  مئاق  وا  هک  مالـسلا ) هیلع   ) ّیلع نب  نسح  يارب  مهد  یم  تداـهش 
هچنانچ دیامن  رپ  لدع  زا  ار  نیمز  دوش ، یمن  هدرب  مان  هینک  اب  دوش ؛ رهاظ  وا  رما  هک  ینامز  ات  هک  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسح  دالوا  زا  يدرم 

نینمؤملاریما سپ  تفر ، تساـخرب و  درم  نآ  سپ  . نینمؤملاریما اـی  داـب ، وت  رب  یهلا  تاـکرب  تمحر و  مالـس و  و  دـشاب ، هدـش  رپ  روج  زا 
دعب دنتفر و  نوریب  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  سپ  ؟ دور یم  فرط  مادک  هب  دینیبب  دیورب  وا  بقع  رد  دّـمحم  ابا  ای  دومرف : هیلع  هللا  تاولص 

( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما دزن  سپ  تفر ، وس  مادک  هب  مدیدن  رگید  مدراذگ  دجسم  نوریب  ار  دوخ  ياپ  هکنآ  رگم  دیشکن  یلوط  دومرف :
و هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) وا لوسر  ادـخ و  متفگ : ؟ دیـسانش یم  ار  وا  ایآ  دومرف : ترـضحنآ  سپ  . مداد ربخ  رما  نیا  هب  ار  ناشیا  متـشگرب و 

نب دـمحا  زا  نیدـلا » لاـمک   » رد مجنپ : ثیدـح  [ . 87 . ] دـشاب یم  مالـسلا ) هیلع   ) رـضخ وا  دومرف : . دـنرت اـناد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
تّجح فلخ و  هرابرد  هک  متساوخ  یم  متفر و  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  ترـضح  تمدخ  تفگ : هک  هدش  تیاور  یمق  قاحـسا 

رد و  دـندش ، هناخ  لخاد  هلجع  هب  دنتـساخرب و  ناشیا  سپ  ــ  دـیوگ یم  ناـشیا  زا  یتاـشیامرف  رکذ  زا  دـعب  منک ــ ، لاوئـس  ناـشیا  زا  دـعب 
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نب دمحا  يا  دومرف : سپ  . دندمآ نوریب  یگلاس  هس  ّنس  هب  دوب  هدراهچ  بش  هام  نوچ  وا  تروص  هک  يرسپ  ناشیا  هناش  رـس  رب  هک  یتلاح 
لوسر هینک  مه  مسا و  مه  وا  انامه  مدرک ، یمن  رهاظ  ار  دوخ  دنزرف  نیا  وت  يارب  دوبن ، وا  ياهتّجح  دنوادخ و  دزن  وت  تمارک  رگا  قاحسا 

يا . دشاب هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هچنانچ  دیامن ، یم  رپ  طسق  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  تسا  یسک  نآ  و  دشاب ، یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا
یسک نآ  رد  هک  یتبیغ  دوش  بئاغ  مسق  ادخ  هب  تسا ، نینرقلا  يذ  لَثَم  و  مالسلا ) هیلع   ) رضخ لَثَم  تما  نیا  رد  وا  لَثَم  قاحسا ! نبدمحا 

رد اعد  رب  ار  وا  و  دـشاب ، هدـینادرگ  تباث  وا  تماما  هب  فارتعا  رارقا و  رب  ار  وا  دـنوادخ  هکیـسک  رگم  دـباین ، تاجن  اه  هنتف  تکـاله و  زا 
رطاخ نانیمطا  نآ  هطـساوب  هک  تسه  یتمالع  ناشیا  رما  يارب  زا  ایآ  نم ! يـالوم  يا  مدرک : ضرع  سپ  . دـشاب هدومرف  ّقفوم  جرف  لـیجعت 

زا هدـنریگ  ماـقتنا  منم  و  وا ، نیمز  رد  هللا  ۀـّیقب  منم  : دوـمرف حیـصف  یبرع  ناـسل  هب  هیلع  هللا  تاولـص  رـسپ  نآ  سپ  ؟ دوـش لـصاح  نم  يارب 
لامک  » رد زین  مشش : ثیدح  [ . 88 . ] نکن بلط  دوخ  مشچ  هب  ّقح  ندومن  هدهاشم  زا  دعب  ار  یتمالع  قاحسا ! نب  دمحا  يا  و  وا ، نانمـشد 
ِیلُوا َو  َلوُسَّرلا  اوُعیطَاَو  هللا  اوُعیطَا   ) هکرابم هیآ  لیذ  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  زا  هنع ) هللا  یـضر   ) يراصنا رباج  زا  نیدلا »

هیلع  ) يرکـسع نسح  ماما  ات  ناـشدوخ  زا  دـعب  رمـالا ــ  یلوا  ءایـصوا و  هکراـبم  ءامـسا  رکذ  زا  دـعب  هک  هدـش  تیاور  [ 89 ( ] ْمُْکنِم ِرمـألا 
وا تسا ، رمالا  یلوا  مالـسلا ) مهیلع   ) یلع نب  نسح  دنزرف  وا ؛ ناگدـنب  نیبام  وا  هّیقب  و  نیمز ؛ رد  هللا  تّجح  نآ  زا  سپ  : دومرف مالـسلا ــ )

دوخ ءایلوا  نایعیـش و  زا  هک  یـسک  نآ  تسا  وا  دـیامن ، یم  حـتف  ار  نیمز  براغم  قراشم و  وا  تسد  ود  رب  دـنوادخ  هک  یـسک  نآ  تسا 
ناحتما نامیا  يارب  زا  ار  وا  بلق  دنوادخ  هک  ار  یسک  رگم  تبیغ  نآ  رد  وا  تماما  هب  لوق  رب  دنامن  تباث  هک  یتبیغ  نانچ  دوش ، یم  بئاغ 
ناشتبیغ لاح  رد  وا  كرابم  دوجو  هب  مالسلا ) هیلع   ) ناشیا نایعیش  يارب  زا  ایآ  هللا ! لوسر  ای  مدرک : ضرع  سپ  دیوگ : رباج  . دشاب هدومرف 

یم هئاضتـسا  وا  رون  هب  وا  تبیغ  لاح  رد  اهنآ  هکیتسردب  دومرف  ثوعبم  توبن  هب  ارم  هکیدـنوادخ  نآ  ّقح  هب  يرآ  دومرف : ؟ تسه یعافتنا 
تاضویف و زا  وا  اب  تالاوم  هلیسوب  و  دنامب ، یقاب  وا  هطـساوب  هک  یمولع  و  دوش ، رهاظ  وازا  هک  یمولع  هب  ینعی  ــ  دنبای یم  تیاده  دننک و 
هب متفه : ثیدـح  [ . 90 . ] دـنوش یم  عـفتنم  دـشاب و  یفخم  ربا  تشپ  هک  یناـمز  سمـش  هطـساوب  مدرم  ندرب  عاـفتنا  لـثم  هـیهلا ــ  تاـکرب 

َفَلْخَتْـسا امَک  ِضرألا  یف  ْمُهَّنَفَلْخَتْـسََیل  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  ْمُکنِم  اُونَمآ  َنیذَّلا  هللا  َدَعَو   ) هفیرـش هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ددعتم  رابخا  ياضتقم 
هیآ نیا  [ ; 91 ( ] ًاْئیَـش یب  َنوُکِرُْـشیال  ینَنوُُدبْعَی  ًاْنمَا  ْمِِهفوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِدـُْبِیل  َو  ْمَُهل  یـضَتْرا  يذَّلا  ُمُهَنید  ْمَُهل  َّنَنِکَمُیَلَو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا 

، نآ رد  نیکمت  و  ضرا ، رد  فالختسا  یهلا : تمارک  هس  نیا  و  هدش ، لزان  مالسلا ) هیلع   ) يدهم ترـضح  كرابم  دوجو  ّقح  رد  هکرابم 
ترـضح تمدخ  يوار  هک  تسا  روکذـم  تایاور  زا  یـضعب  رد  .و  تسا ناشیا  روهظ  دـهع  رد  ءایلوا ؛ نایعیـش و  هرابرد  فوخ ، عافترا  و 

ترضح . هدش لزان  مالسلا ) هیلع   ) یلع نالف و  نالف و  نالف و  ّقح  رد  هیآ  نیا  دننک  یم  نامگ  یناسک  درک : ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) قداص
نتفر و  دندنسپب ؛ ار  نآ  شلوسر  دنوادخ و  هک  دش  رـشتنم  مدرم  نایم  ینید و  دش  نّکمتم  اجک  دنکن ، تیاده  ار  اهنآ  ياهلد  ادخ  دومرف :

نیملـسم و دادترا  لاح  اب  دوب ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع دهع  رد  ءافلخ و  نآ  زا  یکی  دهعرد  اه ؛ هنیـس  زا  ّکش  ندـش  عفترم  اهلد و  زا  فوخ 
هدعو نیا  رد  هکنآ  زا  دـعب  سپ  [ . 92 . ] دـش یم  عقاو  اهنآ  راّفک و  نیب  ام  هک  یئاهگنج  اهنآ و  دـهع  رد  دـش  یم  هتخیگنارب  هک  یئاه  هنتف 
مهیلع  ) نیرهاط نیبّیط و  رـشع  ینثا  هّمئا  اهنآ  همه  زا  لـضفا  فرـشا و  هک  تسا  نیحلاـص  نینمؤم  هّماـع  يارب  زا  نآ  هک  دوش  لـمأت  هیهلا 
يروط هب  تسا ، هدیدنسپ  اهنآ  يارب  ّقح ــ  هجو  هب  نیمز ــ  يور  رد  ینارمکح  تسایر و  يراوگرزب و  هبترم  هکنآ  هب  دنشاب  یم  مالـسلا )

هّمئا همه  هک  دوش  هظحالم  نآ ؛ زا  دعب  .و  دـشابن نیمز  رد  یکرـش  چـیه  ناشیا  ببـس  هب  و  دـشابن ، اهنآ  يارب  نانمـشد  زا  یفوخ  چـیه  هک 
اهنآ نیرخآ  دوجو  يارب  يرما  نینچ  نونک  ات  و  دشن ، نینچ  اهنآ  يارب  دنتفر و و  ایند  زا  اهنآ  نیحلاص  نایعیش  و  مالـسلا ) مهیلع   ) نیرهاط

دهاوخ عقاو  هتبلا  نیا  زا  دعب  هک  تسا  نآ  میظع  رما  نینچ  رد  هیهلا  هدعو  قدص  ياضتقم  سپ  . تسا هدشن  عقاو  ناشیا  دهع  رد  نایعیـش  و 
جرف روهظ و  هک  تسا  دراو  هک  يرابخا  همه  قدص  يارب  زا  تسا  قدـص  دـهاش  هّیعطق و  تّجح  هفیرـش  هیآ  نیا  بلطم ؛ نیاربانب  و  دـش ،

نایعیـش نیموصعم و  هّمئا  یمامت  تعجر  مه  نآ  زا  دعب  و  دش ، دهاوخ  عقاو  ناشیا  نایعیـش  اب  مالـسلا ) هیلع   ) رمألا بحاص  ترـضح  يارب 
روشنلا و موی  یلا  اهنآ ــ  يارب  یّلک  جرف  هّقح و  تلود  هّیهلا و  تفالخ  و  دبای ، یم  عوقو  يویند  ینامـسج  تایح  هب  اهنآ  نیلماک  نیحلاص 
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نیا نایب  رد  مالسلا ) هیلع   ) مظاک ترضح  زا  یشایع » ریـسفت   » زا بقاثلا » مجن   » رد هچنآ  متـشه : ثیدح  . تسا رارق  رب  مادم  تمایقلا ــ  مایق 
لزان مالـسلا ) هیلع   ) مئاق ّقح  رد  هیآ  نیا  دومرف : هک  [ 93 ( ] ًاهرَک َو  ًاعوَط  ِضرألا  َو  ِتاومسَّلا  یف  ْنَم  َمَلْسَا  َُهل  َو   ) هدش تیاور  هفیرـش  هیآ 

، دنک یم  هضرع  اهنآ  رب  ار  مالسا  و  دروآ ، نوریب  نآ  برغم  قرـشم و  رد  ار  رافک  هقدانز و  نیبئاص و  يراصنو و  دوهی  هک  یماگنه  هدش ،
رما تسا ــ  بجاو  وا  رب  دنوادخ  زا  دننک و  رما  نآ  هب  ار  ملسم  هچنآ  و  تاکز ــ  هزور و  زامن و  هب  ار  وا  دروآ ، مالسا  تبغر  اب  هکره  سپ 

: مهن ثیدح  [ . 94 . ] دشاب دحوم  رگم  دنامن  يدحا  اه  برغم  اه و  قرـشم  رد  هک  نآ  ات  دنزب ، ار  شندرگ  درواین ؛ مالـسا  هک  ره  دیامرف و 
لماک  » رد [ 95 ( ] ًاروُْصنَم َناک  ُهَّنإ  ِْلتَْقلا  یف  ْفِرُْـسی  الَف  ًاناْطلُـس  ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَم  َو   ) هکرابم هیآ  نیا  لیذ  رد  تسا  یتیاور 

ترضح روصنم »  » زا دارم  : هک مالسلا ) هیلع   ) رقابدّمحم ماما  ترضح  زا  تارف » » ریـسفت رد  و  مالـسلا ،) هیلع   ) قداص ترـضح  زا  تارایزلا »
دنوادخ بناج  زا  و  دننک ، یم  یهاوخ  نوخ  ناشیا  نیلتاق  زا  روهظ  ماگنه  رد  و  دنمولظم ، نآ  مد  ّیلو  هک  دـشاب ، یم  مالـسلا ) هیلع   ) مئاق

تّوق و زا  تسا  ناشیا  يارب  تقو  نآ  رد  هک  يرهاـظ  ینطاـب و  زا  هّیهلا ــ  هّصاـخ  بابـسا  هب  ینعی : دریگ ، یم  رارق  يراـی  ترـصن و  دروم 
ترضحنآ هک : هدومرف  تیاور  راونالا » رون   » باتک رد  و  [ . 96 . ] دنوش یم  يرای  اه ــ  هریغ  سنا و  نج و  هکئالم و  نایرکـشل  زا  تردق و 

ءادهـشلادّیس ترـضح  نیلعن  زا  دنب  کی  دـنور و  یم  ربنم  يالاب  هب  نانمـشد ، رارـشا و  راّفک و  زا  يرایـسب  راتـشک  زا  دـعب  مالـسلا ) هیلع  )
تیاور رد  .و  دـش دـهاوخن  نیلعن  دـنب  نیا  نوخ  لـباقم  مشکب  ار  نانمـشد  همه  رگا  دـیامرف : یم  و  دـنروآ ، یم  نوریب  ار  هیلع  هللا  تاولص 

تسا هّیریدغ  هبطخ  تارقف  زا  یتمسق  مهد : ثیدح  . دوش یمن  نیلعن  دنب  نیا  ضوع  رد  مشکب  ار  ملاع  لها  همه  رگا  دیامرف : یم  هک  تسا 
ّنأ الأ  ّیصو ، ّیلع  ّیبن و  ّینإ  ساّنلا  رـشاعم  داه ، ّیلع  رذنم و  ّینإ  الأ و  ساّنلا  رـشاعم  :» دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  هک 
الأ كرّـشلا ، لهأ  نم  ۀلیبق  ّلک  لتاق  ّهنا  الأ  اهمداه ، نوصحلا و  حتاف  ّهنإ  الأ  نیّدـلا ، یلع  رهاظلا  ّهنإ  الأ  ّيدـهملا ، مئاقلا  اّنم  ۀّـمئالا  متاخ 

هورگ يا  هلآو :) هیلع  هللا  یلص   ) دندومرف لوسر  ترضح  ینعی  [ . 97 «. ] هللا نیدل  رصاّنلا  ّهنإ  الأ  ّلجوّزع ، هللا  ءایلوأل  راث  ّلکب  كردملا  ّهنإ 
یلع مّیبن و  نم  هکیتسردب  دیـشاب ؛ هاگآ  نامدرم ! هورگ  يا  . تسا هدـننک  تیادـه  یلع  ما و  هدـننک  راذـنا  نم  انامه  دیـشاب ؛ هاگآ  نامدرم !

تسا و بلاغ  نارگید  رب  نید  رما  رد  وا  انامه  دیـشاب ؛ هاگآ  . دوب دهاوخ  يدـهم  مئاق  ام  زا  هّمئا  متاخ  انامه  دیـشاب ؛ هاگآ  . تسا نم  ّیـصو 
مامت هدنـشک  وا  انامه  دیـشاب ؛ هاگآ  . تسا اهنآ  هدننک  بارخ  اهرهـش و  هدننک  حتف  هدنیاشگ و  وا  انامه  دیـشاب ؛ هاگآ  . دراد تنطلـس  نآرد 
ادـخ نید  هدـننک  يرای  وا  انامه  دیـشاب ؛ هاگآ  . تسا یهلا  ءایلوا  ياهنوخ  همه  هاوخ  نوخ  وا  انامه  دیـشاب ؛ هاگآ  . تسا كرـش  لها  لـئابق 

. تسا

مئاق ترضح  روهظ  لیجعت  رد  اعد  رثا 

هراشا

؛ دراد رما  نیا  رب  تلالد  رابخا  زا  هچنآ  و  دراد ، لماک  رثا  اعد  مالسلا ؛) هیلع  ) ترـضحنآ روهظ  لیجعت  رد  هک  هدش  دراو  یتایاور  مّود : رما 
لیجعت بجوم  مالسلا ) هیلع   ) ترضحنآ جرف  بلط  نینمؤم و  ياعد  هک  تسا  هدش  حیرـصت  تایاور  یـضعب  رد  لّوا : مسق  : تسا مسق  جنپ 

لـضف زا  یـشاّیع  لیلج  خیـش  زا  بقاثلا » مجن   » رد هک  یتیاور  هلمج  نآ  زا  . دوش یم  جرف  رد  ریخأـت  بجوم  نآ  كرت  و  دوش ، یم  جرف  رد 
( مالـسلا هیلع   ) میهاربا ترـضح  هب  یلاعت  ّقح  : دومرف یم  هک  مدینـش  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا  تفگ : هک  هدـش ، لقن  هرق  یبا  نب 

يدوزب دومرف : یلاعت  ّقح  . ما هزوجع  نز و  هریپ  نم  هک  تفگ : هراـس  . دوش یم  دـّلوتم  يرـسپ  هراـس  زا  وت  يارب  زا  يدوزب  هک : دومرف  یحو 
نوچ سپ  . دومن ّدر  ارم  مالک  هکنآ  ببس  هب  دندرگ ، یم  بّذعم  نم  نمشد  تسد  رد  لاس  دصراهچ  ات  رسپ  نآ  نادنزرف  دروآ و  يدنزرف 

نوراه یـسوم و  ترـضح  هب  یلاعت  ّقح  . دندومن هیرگ  هلان و  دنوادخ  هاگرد  رد  زور  لهچ  ات  دـندش  التبم  نوعرف  تسد  رد  لیئارـسا  ینب 
دوب هدنام  یقاب  لاس  دص  راهچ  نآ  زا  لاس  داتفه  دص و  و  دـنادرگ ، صالخ  نوعرف  تسد  زا  ار  ناشیا  هک : دومرف  یحو  مالـسلا ) امهیلع  )
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جرف یلاعت  ّقح  دیدرک ، یم  يراز  عّرضت و  نینچ  زین  امش  رگا  هک  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  سپ  . تشادرب ناشیا  زا  ار  نآ  هک 
عیقوت رد  جاجتحا »  » باـتک رد  و  [ . 98 . ] دیـسر دهاوخ  دوخ  تیاهن  هب  رما  نیا  هکیتسردب  سپ  دـینکن  نینچ  نوچ  و  درک ، یم  رّدـقم  ار  ام 

سپ دینک ، اعد  رایـسب  جرف ؛ لیجعت  يارب  ینعی  [ . 99 «. ] مکجرف کلذ  ّنإف  جرفلا  لیجعتب  اعّدلا  اورثکأ  و  :» هدمآ نینچ  ترـضحنآ  كرابم 
. تسا امش  جرف  بجوم  ءاعد  نیا  هکیتسردب 

ترضحنآ مالک  حیضوت  رد  مهم  یتاکن 

؛ نآ رد  لّوا : : تسا مزال  هتکن  دـنچ  رکذـت  اجنیا  رد  و  دـشاب ، یم  ناشیا  جرف  رد  اعد  رما  رد  مالک  نیرت  لماک  نیرت و  عماج  تیاور  نیا  و 
هدارا رب  هنیرق  دهاش و  ات  تسا و  رهاظ  نآ  و  دـنا ، هدومرف  نآ  هب  رما  هکنآ  هب  دـنا ، هدومرف  نایب  ار  ناشجرف  رد  اعد  باب  رد  دـیکأت  تّدـش 

بش و تاقوا  همه  رد  تسا  مزال  هکیروطب  هدومرف ، نایب  ار  ندرک  اعد  دایز  مّود : . دوش یم  بوجو  رب  لمح  دشاب ؛ هدشن  نآ  زا  بابحتـسا 
نایب مّوس : . دوش تظفاحم  تبظاوم و  نآ  رب  اعد  تباجتـسا  عقاوم  اه و  زامن  زا  دـعب  ًاصوصخ  تالاح و  همه  رد  سلاـجم و  همه  رد  زور و 

یفیلکت ةولـصلا ــ  اومیقا  رما  دننام  ناشیا ــ  درف  درف  رب  و  تسا ، مزال  ضرف و  ناگدنب  همه  رب  ناشیا ـ  جرف  رد  اعد  رما ـ  نیا  هکنآ  هدومرف 
رد اعد  ینعی : تسا ، نیمه  جرفلا »  » هملک قالطا  ياضتقم  هچنانچ  هدومرف ، نایب  مومع  هجو  هب  ار  جرف  بلط  رد  مامتها  مراهچ : . تباث تسا 
هب ّقلعت  هچنآ  رد  ناـشکرابم ــ  بلق  زا  مغ  عـفر  نزح و  فـشک  بلط  و  ناـشیا ــ  زا  يرما  ره  رد  جرف  هچ  یّلک و  جرف  هچ  جرف ــ  لـیجعت 
اب هک  تسا  نینمؤم  عیمج  يارب  یمومع  یّلک و  جرف  جرف ، لیجعت  يارب  اعد  هدـئاف  مجنپ : . تسا مزال  نایعیـش ــ  زا  کیره  هبای  دراد  ناشیا 

عیقوت تارقف  رد  تامیمعت  نیارب  دـهاش  .و  دوش یم  لـماش  ار  اـهنآ  يورخا  يویند و  تـالاح  عیمج  دوش و  یم  لـصاح  ترـضحنآ  روهظ 
َنیذَّلا :) هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  یفاک »  » رد تسا  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  مالک  تسا ــ  نینچ  نآ  رهاظ  ياضتقم  هب  هکنآ  اب  عیفر ــ 

نّمم ّننوکتالف  لاق : ّمث  کتبارق ، یف  نوکیدقو  مالـسلا ) مهیلع   ) دّـمحم لآ  محر  یف  تلزن  لاق : [ . 100 ( ] َلَصُوی ْنَا  ِِهب  هللا  َرَمَا  ام  َنُولِـصَی 
[ . 101 « ] دحاو ءیش  یف  ّهنإ  ءیشلل  لوقی 

تامهم دئادش و  ماگنه  رد  اعد  رب  همئا  رما 

ءایلوا نایعیـش و  دوخ ، هصاخ  تامهم  جـئاوح و  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا هّمئا  هکنآ  رد  هدـش  دراو  هک  تسا  يرابخا  ناـیب  رد  مّود  مسق 
نع ةدیدعلا  دیناسالاب  هدـش : تیاور  راحب »  » رد هلمجنآ  زا  . دـنیامنب تامهم  جـئاوح و  نآ  حالـصا  يارب  اعد  هک  دـندومرف  یم  رما  ار  دوخ 
نم الجر  ثعبإ  مشاهابأ ! ای  یل : لاقف  لیلع ، مومهم  وه  و  مالسلا ) هیلع   ) دّمحم نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  یلع  تلخد  لاق : يرفعج ، مشاه  یبأ 

: لاقف . جرخی يّذلا  لجرلا  نوکی  نأ  هتلأس  یل و  لاق  ام  هتملعأف  لالب  نب  ّیلع  ینلبقتساف  هدنع  نم  تجرخف  . یل هللا  اوعدی  ریحلا  یلإ  انیلاوم 
هتملعأف ریحلاب ، هل  یئاعد  نم  لضفأ  هسفنل  هئاعد  و  ریحلا ، یف  نم  ۀـلزنمب  ناک  اذإ  ریحلا ، نم  لـضفأ  ّهنإ  لوقا : ینّنکل  و  ۀـعاطلا ، عمـسلا و 

مّلـسی تیبلاب و  فوطی  ناک  و  رجحلا ، تیبلا و  نم  لضفا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ناک  هل  لـق : یل : لاـقف  . لاـق اـم  مالـسلا ) هیلع  )
( مالسلا هیلع   ) یقنلا ّیلع  ماما  ترـضح  ینعی : [ . 102 «. ] هاعد نمل  بیجتـسیف  هیف  یعدـی  نأ  ّبحی  ًاعاقب  یلاعت  كراـبت و  ّنا هللا  و  رجحلا ،
( مالسلا هیلع   ) نیسحلا هللادبع  یبا  ترضح  مرح  رد  ات  تسرفب  البرک  بناج  ار  ام  ناتـسود  زا  يدرم  مشاه ! یبا  يا  دومرف : دندوب ، ضیرم 

بناج هب  ور  لالب  نب  یلع  لاح  نیا  رد  متفر ، نوریب  ناشیا  تمدـخ  زا  سپ  . دـیامرف تمحرم  تیفاع  دـنوادخ  هک  دـیامن ؛ اعد  نم  يارب  زا 
تفگ سپ  . دورب مالـسلا ) هیلع   ) ماـما شیاـمرف  لاـثتما  يارب  وا  هک  مدرک  تساوخرد  وا  زا  متفگ و  وا  هب  ار  ناـشیا  شیاـمرف  دـمآ ، یم  نم 

یم رئاح  رد  هک  تسا  یسک  لثم  دوخ  وا  و  دشاب ، یم  لضفا  رئاح  زا  دوخ  مالسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ هک  میوگ  یم  نکل  و  ًاتعاط ، ًاعمس و 
هیلع  ) ترـضحنآ هب  ار  مالک  نیا  سپ  . رئاح رد  ناشیا و  ّقح  رد  نم  ياعد  زا  تسا  لضفا  دوخ  يارب  زا  ناشیا  ءاعد  و  تسا ، ماـما  دـشاب و 
نیا اب  دـندوب و  لضفا  دوسـالا  رجح  زا  همظعم و  هبعک  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  وگب : وا  هب  دومرف : نم  هب  متفگ ، مالـسلا )
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هک تسا  یئاه  هعقب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  يارب  زا  هکیتسردـب  دندیـسوب ، یم  ار  دوسـالا  رجح  دـندومرف و  یم  ار  هبعک  فاوط  لاـح 
نآ زا  .و  دـشاب یم  اه  هعقب  نآ  هلمج  زا  رئاـح  و  دـیامرف ، تباـجا  دـناوخب  ار  وا  سک  ره  سپ  دوش ، هدـناوخ  اـهناکم  رد  دراد  یم  تسود 
هک هدرک  تیاور  یعادـلا » ةدـع   » رد هنع ) هللا  یـضر   ) یّلح دـهف  نب  دـمحا  فراع  دـهاز  هیقف  خیـش  زا  رودـصلا » ءافـش   » باـتک رد  هلمج 

ماما رهطم  ربق  رانک  ناشیا  يارب  هک  دـننک  ریجا  ار  یـصخش  هک  دومرف  رما  دوخ  ناـسک  هب  دـندش ، ضیرم  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ترـضح 
ۀعاطلا ضرتفم  ماما  مالـسلا ؛) هیلع   ) نیـسح یلو  مور ، یم  تفگ : دـنتفگ ، وا  هب  دـنتفای و  ار  یـسک  سپ  . دـنک اعد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح

باوج رد  ترضحنآ  دنداد ، ربخ  ار  وا  مالک  و  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  يوسب  دنتـشگرب  سپ  . تسا ۀعاطلا  ضرتفم  زین  وا  و  تسا ،
و دوش ، یم  باجتسم  اهنآ  رد  اعد  هک  تسا  یئاه  هعقب  ار  یلاعت  يادخ  هک  هتـسنادن  نکل  و  هتفگ ، صخـش  نآ  هک  تسا  نانچ  رما  دومرف :

هّمئا ندومن  اعد  بلط  باب  رد  هکیرابخا  رابخا و  نیا  همه  زا  سپ  [ . 103 . ] تساهنآ زا  تسا  نآ  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ربق  هک  هعقب  نآ 
فشک جئاوح و  حالصا  رد  ریثأت  نمؤم  ءاعد  هک  دوش  یم  هدافتسا  نینچ  تسا ، هدش  دراو  دوخ  ءایلوا  ناعیـش و  زا  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا

زا و  دنتـسه ، نارگید  يارب  یهلا  تاضویف  همه  هلیـسو  ناشیا  دوخ  هکنآ  اب  درادـن  تافانم  نیا  .و  دراد مالـسلا ) مهیلع  ) هّمئا مومغ  مومه و 
ینعی دوخ ـ  ریغ  زا  هکنآ  اب  هنأش  لج  لاعتم  دـنوادخ  هکیروط  نامه  هک  ارچ  دنـشاب ، یم  زاـین  یب  هیّلک  هیئزج و  تاـهج  همه  رد  دوخ  ریغ 
ضرق اهنآ  زا  و  هدومن ، يرای  بلط  اـهنآ  زا  زین  و  هدومرف ، شتداـبع  هب  رما  ار  ناگدـنب  نکل  و  دـشاب ، یمزاـین  یب  ینغ و  تادوجوم ـ  همه 

و دـنوش ، ناحتما  دـنوادخ  اب  یتسود  ماـقم  رد  نآ  فعـض  ناـش و  هدـیقع  قدـص  رد  اـهنآ  هک  تسا  تمکح  نیا  هب  همه  اـهنیا  هتـساوخ ،
نینچمه . دش هراشا  نآ  هب  هلاسر  نیا  همّدقم  رد  هچنانچ  دنیامن ، ادیپ  ار  وا  ياهتمحر  تیلباق  تقایل و  وا  ترصن  تدابع و  هلیـسوب  نینچمه 

رد مالسلا ؛) مهیلع   ) اهنآ اب  ترصن  ناسحا و  تامدخ و  ماقم  رد  اهنآ  ناتسود  هک  مالسلا ) مهیلع   ) وا نیموصعم  ءایلوا  هب  تبـسن  رما  تسا 
هّیهلا ياهتمحر  تاضویف و  يارب  زا  و  دنوش ، یم  هیکزت  ریهطت و  لئاسو  نیا  زین  و  دنوش ، یم  ناحتما  دوخ  ّتبحم  تّدوم و  هدـیقع  قدـص 
هدرک اطع  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم هّمئا  هلیـسوب  هک  ناوضر ــ  نانج و  هیلاع  تاجرد  يورُخا و  يوکین  ّمهم و  ياـه  هّیطع  ًاـصوصخ   ــ
باب و  مالـسلا ») هیلع  ) ماـما هب  هلـص   » باـب رد  ًاـصوصخ  نآ  ریغ  و  یفاـک »  » رد يرایـسب  ثیداـحا  رد  هچناـنچ  . دـندرگ یم  لـباق  دوش  یم 

اهنآ و نانمـشد  اب  گنج  داهج و  رد  اهنآ  ندرک  يرای  لثم  اهنآ  يارب  مه  اـعد  سپ  [ . 104 . ] تسا هدش  حیرـصت  نآ  تمکح  هب  سمخ » »
تـسکش نآ  هچرگا  دوش ، یم  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم هّمئا  نزح  فشک  ببـس  نیا  هب  و  تسا ، ناشنانمـشد  ندرک  بولغم  لوذخم و 

. دشاب یم  مالسلا ) مهیلع  ) اهنآ دوخ  بناج  زا  هیهلا  هّیبیغ  هضافا  نمی  هب  عقاو  رد  زین  نانمشد 

روهظ لیجعت  يارب  نینمؤم  ءاعد 

و تسا ، هدش  دیکأت  حیرـصت و  دنوادخ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ جرف  رد  لیجعت  بلط  نینمؤم و  ءاعد  اهنآ  رد  هک  يرابخا  مّوس  مسق 
. تسا هدش  رما  نآ  ندناوخ  هب  ناشیا  تبیغ  نامز  رد  هدش و  دراو  اعد  نیا  صوصخ  رد  هکیا  هصوصخم  هیعدا  زین 

ترضح نآ  روهظ  لیجعت  يارب  راهطا  همئا  ءاعد 

یم ار  ناشیا  جرف  لیجعت  بلط  و  دـندومرف ، یم  ءاعد  رایـسب  ناـشدوخ  مالـسلا ) مهیلع   ) راـهطا هّمئا  هکنآ  رد  تسا  يراـبخا  مراـهچ  مسق 
اهنآ زا  هدـش و  دراو  مسق  ود  نیا  رد  يداـیز  راـبخا  .و  دـندومرف یم  توـالت  رّرکم  دروم  نیا  رد  هک  یـصوصخم  ياـهاعد  زین  و  دـندرک ،

ّمات و ّتیلخدم  ریثأت و  نآ ؛ لیجعت  رد  اعد  و  تسا ، هموتحم  ریغ  هیئادب  روما  زا  مالسلا ) هیلع   ) ترضحنآ روهظ  نامز  هک  دوش  یم  هدافتسا 
. دراد یلماک 

تبیغ ندش  ینالوط  ياهتمکح  زا  یکی 
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نآ ياهتمکح  زا  یکی  سپ  هدـیماجنا ، لوطب  ناشتبیغ  ناشیا و  روهظ  رما  زاب  مینیب  یم  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا هّمئا  ياعد  ترثک  اب  نکل  و 
زا : هک تسا  نینچ  نآ  هصالخ  و  دـش ــ  رکذ  مهدزناپ  ناونع  رد  اوقت ــ  باب  رد  هک  تسا  يزیچنآ  دوش  یم  هدافتـسا  راـبخا  عومجم  زا  هک 

لاـمعا و یلوـبق  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) راـهطا هّمئا  ياـعد  تعافـش و  تاـضویف ، هضاـفا  تاـکرب و  لوزن  يارب  زا  هّیهلا  هلماـک  لـئاسو  مظعا 
رد اهنآ  ناصقن  یهاتوک و  هظحالم  هب  اهسفن  یف  ناگدنب  لامعا  سپ  نانآ ، تعافش  اعد و  هطـساوب  دشابن  رگا  هک  تسا ، ناهانگ  شزرمآ 
رد هیهلا  ياهتمحر  تاضویف و  يارب  ناهانگ  راثآ  بلس  یهلا و  هاگرد  هب  برق  هلیـسو  دوشب ــ  لماک  یعـس  اهنآرد  دنچره  ریثأت ــ  طیارش 

يراگنا لهـس  هحماسم و  هک  دنـشاب  نانچ  رئابک  زا  بانتجا  و  تابجاو ، رد  یهلا  تعاـطا  ماـقم  رد  ناگدـنب  دـیاب  نکل  .و  دوش یمن  ناـنج 
، اهنآ ّقح  رد  ناشتعافـش  و  مالـسلا ) مهیلع   ) هّمئا ياعد  لومـش  زا  ببـس  نیا  هب  هک  دسرب ، یهلا  رما  هب  فافختـسا  ّدـح  هب  هک  دوشن  نانچ 

اهنآ تعافـش  ریثأت  دروم  رد  دوخ  ياوقت  هب  نینمؤم  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما يراـی  تناـعا و  عون  کـی  نیمه  و  دوش ، ّتیلباـق  بلس 
همه هلیـسو  هک  تسا  نـینچ  هـیلع  هللا  تاولـص  تّـجح  ترـضح  روـهظ  جرف و  رما  سپ  . دـش رکذ  اوـقت  ناوـنع  رد  هچناـنچ  دـنهد ، ماـجنا 
نامه رگم  تسین  لیجعت  نیا  ماجنا  رد  هلیـسو  هدـمع  و  نیرخآ ، نیلوا و  زا  نینمؤم  ءایلوا و  ءایبنا و  هّماع  هب  تبـسن  تسا  هلماک  ياهتمحر 

هک تسا  ناگدنب  دوخ  لامعا  ءوس  تبیغ  نیا  عوقو  ببس  هدمع  هکنوچ  نکل  .و  دنا هدومرف  یم  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم هّمئا  هک  یئاعد 
یف بولقلا  نم  عامتجا  یلع  هتعاطل ـ  هللا  مهقّفو  انعایـشأ ـ  ّنأ  ول  و  :» تسا هدـش  هراشا  تیـصوصخ  نیا  هب  مه  كرابم  عیقوت  زا  یتارقف  رد 

انـسبحی امف  انب ، مهنم  اهقدـص  ۀـفرعملا و  ّقح  یلع  انتدـهاشمب  ةداعـسلا  مهل  تلّجعتل  و  انئاقلب ، نمیلا  مهنع  رّخأت  امل  مهیلع  دـهعلاب  ءاـفولا 
و یهلا ، هاگرد  هب  عّرـضت  هباـنا و  هبوت و  رد  نینمؤم  شـشوک  یعـس و  سپ  [ . 105 «. ] مهنم هوثؤن  ههرکن و ال  ـا  ّمم انب  لـصّتی  اـم  ّـالإ  مهنع 

مهیلع  ) نیموصعم ءایلوا  ياهاعد  نآ  لومـشم  هک  دـنوش  یم  لباق  اهنآ  و  دوش ، یم  اهنآ  زا  عنام  عفر  هلیـسو  ار  جرف  نیا  اهنآ  ندومن  بلط 
تیصعم تلفغ و  هب  لاغتشا  دیامن و  هحماسم  هبوت  اعد و  رد  رگا  و  دوش ، رهاظ  اهنآ  يارب  شرثا  الّجعم  تعرـس  هب  و  دنوش ، عقاو  مالـسلا )

دنچ يراثآ  زاب  هبوت  اعد و  كرت  رد  هحماسم  لاح  نیا  اب  نکل  و  ددرگ ، رهاظ  تعرس  هب  اهاعد  نآ  رثا  هکنآ  زا  دوش  یم  عنام  دشاب  هتشاد 
هب هک  دـش  یم  ببـس  اسب  لامعا  ءوس  سپ  دوبناـهنآ ، ياـهاعد  رگا  هکنآ  عون  کـی  . دوش یم  وا  لـماش  مالـسلا ) هیلع  ) ناـشیا ياـهاعد  زا 
هب سپ  دـشاب ، رتشیب  ای  لاس  رازه  هد  دـیاب  رگا  عقاو  رد  الثم  دـبای ، یم  فیفخت  اهاعد  نآ  هطـساوب  نکل  و  دوش ، ینالوط  هیوط  ناراگزور 

رایسب تبیغ  لوط  نامز  سپ  دوش  عقاو  ًامومع  ناگدنب  دوخ  زا  هبوتو  اعد  هک  یمادام  ات  و  دبای ، یم  لیلقت  رتمک  ای  مّوس  کی  ای  نآ  فصن 
نآ رگا  هک  دوش  یم  تبیغ  ناـمز  دـئادش  رد  فیفخت  اـهاعد  نآ  هطـساوب  هکنآ  رگید  عون  . دوش یم  رتـمک  لاـس و  هد  اـسب  دوش و  هاـتوک 
ینب رد  صوصخ  هدوب ، نینچ  هقباس  ياهتّما  رد  هچنانچ  دش ، دهاوخ  تخـس  رایـسب  تبیغ  نارود  دئادش  لامعا  يدـب  رثا  رد  دـشابن  اهاعد 

دئادش فیفخت  ینعی  تیصوصخ ــ  نیا  هب  هچنانچ  . دندوب ناینوعرف  راتفرگ  يزینک  یمالغ و  لاح  هب  ریجنز و  لغ و  رد  ینامز  هک  لیئارسا 
الول و  مکرکذـل ، نیـسانال  مکتاعارمل و  نیلمهم  ریغ  ّانإ  :» تسا هدـش  هراشا  عیفر  عیقوت  زا  یتارقف  رد  مالـسلا ــ ) هیلع   ) ماما ياـعد  هلیـسوب 

ربخ زا  دعب  رگید ــ ؛ عیقوت  رد  .و  میدرک نایب  لّوا  ّتیفیک  رد  شا  همجرت  اب  ار  عیقوت  نیا  و  ءادـعألا .» مکملطـصاو  ءاواللا  مکب  لزنل  کلذ 
يذـّلا ال ءاعدـلاب  مهظفح  ءارو  نم  اـّننأل  ناودـعلا ، مهل و  ملظلا  نم  هضرغ  کلذـب  غلبیـال  و  :» دـیامرف یم  یقفاـنم ــ  ملاـظ  روهظ  لاـح  زا 

لیمجل ۀـبقاعلا  و  بوطخلا ، مهتعار  نإ  هنم و  ۀـیافکلاب  اوقثیل  و  بولقلا ، انئایلوأ  نم  کلذـب  ّنئمطتلف  ءامـسلا  ضرألا و  کلم  نع  بجحی 
رد عامتجا  زا  مدرم  هّماع  هک  یلاـح  رد  هاـگ  ره  نکل  و  [ . 106 «. ] بونذلا نم  هنع  یهنملا  اوبنتجا  ام  مهل ، ةدـیمح  نوکت  هناحبـس  هللا  عنص 
مه يرگید  مهم  دـئاوف  نانآ  ياعد  رب  و  دـنیامن ، نآ  رد  یعـس  دوخ ــ  لاح  عسو  بسح  رب  نینمؤم ــ  زا  یـضعب  سپ  دـنلفاغ ، اـعد  هبوت و 

. دش دهاوخ  رکذ  مهدزای  ّتیفیک  رد  هک  دوش  یم  ّبترتم 

اعد تباجتسا  ریثأت و  رد  هدراو  تایاور 

؛ اعد نآ  هلیـسوب  هکنآ  و  تسا ، هدـش  دراو  هبوت  یلوبق  باب  رد  جـئاوح و  هیلک  رد  اعد  تباجتـسا  ریثأت و  باب  رد  هک  يراـبخا  مجنپ ؛ مسق 
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هاگره هک  تسا  هدش  دراو  اعد  ریثأت  رد  هک  یتایاور  صوصخ  ددرگ ، یم  رب  دشاب  هدش  بلس  ناسنا  زا  لامعا  ءوس  هطـساوب  هک  یئاهتمعن 
صولخ و و  ادـخ ، ریغ  زا  سأی  لاح  اب  عوشخ و  عوضخ و  یقیقح و  هبوت  لیبق  زا  دوش ، عقاو  نآ  ینطاب  يرهاظ و  طیارـش  بادآ و  اب  اـعد 

دنچ ره  ار  تالکـشم  یئاعد  نینچ  سپ  اهنآ ، لیلج  نأش  بجاو و  ّقح  هب  تفرعم  و  مالـسلا ،) مهیلع   ) راهطا تیبلها  اـب  تـالاوم  تّدوم و 
لزان مالسلا ) هیلع   ) سنوی ترـضح  موق  رب  میظع  يالب  هچنانچ  دنک ، یم  عفر  دشاب ؛ هدش  مکحم  مربم و  نآ  ریدقت  دنچ  ره  دشاب و  میظع 

هک نامز  ره  هک : دوش  یم  مولعم  تسا  دایز  رایـسب  هک  رابخا  تایآ و  عون  نیا  هظحالم  زا  سپ  . دیدرگ عفد  یعقاو  عّرـضت  هبوت و  هب  دش و 
ترـضح تبیغ  رطاخب  هک  ار  یبئاصم  تاّیلب و  عفد  تساوخرد  دـنوادخ  زا  هلان  عّرـضت و  هبوت و  اب  هدرک و  عامتجا  یهلا  هاگرد  هب  نینموم 

دومرف دهاوخ  تباجا  لاعتم  دنوادخ  سپ  دننک ؛ تلئسم  ار  ناشیا  روهظ  جرف و  و  دنیامنب ، هدش ؛ دراو  اهنآ  رب  مالـسلا ) هیلع  ) رمالا بحاص 
زا یـضعب  زا  ناـگرزب  زا  یـضعب  هک  تسا  یلقن  بلطم  نیا  دـّیؤم  .و  دومن دـهاوخ  رّدـقم  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ جرف  رد  لـیجعت  و 
هک تسیچ  تمکح  هک  دومن : ضرع  سپ  درک ، هدهاشمار  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دّـمحم  ماما  ترـضح  ایؤر  ملاع  رد  هک : دـنا  هدرک  نینمؤم 

: دومرف باوج  ؟ تسا هدش  عقاو  تّما  نیا  رد  هک  دش  یمن  ینالوط  رادقم  نیا  هب  دندش  یم  بئاغ  اهنآ  ياهتّجح  هاگره  هتشذگ  ياهتّما  رد 
تّما نیا  رد  نکل  و  دندرک ، یم  عامتجا  اعد  عّرضت و  هبوت و  يارب  دش ، یم  عقاو  اهنآ  تّجح  يارب  یتبیغ  هاگ  ره  هتشذگ  ياهتّما  رد  نوچ 

. تسا هدیماجنا  لوط  هب  تبیغ  ببس  نیا  زا  هدشن  عقاو  یعامتجا  نینچ  نوچ 

مئاق ترضح  جرف  لیجعت  رد  اعد  ثحب  لیمکت 

رد مه  ناشیا  هب  تبـسن  تسا  يرای  ترـصن و  هیلع  هللا  تاولـص  ترـضحنآ  جرف  رد  ياعد  هک  دیدرگ  حـضاو  دـش ؛ نایب  هچنآ  رب  انب  سپ 
هب تبـسن  تسا  يرای  ترـصن و  مه  نانمـشد و  رظن  رد  مه  ناتـسود و  رظن  رد  مه  ناشیا  يورُخا  يویند و  عیفر  ماقم  لیلج و  نأـش  روهظ 
هب تبسن  تسا  يرای  مه  و  ناشروُما ، حالصا  ناشئادعا و  عفر  اهنآ و  بورک  فشک  تهج  رد  ترـضحنآ  يایاعر  همه  ءایلوا و  نایعیش و 
ناش تبیغ  لاح  رد  ناشیا  رب  هدراو  تائالتبا  نازحا و  مومه و  عفر  هک  یمسج ، رظن  زا  هچ  یحور و  رظن  زا  هچ  ترضحنآ ، كرابم  دوجو 
اهنآ هیراـج  ياهتّنـس  و  مالـسلا ) مهیلع   ) ءاـیبنا هب  ناـشیا  ياـه  تهابـش  هلمج  زا  هک  تسا  دراو  ثیداـحا  زا  یـضعب  رد  هک  ارچ  . دوـش یم 

رد یمـسج  یبلق و  تهج  زا  ناشیا  لاح  نیاربانب ؛ و  دنراد ، فسوی  ترـضح  هب  تهابـش  باب  نیارد  هک  تسا ، ترـضحنآ  ندوب  سوبحم 
باقلا و زا  هک  تسا  ثیداحا  یـضعب  رد  زین  .و  دـشاب یم  تسا ، نزح  ءالتبا و  رد  هدـش و  ینادـنز  هکیـسک  لاـح  دـننام  ناـش  تبیغ  تقو 

ناشیا تبیغ  لاح  فاصوا  اهنیا  هک  تسا  حضاو  و  دـشاب ، یم  فئاخ » ّرطـضم و  دـیرف و  دـیحو و  دیرـش و  دـیرط و   » ترـضحنآ فاصوا 
ءادعا و تسد  رد  بوصغم  تبیغ  لاح  رد  هک  ناشیا  یهلا  میظع  ّقح  تهج  رد  تسا  ترضحنآ  يرای  ترصن و  بجوم  ءاعد  زین  .و  تسا
رد هللا  دنع  وا  سپ  دیامن ، هنسح  لامعا  زا  یلمع  ماجنا  هب  مادقا  يا  هدنب  هاگره  هک : ثیداحا  زا  یضعب  بسح  رب  .و  تسا اهنآ  فّرـصت  رد 

ًاـصوصخ و  دـهدن ، ماجنا  وا  ار  لمع  نآ  دـنچ  ره  دوش ، یم  اطع  لمع  نآ  لماک  لضف  رجا و  وا  هب  و  تسا ، بوسحم  لمع  نآ  لها  هرمز 
هک دش  حضاو  میتفگ ؛ هک  هچنآ  هب  هّجوت  اب  و  دـشاب ، قّقحم  لمع  نآ  رد  شلوصح  ءاجر  و  دـشاب ، هجیتن  رثا و  ّبترت  ضرعم  رد  لمع  نآ 
هک سکره  نیارباـنب ؛ سپ  . دراد یّماـت  ریثأـت  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ جرف  روهظ و  دـنوادخ  ندومرف  لـیجعت  رد  نینمؤم  ياـعد  هبوـت و 

تّدوم و رد  هدـیقع  صولخ  قداص و  ّتیناب  هک  یلاـح  رد  دـیامن ، اـعد ــ  هبوت و  ینعی  هّیهلا ــ  هلیـسو  نیارد  یعـس  دوخ  رودـقم  بسحرب 
همه رد  ار  ترضحنآ  یصخش  نینچ  هروطسم ؛ رابخا  ياضتقم  هب  دشاب ؛ راو  دیما  نآ  لوصح  هب  و  دشاب ؛ مالسلا ) هیلع   ) ترضحنآ تفرعم 

رد لماک  روطب  تاهج  نیا  همه  هکنآ  هطـساوب  دوشن ، باجتـسم  ًاروف  وا  ياـعد  جراـخ  ملاـع  رد  هچرگ  هدومن ، يراـی  هروبزم  تاـهج  نآ 
یضعب .و  تسه نینمؤم  اعد  هلیـسوب  روهظ  لوصح  هب  يدایز  دیما  ءاجر و  مه  رابخا  نآ  بسح  رب  و  دوش ، یم  لصاح  ناشیا  جرف  روهظ و 

جرف لیجعت  رما  رد  ءاعد  ریثأت  باب  رد  رابخا  هناگجنپ  ماـسقا  زا  . دـمآدهاوخ مهدزاـی  ّتیفیک  رد  نآ  رب  دـهاوش  باـب و  نیا  رد  بلاـطم  زا 
بلط صاخ  ناونع  هب  ءاعد  مهنآ  ناشیا ــ ؛ یّلک  جرف  رما  رد  اعد  رب  رـصحنم  لضف ؛ نیا  ّبترت  ناشیا و  جرف  رد  اـعد  هک : دـیدرگ  حـضاو 
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یم لصاح  ترـصن  قادصم  مه  جرف و  رد  ياعد  قادصم  مه  دوش  اعد  هک  ناونع  دنچ  نیا  زا  کیره  هب  هکلب  تسین ، روهظ ــ  رد  لیجعت 
. دوش

دوش یم  ترضح  يرای  ببس  هک  روهظ  يارب  اعد  عاونا 

تباجتسا رد  لیجعت  دنوادخ  زا  هک  وحن  نیا  هب  دیوگب ، نیمآ  دنا ؛ هدومن  جرف  لیجعت  يارب  هک  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم ياعد  رد  لّوا :
رد .و  تسا نومـضم  نیمه  مه  نیمآ  يانعم  و  دیامرف ، لیجعت  اهاعد ؛ نآ  رثا  ندرک  رهاظ  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  دـنک ؛ بلط  ار  اهاعد  نآ 

ءایلوا هلیلج  ياهاعد  نانچ  اب  تکرـش  هک  تسا  حضاو  و  [ 107 « ] تسا کیرـش  هدننک  اعد  اب  هدنیوگ  نیمآ  : » هک تسا  هدش  دراو  ثیدح 
نینمؤم زا  مّود : . دوب دهاوخ  [ 108 (. ] ءاشَی ْنَم  ِهیتُؤی  هللا  ُلْضَف  َِکلذَف   ) لومـشم دیامن ؛ ادیپ  ار  شقیفوت  دوش و  رّـسیم  یـسک  يارب  رگا  هللا 

لثم دنک  اعد  قیوشت  نیا  هلیـسوب  سک  ره  و  دیامن ، بیغرت  قیوشت و  ار  اهنآ  دناوتب  هک  هجو  ره  هب  و  دنیامنب ، ار  اعد  نیا  هک  دنک  اعدتـسا 
ات دـهد  ماجنا  ار  يریخ  لمع  یتّنـس و  یـسک  هاگ  ره  :» هک تسا  رابخا  زا  یـضعب  رد  هکنآ  هطـساوب  تسا ، هدرک  اعد  وا  دوخ  هک  تسا  نآ 

لمع باوث  لثم  دـیامن  لمع  نآ  هب  سک  ره  تسا  یقاب  ریخ  لمع  ّتنـس و  نیا  هک  یماد  ام  سپ  ددرگ  يراـج  ناگدـنب  نیب  اـم  رد  هکنآ 
«. دوش مک  يزیچ  هدننک  لمع  نآ  باوث  زا  هکنآ  نودب  هدرم ، ای  دشاب  هدنز  هاوخ  دوش ، یم  هتـشون  هدننک  يراج  صخـش  نآ  يارب  هدننک 

جرف يارب  اعد  دش  تباث  هکنآ  زا  دعب  تیصوصخ ؛ نیا  رب  هوالع  . تسا هیراج  تاقدص  ماسقا  نیرتهب  زا  اعد  نیا  هک  تسا  حضاو  و  [ . 109]
يرای ترـصن و  مه ؛ ترـصن  نیا  عوقو  رد  شالت  یعـس و  تناـعا و  سپ  دـشاب ، یم  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ يراـی  ترـصن و  روهظ  و 
یئوگ اـعد  زا  هک  دـیامرف ، تمحرم  ار  هبوـت  نیا  اـعد و  نیا  قـیفوت  نینمؤـم  عـیمج  هب  هک  دـیامن  تلئـسم  دـنوادخ  زا  مّوـس : . دوـب دـهاوخ 

سکره : » هک هدش  تیاور  هچنآ  هطـساوب  یکی  .1 ــ  تسا ترضحنآ  يرای  ترـصن و  تهج  دنچ  هب  مه  نیا  و  دنیامنن ، تلفغ  ترـضحنآ 
« دوش یم  اطع  هدـننک  اعد  نآ  هب  ریخ ؛ نآ  ربارب  رازه  رازه  ای  نآ ، ربارب  تسیود  اـی  ریخ ، نآ  ربارب  ود  دـیامن  ریخ  بلط  اـعد و  ریغ  ّقح  رد 

تسا ینامیا  ناردارب  ّقح  رد  نمؤم  ياعد  باجتسم ؛ ياهاعد  هلمج  زا  هک : هدش  دراو  رابخا  زا  یضعب  رد  هکنآ  هطساوب  رگید  2 ــ  [ ّ. 110]
لیلد هب  دشاب ، اعد  تباجا  عناوم  هدننک  اعد  رد  هچرگ  تسا  باجتسم  ًامتح  اهنآ  ّقح  رد  اعد  نیا  دیامن . اعد  نانآ  يارب  اهنآ  بایغ  رد  هک 

یم نینچ  عقاو  رد  سپ  . تسا كاپ  هانگ  زا  اهنآ  ّقح  رد  هک  دـهد ، یم  رارق  دوخ  ناردارب  نابز  هلزنم  هب  ار  شنابز  هدـننک  اعد  نمؤم  هکنآ 
یـسدق ثیدح  رد  نیا  تمکح  هچنانچ  دنـشاب ، هدرک  اعد  دوخ  ّقح  رد  دنا  هدرکن  هانگ  نآ  هب  اهنآ  هک  ینابز  نیا  هب  نینمؤم  نآ  هک  دوش 

جرف يارب  اعد  هب  ّقفوم  وا ؛ ياعد  تهج  هب  هک  ینمؤم  ره  نیارباـنب ؛ سپ  . تسا هدـش  ناـیب  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  هب  دـنوادخ  زا 
يراـج رد  هـکنآ  رگید  .3 ــ  میدرک ناـیب  بیغرت  قـیوشت و  ناوـنع  رد  هچناـنچ  دـشاب ، هدرک  ار  اـعد  نآ  وا  دوـخ  هک  تـسا  ناـنچ  دوـش ،
نینمؤم زا  ترـصن  نیا  ندش  يراج  رد  یعـس  عون  کی  مه  اعد  نیا  هکنآ  هچ  دـیامن ، شـشوک  یعـس و  يریخ  لمع  ّتنـس و  ندـینادرگ 

ترـضحنآ یئوگ  اعد  رد  یعـس  هک  ار  یئاهنآ  دنوادخ  هک  دـنک  اعد  هکنآ  رگید  .4 ــ  میدرک ناـیب  لـبق  ناونع  رد  ار  هجو  نیا  هتبلا  ، تسا
لها هب  هک  يرای  تناعا و  عون  ره  هک  درک  میهاوخ  نایب  یلاـعت  هللا  ءاـش  نا  دـنوش ، نآ  هب  ّقفوم  هدومرف و  يراـی  دـننک  یم  مالـسلا ) هیلع  )

کیرش هلیـسو ؛ نیا  هب  دنهد  ماجنا  تانـسح  بوخ و  لامعا  زا  یلمع  ره  و  دوب ، دهاوخ  ترـضح  هب  يرای  تناعا و  نآ  سپ  دوش ، حالص 
لآ جرف  ریخأت  ببـس  هک  یناهانگ  عیمج  دنوادخ  هک  دـنک  اعد  هکنآ  رگید  .5 ــ  دـش دـنهاوخ  بوسحم  لمع  نآ  لها  زا  اهنآ و  لمع  رد 

6. دمآ دهاوخ  مهدزای  ناونع  رد  نآ  نایب  و  دزرمایباهنآ ، ءایحا  تاوما و  زا  تانمؤم  نینمؤم و  عیمج  زا  تسا  هدش  مالـسلا ) مهیلع   ) دّمحم
اعد رگید  .7 ــ  دیامن عفر  دنوش  یم  ای  دنا  هدش  جرف  نیا  ریخأت  بجوم  هک  ار  نیقفانم  رارـشا و  عیمج  ّرـش  دـنوادخ  هک  دـنک  اعد  رگید   ــ

رد عنام  هچنآ  لاعتم  دنوادخ  هک  دـنک  اعد  رگید  .8 ــ  دیامن رّسیم  تیفاع  هب  تسا  جرف  نیا  لیجعت  بجوم  هک  یببـس  ره  دنوادخ  هک  دنک 
هدش مالسلا ) هیلع   ) ترضحنآ تبیغ  بجوم  هک  تسا  زیچ  دنچ  هک : هدش  دراو  ثیداحا  رد  و  دیامن ، عفد  تیفاع  هب  تسا  جرف  نیا  لیجعت 

. دراذـگ یم  رثا  هّصاخ  ّتیفیک  هب  کیره  رد  هک  دراد  ریثأت  اهنآ  همه  عفد  رد  اـعد  نکل  و  تسا ، ترـضحنآ  روهظ  رد  لـیجعت  زا  عناـم  و 
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ــ  ار مالـسلا ) مهیلع   ) دّـمحم لآ  ناروای  راـصنا و  عیمج  دـنوادخ  هک  دـنک  اـعد  رگید  .9 ــ  درادـن ار  اهنآ  رکذ  شیاـجنگ  ماـقم  نیا  هتبلا 
ملاع نیا  هب  اهدعب  دنشاب و  یم  ماحرا  بالصا و  رد  ای  دنتایح  دیق  رد  هک  مالـسلا ) هیلع   ) رمألا بحاص  ترـضح  ناروای  راصنا و  ًاصوصخ 
سک ره  هک  تسا  نآ  دنوش ؛ یم  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ راصنا  نایوگ و  اعد  هرمز  رد  اهنآ  هکنیا  هجو  .و  دیامن يرای  دمآ ــ  دـنهاوخ 

. دوب دـهاوخ  لمع  نآ  لها  زا  عقاو  رد  سپ  دـیامن ، یعـس  نآ ــ عناوم  عفر  رد  ای  نآ  تامّدـقم  رد  اـی  لـمع  دوخ  رد  هچ  یلمع ــ  ماـجنا  رد 
دّمحم لآ  جرف  رد  دـنوادخ  هک  یّلک  هـجو  رب  دـنک  اـعد  رگید  .10 ــ  تسا نیمه  زین  رابتعا  لـها  فرع و  رظن  راـبخا و  ياـضتقم  هکناـنچ 

عون نیا  و  «. ْمُهَجَرَف ْلِّجَع  َو  دّمحم  ِلآ  َو  دّـمحم  یلَع  ِّلَص  َمهّللَا  :» وحن نیا  هب  تاولـص  همیمـض  اب  ًاصوصخ  دـیامرف ، لیجعت  مالَّسلا  مهیلع 
هک هدرک  تیاور  هـنع ) هللا  یـضر   ) یمعفک زا  حـیباصملا » ساـیقم   » رد هللا ) هـمحر  ) یـسلجم هّمـالع  هـک  دراد ، صوـصخم  تلیـضف  اـعد ؛

( مالسلا مهیلع   ) دّمحم لآ  مئاق  ات  دریمن  دناوخب ؛ ار  تاولص  نیا  رهظ  حبص و  زامن  زا  دعب  سک  ره  :» دومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح 
دنوادخ زا  ار  اهنآ  ندش  روهقم  لوذخم و  و  دیامن ، نعل  مالسلا ) هیلع  ) ترضحنآ نانمشد  رب  هکنآ  رگید  11 ــ  [ . 111 «. ] دنک تمزالم  ار 

هیلع هللا  یلص  ) لوسر ترضح  زا  هدومرف  تیاور  مالسلا ») هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  ترضح  ریسفت   » و راحب »  » رد هچنانچ  دهاوخب ، لاعتم 
نعل ار  ام  نانمـشد  همه  زین  اهنآ  وا ؛ نعل  هب  دنونـش و  یم  ار  وا  نعل  هکئالم  دیامن ، نعل  ار  ام  نانمـشد  سکره  : هک نومـضم  نیا  هب  هلآو )

یم وا  ّقح  رد  اعد  سپ  دومن ، ار  وت  ءایلوا  يرای  ترصن و  تسناوت  یم  هچنآ  هدنب  نیا  هک  دنهد  یم  تداهش  یهلا  هاگرد  هب  و  دنیامن ، یم 
حاورألا یف  هحور  یلع  تیلص  و   » مدینش وا  ّقح  رد  ار  امش  ءاعد  هک : دسر  یم  باطخ  اهنآ  هب  هناش  لج  تیدحا  ترـضح  زا  سپ  دنیامن ،

زا و  دنک ، اعد  هیلع  هللا  تاولـص  ترـضحنآ  فرـشا  سدـقا و  دوجو  يارب  زا  هکنآ  رگید  12 ــ  [ . 112 «. ] رایخألا نیفطـصملا  نم  هتلعج  و 
.و دیامن تساوخرد  نازحا ؛ مومه و  عیمج  زا  و  یمسج ، یحور و  تاهاع  تافآ و  عیمج  زا  ار  شترضح  تیفاع  تمالس و  لاعتم  دنوادخ 

مّوس لصف  رد  نآ  نایب  و  دش ، دهاوخ  ناشیا  يویند  تاهج  رد  ترـضحنآ  يرای  ترـصن و  نآ ؛ تاّیـصوصخ  ضعب  هب  اعد  مسق  نیا  نکل 
؛ میدرک رکذ  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ جرف  رما  رد  اـعد  باـب  رد  هک  ینیواـنع  نیا  همه  .و  یلاـعت هللا  ءاـش  نا  دـمآ  دـهاوخ  لّوا  باـب  زا 

نیا اب  میتفگ  هکنآ  رب  هوالع  تسا ، روکذـم  هدـش  دراو  مالـسلا ) هیلع  ) ترـضح نآ  دروم  رد  هک  یئاهاعد  تارقف  رد  اـهنآ  همه  نومـضم 
نابز هب  نیوانع  نیا  زا  کیره  هب  سک  ره  سپ  . دوش یم  لصاح  زین  مالسلا ) هیلع  ) ترـضح نآ  كرابم  دوجو  هب  يرای  ترـصن و  نیوانع 
هرمز رد  هلیـسو  نیدب  سپ  دنک ، توالت  تسا ــ  نیوانع  نیارب  لمتـشم  هک  هدـش ــ  دراو  هصوصخم  هیعدا  زا  هچنآ  ینعی  دـیامن  اعد  دوخ 

رد رتشیب  تاحیـضوت  و  دش ، دهاوخ  زئاف  ناشیا  يرای  ترـصن و  لماک  ضیف  هب  و  دوب ، دـهاوخ  بوسحم  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ نارای 
. دمآ دهاوخ  مهدزای  ّتیفیک  رد  دروم ؛ نیا 

ناشیا يرای  يانمت  وزرآ و  اب  مئاق  ترضح  يرای  ترصن و 

ّتیفیک نیا  و  دشاب ، نیقی  قدص و  یبلق و  قایتشا  یقیقح و  هدارا  مزع و  اب  هک  یلاح  رد  تسا ، ناشیا  يرای  ياّنمت  وزرآ و  متشه ؛ ّتیفیک 
، دنک يرای  ناشیا  دنوش  رهاظ  هیلع  هللا  تاولـص  ترـضحنآ  هاگره  هک  دشاب  هتـشاد  هدارا  مزع و  قوش  لاح  اب  هکنآ  لّوا : : تسا مسق  ود  رب 
وا بلق  رد  مالسا  يرای  ترصن و  ّمه  هکنآ  مّود : مسق  . دشاب هتشاد  ار  ترـضحنآ  يرای  ترـصن و  ناشیا و  روهظ  يوزرآ  لاح  ره  رد  سپ 

نوچ هکنآ  لّوا ؛ مسق  رد  اّما  : تسا هجو  ود  رب  ّتیفیک  رب  نیا  رب  يرای ؛ ترـصن و  ِناونع  نایب  .و  دـشاب نوزحم  نآ  یبارخ  هطـساوب  دـشاب و 
تفرعم هطـساوب  تسا  نآ  يوسب  قایتشا  قوش و  تسا ، لصا  نآ  عوقو  رد  هک  يزیچ  هدمع  سپ  دوش  یم  رداص  ناسنا  زا  هک  یلعف  ره  رد 

مزع و نیا  هاگ  ره  هکنآ  هطـساوب  تسا ، لعف  نآ  ماجنا  يارب  یبلق  هدارا  مزع و  نآ ؛ زا  دـعب  و  دراد ، نآ  فرـش  لـضف و  هب  هک  یتخانـش  و 
مادقا لعف  نآ  رب  دوش ؛ مهارف  لعف  نآ  يرهاظ  یجراخ و  بابـسا  رگا  دـبای ؛ قّقحت  یـسک  بلق  رد  ًاتقیقح  قوش  تلاح  نآ  ببـس  هب  هدارا 

مزع و نآ  سپ  دراد ، نآ  نأش  هب  مامتها  دراد و  ّتیبوبحم  ناسنا  رظن  رد  لعف  نآ  نوچ  دوشن ؛ مهارف  نآ  یجراخ  بابـسا  رگاو  دـنک . یم 
بابسا نآ  ات  و  دراد ، لعف  نآ  هب  یگدامآ  هّجوت و  نآ ؛ یجراخ  بابسا  ندش  رّسیم  عقوم  ات  وا  بلق  هکلب  دوش ، یمن  لئاز  وا  بلق  زا  هدارا 
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نایرگ مشچ  هکنآ  ات  هدش  نوزحم  بلق  دوش ؛ ینالوط  نآ  ندش  مهارف  نامز  هچ  ره  و  دراد ، ار  شندـش  مهارف  يوزرآ  ًارهق  هدـشن  مهارف 
تفرعم و زا  قوش  نآ  و  تسا ، قوـش  زا  ثعبنم  هک  تسا  هدارا  مزع و  تدـش  تلاـح  ناـمه  لـمع ؛ ره  هدـمع  ءزج  نیارباـنب ؛ .و  دوـش یم 

ببـس وزرآ  یّنمت و  و  دوش ، یم  وزرآ  یّنمت و  بجوم  هدارا  مزع و  نآ  و  دوش ، یم  لـصاح  لـمع  نآ  فرـش  لـضف و  هب  ینیقی  تخاـنش 
ره هک  مالـسلا ،) هیلع   ) هللا ّیلو  ترـضح  يرای  ترـصن و  ماقم  رد  نمؤم  يارب  تسا  نینچمه  . دوش یم  نآ  ناکما  تقو  رد  لـعف  رب  مادـقا 

تفرعم و نسح  هطـساوب  نآ  هک  دراد  نآ  هب  قاـیتشا  بلق  هک  یهجو  رب  دراد  یعقاو  يوزرآ  اـّنمت و  هک  دـش  مولعم  وا  یبلق  لاـح  رد  هاـگ 
و يویند ــ  دـئاوف  يورُخا و  ياـهباوث  زا  دـشاب ــ  یم  هیلع  هللا  تاولـص  هللا  ّیلو  يراـی  ترـصن و  رد  هچنآ  هب  تسا  نیقی  يور  زا  تخاـنش 

روهظ هب  فوقوم  بابـسا  نآ  هدـمع  هک  يرای ــ  ترـصن و  یجراخ  بابـسا  ندـش  رّـسیم  نامز  لوط  تهج  زا  هک  تسا  يّدـح  هب  قاـیتشا 
یم ادیپ  وا  رد  هبدن  عزج و  لاح  هک  يّدح  هب  ات  تسا ، نایرگ  هکلب  نوزحم ؛ نمؤم  دشاب ــ  یم  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ رورـسلا  روفوم 
لعف نآ  نداد  ماجنا  هک  رگید ــ  ءزج  اّما  . تسا هدش  اّیهم  وا  دوجو  رد  تسا ــ  لصا  هلزنم  هب  هک  يرای ــ  ترـصن و  هدـمع  ءزج  سپ  دوش ،
نیمه هطساوب  اذهل  و  تسا ، جراخ  هدنب  رایتخا  زا  تسا و  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  هک  يرما  ببس  هب  تسا ، عونمم  تبیغ  لاح  رد  تسا ــ 

نآ دهاوش  .و  دوش یم  بوسحم  ترـضحنآ  ناروای  ءزج  دنوادخ  دزن  عقاو  رد  و  دـبای ، یم  رد  ار  يرای  ترـصن و  لماک  رجا  وزرآ  تلاح 
يوزرآ یّنمت و  سک  ره  هک : نومضم  نیا  هب  تسا  مومع  ناونع  هب  لّوا : هجو  : مینک یم  نایب  ار  شا  هجو  ود  یلو  تسا  رایسب  رابخا  زا  مه 
کیرش دنشاب  یم  لمع  نآ  لها  هک  یئاهنآ  اب  لمع  نآ  باوث  رد  سپ  دشاب ــ  هتشاد  تسود  هکنامه  هکلب  دشاب ــ  هتـشاد  ار  يریخ  لمع 

( مالـسلا هیلع   ) هللادـبع یبأ  نع  ریـصب ، یبأ  نع  دانـسإلاب  هدـش : تیاور  یفاک »  » رد .1 ــ  دوش یم  هداد  وا  هب  اـهنآ  باوـث  لـثم  هکلب  تسا ،
قدصب هنم  کلذ  ّلجوّزع  هللا  ملع  اذإف  ریخلا ، هوجو  ّربلا و  نم  اذک  اذک و  لعفأ  یّتح  ینقزرا  ّبر ؛ ای  لوقیل : ریقفلا  نمؤملا  دـبعلا  ّنا  :» لاق

: دومرفهیلع هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  ینعی : [ . 113 «. ] میرک عـساو  هللا  ّنإ  هلمع ، وـل  هل  بتکی  اـم  لـثم  رجـألا  نم  هـل  هللا  بـتک  هـت ، ـ ّین
کین لامعا  زا  نانچ  نینچ و  هکنیا  ات  امرف  اطع  لام  رد  نّکمت  تّوق و  ای  لام  هعـس  ارم  اراگدرورپ ! دیوگ  یم  ریقف  نمؤم  هدنب  هکیتسردب  »

نآ رجا  تسا ، دصق  یتسرد  ّتین و  قدص  هجو  رب  هک  تسناد  وا  زا  ار  وزرآ  نیا  ّلجوّزع  دـنوادخ  هاگره  سپ  مروآ ، اجب  ار  ریخ  لاعفا  و 
مرک بحاص  وا و  تمحر  دراد  تعسو  دنوادخ  هکیتسردب  دنداد ، یم  وا  هب  دوب  هدروآ  اجب  ار  لمع  نآ  رگا  هک  يرجا  دنهد ، یم  وا  هب  ار 

مهتاّین ّنأل  رانلا  یف  رانلا  لهأ  دّلخ  اّمنإ  (:» مالسلا هیلع  ) هللادبعوبأ لاق  لاق : مشاه  یبأ  نعدانسالاب  هدش : تیاور  باتک  نآرد  زاب  .2 ــ  تسا
نأ اهیف  اوقبول  نأ  ایندـلا  یف  تناک  مهتاّین  ّنأل  ۀـّنجلا ، یف  ۀـّنجلا  لهأ  دـّلخ  اّمنإ  و  ادـبأ ، هللا  اوصعی  نأ  اهیف  اودـّلخول  نأ  ایندـلا  یف  تناک 

ماما ینعی : [ . 115 «. ] هتّین یلَع  َلاـق  [ 114 ( ] ِِهتَلِکاش یلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق  : ) یلاعت هلوق  الت  مث  ءـالؤه ، ءـالؤه و  دـّلخ  تاـّینلابف  ادـبأ ، اوعیطی 
رگا هک  تسنانچ  اهنآ  ياه  ّتین  هکنآ  ببـس  هب  دـنوش  یم  دـّلخم  شتآ  رد  شتآ  لـها  هک  تسین  نیا  زج  : » دومرف مالـسلا ) هیلع   ) قداـص
هکنآ هطـساوب  دـنوش ، یم  دـّلخم  تشهب  رد  تشهب  لها  هک  تسین  نیا  زج  و  دـنیامن ، ار  ادـخ  ینامرفان  مادـم  دنـشاب  یقاب  ایند  رد  هشیمه 

، دنوش یم  دّلخم  ّتین  ببس  هب  هفئاط  ود  ره  سپ  دنیامن ، تعاطا  ار  دنوادخ  هشیمه  دنـشاب ، یقاب  ایند  رد  رگا  هک  تسا  نینچ  اهنآ  ياهتّین 
وا ّتین  بسح  رب  وا  لمع  سک  ره  وگب : هک  تسا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  هب  باطخ  هک  دومرف  توالت  ار  یهلا  مالک  دـعب 

، لمعلا یه  ۀّینلا  ّنأ  الأ و  لمعلا  نم  لضفأ  ۀـّینلاو  :» دومرف مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  هک  هدـش  تیاور  باتک  نآ  رد  زین  و  3 ــ  «. تسا
ّتین هکیتسردـب  دیـشاب ! هاگآ  تسا ، لضفا  لـمع  زا  ّتین  ینعی  [ . 116 « ] ۀـّینلا یلع  ینعی  ِِهتَلِکاش ) یلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق   ) یلاـعت هلوق  ـالت  ّمث 

هیلع ) نینمؤملاریما ترـضح  زا  هدـش  تیاور  لوقعلا » فحت   » زا راـحب »  » رد و  .4 ــ  دـندومرف توالت  ار  هفیرـش  هیآ  سپ  تسا ، لمع  نامه 
هللا ّنإف  لعفاف ، کـتّین  هیف  نسحت  ریخلا و  یف  کـتبغر  مظعت  نأ  تعطتـسا  نإ  :» رکب یبا  نبدّـمحم  هب  ترـضحنآ  هماـن  نمـض  رد  مالـسلا )

تبغر و هک  یناوـتب  رگا  ینعی : [ . 117 «. ] هلعف نمک  هللا  ءاش  نإ  ناـک  هلعفی ، مل  نإ  هلهأ و  ریخلا و  ّبحا  ناـک  نإ  هتّین ، ردـقب  دـبعلا  یطعی 
رادتـسود وا  رگا  دیامرف ، یم  اطع  وا  ّتین  ردق  هب  هدـنب  هب  دـنوادخ  هکنآ  هطـساوب  نک ، نینچ  سپ  یئامن ؛ گرزب  ریخ  رما  رد  ار  دوخ  لیم 

هب مّود : هجو  . دـشاب هدروآ  اجب  ار  نآ  هک  تسا  یـسک  دـننام  هللا  ءاش  نا  درواین ، اجبار  ریخ  نآ  لاح  نیا  اـب  هچرگ  دـشاب  ریخ  لـها  ریخ و 
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اصوصخ مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم هّمئا  زا  کی  ره  يرای  ترصن و  يوزرآ  یّنمت و  سک  ره  هک : نومـضم  نیا  اب  تسا  صوصخ  ناونع 
راصنا هرمز  رد  لخاد  ًاتقیقح  سپ  دشاب ، هتشاد  ار  مالسلا ) مهیلع   ) دّمحم لآ  مئاق  ترضح  و  مالسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هللادبع  یبا  ترـضح 
ترضح هک  هدش  لقن  لابقا »  » باتک رد  هک  یثیدح  تسا  هلمجنآ  زا  .1 ــ  دوش یم  زئاف  نانآ  يرای  ترصن و  لماک  ضیف  هب  و  تسا ، اهنآ 

یتم لقف  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا عم  دهشتسا  نمل  ام  لثم  باوثلا  نم  کل  نوکی  نأ  كّرـس  نإ  بیبش ! نبای  :» دومرف هیلع  هللا  تاولـص  اضر 
هک یناـسک  لـثم  باوث  وت  يارب  هک  يراد  تسود  رگا  بیبـش ! رـسپ  يا  ینعی : [ . 118 «. ] ًامیظع ًازوف  زوفأف  مهعم  تنک  ینتیلاـی  هترکذ : اـم 

مدوب اهنآ  اب  نم  شاک  وگب : يدوب  مالسلا ) هیلع   ) ترضحنآ دایب  هک  تقو  ره  سپ  دشاب ، دندومن ؛ مالسلا ) هیلع   ) نیسح اب  تداهـش  كرد 
کلذ البرک و  ءادهش  نم  یسفن  ّدعأ  ّینإ  :» دومرف مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  هدش  لقن  رابخألا » یلآل   » رد و  .2 ــ  مدش یم  زئاف  میظع  زوف  هب  و 

ره مدوب  وا  اب  نم  رگا  هکنآ  هطـساوب  مناد ، یم  البرک  ءادهـش  دادع  رد  ار  دوخ  نم  هکیتسردب  ینعی : «. هئادـعأ تدـهاجل  هعم  تنک  ول  ّینإ 
: دیوگ هک  یطـساو  دیمحلادبع  زا  هدش  لقن  راحب »  » زا راصبالا » رون   » رد زین  يرگید  تیاور  رد  و  .3 ــ  مدرک یم  داهج  وا  نانمشد  اب  هنیآ 

هکیوحن هب  میا ، هتشاد  رب  دوخ  یبساک  راک و  رازاب و  زا  تسدرما  نیا  راطتنا  تهج  هب  ام  متفگ : مالسلا ) هیلع   ) رقاب دّمحم  ماما  ترـضح  هب 
وا هب  دنوادخ  دنک  نینچ  ادخ  ار  رد  هکیـسک  ینک  یم  نامگ  ایآ  دیمحلا ! دـبع  يا  دومرف : . دوش فک  هب  لئاس  ام  زا  یـضعب  تسا  کیدزن 

، دراد یم  هاگن  ام  يرای  يارب  ار  شدوخ  هک  ار  يا  هدنب  دنک  تمحر  ادخ  دهد ، یم  وا  هب  شیاشگ  هللا  و  یلب ؛ دهد ؟ یمن  شیاشگ  جرف و 
باوـث هـچ  مریمب  راـظتنا  لاـح  رد  امــش  مئاـق  روـهظ  زا  شیپ  رگا  مـتفگ : . دـنک یم  ءاـیحا  ار  اـم  رما  هـک  ار  يا  هدـنب  دـنک  تـمحر  ادـخ 

هتشاد شروهظ  نامز  رد  وا  يرای  هب  میمصت  دورب و  ایند  زا  مالسلا ) هیلع   ) مئاق ترضح  راظتنا  لاح  رد  هک  اهامش  زا  سکره  دومرف : ؟ مراد
رد مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  شیامرف  رد  زاب  و  4 ــ  [ . 119 . ] تسا هدش  دیهش  هدرک و  داهج  وا  باکر  رد  هک  تسا  یسک  لثم  دشاب ،

يرای ماشه ) : ) ینعی [ . 120 «. ] هناسل هدی و  هبلقب و  انرـصان  : » دومرف شترـضح  میدرک  رکذ  لّوا  لصف  رد  هک  مکح  نب  ماشه  دـیجمت  ماقم 
هجو و  تسا ، نانآ  يرای  رب  مزع  وزرآ و  اّنمت و  لاح  نیمه  یبلق  ترـصن  زا  هجو  کی  .و  تسا شنابز  تسد و  هب  دوخ و  بلق  هب  ام  هدننک 
هیلع  ) ماـما يراـی  ترـصن و  هک  وزرآ  یّنمت و  ّتیفیک  زا  مّود ؛ مسق  اـّما  . مـیدرکرکذ لّوا  تـّیفیک  زا  مـهدزاود  ناوـنع  رد  مـه  ار  يرگید 

مالسا يرای  ترصن و  ياّنمت  دش ــ  نایب  یّنمت  يانعم  رد  هک  یهجو  نامه  هب  نمؤم ــ  هدنب  هک : تسا  نیا  دوش  یم  لصاح  نآ  هب  مالـسلا )
و دشاب ، مومهم  نوزحم و  هدش ؛ دراو  مالـسا  هب  نانمـشد  بناج  زا  هک  یئاهیبارخ  زا  دوش  یم  علطم  هچنآ  يارب  ًاتقیقح  و  دـشاب ، هتـشاد  ار 

مدع اب  هکیسک  سپ  . دوش نیگمغ  نوزحم و  دیامن ؛ نآ  زا  نانمشد  ررض  عفد  زین  دنک و  يرای  ترصن و  ار  نآ  ات  درادن  تردق  هکنآ  يارب 
ياعد نیا  هلیـسوب  ًاصوصخ  دوش ، یم  بوسحم  مالـسا  یعقاو  راـصنا  نیدـهاجم و  هرمز  رد  دراد ؛ مالـسا  يراـی  ياـّنمت  وزرآ و  تردـق ؛

رد تسا ، هدش  نایب  هّیداجس » هفیحص   » هیعدا نمض  رد  مالـسا ؛ راصنا  ّقح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیدجاسلادیـس ماما  ترـضح  زا  هک  فیرش 
داهجب َّمه  وأ  ًاوزغ  يونف  مهیلع ، كرّـشلا  لهأ  بّزحت  هنزحأ  وأ  مالـسإلا  رمأ  هّمهأ  ملـسم  امّیأ  ّمهّللا و  :» تسا روغث  لـها  يارب  هک  یئاـعد 

باوث هل  بجوأ  و  نیدـباعلا ، یف  همـسا  بتکاف  عنام ؛ هتدارإ  نود  هل  ضرع  وأ  ثداح ، هنع  هرّخأ  وأ  ۀـقاف ، هب  تاـطبأ  وأ  فعـض ، هب  دـعقف 
یبارخ ای  هدـینادرگ ، مومهم  ار  وا  مالـسا  رما  هک  یناملـسم  ره  یهلا ! ینعی : [ . 121 «. ] نیحلاصلاو ءادهـشلا  ماظن  یف  هلعجا  و  نیدـهاجملا ،

هب لاح  نیا  رد  سپ  تسا ، هدومن  يداهج  دـصق  ای  یگنج  ّتین  سپ  دـنک ، نوزحم  ار  وا  دـنا  هدروآ  دراو  مالـسا  لها  رب  هک  كرـش  لـها 
، دشاب هتخادنا  بقع  هب  ّتین  دصق و  نآ  زا  ار  وا  يا  هثداح  ای  دشاب  هتشاد  زاب  ار  وا  یجایتحا  ای  دتـسیا  زاب  داهج  زا  دراد  هک  یفعـض  رطاخ 
ار نیدـهاجم  باوث  وا  يارب  زا  و  سیونب ، نیدـباع  هرمز  رد  ار  وا  مسا  سپ  دـشاب ، وا  يارب  یعنام  تسا  وا  هدارا  زا  جراخ  هکیا  هضراع  اـی 
هک تسا  يرما  نآ ، ظـفح  مالـسا و  يراـی  ترـصن و  هک  دـش  رکذ  هکنوچ  .و  هد رارق  نیحلاـص  ءادهـش و  مظن  رد  ار  وا  و  نادرگ ، بجاو 

یعـس و يا  هلیـسو  ره  هب  ناونع و  ره  هب  سکره  سپ  تسا ، ناـشیا  هصاـخ  تانوئـش  زا  و  مالـسلا ،) هیلع   ) ماـما كراـبم  دوـجو  هب  عـجار 
ترضحنآ يرای  ترصن و  ِدصق  مالسا ؛ ترصن  ماقم  رد  رگا  ًاصوصخ  دوش  نآ  راصنا  هلمج  رد  لخاد  دیامن ؛ مالسا  ترـصن  رد  شـشوک 

دهاوخ زئاف  اهنآ  لماک  ضیف  هب  و  دوب ، دـهاوخ  مالـسلا ) هیلع   ) هللا ّیلو  ترـضح  یقیقح  راصنا  هرمز  رد  وا  سپ  دـیامن ، ار  مالـسلا ) هیلع  )
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. دش

اوقت لها  هب  کمک  تناعا و  اب  مئاق  ترضح  يرای  ترصن و 

هراشا

نآ راصنا  زا  مادـک  ره  هک  تسا ، هدـش  هدرب  مان  هتـشذگ  بلاطم  نمـض  رد  البق  هکیناسک  يوقت و  لها  هب  تناـعا  کـمک و  مهن ؛ ّتیفیک 
اهنآ ترصن  ناونع  هکیروما  رد  اهنآ  تناعا  لّوا : مسق  . تسا مسق  ود  رب  اهنآ  ّقح  رد  تناعا  نیا  دنشاب و  یم  مالسلا ) هیلع   ) كرابم دوجو 
نایب زین  رگید  هناگراهچ  تاّیفیک  رد  یلاعت  هللاءاش  نا  و  میدرک ، نایب  هناگتفه  تاّیفیک  رد  ار  دراوم  نآ  هک  تسا  مالسلا ) هیلع   ) ماما يارب 
قوقح رئاس  ةاکز و  سمخ و  ءادا  رد  ای  دـنک ، يرای  ندرک ؛ رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  رد  ار  اهنآ  هکنآ  لثم  روما ؛ نیا  .و  درک میهاوخ 

اّیهم اهنآ  يارب  تسا  زامن  عوقو  هب  ّقلعتم  هک  یبابسا  هکنآ  لثم  زامن ، رما  رد  ای  دنک ، يرای  دسرب  شلها  هب  دوش و  لوصو  اهنآ  زا  هک  هیلام 
نتـسش لثم  دـشاب  حالـصا  ماقم  يدروم  رد  رگا  ای  دـنهدب ، وا  هب  ار  روما  نیا  هکنآ  هب  اهنآ  لاثما  بآ و  ای  سابل  ای  ناکم  لـیبق  زا  دـیامن ،

اعد نآرق و  توالت  يارب  زا  غارچ  ندومن  نشور  ای  دیامن ، حالصا  ار  اهنآ  زامن  ناکم  ندرک  فیظنت  ندومن و  بوراج  ای  اهنآ  زامن  سابل 
هتـشاد ّتیلخدـم  اهنآ  يرایو  ترـصنو  تدابع  لمع و  لصارد  هچنآ  تایّلک و  تایئزج و  همه  .و  اهنیا لاثما  رابخاو و  ثیداـحا  هعلاـطم  و 
نیارد لخاد  اهنیا  همه  نآرق  فقو  و  هیعدا ، هیملع و  بتک  فقو  لثم  یعرـش  تافوقوم  ریاـس  دـجاسم و  سرادـم و  نتخاـس  زین  و  دـشاب ،

یم رب  اهنآ  تدابع  هیریخ و  لامعا  هب  هرخالاب  شعفن  هک  تسا  اهنآ  یگدنز  يرورض  روما  رد  اهنآ  يرای  تناعا و  مّود : مسق  . تسا ناونع 
ار اهنآ  ّقح  ای  دیامن ، عفد  اهنآ  زا  ار  ینمـشد  ای  دیامن ، عفر  وا  دوش  عقاو  اهنآ  يارب  یّمغ  ّمه و  يراتفرگ و  تّدش و  رگا  هکنآ  لثم  . ددرگ
هدرک و موکحم  ار  نمـشد  دـناوتب  هک  یمالک  میلعت  ای  مصخ ، اب  هلداجم  ای  لام ، نداد  اب  الثم  دـیامن ، قاـقحا  دوش  رّـسیم  هک  ناونع  ره  هب 

. اهنیا دننام  و  دریگب ، ار  شّقح 

دوش یم  مئاق  ترضح  يرای  بجوم  اوقت  لها  تناعا  هنوگچ 

يویند روُما  هیّلک  نتفرگ  ماـجنا  هک : تسا  هجو  نیا  رب  مالـسلا ) هیلع   ) هللا یلو  ترـضح  هب  تبـسن  لّوا  مسق  ندوب  ترـصن  تناـعا و  اـّما  و 
یعس و نآ  بابسا  زا  ببس  ره  رد  سکره  تفرگ و  ماجنا  يدروم  ره  رد  هک  یلمع  ره  لعف و  ره  سپ  تسا ، یجراخ  بابـسا  هب  فوقوم 

دراوم یضعب  رد  هکلب  . دشاب یئزج  بابسا  زا  یضعب  رد  هچرگ  تسا ، نآ  رثا  رد  کیرـش  و  تسا ، لمع  نآ  لها  زا  دشاب ، هدرک  شـشوک 
هچ رگا  دـنهد ، یم  تبـسن  ناسنا  هب  ار  نآ  رابتعا ؛ لها  رظن  رد  فرع و  رد  لمع ؛ لصا  بابـسا  ندرک  مهارف  ضحم  هب  ینعی  تسا ، یعون 

اّیهم زج  هدرکن  یتکرح  چـیه  وا  هکنآ  لاح  دومن ، حـتف  ار  رهـش  نالف  ناطلـس  دـنیوگ : یم  هکنآ  لثم  دـشاب ، هدرکن  مادـقا  لمع  لـصا  رد 
ره :» هک هدش  تیاور  هلمجنآ  زا  و  تسا . رایـسب  رابخا  زا  بلطم  نیا  رب  دـهاش  .و  نداد نامرف  اب  طقف  مهنآ  ار  برح  تالآ  بابـسا و  ندرک 
هچ رگا  دنوش  یم  نآ  رجا  هب  ای  لضف  هب  زئاف  و  دنـشاب ، یم  نسحم  قادـصم  ناسحا  نآ  رد  سک  هس  دـبای ، عوقو  سک  ره  زا  هک  یناسحا 
زا هک  یسک  نآ  مّوس : . لام بحاص  مّود : . تسا نسحم  تقیقح  عقاو و  رد  وا  هک  هنأش  ّلج  ّتیدحا  ترضح  لّوا : . دنرگید زا  يوقا  یـضعب 

يریخ لمع  رد  هطساو  هکره  : هک تسا  نینچ  زین  رابخا  زا  یضعب  نومـضم  و  [ . 122 . ] تسا هدش  ناسحا  نآ  ندناسر  رد  هطـساو  وا  بناج 
[123 . ] دنبوسحم نآ  هب  لماع  ناونع  هب  کی  ره  دنـشاب و  یم  لمع  نآ  رجا  رد  کیرـش  همه  بقع ، دـعب  ًابقع  هجرد ، داتفه  هب  ول  و  دوش ،

تباثو يراج  دابع  نیب  ام  يریخ  لمع  ّتنـس و  هکنآ  ات  دیامن  شـشوک  یعـس و  سک  ره  :» هک هدـمآ  زین  رابخا  زا  یـضعب  نومـضم  رد  .و 
عیمج باوث  لثم  دنک ، لمع  ّتنس  نآ  هب  تمایق  زور  ات  سک  ره  سپ  نابز ــ  لعف و  اب  هچ  دشاب  لام  اب  هچ  دشاب ــ  هک  ناونع  ره  هب  دنامب 
لها هکیسک  سپ  [ . 124 «. ] دوش یم  اطع  تسا ؛ هدرک  لمع  نآ  ندـش  يراج  رد  شـشوک  یعـس و  هکیـسک  نآ  هب  لـمع ، نآ  هب  نیلماـع 
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کمک تناعا و  دـش ــ  رکذ  هک  یهجو  رب  اهنآ ــ  ترـصن  يوقت و  رما  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما اـب  ترـصن  لـها  حالـص و  لـها  يوقت و 
فورعم و هب  رما  میلعت و  يوقت و  زا  لمع  نآ  نابحاص  هکنانچمه  و  دوش ، یم  بوسحم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما راصنا  زا  ًاعقاو  وا  سپ  دیامن ،

عوقو رد  ار  اهنآ  هکیناسک  تسا  نینچمه  دـنبوسحم ، مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ راـصنا  زا  جرف  رد  ياـعد  هّیقت و  هطبارم و  رکنم و  زا  یهن 
( مالسلا هیلع   ) ماما ترصن  اهنآ  ترصن  رد  هکنآ  هب  ینعی  دنشاب  ّتیصوصخ  نیا  هب  تفتلم  هاگره  .و  دنا هدرک  تناعا  ترـصن و  لامعا  نیا 

مسق اّما  . دیامنب اهنآ  يرای  ماقم  رد  ار  ترضحنآ  يرای  ترـصن و  دصق  رگا  ًاصوصخ  دوش ، یم  دّکؤم  نآ  ِندوب  ترـصن  دوش  یم  لصاح 
یم قدص  تدابع  لها  يوقت و  لها  تدابع  يوقت و  رد  ترـصن  دوشب ، یگدـنز  يرورـض  روما  رد  اهنآ  هب  هک  یتناعا  هچ  رگا  سپ  مّود ؛

روما نودـب  تداـبع ؛ يوـقت و  لـثم  يورُخا  روـُما  هک  تسا  حـضاو  نکل  و  تسا ، لّوا  مسق  زا  رتـمک  يراـی  ترـصن و  رد  هچرگ  و  دـنک ،
رد دوش ؛ مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  ناروای  تدابع و  يوقت و  لها  یگدنز  روُما  هب  هک  یتناعا  ره  سپ  دوش ، یمن  رّـسیم  یگدـنز  يرورض 

اهنآ لامعا  لها  زا  لّوا  مسق  لثم  دـهد ، ماجنا  ار  ترـصن  عون  نیا  هک  سک  نآ  و  تسا ، هدـش  اهنآ  يدابع  يورُخا و  روما  رد  تناعا  عقاو 
هکیتروص رد  ًاصوصخ  دوش ، یم  عقاو  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ نارای  راصنا و  زا  دش  نایب  هک  ّتیفیک  نامه  هب  سپ  دوش ، یم  بوسحم 

یضر لیلج  دیس  هک  تسا  نآ  مّود ، مسق  نیا  دهاوش  هلمج  زا  .و  دشاب هتـشاد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما يرای  دصق  اهنآ ؛ هب  تناعا  ماگنه  رد 
( مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریما تمدخ  یـصخش  :» هک هدرک  تیاور  نومـضم  نیا  هب  تاوعدلا » جهم   » رد هنع ) هللا  یـضر   ) سوواط نب  نیدلا 
هب : » دومرف ؟ دشاب وا  تیاضر  دروم  هک  منک  فرـص  دروم  هچ  رد  میامن ، قافنا  ادـخ  هار  رد  هک  ما  هدرک  رذـن  ار  یهجو  نم  تشاد : هضرع 
رد اهنآ  ياهندب  هکنوچ  تسا ، هدش  فرـص  ملاع  دنوادخ  تدابع  رد  دوش ؛ قافنا  اهنآ  هب  هچنآ  اریز  نک ، قافنا  تدابع  لها  يوقت و  لها 

( مالـسلا هیلع  ) نیمالا حور  ترـضح  هک : نومـضم  نیا  هب  هدـش  لقن  رابخالا » یلـآل   » رد زین  يرگید  تیاور  . دوش یم  فرـص  یهلا  تعاـط 
: مّود . دـشاب ملاس  هک  تسا  يریقف  هب  ناسحا  نآ  و  تسا ، ربارب  هد  شرجا  هکنآ  لّوا : : تسا هجو  جـنپ  رب  ناسحا  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع 

هیلع هللا  یلـص   ) لوسر لآ  هب  ناسحا  نآ  و  تسا ، ربارب  دـصتفه  هکنآ  مّوس : . تسا ریگ  نیمز  ریقف  هب  ناسحا  نآ  و  تسا ، ربارب  داتفه  هکنآ 
ناسحا نآ  و  تسا ، ربارب  رازه  دص  هکنآ  مجنپ : . تسا ماحرا  نیدلاو و  هب  ناسحا  نآ  و  تسا ، ربارب  رازه  داتفه  هکنآ  مراهچ : . تسا هلآو )

بلط يارب  دریگ  یم  ورین  ملع  بلاط  ناسحا ؛ نآ  هطـساوب  هک  تسا  نآ  هطـساوب  ماـسقا  رئاـس  رب  مجنپ  مسق  يرترب  و  «. تسا ملع  بلاـط  هب 
دروم رد  ربارب  رازه  داتفه  و  تسا ، نیدلاو  دروم  رد  ربارب  دصتفه  رگید : تیاور  رد  .و  دـنرب یم  عفن  ادـخ  ناگدـنب  همه  وا  ملع  زا  و  ملع ،

هیلع ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  ریـسفت   » رد . میربب نایاپ  هب  ار  بلطم  نیا  یفیرـش  ثیدـح  رکذ  اب  تسا  راوازـس  اـجنیا  رد  . تسا تاوما 
ّقَْحلا ِْهیَلَع  يذـّلا  َناک  ْنِاَف  : ) هفیرـش هیآ  نیا  لیذ  رد  يورُخا  يویند و  روُما  رد  نمؤم  يرای  تناعا و  تلیـضف  ناـیب  رد  یثیدـح  مالـسلا »)

( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) لوـسر ترـضح  هک  تـسا  هدـش  لـقن  [ 125 (. ] ِلْدَْـعلِاب ُهَِّیلَو  ْلـِلْمَْیلَف  َوُه  َّلـمَی  ْنَا  ُعیطَتْـسَی  ـال  وأ  ًافیعَـض  وأ  ًاـهیفَس 
تمایق زور  رد  و  دیامرف ، تناعا  شرما  رد  ار  وا  دنوادخ  سپ  دنک ، تناعا  شرما  رد  دشاب  فیعض  ندب  رد  هک  ار  يا  هدنب  هکیسک  :» دومرف
ترارح دود و  ار  وا  هک  یهجو  رب  شتآ ــ  ياهقدنخ  زا  روبع  نآ و  ياه  لوه  زا  نتشذگ  رب  ار  وا  هک  دهد  یم  رارق  وا  رب  ار  یئاه  هکئالم 

دنک يرای  هکیـسک  .و  دوش یم  تشهب  دراو  ینمیا  یتمالـس و  اب  رد  و  دننک ، یم  يرای  طارـص  زا  روبع  رب  ار  وا  و  دننک ، يرای  دسرن ــ  نآ 
دنوادخ دراد ، وا  هب  لطاب  ياعدا  هک  دوش  وا  مصخ  رب  تّجح  هک  یمالک  ار  وا  دهد  دای  دـشاب و  فیعـض  شتفرعم  شمهف و  رد  ار  یـسک 

، دیامرف تناعا  اهنآ  هب  یبلق  داقتعا  لاح  رد  مالسلا ) مهیلع   ) هّمئا رئاس  هب  رارقا  نیتداهـش و  نیتملک  نتفگ  رب  توم  تارکـس  لاح  رد  ار  وا 
نیا رد  سپ  دشاب ، هدوب  وا  لاوحا  نیرت  لیلج  وا و  لامعا  لضفا  هب  هنأش  ّلج  ملاع  دـنوادخ  يوسب  شتـشگزاب  ایند و  زا  وا  جورخ  هکنآ  ات 
سک ره  .و  درادن بضغ  وا  رب  و  تسا ، دونـشخ  وا  زا  لاعتم  دنوادخ  هکنآ  هب  دوش  یم  هداد  تراشب  و  دسر ، یم  ناحیر  حور و  وا  هب  لاح 

تاجن یگدنکارپ  زا  وا و  رما  دوش  حالـصا  هک  یهجو  رب  يورُخا  روُما  ای  يویند  یناگدنز  روما  هب  تسا  راتفرگ  هک  ار  یـسک  دنک  تناعا 
هرمز زا  سپ  راّبج ، کلم  دزن  رد  تمایق  زور  رد  لاوحا  یناشیرپ  اهیراتفرگ و  ترثک  زور  رد  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  دیامرف  تناعا  دنکادیپ ،

[ . 126 . ] دوش یم  هداد  رارق  رایخا  هرمز  رد  دوش و  یم  ادج  رارشا 
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ردقنارگ یثیداحا  اب  اوقت  لها  تناعا  ثحب  لیمکت 

ّقح (: مالـسلا هیلع   ) لاقف نمؤملا ؟ یلع  نمؤملا  ّقح  نع  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبعابأ تلأس  لاق : بلغت ، نب  ناـبأ  نع  دانـسإلاب  یفاـکلا »  » یف
رـشبأ هل : لوقی  هربـق ، نم  لاـثم  هعم  جرخ  هربـق ؛ نم  جرخأ  اذإ  نمؤـملا  ّنإ  . مترفکل مکتثّدـح  وـل  کـلذ  نم  مظعأ  نمؤـملا  یلع  نمؤـملا 

ّرم اذإ  و  کل ، اذه  سیل  لاق : لوهب  ّرم  اذإو  لاق ، ام  لثمب  هرّشبی  هعم  یضمی  ّمث  لاق : . ریخب هللا  كرّشب  هل : لوقیف  رورـسلاب ، هللا  نم  ۀمارکلاب 
لاق ۀّنجلا ، یلإ  هب  رمأ  اذإف  ّلجوّزع ، هللا  يدـی  نیب  هعم  فقی  یّتح  ّبحی  امب  هرّـشُبی  فاخی و  اّمم  هنمؤی  هعم  لازی  الف  کل ، اذـه  لاق : ریخب 

ینتـسنآ يربق و  نم  تجرخ  نیح  نم  ینرّـشبت  هللا  کمحری  تنأ  نم  لوقیف : لاق : ؟ ۀّنجلا یلإ  کبرمأ  دق  ّلجوّزع  هللا  ّنإف  رـشبأ  لاثملا : هل 
سنُوا كرُّـشبال و  هنم  تقلخ  ایندـلا  یف  کـناوخإ  یلع  هلخدـُت  تنک  يذـّلا  رورـسلا  اـنأ  لوـقیف : لاـق : ؟ ّیبر نـع  ینتّربـخ  و  یقیرط ، یف 

هدبع هب  ّلجوّزع  هللا  یجانامیف  ّنإ  : لوقی مالـسلا ) هیلع   ) رفعجابا تعمـس  لاق : یفاصلا  دیلولا  نع  دانـسإلاب  اضیأ : هیف  و  [ . 127 «. ] کتشحو
مهمکحت کـتّنج و  مهحیبـت  نیذـّلا  ءـالوه  نم  و  ّبراـی ؛ لاـق : . اـهیف مهمِّکُحا  یتـّنج و  مهحیبُا  ًاداـبع  یل  ّنإ  لاـق : مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم

مکدـحا يری  ال  : » لاق مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبأ  نع  رمع ، نب  لّـضفم  نع  اـضیا  هیف  و  [ . 128 «. ] ًارورـس نمؤم  یلع  لخدأ  نم  لاق : . اـهیف
هیلع  ) هللادـبع یبأ  نع  اضیأ  هیف  و  [ . 129 («. ] هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  هللا  لب و  طقف  هلخدأ  هیلع  ّهنأ  ًارورـس  نمؤم  یلع  لـخدأ 

فشکت وا  هتعوج ، هنع  درطت  نمؤم  یلع  هلخدت  يّذلا  رورـس  هللا  یلإ  لامعألا  ّبحأ  (: » هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  :» لاق مالـسلا )
هیلع هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  هلخدأ  دـقف  نمؤم  یلع  رورـسلا  لخدا  نم  (: مالـسلا هیلع   ) هللادـبع یبأ  نع  اـضیأ  هیف  و  [ . 130 « ] هتبرک هنع 
ۀجاح یف  یعس  نم  (:» مالـسلا هیلع   ) هللادبع یبأ  نع  اضیا  هیف  و  [ . 131 «. ] ًابرک هیلع  لخدأ  نم  کلذـک  هللا و  یلإ  کلذ  لصو  دـقف  هلآو )

ًافورعم هیلإ  عنص  نم  و  هفراعم ، هناوخإ و  هناریج و  هبراقأل و  اهیف  رفغی  ۀنـسح ، فلأ  فلأ  هل  ّلجوّزع  هللا  بتک  هللا  هجو  بلط  ملـسملا  هیخأ 
نوکی نأ  ّالإ  ّلجوّزع  هللا  نذإب  هجرخُاف  ایندلا  یف  ًافورعم  کیلإ  عنص  اهیف  هتدجو  نمف  رانلا  لخدا  هل : لیق  ۀمایقلا ، موی  ناک  اذإف  ایندلا  یف 

ّصخ ام  ّنإ  :» لوقی هتعمس  لاق  مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  هللا ) همحر   ) قودصلا خیشلل  ناوخالا » ۀقداصم   » باتک یف  و  [ . 132 «. ] ًاّیبصان
ْمِِهب َناک  َول  َو  ْمِهِـسُْفنَا  یلَع  َنوُِرثُؤی  َو  : ) هباـتک یف  لوقی  هللا  ّنأ  کـلذ  ةرثکلاـب و  ّربلا  سیل  و  ّلـق ، نإ  هناوخا و  ّرب  هفّرعی  نأ  نمؤملا  هب  هللا 
موـی هرجأ  هاـفوأ  هللا  هّبُحا  نم  هللا و  هّبُحا  کـلذ  هللا  هفرع  نم  و  [ 133 ( ] َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُاَف  ُهَسْفَن  َّحُـش  َقُوی  ْنَم  َو  : ) لاـق ّمث  ۀَـصاَصَخ )

لخدأ نم  :» لاق مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبأ  اضیأ  هیف  و  [ . 134 «. ] ّربلل ًابیغرت  هیف  ّنإف  ثیدحلا  اذه  ورأ  لیمج  ای  لاق : ّمث  . باسح ریغب  ۀـمایقلا 
نم و  هللا ، یلإ  هلـصوأ  هللا  لوسر  یلإ  ًارورـس  لصوأ  نم  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلإ  هللاو ـ  کـلذ ـ  لـصوأ  ًارورـس  هیخأ  یلع 

ۀجاح یف  یعـس  نم  (:» هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ّیبنلا نع  نیدلا » لامک   » یف و  [ . 135 «. ] ۀـّنجلاب ۀـمایقلا  موی  هللا  همکح  هللا  یلإ  هللاو ـ  لصوأ ـ 
[ . 136 «. ] نیع ۀفرط  هتیصعم  یف  عقت  مل  ۀنس  فلأ  ّلجوّزع  هللا  مدخ  اّمنأکف  حالص ــ  اهیف  هل  هاضر و  هیف  ّلجوّزع و  هللا  نمؤملا ــ  هیخأ 

ترضح روهظ  رد  اعد  ثحب  میمتت 

هراشا

تّدوم و میدرک ، نایب  رابخا  تایآ و  لیـصافت  رد  و  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح جرف  اعد  باب  رد  هچنآ  هب  تخانـش  زا  دـعب  نمؤم  هدـنب  سپ 
یهلا قیفوت  و  دروآ ، یم  رد  شروش  ناجیه و  هب  ار  وا  هتفرگ  ياج  شا  بلق  رد  هیلع  هللا  تاولـص  وا  يالوم  زا  هک  یقیقح  یعقاو و  ّتبحم 
لاعتم دـنوادخ  زا  ار  نآ  لـیجعت  و  دـیامن ، ماـمتها  یعـس و  هیلع  هللا  تاولـص  ترـضحنآ  جرف  بلط  اـعد و  رد  هکنآ  يارب  هدـش  شلماـش 

رد هک  یبادآ  و  دشاب ، هتشاد  ار  مامتها  لامک  اعد  یلوبق  تّحص و  یّلک  طیارش  بادآ و  لیصحت  رد  لاح ، نیارد  تسا  مزال  سپ  . دهاوخب
ّتیلخدـم تسا ــ  اعد  نکر  حور و  هلزنم  هب  هک  یّمهم  فیاظو  بادآ و  ًاصوصخ  نآ ــ  ریثأت  رد  تعرـس  لیمکت و  رد  ای  اـعد  تباجتـسا 

ریثأت اعد و  تباجتسا  عناوم  عفر  رد  زین  و  دراد ، هدننک  اعد  ناکم  هب  ای  اعد  نامز  هب  ای  لاح  هب  ّقلعت  هک  یطیارـش  لیبق  زا  دریگب ، دای  دراد ؛
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بادآ و نآ  .و  دوش ّبترتم  لماک  ّمهم و  دـئاوف  راـثآ و  نآ  رب  و  دوش ، عقاو  لوبق  حیحـص و  هجو  رب  وا  ياـعد  هکنآ  اـت  دـنیامن ، یعـس  نآ 
يروآ دای  رّکذت و  تهج  زا  راصتخا و  هجو  رب  ّمهم  بادآ  زا  یـضعب  هب  ماقم  نیا  رد  و  تسا ، هدـش  نایب  رابخا  رد  هک  تسا  رایـسب  طیارش 

. دوش یم  هراشا  لصف  هس  نمض  رد  رابتعا  لها  يارب 

هدننک اعد  طیارش  بادآ و  رد 

تین صولخ 

یلوبق تحـص و  ِطیارـش  نیرتگرزب  زا  و  دشاب ، یم  اهنآ  لضفا  تادابع و  نیرتگرزب  زا  اعد  هکنآ  رطاخ  هب  تسا ، ّتین  صولخ  لّوا : طرش 
هللا تاولـصرمالا  بحاص  ترـضح  جرف  ياعد  ینعی  تداـبع ـ  نیارد  ّتین  یگنوگچ  . دـشاب یم  نآ  رد  ّتین  صولخ  تداـبع  ره  لاـمک  و 
یم هراشا  اجنیا  رد  راصتخا  روطب  اّما  . یلاـعت هللا  ءاـش  نا  دـش  دـهاوخ  نشور  جرف ؛ راـظتنا  ثحب  رد  نآ ؛ رد  صولخ  بتارم  ناـیب  و  هیلع ـ 
زین و  تسا ، وا  نید  لاعتم و  دـنوادخ  يرای  ترـصن و  دوش ، یم  اعد  نیا  رب  جـّیهم  كّرحم و  هک  یعقاو  هزیگنا  ضرغ و  هدـمع  هک : مینک 
هّمئا عـیمج  قوـقح  زین  و  هیلع ، هللا  تاولـص  وا  يـالوم  همیظع  قوـقح  لـیبق  زا  تسا ، ضرف  بجاو و  هدـنب  هدـهع  رب  هچنآ  زا  یـضعب  ءادا 
نایب مهدزای  ّتیفیکرد  دشرکذ و  هک  دشاب ــ  تالاوم  ّقح  تمعن و  یلو  يراذگ  رکـش  ّقح  ترـصن و  ّقح  هک  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم

هراشا مهدزای  لصف  رد  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  دیامن ، دصق  ار  هفیرـش  هّمهم و  دئاوف  ریاس  اعد  نیا  رد  ّمهم  ضرغ  نیا  زا  دعب  و  ــ  دشدهاوخ
. یلاعت هللا  ءاش  نا  دوش  یم 

نآ بادآ  هبوت و 

هک یناهانگ  تسا و  هدش  جرف  نیا  ریخأت  ببس  هک  یناهانگ  هلمج  زا  ًاصوصخ  و  تسا ، یضرف  ینیقی و  یصاعم  عیمج  زا  هبوت  مّود : طرش 
هلمج زا  و  دشاب ، نآ  هّمهم  بادآ  هبجاو و  طیارـش  تاعارم  اب  هبوت  نیا  و  تسا ، هدش  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ كرابم  بلق  ّملأت  بجوم 

بجوم و  دراد ، اهنآ  ّتیفیک  راثآ  رد  ریثأت  سافن  ضیح و  ای  تبانج  لسغ  هچنانچ  تسا ، ناکما  لاح  رد  ندومن  لسغ  نآ  يرهاـظ  بادآ 
ترضح اب  اعد  تاجانم و  ماقم  رد  یبلق  روضح  يارب  زا  هبوت  لسغ  نینچمه  ندناوخ ، زامن  يارب  ًاصوصخ  دوش  یم  نطاب  رهاظ و  تراهط 

. تسا رثؤم  ناسنا  نطاب  رهاظ و  زا  ناهانگ  همیمذ  راثآ  عفر  رد  هنأش ؛ ّلج  ّتیدحا 

اعد رد  عوشخ  عوضخ و 

هکنآ لثم  دـشاب ، رارطـضا  تّدـش  رد  هک  یلاح  نآ  رد  وا  ندومن  اعد  لثم  تسا ، لاـهتبا  ترثک  عّرـضت و  عوشخ و  عوضخ و  مّوس : طرش 
ترـضحنآ رما  هب  اعد  رد  وا  عّرـضت  لاح  دـیاب  هکلب  . دـنک دـیدهت  ار  وا  رگید  گرزب  ياهرطخ  ای  وربآ و  ضرِع و  ای  دـنزرف  ناـج و  رطخ 

دوخ و رما  زا  رتگرزب  رتشیب و  ربارب  نیدـنچ  نمؤم  رظن  رد  دـیاب  ترـضح  روما  هّیلک  هکنآ  ياـضتقم  هب  دـشاب ، نیا  زا  رتشیب  مالـسلا ) هیلع  )
رظن رد  وا  رما  دـشاب ؛ رتلماک  هچره  تّجح  ماقم  اریز  تسا ، حـضاو  نشور و  لقع  ناـهرب  اـب  بلطم  نیا  هچناـنچ  دـشاب ، وا  تاـقّلعتم  همه 

هک هدش  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترـضح  زا  نومـضم  نیا  ًاتحارـص  تیاور  دنچ  رد  .و  دوش یم  ناسنا  دوخ  رما  زا  رتگرزب  ناسنا 
سپ «. میـشاب رتگرزب  شا  هداوناخ  دوخ و  رما  زا  وا  رظن  رد  متیبلها  نم و  هکنآ  ات  دیامن ، یمن  قدص  نمؤم  هب  لامک  فصو  ًاتقیقح  :» دومرف
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. دنک ششوک  یعس و  کشا  ندش  يراج  بلق و  ّتقر  لثم  نآ  بابسا  لیصحت  رد  تسا  مزال  طرش ؛ نیا  لوصح  رد 

اعد رد  تیبلها  نداد  رارق  عیفش 

تیبـلها هـبّیط  كاـپ و  راوـنا  تاـنکمم ؛ هـمه  زا  رترب  رتـگرزب و  و  دـهد ، رارق  عیفـش  یهلا  هاـگرد  هـب  ار  یگرزب  رما  هـکنآ  مراـهچ : طرش 
نیرتگرزب و .و  دـنا هدوب  مالـسلا ) مهیلع   ) هکئالم ءایلوا و  ءایبنا و  همه  ياعفـش  ملاع  داـجیا  لّوا  زا  هک  دنـشاب ، یم  مالـسلا ) مهیلع  ) راـهطا
رد هک  تسا ، هیلع  هللا  تاولص  نیسحلا  هللادبع  یبا  ترضح  كرابم  دوجو  هب  لّسوت  اهنآ ؛ هب  لّسوت  عافشتسا و  عون  نیرتلماک  نیرتعماج و 
هک تسا  نآ  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  نیبّیط  راونا  نیا  هب  لّـسوت  ریثأـت  طیارـش  نیرتگرزب  زا  نکلو  . دـش دـهاوخ  رکذ  مهدزاود  لـصف 

بلق رد  ًاعقاو  هک  یلاح  رد  دـنهد ، مسق  شدزن  رد  اهنآ  ماقم  هاج و  هب  ار  وا  و  هداد ، رارق  عیفـش  دـنوادخ  هاگرد  هب  ار  اهنآ  هسّدـقم  ءامـسا 
مهیلع  ) ماـظع مزعلاولوا  ءاـیبنا  یّتـح  تادوجوم  عیمج  زا  دـنوادخ  دزن  مالـسلا ) مهیلع   ) رّهطم روـن  هدراـهچ  نیا  هک  دنـشاب  فرتـعم  دوـخ 
یفرش ره  لضف و  ره  هب  سکره  و  دنتسه ، تاقولخم  عیمج  يارب  زا  هّیهلا  تاضویف  همه  طئاسو  لئاسو و  اهنآ  و  دنفرشا ، لضفا و  مالسلا )
ّتبحم هب  تشهب  رد  یلاع  ماقم  هب  لوصو  یتدابع و  لمع و  ره  یلوبق  و  دشاب ، یم  اهنآ  تیالو  لوبق  هلیسوب  لامک  عون  ره  زا  دیدرگ  زئاف 

. دراد یگتسباهنآ  نیفلاخم  ءادعا و  اب  ینطاب  يرهاظ و  ینمشد  اهنآ و  تفرعم  و 

اعد تاقوا  نایب  رد 

هراشا

، هدش حیرـصت  رابخا  تایآ و  رد  رما  نیا  هب  و  دنک ، تاعارم  دراد ؛ ّتیلخدم  نآ  لماک  ریثأت  اعد و  لوبق  رد  هک  ار  يا  هفیرـش  تاقوا  ینعی 
ار نایعیش  ای  دنا ، هدومرف  یم  اعد  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ جرف  رما  رد  تاقوا  نآ  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا هّمئا  هک  یتاقوا  ًاصوصخ  و 

تـسا هلمجنآ  زا  سپ  بش : زور و  رد  اّما  . مینک یم  نایب  راصتخا  روطب  ار  تاقوا  نآ  ام  و  دـنا ، هدومرف  شرافـس  تاقوا  نآ  رد  اعد  نیا  هب 
نیا رد  هک  سمش ، عولط  ات  رجف  عولط  لّوا  زا  ًاصوصخ  ءاسم ، حابص و  تقو  تسا  هلمجنآ  زا  و  هضیرف ، ءادا  زا  دعب  ًاصوصخ  زامن ، تاقوا 
بش رخآ  تعاس  تسا  هلمجنآ  زا  و  تسا ، رایسب  رابخا  تایآ و  رد  نآ  تفارش  لضف و  لامک  و  هدش ، دیکأت  رکذ  صوصخ  يارب  زا  تقو 

نآ زا  دعب  و  دش ، رکذ  هک  صوصخم  تاعاس  ًاصوصخ  هعمج ، زور  بش و  هتفه : رد  اّما  . بش مّود  همین  زا  لّوا  تعاس  و  رحـس ، کیدزن  و 
. دوش یم  هضرع  مالسلا ) هیلع   ) ترضحنآ تمدخ  ناگدنب  لامعا  زور  ود  نیا  رد  هکنآ  هظحالم  تهج  زا  هبنشجنپ ، هبنشود و  زور 

اعد تباجتسا  يارب  اههام  نیرتهب 

رابخا زا  یـضعب  رد  اعد  ًاصوصخم  نآ ؛ زور  بش و  تاقوا  عیمج  رد  هک  تسا  ناضمر  كرابم  هاـم  اـه ، هاـم  همه  زا  لـضفا  لاـس : رد  اـّما 
دیکأت مکی  تسیب و  بش  رد  و  ردـق ، ياهبـش  رد  هژیو  هب  صوصخم ــ  ءاعد  نیا  اهاعد و ــ  هّیلک  فیرـش  هاـم  نیا  رد  تسا ، هدـش  دـیکأت 
یضعب ریدقت  زین  ناهانگ و  شزرمآ  نابعش  هام  تایـصوصخ  زا  هک  تسا  مّرکملا  بجر  هام  مّظعملا و  نابعـش  هام  نآ  زا  دعب  .و  تسا هدش 

بـش تهج  نیا  هب  و  دنا ، هدش  ّدلوتم  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ نابعـش  همین  بش  رد  هکنآ  رب  هوالع  تسا ، هام  نآ  همین  بش  رد  روما  زا 
ثیدـح رد  و  دراد ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  هب  ّصاـخ  ّقلعت  هاـم  نیا  هکنآ  رگید  .و  تسا ترـضحنآ  رب  صوصخم  لّـسوت 

مالسلامهیلع دمحم  لآ  مئاق  يرای  ياههویش  www.Ghaemiyeh.comراصنالاءاول :  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 128زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


.و دیامرف تمحر  ار  وا  دنوادخ  نم ؛ هام  هرابرد  دیامن  يرای  ارم  سکره  ینعی : [ . 137 «. ] يرهش یلع  ینناعأ  نم  هللا  محر  :» دومرف هک  تسا 
( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترـضح  ترـصن  ماسقا  لضفا  زا  هیلع ــ  هللا  تاولـص  رمألا  بحاص  ترـضح  جرف  رد  ياعد  ینعی  اعد ــ  نیا 

اّما . دوش یم  عقاو  ناشیا  ياعد  دروم  هدـننک  اعد  هام  نیا  صوصخ  رد  فیرـش  ياعد  نیا  هطـساوب  سپ  دـش ، نآ  نایب  هچناـنچ  دـشاب ، یم 
تارقف نیا  هلمج  زا  . تسا هدش  حیرـصت  نآ  لضف  رد  ثیداحا  زا  هلمج  رد  هچنانچ  تسا ، اعد  تباجتـسا  مرکملا ؛ بجر  هام  تایـصوصخ 
فیرش هام  بشره  یهلا  يدانم  هک : هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  زا  یثیدح  نمـضرد  لابقا »  » رد تسا  هدومرف  تیاور  هک  هفیرش 

و هتیطعا ، ینلئس  نم  و  هتبجا ، رهشلا  هذه  یف  یناعد  نمف  یتمحر ، ۀمحرلا  و  يدبع ، دبعلا  و  يرهـش ، رهـشلا  :» دنک یم  ادن  حبـص  ات  بجر 
و تسا ، نم  هام  هاـم ؛ نیا  ینعی : [ . 138 «. ] یب لصو  هب  مصتعا  نمف  يدابع  نیب  ینیب و  ًـالبح  رهـشلا  اذـه  تلعج  و  هتیدـه ، ینادهتـسا  نم 
ار يزیچ  ره  سکره  و  میاـمرف ، تباـجا  اروا  دـناوخب ؛ هاـم  نیارد  ارم  سکره  سپ  تسا ، نم  تمحر  تمحر ؛ و  تـسا ، نـم  هدـنب  هدـنب ؛

مناگدنب نیب  ام  دوخ و  نیب  ام  هلیسو  ار  هام  نیا  و  منک ، یئامنهار  ار  وادیامن  نمزا  تیاده  بلط  سکرهو  میامرفاطع ، ار  وا  دیامن ، لاوئس 
ّمهم مزال و  سپ  . دـسر یم  ما ــ  هلماـک  ياـهتمحر  هب  نم و  برق  ماـقم  هب  ینعی  نم ــ  هب  دـیوج ؛ کّـسمت  نآ  هب  سک  ره  سپ  مداد ، رارق 

ضیبلا ماّیا  دننام  نآ  هصوصخم  تاقوا  صوصخلا  یلع  نآ و  ياهبش  رد  ًاصوصخ  فیرش ــ  هام  نیا  تاقوا  مامت  رد  نمؤم ؛ هدنب  هک  تسا 
رد تسا ــ  دراو  زور  نیا  رد  نآ  تامارک  حرـش  اب  دواد » ما   » لمع هب  تسا  روهـشم  حاتفتـسا  لمع  و  تسا ، رتلماک  اعد  ریثأـت  باـب  رد  هک 
يذ هام  نیا  زا  دعب  .و  دشاب هتشاد  ار  مامتها  یعس و  لامک  اعد ؛ لوبق  تّحص و  بادآ  لیمکت  لیصحت و  رد  جرف و  رد  اعد  رما  هب  تبظاوم 

( هـلآو هـیلع  هللا  یلـص   ) لوـسر ترــضح  هـک  تـسا  ثیدـح  رد  و  تـسا ، تاـمولعم » ماـیا   » هـک نآ  لّوا  هـهد  اـّما  تـسا ، مارحلا  ۀّـجحلا 
مایا هک  نآ  مّود  ههد  اّما  [ . 139 «. ] تسین ۀّجحلا  يذ  لّوا  زور  هد  زا  رت  بوبحم  یلاعت  ّقح  دزن  یماّیا  چـیه  رد  تدابع  ریخ و  لمع  :» دومرف

لئاضف و زور ؛ نآ  هک  هدش ، عقاو  تسا  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا هّمئا  اب  تّما  دهع  دـیدجت  زور  هک  ریدـغ ؛ زور  نآ  رد  و  تسا ، تادودـعم 
هیلع  ) قداـص ترـضح  هک  تسا  ثیدـح  رد  و  تسا ، روکذـم  هطوسبم  بتک  رد  هک  دراد  يرامـشیب  هفیرـش  هّمهم و  ياهتفارـش  بقاـنم و 

و هن ؛ هللا ، و  هن ؛ هللا ، و  هن ؛ دشاب ، رتشیب  زور  نیا  زا  شتمرح  هک  دشاب  هدرک  قلخ  ار  يزور  دنوادخ  هک  ینک  نامگ  دـیاش  :» دومرف مالـسلا )
ًاـصوصخ تسا ، عقاو  نآ  رد  تسا ، اـعد  تباجتـسا  زور  هک  مراـهچ  تسیب و  زور  ینعی  هلهاـبملا  موـی  هک  نآ  مّوـس  ههد  اـّما  [ . 140 «. ] هللا

نیارد میوگب  رگا  :» دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) رقابدّمحم ماما  ترـضح  زا  هک  یـصوصخم  ءاعد  نآ  هب  دـنک  اعد  هاگره 
ره هب  هّتبلا  دـیامن  یم  ریثأت  هنوگچ  تباجا  رد  اـعد  نیا  هک  دـننادب  مدرم  رگا  و  ما ، هتفگ  تسار  هنیآره  تسه  یلاـعت  ّقح  مظعا  مسا  اـعد 
اعد نیا  دوش  یم  ضراع  هک  تجاح  ره  ارم  و  دنیامن ، یم  یعـس  دنیامن ــ  لاتق  دیاب  هک  دنچ  ره  نآ ــ  لیـصحت  رد  دشاب  رودـقم  هک  وحن 
هام رحـس  ياعد  هیبش  هک  تسا  یئاـعد  نآ  و  [ . 141 « ] ددرگ یم  باجتـسم  هّتبلا  مبلط و  یم  ار  دوـخ  تجاـح  نآ  زا  دـعب  مناوـخ و  یم  ار 

و دـشاب ، یم  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ترـضح  یـشخب  متاـخ  زور  زور ؛ نیا  .و  تسا هدـش  رکذ  داـعملا » داز   » رد هک  ناـضمر  كراـبم 
لزان مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا تیب  لها  فصو  رد  یتَا ) ْلَه   ) هکرابم هروس  هاـم  نیا  مجنپ  تسیب و  رد  .و  تسا رایـسب  نآ  لاـمعا  لـئاضف و 

زا دعب  .و  تسا مالسلا ) مهیلع   ) راهطا هّمئا  هب  صوصخم  لّسوت  زور  و  تسا ، لیلج  شردق  نأش و  و  میظع ، نآ  لضف  ببس  نیا  هب  و  هدش ،
، دـنراد صاخ  ناونع  نأش  تلالج  لضف و  ترثک و  رد  هک  دـشاب  یم  لاس  تاقوا  رد  هک  تسا  هکرابم  ماـّیا  ریاـس  هکّربتم ؛ ياـه  هاـم  نیا 

یم روطسم  هّیداجس » هفیحـص   » رد مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  ّقح  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیدباعلا نیز  ماما  ترـضح  ياعد  هک  هفرع  زور  دننام 
کّیلول عزوأف  مهّللا  :» دـنا هدومرف  بلطم  نیا  هب  حیرـصت  حرـش  رد  مه  ءاملع  و  تسا ، رهاظ  هکرابم  تارقف  نیا  نیماضم  زا  هچنانچ  دـشاب ،

و هرزأ ، ددشا  و  ّزعألا ، کنکرب  هنعأ  و  ًاریسی ، ًاحتف  هل  حتفا  و  ًاریـصن ، ًاناطلـس  کندل  نم  هتآ  و  هیف ، هلثم  انعزوا  و  هیلع ، هب  تمعنا  ام  رکش 
کعیارش كدودح و  کباتک و  هب  مقأ  بلغألا و  کتمدخب ، ددما  و  کتکئالمب ، رـصنا  و  کظفحب ، همحا  و  کینیعب ، هعاد  و  هدضع ، ّوق 

هب نبا  و  کتقیرط ، نع  دوجلا  ءادـص  هب  لجا  و  کنید ، ملاعم  نم  نوملاظلا  هتاـمأ  اـم  هب  یحأ  و  هلآ ، هیلع و  کتاولـص  کـلوسر  ننـس  و 
، کئادعأ یلع  هدی  طسبأ  و  کئایلوأل ، هبناک  نلا  و  ًاجوع ، كدصق  ةاغب  هب  قحمأ  و  کطارص ، نع  نیثکانلا  هب  لذأ  و  کبیس ، نع  ءارضلا 
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کیلإو نیبکنم  هنع  ۀعفادملا  هترصن و  یلإ  نیعاس و  هاضر  یف  نیعیطم و  نیعماس  هل  انلعجا  و  هنّنحت ، هفّطعت و  و  هتمحر ، هتفأر و  انل  به  و 
لّمأت اعد و  ّتیفیک  رد  ّتقد  زا  دعب  تفرعم  تریـصب و  شنیب و  لها  يارب  [ . 142 «. ] نیبّرقتم کلذب  هلآ  هیلع و  کتاولـص  کلوسر  یلإ  و 

ترــضح ینعی  یــسدقم ــ  دوــجو  نـینچ  زا  هـمیظع  تاریقوــت  تــالیلجت و  زا  تـسا  نآ  رد  هـچنآ  هکراــبم و  تارقف  نــیا  قدــص  رد 
هک دش  دهاوخ  حضاو  رهاظ و  هیلع ،؛ هللا  تاولص  رمألا  بحاص  ترضح  كرابم  دوجو  هب  تبـسن  نیلـصملا ــ  ةاولـص  هیلع  نیدجاسلادیس 
رد اعد  رد  دیاب  هنوگچ  و  دشاب ، دیاب  هنوگچ  ترضحنآ ؛ هب  تبسن  ناشیا  نایلاوم  ناتسود و  نایعیش و  زا  کیره  ّللذت  عوشخ و  عوضخ و 
زا .و  نیعم ریخ  قفوملاوه و  هللاو  دـنیامن ، ماـمتها  یعـس و  لاـعتم  دـنوادخ  زا  ناـشجرف  ندومن  بلط  رد  و  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ ّقـح 

راهطا تیبلها  نزح  ّمه و  هک : تسا  هدـش  لقن  لابقا »  » باتک رد  هک  تسا  ناضمر  كرابم  هام  دـیع  ناـبرق و  دـیع  زور  هصوصخم  تاـقوا 
مزال سپ  [ . 143 . ] دـننیب یم  دوخ  نانمـشد  تسد  رد  ار  دوخ  ّقح  هکنآ  هطـساوب  دوش ، یم  هزات  زور  ود  نیا  رد  لاس  ره  مالـسلا ) مهیلع  )
اعد مالسلا ) هیلع   ) ترضحنآ جرف  روهظ و  هب  نآ  عفر  يارب  دنیامن و  یّـسأت  نزح  نیا  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) تارـضح نآ  هب  نایعیـش  تسا 

ریدغ دیع  هعمج و  زور  دـیع و  ود  نیا  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا  هبدـن » ءاعد   » هب فورعم  یـصوصخم  اعد  هچنانچ  دـنیامن ،
نزح و عزج و  تّدـش  و  مالـسلا ؛) هیلع   ) رمالا بحاص  ترـضح  تبیغ  يارب  فّسأت  رب  لمتـشم  ءاعد ؛ نیاو  دوش ، هدـناوخ  هک  هدـش  دراو 

زور زورون و  دیع  نآ  زا  دعب  .و  دـشاب یم  ترـضحنآ  جرف  بلط  يارب  یهلا  هاگرد  هب  لاهتبا  عرّـضت و  رب  و  ناشیا ؛ تبیغ  لوط  يارب  هبدـن 
رگم تسین  يزورون  چیه  :» دومرف مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  هک  هدش  لقن  یّلعم  زا  یثیدح  رد  زورون  دیع  زور  رد  هک  تسا ، اروشاع 

یعس و و  جرف ؛ راظتنا  رد  ناتسود  هک  تسا  راوازـس  سپ  [ . 144 « ] تسا ام  نایعیـش  زور  ام و  زور  نآ  هک  اریز  میـشک ، یم  راظتنا  ام  هکنآ 
تـسا هدش  تیاور  زین  اروشاع  زور  دروم  رد  .و  دننک یّـسأت  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  هناش ؛ لج  دـنوادخ  زا  نآ  لیجعت  بلط  رد  مامتها 

یهاوخنوخ راث و  بلط  يارب  ًاصوصخ  نانمـشد  لتق  داهج و  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) رمـألا بحاـص  ترـضح  جورخ  زور  اروشاـع ؛ زور  هک :
قداص ترضح  زا  داعملاداز »  » رد رایسب  تلیـضف  اب  صوصخم  ياعد  و  تسا ، البرک  نامولظم  همه  و  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  ترـضح 

تیبلها جرف  بلط  اعد و  رب  تسا  لمتشم  نآ  هفیرش  تارقف  زا  يدایز  تالمج  هک  دوش ، هدناوخ  زور  نآ  رد  هک  هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع  )
، دنا هدش  هداد  هدعو  مالسلا ) هیلع   ) ناشمئاق روهظ  تقو  رد  هک  یهجو  نآ  رب  ناشئادعا  نالذخ  كاله و  بلط  و  مالـسلا ،) مهیلع   ) راهطا
عزج و لاح  رد  ار  مامتها  لاـمک  زور  نآ  رد  نایعیـش  هک  تسا  مهم  مزـال و  سپ  . تسا بلطم  نیمه  رب  ینتبم  فیرـش  اـعد  نآ  همه  هکلب 
( مالـسلا هیلع   ) مئاق ترـضح  روهظ  هب  راـهطا  تیبلها  جرف  بلط  و  هتـشاد ، مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  ترـضح  تبیـصم  رد  هبدـن  نزح و 

نیا هک  دوش ، يراج  هدـننک  اعد  دوخ  نابز  هب  هک  اهنآ  نومـضم  هب  ای  هدـش و  دراو  جرف  يارب  هک  يرگید  هیعدا  ای  تاعد  نیا  هب  دـنیامنب ،
یبا ترضح  هب  تبسن  و  مالسلا ،) هیلع   ) ترضحنآ هب  يرایو  ترـصن  شا  هلیلج  لئاضف  رب  هوالع  يزور  نینچ  رد  صوصخ  فیرـش  ءاعد 

فرـشا لضفا و  نکل  .و  میدرک نایب  یتارابع  نمـض  رد  لصف  نیا  رد  ار  يرای  ترـصن و  نیا  هچنانچ  دوب ، دـهاوخ  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع
یتلاحرد رگید  رود  ياهرهش  ای  البرک  رد  هچ  دوش ، اروشاعزور  هروهـشم  ترایز  ندناوخ  هب  لّسوتم  هک  تسا  نآ  زور  نیا  رد  اعد  ماسقا 

نایرگ نوزحم و  ناشیا  مالسلا ) مهیلع  ) راهطا تیب  لها  باحصا و  و  مالسلا ،) هیلع   ) هللادبع یبا  ترـضح  یمولظم  لاوحا  يروآدای  اب  هک 
اب مهدزاود ؛ ّتیفیک  رد  بلطم  نیا  رب  .و  دـیامن لاهتبا  عرّـضت و  مالـسلا ) هیلع  ) ترـضحنآ جرف  لیجعت  بلط  اعد و  رد  لاح  نیا  اب  تسا و 

ةدعق يذ  مجنپ  تسیب و  زور  ینعی  تسا ، ضرألاوحد »  » زور نآ  زا  دعب  .و  میدرک هراشا  تسا ؛ لضفا  رگید  عون  ره  زا  عون  نیا  هکنیا  نایب 
ترضح زا  داعملاداز »  » رد هکنآ  هطساوب  دراد ، مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ هب  صوصخم  ّقلعت  مه  زور  نیا  .و  دراد رایـسب  لئاضف  مارحلا و 

هک تسا  راوازـس  سپ  [ . 145 . ] دش دـهاوخ  رهاظ  زور  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) مئاق ترـضح  :» دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) اضر
باتک نیمه  رد  یلاع  نیماضم  اب  مه  یصوصخم  فیرش  ياعد  و  دننک ، اعد  نآ  يارب  هتشاد و  ار  ناشیا  جرف  راظتنا  زور  نیا  رد  ناتـسود 

دراو جرف  بلط  يارب  هک  يرگید  ياهاعد  نآ و  ندـناوخ  رد  مامتها  لاـمک  سپ  [ . 146 . ] تسا هدرک  تیاور  هللا ) همحر   ) یسوط خیـش  زا 
نینمؤم زا  يا  هّدـع  هک  تسا  نآ  رتهب  زور ؛ نیا  رد  جرف  رد  اعد  هفیظو  هب  لمع  ماقم  رد  و  تسا ، ّمهم  مزـال و  تاـقوا  همه  رد  تسا  هدـش 

مالسلامهیلع دمحم  لآ  مئاق  يرای  ياههویش  www.Ghaemiyeh.comراصنالاءاول :  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 128زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


لمکا فرشا و  هک  مالسلا ــ ) هیلع   ) تّجح ترضح  جرف  يارب  اعد  ًاصوصخ  اهاعد ؛ همه  هکنآ  هطـساوب  دنوش ، عمج  اعد  يارب  زا  صلخم 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  زا  ثیدح  کی  رد  .و  دوش هدـناوخ  عامتجا  وحن  هب  تسا  رتهب  دـشاب ــ  یم  دـنوادخ  راکذا  مظعا  و 

ناشیا تجاح  دنوش  قّرفتم  هکنآ  زا  شیپ  دوخ ، راگدرورپ  رکذ  يارب  دـنوش  عمج  ضرألاوحد  زور  هک  یتعامج  ره  :» هک تسا  هدـش  لقن 
صوصخم اهنآ  زا  تمحر  هن  دون و  و  ددرگ ، یم  لزان  ناگدـنب  رب  یلاعت  ّقح  بناـج  زا  تمحر  رازه  رازه  زور  نیا  رد  و  دوش ، هدروآ  رب 

«. دننک تدابع  ار  شبش  هزور و  ار  شزور  و  دنا ، لوغشم  ادخ  رکذ  هب  هدش و  عمتجم  هک  تسا  یعمج 

ناسنا تالاح  نیرتهب  رد  اعد 

تلاح ود  نیا  . تسا هدجس  لاح  رد  مّود : . تونق لاح  رد  لّوا : : تسا دروم  دنچ  تسا  ناسنا  دوخ  تالاح  هب  تبسن  هک  یتاقوا  نیرتهب  اّما  و 
وا زا  تمحر  بلط  دـنوادخ و  اب  هدـنب  ّللذـت  صوصخم  و  تسا ، هیهلا  تمحر  يوسب  وا  تاقوا  نیرتکیدزن  و  تسا ؛ هدـنب  تالاح  نیرتهب 

هیلع  ) ترضحنآ جرف  بلط  يارب  یـصوصخم  ياعد  مه  کی  ره  رد  و  تسا ، رایـسب  رابخا  رد  مادک  ره  تلیـضف  تسا و  یتجاح  ره  يارب 
هچنآ رد  ًاصوصخ  دوش ، یم  ضراع  ناسنا  يارب  هک  ینزح  ّمه و  تلاح  رد  مّوس : . تسا هدش  دراو  مالسلا ) مهیلع   ) راهطا هّمئا  زا  مالـسلا )
قداص ترـضح  زا  هک  تسا  هدـش  تیاور  رابخالا » یناعم   » زا یـسلجم  لوقعلا » ةارم   » رد هکنآ  هطـساوب  دـشابن ، نزح  يارب  يرهاـظ  ببس 

هیلع  ) ماما كراـبم  بلق  هاـگ  ره  : » دومرف ترـضح  ؟ تسین نآ  يارب  رهاـظ  ببـس  هک  ینزح  عون  نیا  ببـس  زا  دـش  لاوئـس  مالـسلا ) هیلع  )
نوچ مالسلا ) هیلع  ) ماما اهنآ و  نیب  ام  هک  يونعم  لاّصتا  تّدش  هطـساوب  نایعیـش ، بولق  رد  دنک  یم  ریثأت  سپ  دوش ، یم  نوزحم  مالـسلا )

هک تسا  مهم  مزال و  نیاربانب ، سپ  [ . 147 «. ] يرهق رورس  تهج  رد  تسا  نینچ  مه  و  تسا ، لصاح  دیشروخ  هب  دیشروخ  عاعـش  لاصتا 
تهج زا  نیا ؛ دـیاش  هک  هدوب  ترـضحنآ  دایب  ینزح  ره  رد  هکلب  نازحا ، هنوگ  نیا  لاـح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ ءاـیلوا  ناتـسود و 

یتجاح ره  هکنآ  مراهچ : . دنیامن بلط  لاعتم  دـنوادخ  زا  ار  ناشیا  نزح  فشک  جرف و  هدومن و  اعد  سپ  دـشاب ، ناشیا  كرابم  بلق  نزح 
رکذ هچنآ  هطـساوب  دنرادب ، مّدـقم  دـنوادخ ؛ زا  ار  ناشجرف  بلط  ناشیا و  يارب  اعد  دـنهاوخ ، یم  دـنوادخ  زا  دوخ  يارب  هک  یبلطم  ره  و 

هک هدـش  لـقن  یتـیاور  رد  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) لوـسر ترـضح  زا  و  تـسا ، تباـث  یلقن  رظنزا  مـهو  یلقع  رظن  زا  مـه  نـیا ؛ هـک  دـش 
يرما ره  و  ناشیا ؛ هک  تسا ، نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ اب  وا  یتسود  تّدوم و  رد  صالخا  هبترم  نمؤم و  نامیا  لامک  همزـال  :» دومرف

لّسوت و عون  کی  مّدقت ؛ نیا  رگید  و  «. درادب مّدـقم  نآ  رب  و  دـشاب ، شدوخ  رما  زا  ّمها  وا  دزن  رد  دـیاب  دـشاب ، ناشیا  هب  ّقلعتم  عجار و  هک 
زا هفیرش  هرقف  نیا  تهج ، ود  نیا  رب  دهاش  .و  دشاب یم  اعد  هّمهم  بادآ  هلمج  زا  نآ  و  تسا ، مالسلا ) هیلع   ) ترضحنآ هب  لماک  عافشتسا 

یلاوحأ و ّلک  یف  یتدارإ  یجئاوح و  یتبلط و  مامأ  مکمّدقم  و  هیلإ ، مکب  بّرقتم  و  مکب ، ّلجوّزع  هللا  یلإ  عفـشتسم  :» تسا هعماج  ترایز 
رب بلطم و  ره  رب  ار  امش  و  میوج ، یم  بّرقت  وا  يوسب  امش  هب  و  میامن ، یم  عیفش  ّلجوّزع  دنوادخ  يوسب  ار  امـش  ینعی : [ . 148 «. ] يروُما
یم مّدـقم  يورُخا ــ  هچ  يوـیند  هـچ  ینعی  مدوـخ ــ  روـما  لاوـحا و  هـمه  رد  مشاـب ، هتـشاد  هـک  يا  هدارا  ره  رب  دوـخ و  ياـهتجاح  هـمه 

بلق و رد  سپ  دنک  یم  رارقا  نابز  هب  هچنانچ  ینعی : دشاب ، قداص  دیاب  تسا ؛ هفیرـش  تارقف  نیارد  هک  رارقا  نیارد  نمؤم  هدنب  سپ  . مراد
مظعا ّمها و  شدوـخ  رما  زا  روـما ؛ زا  يرما  ره  رد  وا  یبـلق  هدارا  دزن  رد  شرظن و  رد  وا  يـالوم  رما  هک  دـشاب ، نینچ  مه  لـمع  بسح  هـب 

هلمج زا  یماقم  ره  رد  و  دشاب ، شدوخ  رما  رد  یعس  زا  رتشیب  نآ  نداد  ماجنا  رد  وا  یعس  هتـشاد ، ناشیا  هب  ّقلعت  هک  مه  يرما  ره  و  دشاب ،
عیفـش سپ  . دنادب دنوادخ  دزن  بّرقت  هلیـسو  ار  ناشیا  هب  لّسوت  و  درادب ، مّدقم  دوخ  رما  رب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ رما  اعد ، ماقم  رد 

؛ دشاب هللا  دـنع  بوبحم  هک  یعون  ره  هب  وا  ياعد  ندـش  باجتـسم  يارب  زا  ّلجوّزع  دـنوادخ  دزن  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ نداد  رارق 
باب رد  تسا  دراو  هچنانچ  دـیامن ، تلئـسم  ار  ناشیا  جرف  دـنوادخ  زا  دوخ ؛ تجاـح  بلط  زا  لـبق  هکنآ  تسا  هلمجنآ  زا  و  دـنادب ، مزـال 

نیا و  مالـسلا ،) هیلع   ) ترـضحنآ هب  لّسوت  عون  نیا  ّتیبوبحم  .و  دـشاب یم  اـعد  نآ  تباجتـسا  هلیـسو  اـعد  زا  لـبق  هک  نداتـسرف ، تاولص 
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لقن هفرع »  » زور رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  ترـضح  ياعد  تارقف  زا  زین  دـنوادخ  يوسب  ناشیا  هلیـسوب  نتـسج  بّرقت  ّتیفیک 
. دوش یم  رهاظ  دش ؛

اعد ناکم  نایب  رد 

هراشا

یتدابع ره  لـیمکت  رد  هکراـبم  هنکما  نآ  اریز  هدـش ، شرافـس  اـهنآ  هب  حیرـصت و  تاـیاور  تاـیآ و  رد  هک  يا  هفیرـش  هنکما  ناـیب  ینعی 
فّرـشت ماگنه  رایتخا و  ار  هنکما  نآ  زا  یـضعب  ناکما ـ  تروص  رد ـ  جرف  يارب  اعد  هدارا  ماقم  رد  سپ  . دراد يدایز  ریثأت  اـعد  ًاـصوصخ 

. دیامن مامتها  جرف  يارب  اعد  رد  تساجنآ ؛ رد  هک  یمادام 

اعد تباجتسا  يارب  فیرش  ياهناکم 

یلص ) هّیوبن هضور  یهلا و  مرح  هفرشم ؛ دهاشم  همیرک و  فقاوم  هلمج  زا  : مینک یم  نایب  لامجا  هجو  رب  هک  دنرایـسب ، هفیرـش  هنکما  نآ  و 
نیدنچ دوش ؛ ماجنا  یتدابع  اعد و  مادـک  رد  ره  هک  دـشاب ، یم  مالـسلا ) مهیلع  ) راهطا هّمئا  زا  کیره  هرهطم  ياه  هضور  و  هلآو ) هیلع  هللا 

اهنیا زا  دـعب  .و  تسا هدـش  حیرـصت  يرایـسب  رابخا  رد  لماک  ّماـت و  ّتیلخدـم  نیا  و  دراد ، اـهناکم  رئاـس  هب  تبـسن  تفارـش  لـضف و  ربارب 
تـسا هدـش  حیرـصت  رابخا  زا  یـضعب  رد  هک  تسا ، مالـسلا ) مهیلع   ) هّمئا يرارذ  نادـنزرف و  ًاـصوصخ  احلـص ، ءاـملع و  هّماـع  ياـهمرح 

زا دعب  و  تسا ، نیدلاو  ربق  ًاصوصخ  نینمؤم ؛ روبق  نآ ؛ زا  دعب  و  «. تسا مالسلا ) مهیلع   ) راهطا هّمئا  رازم  مکح  رد  راثآ ؛ رد  اهنآ  رازم  :» هک
سلجم رکذ و  سلجم  نوچ  اهنآ ؛ هّصاخ  سلاجم  ًاصوصخ  تسا ، نینمؤم  هّماع  هکلب  راربا ، ءاحلـص  رایخا و  املع  لـفاحم  سلاـجم و  نآ ؛

لضف و هب  يرایسب  رابخا  رد  اهناکم  نیا  زا  کیره  باب  رد  هک  مالسلا ) مهیلع  ) راهطا تیبلها  یثارم  لئاضف و  سلجمو  ملع  سلجم  هبوت و 
رد هچنآ  ربارب  نیدـنچ  هب  نآ  راثآ  ندـش  رهاظ  رد  تعرـس  و  اعد ، تباجتـسا  رد  اهنآ  نتـشاد  ریثأت  هب  نینچمه  و  هدـش ، نایب  اهنآ  تفارش 

مامتها نآ ــ  لضف  هب  تفرعم  هطـساوب  جرف ــ  يارب  اعد  رد  ًاتقیقح  هک  ینمؤم  هدـنب  ره  سپ  . تسا هدـش  حیرـصت  دـشاب ؛ یم  اهناکم  ریاـس 
ندوب دش ، فرـشم  اجنآ  هب  هاگره  و  دـیامن ، رایتخا  هصوصخب ؛ ار  هفیرـش  هنکما  نیا  زا  یخرب  ناکما  تروص  رد  تسا  مهم  مزال و  دراد ؛
نیرت تیلـضف  رپ  هفیرـش ، دهاشم  فقاوم و  نایم  رد  نکلو  . دنک اعد  هیلع  هللا  تاولـص  دوخ  يالوم  جرف  يارب  هدرمـش و  تمینغ  ار  نآ  رد 

ّتیلـضفا تهج  زا  هن  نیا  و  دـشاب ، یم  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هللادـبع  یبا  ترـضح  روـنا  مرح  اـعد ــ  ریثأـت  تهج  زا  ًاـصوصخ  اـهنآ ــ 
هطـساوب هکلب  مالـسلا ،) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) لوـسر ترـضح  زا  یّتـح  تسا ، مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ

ترضحنآ تداهش  رما  نوچ  هک : تسا  نینچ  نآ  لامجا  .و  یلاعت هللا  ءاش  نا  دش  دهاوخ  رکذ  مهدزاود  ّتیفیک  رد  هک  تسا  یتیـصوصخ 
هّمئا عیمج  تیالو  تلاسر و  دـیحوت و  رما  ءاقب  ماکحتـسا و  هلیـسو  ببـس و  نآ ؛ همیظع  هلیلج و  بئاـصم  دـئادش و  نآ  اـب  مالـسلا ) هیلع  )

مرح اذهل  و  هدش ، عمج  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ لئاسو  رد  اهنآ  عیمج  لئاضف  سپ  دـیدرگ ، اهنآ  راثآ  روهظ  و  مالـسلا ،) مهیلع   ) راهطا
ترایز تیزعت و  هلزنم  هب  ناشیا ؛ تیزعت  ترایز و  و  تسا ، همئا  همه  مرح  رد  ندوب  هلزنمب  نآ ؛ رد  ندوب  و  همئا ، همه  مرح  هلزنمب  ناـشیا 

یم رهاظ  ناشیا  كرابم  دهـشم  تلالج  تعفر و  ـالبرک ، هبعک و  رخاـفت  ثیدـح  هظحـالم  اـب  ًاـصوصخ  تسا ، مالـسلا ) مهیلع   ) هّمئا همه 
ماقم ره  دش ــ  رکذ  هک  هفیرش ــ  هنکما  رئاس  نایم  رد  ناکم  نیرتهب  اّما  و  [ . 149  ] ۀَْبتُرلا ُُّولُع  ناب  الَبرَِکل  ۀَبْعَْکلا  َو  البرَک  ِثیدَح  ْنِم  َو  . دوش

هب هکنآ  هطساوب  دوش ، هدناوخ  مالسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ ترایز  ای  دوش ، مالـسلا ) هیلع  ) ترـضحنآ يازع  هماقا  نآ  رد  هک  تسا  یناکم  و 
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رد هکیا  هفیرش  هلیلج  لئاضف  نآ  زا  یضعب  اروشاع ــ  ترایز  ًاصوصخ  دوش ــ  ناشیا  ترایز  هک  یناکم  ره  زا  تایاور  زا  یضعب  ياضتقم 
دهـشم نآ  تاکرب  زا  یـضعب  رئاز ــ  دوخ  يارب  زا  ًاصوصخ  ترایز ــ  ناکم  رد  و  دوش ، یم  اـطع  دوش ؛ یم  لـصاح  ترـضحنآ  رونا  مرح 

یم اـعد  نآ  ّقـح  رد  دراد و  تمحر  رظن  ماـقم  هـس  هـب  یهلا  شرع  رد  ترـضحنآ  : » هـک تـسا  ثیدـح  رد  زین  .و  دوـش یمرهاـظ  كراـبم 
یـسک يارب  هاگ  ره  سپ  [ . 150 . ] ناشتیزعت لها  ماقم  هب  مّوس : . ناش راّوز  لاح  هب  مّود : . دـندوب ناشیا  اـب  هکیئادهـش  دـقرم  هب  لّوا : . دـیامرف

ای وا  دوخ  زا  مالسلا ــ ) هیلع   ) ترضحنآ ترایز  ای  يرادازع  اب  دوش  نورقم  هک  یتلاح  رد  دتفا ؛ قافتا  هفیرش  هنکما  زا  کی  ره  رد  روضح 
ریثأت هک  تسا  حـضاو  سپ  دراد ، یعاد  لاح  هب  ّقلعت  هک  هروبزم  لاوحا  نآ  زین  و  هفیرـش ، تاقوا  ضعب  اب  دوش  نراـقم  ًاـصوصخ  وا ــ  ریغ 

هب نآ  فرـش  لضف و  یتدایز  یتایـصوصخ ، نینچ  اـب  یلاـح ، نینچ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) رمـالا بحاـص  ترـضح  جرف  ندومن  بلط  اـعد و 
یهباشم لثم و  هک  دوب  دهاوخ  یلضف  نیا  سپ  دوش ؛ نآ  كرد  هب  ّقفوم  هک  نمؤم  هدنب  ره  و  دیـسر ، دهاوخ  لامک  تیاغ  ربارب و  نیدنچ 

[ . 151 (. ] َنوُِسفانَتُْملا ِسَفانَتَْیلَف  َِکلذ  یف  َو  ِمیظَْعلا  ِلْضَْفلا  ُوذ  هللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهیتُؤی  هللا  ُلْضَف  َِکلذ  َو  ،) درادن

اعد عناوم  نایب  رد 

هراشا

هب اعد  لماک  یعقاو و  رثا  هکنآ  ات  دنک  عفر  دوخ  زا  دیاب  جرف ــ  يارب  اعد  ینعی  ءاعد ــ  نیا  هب  تبسن  ًاصوصخ  هدننکاعد  هک  تسا  یعناوم 
نآ زا  یـضعب  هب  هک  دوش ، لصاح  وا  يارب  هدش ؛ دراو  رابخا  تایآ و  رد  یلماک  لیلج و  لئاضف  اعد  نیا  هلیـسوب  زین  و  دوش ، رهاظ  تعرس 
یّلک هجو  رب  اهنآ  نایب  و  دنرایـسب ، عناوم  نآ  .و  یلاعت هللا  ءاش  نا  دـشدهاوخ  رکذ  مهدزاـی  ّتیفیک  رد  مه  یخرب  میدرک و  هراـشا  لـئاضف 
رما اهنآ  هب  عراش  هک  یهلا  ضئارف  ندرمـش  کـچوک  زا  زین  هدومرف و  دـیدش  یهن  اـهنآ  زا  عراـش  هک  یهلا  مراـحم  زا  باـنتجا  : هک تسنیا 

، تسا دایز  رایـسب  مه  اهنآرب  دهاوش  و  تسا ، هدـش  يوقت »  » و عرو »  » هب ریبعت  رابخا  تایآ و  رد  بلطم ؛ ود  نیا  زا  .و  دـنک بانتجا  هدومرف 
( َنیقَّتُْملا َنِم  هللا  ُلَّبَقَتَی  امَّنِا  : ) تسا همیرک  شیامرف  نیا  رد  یّلک  هجو  رب  اهنآ  نایب  نکل  .و  دراد راصتخا  اب  تاـفانم  اـجنیا  رد  اـهنآ  حرـشو 
، دوش ّبترتم  شراـثآ  نآ  رب  هکیروط  ار  یتداـبع  ره  ریخ و  لـمع  ره  دـنوادخ  ندومرف  لوبق  هک : تسا  نیا  شداـفم  لـصاح  هک  [ ، 152]
هب فوقوم  طورـشم و  ار  یمکح  هاگ  ره  هک  تسا  حضاو  مه  بلطم  نیا  .و  دنـشاب يوقت  لها  زا  هک  یئاهنآ  هب  دراد  راصحنا  صاصتخا و 
نآ رثا  دوش  مهارف  هک  فصو  نآ  زا  هجرد  ره  هب  سپ  دـشاب ، یتاجرد  بتارم و  ياراد  مه  فصو  نآ  و  دـننک ؛ فاصوا  زا  یفـصو  کی 

قالطالا و یلع  اعد  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  ریخ ــ  لمع  ریثأـت  ندـش و  لوبق  هک : تسا  نینچ  زین  ماـقم  نیا  رد  و  دوش ، یم  رت  لـماک  مکح 
لصاح و هلیـسوب  سپ  . دراد ینطاـب  يرهاـظ و  بتارم  فصو  نیا  و  يوقت ، فصو  هب  تسا  فوقوم  طورـشم و  جرف ــ  بلط  صوصخ  زین 
زا .و  دوش یم  رتلماک  نآ  تفارـش  لضفا و  وا  اعد  هدـننک  اـعد  صخـش  رد  يوقت  تاـجرد  بتارم و  زا  هبترم  ره  هجرد و  ره  ندـش  لـماک 

: هک تسا  نیا  شداـفم  لـصحام  هـک  [ ، 153 ( ] ْمُکیْقتَا هللا  َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَا  َّنِا   ) تسا هکراـبم  هیآ  نیا  تایـصوصخ ؛ نـیا  رب  دـهاوش  هـلمج 
تایآ زا  یلقن  لیلد  بسح  رب  .و  دشاب هتـشاد  رتلماک  رتهب و  ياوقت  هک  دنا  یناسک  نآ  دنوادخ  دزن  ناگدنب  امـش  نیرتالاب  نیرتهب و  ًاتقیقح 

تجاـح ندرک و  بلط  ءاـعد و  ماـگنه  دـنوادخ ؛ دزن  وا  راـبتعا  هدـنب و  تمارک  روـهظ  تاـماقم  نیرتـگرزب  زا  هک : تسا  حـضاو  راـبخا  و 
ینعی تسا ــ ؛ بوبحم  هنأش  ّلج  دنوادخ  دزن  هچنآ  هلیسوب  هدنب  تمرح  رابتعا و  هچره  هک  تسا ، هنأش  ّلج  لاعتم  دنوادخ  زا  وا  نتـساوخ 

ایند ریخ  هب  نآ  ندوب  نورقم  تهجرد  زین  نآ و  رد  لیجعت  تهج  رد  نیا  و  دش ، دهاوخ  لمکا  هدنب  ياعد  تباجا  دـشاب ؛ رتلماک  ياوقت ــ 
همه لاح  لماش  ار  شـضیف  تمحر و  ای  دـیامن ، الب  عفد  يریثک  عمج  زا  هکنآ : هب  تسا ، نآ  راثآ  ندوب  لماک  تهج  رد  و  ترخآ ؛ ریخ  و 

. دیامرف لوبق  ار  وا  تعافش  اعد و  و  دیامرف ، اهنآ 
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يرهاظ ياوقت  بتارم 

تابجاو ضئارف و  ماجنا  و  هریبک ، ناهانگ  كرت  لّوا : : تسا زیچ  دـنچ  دوش ؛ یم  هدافتـسا  راـبخا  زا  هچنآ  بسح  رب  يرهاـظ  ياوقت  بتارم 
كرت مّوس : . هریغـص ناـهانگ  كرت  مّود : . تسا روکذـم  هیهقف  بتک  رد  صوصخب  هطوـسبم و  بتک  رد  اـهنآ  لیـصفت  هک  یهجو  رب  تسا ،

. دشاب هتشاد  بعل  وهل و  ناونع  هک  هچنآ  صوصخ  تاحابم ، قلطم  كرت  مراهچ : . تاهورکم

ینطاب ياوقت  بتارم 

هراشا

تاجرد بتارم و  هلمج  زا  و  دـشاب ، هکیا  هجرد  ره  هب  قافن  كرـش و  رفک و  زا  بلق  ریهطت  لّوا : : تسا زیچ  دـنچ  زین  ینطاب  ياوقت  بتارم 
اهنآ نیرتدـب  هک  یهلا  ءاـیلوا  ءادـعا  ّبح  و  لاـعتم ، دـنوادخ  نانمـشد  ّبح  زا  ار  نآ  ندومن  ریهطت  زین  و  تسا ، یفخ  كرـش  ماـسقا  نآ ؛
یمن ادـیپ  رارقتـسا  بلق  رد  وا  ءاـیلوا  دـنوادخ و  ّبح  زگره  و  دوش ، یم  ثبخ  سجر و  بلق  اـهنآ  ّبح  اـب  هک  دـنراهطا ، تیبـلها  ءادـعا 

نینمؤملاریما ترضح  زا  [ 154 ( ] ِِهفْوَج یف  ِْنیَْبلَق  ْنِم  لُجَِرل  هللا  َلَعَج  ام   ) هفیرش هیآ  نیا  ریـسفترد  صوصخب  رایـسب  رابخا  رد  هچنانچ  . دنک
هرمز رد  و  درادـن ، تقیقح  ام  اب  وا  یتسود  سپ  دـشاب ، ام  ءادـعا  ّتبحم  وا  بلق  رد  سکره  :» هکنآ هب  تسا  هدـش  حیرـصت  مالـسلا ) هیلع  )

ایند ّبح  اهنآ ؛ عیمج  ءاشنمرس  مظعا و  هک  تسا ، یناطیش  تافص  یناسفن و  لئازر  هلمج  زا  بلق  ریهطت  مّود : [ . 155 «. ] دشاب یم  ام  ءادعا 
انیف اوُدَـهاج  َنیذَّلا  َو  : ) همیرک شیاـمرف  نیا  هـک  ربـکا ، داـهج  ناوـنع  و  [ 156 ( ] اهیّـسَد ْنَم  َباـخ  ْدَـق  َو  اـهیّکَز  ْنَم  َحَْـلفَا  ْدَـق  : ) هک تسا 

لئازر و  نآ ــ  تاجرد  همه  هب  يرهاظ ــ  تاـّیهنم  زا  کـیره  هکنآ  تسناد  دـیاب  نکل  .و  دراد هبترم  نیا  هب  هراـشا  [ 157 ( ] انَُلبُس ْمُهَّنَیِدْهََنل 
نآ هک  هجو  نیا  رب  دنراد ، هّمات  ّتیلخدم  رگیدکی  هب  تبسن  يوقت  لیصحت  رد  و  تسا ، مزال  اهنآ  زا  زیهرپ  هک  شبتارم ــ  همه  هب  ینطاب ــ 

ببـس ناسنا  بلق  نومک  رد  هّیناطیـش  سواسو  هلیـسوب  هک  تسا  هراّما  سفن  هّیرهق  مزاول  زا  اهنآ  لصا  هک  هّینطاـب  همیمذ  تافـص  لـئازر و 
ندرمـش کچوک  ای  هریبک  ناـهانگ  ماـجنا  لـثم  دوش ، يرهاـظ  یهاون  نآ  بکترم  یهجو  ره  هب  رهاـظ  رد  هک  دـنوش ، یم  ناـسنا  ناـجیه 

لیمکت و ببـس  يرهاظ ؛ تاّیهنم  رد  يور  هدایز  رارـصا و  .و  تایوهل تایوغل و  قلطم  ای  تاهورکم  اـی  هریغـص  ناـهانگ  ماـجنا  اـی  ضئارف 
رد قامعا  رد  تخرد  هشیر  ماکحتـسا  خوسر و  دننام  دوشیم ، اهنآ  ماکحتـسا  ندومن و  خوسر  ثعاب  و  هدش ؛ یبلق  ینطاب و  لئاذر  دیدشت 

سفن تظفاحم  رد  الّوا : : دشاب هتـشاد  یعـس  هک  تسا  ّمهم  مزال و  ًاعقاو  دشاب ؛ نیقی  هبترم  لیـصحت  ماقم  رد  هک  نمؤم  هدـنب  ره  سپ  . نیمز
اهنآ كرت  لعف و  نوچ  اهنآ ــ  تاجرد  زا  هجرد  ره  هب  يرهاظ ــ ، تاّیهنم  نآ  زا  وا  يارب  تسا  نکمم  هچنآ  زا  زارتحا  باـنتجا و  اـب  دوخ 

هک یلئاسو  نآ  هب  دوش  کّسمتم  لّسوتم و  ًایناث : . دوشن رهاـظ  وا  زا  هیناـسفن ؛ مئاـمز  نآ  راـثآ  هک  دـیامن  یعـس  و  دـشاب ، یم  وا  راـیتخا  رد 
مهیلع  ) راهطا تیبلها  اـب  یقیقح  تّدوم  تـالاوم و  لـئاسو  نآ  نیرت  یلـصا  نیرتگرزب و  هک  تسا ، سفن  زا  میاـمذ  نآ  عمق  علق و  هلیـسو 

عّرضت و وا  دزن  دیامن و  عیفش  یهلا  هاگرد  هب  ینطاب ــ  هچ  يرهاظ و  هچ  دوش  رّسیم  هک  عون  ره  هب  ار ــ  اهنآ  اب  تالاوم  هک  تسا ، مالـسلا )
نیا ماگنه  رد  .و  دیامرف يرای  لئازر  نآ  ندرب  نیب  زا  رد  دوخ  یبیغ  يرهاظ و  فاطلا  محارم و  هب  ار  وا  هک  دیامن  تلئـسم  و  دیامن ، لاهتبا 

، دوـش لّـسوتم  تسا ؛ هدـش  دراو  مالـسلا ) مهیلع   ) راـهطا هّمئا  زا  دروـم  نیا  رد  هک  ّصاـخ  هیعدا  هب  هک  تسا  نآ  رتـهب  تلئـسم ؛ عّرـضت و 
رد هکیا  هّصاخ  لامعا  زا  یضعب  اعد ؛ عّرضت و  لّسوت و  لاح  رد  دیاب  نینچمه  و  (« مالـسلا هیلع  ) هّیداجـس هفیحـص   » هکرابم هیعدا  ًاصوصخ 
ــ  دـش تباث  رابتخا  رابتعا و  لها  دزن  رد  نآ  ریثأت  دراو و  رابخا  رد  هچنآ  بسح  رب  دـنراد ــ  هلماـک  هّماـت و  ّتیلخدـم  ریثأـت و  سفن  هّیکزت 

مومذم عوج ـ  رد  ینعی  نآ ـ  رد  طارفا  تهج  زا  هک  یهجوب  یگنـسرگ ؛ اب  دوش  نورقم  هاگره  ًاصوصخ  نتفرگ ، هزور  دـننام  دـهد ، ماجنا 
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ای و  دراد ، يرهق  ریثأت  نآ  زا  مئامز  لئاذر و  علق  سفن و  بیذهت  رد  و  تسا ، هلیـسو  نیرتلماک  زا  وحن  نیا  هب  فیرـش  لمع  نیا  هک  دشابن ،
نیلّوا هبوت  هک  دیدرگ ؛ حـضاو  نایب  نیا  اب  .و  تسا روکذـم  هطوسبم  بتک  رد  اهنآ  بادآ  ّتیفیک و  هک  هصوصخم  راکذا  زا  یـضعب  دـننام 

یعـس و هک  هجو  ره  هب  نمؤم  هدـنب  ره  سپ  . ینطاب ماسقا  زا  هچ  يرهاظ و  ماسقا  زا  هچ  تسا  نآ  ماسقا  همه  رد  يوقت  هجرد  نیلّوا  هبترم و 
لاـمعا و همه  نآ ؛ ِرثا  بسح  رب  دوش ؛ اراد  هک  ار  نآ  زا  يا  هبترم  ره  هب  سپ  دومن ، ینطاـب  ياوقت  يرهاـظ و  ياوـقت  لیـصحت  رد  ماـمتها 

لئاضف نآ  رب  و  دوش ، یم  لماک  هیلع ــ  هللا  تاولـص  رمالا  بحاص  ترـضح  جرف  بلط  ینعی  وا ــ  ِءاعد  نیا  اصوصخ  و  وا ، ياهاعد  قلطم 
: هک تسا  نیا  نآ  و  تسا ، ّمهم  مزال و  نآ  هب  تافتلا  نآ و  رّکذت  هک  تسیا  هفیرش  هتکن  ماقم  نیا  رد  .و  دوش یم  ّبترتم  شا  هفیرش  هلیلج 

عقاو تسا  هبوت  هک  یلوا  هبترم  نامه  رد  هکلب  دـشاب ؛ هدیـسرن  لامک  هجرد  هب  ول  و  دـشاب ، اوقت  لیـصحت  ماقم  رد  ًاـعقاو  يا  هدـنب  هاـگ  ره 
هلیـسوب هک  تسیا  هلیـسو  نیرتگرزب  وا  يارب  اعد  نیا  سپ  دـیامن ، مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ جرف  يارب  اعد  رد  یعـس  لاح  نیا  اب  و  دوش ؛

وا لاعتم  دنوادخ  نآ ؛ هلیسوب  و  دوش ، یم  ناسآ  لهس و  نآ  لیصحت  رد  هدهاجم  و  دوش ، یم  لصاح  هدننک  اعد  يارب  یقیقح  ياوقت  نآ ؛
. دوش یم  زئاف  نآ  تقیقح  رب  و  دیامرف ، یم  يرای  لامک  هجو  هب  ار 

ناگدنب لاوحا  هب  تبسن  مئاق  ترضح  روهظ  رد  اعد  ریثات 

: لّوا عون  : تسا هجو  هس  رب  ناگدنب  لاوحا  هب  تبـسن  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ جرف  رد  ءاعد  رثا  هک : تسا  نیا  میتفگ  هچنآ  زا  هصالخ  و 
مهیلع  ) نیرهاط هّمئا  تیالو  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) نیّیبنلا متاخ  ترـضح  تلاـسر  یهلادـیحوت و  هب  رارقا  هک  نمؤم  ناگدـنب  هب  تبـسن 

رد ریثأت  دوش ؛ عقاو  اهنآ  زا  اعد  نیا  هاگره  سپ  دنـشابن ، اوقت  فصو  ياراد  هدوب و  تیـصعم  لها  زا  لاـمعا  رد  دـنچره  دـنراد ، مالـسلا )
( هَرَی ًاْریَخ  ةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  : ) همیرک شیامرف  نیا  رد  هچنآ  بسح  رب  دش ، دهاوخ  ناشروما  حالصا  هلیسو  و  دراد ، اهنآ  يویند  روما 

ینعی اهنآ  يارب  اعد  نیا  رد  هکلب  . دید دـهاوخ  ایند  رد  ول  ار و  نآ  هدـئاف  دوش و  رداص  وا  زا  يریخ  لمع  سک  ره  هک : هدومرف  نایب  [ 158]
؛ دـشرکذ هک  یتیاور  دـنچرد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) يوبن شیامرف  ياضتقم  هب  تسه ، زین  ترخآ  رد  تاـجن  هلیـسو  دـیما  تیـصعم  لـها 
اب دنچ  ره  منک ، یم  تعافـش  تمایق  زور  ار  وا  دـیامن ، يرای  ترـصن و  ارم  هیّرذ  رگید  هجو  ره  هب  ای  لام  اب  ای  نابز  بلق و  اب  سکره  :» هک

رّکـشت قادصم  مه  و  تالاوم ، قادصم  هسفن  یف  اعد  نیا  نیا ؛ رب  هوالع  هکلب  تسا ، ینابز  یبلق و  تّدوم  اعد ؛ نیا  و  «. دشاب ایند  لها  هانگ 
هک اوقت ــ  لصا  زا  هبترم  کی  هکنآ  هظحالم  اب  سپ  . دشاب یم  مالسلا ) هیلع   ) ترضحنآ هب  تبسن  ترـصن  قادصم  مه  و  ناسحا ، تمعن و 

تیب لها  نانمشد  اب  ینمشد  هوالع  هب  تسا ، دوجوم  اوقت  زا  هجرد  نیا  اهنآ  نامیا  هطساوب  هفیاط  نیا  رد  تسا ــ  كرش  رفک و  زا  بانتجا 
نآ زا  هبترم  کی  هب  ول  طرـش و  نیا  دوجو  اب  اذـهل  و  دنتـسه ، اراد  زین  ار  تسا ــ  ینطاب  يرهاظ و  ياوقت  ناکرا  زا  هک  مالـسلا ــ ) مهیلع  )

دنوادـخ دزن  مه  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ جرف  رد  اهنآ  ياعد  سپ  تسا ، تباث  اـهنآ  تاداـبع  لاـمعا و  رد  یلوبق  زا  هجرد  کـی  دـشاب 
جرف يارب  اعد  رد  یعس  هاگ  ره  نیاربانب ؛ .و  دشاب لماک  ریغ  هجرد  هب  ول  دوش و  یم  يورُخا  باوث  رجا و  بجوم  ینعی  دوب ، دهاوخ  لوبقم 
هلیسو اعد  نیا  هک  تسه  يراودیما  لامک  سپ  اهنآ ، نایصع  لاح  نامه  اب  دنشاب  هتشاد  نآ  رب  تبظاوم  دنیامن و  مالسلا ) هیلع   ) ترضحنآ

َةالَصلا َّنِا  ( ؛ تسا هدش  نایب  هکرابم  هیآ  نیا  رد  زامن  يارب  زا  رثا  نیا  هچنانچ  . دنسرب يوقت  هبتر  هب  هدش و  یـصاعم  كرت  يارب  اهنآ  قیفوت 
دوب یناوج  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  نامز  رد  هک  تسا  هدش  لقن  یثیدح  نآ  نایبرد  و  [ . 159 ( ] ِرَْکنُْملا َو  ِءاشحَْفلا  ِنَع  یْهنَت 
سپ تشاد ، هیلع  هللا  تاولـص  ترـضحنآ  اب  تعامج  زامن  هب  تبظاوم  نکل  و  دـش ، یم  نآ  لاـثما  اـنز و  نوچ  تارکنم  عاونا  بکترم  هک 

یم دـنوادخ  هچناـنچ  دراد ، زاـب  تشز  لاـعفا  نـیا  زا  ار  وا  زاـمن  يدوزب  : » دوـمرف ترـضح  . دـندومن ناـشیا  تمدـخ  ار  وا  لاـح  تیاـکش 
مه تبقاع  و  دـیدرگ ، اوقت  حالـص و  لها  زا  و  دـش . ّقفوم  یـصاعم  كرت  هب  زامن  رب  تظفاحم  هلیـسوب  هک  تشذـگن  ینامز  سپ  «. دـیامرف
یم هدهاجم  نآ  قیرط  رد  و  دنراد ، یعس  اوقت  لیصحت  ددصرد  هک  تسا  نینمؤم  زا  یعمج  هب  تبسن  مّود : عون  . تفایرد ار  تداهش  قیفوت 
نآ رثا  سپ  دـنراد ، تظفاحم  تبظاوم و  اعد  نیا  رب  لاح  نیا  اب  و  دـنراد ، تسا ــ  نآ  هبترم  لّوا  هک  رافغتـساو ــ  هبوت  رد  ماـمتها  دـننک و 
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تماقتـسا هلیـسو  و  دوش ، یم  یلاعت  ّقح  دزن  اهنآ  هبوت  یلوبق  زین  اهنآ و  هحلاص  لامعا  یلوبق  هلیـسو  اعد ؛ نیا  هک : تسا  نینچ  اـهنیا  يارب 
هریثک هلمج  هب  ببـس  نیا  هب  سپ  دش ، دهاوخ  دش  نایب  هک  یهجو  هب  نآ  هیلاع  تاجرد  هب  ندیـسر  بجوم  و  ددرگ ، یم  اوقت  رما  رد  اهنآ 
زئاـف تسا ؛ لّوا  عوـن  زا  رتلماـک  ربارب  نیدـنچ  تسا و  تباـث  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ جرف  بلطو  اـعد  يارب  زا  هک  هـلیلج  لـئاضف  زا  يا 

دش نایب  الامجا  هک  یبتارم  هب  ینطاب ــ  يرهاظ و  ياوقتزا  هلماک  هجرد  رد  هک  تسا  نامیا  لها  زا  یعمج  هب  تبسن  مّوس : عون  . دش دهاوخ 
نآ هروبزم  فئاظو  بادآ و  طیارش و  رئاس  رب  تظفاحم  اب  هیلع  هللا  تاولص  ترـضحنآ  جرف  ياعد  رد  لاح  نیا  اب  اهنیا  سپ  دنراد ، رارق   ــ
همه اهنآ  هک : تسا  نینچ  اهنیا  يارب  اعد  رثا  سپ  . دنیامن یم  مامتها  دش ــ  رکذ  الامجا  هک  یعون  هب  یناکم ــ  ینامز و  هیلاح و  طیارـش  زا 

نآ تلیـضف  نیرتفیرـش  نیرتگرزب و  زا  هک  دنوش ، یم  زئاف  تسا ؛ رّرقم  اعد  نیا  يارب  هک  يورُخا  يویند و  هلماک  هلیلج و  دـئاوف  لئاضف و 
جرف و هب  تبـسن  تسا  يرای  ترـصن و  مه  هک  دوش ، یم  ترـصن  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ كراـبم  دوجو  يارب  اـهنآ  ياـعد  هک : تسا 
رد هک  ار  ناشیا  نانمـشد  همه  ّرـش  هدومن و  ناشکرابم  بلق  ناشیا و  زا  ّرـض  فشک  نزح و  عفر  اهنآ ؛ ياعد  هطـساوب  دـنوادخ  هک  روهظ ،
هک اهنیا  زا  ریغ  ناشیا و  ناتـسود  همه  زا  ار  یمومع  يالب  و  دیامن ، ضرقنم  ار  اهنآ  ساسا  عاضوا و  و  دیامن ، عفد  دنـشاب  یم  دالب  فارطا 

نایب بلطم و  نیا  نایب  هّتبلا  . دوش ناشکرابم  بلق  رورـس  يارب  زا  هلیـسو  و  دـیامرف ، عفر  ناشیا  فیرـش  رطاوخ  زا  دـشاب ؛ ّملأـت  عفد  بجوم 
هطساوب تسا ، ترصن  زین  مالسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ یّلک  جرف  هب  تبـسن  .و  هللا ءاش  نا  دمآدهاوخ  مهدزاود  ّتیفیک  رد  نآ  ندوب  ترـصن 

ــ  دش رکذ  لصف  نیمه  رد  هک  یهجوب  مالـسلا ــ ) هیلع   ) ترـضحنآ لیجعت  بلط  اعد و  ماقم  رد  ًاتقیقح  هک  یبلق  ياّنمت  مزع و  ّتین و  نآ 
هب و  دیدرگ ، دنهاوخ  بوسحم  ناشیا  یعقاو  ناروای  زا  هدش و  ترضحنآ  راصنا  هرمز  رد  لخاد  اهنآ  اعد ؛ نیا  هلیـسوب  سپ  تسا ، لصاح 

تمارک دوش ، رتلماک  ینطاب  رظن  زا  هچ  يرهاظ و  رظن  زا  هچ  هدنب  رد  اوقت  تاجرد  بتارم و  دنچره  سپ  . دـنوش یم  زئاف  اهنآ  هیلاع  بتارم 
نیرتگرزب زا  زین  اعد  و  تسا ، اهاعد  نیرتگرزب  زا  هک  وا  ياعد  نیا  ببـس  هب  و  دوش ، یم  رتلماک  لاعتم  دـنوادخ  دزن  نمؤم  هدـنب  راـبتعا  و 

. تسا هدومرف  اطع  شترضح ؛ مرک  لضف و  زا  ندومن  تساوخرد  ندومن و  بلط  هطساوب  ار  هروبزم  هلماک  راثآ  نیا  و  تسا ، تادابع 

اوقت رد  نآ  ریثأت  ینید و  ناردارب  قوقح  تاعارم 

یهلا و قوقح  فئاظو  هب  لمع  زا  دعب  نآ  حیحـصت  رد  هکلب  دنک ، تیاعر  دـیاب  يوقت ؛ لیمکت  ماقم  رد  نمؤم  هک  یلئاسم  نیرتگرزب  زا  و 
، تسا قوقح  نآ  ءادا  رد  یعس  ینید و  ناردارب  همزال  قوقح  هب  تخانش  تفرعم و  تسا ؛ مهم  مزال و  مالـسلا ) مهیلع  ) وا نیموصعم  ءایلوا 

ّلخم نآ  رد  يراگنا  لهس  هحماسم و  و  دراد ، لماک  ریثأت  هحلاص  لامعا  یلوبق  رد  يوقت و  لامک  رد  تّحص و  رد  هک  تسا  يروما  نآ  و 
. تسا اهنآ  راثآ  رد  ناصقن  بجوم  هدوب و  فاصوا  لامعا و  نیا  همه  هب 

تایاور ثیداحا و  هاگدید  زا  ینامیا  ناردارب  قوقح 

َو : ) هفیرش هیآ  نیا  لیذ  رد  مالسلا ») هیلع   ) نسح ماما  ریـسفت   » رد هلمج  زا  تسا ، هدش  لقن  نآ  دیکأت  تّدش  دروم و  نیا  رد  يدایز  رابخا 
هللا ّنإ  :» دومرف شترضح  هک  هدش  تیاور  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترـضح  زا  [ 160 ( ] هللا َِّالا  َنوُُدبْعَت  َلِیئارِْـسا ال  یَنب  َقاثیِم  انْذَخَا  اذِا 
ریغ ربنعلا  کسملا و  نم  اهطالم  ۀّضفلا ، بهذلا و  نم  اهتیأرف  نانجلا  روصق  ّیلع  ضرعف  جارعملا  ۀلیل  مالـسلا ) هیلع   ) لیئربج رمأ  ّلجوّزع 

نیّلـصملا روصق  هذـه  دّـمحم ؛ ای  لاقف : ؟ روصقلا کلت  رئاسل  امک  فرـش  ـالب  هذـه  لاـب  اـم  لـیئربج ؛ یبیبح  اـی  تلقف : . اهـضعبل تیأر  ّینأ 
، نیبّیطلا هلآ  دّمحم و  یلع  ةالـصلا  نم  فرـشلا  ءانبل  ةّدام  ثعب  نإف  اهدـعب ، کلآ  یلع  کیلع و  ةالـصلا  نع  نولـسکی  نیذـّلا  مهـضئآرف 

نع هتالص  دعب  هبحاص  لسک  يّذلا  وه  هل  فرش  يّذلا ال  رصقلا  ّنإ  نانجلا  ناّکس  فرعت  نیح  لاقیف : اذکه ، تیقب  ّالإ  فرـشلا و  هل  تینب 
، اهفلخ ناتسب و ال  اهیدی  نیب  زیلهد و ال  اهمامأ  هل  سیل  نسحلا  ۀبیجع  ۀقرشم  ۀعینم  ًاروصق  اهیف  تیأر  .و  نیبّیطلا هلآ  دّمحم و  یلع  ةاولصلا 

نیّذلا سمخلا ، ةالـصلا  نیّلـصملا  روصق  هذه  دّمحم ! ای  لاقف : ؟ اهرـصق فلخ  ناتـسب  اهیدـی و ال  نیب  زیلهد  روصقلا ال  هذـه  لاب  ام  تلقف :
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ناتـسب ریغ  اـهمامأ و  زیلهد  ریغب  ةروتـسم  مهروصق  کلذـلف  مهعیمج ، نود  نینمؤـملا  مهناوـخإ  قوـقح  ءاـضق  یف  مهعـسو  ضعب  نولذـبی 
امّهنإف هّیقتلا ، لامعتـسا  ناوخإلا و  قوقح  ءاضق  هللا و  ضئارف  نم  اهدـعب  اّودا  و  اهدـحو ، ۀـیالولا  یلع  اولکّتتالف  الأ  هللا : لوسر  لاق  . اهفلخ

هدش تیاور  [ 162 ( ] ُةَراجِْحلا َو  ُساّنلا  اَهُدُوقَو  یتَّلا  َراّنلا  اوُقَّتاَف  : ) هفیرش هیآ  نیا  لیذ  رد  زین  و  [ . 161 «. ] اهنارّصقی لامعألا و  نامّتی  ناذّللا 
هللااب اونوکت  مل  نإ  ًابطح و  راّنلل  نوکت  نأ  اورذـحا  هللا و  اوّقتإ  انتعیـش ! رـشعم  ای  :» دومرف هک  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  زا  تسا 

کلت یف  هللا  لّقث  ّالإ  انتالاوم  یف  هل  كراـشملا  نمؤملا  هاـخأ  ملظ  نمؤم  نم  سیل  ّهنأ  و  نینمؤملا ، مکناوخإ  ملظ  یّقوتباـهوقّوتف  نیرفاـک ،
ّالإ و  انعّفش ، هنع  یفع  نإف  نمؤملا  هیخأ  یلإ  هل  عّفشت  نأ  دعب  ّالإ  هللا  یلإ  هل  عفشن  نل  و  انتعافشب ، ّالإ  اهنم  هفکی  مل  هلالغأ و  هلالـس و  رانلا 

ِۀَّنَْجلا ُباحْصَا  َِکئلُوا  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َو  : ) هکرابم هیآ  نیا  لیذ  رد  رینم  ریـسفت  نآ  رد  زاب  و  [ . 163 «. ] هثکم راّنلا  یف  لاط 
اوقّدـص و  هتافـص ، فـالخ  نع  هوـهزن  و  هتافـصب ، هوفـصو  و  هللااـب ، اوـنمآ  نیذـّلا  مه  :» تسا هدوـمرف  تـیاور  [ ، 164 ( ] َنوُدـِلاخ اـهیف  ْمُه 

نم هل  دعیال  ًامامه  ًامرف  ًامامإ و  ًادّیس  هدعب  ًاّیلع  اوأر  و  هلاعفا ، ّلک  یف  هوبّوص  هلاوقأ و  هلاوحأ و  یف  اوعبات  و  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) ًادّمحم
یلع ضرألا  ءامـسلا و  حّجری  امک  مهیلع  حّجری  لب  هنزوب  نونزوی  هّفک  یف  اوعمجأ  اذإ  مهّلک  دحاو و ال  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) دّمحم ۀُّما 

( مالـسلا هیلع  ) ّیلع ۀعیـش  .و  توملا یلع  اوعقو  وأ  مهیلع  توملا  عقوأ  هللا  لیبس  یف  نولابی  نیّذلا ال  مه  مالـسلا ) هیلع   ) ّیلع ۀعیـش  .و  ةّرذلا
ناکف مهقوقح  توفی  ّهنإف  هناوخإ ، قوقح  لـهج  اذإ  نمؤملا  کلذـف  . ۀـصاصخ مهب  ناـک  ول  مهـسفنأ و  یلع  مهناوخإ  نورثؤی  نیذـّلا  مه 

یف ّیلعب  نودتقی  نیّذلا  مه  مالـسلا ) هیلع   ) ّیلع ۀعیـش  .و  مهرمأ ثیح  نم  مهدقفیال  مهاهن و  ثیح  هللا  مهاریال  نیّذلا  مه  وحب  ناشطعلاک 
اُولِمَع َو  : ) یلاـعت هلوق  کلذـف  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) دّـمحم لوق  نع  هلوقأ  لـب  اذـه ، مکل  لوقأ  یلوق  نع  اـم  . نینمؤـملا مهناوـخإ  مارکإ 

لامعتسا و  هللا ، یف  ناوخإلا  قوقح  ءاضق  ًاضرف  اهمظعأ  و  ۀمامإلا ، ةّوبنلا و  داقتعا  دیحوتلا و  دعب  اهّلک  ضئارفلا  اوضق  [ 165 (، ] ِتاِحلاّصلا
نمؤم ال لثم  و  هل ، سأر  دسج ال  لثمک  هل ، ۀّیقت  نمؤم ال  لثم  (: » هلآو هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  [ . 166 . ] ّلجوّزع هللا  ءادعأ  نم  ۀّیقتلا 

نع هناسلب  ربعی  و ال  هنذُاب ، عمسیال  و  هنیعب ، رصبیال  و  هلقعب ، لّمأتیال  وهف  ۀحیحـص  اهّلک  هساوح  نم  لثمک  نینمؤملا ، هناوخإ  قوقح  یعری 
هتتاف دـق  محل  هعطق  کلذـف  هیلجرب  ءیـش  یلإ  ضهنی  و ال  هیدـیب ، ءیـشل  شطبیال  و  هججح ، ءادأـب  هسفن  نع  هراـکملا  عفدـیال  و  ۀـجاح ،

هورکم و ال عافدـل  اهنم  ًائیـش  لمعتـسی  مل  ساوحلا  يذ  ۀـلزنمب  یفط  یّتح  برـشی  ملف  درابلا  ءاملا  ترـض  . هراکملل ًاضرغ  راـص  عفاـنملا و 
نمؤملا لامعأ  لـضفأ  نم  ۀـّیقتلا  ( » مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ لاـق  [ . 167 «. ] ۀـفآ ّلکب  یلتبم  ۀـمعن  ّلک  بیلـس  وه  اذإف  بوبحم  عاـفتنال 

روحلا قوشو  نیبّرقملا  ۀکئالملا  ةّدوم  بلجتسی  نیقّتملا ، لامعأ  فرشأ  ناوخإلا  قوقح  ءاضق  و  نیرجافلا ، نع  هناوخإ  هسفن و  اهب  نوصی 
ۀـُّما و کله  اّمبر  اهکرت  نإ  و  مهلامعأ ، باوث  لثم  هبحاصل  ۀـُّما  اهب  هللا  حلـصی  ۀـّیقتلا  ّنإ  (: » مالـسلا اـمهیلع   ) ّیلع نب  نسحلا  لاـقو  « نیعلا

اهئاضق كرت  نإ  و  ناّیدلا ، کلملا  يذـّلا  یفلزلا  مظعت  نامحّرلا و  یلإ  ّببحت  ناوخإلا  قوقح  ۀـفرعم  ّنأ  و  مهکلهأ ، نم  کیرـش  اهکرات 
و انّودع ، نم  انّیلو  فرع  ام  ۀّیقتلا  الول  (: » مالـسلا امهیلع   ) یلع نب  نیـسحلا  لاقو  « ناّنملا میرکلا  دـنع  ۀـبترلا  رفـصی  نامحّرلا و  یلإ  تقمب 

اِمبَف ۀَبیصُم  ْنِم  ْمَُکباصَا  ام  َو   ) لوقی و ّلجوّزع  هللا  نکل  اهعیمج ، یلع  بتوعال  ام  ءیـش  تائّیـسلا  نم  فرع  ام  ناوخإلا  قوقح  ۀفرعم  الول 
بنذ و ّلک  نم  نینمؤملل  هللا  رفغی  (: » مالـسلا امهیلع   ) نیدـباعلا نیز  نیـسحلا  نب  ّیلع  لاقو  [ . 168 (. ] ریثَْکلا ْنَع  اوُفْعَی  َو  ْمُکیْدیَا  ْتَبَـسَک 

فرـشأ (: » مالـسلا امهیلع   ) یلع نب  دّـمحم  لاق  »و  ناوخالا قوقح  عییـضت  و  ۀـّیقتلا ، كرت  نیبنذ : ـالخ  اـم  ةرخـآلا  ایندـلا و  یف  هنم  هرّهطی 
لامعتسا (: » مالـسلا امهیلع   ) دّمحم نب  رفعج  لاقو  « ناوخإلا قوقحب  سفنلا  ذخأ  و  ۀّیقتلا ، لامعتـسإ  انتعیـش  نم  نیلـضافلا  ۀمئألا و  قالخأ 

تاقدـصلا و لضفأ  نم  ناوخإلا  قوقحب  ۀـفرعملا  مارکلا و  لاصخ  فرـشأ  نم  وهف  فئاـخلا  ییحی  وه  ناـک  نإـف  ناوخـإلا  ۀنایـصل  ۀـیقتلا 
و ههجو ــ  یف  کحضف  هتقاف  ّدس  هلئسی  نمؤم  ریقف  هرضحدق  و  مالـسلا ــ :) امهیلع   ) رفعج نب  یـسوم  لاقو  « تادهاجملا ّجحلا و  ةاوکزلا و 

مهرد ۀـئأم  هنم  بلط  ناک  دـق  و  تبلطام ، کتیطعأ  اهبـصت  مل  نإ  تبلط و  ام  فاعـضأ  ةرـشع  کتیطعا  اهتبـصأ  نإف  ۀلئـسم  کلئـسأ  لاق 
: لاق »؟ کیلإ یّنمتت  تنک  اذام  ایندـلا  یف  کسفنل  یّنمتلا  لعج  ول  (: » مالـسلا هیلع   ) لاقف . لس لجرلا : لاقف  . اهب شّیعتی  هتعاـضب  یف  اـهلعجی 

كاذ لاق : »؟ تیبلا لهأ  اـنل  ۀـیالولا  لئـست  مل  کـلاب  اـمف  (: » مالـسلا هیلع   ) لاـق . یناوخإ قوقح  ءاـضق  و  ینید ، یف  ۀـّیقتلا  قزرأ  نأ  یّنمتأ 
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: لاق و  مهرد ، یفلأ  هوطعأ  تنسحأ  (: » مالسلا هیلع  ) لاقف . تعنمام ّلجوّزع  ّیبر  لئسأو  تیطعأام  یلع  هللارکـشأانأف  هطعا ، مل  اذهو  هتیطعأ 
، موی ّلک  یف  ءارجألا  ذخ  انراد و  یلإ  فلتخاو  ۀنس  هب  رظتناف  ربدأ  ام  دعب  لبفتسیو  رئاب  عاتم  ّهنإف  صفعلا ــ  یف  ینعی  و  اذک ــ  یف  اهفرـصأ 

ّیلع ناک  .و  مهرد فلأ  نیثلثب  مهرد  یفلأب  يرتشإ  ناکام  عابف  رـشع ، ۀسمخ  دحاولل  صفعلا  نمث  یف  داز  دـق  اذإ  ۀنـس  هل  تّمت  اّملف  لعفف 
نأ ۀفاخم  هّریسی  نأرسجی  مل  هبکری  نإ  و  هبکری ، نأ  دحأ  هرـسجیال  هتـضار  كانه  و  بهـص ، سرف  هیدی  نیب  مالـسلا ) امهیلع   ) یـسوم نب 

: لاق هللاُذا ؟ هّریـُسا و  هبکرأ و  نأ  یل  نذات  أ  هللا ! لوسر  نبای  لاقف : نینـس ، عبـس  نبا  ّیبص  كانه  ناک  و  هرفاـحب ، هسودـی  هیمریف و  هب  ّبشی 
یسفن یلع  تدّدج  و  ةّرم ، ۀئام  نیرهاطلا  نیبّیطلا  هلآ  دّمحم و  یلع  تیّلص  نأب  هبکرأ  نأ  لبق  هنم  تقثوتـسا  دق  ّینأل  لاق : ؟ اذامل لاق : ؛ معن

دق هللا ! لوسر  نبای  سرفلا : يدانف  هّدک ، هبعُتا و  یّتح  هیّدعی  هّریـسی و  لاز  ام  هّریـسف و  هّریـس ، مالـسلا :) هیلع   ) لاق . تیبلا لهأ  مکل  ۀـیالولا 
(: مالـسلا هیلع   ) اضرلا لاق  . نمؤم تحت  كّربصی  نأ  کل  ریخ  وه  ام  لس  ّیبصلا  لاقف  . هتحت ینّربصف  ّالإ  و  هنع ، ینفعاـف  مویلا ، ذـنم  ینملآ 

یتنازخ لاومأ  نم  اهیراوج و  اهدـیبع و  يراد و  ّباود  نم  (: » مالـسلا هیلع   ) لاق ّیبصلا  لزن  اّملف  راس ، سرفلا و  نالف  ّربص  ّمهللا  قدـص ، »
کیفوی هللا  ّنإف  حرتقا ، یتف ! ای  لاق : ؟ حرتقا ام  لئسأ  وا  هللا ! لوسر  نبای  ّیبصلا : لاق  . ایندلا یف  نامیإلاب  هللا  كرهش  دق  نمؤم  ّکنإف  تئشام 

(: مالـسلا هیلع   ) اضرلا لاق  . کلذ نم  فرعأ  امب  لمعلاو  ناوخإلا ، قوقحب  ۀفرعملا  و  ۀنـسحلا ، ۀـّیقتلا  ّکبر  یل  لس  لاقف : . باوصلا حارتقال 
یلع هراوج  یف  بقن  ًانالف  ّنإ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  دّمحمل  لیق  .و  مه راثد  نیحلاصلا و  راعـش  لضفأ  تلئـس  دقل  کلذ ، هللا  كاطعأدـق 

هّبن راّنلا ، یف  طوس  فلأ  فلأ  ۀئام  نم  لهـسأ  کلذ  مالـسلا :) هیلع   ) یلع نب  دّمحم  لاق  . طوس ۀئام  سمخ  هوبرـض  ۀمهّتلاب و  هوذخأف  موق 
رهج نمؤم و  خأ  ّقح  عّیض  هباصا  ام  هباصا  يّذلا  هموی  ةادغ  یف  ّهنإ  لاق : ؟ هللا لوسر  نبای  کلذ  فیک  و  لیق : . کلذ رّفکی  یّتح  ۀبوتلا  یلع 

نیفلاخملا دنع  مهمتأف  هیطلاخم  هناوخإ و  یلع  رتسی  مل  هّیقتلا و  كرت  و  یهالملا ، یبأ  رورشلا و  یبأ  یهاودلا و  یبأ  لیضفلا و  یبأ  متشب 
بوتیل و هبنذ  اوفّرع  هیلا و  اوهّجوف  . ۀمهتلاب هوفذق  ۀّیلبلا و  هیلع  اوّوس  نیّذلا  مهف  ًاضیأ  وه  ضّرعت  و  مههورکم ، مهّبس و  مهنعلل و  مهضرع  و 

هیلإ هّجوف  . راهنلا لیللا و  نیب  هیف  قّرفیال  قبطم  یف  سبح  طوس و  ۀـئام  سمخ  برـض  یلع  هسفن  نّطویلف  لعفی  مل  نإف  هنم  طرف  ام  یفـالتی 
نورذتعی ةاشولا  هئاج  هنع و  یّلخ  لاملا و  هنم  ذُخا  صللاب و  رثع  یّتح  کلذ  نم  عرف  امف  هیف  رّـصق  دق  ناک  يذـّلا  خألا  ّقح  یـضق  باتف و 

قوقحب مهاضقأ  ۀـّیقتلاب و  مهملعأ  (: » مالـسلا هیلع   ) لاق ؟ ریخ لاصخ  نم  سانلا  لـمکأ  نم  مالـسلا :) اـمهیلع   ) دّـمحم نب  ّیلعل  لـیق  .و  هیلإ
عـضاوت نم  و  ًانأش ، هللا  دنع  مهمظعأ  اهل  ءاضق  مهّدـشأ  هناوخإ و  قوقحب  سانلا  فرعأ  (: » مالـسلا امهیلع   ) یلع نب  نسحلا  لاق  و  «. هناوخإ

هیلع  ) نینمؤملاریمأ ّیلع  درو  دـقل  و  «. ًاّقح مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبأ  نب  ّیلع  ۀعیـش  نم  و  نیقیّدـصلا ، نم  هللا  دـنع  وهف  هناوخإل  ایندـلا  یف 
، رـضحأف ماعطب  رمأ  ّمث  امهیدیأ  نیب  سلج  هسلجم و  ردـص  یف  امهـسلجأ  امهمرکأ و  امهیلإ و  ماقف  نبإ ، بأ و  نانمؤم  هل  ناوخإ  مالـسلا )

ذخأف مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریمأ بثوف  ءام ، لجرلا  دی  یلع  ّبصیل  ءاج  سبیلل و  لیدنم  بشخ و  قیربإ  تسطب و  ربنق  ءاج  ّمث  هنم ، الکأف 
و دـعقا ، لاق : ؟ يدـی یلع  ءاملا  ّبصت  تنأ  یناری و  هللا  نینمؤملاریمأ ! ای  لاق : و  بارتلا ، یف  لجرلا  غّرمتف  لـجرلا  دـی  یلع  ّبصیل  قیربـإلا 

فاعـضأ ةرـشع  لثم  ۀّنجلا  یف  ۀمدخ  کلذب  دیزت  کنع  لّضفتیال  کنم و  ّزیمتیال  يذـّلا  كاخأ  كاری و  ّلجوّزع  هللا  ّنإف  كدـی ، لسغا 
هتفرع و يّذلا  یّقح  میظعب  کیلع  تمـسُقا  مالـسلا :) هیلع  ) ّیلع هل  لاقف  . لجرلا دعقف  اهیف  هکلامم  یف  کلذ  بسح  یلع  ایندلا و  لهأ  ددع 

ّباّصلا ناک  ول  لسغت  تنک  امک  ًاّنئمطم  تلسغ  امل  کل  یتمدخ  نم  هب  کفرشأ  امل  ینبدن ، نأب  هنع  كازاج  یّتح  کعضاوت هللا  و  هتلّجب ،
ءاملا تبصل  هیبأ  نود  ینرضح  نبالا  اذه  ناک  ول  ینب ! ای  لاق : ۀیفنحلا و  نب  دّمحم  قیربإلا  لوان  غرف  اّملف  . کلذ لجرلا  لعفف  ًاربنق ، کیلع 

، نبإلا یلع  نبإلا  ّبصیلف  بألا  یلع  بألا  ّبص  دـق  نکل  ناکم ، یف  امهعمج  اذإ  هیبأ  نبا و  نیب  يّوسی  نأ  یبأی  دـق  هللا  نکل  و  هدـی ، یلع 
نیا رد  هچنآ  هصالخ  [ . 169 « ] ًاّقح ّیعیشلا  وهف  ًاّیلع  عّبتا  نمف  (: » مالـسلا امهیلع   ) یلع نب  نسحلا  لاق  .و  نبإلا یلع  ۀّیفنح  نب  دّمحم  ّبصف 

بجوم ناردارب ؛ قوقح  ءادا  : هک تسا  نیا  نآ ؛ هب  تخانش  تفرعم و  تلیضف  ناوخا و  قوقح  ءادا  هلیمج  لئاضف  زا  تسا  هفیرـش  ثیداحا 
لیمکت هلیـسو  ناسنا ؛ يارب  زا  و  تسا ، تمایق  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا هّمئا  تعافـش  هلیـسو  و  تشهب ، رد  هیلاع  تاماقم  لامکا  مامتا و 

نمؤم يوسب  نیعلاروح  قوش  هکئالم و  تّدوم  ثعاب  و  تسا ، اهنآ  عیمج  هب  نتفای  قیفوت  نامیا  لها  يارب  و  تسا ، تاریخ  تانسح و  همه 
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مهیلع  ) راهطا هّمئا  قالخا  فرشا  زا  نآ  .و  تسا وا  ناهانگ  شزرمآ  ببس  و  تسا ، وا  اب  لاعتم  دنوادخ  یتسود  لامک  بجوم  و  دوش ، یم 
هب لماع  و  تسا ، تادهاجم  عاونا  تاکز و  هقدص و  ّجح و  زا  لضفا  و  تسا ، نیحلاص  هّیجس  نیّبحم و  راعش  فرـشا  زا  و  تسا ، مالـسلا )
نآ كرت  تبوقع  .و  تسا مظعا  یـسکره  زا  هنأش ؛ ّلج  لاعتم  دـنوادخ  دزن  وا  نأش  و  تسا ، هدـیمح  لاصخ  رد  ناـمدرم  نیرتلماـک  زا  نآ 

ناسنا لاح  و  تسا ، وا  نامیا  هبترم  رد  ناصقن  لوصح  و  هدوب ، هلیمج  لئاضف  نیا  همه  زا  ناسنا  ّتیمورحم  ببـس  اهنآ  هب  لهج  اـی  قوقح 
بجوم نآ ؛ ءآدا  كرت  .و  دوش كاله  ات  دروخن  نآ  زا  و  دـشاب ؛ بآ  دزن  هک  تسا  یناشطع  صخـش  لاح  دـننام  اهنآ ؛ هب  لـهج  هطـساوب 

؛ دیامنن كرادت  یفالت و  دنکن و  دونـشخ  یـضار و  ار  ّقح  بحاص  ات  هک  تسا  یهانگ  نآ  و  تسا ، ناّنم  دنوادخ  دزن  رد  هدنب  هبتر  یتسپ 
تّدش تاّیـصوصخ  هلمج  زا  .و  دیامرف تبوقع  ترخآ  رد  ای  ایند  رد  هدیدش  تبوقع  هب  ار  وا  دنوادخ  هکنآ  رگم  دـش ، دـهاوخن  هدـیزرمآ 

نآ هب  تفرعم  يارب  زا  قیفوت  و  دـیامن ، اـعد  ًاـصوصخم  دـیاب  نمؤم  هدـنب  هک : تسا  نیا  اـهنآ  ءآدا  قوـقح و  نآ  هب  تفرعم  رما  رد  دـیکأت 
هلیمج لئاضف  نآ  هب  تبـسن  زین  و  هدـش ، دـیکأت  هّیقت  نسح  باب  رد  هچنآ  تسا  نینچمه  .و  دـیامن بلط  دـنوادخ  زا  ار  اهنآ  ءآدا  قوقح و 

و ناـسنا ؛ ضرع  لـها و  لاـم و  سفن و  تمالـس  هلیـسو  زین  و  تسا ، ناـمیا  ظـفح  بجوم  هّیقت  هک  تسا ، تباـث  اـهنآ  همه  هک  هروکذـم ؛
ببس و  تسا ، نینمؤم  هحلاص  لامعارد  ندوب  کیرش  هلیسو  و  تسا ، نمؤم  لامعا  فرـشا  زا  و  تسا ، روما  نیا  رد  ناردارب  ریاس  تمالس 

و تسا ، مارک  ناگدنب  هدیمح  لاصخ  فرشا  زا  و  تسا ، مالسلا ) مهیلع   ) راهطا هّمئا  قالخا  فرـشا  زا  .و  تسا قفانم  نمؤم و  نیب  ام  زییمت 
ات دوش  یمن  هدیزرمآ  نآ  هدننک  كرت  و  تسا ، ریخ  تافص  رد  نامدرم  نیرتلماک  زا  نآ  هب  لماع  .و  تسا نیحلاص  هّیور  راعـش و  لضفا  زا 

تّدـش تلیـضف و  رد  رابخا  زا  رگید  یـضعب  اب  نآ ، ماسقا  بتارم و  هّیقت و  نسح  ّتیفیک  اّما  .و  دوش التبم  هّیویند  هدـیدش  تبوقع  هب  هکنآ 
. دش رکذ  مشش  ّتیفیک  رد  نآ ، كرت  تّمذم  تّدش  نآ و  دیکأت 

نآ ءادا  تیفیک  ینامیا و  ناردارب  قوقح  نایب 

نایب و  ناردارب ، ماسقا  نایب  رد  مّود : بلطم  . نآ ءادا  ّتیفیک  قوقح و  ناـیب  رد  لّوا : بلطم  . دوش یم  ناـیب  بلطم  ود  نمـض  رد  راـتفگ  نیا 
. اهنآ زا  مسق  ره  هب  تبسن  قوقح  نآ  هب  لمع  مکح 

تسا ناسنا  هدهع  رب  هک  یقوقح  ماسقا 

هراشا

مـسق : تسا مسق  هس  رب  قوقح  نآ  و  دیامن ، ءادا  ّقح  يذ  هب  دیاب  هک  دوش  یم  مزال  ناسنا  هدهع  رب  یقوقح  مینادب  دیاب  الّوا  لّوا : بلطم  اّما 
هطـساوب نامیا  لها  همه  هب  قوقح  ّقلعت  ینعی  تسا ، هدومرف  مزال  ضرف و  ناگدنب  هدهع  رب  ار  اهنآ  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یقوقح  لّوا :

ّقلعت بجوم  اهنآ  رایتخا  هب  ناگدنب  دوخ  لعف  هکنآ  نودب  دـنراد  نامیا  مالـسا و  ناکرا  فصو  رد  هک  تسا  اهنآ  داّحتا  كارتشا و  نامه 
ـ  اهنآ دوخ  رایتخا  هب  قوقح  نآ  ّقلعت  ببـس  نکل  و  دریگ ، یم  ّقلعت  ناگدنب  هدهع  رب  هک  تسا  یقوقح  مّود : مسق  . دـشاب هدـش  قوقح  نآ 
ای نز  رهوش و  نیب  ام  هک  یقوقح  دننام  دـشاب ، یم  بوجو  ای  بابحتـسا  ای  زاوج  هجو  هب  لعف  نآ  باکترا  یلو  تسا ، ناشلمع ـ  لعف و  هب 

لعف هب  رایتخا و  هب  ناسنا  هدـهع  رب  هک  تسا  یقوقح  مّوس : مسق  . دـشاب یم  اـهنیا  لاـثما  هیاـسمه و  دـنزرف و  نیدـلاو و  اـی  درگاـش  ملعم و 
سک ود  نیباـم  داـسفا  یماّـمن و  ندز و  تمهت  ندرک و  تبیغ  دـننام  تمرح ، تیـصعم و  ملظ و  هجو  رب  نکل  و  دریگ ، یم  ّقلعت  شدوـخ 

. اهنیا لاثما  ندومن و  يرگ  هلیح  ای  روز  ملظ و  هب  رگید و  وحن  هب  نآ  نتفرگ  ای  ندرک ، تقرس  ار  یسک  لام  دننام  و  ندومن ،

رگیدکی هب  تبسن  ینامیا  ناردارب  لباقتم  قوقح 

هراشا
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رد قودـص  خیـش  و  یفاـک »  » رد ینیلک  مالـسالا  ۀـقث  هک  تسا  یتـیاور  هلمج  زا  و  تسا ، رایـسب  اـهنآ  ناـیب  رد  راـبخا  سپ  لّوا : مـسق  اـّما 
یلع ملسملا  ّقح  ام  هل : تلق  لاق : : هک دنا  هدرک  لقن  هیلع  هللا  تاولص  دّمحم  لآ  قداص  ترـضح  زا  سینخ  نب  یّلعم  زا  ناوخالا » ۀقداصم  »

مل هتعاط و  هللا و  ۀیالو  نم  جرخ  ًائیش  اهنم  عّیض  نإ  بجاو ، هیلع  وه  ّالإ و  ّقح  ّنهنم  ام  تابجاو  قوقح  عبس  هل  مالسلا :) هیلع  ) لاق ؟ ملسملا
ملعتو ظفحتال ، عّیضت و  نأ  فاخأ  قیفش ، کیلع  ّینإ  یّلعم  ای  مالسلا :) هیلع  ) لاق ؟ یهام كادف و  تلعج  هل : تلق  . بیـصن نم  هیف  نکی هللا 

نأ یناثلا : ّقحلا  .و  کسفنل هرکت  ام  هرکت  و  کسفنل ، ّبحت  ام  ّبحت  نأ  اهنم  ّقح  رسیأ  مالسلا :) هیلع  ) لاق . هللااب ّالإ  ةّوق  ال  هل : تلق  . لمعتالو
نأ عبارلا : ّقحلا  .و  کلجر كدـی و  کناسل و  کلام و  کسفنب و  هنیعت  نأ  ثلاـثلا : ّقحلا  .و  هرمأ عیطت  و  هتاـضرم ، عبّتت  هطخـس و  بنتجت 

کل نوکی  نأ  سداسلا : ّقحلا  .و  يرعی سبلت و  ءامظی و ال  يورتال و  عوجی و  عبـشتال و  نأ  سماخلا : ّقحلا  .و  هتآرم هلیلد و  هنیع و  نوکت 
بیجت همـسق و  ّربت  نأ  عباسلا : ّقحلا  .و  هشارف دـهمی  هماعط و  عضی  هبایث و  لسغیف  کمداخ  ثعبت  نأ  بجاوف  مداخ  کیخأل  سیل  مداـخ و 

و ةردابم ، هردابت  نکل  واهکلأسی  نأ  یلإ  هاجلت  اهئاضق و ال  یلإ  هردابت  ۀـجاح  هل  ّنأ  تملع  اذإ  و  هتزاـنج ، دهـشت  هضیرم و  دـیعت  هتوعد و 
( مالـسلا هیلع   ) ترـضحنآ تمدخ  دـیوگ : سینخ  نب  یلعم  ینعی : [ . 170 «. ] کیالوب هتیالو  هتیالوب و  کـتیالو  تلـصو  کـلذ  تلعف  اذإ 

هکنآ رگم  تسین  قوقح  نآ  زا  کـی  چـیه  هک  تسا  بجاو  ّقح  تفه  وا  يارب  زا  هک  دومرف : ؟ تسیچ ملـسم  رب  ملـسم  ّقـح  مدرک : ضرع 
يارب زا  و  دوش ، یم  جراـخ  وا  تعاـطا  زا  یهلا و  تیـالو  زا  ار  اـهنآ  زا  يزیچ  دـیامن  عیاـض  رگا  هک  یهجو  هب  وا ، هدـهع  رب  تسا  بجاو 

! یّلعم يا  دومرف : ؟ تسیچ قوقح  نآ  موش  تیادف  ناشیا  هب  متفگ  . تسین وا  یتسود  یگ و  هدنب  راثآ  زا  يرثا  هرهب و  وا  دوجو  رد  دـنوادخ 
دنوادـخ زا  يرای  دـیما  متفگ : دـیوگ : یم  . یئامنن لمع  يریگب و  دای  و  ینکن ، تظفاحم  یئامن و  عیاض  ار  اهنآ  هک  مفئاـخ  وت  هراـبرد  نم 

يارب زا  هچنآ  و  یشاب ، هتـشاد  تسود  زین  وا  يارب  يراد  تسود  تدوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  اهنآ  زا  ّقح  نیرتمک  دومرف : . مراد
رد و  ینک ، بانتجا  دوش  یم  وا  مشخ  ثعاب  هکیلاـمعا  زا  هک  تسا  نآ  مّود  ّقح  .و  یـشاب هتـشاد  تهارک  زین  وا  يارب  يراد ؛ تهارک  دوخ 

يرای تدوخ  ياپ  تسد و  نابز و  لام و  ناج و  هب  اروا  هکنآ  مّوس  ّقح  .و  ینک تعاطا  ار  وا  رما  و  یئامن ، یعـس  تسا  وا  يدونـشخ  هچنآ 
وا حالص  دشر و  ریخ و  هک  يرما  ره  رد  ار  وا  ینعی : . ) یشاب وا  تآرم  وا و  يامنهار  وا و  مشچ  هلزنم  هب  وا  يارب  هکنآ  مراهچ  ّقح  .و  ینک

هنسرگ وا  یشابن و  ریـس  وت  هکنآ  مجنپ  ّقح  و  (. یهد ناشن  وا  هب  دشاب  وا  كاله  رطخ و  ررـض و  بجوم  هچنآ  ینک و  تفتلم  اناد و  دشاب ؛
زا دشاب و  مداخ  وت  يارب  زا  هاگره  هکنآ  مشـش  ّقح  .و  دشاب هنهرب  وا  یـشابن و  هدیـشوپ  وت  و  دشاب ، هنـشت  وا  یـشابن و  باریـس  وت  و  دشاب ،

تخر دـنک و  مهارف  ار  وا  ماعط  دـیوشب و  ار  وا  سابل  هکنآ  يارب  یتسرفب  ار  تمداخ  هک  تسا  بجاو  سپ  دـشابن ، یمداخ  وت  ردارب  يارب 
تداـیع یـضیرم  لاـح  رد  ار  وا  و  ینک ، تباـجا  ار  وا  توعد  و  یئاـمن ، قیدـصت  ار  وا  مَسَق  هکنآ  متفه  ّقح  .و  دـنارتسگب وا  يارب  باوـخ 

هانپ هک  يراذگن  و  ینک ، لیجعت  نآ  حالصا  رد  تسا ؛ یتجاح  وا  يارب  زا  هک  یتسناد  هاگ  ره  هکنآ  و  يوش ، رضاح  وا  هزانج  رب  و  یئامن ،
، يدرک راتفر  نینچ  وا  اـب  هاـگره  .و  یئاـمنب وا  تجاـح  رما  رد  ار  تعرـس  هلجع و  لاـمک  و  دـنک ، لاوئـس  وت  زا  نآ  حالـصا  يارب  دروآ و 
زا نینچمه  . يا هدرک  لـمع  داـحتا  یقیقح  هفیظو  هب  ینعی  يا ، هدرک  لـصو  دوخ  یتسود  هب  ار  وا  یتسود  وا و  یتسود  هب  ار  دوخ  یتـسود 

یبأ نباـی  هنم : ءادـتبا  لاـقف  ۀـحلط ، نب  هللادـبع  روصنم و  نبا  اـنأ و  مالـسلا ) هیلع  ) هللادـبع یبأ  دـنع  تنک  لاـق : : هدـش تیاور  روـصنم  یبا 
یبأ نبا  لاقف  . ّلجوّزع هللا  نیمی  نع  ّلـجوّزع و  هللا  يدـی  نیب  ناـک  هیف  ّنک  نم  لاـصخ  ّتس  هلآو :) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  لاـق  . روفعی

هحصانی و  هلهأ ، ّزعأل  هرکی  ام  ملسملا  ءرملا  هرکی  و  هلهأ ، ّزعأل  ّبحی  ام  هیخأل  ملـسملا  ءرملا  ّبحی  لاقف : ؟ كادف تلعج  ّنه  ام  و  روفعی :
وه نإ  هحرفل  حرفف  هّمه  هّثب  ۀلزنملا  کلتب  هنم  ناک  اذإ  روفعی ؛ یبأ  نبای  لاق : ؟ ۀیالولا هحـصانی  فیک  لاق : روفعی و  یبأ  نبا  یکبف  . ۀـیالولا

(: مالـسلا هیلع  ) هللادـبع وبأ  لاق  ّمث  لاق : . هل ّلجوّزع  هللا  اعد  ّالإ  و  هنع ، جرف  هنع  جّرفی  ام  هدـنع  ناک  نإ  و  نزح ، وه  نإ  هنزحل  نزح  و  حرف ،
مهرونب ءیـضتسیف  ّلجوّزع  هللا  يدـی  نیب  ناک  اذـکه  ناک  نمف  انتبقاع ، اورظتنت  انبقع و  اوأطتا  و  انلـضف ، اوفرعت  نأ  انل  ثالث  مکل و  ثالث 

و روفعی : یبأ  نبا  لاقف  . مهلـضف نم  نوری  اّمم  شیعلا  مهأنهی  مل  مهنود  نم  مهاری  مّهنأ  ولف  هللا  نیمی  نع  نیّذلا  اّمأ  و  مهنم ، لفـسأ  وه  نم 
هللا یلـص  ) هللا لوسر  ّنأ  ثیدـحلا  کغلب  امأ  هللا ، رونب  نوبوجحم  مّهنإ  روفعی ؛ یبأ  نبای  لاقف : ؟ یلاـعت هللا  نیمی  نع  مه  نوری و  ـال  مهلاـم 
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اّوباحت نیّذلا  ءالؤه  لاقیف : ءالؤه ؟ ام  لئاسلا  لئـسی  ۀـیحاضلا ، ّلجوّزع  هللا  ِيدـی  نیب  شرعلا  نیمی  نع  ًاقلخ  ّنإ هللا  لوقی : ناک  هلآو ) هیلع 
یم هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) لوـسر ترـضح  هک  دوـمرفروفعی : یبا  نبا  هب  مالـسلا ) هـیلع   ) دّـمحم لآ  قداـص  ینعی : [ . 171 . ] هللا لـالج  یف 

وا تمارک  صاخ  ماقم  رد  ّلـجوّزع و  دـنوادخ  برق  رـضحم  هیلاـع  هجرد  رد  دـشاب ؛ هتـشاد  سک  ره  هک  تسا  تلـصخ  شـش  : » دـنیامرف
تـسود هک  تسنیا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ ؟ تسا مادک  لاصخ  نآ  موش ، تیادف  درک : ضرع  روفعی  یبا  نبا  سپ  . دوب دـهاوخ 

يارب هک  ار  هچنآ  دـشاب  هتـشاد  تهارک  و  دراد ، یم  تسود  دوخ  لها  نیرت  زیزع  يارب  هک  ار  هچنآ  دوخ  ردارب  يارب  زا  ملـسم  درم  درادـب 
وا اب  هنوگچ  درک : ضرع  و  دش ؛ نایرگ  روفعی  یبا  نبا  سپ  . دنادرگ صلاخ  ار  دوخ  یتسود  وا  يارب  و  دراد ، تهارک  دوخ  لها  نیرتزیزع 
ّمه وا و  لاح  زا  دشاب ، هدوب  ّتبحم  صولخ  ماقم  رد  شردارب  هب  تبـسن  هاگره  روفعی ! یبا  نبا  يا  دومرف : ؟ دـیامن صلاخ  ار  دوخ  یتسود 

دشاب نوزحم  رگا  و  دوش ، یم  دونشخ  وا  یلاحـشوخ  يارب  مه  وا  دشاب ؛ لاحـشوخ  شردارب  رگا  سپ  درک ، دهاوخ  وجتـسج  صّحفت و  وا 
و دیامن ، عفر  ار  وا  نزح  سپ  دـیامن ، وا  زا  نزح  عفر  هک  هکیا  هلیـسو  وا  دزن  رگا  لاح  نیا  رد  و  دوش ، یم  نوزحم  وا  نزح  يارب  زا  مه  وا 
هس و  رگیدکی ، هب  تبسن  تسا  امـش  يارب  زا  تلـصخ  هس  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  سپ  . دنک یم  اعد  وا  يارب  زا  دشابن  رگا 

و دیئامن ، ادیپ  تفرعم  ام ؛ صوصخم  لضف  هب  هکنآ  هب  دینک ، ادا  ار  نآ  دیاب  هک  ام  يارب  زا  تسا  یّقح  ینعی  دراد ، ّقلعت  ام  هب  مه  تلصخ 
دشاب تافص  نیا  ياراد  سکره  سپ  . دیشاب هتـشاد  ار  ام  تنطلـس  تلود و  روهظ  جرف و  راظتنا  و  دیئامن ، تعباتم  نام  لعف  لوق و  رد  ار  ام 

دنهاوخ اهنآ  رون  زا  رون  بسک  تسا  رت  تسپ  اهنیا  زا  ناشماقم  هک  یئاهنآ  ،و  دوب دهاوخ  ّلجوّزع  دـنوادخ  برق  رـضحم  یلاع و  ماقم  رد 
زا رت  تسپ  هکیناسک  ار ؛ اهنآ  دـننیبب  هچنانچ  رگا  سپ  دنـشاب ، یم  لاعتم  دـنوادخ  تمارک  صاخ  هعیفر  هبترم  رد  هک  یئاـهنآ  اـّما  و  دومن ،

یمن ار  اهنآ  هنوگچ  درک : ضرع  روفعی  یبا  نبا  سپ  . دننیبب اهنآ  ماقم  يدنلب  زا  هک  هچنآ  هطساوب  اهنآ ، شیع  دش  دهاوخ  راوگان  دنیاهنآ ،
هکیتسردب دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ سپ  ؟ دنـشاب یم  دـنوادخ  صاخ  تمارک  زا  ینایامن  ماقم  نینچ  رد  اهنآ  هکنآ  لاح  و  دـننیب ،

دنوادخ يارب  زا  : » هک تسا  هدیـسرن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  وت  هب  ثیدـح  نیا  ایآ  دـنناهنپ ، روتـسم و  دـنوادخ  رون  هب  اهنیا 
ياهتروص هک  دنـشاب ، یم  یهلا  تمارک  صاخ  ماـقم  رد  و  ّلـجوّزع ، دـنوادخ  برق  رـضحم  رد  شرع  تسار  بناـج  رد  هک  تسه  یقلخ 

هک دنیناسک  اهنیا  هک : دش  هداد  باوج  سپ  ؟ دنیناسک هچ  اهنیا  هک : دش  لاوئـس  . تسا رت  نشور  هدنبات و  باتفآ  زا  رتدیفـس و  فرب  زا  اهنآ 
ردارب باستنا  هظحالم  ضحم  نمؤم  ناردارب  اب  اهنآ  زا  کی  ره  یتسود  ینعی : . دننک یم  یتسود  دـنوادخ  يراوگرزب  يارب  زا  رگیدـکی  اب 

يراوگرزب هظحالم  تهج  زا  تسا  هدازهاش  هب  ّتبحم  مارکا و  دـننام  نیا  و  نامیا ، فصو  هطـساوب  تسا ، لاـعتم  دـنوادخ  هب  اـهنآ  نمؤم 
. تسا ناطلس  دنزرف  هکنآ  تهج  هب  و  ناطلس ،

قداص ماما  ثیدح  رد  مهم  تیصوصخ  هس 

لمتـشم هکنآ  لّوا : ّتیـصوصخ  . تسا همیظع  هفیرـش  تیـصوصخ  هس  رب  لمتـشم  عماج و  هک  تسا  یثیدح  هفرط  فیرـش ؛ ثیدـح  نیا  و 
لیبق زا  تسا ، مزال  ناگدـنب  هدـهع  رب  هک  مالـسلا ) مهیلع   ) دـنوادخ نیموصعم  نیرهطا  ءاـیلوا  همیظع  قوقح  همه  رب  عماـج  ناـیب  هب  تسا 

لاح رد  اهنآ  يرای  ترصن و  و  اهنآ ، جرف  رد  ياعد  و  اهنآ ، رب  نداتسرف  تاولـص  و  کیدزن ، رود و  زا  اهنآ  ترایز  و  اهنآ ، رب  نداد  مالس 
رّسیم نآ  هب  تّدوم  ترـصن و  لوصح  دشاب و  هتـشاد  ناسنا  هب  ّقلعت  هک  رگید  ياهزیچ  نابز و  اپ و  تسد و  لام و  هب  و  شیاسآ ؛ یتخس و 

یّتح تادوجوم  عیمجرب  اراـهنآ  نداد  تلیـضف  رگیدو  . جـئاوح عیمج  رد  اـهنآ  هب  نتـسج  ماـصتعا  کّـسمت و  لّـسوت و  موزل  رگید  .و  دوش
اهنآ لضف  هب  نتشاد  تفرعم  مزاول  زا  هلمج  نیا  هک  نطاب ، رهاظ و  رد  اهنآ  ءادعا  اب  ینمشد  رگید  و  (. مالـسلا مهیلع  ) ماظع مزعلا  یلواءایبنا 

زا هدیدرگ  رهاظ  اهنآ  زا  هچنآ  رد  میلست  موزل  و  دنا ، هدومرف  هک  دروم  ره  رد  اهنآ ، ثیداحا  رابخا و  مّهفت  يریگدای و  موزل  رگید  .و  تسا
مهف و ناصقن  تهج  زا  نآ  تمکح  ناسنا  رب  هچنآ  رد  ول  و  تسا ، ّقح  قدـص و  اهنآ  عیمج  هکنآ  هب  ینابز  یبلق و  فارتعا  و  لعف ، لوق و 

اهنیا همه  هک  تسا ، هنسح  قالخا  موسر و  بادآ و  رد  اهنآ  هلیمج  هدیمح و  فاصوا  لاوحا و  زا  يوریپ  موزل  رگید  .و  دشاب یفخم  كرد 
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لام و ناج و  رب  هک  یتاهورکم  تائالتبا و  زا  دـیامن  یم  هدـهاشم  ناسنا  هچنآ  رد  ربص  موزلرگید  .و  تسا اهنآ  زا  يوریپ  عاـّبتا و  مزاول  زا 
تلود و روـهظ  ناـمز  رد  هک  اـهنآ  میظع  جرف  روـهظ و  راـظتنا  رگید  ،و  دوـش یم  دراو  رارـشا  ءادـعا و  زا  وا ؛ يوربآ  ضرع و  هداوناـخ و 
زا نزح  فئاظو  هب  لمع  و  اهنآ ، رورس  رد  ندوب  رورـسم  اهنآ و  نزح  رد  ندوب  نوزحم  موزل  رگید  .و  تسا هدش  هداد  هدعو  نانآ  تنطلس 

نتشاد راظتنا  مزاول  زا  اهنیا  لاثما  اهنیا و  همه  هک  اهنآ ، رورس  تاقوا  رد  رورس  فئاظو  هب  لمع  و  اهنآ ، تبیصم  تاقوا  رد  ءازع  هماقا  لیبق 
عماج هک  ینایب  هب  تسا  لمتـشم  هکنآ  مّود : تیـصوصخ  . تسا نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  اهنآ  يارب  زا  هّیهلا  تنطلـس  تلود و  تبقاع و 

نآ هلمج  زا  . تسا هدـش  نایب  يرگید  رایـسب  رابخا  سینخ و  نب  یّلعم  ثیدـح  رد  قوقح  نآ  هک  تسا ، ینامیا  ناردارب  مزـال  قوقح  همه 
وا هب  هکنآ  و  دشاب ، وا  لام  لها و  ظفاح  وا ؛ تبیغ  لاح  رد  و  دشاب ، دوخ  نمؤم  ردارب  هانپ  تشپ و  واروضح ؛ رد  نمؤم  هک  تسنآ  قوقح ؛
هک يرما  رد  و  دورب ، وا  ربق  ترایز  هب  ندرم  رد  و  دورب ، وا  ندید  هب  وا  تایح  رد  و  یشاب ، یم  نم  نمـشد  وت  دیوگن : وا  هب  و  دیوگن ، فا 

حـضاو ناسنا  يارب  زا  نآ  رد  رذع  تّجح و  و  دشاب ، یبلق  دصق  رد  ای  دشاب  هدرک  ای  دشاب  هتفگ  رد  دـشابن ــ  حـضاو  ناسنا  رب  نمؤم  ردارب 
و دنک ، وفع  ار  وا  شزغل  اطخ و  و  دیامن ، ّدر  ار  وا  تبیغ  و  دیوگب ، هیمـست  ار  وا  هسطع  هکنآ  رگید  .و  دـنکن وا  هرابرد  دـب  نامگ  دـشابن ــ 

لوبق ار  وا  فراعت  هّیده و  و  دهد ، باوج  ار  وا  مالـس  و  دنک ، لوبق  ار  وا  رذع  و  دـیامن ، رهاظ  ار  وا  لامک  لضف و  و  دـناشوپب ، ار  وا  بیع 
دیامن وا  میلعت  وا  هب  ار  یمالک  ینعی  دنک ــ  نیقلت  وا  هب  ار  شمـصخ  رب  لیلد  تّجح و  هکنآ  رگید  .و  دیامن ّصحفت  وا  هدشمگ  زا  و  دـنک ،

رد ار  وا  و  دیامن ، عنم  ندرک  ملظ  زا  ار  وا  و  دنک ، يرای  وا ؛ زا  ملظ  عفد  هب  یمولظم  لاح  رد  ار  وا  و  دیامنب ــ  ار  دوخ  ّقح  تابثا  دناوتب  هک 
يرگید رگا  ندومن  ءادا  اب  و  دـشاب ، ضرق  بحاـص  دوخ  رگا  وا  هب  ندیـشخب  اـب  ضرق ــ  نید و  زا  ار  وا  هّمذ  و  دراذـگن ، او  دوخب  دـئادش 
یتسود عطق  تقرافم و  ببـس  نیا  هب  و  دیامنن ، وا  زا  تیاکـش  هلگ و  و  دجنرن ، وا  زا  دوز  هکنآ  رگید  .و  دیامن يرب  دشاب ــ  ضرق  بحاص 

وا ناتسود  اب  دشاب ؛ دنوادخ  ياضر  اب  قفاوم  هک  یئاج  رد  ینعی  دشاب ، نمشد  وا  نمشد  اب  و  تسود ؛ وا  تسود  اب  و  دیامنن ، وا  زا  ار  دوخ 
یف تـالاوم  بتارم  زا  ّتبحم و  صولخ  مزاول  زا  دوب  یّلعم  ثیدـح  رد  هچنآ  قوقح و  نیا  همه  .و  دـشاب نمـشد  وا  نانمـشد  اـب  تسود و 
نیا زا  مادکره  و  تسا ، روکذـم  روفعی  یبا  نبا  ثیدـح  نیا  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) يوبن شیامرف  رد  ود  ره  هک  دـشاب ، یم  هللا  لالج 

رد هلیلج ؛ همیظع و  ياهباوث  لئاضف و  هناگادـج  کـیره  يارب  زا  و  تسا ، هدـش  دراو  دـیکأ  دـیکأت  هجو  هب  يرایـسب  ثیداـحا  رد  قوقح ؛
ینامیا و ناردارب  یتسود  ماقم  لضف و  نایب  تسا  لمتـشم  فیرـش  ثیدح  نیا  هکنآ  مّوس : تیـصوصخ  . تسا هدـیدرگ  نایب  يدایز  رابخا 
زا هچنآ  تساهنآ  هلمج  زا  هک  تسا ، هدـش  دراو  هکیا  هریثک  لئاضف  همه  يارب  تسا  یعماـج  ناـیب  نآ  هک  ار  رگیدـکی  قوقح  ندومن  ءادا 

تسا هیانک  هللا » شرع  نیمی  یف  هللا  نیمی  نع  ّلجوّزع و  هللا  يدی  نیب   » نمؤم هدنب  ِندوب  هک  ارچ  دش ، رکذ  مالـسلا ») هیلع  ) مامارینمریـسفت »
ثیدـح نآ  رد  هک  ءایـض  رون و  لامک  نآ  اب  دـیجم  شرع  رد  ینعی  تسا ، عیفر  ماقم  نآ  رد  هیهلا  هّصاـخ  تمارک  هب  هدـنب  برق  تیاـغ  زا 

سودرف و ندـعو و  تشهب  رد  هچنآ  ینعی  هیهلا ؛ تاـمارک  عیمج  نآ  رد  هک  تسا  یلیلج  ماـقم  لـضف و  نآ  سپ  . تسا هدـش  رکذ  فیرش 
و هللادـی » نیب   » ینعی رینم  ریبعت  ود  نیا  زا  .و  تسا لـصاح  تسا ؛ تاـمارک  همه  هجرد  ياـهتنم  نآ  و  هدـش ، هداد  هدـعو  نینمؤم  هب  ناوضر 
زا دنشاب  یم  هللا » نیمی  نع   » هک یئاهنآ  ینعی  مّود  هفیاط  و  دنشاب ، یم  هفئاط  ود  عیفر  ماقم  نیا  بحاص  هک : دوش  یم  رهاظ  هللا » نیمی  نع  »

هدـش هراشا  یمّود  تیّلـضفا  هفئاط و  ود  نیا  هب  ثیدـح ؛ نیا  رد  هچنانچ  دنلـضفا ، دنـشاب  یم  هللا » يدـی  نیب   » هک یئاهنآ  ینعی  لّوا  هفیاـط 
یم نایب  ار  اهنآ  لضف  هک  رخآ  ات  ّلجوّزع »... هللا  شرع  نیمی  نع  نیذـّلا  اّمأ  و  : » دومرف اهنآ  لضف  نایب  لّوا و  هفئاط  رکذ  زا  دـعب  هک  تسا 

نیمی نع   » و هللا » يدی  نیب   » ریبعت هک  دش  رکذ  هکنآ  هطـساوب  دوش ، یم  موهفم  فیرـش  ریبعت  ود  نآ  لصا  زا  هروبزم  ّتیلـضفا  نیا  .و  دـنک
هب تبـسن  رما  نیا  .و  تسا دیجم  شرع  رد  وا  تمارک  لحم  رد  ّلجوّزع  دنوادخ  برق  رـضحم  رد  هدـنب  تمارک  هجرد  یهتنم  زا  هیانک  هللا »

هتسشن ناطلس  لباقم  رد  هکنآ  زا  هناهاش  تامارک  رد  دشاب ؛ هتـشاد  رارق  ناطلـس  رانک  رد  سک  ره  اریز  تسا ، حضاو  یناطلـس  ره  رـضحم 
رد هک  یئاهنآ  هب  تبـسن  تسا  روضح  بتارم  یلعا  و  تسا ، یناطلـس  ّصاخ  تمارک  ماـقم ؛ ود  ره  دـنچره  تسا ، لـضفا  فرـشا و  دـشاب 

حضاو دشاب ــ  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) يوبن تاملک  عماوج  هلمج  زا  هک  فیرش ــ  ثیدح  نیا  زا  نینچمه  .و  دنعقاو وا  رضحم  یـشاوح 
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لمع نیا  دیاب  هک  تسا ، رگیدکی  قوقح  ءادا  مه و  اب  اهنآ  تالاوم  هطساوب  عیفر  ماقم  نیا  هب  نمؤم  ناگدنب  ندش  زئاف  طرـش  هک : دیدرگ 
رکذ نآ  حیـضوت  رد  هک  ینایب  هب  دـنوادخ  يراوگرزب  لالج و  يارب  زا  و  دـشاب ، ملاس  هّیویند  تاهج  هّیناسفن و  ياـهاوه  هبئاـش  زا  هفیرش ؛

ءاهب و رون و  هبترم  نآ  ددرگ ، رترود  ایر  ایند و  اوه و  زا  و  دوش ، رتلماک  صولخ ؛ هبترم  نیا  دنچره  سپ  . دـشاب ضحم  صلاخ و  دـیدرگ ــ
رهاـظ و تسا ؛ هدـیدرگ  دراو  قوقح  ءادا  رد  دـیکأت  باـب  رد  هک  يراـبخا  زا  و  دـیدرگ ، دـهاوخ  یلعا  مظعا و  برق ؛ ماـقم  نآ  رد  ءاـیض 

سکره رد  هفیرـش  تفـص  نیا  هچره  سپ  تسا ، نامیا  فصو  همیظع ؛ قوقح  نیا  ّقلعت  رد  ببـس  لصا و  هدـمع و  هک : دوش  یم  حـضاو 
لضفا و نآ  باوث  رجا و  و  دوش ، یم  رتدیدش  وا  ّقح  رد  اهنآ  ءادا  موزل  دیکأت  و  دوش ، یم  رتگرزب  وا  هب  تبـسن  قوقح  نیا  دـشاب ، رتلماک 

. ددرگ یم  رثکا 

دریگ یم  قلعت  ناگدنب  هدهع  رب  هک  یقوقح 

هراشا

بوجو هجو  هب  دنروآ  یم  اجب  لمع  لعف و  هب  هک  تسا  اهنآ  دوخ  رایتخا  نآ  ببس  و  دریگ ، یم  ّقلعت  ناگدنب  هدهع  رب  هک  یقوقح  ینعی :
و تیعر ، ناطلـس و  نیبام  و  كولمم ، کلام و  نیب  ام  و  مّلعتم ، ملاع و  نیبام  و  هجوز ، جوز و  نیب  ام  قوقح  دـننام  هحابا ، ای  بابحتـسا  ای 

. هیاسمه نیبام  و  دلو ، نیدلاو و  نیبام 

نیدباعلا نیز  ترضح  قوقح  هلاسر  زا  ییاهزارف 

و تسا ، رایـسب  اهنآ ؛ كرت  ّمذ  تّدـش  نایب  و  اهنآ ، باوث  لضف و  ترثک  نایب  و  اـهنآ ؛ ءادا  دـیکأت  ناـیب  قوقح و  نآ  ناـیب  رد  راـبخا  سپ 
یقوقح همه  نایب  رد  هیلع  هللا  تاولـص  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  قالخالا » مراکم   » باطتـسم باتک  رد  هچنآ  رکذ  هب  اجنیا  رد  نکل 
حراوج ءاضعا و  زا  ّلجوّزع و  دنوادخ  زا  قوقح  زا  یضعب  رکذ  زا  دعب  ترضح  . دوش یم  افتکا  دریگ ؛ یم  ّقلعت  ناسنا  هب  تهج  ره  زا  هک 

ّنأ و  ناطلـسلا ، نم  کیلع  هل  ّلجوّزع  هللا  لعج  امب  کیف  یلتبم  ّهنأ  و  ۀـنتف ، هل  تلعج  ّکنأ  ملعت  نأ  ناطلـسلا : ّقح  و  :» دومرف تادابع  زا  و 
، هل میظعتلا  ملعلاب : کسئاس  ّقح  .و  ءوس نم  کیلإ  یتأی  امیف  هل  ًاکیرـش  نوکت  و  ۀکلهتلا ، یلإ  كدیب  یقلتف  هطخـسل  ضرعتت  نأ ال  کیلع 

وه نوکی  یّتح  ءیـش  نع  هلئـسی  ًادـحأ  بجت  نأ ال  و  کـتوص ، عفرت  ـال  نأ  و  هیلع ، لاـبقإلا  و  هیلإ ، عامتـسالا  نسح  و  هسلجمل ، ریقوتلا  و 
و ال هبقانم ، رهظت  هبویع و  رتست  نأ  و  كدنع ، رکذ  اذإ  هنع  عفدت  نأ  و  ًادحأ ، هدنع  باتغتال  ًادحأ و  هسلجم  یف  ثدحی  و ال  بیجی ، يذـّلا 

ّقح اّمأ  .و  سانلل همسا ال  ّلج  هملع هللا  تمّلعت  هتدصق و  ّکنأب  هللا  ۀکئالم  کل  دهش  کلذ  تلعف  اذإف  ًاّیلو ، هل  يداعتال  ًاّودع و  هل  سلاجت 
کتیعر ّقح  اّمأ  .و  قلاخلا ۀیـصعم  یف  قولخمل  ۀـعاط  ّهنإف ال  ّلجوّزع ، هللا  کطخـسی  امیف  ّالإ  هیـصعت  هعیطت و ال  نأـف  کـلملاب : کـسئاس 

مهلهج و ال مهل  رفغت  و  میحرلا ، دلاولاک  مهل  نوکت  مهیف و  لدعت  نأ  بجیف  کتّوق ، مهفعضل و  کتّیعر  اوراص  مّهنأ  ملعت  نأف  ناطلسلاب :
کلعج اّمنإ  ّلجوّزع  هللا  ّنأ  ملعت  نأف  ملعلاب : کتیعر  ّقح  اّمأ  .و  مهیلع ةّوقلا  نم  كاتأ  ام  یلع  ّلـجوّزع  هللا  رکـشت  و  ۀـبوقعلاب ، مهلجاـعت 

نم هللا  كداز  مهیلع  ربحتت  مل  مهب و  قرخت  مل  ساـنلا و  میلعت  یف  تنـسحأ  نإـف  هنئازخ  نم  کـل  حـتف  ملعلا و  نم  كاـتأ  اـمیف  مهل  ًاـمّیق 
هئاهب و ملعلا و  کبلـسی  نأ  ّلجوّزع  هللا  یلع  ًاّـقح  ناـک  کـنم  ملعلا  مهبلط  دـنع  مهب  تقرخ  وأ  کـملع  ساـنلا  تعنم  تنأ  نإ  و  هلـضف ،

کیلع هللا  نم  ۀـمعن  کلذ  ّنأ  ملعتف  ًاسنُا ، ًانکـس و  کل  اهلعج  ّلـجوّزع  هللا  ّنأ  ملعت  نأـف  ۀـجوزلا : ّقح  اـّمأ  .و  کـّلحم بولقلا  نم  طقـسی 
توفع تلهج  اذا  و  اهوسکت ، اهمعطت و  كریـسأ و  اّهنأل  اهمحرت  نأ  کیلع  اهل  ّنإف  بجوأ  اهیلع  کّقح  ناک  نإ  اـهب و  قفرت  اـهمرکتف و 

ّلجوّزع و هللا  نود  هتعنـص  ّکنأل  هکلمت  مل  کمد  کمحل و  کُّما و  کیبأ و  نبا  کبر و  قلخ  ّهنأ  ملعت  نأف  ککولمم : ّقح  اـّمأ  .و  اـهنع
هاّیإ کعدوتـسا  هیلع و  کنمتئأ  کل و  هرّخـس  ّمث  کلذ  كافک  ّلجوّزع  هللا  نکل  ًاـقزر و  هل  تجرخأ  ـال  و  هحراوج ، نم  ًائیـش  تقلخ  ـال 

ّالإ ةّوقال  و  ّلجوّزع ، هللا  قلخ  بّذـعت  هلدبتـسا و ال  هتهرک  نإ  و  کیلإ ، هللا  نسحأ  امک  هیلإ  نسحأـف  هیلإ ، ریخ  نم  هیتأـی  اـم  کـل  ظـفحیل 
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عیمجب کیقو  و  ًادحأ ، دحأ  یطعیالام  اهبلق  ةرمث  نم  کتطعأ  و  ًادحأ ، دحأ  لّمحتی  ثیح ال  کتلمح  اّهنأ  ملعت  نأف  کُّما : ّقح  اّمأ  .و  هللااب
کیقو و  کلجأل ، مونلا  رجهت  کّلظت و  یحـضت و  كوسکت و  يرعت و  کیقـست و  شطعت و  کمعطت و  عوجت و  نأ  لابت  مل  اهحراوج و 

، نکت مل  هالول  ّکنأ  و  کلـصأ ، ّهنأ  ملعت  نأف  کیبأ : ّقح  اّمأ  .و  هقیفوت هللا و  نوعب  ّالإ  اهرکـش  قیطت  ـال  کـّنإف  اـهل  نوکتل  دربلا و  ّرحلا و 
اّمأ .و  هللااب ّالإ  ةّوقال  و  کلذ ، ردق  یلع  هرکـشأ  هللا و  دمحأف  هیف  کیلع  ۀـمعنلا  لصأ  كابأ  ّنأ  ملعاف  کبجعی  ام  کسفن  یف  تیأر  امهمف 
یلع ۀلالدلا  بدألا و  نسح  نم  هتیلو  اّمع  لوئسم  ّکنأ  و  هّرش ، هریخب و  ایندلا  لجاع  یف  کیلإ  فاضم  کنم و  ّهنأ  ملعت  نأف  كدلو : ّقح 
لاق نأ  یلإ  هیلإ . ۀـئاسإلا  یلع  بقاعم  هیلإ  ناسحإلا  یلع  باثم  ّهنأ  لمعی  نم  لمع  هرمأ  یف  لمعاف  هتعاط  یلع  هل  ۀـنوعملا  ّلـجوّزع و  ّهبر 

کنیب و امیف  ءاعدلا  هل  صلخت  ۀنـسحلا و  ۀلاقملا  هبـسکت  و  هفورعم ، رکذـت  هرکـشت و  نأف  کیلع : فورعملا  يذ  ّقح  اّمأ  و  (: مالـسلا هیلع  )
و (: مالـسلا هیلع   ) لاق نأ  یلإ  هتافاک . ًاموی  هتافاکم  یلع  تردق  نإ  ّمث  ًۀینالع ، ًاّرـس و  هترکـش  دـق  تنک  کلذ  تلعف  اذإف  ّلجوّزع ، هللا  نیب 

نإ و  هیلع ، هترتس  ءوس  هیلع  تملع  نإف  ةروع  هل  عبتتـال  و  ًاـمولظم ، ناـک  اذإ  هترـصن  و  ًادـهاش ، همارکإ  و  ًاـبئاغ ، هظفحف  كراـج : ّقح  اـّمأ 
و ال ۀمیرک ، ةرشاعم  هرشاعت  و  هبنذ ، رفغت  و  هترثع ، لیقت  و  هتّدش ، دنع  هملست  و ال  هنیب ، کنیب و  امیف  هتحـصنف  کتحیـصن  لبقی  ّهنأ  تملع 

ظفحت و  هترظانم ، نود  کیأرب  لمعتال  همکح و  نود  مکحتال  و  هتیعر ، رـضح  نإ  و  هتیفک ، باغ  نإف  کیرـشلا : ّقح  اـّمأ  .و  هللااـب ّـالإ  ةّوق 
لصح ام  و  [ . 172 «. ] هللااب ّالإ  ةّوق  و ال  انواختی ، ملام  نیکیرشلا  یلع  ّلجوّزع  هللا  دی  ّنإف  هرمأ ، نم  ناه  وأ  ّزع  امیف  هنوخت  هلام و ال  نم  هیلع 
ببـس هب  تسا  هدیدرگ  ناحتماوت  هرابرد  وا  و  يا ، هدش  وا  ناحتما  ببـس  وت  ینادب  هک  تسا  نآ  ناطلـس  ّقح  : هکنآ تاشیامرف  نیا  همجرت 

رد وا ؛ بضغ  طخس و  ضرعم  رد  ار  دوخ  هکنآ  تسا  وت  هدهع  رب  هکیتسردب  و  تسا ، هداد  رارق  وت  رب  ار  وا  نتشاد  تنطلـس  دنوادخ  هچنآ 
کیرـش دوش  عقاو  وت  هب  تبـسن  وا  زا  هک  يدـب  نآ  هاـنگ  رد  وا  اـب  و  یـشاب ، هتخادـنا  هکلهم  رد  دوخ  تسد  هب  ار  دوـخ  هکنآ  اـت  يرواـین 

شوگ بوخ  وا  بناـج  هب  و  يراد ، هگن  ار  وا  سلجم  مارتـحا  و  تسا ، وا  يارب  زا  ندومن  میظعت  ملع ؛ رد  وت  راـیتخا  بحاـص  ّقح  .و  يوش
وت دیامن  لاوئـس  وا  زا  ار  يزیچ  هک  سک  ره  هکنآ  و  یئامنن ، دنلب  ار  دوخ  يادـص  وا  رب  هکنآ  و  یهد ، رارق  وا  يارب  ار  دوخ  هجوت  و  ینک ،

و یئامنن ، وا  دزن  ار  یـسک  تبیغ  هکنآ  و  ینکن ، نایب  وا  سلجم  رد  ار  یـسک  لاح  هکنآ  و  دـهد ، باوج  وا  دوخ  هکنآ  اـت  یهدـن ؛ باوج 
اب هکنآ  و  یئامن ، رهاظ  ار  وا  ياه  تلیـضف  و  یناشوپب ، ار  وا  ياهبیع  هکنآ  و  یئامن ، عفد  دوش ؛ دای  یبیع  يدب و  هب  وت  دزن  وا  هاگره  هکنآ 

هکنآ هب  دنهد  یم  تداهش  وت  يارب  دنوادخ  هکئالم  يدرک  نینچ  هاگره  سپ  . يزرون ینمـشد  وا  تسود  اب  و  ینکن ، تسلاجم  وا  نمـشد 
هطساوب وت ؛ رایتخا  بحاص  ّقح  اّما  .و  مدرم يارب  زا  هن  يا  هتفرگ  دای  همسا  ّلج  دنوادخ  يارب  زا  ار  وا  ملع  يا ، هدرک  هجوت  وا  بناج  هب  وت 

؛ دوـش دـنوادخ  بـضغ  بجوـم  هـچنآ  رد  زج  و  ینک ، تعاـطا  ار  وا  یهن  رما و  هـک  تـسا ؛ نآ  یگدرب ــ  ینعی  ار ــ  وـت  وا  ندوـب  کـلام 
لـصاح نآ  هب  قلاخ  ینامرفان  تفلاخم و  هک  يزیچ  رد  یقولخم  چـیه  يارب  ینداد  نامرف  تعاـط و  ّقح  هکنآ  هطـساوب  یئاـمنن ، تفلاـخم 

تیعر وت ; یئاناوت  ناشلاح و  فعض  هطـساوب  اهنآ  هکنآ  ینادب  هک  تسا  نآ  يراد ؛ اهنآ  رب  تنطلـس  هک  وت  ّتیعر  ّقح  اّما  .و  تسین دوش ؛
اهنآ ینادان  لهج و  زا  و  یـشاب ، نابرهم  ردـپ  اهنآ  يارب  زا  و  ینک ، راتفر  لدـع  هقیرط  هب  اهنآ  نیب  اـم  هک  تسا  بجاو  سپ  دـنا ، هدـش  وت 

تنطلـس و زا  ار  وت  تسا  هدومرف  اطع  هچنآ  رب  ار  ّلجوّزع  دـنوادخ  هکنآ  و  یئامنن ، هلجع  اـهنآ  تازاـجم  تبوقع و  رد  و  یناـشوپب ، مشچ 
تمعن زا  هچنآ  هرابرد  ّلجوّزع  دـنوادخ  هکنآ  ینادـب  هک  تسا  نآ  ملع  هطـساوب  وت  تیعر  ّقح  اّما  .و  یئامن رکـش  اهنآ  رب  نتـشاد  یگرزب 

رگا سپ  تسا ، هدوشگ  ار  دوخ  تداعـس  تیاده و  تمارک  نئازخ  باب  وت  يوسب  و  هدـینادرگ ، اهنآ  مّیق  ار  وت  هدومرف  تمحرم  وت  هب  ملع 
يرای دوخ  لضف  زا  ار  وت  دـنوادخ  يدومنن ، ّریغت  يدـنت و  یئوخ و  تشرد  اهنآ  رب  و  يدومن ، یکین  اهنآ  اب  مدرم  میلعت  ماـقم  رد  هچناـنچ 
يارب يدرک ، یئوخ  تشرد  يدـنت و  دـننک  یم  وت  زا  ملع  بلط  هک  یلاـح  رد  اـی  يدوـمن ; عـنم  ار  دوـخ  ملع  مدرم  زا  رگا  و  دـیامرف ، یم 
ینادب هک  تسا  نیا  سپ  هجوز ؛ ّقح  اّما  .و  درادرب ار  وت  ّتیعقوم  اهلد  زا  و  دیامرف ، بلس  ار  نآ  ءاهب  ار و  ملع  وت  زا  هک  تسا  ّقح  دنوادخ 

عفر يویند  یناگدنز  تشیعم و  روما  رد  وت  یئاهنت  تشحو  ینعی  تسا ــ  هداد  رارق  وت  سنا  نوکس و  هلیـسو  ار  وا  ّلجوّزع  دنوادخ  هکنآ 
وا اب  تفطالم  تمیالم و  روط  هب  و  یئامن ، مارکا  وا  ّقح  رد  هظحالم ؛ نیا  اـب  تسا و  یتمعن  وت  يارب  دـنوادخ  زا  وا  هک  نادـب  سپ  دوش ــ 
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، تسا وت  ریـسا  وا  هک  نوچ  ینک ، ینابرهم  وا  اب  هک  تسا  نآ  وت  رب  وا  ّقح  هکیتسرد  هب  و  تسا ، رت  بجاو  وا  رب  وت  ّقح  هچ  رگ  ینک  راتفر 
ّقح اّما  .و  یئامن وفع  ار  وا  درک  ینادان  هاگره  و  یناشوپب ، ار  وا  و  ینک ، ماـعطا  ار  وا  هکنآ  و  دـشاب ، یم  وت  فرـصت  تعاـطا و  تحت  رد  و 

ترـضح ینعی  دـشاب ــ  یم  وترداـم  ردـپ و  دـنزرف  و  تسا ، وت  راـگدرورپ  قولخم  وا  هکنآ  ینادـب  هک  تسا  نآ  سپ  وت  هدـنب ؛ كولمم و 
یـشاب و هدرک  قلخ  ار  وا  وت  هکنآ  تهج  زا  يا  هدـشن  وا  کـلام  وت  و  تسا ، وت  نوخ  تشوـگ و  هلزنم  هب  و  مالـسلا ــ ) اـمهیلع  ) اّوـحومدآ
و يا ، هدروآ  نوریب  نیمز ــ  نامـسآ و  زا  ینعی  وت ــ  ار  وا  قزر  هن  و  يا ، هدرکن  قلخ  ار  وا  حراوـج  زا  يزیچ  وـت  و  دـشابن ، ادـخ  قوـلخم 
رب نیما  ار  وت  و  دشاب ، وت  تعاطا  فّرصت و  تحت  رد  هک  هدومرف  وت  رّخسم  ار  وا  سپ  . هدرک اطع  وت  دزن  ار  وا  يزور  ّلجوّزع  دنوادخ  نکل 
هب سپ  . دنامب ظوفحم  دسر  یم  وا  هب  ریخ  وت  بناج  زا  هچنآ  هکنآ  يارب  تسا ، هدرپس  هعیدو  هب  تناما  ناونع  هب  وت  هب  ار  وا  هدـینادرگ و  وا 

ّلجوّزع دنوادخ  قولخم  و  نک ، لیدبت  ار  وا  يدرک  ادـیپ  وا  زا  یتهارک  رگا  و  تسا ، هدومرف  ناسحاوت  هب  دـنوادخ  هچنانچ  امن ، ناسحا  وا 
دومن لمح  ار  وت  وا  هکنآ  ینادب  هک  تسا  نآ  سپ  وت ؛ ردام  ّقح  اّما  . دنوادخ دییأت  هب  زج  تسین ؛ یئاناوت  يرما  چیه  رب  و  نکن ، باذـع  ار 

و دهد ، یمن  یـسک  هب  سک  چیه  هک  ار  يزیچ  داد  شدوخ  بلق  هویم  زا  وت  هب  و  دیامنن ، لمح  ار  یـسک  سک  چـیه  هک  ینامز  لاح و  رد 
ار وت  دشاب و  هنـشت  دوخ  و  دنک ، ماعطا  ار  وت  دـشاب و  هنـسرگ  دوخ  هکنآ  زا  تشادـن  كاب  و  درک ، تظفاحم  شدوخ  حراوج  همه  اب  ار  وت 

باوخ كرت  وت ؛ رطاخ  هب  و  دزادنیب ، هیاس  وت  رب  دـشاب و  باتفآ  یمرگ و  رد  دوخ  و  دـناشوپب ، ار  وت  دـشاب و  هنهرب  دوخ  و  دـیامن ، باریس 
رب وا  رکـش  هدهع  زا  یناوت  یمن  وت  هکیتسردب  سپ  یـشاب ، یقاب  وا  يارب  زا  وت  هکنآ  تهج  هب  امرـس  امرگ و  زا  ار  وت  دیامن  ظفح  و  دیامن ،
وا رگا  هکنآ  و  دشاب ؛ یم  وت  دوجو  هیام  لصا و  وا  هکنآ  ینادـب  هک  تسا  نآ  وت ؛ ردـپ  ّقح  اّما  .و  دـنوادخ قیفوت  يرای و  هلیـسوب  زج  یئآ 

تمعن نآ  رد  هیام  لصا و  وت  ردپ  هک  نادب  سپ  دمآ ; تشوخ  نآ  زا  هک  يدـید  ار  يزیچ  تدوجو  رد  نامز  ره  سپ  يدوبن ، مه  وت  دوبن 
دییأـت هب  زج  تسین  یئاـناوت  يرما  چـیه  رب  و  نک ، رکـش  وـت  رب  وا  ّقـح  رادـقم  نیا  رب  ار  دوـخ  ردـپ  و  نک ، دـمح  ار  دـنوادخ  سپ  تسا ،

ره رد  ایند  نیا  رد  هک  نادب  و  تسا ، وت  هب  بوسنم  و  دشاب ، یم  وت  دوجو  زا  وا  هک  ینادب  هک  تسا  نآ  سپ  وت ؛ دنزرف  ّقح  اّما  .و  دـنوادخ
هدش راذگاو  وت  هب  وا  رما  و  يراد ، وا  رب  هک  یگرزب  تیالو و  ّقح  تهج  زا  دش ، یهاوخ  عقاو  یهلا  لاوئس  دروم  وت  وا  ّرش  ریخ و  زا  تهج 

تعاــطا رب  ار  وا  ندوـمن  تناــعا  و  وا ، راــگدورپ  یئاسانــش  و  وا ، ندرک  یئاــمنهار  و  وا ، قــالخا  بادآ و  ندــینادرگ  وــکین  زا  تـسا 
هب تبـسن  يدب  يارب  و  دش ، دهاوخ  هداد  باوث  شناسحا  يارب  هک  دراد  نیقی  هک  یـسک  لمع  دننام  امن  لمع  وا  رما  رد  سپ  . شراگدرورپ

ار وا  ریخ  ناسحا و  یئامن و  رّکـشت  وا  زا  هک  تسا  نآ  سپ  دشاب ؛ هدومن  وت  ّقح  رد  یکین  ناسحا و  هکیـسک  ّقح  اّما  .و  دوش یم  باقع  وا 
یـسک دـنوادخ  زج  هک  یناهنپ  رد  وا  ّقح  رد  صولخ  اب  و  دوش ، هدرب  یکین  هب  مدرم  نابز  رد  وا  دای  وا و  مسا  هک  ینک  ناـنچ  و  ینک ، داـی 

رب یئاناوت  هچنانچ  رگا  سپ  يا ، هدومن  رکـش  اراکـشآ  یناهنپ و  رد  ار  وا  هک  قیقحت  هب  يدرک  نینچ  هاـگره  سپ  ینک ، اـعد  دـشابن  علّطم 
ــ  یـشاب وا  ظفاحم  شتبیغ  لاح  رد  سپ  وت  هیاسمه  ّقح  اّما  .و  یئامن ناربج  ار  وا  ناـسحا ــ وحن  هب  ینعی  يدومن ــ  ادـیپ  ناربج  تاـفاکم و 

بیع ندرک  رهاظ  رد  هکنآ  و  ینک ، يرای  ّتیمولظم  لاح  رد  ار  وا  و  يرادـب ، یمارگ  ار  وا  شروضح  رد  و  وا ــ  لـها  لاـم و  رما  رد  ینعی 
تـسوا وت و  نیب  ام  هچنآ  رد  ار  وت  تحیـصن  وا  هکنآ  یتسناد  رگا  و  یناشوپب ، يدـید  وا  لاح  رد  ار  يدـب  رما  رگا  سپ  یئاـمنن ، یعـس  وا 

هکنآ و  ینک ، لوبق  اطخ  شزغل و  رد  ار  شرذـع  هکنآ  و  ینکن ، اهر  يراتفرگ  تّدـش و  ماگنه  ار  وا  هکنآ  و  یئامن ، هاـگآ  دـنک  یم  لوبق 
نآ کیرـش ؛ ّقح  اّما  .و  دنوادخ دـییأت  هب  زج  تسین  یئاناوت  يرما  چـیه  رد  و  تسا ، تمحر  ریخ و  نآ  رد  هک  دـشاب  يراتفر  وا  اب  تراتفر 
رد هکنآ  و  یئامن ، راتفر  كولـس و  وا  اب  ینابرهم  قیرط  هب  دـشاب  رـضاح  رگا  و  یئامن ، وا  تاروما  رد  تبظاوم  دـشاب  بئاـغ  رگا  هک  تسا 

و ینک ، ظفح  ار  شلام  وا  يارب  هکنآ  و  ینکن ، لمع  وا  اب  تروشم  نودـب  وا و  عالطا  یب  هکنآ  و  ینکن ، مکح  وا ؛ مکح  فـالخ  رب  يرما 
تسه کیرش  ود  يارب  ّلجوّزع  دنوادخ  يرای  هکنآ  هطساوب  یئامنن ، تنایخ  دشاب  هتـشاد  تلفغ  دشابن و  تفتلم  هک  يدروم  ره  رد  هکنآ 
ّتیفیک اب  ار  يرگید  قوقح  ترـضح  .و  دنوادخ دییأت  هب  زج  تسین  یئاناوت  يرما  چیه  رد  و  دنیامنن ، تنایخ  رگیدـکی  اب  اهنآ  هک  یمادام 

و ندب ، ءاضعا  حراوج و  ّقح  و  تادابع ، ّقح  و  نّذؤم ، ّقح  و  تعامج ، ماما  ّقح  دننام  دـنا ، هدومرف  نایب  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  نآ  ءادا 
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افتکا دوب ــ  ام  دوصقم  هک  اهنآ ــ  نیرتمهم  رکذ  هب  اجنیا  رد  نکل  و  اهنیا ، لاـثما  هدـننک و  تحیـصن  ّقح  و  ناـمهم ، ّقح  و  نیـشنمه ، ّقح 
. میدرک

دریگ یم  قلعت  دوخ  رایتخا  لعف و  هب  ناسنا  هدهع  رب  هک  یقوقح 

نخس تمهت و  تبیغ و  دننام  دریگ ، یم  ّقلعت  تمرح  تیـصعم و  ملظ و  هجو  هب  نکل  و  دوخ ؛ رایتخا  لعف و  هب  ناسنا  هدهع  رب  هچنآ  ینعی 
اهنآ تاّیفیک  ماسقا و  عاونا و  سپ  . اهنیا لاثما  يرگ و  هلیح  اب  ای  رهق  اب  مدرم  لام  نتفرگ  اـی  یـسک  لاـم  ندومن  تقرـس  اـی  داـسفا  ینیچ و 

زا لاصخ »  » رد هلمج  زا  .و  تسا هدش  دراو  يدایز  رایسب  رابخا  تایآ و  رد  اهنآ  همیظع  تبوقع  تّمذم و  تّدش  اهنآ و  نایب  تسا و  رایـسب 
: وـگب لیئارـسا  ینب  هب  هک  دـش  باـطخ  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع ترـضح  هب  :» هک تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤـملاریما ترـضح 

ماـقم رد  هک  نمؤم  هدـنب  ره  سپ  « منک باجتـسم  ار  امـش  ياـعد  تسا  لاـحم  تسا  اهامـش  ندرگ  هب  نم  ناگدـنب  زا  یکی  ّقح  هکیماداـم 
هراشا و وحن  هب  تاروطسم  نیا  رد  هک  یهجو  هب  نامیا  لها  هب  تبسن  هصاخ  یّقح ــ  بحاص  ره  قوقح  ءادا  رد  دیاب  تسا  يوقت  لیصحت 

. دیامن ششوک  یعس و  تسا ــ  رابخا  تایآ و  زا  هطوسبم  بتک  رد  هک  یقوقح  و  میدرک ، نایب  راصتخا 

جرف روهظ و  راظتنا  اب  مئاق  ترضح  يرای  ترصن و 

هراشا

رد رظتنم  هک  تسا  يّدح  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ روهظ  راظتنا  ّتیمها  . دشاب یم  هللا  یلو  ترـضح  جرف  روهظ و  راظتنا  مهد : تیفیک 
هدـش لـقن  يرایـسب  ثیداـحا  دروم  نیا  رد  هک  ددرگ ، یم  بوسحم  شروضح  رد  يادهـش  و  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ نیدـهاجم  هرمز 

تلیـضف جرف  راظتنا  هکنآ  رب  دـنراد  تلالد  هک  تسا  يرابخا  رکذ  رد  لّوا : لصف  . دوش یم  ناـیب  لـصف  هس  نمـض  رد  بلطم  نیا  و  تسا ،
نایب رد  مّوس : لصف  . تسا تداهـشو ـ  ترـصن  تلیـضف  زا  ریغ  راظتنا ـ  لضف  رد  يراـبخا  رکذرد  مّود : لـصف  . دراد ار  تداهـش  ترـصن و 

. تسا نآ  راثآ  تامدقم و  نایب  رد  و  نآ ، بادآ  طیارش و  رکذ  و  راظتنا ، يانعم 

مئاق ترضح  ترصن  راظتنا و  رد  هدراو  تایاور 

زا راصبالا » رون   » رد هلمج  زا  . دوش یم  لـصاح  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما يراـی  ترـصن و  راـظتنا ; اـب  هک : تسا  هدـش  دراو  يرایـسب  راـبخا  رد 
هیلع  ) مئاق ترضح  روهظ  راظتنا  هک  یتلاح  رد  دریمب  امـش  زا  سکره  : دندومرف ترـضح  هک  هدش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح 

تسا یسکدننام  دومرفدعب : دش ; تکاس  یکدنا  هاگنآ  . دشاب ناشیا  همیخ  رد  ترضحنآ  اب  هک  تسا  یسک  دننام  دشاب ، هتشاد  ار  مالـسلا )
هدش دیهش  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) لوسر ترـضح  باکر  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  هکلب  هللا ; و  هن ، دومرف : دعب  . دنکداهج وا  باکر  رد  هک 

: مدرک ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  هب  تفگ : هک  هدـش  لقن  هزمح  یبا  زا  راـصبالارون »  » رد يرگید  تیاور  زین  و  [ . 173 . ] دشاب
! هزمح اـبا  يا  دومرف : . مریمب امـش  جرف  رما  عوقو  زا  شیپ  مسرت  یم  و  تسا ، هدـش  کـیدزن  ملجا  و  ما ، هدـش  ناوت  اـن  ریپ و  موـش ; تیادـف 

هیلع  ) مئاق ترـضح  ملع  ریز  رد  هک  تسا  یـسک  لثم  دشاب ، ام  جرف  نامز  رظتنم  و  دنک ، قیدصت  ار  ام  ثیدح  دروایب و  نامیا  هک  سکره 
زاب و  [ . 174 . ] دشاب هدش  دیهش  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  باکر  رد  هک  دراد  ار  یسک  باوث  هکلب  دشاب ، هدش  دیهـش  مالـسلا )
دزن دشاب  هتـشاد  جرف  راظتنا  هک  یتلاح  رد  دریمب  اه  امـش  زا  سکره  : دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ زا  يرگید  تیاور  رد 

رقابدّـمحم ماما  ترـضح  زا  رابخالا » یلـآل   » رد يرگید  تیاور  رد  و  [ . 175 . ] تسا لضفا  دحا  ردـب و  نادیهـش  زا  يرایـسب  زا  یلاعت  ّقح 
نیا رد  و  دشاب ، جرف  رظتنم  دشاب و  هتشاد  تخانش  تفرعم و  ام  هب  رما  اهامـش  زا  هکیـسک  : دندومرف شترـضح  هک  هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع  )
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داهج دوخ  ریـشمش  هب  مالـسلا ) هیلع   ) مئاق ترـضح  باکر  رد  ادخ  هار  رد  هک  دوب  دهاوخ  یـسک  دننام  [ 176  ] دشاب ریخ  راودـیما  راظتنا ؛
داهج دوخ  ریـشمش  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر ترـضح  باکر  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  مسق  ادخ  هب  هکلب  دومرف : سپ  . دـشاب هدرک 

هیلع هللا  یلص   ) لوسر ترضح  اب  دشاب  هدرک  تداهش  كرد  هک  تسا  یـسک  دننام  مسق ؛ ادخ  هب  هکلب  دومرف : مّوس  هبترم  سپ  . دشاب هدرک 
لوـق دوـمرف : تسا ؟ هیآ  مادـک  مدرک  ضرع  . تسا هدـش  لزاـن  نآرق  زا  هیآ  کـی  دروـم  نیا  رد  امـش  هراـب  رد  و  ناـشیا ، همیخ  رد  هـلآو )
رفعج یبأ  نع  نیدـلا » لامک   » یف و  [ . 178 [ ] 177 ...( ] ْمِِّهبَر َْدنِع  َءادَهُّشلا  َو  َنوُقیدِّصلا  ُمُه  َِکئلُوا  ِِهلُـسُر  َو  هللاِاب  اُونَمآ  َنیذَّلا  َو  :) دـنوادخ

! دیمحلادبع ای  مالسلا :) هیلع   ) لاقف . رمألا اذهل  ًاراظتنإ  انقاوسأ  انکرت  دقل  هللا ، کحلصا  هل : تلق  لاق : مالسلا ) امهیلع   ) رقابلا ّیلع  نب  دّمحم 
محر انیلع ، هسفن  سبح  ًادـبع  هللا  محر  ًاجرخم ، هل  هللا  لعجیل  هللا  یلب و  ًاجرخم ، هل  هللا  لـعجت  ـال  ّلـجوّزع  هللا  یلع  هسفن  سبح  نم  يرت  أ 

( مالـسلا هیلع   ) دّـمحم لآ  مئاق  تکردأ  نإ  مکنم  لئاقلا  ؟) مالـسلا هیلع   ) مئاقلا كردأ  نأ  لـبق  ّتم  نإـف  تلق : لاـق : . اـنرمأ اـیحأ  ًادـبع  هللا 
رابخا و زا  یضعب  رهاظ  زا  .و  تشذگ متشه  ّتیفیک  رد  تیاور  نیا  نومضم  و  [ . 179 « ] هعم دیهشلاک  لب  هفیسب  هعم  عراقملاک  ناک  هترصن 

باکر رد  يادهش  نیدهاجم و  باوث  رجا و  راظتنا ؛ هطساوب  دنوادخ  هک : دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  هدش  دراو  اهنآ  نومـضم  هب  هک  يرابخا 
یم روشحم  ناشیا  اب  يادهـش  ناـشیا و  راـصنا  هرمز  رد  ار  ناـشیا  جرف  نیرظتنم  و  دـیامرف ، یم  تمحرم  ار  مالـسلا ) هیلع   ) مئاـق ترـضح 

لصف رد  نکل  .و  دوشن لصاح  نآ  رد  يرای  ترصن و  ناونع  هچرگ  دراد ، ار  تداهش  باوث  لضف و  هک  رگید  هفیرش  لامعا  دننام  دیامرف ،
ترـضحنآ ترـصن  سپ  دوش ، لصاح  یـسک  رد  راظتنا  تقیقح  هاگره  هک  یلاعت  هللاءاش  نا  دوش  یم  رهاـظ  راـظتنا  ياـنعم  ناـیب  رد  مّوس 

ریغ راظتنا ــ  لئاضف  زا  رگید  یخرب  . دوش یم  لصاح  ًاتقیقح  دش ــ  نایب  نآ  ماسقا  ترـصن و  يانعم  رد  هک  یهجو  رب  مه ــ  مالـسلا ) هیلع  )
طیارـش زا  و  نامیا ، هّیقیقح  مزاول  زا  راظتنا  هکنآ  و  راظتنا ، بوجو  نایب  رد  و  دـشاب ، ترـصن  ناونع  هک  دـش ــ  رکذ  قباس  لـصف  رد  هچنآ 

زا تفگ : هک  لضفم  زا  هدـش  تیاور  هللا ) همحر   ) یـسوط خیـش  تبیغ »  » زا بقاثلا » مجن   » رد هلمج  زا  . دـشاب یم  تاداـبع  لاـمعا و  یلوبق 
هیلع  ) قداص ترـضح  سپ  . دـشک یم  ار  وا  راظتنا  هکیلاح  رد  دریمب  ام  باحـصا  زا  هکیـسک  و  میدرک ؛ دای  مالـسلا ) هیلع   ) مئاـق ترـضح 

هکیتسردب نالف ! يا  دیوگ : یم  وا  هب  دـیآ و  یم  نمؤم  ربق  رـس  رب  یـسک  دـنک  جورخ  مالـسلا ) هیلع   ) مئاق نوچ  هک  دومرف : ام  هب  مالـسلا )
راـگدرورپ تمعن  رد  ینک  تماـقا  هک  یهاوخ  یم  رگا  و  وش ، قحلم  سپ  يوش  قحلم  هک  یهاوخ  یم  رگا  سپ  هدـش ، رهاـظ  وت  بحاـص 

كرابم رضحم  رد  تفگ : هک  ةدعسم ، زا  هدش  تیاور  ناهرب »  » رینم ریسفت  زا  راصبالا » رون   » رد زین  و  [ . 180 . ] شاب هتشاد  تماقا  سپ  دوخ 
و درک ، مالـس  سپ  دوب ، هدرک  هیکت  دوـخ  ءاـصع  هب  هکیتلاـح  رد  دـش ، دراو  هدـیمخ  يدرمریپ  هک  مدوـب  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ترـضح 
وا دنداد  ار  دوخ  تسد  ترضح  ؟ مسوبب نم  دیهدب  ار  دوخ  تسد  هللا ! لوسر  نبای  درک : ضرع  هاگنآ  . دنداد ار  شمالـس  باوج  ترـضح 
هک تسا  لاس  دص  موش ؛ تیادف  درک : ضرع  ؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  خیش ! يا  دندومرف  ترضح  . ندرک هیرگ  هب  درک  عورـش  هاگنآ  دیـسوب ،

دوش یم  هزات  هک  یلاس  ره  و  دوش ، یم  رهاظ  هام  نیا  رد  میوگ : یم  دـیآ  یم  هک  يدـیدج  یهام  ره  هتـشذگ ، امـش  مئاق  راـظتنا  رد  مرمع 
جرف روهظ  و  ما ، هدیـسرن  دوخ  لد  دارم  هب  زونه  و  هدیـسر ؛ ارف  ملجا  ما و  هدش  ناوتان  ریپ و  نونکا  دوش ، یم  عقاو  لاس  نیا  رد  میوگ : یم 

یم هتـشک  نید  يادعا  ملظ  هب  ار  یـضعب  و  هدـنکارپ ، نیمز  فارطا  رد  ار  امـش  زا  یـضعب  هکنآ  لاح  منکن و  هیرگ  ارچ  ما ، هدـیدن  ار  امش 
عیفر ماقم  رد  ار ؛ ام  مئاق  ینیبب  هک  ینامز  ات  يدنام  هدنز  رگا  خیش ! يا  : » دندومرف دندش و  نایرگ  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  سپ  . منیب

( مالـسلا مهیلع   ) دّـمحم لآ  هرمز  رد  تماـیق  زور  رد  سپ  يدرم ، شراـظتنا  رد  ترـضح  روـهظ  زا  شیپ  رگا  و  یـشاب ، یم  ـالاو  رایـسب  و 
نل امهب  اوکّـسمتف  نیلقثلا ، مکیف  فّلخم  ّینإ  : » هدومرف هک  اـجنآ  رد  هدومن ، اـم  هب  کّـسمت  هب  رما  هک  میئاـم  اـهنآ  .و  دـش یهاوخ  روشحم 

: تفگ و  دیدرگ ، نکاس  شا  هیرگ  عزج  دینـش ، ار  یمظع  تراشب  نیا  نوچ  درم  هریپ  نآ  [ . 181 «. ] یتیب لهأ  یترتع  و  هللا ، باتک  اّولضت ،
زا دیآ  یم  نوریب  ام  مئاق  هک  نادب  خیش ! يا  دندومرف  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  هاگنآ  . تسین گرم  زا  یکاب  تراشب  نیا  دوجو  اب  ارم 

بلص زا  دیآ  یم  نوریب  یلع  و  مالسلا ،) هیلع   ) یقن یلع  ماما  بلص  زا  دیآ  یم  نوریب  يرکـسع  نسح  ماما  و  يرکـسع ، نسح  ماما  بلص 
زا دیآ  یم  نوریب  یلع  و  مالـسلا ،) هیلع   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  بلـص  زا  دـیآ  یم  نوریب  دّـمحم  و  یقت ، دّـمحم  ماما  ترـضح 
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یتفاثک یهانگ و  ره  زا  ام  یمامت  هک  میرفن  هدزاود  اـه  اـم  هدـیدرگ ، جراـخ  نم  بلـص  زا  هک  تسا  نم  رـسپ  هک  یـسوم  ترـضح  بلص 
( مالـسلا هیلع   ) نیـسحلا نب  ّیلع  نع  یلباکلا ، دـلاخ  یبأ  نع  یلامثلا ، ةزمح  یبأ  نع  راحبلا »  » یف و  [ . 182 « ] میـشاب یم  هزیکاپ  موصعم و 

لهأ ّنإ  دلاخ ! ابأ  ای  ، هدعب ۀّمئالا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ءایـصوا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) رـشع یناثلا  هللا  ّیلوب  ۀبیغلا  ّدمتت  ّمث  : » لاق
ۀفرعملا ماهفألا و  لوقعلا و  نم  مهاطعأ  هرکذ ــ  یلاعت  هللا ــ  ّنأل  نامز ، ّلک  لهأ  لضفأ  هروهظل  نورظتنملا  هتماـمإب ، نولئاـقلا  هتبیغ  ناـمز 

( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  يدی  نیب  نیدهاجملا  ۀـلزنمب  نامزلا  کلذ  یف  مهلعج  و  ةدـهاشملا ، ۀـلزنمب  مهدـنع  ۀـبیغلا  هب  تراص  ام 
و [ . 183 « ] جرفلا مظعأ  نم  جرفلا  راظتنا  : » لاق »و  ًارهج ًاّرـس و  هللا  نید  یلإ  ةاعدـلا  و  ًاقدـص ، انتعیـش  و  ًاّقح ، نوصلخملا  کئلوا  فیـسلاب ،

نبرفعج هللادبع  یبا  يزور  دیوگ : ریـصب  یبا  هک  هدش  لقن  هللا ،) همحر   ) ینامعن خیـش  تبیغ »  » باتک زا  بقاثلا » مجن   » رد يرگید  تیاور 
سپ . یلب متفگ : ؟ نآ هب  رگم  دنک  یمن  لوبق  ناگدنب  زا  ار  یلمع  دنوادخ  هک  يزیچ  هب  ار  امش  مهدن  ربخ  ایآ  : دومرف مالـسلا ) هیلع   ) دّمحم
يارب دایقنا  و  ام ، نانمشد  زا  يرازیب  و  ام ، یتسود  هدومرف ؛ رما  هچنآ  هب  رارقا  و  ُهلوُسَر ،» َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  ّنأ  َو  هللا  َِّالا  َهِلا  ال   » تداهش دومرف :

دنوادـخ هک  تسا  یتلود  ام  يارب  هکیتسردـب  دومرف : هاگنآ  (. مالـسلا هیلع   ) مئاق يارب  ندیـشک  راظتنا  و  یمارآ ، داهتجا و  عرو و  و  ناشیا ،
هنیآ ره  سپ  دـشاب  مالـسلا ) هیلع   ) مئاق باحـصا  زا  هک  دراد  تسود  هک  سکره  دومرف : هاگنآ  . دـهاوخب هک  تقو  ره  رد  دروآ  یم  ار  نآ 
يارب زا  دنک  جورخ  وا  زا  سپ  مئاق  دریمب و  رگا  سپ  دراد ، راظتنا  هکیلاح  رد  دنک  لمع  قالخا  نساحم  عرو و  اب  هنیآ  ره  و  دشک ، راظتنا 
يارب داب  اراوگ  داب ؛ اراوگ  دیشکب ، راظتنا  دینک و  شـشوک  سپ  تسا ، هدرک  كرد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ هک  تسا  یـسک  رجا  وا 
فّرعت لـه  هللا ؛ لوسر  نباـی  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج یبـأل  تلق : لاـق : و  دوراـج ، یبأ  نع  یفاـکلا »  » یف و  [ . 184  ] هموحرم هورگ  يا  اـمش ؛

لیلق رـصبلا ، فوفکم  ّینإف  اهیف  ینبیجت  ۀلئـسم  کلئـسأ  ّینإـف  تلق : . معن لاـقف : لاـق : مکاـّیإ ؟ یتـالاوم  مکیلإ و  یعاـطقنا  مکل و  یتّدوم 
نیدِال کتیب  لهأ  تنأ و  هب  ّلجوّزع  هللا  نیدت  يذـّلا  کنیدـب  ینربخأ  تلق : . کتجاح تاه  لاق : . نیح ّلک  مکترایز  عیطتـسی  یـشملا و ال 
ةداهش هب  ّلجوّزع  هللا  نیدن  يّذلا  یئابآ  نید  ینید و  کنیطعأل  هللا  و  ۀلئـسملا ، تمظعأ  دق  ۀبطخلا  ترـصقأ  تنک  نإ  لاق : . هب ّلجوّزع  هللا 

میلـسّتلا و  انّودع ، نم  ۀئاربلا  انّیلول و  ۀیالولا  هللا و  دنع  نم  ءاج  امب  رارقإلا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ًادّمحم  ّنأ  هللا و  ّالإ  هلا  نأ ال 
و مالسلا ) هیلع   ) رفعج یبأ  یلع  لجر  لخد  لاق : یفعجلا ، لیعاعمسا  نع  اضیأ  هیف  و  [ . 185 «. ] عرولا داهتجالا و  و  انمئاق ، راظتنإ  و  انرمأل ،

يّذلا اذه  هللا ، کمحر  لاقف : ؟ لمعلا هیف  لبقی  يّذلا  نیدلا  نع  لئس  مصاخم  ۀفیحص  هذه  (: » مالسلا هیلع   ) رفعجوبا هل  لاقف  ۀفیحـص ، هعم 
هللا و دنع  نم  ءاج  امب  ّرقت  هلوسر و  هدبع و  ًادّمحم  ّنأ  هل و  کیرش  هدحو ال  هللا  ّالإ  هلا  نأ ال  ةداهـش  (: » مالـسلا هیلع   ) رفعج وبا  لاقف  . دیُرا

هللا ءاش  اذإ  ۀلود  انل  ّنإ  و  مالـسلا ،) هیلع   ) انمئاق راظتنا  عرولا و  عضاوتلا و  و  انرمأل ، میلـستلا  و  انّودـع ، نم  ۀـئاربلا  تیبلا و  لهأ  انل  ۀـیالولا 
. تسا ّلجوّزع  دنوادخ  دزن  تادابع  ّبحا  لضفا و  زا  جرف  راظتنا  هک : تسا  هدش  حیرـصت  يرایـسب  رابخا  رد  نینچمه  و  [ . 186 «. ] اهب ءاج 

[ . 187]

نآ مئالع  راثآ و  طیارش و  راظتنا ، يانعم 

دوجو مدع  هب  نانیمطا  نیقی و  هطـساوب  تسا  يرما  زا  دیما  عطق  نآ  و  تسا ، سأی  دـض  نآ  یظفل  موهفم  بسح  رب  راظتنا  تقیقح  ینعم و 
هب راودـیما  و  دـشاب ، وا  هار  هب  مشچ  و  دـشاب ، هتـشاد  نآ  عوقو  هب  نیقی  هک  تسا  نآ  يرما  نتـشاد  راظتنا  رد  دارم  سپ  نآ ، عوقو  مدـع  ای 

. دشاب شعوقو  نامز 

نآ ماسقا  راظتنا و 

هراشا
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( مالسلا مهیلع   ) راهطا هّمئا  نامز  رد  ناشیا  تبیغ  نامز  زا  لبق  هچ  ینامز  ره  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ روهظ  جرف و  راظتنا  ّتیفیک 
. یندب راظتنا  مّود : مسق  . یبلق راظتنا  لّوا : مسق  : تسا مسقود  رب  ناشتبیغ ، لاح  نیارد  هچ  و 

یبلق راظتنا 

یبلق راظتنا  هناگ  هس  تاجرد 

هدعو زا  نآ  و  دش ، دهاوخ  عقاو  و  تسا ، ّقح  مالسلا ) هیلع  ) ترضح نآ  جرفو  روهظ  هکنآ  هب  دشاب  هتـشاد  ینیقی  داقتعا  هکنآ  لّوا : هجرد 
لـصا رکنم  هکیروط  هب  دوشن ، دـیما  ان  سویأم و  دوش ; ینالوط  ردـق  هچره  نآ  عوقو  نامز  ره  تسین ، نآ  رد  یفّلخت  هک  تسا  یهلا  ياه 

هطـساوب هکنآ  لـثم  دوش ، نآ  عوقو  زا  سویأـم  نآ  زا  لـبق  هک  دـنادن  یّـصاخ  تقو  هب  ّتقوم  ار  روهظ  هکنآ  مّود : هجرد  . دوـش نآ  عوـقو 
بـسح رب  هکنآ  مّوس : هجرد  . دش دهاوخن  عقاو  نآ  رب  هدایز  ای  الثم  رگید  لاس  تسیب  ای  لاس  هد  ات  هک  دنک  نامگ  هّیـسدح  روما  زا  یـضعب 

و [ 189 «، ] بقاثلا باهـشلاک  ًۀـتغب  یتأی   » هک تسا  دراو  هچنآ  رگید  و  [ 188 «، ] ًاءاـسم ًاحابـص و  جرفلا  اوعّقوت  :» هک تسا  تیاور  رد  هچنآ 
رظتنم تاقوا  هلمج  تالاح و  عیمج  رد  سپ  اـهنیا ، لاـثما  و  [ 190 «، ] ًابیرق هیرن  ًادـیعب و  هنوری  مّهنإ   » تسا اـعد  زا  يا  هرقف  رد  هچنآ  رگید 

، دوش عقاو  رـضاح  زور  و  تقو ؛ نیا  رد  دراد  لامتحا  هک  دنادب  ندرم  دننام  ار  نآ  لَثَم  دشاب ، هتـشاد  ار  نآ  عوقو  دیماو  ءاجر  ینعی  دشاب ،
، تسا لاوحا  همه  رد  دـیما  ءاجر و  هجو  رب  نآ  عوقو  لامتحا  هک  جرف  رما  تسا  نینچمه  سپ  دوش ، ینالوط  نآ  نامز  هک  دراد  لامتحا  و 
رد دشابن ؛ هجرد  نآ  هاگره  و  دراد ، یگتسب  نآ  هب  نامیا  تقیقح  تسا و  بجاو  راظتنا ؛ لّوا  هجرد  اّما  . دشاب نآ  دای  هب  تاقوا  هلمج  رد  و 

، دوب دـهاوخ  رافک  اب  ران  رد  دـّلخم  وا  و  دـشاب ، مالـسا  ماکحا  هب  موکحم  رهاظ  بسح  هب  هچ  رگا  تسا ، لالـض  رفک و  بجوم  رما  نطاـب 
رابخا تایآ و  زا  مهنآ  رب  لیلد  تّجح و  .و  دراد تلاسر  دـیحوت و  تداهـش  رما  هب  رارقا  رهاظ  رد  هکیتلاح  رد  تسا  تماما  رما  رکنم  نوچ 

هیهلا ياه  هدعو  هظحالم  زا  دعب  تسا : نینچ  تایاور  تایآ و  زا  لّصحم  لمجم و  .و  دش هراشا  نآ  زا  یضعب  هب  هچنانچ  تسا ، دایز  رایسب 
( نوُکِرْـشُْملا َهِرَک  َْول  َو  ِهِّلُک  ِنیّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنید  َو  يدُْـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَـسْرَا  يذَّلا  َوُه   ) تسا هدـش  عقاو  هفیرـش  تاـیآ  نیا  رد  هک 

َنیذَّلا یَلَع  َّنُمَن  ْنَا  ُدیُرن  َو  : ) یلاعت هلوق  و  [ 192 ( ] ِضْرالا ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  هللا  َدَعَو  : ) یلاعت هلوق  و  [ 191]
هچنآ هظحالم  و  تسا ، اهنآ  نومـضم  هب  هک  رگید  تاـیآ  هظحـالم  و  [ 193 (، ] َنیثِراْولا ُمُهَلَعَْجن  َو  ًۀَِـمئَا  ْمُهَلَعَْجن  َو  ِضْرالا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا 

یگتـسیاش یلقن ؛ یلقع و  لیلد  بسح  رب  هکیناسک  هکنآ  رد  هّماع  هّصاـخ و  زا  هّیعطق  هرتاوتم  هریثک  راـبخا  ثیداـحا و  زا  تسا  هدـش  دراو 
مسا و بسن و  بسح و  هک  رّهطم  سّدـقم  دوجو  هدزاود  هب  دراد  راصحنا  صاصتخا و  دـنراد ، ار  هّیهلا  تیـالو  هّیوبن و  تثارو  تفـالخ و 
رب نونکات ــ  هیهلا  ياه  هدعو  نآ  هکنآ  هظحالم  زا  دعب  و  هدش ، نّیعم  هرتاوتم  رابخا  رد  يردام ؛ يردپ و  تهج  زا  اهنآ  صخـش  فصو و 

عوقو اهنآ  ریغ  ّقح  رد  رفن و  هدزاود  نآ  زا  مادـک  چـیه  هب  تبـسن  ینامز  چـیه  رد  زگره  تسا ــ  رابخا  نآ  تایآ و  نآ  رد  هک  یهجو  نآ 
ءایـصوا نآ  هکنآ  هظحـالم  و  دنـشاب ، هدـش  فرتـعم  نآ  هب  مدرم  عـیمج  هک  هتفاـین  هبلغ  اـهنید  همه  رب  ملاـع  ّلـک  رد  یهلا  نـید  و  هتفاـین ،

دوبن اب  نیمز  رد  اهنآ  تثارو  فالختـسا و  نیکمت و  دنا و  هدوب  فعـضتسم  مولظم و  ءادـعا  ملظ  تهج  زا  لاح ; ات  تاقوا  همه  نیموصعم 
داقتعا قدص  زین  و  اهنآ ، رد  یهلا  ياه  هدعو  هب  تایآ و  نآ  هب  داقتعا  قدص  ياضتقم  هب  سپ  . هتفاین ققحت  کی  چـیه  يارب  سرت  فوخ و 

دوجو هب  ار  یهلا  ياـه  جرف  نآ  حاـتتفا  عوقو و  راـظتنا  و  دـنک ، یم  ادـیپ  اـه  هدـعو  نآ  عوقو  هب  نیقی  ناـسنا  هّیعطق ؛ هرتاوتم  راـبخا  نآ  هب 
نآ زین  و  دراد ، هدش ــ  هرتاوتم  رابخا  رد  صوصخلاب  ترضحنآ  هب  صیصنت  هچنانچ  هیلع ــ  هللا  تاولـص  نییـصولا  متاخ  ترـضح  كرابم 
زا لبق  اهنآ  يرهاظ  تایح  لاح  لثم  ایند ــ  ملاع  نیا  رد  ناشعوجر  زا  دعب  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ نیرهاط  ءابآ  همه  يارب  زا  ار  اهجرف 

تعجر ینعی  زین ــ  بلطم  نیا  هکنآ  اـب  . تسا هدـش  حیرـصت  زین  هجو  نیا  رب  هرتاوـتم  راـبخا  رد  هچناـنچ  دوـش ، عـقاو  ناـشتافو ــ  تلحر و 
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ّقح رد  نیمز  رد  تثارو  فالختـسا و  نیکمت و  زا  اهنآ  رد  هّیهلا  هدـعو  هک  تسا  هفیرـش  تایآ  نامه  ياـضتقم  هب  مالـسلا ــ ) مهیلع  ) همئا
مامت لّمأت  زا  دعب  سپ  . دنشاب یم  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  نیبّیط  راونا  نآ  اهنآ  همه  زا  لمکا  هک  هدش  عقاو  نیفعضتسم  نیحلاص و  همه 

فـصو ود  نیا  هطـساوب  هک  فاستعا ــ  دانع و  بصعت و  نودـب  فاصنا  تریـصب و  هجو  رب  اهنآ  هحـضاو  رهاوظ  رابخا و  تاـیآ و  نآ  رد 
ْمُهَف ٌیْمُع  ٌمُْکب  ٌّمُص  ًءاعُد  ّالإ  ُعَمْـسَی  اِمب ال  ُقِْعنَی  يذَّلا  ِلَثَمَک  اوُرَفَک  َنیذَّلا  ُلَثَم  َو  : ) هکرابم هیآ  نیا  قادصم  دوش و  یم  بلقنم  ناسنا  لاح 
متاخ ترـضح  جرف  روهظ و  رما  رد  کش  راـکنا و  هک  راـهنلا ــ  یف  سمـشلاک  دوش ــ  یم  نشور  حـضاو و  194 ـ ]  ] دوش یم  َنُولِقْعَیال )

راـکنا و روـهظ ؛ نآ  عوـقو  زا  دـعب  يوـیند ؛ یگدـنز  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) ناـشیا نیرهاـطءابآ  تعجر  رد  زین  هیلع و  هللا  تاولـص  نییـصولا 
زا دعب  نآ  رد  کیکـشت  ای  ّقح ، رما  راکنا  نامه  زج  تسین  لالـض  رفک و  تقیقح  و  تسا ، یلقن  یعطق  ّهلدا  ینآرق و  تایآ  رد  کیکـشت 

ّیلعلا هللااـب  ّـالإ  ةّوقـالو  لوحـالو  نـالَکَتلا ، ِهـیلعو  ناعتـسُملا ، وُـه  هللاو  ناـهرب ، عطاـق و  لـیلد  ناـیبت و  تـجح و  هـب  نآ  روـهظ  حوـضو و 
یهنم مارح و  هک  تسا  یـسأی  نآ  و  تسا ، قسف  بجوم  دـشابن  نآ  رگا  هک  یهجو  رب  نکل  تسا ، بجاو  زین  راظتنا ؛ زا  مّود  هجرد  . میظعلا
نوتاّقو بیذـکت  هب  ثیداـحا  نآ  رد  هک  هدـش ، لـقن  نآ  ریغ  و  یفاـک »  » رد هک  یثیداـحا  زا  یـضعب  ياـضتقم  هب  تمرح  نیا  و  تسا ، هنع 

همزال سپ  تسا ، نامیا  رد  ناصقن  بجوم  راظتنا  نآ  ندوبن  و  ناـمیا ، لاـمک  ياـضتقم  راـظتنا ; مّوس  هجرد  و  [ . 195  ] تسا هدش  حیرصت 
هک ار  نآ  هّیمتح  تامالع  ای  هدرمـش و  کیدزن  بیرقت  ار  جرف  رما  اهنآ  رد  هک  يدایز  ثیداحا  بسح  رب  هک  تسا  نآ  نمؤم  نامیا  لامک 
زور بش و  نامه  رد  هکلب  جرف ، روهظ  هام  نامه  رد  هکلب  جرف ، لاس  نامه  رد  سپ  دنا ، هدومرف  نایب  دشاب ؛ یم  لَّدُبیال » رَّیُغیال و   » هجو رب 
رگید یـضعب  ای  و  دوش ، یمن  علّطم  نآ  رب  سک  همه  هک  دوش  یم  عقاو  یئاهناکم  رد  اسب  هک  يرگید  رایـسب  مئالع  اـی  .و  دوش یم  عقاو  نآ 

; تاهج نیا  رب  انب  سپ  . دبای قّقحت  نآ  هب  کیدزن  ای  جرف  روهظ و  عوقو  هام  ای  لاس  نامه  رد  هک  تسا  نکمم  زین  هّیمتح  ریغ  مئالع  نآ  زا 
هب ار  رفاسم  ندمآ  ربخ  هک  دشاب  یسک  لاح  دننام  نمؤم  لاح  دیاب  تایصوصخ ؛ نیا  رب  تسا  لمتـشم  هک  يدایز  رابخا  رب  داقتعا  تّدش  و 

همه هزور و  همه  دوش  وا  ضراع  تکرح  نیب  رد  ریخأت  عناوم  هکنآ  لامتحا  اب  سپ  دشاب ، تکرح  رد  هار  نیب  رد  وا  رفاسم  و  دـنا ، هداد  وا 
هک یبادآ  هب  ناشیا ــ  تاقالم  يارب  زا  و  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ رما  روهظ  يارب  زا  دـیاب  نیاربانب ؛ . دراد ار  رفاسم  نآ  دورو  راظتنا  هتفه 

. دنیب یم  هّیهت  نأشلا  عیفر  ردقلا  میظع  رفاسم  دورو  يارب  زا  ناسنا  هچنانچ  دوش ، ایهم  یلاعت ــ  هللاءاش  نا  دوش  یم  رکذ 

یندب راظتنا 

، دشاب هتشاد  يا  هعرزم  ناسنا  هاگره  لاثم  ناونع  هب  هک : تسا  هجو  نیا  رب  نآ  حیضوت  نایب و  سپ  تسا ، یندب  راظتنا  راظتنا ؛ زا  مّود  مسق 
هدننک تیبرت  زین  تسا و  ّلجوّزعدنوادخ  مخت  نآ  هدننک  قلخ  هک  دناد  یم  هک  یلاح  رد  دـهد  بآ  دراکب و  مخت  هدرک و  حالـصا  ار  نآ 
لاعتم دـنوادخ  زا  دـنک و  یم  اـعد  سپ  دور  یم  ینامـسآ  ینیمز و  تاـفآ  عوقو  لاـمتحا  نوچ  لاـح  نیا  رد  و  تسا ، وا  نآ ; هدـننایور  و 

هنأش ّلج  ملاع  دنوادخ  .و  دشک یم  ار  نآ  لوصحم  ندیـسر  ِنامز  راظتنا  لاح  نیا  اب  و  دـنک ، یم  بلط  تافآ  نآ  زا  ار  تعارز  نآ  ظفح 
هن نآ  نودـب  هک  تسا ، هداد  رارق  دوخ  ياهتمعن  همه  ندرک  اطع  ملاع و  ءاـقب  هلیـسو  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما كراـبم  دوجو  ناـمز  ره  رد 

يارب زا  هلیسو  دنشاب ــ  هتـشاد  يرهاظ  تافرـصت  هک  ار ــ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما رما  روهظ  و  دوش ، یم  اطع  یتمعن  هن  دنام و  یم  یقاب  یملاع 
اهتمعن نآ  زا  مسق  ره  رد  نآ  نودـب  هک  تسا ، هداد  رارق  لامک  مامت و  هجو  رب  یحور  یمـسج و  ینطاـب ، يرهاـظ و  ياـهتمعن  همه  روهظ 

زا مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  یماداـم  سپ  . دـش دـهاوخ  مغ  نزح و  هب  نورقم  وا  یلاحـشوخ  ورورـس  مادـکره  رد  و  دوش ، یم  ادـیپ  ناـصقن 
دنوادـخ يویند  معن  رد  هک  يوحن  نامه  و  تسا ، نازحا  ناـصقن و  هب  نرتقم  مه  اـهتمعن  نآ  دنتـسه ، ناـهنپ  اـی  عونمم  يرهاـظ  تافرـصت 

رهاظ هلیسو  هک  نداد  بآ  نتـشاک و  رذب  نوچ  دیامرف ، یم  اطع  بابـسا  نآ  هلیـسوب  ار  معن  نآ  دنا و  هدرک  اّیهم  ار  بابـسا  یـضعب  لاعتم 
روهظ هلیـسو  هک  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما فرـصت  روهظ  رد  لیجعت  يارب  نینچمه  تسا ، نوگانوگ  ياهلگ  تاج و  هویم  تاـبوبح و  ندـش 
هحلاص لامعا  يوقت و  زا  ترابع  بابـسا  نآ  و  تسا ، ناگدـنب  دوخ  تسد  هب  هک  تسا  هدومرف  ررقم  یبابـسا  تراـبع  تسا ؛ اـهتمعن  همه 
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و [ . 196 ( ] ِضْرالا َو  ِءامَّسلا  َنِم  تاـکََرب  ْمِْهیَلَع  اـنْحَتََفل  اوُقَّتا  َو  اُونَمآ  يرُْقلا  َلـْهَا  َّنَا  َْول  َو  :) دـیامرف یم  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  هچناـنچ  تسا ،
ــ  میدرک هراشا  متفه  ّتیفیک  رد  مه  اهنآ  زا  یضعب  هب  تسا و  هدش  هراشا  رابخا  زا  یضعب  رد  هچنانچ  ترضحنآ ــ  روهظ  رد  لیجعت  تفآ 
رما هکنیا  هب  ینیقی  داقتعا  زا  دعب  نمؤم ؛ ناگدنب  سپ  . دوش یم  جرف  رما  روهظ  رد  ریخأت  بجوم  هک  تسا  ناگدنب  یـصاعم  هحیبق و  لامعا 

هحلاص لاـمعا  اوقت و  هب  فوقوم  نآ  رد  لـیجعت  نکل  و  تسین ، نآ  رد  یفلخ  تسا و  یهلا  داـعیم  و  دوش ، یم  عقاو  هتبلا  تسا و  ّقح  جرف 
هئیـس و لامعا  نآ  زا  و  هدومن ، شـشوک  یعـس و  هحلاص  لامعا  نآ  رد  دـیاب  سپ  تسا ، نداد  بآ  رذـب و  نتـشاک  هلزنم  هب  هک  دـشاب  یم 
زا ندرکن  هّیقت  و  مالـسلا ) مهیلع  ) دّمحم لآ  رارـسا  ءاشفا  لامعا ؛ حئابق  تائیـس و  نیرتدیدش  دـنناد  یم  هکنوچ  .و  دـنیامن بانتجا  ناهانگ 
رد تفآ  زین  و  تسا ، هدش  نآ  ریخأت  ببس  جرف و  عوقو  تهج  رد  تفآ  بجوم  هک  دشاب ، یم  تسا ؛ مزال  هّیقت  هک  یئاج  رد  اهنآ  نانمشد 
زا هبوت  یعس و  لامک  ببـس ؛ نیا  هب  سپ  . دور یم  ءادب  لامتحا  جرف  رما  رد  هطـساو  نیا  هب  دنناد  یم  و  دشاب ، یم  ینامز  ره  رد  نآ  لیجأت 

لـضف زا  لاح  نیا  رد  و  دـننک ، یم  ار  اهنآ  رثا  تافآ و  نآ  عفد  بلط  دـنوادخ  زا  و  دـننک ، یم  اـعد  رد  یعـس  و  اـهاطخ ، یـصاعم و  همه 
تاولـص رمالا  بحاص  ترـضح  جرف  روهظ  رد  لیجعت  ار  اعد  نیا  لامعا و  نآ  عرز  لوصحم و  هک  دنراد  دیما  راظتنا و  ّتیدحا  ترـضح 

نیا و  تسا ، تّحـص  نامیا و  لامک  مزاول  زا  هک  تسا  یندـب  یبلق و  لماک  راظتنا  تاّیـصوصخ ; نیا  اب  لاـح  نیا  سپ  . دـهد رارق  هیلع  هللا 
نیا هاگ  ره  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، رگید  هناگ  هن  تاّیفیک  نآ  اـب  مزـالم  هک  تسا  یعماـج  ّتیفیک  دـش ؛ ناـیب  هجو  نیا  رب  هک  مه  ّتیفیک 

. دنک لمع  هناگ  هن  روما  نآ  هب  دناوت  یم  یسک  نینچ  دش  لصاح  یسک  رد  تاّیصوصخ  تلاح 

راظتنا طیارش 

هراشا

ره و  دراد ، یگتـسب  روما  نآ  عامتجا  رب  دش  رکذ  راظتنا  يارب  هک  يا  هلماک  لئاضف  نآ  همه  ندـش  ّبترتم  هک  يروما  ینعی : راظتنا  طیارش 
رما ود  طیارـش ؛ نآ  نیرتمهم  زا  سپ  دـش ، دـهاوخ  ّمهم  ياهباوث  لئاضف و  نآ  رد  ناصقن  بجوم  دوش  لـصاح  ناـصقن  روما  نآ  رد  ردـق 

. یلاعت هللاءاش  نا  دوش  یم  رکذ  ماقم  نیا  رد  هک  تسا 

راظتنا طرش  نیلوا  تین ، صولخ 

هراشا

طیارـش هلمج  زا  و  تسا ، ّتیدـحا  دـنوادخ  دزن  تادابع  ّبحا  لـضفا و  زا  جرف  راـظتنا  میتفگ  هکناـنچمه  تسا ، ّتین  صولخ  لّوا : طرش 
تداـبع نآ  ّتین  رد  صوـلخ  دراد ــ  ریثأـت  نآ  لـیمکت  رد  مـه  نآ و  یلوـبق  رد  مـه  و  نآ ، تحـص  رد  مـه  هـک  یتداـبع ــ  ره  رد  هررقم 

ناسنا يارب  یعقاو  كرحم  یعاد و  هک  يرما  نآ  تادابع ؛ زا  یلمع  ره  رد  تسا : ناونع  نیا  رب  راصتخا  هجو  هب  نآ  ناـیب  حیـضوت و  . تسا
یماـسقا بتارم و  هوـجو  نآ  زا  کـیره  هـچ  رگ  تـسا ، ریز  هوـجو  زا  یکی  رب  یّلک  ناوـنع  هـب  دـیامن ؛ مادـقا  لـمع  نآ  رب  هـک  دوـش  یم 

ناونع : تسا ناونع  ود  هب  نیا  و  تسا ، يوـیند  روـما  حالـصا  هظحـالم  تسا  لـمع  رب  ثعاـب  یعاد و  هک  يزیچ  نآ  هکنآ  لّوا : هجو  . دراد
دنناـم نیا  و  دـیامن ، روصت  ار  یهلا  ياـضر  نآ  رد  هکنآ  نودـب  دـشاب ، يوـیند  رما  هب  ندیـسر  ضحم  ّتین ؛ دـصق و  لـمع  رد  هکنآ  لّوا :

لاـح دـننام  اـی  هدـنهد ، ترجا  صخـش  هظحـالم  نودـب  تسا ، ترجا  نتفرگ  دوـخ  لـمع  رد  شدـصق  هک  تسا  يریگب  ترجا  رودزم و 
عقاو رد  هاگره  سپ  . دنک هظحالم  نآ  رد  ار  يدحا  يدونشخ  هکنآ  نودب  تسا ، نآ  ّتیصاخ  ضحم  وا  دصق  اود  ندروخ  رد  هک  یضیرم 

هب لاح  نینچ  رد  املع  و  تسا ، جراخ  صولخ  هجرد  زا  یّلک  روطب  تدابع  نیا  دـشاب ، وحن  نیمه  هدـنب  دـصق  تدابع  ماقم  رد  تقیقح ؛ و 
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رما لوصح  هلیسو  ار  یهلا  ياضر  نکل  و  تسا ، یهلا  ياضر  دصق  تدابع  رد  هکنآ  مّود : ناونع  . دنا هدومرف  مکح  تدابع  تروص  نالطب 
هب دراد ، یم  تسود  الثم ـ  ار ـ  صاخ  لمع  نیا  تداـبع و  نیا  ملاـع  دـنوادخ  هک  هدومن  ادـیپ  تفرعم  نوچ  ینعی : دـهد ، یم  رارق  يویند 
رما لمع  نآ  هلیـسوب  دنوادخ  و  دوش ، لصاح  نآ  هب  یهلا  ياضر  هک  دروآ  یم  اجب  سپ  هدومرف ، یئامنهار  ای  رما  لمع  نآ  هب  هکنآ  هنیرق 

یناونع ره  هب  یماقم و  ره  رد  وا  تدابع  لصا  ینعی  دشاب ، نینچ  شدصق  ّتین و  تادابع ؛ هّیلک  رد  هچنانچ  رگا  سپ  . دـیامرف حالـصا  ار  وا 
تحار تسایر و  دننام  تسا  ایند  هب  عجار  یگمه  هک  تسا  نآ  دصاقم  هب  لوصو  يویند و  روما  لوصح  نامه  بحتـسم  هچ  بجاو و  هچ 
ناونع نیمه  هب  يدامتم  تّدم  نآ  رد  زین  ناطیـش  تدابع  هک  تسا ، یناطیـش  تدابع  تدابع ; نیا  سپ  اهنیا ، لاثما  یئوج و  تّذل  یبلط و 
دصق عون  نیا  رگا  نکل  .و  تسا جراخ  یّلک  روطب  صالخا  لها  هرمز  زا  و  دش ، دهاوخ  وا  تبقاع  نوچمه  یـسک  نینچ  تبقاع  سپ  هدوب ،

یـضعب هب  اـهنیا  لاـثما  یناـشیرپ و  عفر  اـی  ضارما  عفر  اـی  ضرق  ءادا  نوچ  يویند  جـئاوح  زا  یـضعب  رد  ینعی  دـشاب ، يرارطـضا  روما  رد 
ریغ ای  زامن  ای  رکذ  زا  هّصاخ ــ  لامعا  تدابع و  نآ  رد  ّتین  رگا  سپ  دوش ، یم  لّسوتم  تسا ؛ هدـش  روتـسد  هک  یهجو  نامه  رب  تاداـبع 

تحـص هب  ءاملع  و  دشاب ، یم  صولخ  هجرد  نیرتمک  نیا  دهدرارق ، یئایند  رما  حالـصا  هلیـسو  ار  لامعا  نآ  دـشاب و  یهلا  ياضر  اهنآ ــ 
رد هک  تسا  هدش  تایآ  یضعب  رد  هکلب  رابخا ، زا  یضعب  رد  هک  يدیکأت  هظحالم  هب  ًاصوصخ  دنا ، هدومرف  مکح  روبزم  هجو  هب  لمع  نیا 
هک تسا ، یهقف  يدیلقت و  لئاسم  زا  نآ ؛ ماکحا  زا  یـضعب  روبزم  هجو  نیا  رد  نکل  .و  دنیامن هّصاخ  لامعا  نآ  هب  لّسوت  دئادش  جئاوح و 

؛ وا لمع  هزیگنا  هکنآ  مّود : هجو  . دوب رّکذت  ناونع  هب  ام  ضرغ  اجنیا  رد  و  دوش ، عوجر  یهقف  بتک  هب  دـیاب  لمع  ماقم  رد  نآ  مکح  يارب 
رد هچ  رگا  هجو ؛ نیاربانب  سپ  . خزود شتآ و  تاکرد  زا  تاجن  ای  تشهب ، هیلاع  تاـماقم  هب  ندیـسر  دـننام  دـشاب ؛ يورُخا  دـئاوف  ضحم 

تشهب هنأش  ّلج  دنوادخ  زا  تدابع  نآ  رد  یهلا  ياضر  هلیـسوب  و  دشاب ، یهلا  ياضر  لوصح  تدابع  رد  یعقاو  دصق  ّتین و  هک  یتروص 
نکل . تسا هدـش  نایب  یهقف  بتک  رد  دوخ  ياج  رد  هچنانچ  دوش ، یم  لصاح  صولخ  لاح ؛ نیا  اب  دـیامن ، بلط  ار  منهج  زا  یـصالخ  اـی 

ــ  دشاب هدنب  دوخ  هب  نآ  تشگرب  هک  یتعفنم  چیه  هک ؛ تسا  نآ  تدابع  ماقم  رد  یقیقح  صولخ  اریز  دوش ، یمن  لصاح  یقیقح  صولخ 
یم هفیرـش  هیآ  نیا  رد  هچناـنچ  . دـشابن شرظن  رد  يرگید  زیچ  یهلا  ياـضر  زج  ًاـتقیقح  و  دـنکن ، ظاـحل  تـّین  رد  يورُخا ــ  عفاـنم  وـل  و 
چیه اب  هک  تسا  قداص  یتقو  صلاخ » ریـش   » سپ [ 197 ( ] َنیبِراّشِلل ًاِغئاس  ًاِصلاخ  ًانََبل  مَد  َو  ثْرَف  ِْنَیب  ْنِم  اِهنوُُطب  یف  اّمِم  ْمُکیقُْـسن  : ) دیامرف

تعیبط رد  هک  یـصاوخ  اذل  و  تسین ، صلاخ  نکل  تسا و  وکین  هچرگ  دـش ؛ جوزمم  مه  لسع  ای  رکـش  اب  رگا  ّالا  و  دـشابن ، طولخم  زیچ 
؛ بلطم نیا  ندوب  طرـش  نیا  رب  دـهاوش  هلمج  زا  .و  دـشاب وکین  مه  اـهنآ  هک  دـنک  ادـیپ  رگید  صاوخ  هکنآ  وـلو  تسین ، نآ  رد  تسا  ریش 
: یـسوم یلإ  هللا  یحوأ  لاق : : دندومرف مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دّمحم  ماما  ترـضح  هک  هدش ؛ لقن  رابخالا » یلآل   » رد هک  تسا  یـسدق  یثیدـح 
و ۀـّنج ، موصلا  و  ناهرب ، کل  ةالـصلا  ّنإ  لاقف : . کل ترکذ  تقّدـصت و  تمـص و  و  کل ، تیّلـص  یهلإ  لاق : ؟ ّطـق ـالمع  یل  تلمع  لـه 

له و  ًاّیلو ، یل  تیلاو  له  یسوم ! ای  لاقف : ؟ کل وه  لمع  یلع  یّنلد  یهلإ  یـسوم : لاقف  ؟ یل تلمع  لمع  ُّيأف  رون ، يرکذ  و  ۀّلظ ، هقدصلا 
لمأت فیرش  ثیدح  نیا  نومـضم  رد  هکنانچ  [ . 198 . ] هللا یف  ضغبلا  هللا و  یف  ّبحلا  لامعألا  ّبحأ  ّنأ  یـسوم  ملعف  ؟ ًاودـع یل  تیداـع 

بجوم هک  يا  هبئاـش  زا  ظوفحم  صلاـخ و  وا ؛ لاـمعا  تاداـبع و  هدوب و  موـصعم  هک  مالـسلا ) هیلع  ) هللا میلک  یـسوم  نوـچمه  هک  مینک ؛
هک يرکذ  هقدص و  هزور و  زامن و  دومرف : هنأش  ّلج  دـنوادخ  هک  تیاور ؛ رد  دوجوم  هنیرق  اب  ًاصوصخ  تسا ، هدوب  دـشاب ؛ نالطب  صقن و 

سپ تسا ؛ اهنیا  زا  ریغ  دشاب  نم  ّصتخم  صلاخ و  هک  یلمع  دـیامرف : یم  کلذ  عم  و  دراد ، يورُخا  هبوبحم  راثآ  کی  ره  يا  هدروآ  اجب 
يویند و هچ  دشاب ــ  وا  دوخ  هب  نآ  تشگرب  هک  ار  یتهج  چیه  هدـنب  هک  تسا  نآ  لمع ؛ رد  لماک  صولخ  هک  دوش  یم  نشور  حـضاو و 

ماقم رد  هکنآ  مّوس  هجو  . دوش یم  لصاح  نآ  هب  ّتیدـحا  ترـضح  ياضر  هک  دـشاب  يرما  وا  ضرغ  ماـمت  دـیامنن و  دـصق  يورُخا ــ  هچ 
تـسا یقیقح  لماک  صولخ  نیاو  دشابن ، يرگید  زیچ  یهلا  ياضر  زج  هدنب  بلق  رد  عقاو  رد  و  دشابن ، يرما  چیه  وا  یعقاو  دصق  تدابع 

نیا اب  هدنب  هک  درادن  تافانم  نکل  .و  دسر یم  نیصلخم  هجرد  هب  و  دوش ، یم  لخاد  نیصلخم  هللادابع  هرمز  رد  ًاعقاو  نآ  هطـساوب  هدنب  هک 
ــ  نآ هینامـسج  ياهتمعن  هب  یّتح  تشهب ــ  رد  یهلا  ياهتمعن  هب  مه  قایتشا  تبغر و  لامک  شـصولخ  لاح  نیمه  رد  صولخ و  زا  هجرد 
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ــ  میهج رد  یهلا  باذع  زا  نینچمه  و  دشاب ، هتشاد  دشاب ــ  بولطم  بوبحم و  وا  رظن  رد  اهنآ  زا  هلمج  هک  مه ــ  يویند  ياهتمعن  هب  هکلب 
ياضر زج  ماقم  نیا  رد  هک  تسا  یگدنب  تدابع و  ماقم  رد  وا  صولخ  هکنآ  هطـساوب  دشاب ، ناسرت  فئاخ و  زین ــ  هیویند  دـئادش  زا  هکلب 

رکذ زا  وا  تلفغ  ببـس  هک  یلاح  رد  ار  يویند  ياهتمعن  تشهب و  رد  یهلا  ياـهتمعن  اـّما  .و  دـنک یمن  هظحـالم  ار  يرگید  رما  چـیه  یهلا 
زا منهج و  رد  وا  باذع  زا  تاجن  نینچمه  و  دیامن ، یم  لاوئس  هنأش  ّلج  تیدحا  ترـضح  هعـساو  تمحر  لضف و  زا  ار  اهنآ  دوشن  یهلا 

هظحالم دوخ  ّتین  دـصق و  رد  تدابع  لاح  رد  ار  اهنیا  زا  کـی  چـیه  هکنآ  نودـب  دـیامن ، یم  لاوئـس  وا  وفع  دوج و  زا  ار  يویند  دـئادش 
نیا رب  دـهاش  نیرت  يوق  نانآ  ياـهاعد  تارقف  اـهنآ و  تاـجانم  لاـح  حرـش  و  هدوب ، نینچ  هللا  ءاـیلوا  لاـح  هچناـنچ  . دروآ رظن  هب  هدرک و 
یف دوخ  یهلا  تمحر  لضف و  زا  بلط  لاوئـس و  نیا  و  سرت ، فوخ و  تلاح  نیا  و  تبغر ، قایتشا و  نیا  نآ ؛ رب  هوالع  . دـشاب یم  بلطم 

رد هدنب  هک  ینآ  زا  دـعب  هکنآ  رطاخ  هب  دـشاب ، یم  یقیقح  صولخ  ماقم  نامه  مزاول  زا  و  تسا ، هللا  دـنع  یـضرم  بوبحم و  يرما  اهـسفن 
نینچ یماقم  ره  رد  وا  صولخ  سپ  دـیامن ، یم  لّـمحت  ار  تداـبع  تّقـشم  تمحز و  هک  دـش  ناـنچ  شـصولخ  ماـقم  یهلا  ياـضر  بلط 

زا .و  درک دـهاوخ  شـشوک  یعـس و  نآ  لوصح  رد  تسا  وا  یئوج  اـضر  هلیـسو  یهلا و  ياـضر  دـنادب  هک  يزیچ  ره  رد  و  دوـب ، دـهاوخ 
هک يویند  یئزج  روما  رد  یّتح  تسا ، وا  دزن  رد  ّللذـت  وا و  لضف  زا  بلط  اـعد و  ناـمه  وا ــ  یئوج  اـضر  ینعی  نآ ــ  لـئاسو  نیرتگرزب 

ترـضح یئایربک  لالج و  بنج  رد  ار  تنکـسم  راقتحا و  ّللذـت و  لامک  هکنآ  ضرغ  دـصق و  هب  دـیامن  لاوئـس  دـنوادخ  زا  مه  ار  اـهنآ 
معن زا  يراذـگ  رکـش  ناونع  لّوا : ناونع  : دوش یم  رکذ  ناونع  دـنچ  رد  زین  صولخ  زا  هجرد  نیا  .و  دـشاب هدومن  هناش  لج  دوجولا  بجاو 

عوشخ و و مجنپ : ناونع  . تسا ّبح  : مراهچ ناونع  . تسا تجاح  رقف و  راـهظا  تنکـسم و  مّوس : ناونع  . تسا ءاـیح  مّود : ناونع  . تسا یهلا 
يارب وا  يراوگرزب  دـجم و  لالج و  تمظع و  یئایربک و  هظحالم  ماـقم  رد  یهلا  سّدـقم  تاذ  هکنیا  و  تسا ، سرت  تیـشخ و  عوضخ و 

یم راـهظا  دوـخ  تاـجانم  رد  نیلـصملا  ةاولـص  هـیلع  ّیلع  ترـضح  نـیقّتملا  ماـما  نیقیّدـص و  رورــس  هچناـنچ  . دراد تـّیلها  ناوـنع  نـیا 
[ . 199 «. ] کتدبعف ةدابعلل  الهأ  کتدجو  لب  کتّنج ، یف  ًاعمط  و ال  كران ، نم  ًافوخ  کتدبع  ام  یهلإ ؛ :» دننک

مئاق ترضح  روهظ  راظتنا و  رد  تین  هناگ  هس  تاجرد 

هراشا

یم هناـگ  هس  تاـجرد  نیا  رب  نآ  رد  هزیگنا  ّتین و  هک  تسا  یهلا  تاداـبع  ّبحا  لـضفا و  هک  جرف  راـظتنا  رد  رما  تسا  لاونم  نیمه  رب  و 
. دشاب

روهظ نامز  رد  اه  تمعن  يدایز 

نامز رد  هچنآ  يوس  هب  قایتشا  هیلع  هللا  تاولـص  رمألا  بحاص  ترـضح  جرف  راـظتنا  رد  اـهنآ  یعاد  ضرغ و  هدـمع  ناگدـنب ; زا  یـضعب 
عون ود  رب  دوخ  نیا  و  يویند ، ياهالب  اهیتخـس و  دـئادش و  عفر  و  یگدـنز ، روما  رد  تعـسو  یهلا و  ياـهتمعن  يداـیز  لـثم  تسا ، روهظ 

وا يارب  زا  لاح  نیمه  رد  هچنانچ  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هروبزم  تاهج  نیمه  هب  ندیسر  دّرجم  فده  ضرغ و  هکنآ  لّوا : عون  : تسا
سپ دیامن ، عفد  ار  تاّیلب  اهیتخس و  وا  زا  و  دیامرف ، اطع  دوخ  ياهتمعن  رد  ترثک  تعسو و  وا  هب  دنوادخ  ینعی  دوش ، حالـصا  تاهج  نیا 

و ددرگ ، یم  لفاغ  ناشیا  روهظ  جرف و  رما  رکذت  زا  و  مالـسلا ) هیلع  ) ترـضح نآ  رکذ  زا  یّلک  هب  و  دوش ، یم  لئاز  وا  زا  قایتشا  لاح  نآ 
جراـخ صولخ  ناوـنع  زا  یّلک  روـطب  دـشاب  هجو  نیا  رب  قاـیتشا  نآ  رد  ضرغ  هدـمع  رگا  سپ  . دـش دـهاوخ  فرـصنم  نآ  هّصغ  ّمه و  زا 

زا یفاک »  » رد هچنانچ  . دوب دهاوخ  ایند  لها  زا  شراظتنا  نیا  ردو  دش ، دـهاوخن  زئاف  جرف  راظتنا  يارب  زا  هرّرقم  تاضویف  هب  و  دوب ، دـهاوخ 
دیرت نّمم  تنأو  : » دوـمرف ؟ دـش دـهاوخ  جرف  یک  مدرک : ضرع  تفگ : هـک  هدرک  تـیاور  مالـسلا ) هـیلع   ) قداـص ترـضح  زا  ریـصب  یبا 
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يارب زا  قیقحت  هب  سپ  دیامن  ادیپ  تفرعم  رما  نیا  هب  سک  ره  :» دومرف دـعب  .»؟ تسا ایند  رما  نیا  بلط  رد  وت  هدارا  دـصق و  : » ینعی ایندـلا »؟
هب هروبزم ؛ تاهج  نآ  هب  وا  نتـشاد  قاـیتشا  زا  وا  ضرغ  هکنآ  مّود : عون  و  [ . 200 «. ] یهلا جرف  راظتنا  هطـساوب  تسا ، هدش  لصاح  جرف  وا 

ءاـیلوا ياربزا  دـنوادخ  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  و  تسا ، ناـمز  نآ  صوصخم  هریثک  مَِعن  نآ  همیظع و  ياـهجرف  نآ  هک  تسا  نآ  هظحـالم 
، تسا هللادـنع  بوـبحم  يرما  هسفن  یف  هچ  رگا  ناوـنع  نیا  هب  قاـیتشا  لاـح  نیا  .و  تـسا هدیدنـسپنیعمجا  مـهیلع  هللا  تاولـص  وا  نـیبّرقم 

یهلا ياضر  ماقم  رد  تیبلها  ام  :» دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دّـمحم  ماما  ترـضح  زا  هک  تسا  یثیدـح  نومـضم  هچنانچ 
رد و  «. میراد یم  تسود  زین  ار  نآ  دـیامن  ررّقم  انغ  تعـسو و  رگاو  میراد ، یم  تسود  دـنک ؛ رّرقم  ام  رب  ار  رقف  دـنوادخ  رگا  هک  میناـنچ 

، درک لزان  الط  خلم  الب ; عفر  فشک و  زا  دعب  مالسلا ) هیلع   ) بّویا ترضح  يارب  ملاع  دنوادخ  نوچ  هک : تسا  هدش  لقن  يرگید  تیاور 
رد بوخ  دندرک  ضرع  مالسلا ) هیلع   ) لیئربج ترضح  دنتـشاد ، یم  رب  فارطا  زا  ار  اهخلم  نآ  ياه  هناد  مامت  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ

مَِعن هدنب  هاگره  هک  دوش  یم  رهاظ  ثیداحا  هنوگنیا  زا  سپ  [ . 201 . ] تسا نم  راگدرورپ  ياطع  هکنوچ  دومرف : دیراد ، مامتها  اهنآ  طبض 
زا یتـسود  نیا  دـشاب ، هتـشاد  تسود  تسا ، هدومرف  تمحرم  دوخ  ياـضر  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یئاـطع  نآ  هک  ناوـنع  نیا  هب  ار  يوـیند 

جرف نامز  رد  هک  یهلا  ياهتمعن  همه  هکنوچ  .و  تسا جراخ  تسا ; هدـش  دراو  نآ  نتـشاد  تسود  ایند و  تّمذـم  رد  هک  يرابخا  عوضوم 
اراوگ اهنآ  يارب  و  تسا ، هدیدنـسپ  دوخ  نیبرقم  ءایلوا  رب  ار  اهنآ  دنوادخ  تسا ، هدش  هداد  هدعو  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  دّـمحم  لآ 
دهاوخ یهلا  یـضرم  بوبحم و  روبزم  ناونع  نیا  هب  ندوب  اهنآ  ندـیدرگ  رهاـظ  راـظتنا  رد  اـهنآ و  يوس  هب  قاـیتشا  سپ  تسا ، هداد  رارق 

جرف راظتنا  يارب  هرّرقم  تابوثم  تاضویف و  همه  هب  اذـهل  و  دراد ، هظحالم  ار  یهلا  ياضر  شراـظتنا ؛ قاـیتشا و  نیا  رد  هدـنب  هکارچ  دوب ،
مَِعن بلط  ضرغ  نیا  تیاهن  هکنآ  هطـساوب  دشاب ، یم  جرف  راظتنا  رما  رد  صولخ  لّوا  هجرد  ضرغ  دصق و  عون  نیا  نکل  . دش دـهاوخ  زئاف 

. دوش یم  وا  دوخ  هب  تشگرب  هک  تسا  يویند  عفانم  و 

یهلا ياهتمکح  فراعم و  مولع و  ترثک 

یهلا ياـهتمکح  فراـعم و  مولع و  روـفو  ترثـک و  راـظتنا ؛ و  مالـسلا ) هیلع  ) ترـضح نآ  جرف  هب  قاـیتشا  رد  ضرغ  هدـمع  هک  تسا  نآ 
نآ رد  هکنآ  زین  و  هدـش ، رهاظ  نامز  نآ  ات  ملاع  لّوا  زا  هک  تسا  یمولع  مامت  قوف  ام  دوش  یم  رهاـظ  ناـمز  نآرد  هک  یمولع  اریز  . دـشاب
هک تسا  هدمآ  [ 202 ( ] ِِهتَعَـس ْنِم  الُک  هللا  ِنُْغی   ) هکرابم هیآ  نیا  ریـسفت  رد  و  تسا ، زاین  یب  يرگید  زا  دوخ  ملع  لاـمک  هب  سکره  ناـمز 
رد روفو  ترثک و  نیا  ياـطع  و  [ . 203  ] دـنوش یم  ملاع  فراع و  لماک ؛ ءاملع  هجرد  هب  نید ؛ ماکحا  هب  دوخ  ياـه  هناـخ  رد  ناـنز  یّتح 

، دوش یم  لماک  اهنآ  لوقع  لاح  نیا  رد  و  دنراذگ ، یم  نایعیـش  رـس  رب  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ كرابم  تسد  هلیـسوب  مولع 
یفرح تفه  تسیب و  هلمج  ندوـمرف  رهاـظ  رگید  هلیـسو  و  [ . 204 . ] تسا هدـش  دراو  نآ  ریغ  و  یفاک »  » رد يددـعتم  تاـیاور  رد  هچناـنچ 

؛ هدش رهاظ  سکره  يارب  هک  یمولع  همه  نونک  ات  ملاع  لّوا  زا  و  دنیامرف ، یم  هضافا  شترضح  هک  تسا  یهلا  مولع  همه  يانبم  هک  تسا 
یم لزان  ناشیا  باحصا  يارب  هک  تسا  ینامسآ  ياهریشمش  هّیـضق  رد  هچنآ  رگید  هلیـسو  .و  تسا فرح  تفه  تسیب و  نآ  زا  فرح  ود 

هب ترـضحنآ  جرف  يوس  هب  قایتشا  تسا  نینچمه  .و  دوش یم  زاب  ملع  زا  رد  رازه  یفرح  ره  زا  و  تسا ، هدش  هتـشون  فرح  رازه  هک  دوش 
هب نیا  دیامن ;و  تدابع  ار  لاعتم  دـنوادخ  دـهاوخب  سکره  هک  تسا ، هدامآ  نآ  هجرد  یلعا  هب  تدابع  بابـسا  نامز  نآ  رد  هکنآ  رطاخ 
وا عاـبتا  ناطیـش و  هکنوچ  تسا ، عناوم  ندوبن  مه  و  اـهنآ ، رما  روـهظ  و  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموـصعم ءاـیلوا  سّدـقم  دوـجو  تکرب  نمی و 

ضرغ هاگ  ره  سپ  . دوش یم  هتـشاد  رب  ناگدنب  زا  سرت  يرهاظ ؛ نیطایـش  ندوب  لوذـخم  رطاخ  هب  و  دـنوش ، یم  ضرقنم  لوتقم و  یگمه 
تسا نشور  تدابع ــ  تفرعم و  لامک  ینعی  دشاب ــ  مّهم  دصقم  ود  نیا  هب  ندیسر  ترـضحنآ  جرف  راظتنا  قایتشا و  رد  یقیقح  یلـصا و 

هب مه  جرف  راظتنا  هّصاخ  ياهباوث  تاضویف و  نآ  هب  تهج  نیمه  هب  و  تسا ، رتلماـک  یلوا  هجرد  زا  ربارب  نیدـنچ  صولخ  تروص  رد  هک 
چیه تدابع  ماقم  رد  هدنب  هک  تسا  نآ  لماک  صولخ  هک  ارچ  تسین ، لماک  صولخ  مه  هجرد  نیا  نکل  .و  دوش یم  زئاف  هجرد  نیرتلماک 
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. دیامنن هظحالم  تسا ؛ يورُخا  هبوبحم  هحجار و  عفانم  زا  دراد و  وا  دوخ  هب  تشگرب  هک  یتاهج  زا  تهج 

راظتنا رد  یقیقح  صولخ 

هراشا

لیبق زا  دشاب  یم  جرف  نآ  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  روهظ ، راظتنا  و  مالسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ جرف  هب  قایتشا  زا  یلـصا  ضرغ  هک  تسا  نآ 
وا نیموصعم  نیمّرکم  نیبّرقم  ءاـیلوا  رما  روـهظ  و  هلطاـب ، ناـیدا  همه  رب  نآ  هبلغ  و  اـیند ، همه  رد  وا  نیبـم  نید  روـهظ  و  یهلا ، رما  روـهظ 
زاب و  اهنآ ، همیظع  هلیلج و  تانوئـش  همه  روهظ  و  اهنآ ، ءایـض  رون و  روهظ  و  اهنآ ، لالج  ِلامک  لضف و  ِلاـمک  روهظ  و  مالـسلا ،) مهیلع  )

رد هچنآ  صوصخب  اهنآ ، نیملاظ  زا  ماقتنا  و  اهنآ ، قوقح  صاقت  و  اهنآ ، نانمـشد  عیمج  نالذخ  لیبق  زا  تسا  روهظ  جرف و  نآ  رد  هچنآ 
مدرم زا  يدـحا  زا  سرت  فوخ و  نودـب  یلاعت  ّقح  هکیروط  وا ، ماکحا  یهلا و  دودـح  همه  ءارجا  و  تسا ، ءالبرک  ناـمولظم  یهاوخنوخ 
هلماک تابوثم  تاضویف و  همه  هک  لماک  صولخ  نآ  تسا  نیا  دشاب ، نیا  جرف  راظتنا  رد  ضرغ  هدـمع  ًاتقیقح  رگا  سپ  . دوش یم  تدابع 

رکذ البق  هک  یـسدق ــ  ثیدح  رد  هک  یقیقح  صولخ  نآ  تسا  نیا  و  دوش ، یم  بترتم  نآ  رب  تسا ; هدـش  تباث  جرف  راظتنا  يارب  زا  هک 
: هک مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترـضح  هب  هنأش  ّلج  ّتیدحا  ترـضح  بناج  زا  دش  باطخ  : نومـضم نیا  رب  دوب ، هدش  نآ  هب  هراشا  میدرک ــ 

ءایلوا زا  یّیلو  اب  یتسود  تالاوم و  ایآ  دـش : باطخ  . امرف یئامنهار  نآ  هب  ارم  یهلا  درک : ضرع  ؟ يا هدومن  نم  يارب  زا  یـصلاخ  لمع  هچ 
روهظ جرف و  راظتنا  رد  یـسک  هاگ  ره  هک  دیدرگ  حضاو  [ . 205 [ ؟ يا هدومن  نم  ءادعا  وا  يّودـع  اب  ینمـشد  تاداعم و  و  يا ؟ هدومن  نم 
دشاب نامه  شرگید  بادآ  طیارش و  همه  اب  نآ  رد  یلصا  ضرغ  هک  دسرب  مّوس  هجرد  نیا  هب  هیلع  هللا  تاولـص  نّییـصولا  متاخ  ترـضح 

تاداعم و و  یهلا ، ءایلوا  همه  اب  ینطاب ــ  رظن  زا  هچ  يرهاظ و  رظن  زا  هچ  لماک ــ  یتسود  تالاوم و  یصخش  نینچ  سپ  میدرک ، نایب  هک 
یلـصا ضرغ  دیدرگ و  ققحم  جرف  راظتنا  ماقم  رد  صولخ  زا  مّوس  هجرد  نیا  هاگره  .و  تسا هدومن  یهلا  نانمـشد  همه  اب  لماک  ینمـشد 

نیا دّـکؤم  مه  قایتشا  نآ  هکنآ  هطـساوب  دـشاب ، هتـشاد  مه  صولخ  زا  مّود  هجرد  لّوا و  هجرد  دراوم  هب  قایتشا  هک  درادـن  یتاـفانم  دـش ،
بّرقت هلیسو  هک  تسا  يرما  تدابع ــ  تفرعم و  لامک  ماقم  هب  ندیسر  دش ــ  رکذ  مّود  هجرد  رد  هچنآ  رگا  اریز  دش ، دهاوخ  مّوس  هجرد 

ــ  دش رکذ  لوا  هجرد  رد  هچنآ  و  دوش ، یم  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  نیمرکم  ءایلوا  رئاس  هیلع و  هللا  تاولص  هللا  ّیلو  ترـضح  دزن  هدنب 
مه نآ  و  تسا ، هیهلا  مَِعن  نآ  رد  هک  تسا  یفرش  لضف و  نآ  يوس  هب  قایتشا  هطسا  هب و  مه  نآ  جرف ــ  نامز  رد  هریثک  مَِعن  هب  ندیـسر  زا 

ثحب رد  یفانت ؛ مدـع  نیا  نایب  هک : تسا  رّکذـت  هب  مزال  . تسا مالـسلا ) مهیلع   ) یهلا نیبّرقم  ءایلوا  هب  اهنآ  صاصتخا  باـستنا و  تهج  زا 
. دیدرگ نایب  تادابع  هیّلک  هب  تبسن  صولخ  تاجرد 

راظتنا رد  یقیقح  صولخ  قداص و  ماما  زا  یثیدح 

یم لصاح  راظتنا  لئاضف  همه  نآ  اب  هدـش و  دـیکأت  نآ  رب  مزال و  جرف  راظتنا  باب  رد  صولخ  هجرد  نیمّوس  هکنیا  رد  دـهاوش  هلمج  زا  و 
ام هک  هدش ، لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا  یطاباس  راّمع  زا  نیدلا » لامک   » زا بقاثلا » مجن   » رد و  یفاک ،»  » رد تسا  یتیاور  دوش ،

هراشا تسا  دراوم  یـضعب  رد  یفاک »  » ثیدح رد  هک  یتارابع  فالتخا  زا  یـضعب  هب  و  مینک ، یم  لقن  بقاثلا » مجن   » زا ار  تیاور  اجنیا  رد 
رهاظ هک  امش  زا  یماما  اب  ندرک  تدابع  مدرک : ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  تمدخ  هب  دیوگ : یطاباس  راّمع  [ . 206 . ] مینک یم 

يا دندومرف : ترـضح  ؟ امـش زا  رهاظ  ماما  اب  ّقح  تلود  روهظ  نامز  رد  ندرک  تدابع  ای  تسا ، لضفا  دشاب  لطاب  تلود  نامز  رد  هدوبن و 
اب ناهنپ  رد  امش  تدابع  تسا ؛ نینچ  مسق ) ادخ  هب   ) و هینالع ، راکـشآ و  رد  هقدص  زا  تسا  لضفا  یناهنپ  رد  هقدص  مسق ) ادخ  هب  ! ) راّمع

نامز رد  ار  ادـخ  هکنیا  زا  تسا  رتهب  و  لطاب ــ  تلود  نامز  رد  نانمـشد  زا  امـش  ندیـسرت  رطاخب  لضفا ــ  لطاب  تلود  رد  رهاظ  ریغ  ماـما 
ره هک  دینادب  .( تسین ّقح  تلود  رد  اضر  لاح  رد  تدابع  لثم  لطاب  تلود  رد  فوخ  اب  تدابع  و  ، ) دـینک تدابع  رهاظ  ماما  اب  ّقح  روهظ 
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وا يارب  زا  ادـخ  ار ، نآ  دـنک  مامت  دوخ و  نمـشد  زا  یناهنپ  لاح  رد  نآ  تقو  رد  تعامج  اب  هضیرف  زامن  کی   ) دـناوخب زامن  امـش  زا  هک 
نمشد زا  یناهنپ  رد  يدارفنا ) تروص  هب   ) ار بجاو  زامن  کی  امـش ) زا  دروآ  اجب  هکره  و  دسیونب ، تعامج  رد  بجاو  زامن  هاجنپ  باوث 

و دـسیونب ، يدارفنا ) تروص  هب   ) زامن جـنپ  تسیب و  باوث  وا  يارب  زا  یلاعت  ّقح  دـنک  مامت  دروآ و  اـجب  نآ  تقو  رد  ار  زاـمن  نآ  دوخ و 
یبوخ لمع  امـش  زا  هکره  .و  دـسیونب هلفان  هد  باوث  نآ  يارب  زا  یلاعت  ّقح  ار ) نآ  دـنک  ماـمت  و   ) دروآ اـجب  وا  ناـمز  رد  هلفاـن  کـی  رگا 
يراد نید  هّیقت  اب  دروآ و  اجب  وکین  ار  لمع  هک  یتقو  امـش ؛ زا  ینمؤم  و  دـسیونب ، هنـسح  جـنپ  تسیب و  وا  يارب  زا  یلاعت  ّقح  دروآ  ياجب 

هکیتسردـب دـنک ، یم  ربارب  نیدـنچ  ار  وا  تانـسح  یلاعت  ّقح  دراد ؛ هاگن  ار  دوخ  ناـبز  دوخ ؛ ناـج  رب  دوخ و  ماـما  رب  سرت  رطاـخب  دـنک 
یم نکل  و  يدومن ، نآ  رب  صیرحت  يدـینادرگ و  لمع  هب  بغار  ارم  وت ، يادـف  هب  نم  ناـج  هک : مدرک  ضرع  . تسا میرک  ّلجوّزعیادـخ ؛
یم نید  کی  رب  همه  ناشیا  ام و  هکنآ  اب  تسا ، لضفا  ّقح  تلود  رد  رهاظ  ماما  باحـصا  لاـمعا  زا  اـم  لاـمعا  هنوگچ  هک  منادـب  مهاوخ 

فوخ يارب  زا  یناهنپ  رد  ار  ادخ  ندومن  تدابع  هب  نید و  روما  ریاس  نتسناد  هب  ّجح و  هزور و  زامن و  ادا  رد  نانآ  رب  امـش  دومرف : ؟ میـشاب
لطاب تلود  رد  ندرک  ربص  رد  ار  دوخ  مالسلا ) هیلع   ) ماما اب  و  دینک ، یم  یناهنپ  رد  ار  ادخ  تعاطا  و  دیا ، هتفرگ  یـشیپ  ناتدوخ  نمـشد 

ار دوخ  ماما  ّقح  و  دیسرت ، یم  دوخ  ياهناج  رب  دوخ و  ماما  رب  ناهاشداپ  زا  و  دیراد ) ار  ّقح  تلود  راظتنا  هکیتلاح  رد   ) دیا هدرک  کیرش 
و دناراچان ، ندرک  شاعم  بلط  ایند و  رد  ندیشک  یتخس  تّقشم و  رب  دنا و  هدرک  عنم  دوخ  ّقح  زا  ار  امـش  هک  دینیب  یم  ناملاظ  تسد  رد 

یلاعت ّقح  بابسا  نیا  هب  سپ  دننک ، یم  ربص  دوخ ؛ نانمشد  زا  ندیسرت  دوخ و  راگدرورپ  ندرک  تعاط  دوخ و  تدابع  رد  دوخ ؛ نید  رب 
سپ تسا  نینچ  هاگ  ره  داب ، وت  يادف  هب  نم  ناج  مدرک : ضرع  . امش يارب  زا  نیا  داب  اراوگ  سپ  تسا ، هدرک  ربارب  نیدنچ  ار  امـش  لامعا 

لوغشم وت و  تماما  نامز  رد  زورما  ام  هکنآ  اب  میشاب ، مالـسلا ) هیلع   ) مئاق ترـضح  باحـصا  زا  ّقح  ندوب  رهاظ  اب  هک  مینک  وزرآ  ارچ  ام 
ّلجوّزع يادخ  هک  یهاوخ  یمن  ایآ  هللا ؛ ناحبـس  دومرف : ترـضح  ؟ تسا قح  تلود  باحـصا  لامعا  زا  رتهب  ام  لامعا  میتسه و  وت  تعاط 

و دنیامن ، عامتجا  ّقح  نید  رب  همه  مدرم  و  ددرگ ، عمج  ادخ  هملک  و  ددرگ ، وکین  همه  لاح  و  دنادرگ ، رهاظ  دوخ  دالب  رد  ار  لدع  ّقح و 
هب ّقح  و  ددرگ ، يراج  قلخ  نایم  رد  ادخ  دودح  و  دنکن ، تیصعم  ادخ  نیمز  رد  یسک  و  دسر ، مهب  هفلتخم  بولق  نایم  رد  مایتلا  تفلا و 

امـش زا  یـسک  راّمع ! يا  هللاو  نادـب ، ؟ ددرگن ناهنپ  مدرم  زا  فوخ  تهج  هب  ّقح  زا  يزیچ  و  دـنیامن ، راهظا  ار  نآ  هدیـسر و  شلها  يوس 
تیبلها یتسود  اب  شاعم  رد  یتخس  فوخ و  راظتنا و  ربص و  زا  هروبزم  روما  زا  ینعی  دیـشاب ـ  یم  نآ  رب  امـش  هک  یلاح  نیا  رب   ) دریم یمن 

رـضاح دـُحا  ردـب و  گنج  رد  هک  یئاهنآ  زا  يرایـسب  زا  ّلجوّزع  يادـخ  دزن  وا  هکنآ  رگم  اـم ؛ یتسود  تلاـح  نیا  هب  مالـسلا )ـ ) مهیلع  )
هکنآ هظحالم  هب  ولو  نمؤم  هک  دش  حضاو  فیرش  ثیدح  نیا  رخآ  تمـسق  زا  سپ  [ . 207 . ] ار امـش  داب  تراشب  سپ  تسا ، لضفا  دندش 

( مالسلا هیلع   ) مئاق ترضح  جرف  روهظ  راظتنا  دیاب  نکل  و  دشاب ، روهظ  نامز  زا  لضفا  ّقح  تلود  جرف و  رما  روهظ  نامز  زا  لبق  وا  لامعا 
قوقح عوجر  یهلا و  ءایلوا  رما  روهظ  نید و  ماکحا  ّقح و  رما  روهظ  ناـمه  قاـیتشا  صولخ و  لاـمک  هب  و  دـشاب ، هتـشاد  ار  ّقح  تلود  و 

. دشاب هتشاد  ار  روما  نیا  لاثما  اهنآ و  زا  فوخ  ندش  فرطرب  ناشدوخ و  يوس  هب  اهنآ 

راظتنا طرش  نیمود  ییابیکش ، ربص و 

هراشا

؛ تسا هدمآ  رابخا  رد  هک  هلیلج  تابوثم  هلماک و  لئاضف  خب  نمؤم  ندیـسر  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ جرف  راظتنا  رد  مّود  طرـش  اّما 
عرو و تسا  هّمئا  نید  زا  :» دـندومرف ترـضح  هک  هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا  راحب »  » رد یتیاور  رد  هچناـنچ  تسا ، ربص 
هب ربص  هک  دوش  یم  هدافتسا  شیامرف  نیا  زا  هکلب  [ . 208 «. ] ندومن ربص  هب  جرف  راظتنا  و  دیامرف ــ : یم  هکنآ  ات  حالص ــ  نتـشاد و  تّفع 
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. تسا راظتنا  نکر  ءزج و  هلزنم 

ربص تاجرد  ماسقا و 

هراشا

: دوش یم  نایب  ماقم  دنچ  رما و  دنچ  رد  ربص  نیا  و 

ءادعا ملظ  رب  ربص 

هیلع  ) ماما راتتـسا  تبیغ و  لاح  رد  لطاب و  تلود  رد  نینمؤم  رب  اهنآ  زا  هچنآ  رد  اهنآ و  زا  فوخ  تهج  زا  ءادـعا  ملظ  رب  ربص  لّوا : ماقم 
ار هچنآ  رب  نوزفا  ار  يدایز  لئاضف  ربص  نیا  هطـساوب  میدرک  نایب  یطاـباس ـ  راـمع  ثیدـح  رد  هچنآ ـ  بسح  رب  دوش ، یم  دراو  مالـسلا )
راظتنا و لاح  رد  اهامـش  زا  مادـک  ره  دومرف : .و  دـننک یم  كرد  ار  شربارب  نیدـنچ  وا  دـننک ، یم  كرد  روهظ  تقو  رد  ّقح  تلود  لـها 
هک یتیاور  رد  ربص  زا  هجرد  نیا  هب  نینچمه  .و  تسا لضفا  دحا  ردب و  يادهـش  زا  يرایـسب  زا  ادـخ  دزن  دریمب ؛ اهملظ  نیا  رب  ندومن  ربص 
ربص انرمأ و  رظتنا  نم  ّنأ  ملعت  الأ  :» دندومرف دوخ  نایلاوم  زا  ضعب  هب  مالسلا ) هیلع   ) ترضحنآ هک  تسا  هدش  هراشا  هدش ؛ لقن  راحب »  » رد

رب و  دـشاب ، هتـشاد  ار  ام  رما  راظتنا  سک  ره  هکنآ  یناد  یمن  اـیآ  ینعی : [ . 209 [ .»؟ انترمز یف  ًادـغ  وه  فوخلا  يذـألا و  نم  يری  اـم  یلع 
. دوب دنهاوخ  ام  هرمز  رد  تمایق  زوررد  دیامنربص ، نانمشدو ; فوخ  ّتیذازا و  دنیبب  هچنآ 

مومه ایالب و  رب  ربص 

رد هچنانچ  . دوش یم  دراو  نینمؤم  رب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تبیغ  ببـس  هب  یتهج  ره  زا  هک  ینازحا  مومه و  تاّیلب و  هیّلک  رب  ربص  مّود  ماـقم 
، دندروآ ناشیا  روضح  ار  يدرمریپ  مدوب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  تمدـخ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینانک  حالـص  یبا  زا  یفاک » »
( مالـسلا هیلع   ) ترـضحنآ . مراد تیاکـش  يریپ  نس  نیا  رد  نم  هب  مناردارب  ّتیذا  منادـنزرف و  مـلظ  زا  امـش  دزن  هللادـبعابا  اـی  درک : ضرع 
، دنیراوخ ّتلذ  رد  يرگید  تلود  رد  کی  ره  لها  و  یتلود ، مه  لطاب  ياربزا  و  تسا ، یتلود  ّقح  يارب  زا  هکیتسردب  نالف ! يا  دندومرف :
ار وا  هک  تسین  ینمؤم  چیه  و  تسا ، شناردارب  يافج  شدالوا و  ملظ  دـسر ; یم  لطاب  تلود  رد  نمؤم  هب  هک  يزیچ  رتمک  هکیتسردـب  و 

راتفرگ شلام  رد  ای  شدالوا  رد  ای  وا  ندـب  رد  اـی  وا  ندرم  زا  لـبق  نآ  لـباقم  رد  هکنآ  رگم  دـسرب ; لـطاب  تلود  رد  یگدوسآ  یتحار و 
و دنادرگ ، صلاخ  لطاب ــ  تلود  رد  تحار  تارذق  زا  نآ ــ  هب  تسا  هدرک  ادیپ  هک  یگدولآ  ره  زا  ار  وا  دـنوادخ  هکنآ  ات  دـش ، دـهاوخ 

هدنب ره  هک : دوش  یم  هدافتسا  فیرـش  ثیدح  نیا  زا  سپ  [ . 210 . ] دیـشاب داش  دینک و  ربص  سپ  دنادرگ ، لماک  ّقح  تلود  رد  ار  وا  هرهب 
یقاب دهع  نآ  ات  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  مالسلا ) مهیلع   ) راهطا تیبلها  جرف  نامز  ّقح و  تلود  رد  دشاب  یبیـصن  هرهب و  وا  يارب  زا  هک  نمؤم 
تسا نآ  ّقح ؛ تلود  رد  هرهب  بیصن و  نآ  همزال  سپ  . دیامرف یم  هدنز  نامز  نآ  رد  ار  وا  دریمب ؛ نامز  نآ  زا  لبق  رگا  هکنآ  ای  دراد ، یم 

دنوادخ زا  و  دیامن ، ربص  نآ  رد  دیاب  و  دوش ، راتفرگ  تایلب  زا  يا  هّیلب  ًامتح  شا  یگدـنز  تایح  نامز  رد  ّقح  لها  جرف  عوقو  زا  لبق  هک :
زا ناکما  تروص  رد  و  دشاب ، هتـشاد  ار  میلـست  اضر و  لامک  ًاتعیبط  دـیاب  تراشب ؛ نیا  بسح  رب  هکلب  دـنک ، يرای  بلط  دوخ  ربص  رما  رد 

. دننک ضارعا  یبلط  تحار  یئوج و  تّذل  بلط 

تبیغ نامز  ندش  ینالوط  رب  ربص 

ضارتعا مالسلا ) هیلع   ) ماما رب  ای  دنوادخ  رب  شنابز  اب  ای  بلق  اب  هکنآ  هب  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تبیغ  ندش  ینالوط  رد  ربص  مّوس  ماقم 

مالسلامهیلع دمحم  لآ  مئاق  يرای  ياههویش  www.Ghaemiyeh.comراصنالاءاول :  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 128زکرم  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ضارتعا مالسلا ) هیلع   ) ماما رب  ای  دنوادخ  رب  شنابز  اب  ای  بلق  اب  هکنآ  هب  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تبیغ  ندش  ینالوط  رد  ربص  مّوس  ماقم 
رهاظ ناشیا  نیمز ; یمامت  رب  نآ  هبلغ  داسف و  همه  نیا  دوجو  اب  ارچ  هکنآ  ای  تسا ؟ هدومرف  ینالوط  ار  ناشیا  تبیغ  ارچ  دیوگب  و  دیامنن ،

هدارا و قفو  رب  ینامسآ  ینیمز و  روما  عیمج  هکنآ  رد  دشاب  تقیقح  اب  حیحص و  نمؤم ; هدنب  داقتعا  نیقی و  هکنیا  زا  دعب  اریز  ؟ دنوش یمن 
هیلع  ) ماما دوجو  نییعت  هک  روما  مظعا  صوصخب  دبای ، یمن  عوقو  يرما  چیه  نآ  نودب  و  دـشاب ، یم  هنأش  ّلج  ّتیدـحا  ترـضح  ّتیـشم 
یمن فّرـصت  یهلا  ياـضر  نذا و  نودـب  يرما  چـیه  رد  مه  ترـضحنآ  و  تسا ، یهلا  نذا  هب  ناـشیا  تافّرـصت  همه  زین  و  تسا ، مالـسلا )

قفو رب  ًامتح  دریگب  ّقلعت  هک  یتهج  ره  رد  يرما و  ره  رد  یهلا  ّتیشم  هدارا و  هکنآ  رد  دشاب  حیحص  وا  داقتعا  نیقی و  نینچمه  و  دیامرف ،
تبیغ دنچره  هک  تسا  نآ  داقتعا  نیقی و  نیا  تّحـص  همزال  سپ  . تسا رایـسب  ياهتمکح  هب  نورقم  هکلب  تسا ؛ حالـص  ریخ و  تمکح و 
تهج زا  مه  يرهاظ و  تهج  زا  مه  دـیاب  هدـنب  دـهد ، يور  اهنآ  عون  ره  زا  يدایز  ياهالب  اه و  هنتف  و  دوش ، ینالوط  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما

دوخ بلق  هب  هسوسو  و  دوشن ، ادیپ  شلد  رد  ّکش  و  دنکن ، ارچ  نوچ و  و  دیامن ، ربص  هدوب و  نآ  هب  یـضار  و  دشاب ، دنوادخ  میلـست  یبلق 
؛ دش لصاح  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تبیغ  ندش  ینالوط  دروم  رد  یـسک  يارب  زا  ربص  میلـست و  اضر و  ماقم  نینچ  هاگره  نیاربانب ؛ . دهدن هار 
زا :» دنا هدومرف  نآ  هراب  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ترـضح  هک  تسا  راد  يا  هجرد  دـنلب و  ماقم  تلیـضف و  نانچ  لاعتم  دـنوادخ  دزن 

دننام وا  تبیغ  لاح  رد  ار  وا  نایعیـش  هک  منیب  یم  ایوگ  دوش ، یم  ینـالوط  نآ  ناـمز  هک  دوب  دـهاوخ  یتبیغ  مالـسلا ) هیلع   ) اـم مئاـق  يارب 
ار نآ  و  دنتسه ــ  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ ناکم  لابند  هب  ینعی  دننک ــ  یم  نالوج  هاگارچ  ندرک  ادیپ  يارب  نادنفـسوگ  ندرک  نالوج 

ینالوط ببس  هب  وا  رد  یکش  ینعی  دنکن ــ  ادیپ  تواسق  شلد  هک  یهجو  رب  دنامب  تباث  شنید  رب  اهنآ  زا  سکره  دیـشاب  هاگآ  . دنبای یمن 
يرگید تیاور  و  [ . 211 « ] دوب دهاوخ  نم  هجرد  رد  نم و  اب  تمایق  زور  رد  وا  سپ  دوشن ــ  ضراع  مالسلا ) هیلع   ) ترضحنآ تبیغ  ندش 

هیلع  ) ام مئاق  تبیغ  نامز  رد  ام  تیالو  رب  سکره  :» دومرف شترضح  هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  ترضح  زا  راحب »  » رد
لیلج خیـش  زا  هک  یفیرـش  ياعد  رد  ربص  زا  هجرد  نیا  هب  .و  دیامرف اطع  دُحا  ردب و  دیهـش  رازه  رجا  ار  وا  دنوادخ  دـنامب ، تباث  مالـسلا )

رد ار  نآ  نایعیـش  هک  تسا ، هدـش  هراشا  هدـش ؛ تیاور  ترـضح ــ  نآ  هناگراهچ  باّون  زا  مّود  بئان  هنع ــ ) هللا  یـضر  ) دیعـس نب  نامثع 
قیفوت تدوخ  تعاط  هب  لمع  يارب  ارم  و  امرف ، تباث  دوخ  نید  رب  ار  اـم  یهلا ؛ :» تسا نینچ  نآ  تارقف  نومـضم  و  دـنناوخب ، تبیغ  ناـمز 

رب ارم  و  اـمرف ، تیفاـع  يا  هدومرف  ناـحتما  ار  دوخ  قـلخ  نآ  هب  هچنآ  زا  ارم  و  نک ، مرن  ترما  ّیلو  رما  هب  ناـعذا  يارب  زا  ارم  بلق  و  هدـب ،
وت تاقولخم  زا  وت  نذا  ببـس  هب  سپ  نادرگ ، تباث  يا ــ  هدومرف  ناـهنپ  دوخ  قلخ  زا  ار  وا  هکیـسک  نآ  دوخ ــ  ّیلو  يارب  يرادرب  ناـمرف 
نآ رد  هک  یتقو  هب  دوخ ؛ ریغ  زا  هتخومآ  اـن  ياـناد  یئوت  و  دراد ، شروهظ ــ  يارب  ینعی  ار ــ  وت  رما  ربـص و  راـظتنا  و  تسا ، هدـش  بئاـغ 

تسود هکنآ  ات  نک ، اطع  ربص  رما  نیارب  ارم  سپ  . یئامرف نذا  شّرـس  ندومن  فشکنم  شرما و  راهظا  يارب  ار  وا  تسا  وت  ّیلو  رما  حالص 
فـشک ار  وت  ناهنپ  رما  و  يا ، هداد  رارق  لّجعم  ار  نآ  هک  ار  هچنآ  ریخأت  هن  و  يا ، هدومرف  ریخأت  ار  نآ  هک  ار  يرما  لـیجعت  مشاـب  هتـشادن 

هب هک  میوگن  هکنآ  ات  و  میامنن ، هعزانم  وت  اب  يا  هدومرف  ریدقت  هچنآ  رد  و  منکن ، وجتسج  يا  هدومرف  یفخم  ار  نآ  ّتلع  هچنآ  زا  و  منکن ،
تاروما مامت  هکنآ  ات  و  تسا ، هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  نیمز  هکنآ  لاـح  و  دوش ؟ یمن  رهاـظ  وت  رما  ّیلو  ضرغ  هچ  هب  ارچ و  ببـس و  هچ 

اه و هسوسو  زا  ندـنام  ملاـس  تهج  زا  تسا  مهم  مزـال و  نمؤم  هدـنب  يارب  سپ  [ . 212 «. ] میاـمن راذـگاو  ضیوفت و  وت  يوس  هب  ار  دوخ 
. دیامن تلئسم  روبزم ــ  ياعد  نیمه  هب  ًاصوصخ  هنأش ــ  ّلج  ّتیدحا  ترضح  زا  و  هدروآ ، يور  اعد  هب  اه  هنتف  كوکش و 

راظتنا بادآ 

لـصاح زا  دـعب  هچ  رگا  دوش ، یم  وا  راظتنا  باوث  لضف و  ندـش  لماک  ببـس  نمؤم  رد  اهنآ  دوجو  هک  يروما  ینعی  راـظتنا ؛ بادآ  اـّما  و 
هک تسا  ناسنا  دوجو  دننام  نیا  .و  دوش یمن  راظتنا  لئاضف  لصا  ناصقن  بجوم  روما  نآ  دوبن  نآ ; همزال  طیارـش  راظتنا و  تقیقح  ندـش 

سپ دشابن ، مه  تافاثک  تاساجن و  هب  هدولآ  و  دشاب ، تروع  ندب و  شـشوپ  ردق  هب  شا  سابل  و  دـشاب ، حیحـص  شیاضعا  همه  هک  یتقو 
دش و دهاوخ  رهاظ  وا  زا  تاباستکا ــ  تاعافتنا و  تانکـس و  تاکرح و  عیمج  یئاونـش و  یئانیب و  نوچ  تسا ــ  یناسنا  راثآ  همزال  هچنآ 
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؛ ببـس نیا  سپ  تسا ، فراـعتم  هچنآ  هب  دـیامن  تنیز  ار  دوخ  دـشوپب و  رخاـف  ياهـسابل  رگا  نکل  .و  دوب دـهاوخن  راـثآ  نآ  رد  یناـصقن 
; فارـشا ناـیعا و  دزن  رد  لـفاحم  سلاـجمرد و  نآ  ببـس  هب  و  دوش ، یم  بوـلق  رد  وا  ندـش  عـقاو  راـظنا و  رد  وا  لاـمج  نسح  یتداـیز 

دـش دوجوم  شراظتنا  لاح  رد  نمؤم  رد  هّصاخ  بادآ  نآ  هاگ  ره  نینچمه  .و  دـنک یم  ادـیپ  هّصاـخ  تاـمارتحا  تاـمیظعت و  تافیرـشت و 
بادآ نیرتـمهم  .و  دریگ یم  رارق  تشهب  هیلاـع  تاـجرد  رد  و  دوش ، یم  وا  ءاـیلوا  دزن  رد  دـنوادخ و  دزن  وا  هجرد  ماـقم و  تعفر  بجوم 
لماـک راـظتنا  هک  میتفگ  راـظتنا  ياـنعم  تقیقح و  ناـیب  رد  هچناـنچمه  هکنآ  لّوا : رما  : مینک یم  ناـیب  هجو  نیا  رب  هک  تسا  رما  ود  راـظتنا 

دیاب نآ  يوس  هب  قایتشا  هیلع و  هللا  تاولـص  هللا  ۀّیقب  ترـضح  روهظ  جرف و  راظتنا  ماقم  رد  نمؤم  هدـنب  لاح  هک  تسا  نآ  یبلق  يرهاظ و 
رب یسک  نینچ  هک  تسا  حضاو  سپ  دیآ ، یم  نطو  هب  رفس  هار  رد  هک  دوخ  ناتسود  زا  دراد  ار  يرفاسم  راظتنا  هک  دشاب  یسک  لاح  دننام 

یعس دوخ  رودقم  بسح  رب  و  لیلج ؛ صخـش  نآ  اب  شتبحم  هجرد  ياضتقم  هب  و  دشاب ــ  یلیلج  صخـش  هاگره  رفاسم ــ  نآ  نأش  بسح 
و نامهم ، دوخ  لاح  هب  تبـسن  نینچمه  و  دهد ، تنیز  هدومن و  تفاظن  ار  نآ  هّیهت و  ار  یلزنم  وا  يارب  رفاسم  نآ  دورو  زا  لبق  ات  دنک  یم 

سپ . دنیب یم  كرادت  هّیهت و  لیلج  رفاسم  نآ  يارب  زا  نآ  لاثما  یندیـشوپ و  یندروخ و  زا  تافراعت  ایاده و  ندومن  دوجوم  هب  تبـسن  زین 
نآ دننام  یب  لامج  ياقل  يوس  هب  قایتشا  ًاتقیقح  و  دراد ، ار  هیلع  هللا  تاولـص  دوخ  يالوم  جرف  روهظ  راظتنا  ًاعقاو  هاگره  مه  نمؤم  هدـنب 

ار یهلا  ءایلوا  همه  ياقل  ار و  هیلع  هللا  تاولص  ترضحنآ  نیرهاط  ءابآ  عیمج  كرابم  لامج  رادید  زین  لالجلا و  وذ  ترضح  لامک  رهظم 
رما هک  یهجو  رب  هچ  دـشاب ــ  یم  اهنآ  كرابم  روضح  كرد  دـنموزرآ  ًاعقاو  رگا  و  دراد ، دـش ؛ دـهاوخ  رّـسیم  ناشیا  روهظ  نامز  رد  هک 

ددرگ ترـضحنآ  تمدخ  ضیف  هب  زئاف  دنیامن و  هدنز  ار  وا  توم  زا  دـعب  هک  یعون  هب  ای  وا ، تایح  نامز  اب  دوش  نراقم  ناشیا  جرف  روهظ 
ات دنک  شـشوک  یعـس و  درک ؛ لیـصحت  دش ــ  نایب  هک  یعون  هب  ار ــ  راظتنا  بجاو  ّدـح  هکینآ  زا  دـعب  تسا  مزال  یـسک  نینچ  رب  سپ   ــ
زا يزاین  یب  تّفع و  راقو و  ملح و  تفـص  هب  ندـش  فّصتم  لیبق  زا  دـهد ، تنیز  قالخا  مراکم  نساحم و  هب  ار  دوخ  بلق  نطاـب و  هکنآ 
هللا یلـص   ) هّیوبن ننـس  بادآ و  هب  ار  دوخ  رهاظ  و  اـهنیا ، لاـثما  مرک و  دوج و  عضاوت و  عوشخ و  عوضخ و  محرت و  لـکوت و  ادـخ و  ریغ 

و ار ــ  اهنآ  زا  هدکؤم  هّصاخ  تابحتسم ــ ، لفاون و  نداد  ماجنا  لیبق  زا  تسا  روطـسم  دوخ  ماقم  رد  هک  یهجو  رب  دهد ، تنیز  هلآو ) هیلع 
یثیداحا نمـض  رد  بادآ ــ  ننـس و  قالخا و  نساحم  مراکم و  رد  نتـشاد  مامتها  ینعی  بلطم ــ  نیا  هب  هچنانچ  . تاهورکم ندومن  كرت 

نآ هب  فاصتا  ماقم  رد  نمؤم  هدنب  هک  تسا  نآ  دروم  نیا  رد  دیکأت  هدمع  نکل  .و  دیدرگ هراشا  دش ؛ رکذ  جرف  راظتنا  لئاضف  نایب  رد  هک 
؛ بادآ نآ  رد  وا  هک  تهج  نآ  زا  دوش ، بادآ  قالخا و  نآ  هب  هتخانش  فورعم و  هک  دیامن  یعس  یهجو  رب  هّیوبن  بادآ  هنـسح و  قالخا 

هیلع  ) رقاب دّمحم  ماما  ترضح  زا  جئارخ »  » زا راحب »  » رد هچنآ  هطـساوب  دشاب ، هتـشاد  ار  مامتها  یعـس و  لامک  ینامز  ره  رد  لاح و  ره  رد 
يدلو و اذهب  رما  ّینإف  اوفرعت  هلهأ  نم  اونوک  ریخلا و  مکسفنأ  اودّوع  و  :» دومرف یثیدح ـ  نمـض  رد  شترـضح ـ  هک  هدش  تیاور  مالـسلا )

هتخانـش یکین  ریخ و  فصو  هب  یـسک  ره  دزن  هکنآ  ات  دـیوش  نآ  لها  زا  و  دـیهدب ، تداع  ریخ  رما  هب  ار  ناتدوخ  ینعی : [ . 213 «. ] یتعیش
.و منک یم  رما  ار  دوخ  نایعیـش  دالوا و  وحن  نیا  قیرط و  نیا  هب  نم  هکیتسردـب  سپ  دسانـشب ، حالـص  قیرط  هب  ار  امـش  سکره  و  دـیوش ،

مدینش مراوگرزب  ردپ  زا  اهراب  :» دندومرف هک  ترضح  هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یسوم  ترضح  زا  یفاک »  » رد يرگید  تیاور 
هکیسک تسین  ام  ءایلوا  زا  و  دننکن ، رکذ  ناشیاه  هناخ  اه و  هلجح  رد  ار  وا  يراکزیهرپ  تاردخم ; هکیسک  تسین  ام  هعیش  دومرف : یم  هک 

: دومرف رگید  ثیدح  رد  و  [ . 214 «. ] دوش ادـیپ  وا  زا  رتراکزیهرپ  اهنآ  نیب  اـم  رد  دـشاب و  درم  رفن  رازه  هد  وا  رد  هک  دـشاب  يا  هیرق  رد  وا 
: هک دوش  یم  هدافتسا  ثیداحا  نیا  زا  سپ  «. دوش ادیپ  وا  زا  رتراکزیهرپ  اهنآ  نیبام  رد  دشاب و  رتشیب  ای  رفن  رازه  دص  وا  رد  هک  يرهش  رد  »
حالـص و فصو  هب  فاّصتا  رد  مامتها  دوش ، یماـهنآ  اـب  سنا  تقاـیل  بجوم  و  تسا ، مالـسلا ) مهیلع  ) راـهطا هّمئا  هب  بّرقت  هلیـسو  هچنآ 
رد تظفاحم  نآ و  رب  تبظاوم  تدش  تهج  زا  فاصوا ــ  نیا  وا  زا  هک  یهجو  رب  ًاصوصخ  تسا ، بادآ  ننس و  مراکم  قالخا و  نساحم 

بجوم هک  یهجو  رب  صخش ــ  ود  نیبام  تبحم  هلیـسو  لقع  ترورـض  نیهارب و  ياضتقم  هب  هکنآ  رب  هوالع  . دشاب ادیوه  نایامن و  اهنآ ــ 
مه نمؤم  هدـنب  سپ  تسا ، فاصوا  لاوحا و  رد  ود  نآ  ّتیـسنج  تیخنـس و  ددرگ ــ  ّمات  لاّصتا  داّحتا و  ببـس  دوش و  مه  اـب  اـهنآ  سنا 
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هیلع  ) ترـضحنآ تمدخ  هب  سنا  ماقم  هب  زوف  و  دراد ، هیلع  هللا  تاولـص  دوخ  يالوم  كرابم  روضح  ضیف  كرد  هب  قایتشا  لامک  هاگره 
و یبلق ، قـالخا  نساـحم  ینعی  رما ؛ ود  نیا  رد  دـیاب  دراد ، لاوحا ؛ ریاـس  رد  مه  نآ  زا  لـبق  هکلب  ناـشیا ، جرف  روهظ  لاـح  رد  ار  مالـسلا )

لامک و  دوش ، یم  لصاح  نآ  راظتنا  لامک  هب  و  دوش ، یم  لصاح  ّأیهت  لاـمک  هجو  نیا  رب  سپ  . دـیامن یعـس  هّیوبن ؛ يرهاـظ  بادآ  نسح 
ــ  دـشاب ریت  کی  هکنیا  ول  و  تسا ، هحلـسا  ندومن  اّیهم  راظتنا ؛ ّأیهت و  يرهاظ  بادآ  زا  و  مّود : رما  . دوش یم  ّبترتم  نآ  رب  راـثآ  لـئاضف و 
؛) مالـسلا هـیلع   ) مئاـق ترـضح  ترـصن  يوزرآ  یّنمت و  باـب  رد  مالـسلا ) هـیلع   ) قداـص ترـضح  زا  نآ  لـضف  رکذ  نآ و  رکذ  هچناـنچ 

. تشذگ

راظتنا مئالع 

نآ هب  و  تسا ، هدش  دوجوم  وا  رد  راظتنا  يانعم  تقیقح  هک  دوش  یم  نئمطم  نمؤم  اهنآ  دوجو  هطساوب  هک  یئاهزیچ  ینعی : راظتنا ؛ مئالع 
نآ نیرتراکـشآ  زا  .و  تسین يروص  يرهاظ و  بادآ  فرِـص  دوش ؛ یم  هدـهاشم  وا  رد  راظتنا  راثآ  زا  هچنآ  هک : دوش  یم  مولعم  تمـالع 
هب تبـسن  راظتنا  نیا  هک  دیدرگ  حـضاو  نوچ  تسا ، یبلق  قایتشا  راظتنا ؛ تمالع  نیلّوا  : دوش یم  نایب  الامجا  هک  تسا  تمالع  ود  مئالع ;

مزاول زا  يرما  يوس  بلق  قایتشا  هک  تسا  یهیدب  و  تسا ، مالسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ يوس  هب  قایتشا  لامک  مزاول  زا  ترـضحنآ  جرف  رما 
، دـشاب رتـشیب  وا  هب  تبـسن  بیبـح  ّتبحم  دـشاب و  زیزع  بیبـح  رظن  رد  بوبحم  هچره  سپ  . تسا رما  نآ  نتـشاد  تسود  ّتبحم و  لاـمک 

هچره و  دـش ، دـهاوخ  رت  خـلت  رت و  لکـشم  تسود  تقرافم  دـش  رتشیب  قایتشا  نیا  هچره  و  دوش ، یم  رتشیب  بوبحم  رادـید  هب  وا  قایتشا 
عزج بجوم  هکلب ، دیدش  هیرگ  ءاکب و  ثعاب  هک  يّدح  هب  ات  دش ، دـهاوخ  مغ  نزح و  تّدـش  بجوم  ًاراچان  دوش  ینالوط  تقرافم  نامز 

زا هیلع ــ  هللا  تاولـص  دوخ  يالوم  رادید  هب  ار  قایتشا  لامک  تقیقح  شراظتنا  لاح  رد  نمؤم  هدنب  هاگره  نیاربانب ؛ سپ  . دوش یم  هبدـن  و 
وا بلق  رد  مغ  نزح و  تّدـش  ناشیا  تبیغ  نامز  تقرافم و  نامز  لوط  هطـساوب  دـیاب  سپ  دـشاب ، هتـشاد  ناشیا ــ  اب  تدوم  لاـمک  تهج 

« یفاک  » رد هچنانچ  . تسا مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ تقرافم  تهج  زا  هیرگ  ءاـکب و  نزح ; تّدـش  نیا  مزاول  زا  و  ددرگ ، ادـیوه  رهاـظ و 
نویع هیلع  ّنعمدتل  و  :» دندومرف ناشیا ؛ تبیغ  رد  نینمؤم  لاح  رکذ  نایب  رد  شترـضح  هک  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا  هدش  تیاور 

عزج و یبلق ; نزح  نیا  لامک  مزاول  زا  زین  .و  دوش یم  ناـیرگ  نینمؤم  ياهمـشچ  شباـیغ  لوط  لاـح  رد  وا  يارب  ینعی : [ . 215 « ] نینمؤملا
رد هک  هدش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا  و  تسا ، هدمآ  هبدن » ءاعد   » هفیرـش تارقف  يا  هلمج  رد  هچنانچ  تسا ، ندرک  هبدـن 

نیع تیذـق  له  الخ ؟ اذإ  هعزج  دـعاسُاف  عوزج  نم  له  ءاکبلا ؟ هعم  لیطُاف  نیعم  نم  لـه  :» دوش هدـناوخ  فیرـش  ياـعد  نیا  دـیع  راـهچ 
ات تسه  يا  هدننک  عزج  ایآ  مهد ؟ لوط  ار  هیرگ  هلان و  وا  اب  هکنآ  ات  تسه  يادننک  يرای  ایآ  ینعی : [ . 216 [ .»؟ يذقلا یلع  یّنع  اهدعستف 

يراـی نآ  ندـش  حورجم  رب  نم  مشچ  ار  وا  هکنآ  اـت  تـسه  یحورجم  مـشچ  اـیآ  دوـش ؟ نکاـس  هاـگ  ره  ار  وا  عزج  میاـمن  يراـی  هـکنآ 
ماـک رد  ذـئاذل  ندوب  راوگاـن  عزج ؛ مغ و  ّمه و  زا  هجرد  نیا  مزاول  زا  .و  تسا هدـمآ  نومـضم  نیمه  هب  زین  شرگید  تارقف  رد  و  »؟ دـیامن

دوبمک بجوم  ًارهق  ّمغ  ّمه و  نیا  هکلب  وا ، زا  تحار  باوخ  ندش  بلـس  زین  و  تسا ، وا  بوبحم  تقرافم  لوط  رطاخب  نیا  و  تسا ، ناسنا 
نیّمود . دنـشابن لـفاغ  یکدـنا ـ  رگم  وا ـ  زا  تسا و  ندوب  دوخ  بوبحم  داـی  هب  هشیمه  تسا  نآ  مزاوـل  زا  زاـب  .و  دوـش یم  باوـخ  دـیدش 

ار راثآ  نیا  سکره  سپ  . تسا تاّیوهل  رد  ًاصوصخ  مالک  ّتلق  نآ ؛ مزاول  زا  و  تسا ، ناگناگیب  زا  يریگ  هشوگ  تلزع و  راظتنا ؛ تمالع 
قاـیتشا و ماـقم  هک  تسا  نآ  تمـالع  درک ؛ هدـهاشم  ینطاـب ؛ رظن  زا  هچ  يرهاـظرظن و  زا  هچ  رتلماـک  رتـشیب و  تروص  هب  دوخ  دوجو  رد 

روما نیا  همه  هب  هک  تسا  یهیدـب  . تسا رتلماک  شرینم  لامج  ترایز  و  مالـسلا ) هیلع   ) دوخ يالوم  جرف  روهظ و  يارب  وا  راـظتنا  تقیقح 
هب هشیمه  يریگ ، هشوگ  تلزع و  باوخ ، یمک  ذئاذل ، يراوگان  هبدن ، عزج و  هیرگ ، ءاکب و  هرهچ ، یگدرـسفا  یبلق ، نزح  ینعی  هناگ  هد 
ــ  ناشئایلوا ترـضحنآ و  نیباـم  هچ  یبوبحم و  بیبح و  ره  نیب  اـم  هچ  صوصخ ــ  مومع و  روط  هب  راـبخا  رد  مـالک ، ّتلق  ندوب ، وا  داـی 
نآ صولخ  هجرد  نیرتـمهم  دـش ؛ ناـیب  جرف  رما  هب  قاـیتشا  صولخ  هجرد  دروـم  رد  هچنآ  ياـضتقم  هب  نیا ؛ رب  هوـالع  . تسا هدـش  هراـشا 
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تعسو هب  ندیسر  نآ  زا  دعب  و  تسا ، تدابع  لامک  تفرعم و  لامک  هب  ندیسر  نآ  زا  دعب  و  تسا ، یهلا  ءایلوا  نیمولظم  يرای  ترـصن و 
ندیـسر نامز  ندوب  ینالوط  رطاخ  هب  وا  بلق  ًارهق  دوش  لصاح  صولخ  تاجرد  نیا  زا  مادـک  ره  اب  عقاو  رد  سپ  تسا ، تمحر  تمعن و 

رمألا بحاص  ترـضح  ام  يالوم  زا  یتیاور  رایزهم  نب  میهاربا  هیـضق  رد  نیدـلا » لامک   » رد .و  دـش دـهاوخ  نوزحم  بوبحم  دوصقم و  هب 
يرکسع نسح  ماما  ترضح  ناشراوگرزب  ردپ  هچنآ  اب  هطبار  رد  يدایز ــ  تاشیامرف  نمض  رد  شترـضح  هک  هدش  لقن  هیلع  هللا  تاولص 

ریّطلا لثم  کیلإ  عزت  صالخإلا  ۀعاطلا و  لهأ  بولق  ّنأ  ملعا  و  :» دـندومرف رایزهم  نب  میهاربا  هب  دـندوب ــ  هدومرف  ناشیا  هب  مالـسلا ) هیلع  )
مه و  عجاتحم ، ۀـلتخم  سفنأب  نوزربی  ءاّرغأ  هدرب  هللا  دـنع  مه  و  ۀناکتـسالا ، ۀـّلذلا و  لئاخمب  نوعلّطی  رـشعم  مه  اـهراکوأ و  یلإ  تّما  اذإ 
یف ّزعلا  عاّستاب  مهلمشیل  ایندلا  یف  میـضلا  لامتحاب  هللا  مهّـصخ  دادضألا ، ةدهاجم  یلع  هودراوف  نیدلا  اوطبنتـسا  ماصتعالا ، ۀعانقلا و  لهأ 
لها ياهبلق  هکیتسردب  نادب ، ینعی : [ . 217 « ] یبقعلا نسح  ۀمارک  ینـسحلا و  ۀـبقاعلا  مهل  نوکیل  ربصلا  قئالخلا  یلع  مهبلج  و  رارقلا ، راد 

یم ور  دـننک و  یم  هّجوت  دوخ  ياه  هنایـشآ  بناج  هب  یماگنه  ناغرم  هّجوت  دـننام  دراد ، هّجوت  وت  يوس  هب  تّدـش  هب  صـالخا  تعاـط و 
ناـیوکین و دـنوادخ  دزن  رد  ناـشیا  هکنآ  لاـح  و  دـنوش ، یم  عقاو  تراـقح  ّتلذ و  ياهـصرغم  رد  هک  دنتـسه  یتعاـمج  اـهنآ  و  دـنروآ ،

لها تعانق و  لها  ناشیا  و  دنتـسه ، التبم  تجاح  رقف و  هب  تّدـش  هب  هکیتلاح  رد  دـنوش  یم  رهاظ  مدرم  نیباـم  رد  اـهنآ  دـنا ، نادیفـسور 
ندومن هدهاجم  هب  ار  نآ  سپ  دنا ، هدروآ  تسد  هب  ار  نید  قیقحت  هجو  رب  اهنآ  .و  دننامب ملاس  اه  هنتف  زا  هک  دنتسه  یئاه  هلیـسوب  کّسمت 

دنراد نید  رما  هب  ّتیدض  هکیناسک  اب  ای  دـننک  یم  كرت  ار  روما  نآ  ینعی : دـنیامن ــ  یم  يرای  دراد ؛ اهنآ  نید  اب  ّتیدـض  هک  يروما  رد 
هدومرف صوصخم  ایند  ياه  یتخـس  لّمحت  تّوق  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  هفیرـش ــ  هرقف  نیا  ینعم  رد  لامتحا  کی  رب  انب  دنیامن ، یم  هدـهاجم 

اهنآ داهن  رد  یّلبج و  ار  یهورکم  ره  رد  ربص  یگنوگچ  دیامرف و  اهنآ  لاح  لماش  ار  ترخآ ـ  رارقلا ـ  راد  رد  تزع  هعـس  هکنآ  ات  تسا ،
؛ تّدش نیا  قایتشا و  نیا  رگید  مزاول  زا  .و  دـشاب هدوب  ترخآ  رد  کین  یگ  هبترم  دـنلب  وکین و  تیفاع  اهنآ  يارب  زا  هکنآ  ات  هدومرف ، رارق 
ار قایتشا  لامک  یـسک  هاگره  هک  تسا  حضاو  هکنآ  هطـساوب  تسا ، دنوادخ  زا  جرف  لیجعت  بلط  اعد و  رد  نزح  ّمه و  هب  ندومن  مامتها 

يا هلیـسو  ره  اب  دنادب  رگا  سپ  دشاب ، هتـشاد  دوش ــ  هبدن  عزج و  ءاکب و  ّمغ و  ّمه و  تّدـش  ببـس  نآ  تقرافم  هک  یهجو  رب  يرما ــ  هب 
رما نآ  ندش  لصاح  رد  تلوهس  هلیسو  ای  ددرگ ، نآ  زا  تقرافم  ِنامز  ندش  مک  هلیسو  ای  دسرب ، رما  نآ  هب  هلیـسو  نآ  اب  تسا  نکمم  هک 
نایب رد  نیاربانب ؛ . دومن دـهاوخ  مامتها  یعـس و  هلیـسو  نآ  هّیهت  لیـصحت و  رد  دـشاب ، وا  ناکما  تردـق و  رد  هچنآ  بسح  رب  ًاـمتح  دوش ،

مک نآ و  ندش  رّسیم  جرف و  لیجعت  بلط  رد  نینمؤم  هبوت  اعد و  هک  دش  مولعم  مالسلا ) هیلع   ) ماما يرای  ترصن و  تاّیفیک  زا  مهن  ّتیفیک 
ءاش نا  هک  تسه  زین  يرگید  بلاطم  دروم  نیا  رد  .و  دراد لماک  ّتیلخدم  مامت و  ریثأت  مالسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ تبیغ  نامز  لوط  ندش 

قایتشا هبترم  ردق  هچره  اعد  هبوت و  رد  ریثأت  عون  نیا  هب  تخانـش  زا  دعب  نمؤم  هدنب  سپ  . دش دـهاوخ  نایب  مهدزاود  ّتیفیک  رد  یلاعت  هللا 
تبیغ نامز  لوط  رد  وا  نزح  ببـس  نیا  هب  و  دشاب ، رتلماک  شرینم  لامج  ترایز  هب  زوف  و  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ جرف  رما  يوس  هب  وا 
ياعد و  دش ، دهاوخ  رتشیب  رتدیدش و  ناشیا  رما  روهظ  جرف و  لیجعت  رد  ياعد  هبوت و  رد  وا  مامتها  یعـس و  سپ  دـشاب ، رت  دـیدش  ناشیا 

رد هکلب  يوـیند ــ  روـما  رد  دوـخ  يارب  زا  هک  رگید  تاّـمهم  نازحا و  دـئادش و  هّیلب  رد  وا  ياـعد  زا  شبلق  رد  وا و  رظن  رد  رما  نیا  رد  وا 
هدش تیاور  هک  دشاب  هنع ) هللا  یضر   ) رذابا ترـضح  لاح  دننام  وا  لاح  هک  تسا  راوازـس  اجنیا  رد  . دوب دهاوخ  رتمهم  زین ــ  يورُخا  روما 

: دـنتفگ مراد ، نیازا  رتـمهم  يرما  دوـمرف : ینک ؟ یمن  هجلاـعم  ارچ  دندیـسرپ : دـش ، درد ــ  مشچ  دـمَر ــ  هب  ـالتبم  ناـشیا  مشچ  هک : تسا 
[ . 218  ] مراد نیا  زارتمهم  ياعد  دومرف : ینک ؟ یمن  اعدارچ 

راظتنا ثحب  زا  یلک  هجیتن 

زا هچ  دش ــ  نایب  هک  یهجو  رب  راظتنا ــ  قادصم  انعم و  ًاتقیقح  هاگره  هک : دیدرگ  حضاو  مولعم و  دـش ; نایب  جرف  راظتنا  باب  رد  هچنآ  زا 
راکـشآ و نآ  مئالعو  راثآ  هکیروط  دـش  قّقحم  یـسک  رد  شا  هصاخ  بادآ  نآ  اب  نآ و  همزال  طیارـش  اب  یبلق ، رظن  زا  هچ  يرهاـظرظن و 

مالسلامهیلع دمحم  لآ  مئاق  يرای  ياههویش  www.Ghaemiyeh.comراصنالاءاول :  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 128زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ناشنیرهاط ءابآ  عیمج  هب  ترـصن  هکلب  هیلع ، هللا  تاولـص  هللا  ۀجح  ترـضح  كرابم  دوجو  هب  يرای  ترـصن و  ناونع  سپ  دـشاب ، ادـیوه 
قّقحت ترـصن  ماسقا  همه  اب  عقاو  رد  يرای  ترـصن و  نیا  .و  تسا هدش  قّقحم  دوجوم و  وا  رد  یهلا  ءایلوا  عیمج  هب  هکلب  مالـسلا ،) مهیلع  )

ناش سدقا  دوجو  هب  تبسن  مه  و  دوش ، یم  نآ  زا  مومه  عافترا  هک  ناشکرابم  بلق  هب  تبسن  تسا  يرای  ترـصن و  مه  ینعی : هدرک ، ادیپ 
رد مه  ناشنایعیش ، ناتـسود و  هب  تبـسن  مه  و  ناشیا ، لیلج  ّقح  هب  تبـسن  مه  و  دوش ، یم  ناشیا  زا  تبیغ  نارود  تاّیلب  دئادش و  عفد  هک 

ینزح ره  يّرش و  ره  یفوخ و  ره  زا  و  دوش ، یم  جرف  اهنآ  يارب  تاهج  نآ  همه  رد  هک  اهنآ  يویند  تاهج  رد  مه  اهنآ و  يورُخا  تاهج 
يرایو ترـصن  دوخ  مسج  نابز و  بلق و  اب  ار  ترـضح  نآ  تاهج ؛ نیا  زا  مادکره  رد  .و  دـنوش یم  تحار  رطاخ و  هدوسآ  یئالب ؛ ره  و 
یعقاو ِنارواــی  راــصنا و  هرمز  رد  دوـشن ــ  عــقاو  وا  گرم  زا  لــبق  جرف  رما  دــنچره  راــظتنا ــ  لاــح  نـیمه  هلیــسوب  سپ  تـسا ، هدرک 

یم لصاح  ناشروهظ  نامز  رد  ناشیا  هب  تبـسن  تاّیـصوصخ  نیا  عیمج  هکنآ  هطـساوب  دـش ، دـهاوخ  بوسحم  مالـسلا ) هیلع  ) ترـضحنآ
، نآ رب  حرف  قایتشا و  لامک  اب  نآ و  عوقو  هب  يراودـیما  لاح  اـب  دوش  یم  نآ  لـیجعت  روهظ و  عوقو  هلیـسو  هچنآ  رد  نمؤم  هدـنب  و  دوش ،

لیعامـسا ترـضح  حبذ  هب  رما  نایرج  ایؤر ; رد  هکنآ  زا  دعب  مالـسلا ) هیلع   ) لیلخ میهاربا  ترـضح  هچنانچ  . تسا هدرک  شـشوک  یعس و 
عونمم لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  يرما  هب  نآ  عوقو  یلو  دـندروآ ، اجب  ار  نآ  تامّدـقم  بابـسا و  همه  دومن ;و  هدـهاشم  ار  مالـسلا ) هیلع  )

زا و  دیدرک ، لمع  مالـسلا ) هیلع   ) لیعامـسا حبذ  دروم  رد  دیدش  رومأم  هچنآ  هب  ینعی : [ 219 ( ] ایؤُرلا َْتقَّدَص  ْدَق  : ) دش باطخ  سپ  دـش ،
زا یعاونا  رد  هچنآ  هظحالم  اب  و  نیاربانب ؛ سپ  . دـنتفایرد نآ ــ  ندـشن  عقاو  لاح  اب  ولو  ار ــ  وا  لیزج  رجا  یهلا و  میظع  ضیف  تهج ؛ نیا 

بابـسا و عیمج  رد  ّتین  قدـص  اب  دوخ  رودـقم  بسحرب  لمع  ره  رد  هدـنب  هاگره  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  تسا  هدـش  حیرـصت  رابخا 
عوقوب لمع  نآ  دشاب ــ  وا  دوخ  رایتخا  هب  هکنآ  نودب  لاعتم ــ  دنوادخ  بناج  زا  یعنام  هطـساوب  نکلو  دـیامن ، یعـس  نآ  عوقو  تامّدـقم 

ماقم رد  تسا  نینچمه  سپ  . دیدرگ دهاوخ  زئاف  نآ  لماک  لضف  هب  و  دوب ، دهاوخ  لمع  نآ  لها  زا  هللا  دـنع  ًاعقاو  هدـنب  نآ  سپ  ددـنویپن ،
رما اهنآ  مظعا  زا  هک  دیامن ، مامتها  یعـس و  نآ  بابـسا  رد  دوخ  رودقم  بسح  رب  هدـنب  هاگره  هیلع ، هللا  تاولـص  هللا  ّیلو  ترـضح  يرای 

هک صوصخب  . دوش لصاح  نآ  هروبزم  هصاخ  بادآ  طیارـش و  اب  هک  دراد ، رب  رد  ار  ترـصن  لئاسو  بابـسا و  رثکا  هک  تسا ، جرف  راـظتنا 
سپ دیامنب ، نآ  رد  هصوصخب  مه  ار  نآ  ّتین  دـصق و  و  دـشاب ، نآ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ ترـصن  ندـش  لصاح  هب  هّجوتم  هاگره 

حلاصم و بسح  رب  دنچ  ره  دـیدرگ ، دـهاوخ  زئاف  نآ  ضیف  هب  دـش و  دـهاوخ  ترـضحنآ  ناروای  راصنا و  هرمز  رد  لخاد  يا  هدـنب  نینچ 
. دتفا ریخأت  مالسلا ) هیلع   ) ترضحنآ جرف  رما  روهظ  هّیهلا  هّیفخ  ای  هرهاظ  ياهتمکح 

نینمؤم يارب  شزرمآ  ترفغم و  بلط  اب  مئاق  ترضح  يرای  ترصن و 

هراشا

همئا ناـمز  رد  هکیئاـهنآ  هچ  دـشاب  یم  ملاـع  نینمؤـم  همه  لـماش  نیا  و  تسا ، تاـنمؤم  نینمؤـم و  عـیمج  يارب  شزرمآ  ترفغم و  بـلط 
دادعت ياضتقم  : تسا هجو  نیا  رب  نآ  ندوب  ترصن  و  دنا . هتفر  ایند  زا  ای  دنتایح و  رد  هک  یئاهنآ  هچ  دنا و  هدوب  ( مالسلا مهیلع   ) نیموصعم
مهیلع هللا  تاولـص  دّـمحم  لآ  جرف  زا  هچنآ  همه  ملاع  دـنوادخ  هک : تسا  نینچ  هدـش  تیاور  نآ  ریغ  و  یفاک »  » رد هک  راـبخا  زا  يداـیز 

زا لبق  هک  دوب  رّدقم  دیامرف ، رهاظ  هیلع  هللا  تاولـص  نییـصولا  متاخ  ترـضح  رورـسلا  روفوم  روهظ  هب  هک  تسا  هدومرف  هدعو  ار  نیعمجا 
نآ هطـساوب  ءادـعا  رب  بضغ  نیا  اّما  دـیدرگ ، دـیدشت  نیمز  لها  رب  یهلا  بضغ  تفای  عوقو  البرک  هعقاو  نوچ  و  دوش ، عقاو  البرک  هعقاو 
نیا سپ  . دندرک هبلغ  ءادـعا  هکنآ  ات  دـندرک  يرای  ترـصن و  كرت  هکنآ  هطـساوب  نامیا  لها  رب  اّما  و  دـندرک ، اپ  رب  ار  نآ  ساسا  هک  دوب 

ار هّیقت  نایعیش  مالسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یسوم  ترضح  نامز  رد  سپ  دوش ، عقاو  لهچ  دص و  لاس  رد  هک  دیدرگ  رّدقم  دش و  ریخأت  جرف 
نآ يارب  ینیعم  تقو  رگید  و  دش ، ریخأت  مه  نامز  نآ  زا  دندومن ، ءاشفا  ار  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  دّمحم  لآ  رارـسا  و  دندرک ، كرت 
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رفعجابأ تعمـس  لاق : یلامثلا  هزمح  یبأ  نع  یفاـکلا  یف  [ . 220 (. ] ِباتِْکلا ُُّما  ُهَدـْنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام  هللاوُحْمَی  : ) دـندومرف و  دـشن ، ناـیب 
ّدتـشإ مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا لتق  اّملف  نیعبـسلا ، یف  رمألا  اذه  ّتق  ناک و  دـق  یلاعت  كرابت و  هللا  ّنإ  ةزمح ! ابأ  ای  :» لوقی مالـسلا ) هیلع  )

ًاتقو کلذ  دعب  هل  هللا  لعجی  مل  ّرـسلا و  عانق  متفـشکف  ثیدحلا  متعذأف  مکانثدحف  ۀـئام ، نیعبرأ و  یلإ  هرّخأف  ضرألا  لهأ  یلع  هللا  بضغ 
[221 . ] کلذ ناک  دق  لاقف : مالسلا ،) هیلع   ) هللادبع ابأ  کلذب  تثّدحف  ةزمح : وبأ  لاق  ( ِباتِْکلا ُُّما  ُهَْدنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام  هللاوُحْمَی  ، ) اندنع

زین .و  هدومرف تیاور  هر  يدنوار  جئارخ »  » زا يرگید  ثیدح  یسوط و  خیش  تبیغ »  » زا ار  ثیدح  نیمه  نومـضم  زین  بقاثلا » مجن   » رد .و 
دومرف ّریخم  ارم  سپ  درک ، بضغ  هعیش  رب  ّلجوّزع  دنوادخ  : دومرف مالسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یسوم  ترـضح  زا  هدومرف  تیاور  یفاک »  » رد

دراو مدوخ  رب  الب  هک  مدومن ، تظفاحم  مدوخ  ناج  هب  ار  اهنآ  هللاو  سپ  دوش ، دراو  اهنآ  دوخ  رب  ای  منک  لوبق  دوخ  ار  اهنآ  يالب  هکنآ  رد 
( مالسلا مهیلع   ) دّمحم لآ  رارسا  ندومن  ءاشفا  هعیـش و  هّیقت  كرت  هانگ  یگرزب  هک  دوش  یم  هدیمهف  نینچ  ثیدح  نیا  زا  و  [ . 222 . ] دوش

رفعج نب  یـسوم  ترـضح  تعافـش  هطـساوب  دوبن  رگا  و  دـش ، جرف  ریخأت  بجوم  هکنآ  رب  هوالع  هک  دوب  یهجو  رب  اـهنآ  نانمـشد  دزن  ار 
ــ  دـنوش نآ  رد  لصاتـسم  هک  ار ــ  يدـیدش  ياـهالب  قاقحتـسا  هاـنگ  نآ  تبوقع  هب  اـهنآ  دـندومرف  ار  ـالب  لوبق  دوخ  هک  مالـسلا ) هیلع  )

[223 ( ] ْمِهِـسُْفنَِاب ام  اوُرِّیَُغی  یّتَح  موَِقب  ام  ُرِّیَُغی  هللا ال  َّنِا  ) تسا هفیرـش  هیآ  نیا  رد  یّلک  هدئاق  زین  ثیداحا و  نینچ  ياضتقم  هب  سپ  . دنتـشاد
لامعا لاوحا و  ناـشدوخ  هک  یناـمز  اـت  دـهد ، یمن  رییغت  تسا  هدومرف  اـطع  یعمج  هب  هک  ار  دوخ  ياـهتمعن  دـنوادخ  هکیتسردـب  ینعی : .

، تسا هدش  دراو  هفیرش  هیآ  نیا  نومـضم  هب  هک  يدایز  رابخا  ياضتقم  هب  زین  و  دنهد ، رییغت  دندروآ ; یم  ياجب  دنراد و  هک  ار  يا  هیریخ 
كرت دندومن و  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هللا  دبع  یبا  ترـضح  يرای  ترـصن و  كرت  هداد و  رییغت  ار  دوخ  لاح  ناگدنب  هکنیا  هجیتن  رد 

ترـضح نامز  رد  ببـس  نیا  هب  و  دـندومن ، کته  ار  یهلا  ءایلوا  تمرح  و  دـندرک ، ءاشفا  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها رارـسا  هدرک و  هّیقت 
دوب مالسلا ) مهیلع   ) دّمحم لآ  یّلک  جرف  هک  یهلا  يامظع  تمعن  اهنآ  زا  هک  دش  نیا  اهنآ  لمع  تبقاع  هیلع  هللا  تاولص  رفعج  نب  یسوم 
سپ . دوب هدومرف  نذا  یّلک  جرف  نآ  رد  هنأش  ّلج  ملاع  دنوادخ  دوب ، هدـشن  دروم  ود  نآ  زا  کیره  رد  لاح  رییغت  رگا  هک  دوش ، هداد  رییغت 

ود نآ  زا  مادک  ره  رد  و  دندیدرگ ، یم  لوذـخم  اهنآ  همه  دـندومرف  یم  ناهج  نانمـشد  همه  اب  هلتاقم  هلداجم و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما رگا 
یم رهاظ  تسا ؛ هدـش  هداد  هدـعو  جرف  روهظ  نامز  رد  هک  یهلا  ناوارف  داـیز و  ياـهتمعن  لـماک و  ياـهتمحر  تاـکرب و  راـثآ و  دـعوم ;

روهظ ریخأت  لیجعت و  هک  هنَهَک  رابخا  زا  یـضعب  حیرـصت  بسح  رب  و  داتفا ، ریخأت  هب  نونکات  زین  جرف  دش  هداد  لاح  رییغت  نوچ  .و  دـیدرگ
هاگرد هب  هکنآ  رد  دـنوش  دـهع  مه  قاّفتالاب  ًاعیمج و  ناگدـنب  هاـگره  هکنآ  و  تسا ، یئادـب  روما  زا  دـعوم  ود  نآ  زا  دـعب  یّلک  جرف  نآ 

نینچ رگا  و  دـش ، دـهاوخ  نآ  رد  لیجعت  سپ  دـنیامن ، بلط  ار  جرف  نآ  رد  لیجعت  و  دـنیامن ، عّرـضت  هبوت و  هنأش  ّلج  تیدـحا  ترـضح 
نوچ نکل  .و  میدرک رکذ  دوب ؛ هدیدرگ  دراو  دروم  نیا  رد  هک  يرابخا  زا  یـضعب  متفه  ّتیفیک  نایب  رد  هچنانچ  دش . دهاوخ  ریخأت  دـننکن 
نیا زا  رگا  و  ددرگ ، رب  تمعن  نآ  ات  دـنیامن  یعقاو  هبوت  هانگ  نآ  زا  هانگ  لها  دـیاب  دوش ، یم  یتمعن  بلـس  بجوم  دوش ؛ عقاو  یهانگ  ره 
هبترم ود  تمعن  نآ  دوب ؛ حیحص  هجو  رب  هبوت  رگا  اریز  ددرگ ، یمن  رب  تمعن  نآ  دوشن ؛ لوبق  دروم  اهنآ  هبوت  ای  دننکن  هبوت  گرزب ; هانگ 

زا و  تسا ، باجتـسم  هتبلا  اهنآ ; باـیغ  رد  نینموم  ناردارب  ّقح  رد  نمؤم  ياـعد  هک : تسا  دراو  يداـیز  راـبخا  رد  نوچ  .و  دـش یم  اـطع 
یئاهنآ دنچره  و  دوشن ، باجتـسم  شناهانگ  رطاخب  شدوخ  ّقح  رد  شیاعد  هدـننک  اعد  دـنچره  دوش ، یمن  در  هک  تسا  یئاهاعد  هلمج 
هاگره هک  تسا  یتیاور  رد  نینچمه  و  [ . 224 . ] دوشن باجتـسم  هدـننک ؛ اعد  ناشدوخ  ّقح  رد  دوخ  رگا  دوش  یماعد  اهنآ  هرابرد  هک  مه 

کیرـش دنک  یم  بلط  دوخ  يارب  هک  يزیچ  نآ  رد  ار  نارگید  ینعی  دهد ، رارق  مومع  وحن  هب  ار  نآ  دـنک  یم  اعد  ناگدـنب  امـش  زا  یکی 
ای اهنآ  همه  ینامز ــ  ره  رد  نینمؤم  هاـگ  ره  ثیداـحا ؛ نیارباـنب  [ . 225 . ] دوش یم  باجتـسم  رتدوز  اعد  عون  نیا  هکیتسردـب  سپ  دـیامن ،

ینامز ره  رد  نینمؤم  زا  مادـک  ره  زا  هک  یناهانگ  همه  شزرمآ  ترفغم و  بلط  اعد و  دوخ ؛ بناج  زا  هبوت  رب  هوالع  اـهنآ ــ  زا  رفن  کـی 
؛ نارگید هب  تبـسن  اـّما  . دوش یهلا  هاـگرد  لوبق  دروم  هبوت  عون  نیا  هک  تسا  نآ  رد  يراودـیما  لاـمک  سپ  دـنیامن ، تسا ؛ هدـش  عقاو  هک 

هکنآ هطـساوب  شدوخ  هب  تبـسن  اّما  و  دوش ، یمن  وا  ریغ  ّقح  رد  وا  ياعد  هبوت و  لوبق  زا  عناـم  هدـننک  هبوت  نیا  دوخ  هاـنگ  هکنآ  هطـساوب 
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زا دـیما  لاـمک  و  دوش ، یم  شدوخ  ّقح  رد  وا  ياـعد  هبوت و  ندـش  لوبق  هلیـسو  شناردارب  زا  شدوخ  ریغ  ّقح  رد  شیاـعد  هبوت و  ناـمه 
، دوشب ریخأت  لوط  نامز  رد  فیفخت  هکنآ  ای  دوش  کیدزن  هبترم  کـی  جرف  ناـمز  نآ  هطـساوب  هک  تسه ، اـعد  نآ  یلوبق  رد  یهلا  لـضف 

مسق دنوش ؛ قفّتم  دهع و  مه  اعد ؛ هبوت و  عون  نیا  رد  ناگدنب  همه  رگا  سپ  . دوش رتمک  ای  لاس  هاجنپ  تسا ؛ لاس  دص  ات  عقاو  رد  رگا  الثم 
هب رگید  رابخا  اب  عیقوت  نآ  رکذ  و  تسا ، هدـش  نآ  هب  هراشا  هیلع  هللا  تاولـص  ترـضحنآ  زا  مه  عیفر  عیقوت  رد  هچنانچ  دـش ، دـهاوخ  لّوا 

دروم نآ  دـندوب و  هدرک  اعد  هبوت و  هجو  نیا  رب  یناـمز  ره  رد  نینمؤم  هاـگره  هک  تسا  حـضاو  . دـش رکذ  متفه  ّتیفیک  رد  نآ  نومـضم 
رد هک  ینایب  اب  دوب ، مالـسلا ) هیلع   ) ماما يارب  زا  يا  هلماک  ترـصن  نیا  و  دوب ، هدیدرگ  جرف  روهظ  رد  لیجعت  هلیـسو  دوب ؛ هدش  عقاو  لوبق 

اهنآ ءاعد  هبوت و  سپ  دننک ، یم  اعد  هبوت و  مه  نینمؤم  بناج  زا  دوخ ؛ بناج  زا  اعد  هبوت و  رب  هوالع  هکیناسک  . دـش مولعم  متفه  ّتیفیک 
ناردارب ینعی  دوخ  ریغ  بناج  زا  اهنآ  اعد  هبوت و  و  تسا ، مالـسلا ) هیلع   ) ماما يارب  يرای  ترـصن و  قادصم  ناونع و  کی  دوخ  بناج  زا 

یـسک هاـگره  هک  تسا  نآ  دـننام  نیا  .و  تسا لّوا  ناونع  لـیمکت  هلیـسو  مّود  ناونع  و  تسا ، يراـی  ترـصن و  زا  يرگید  ناونع  نینمؤم 
وا دوخ  ندش  ایهم  سپ  دیامن ، داهج  هدامآ  اّیهم و  مه  ار  اهنآ  هداد و  یگنج  هحلـسا  مه  نارگید  هب  رگا  سپ  دشاب ، داهج  ياّیهم  حّلـسم و 

یئاهنت هب  وا  ندوب  اّیهم  هک  دشاب  اسب  و  تسا ، داهج  يارب  يرگید  هناگادـج و  ناونع  مه  نارگید  ندرک  هدامآ  و  تسا ، داهج  ناونع  کی 
نارگید ندرک  حّلسم  اّیهم و  هطساوب  یلو  دوش ، زوریپ  نانمـشد  رب  دناوتن  هدرکن و  تفرـشیپ  یئاهنت  رطاخب  نکل  دوش و  یم  داهج  قادصم 

، دوش یم  لصاح  نآ  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما يرای  ترـصن و  ناونع  هک  اعد  هبوت و  دروم  رد  رما  تسا  نینچمه  . دیامن یم  هبلغ  نانمـشد  رب 
نامه دنچره  دوش ، لصاح  وا  زا  يرای  ترصن و  هجیتن  هک  دیامنن ، لماک  ریثأت  ناشدوخ  بناج  زا  یـضعب  ای  یعمج  ياهاعد  دشاب  اسب  هک 

اهنآ يارب  زا  و  دـننک ، اعد  مه  اهنآ  بناج  زا  هدـینادرگ و  کیرـش  ار  نارگید  هاگ  ره  نکل  .و  تسا يرای  ترـصن و  ناونع  شرهاـظ  مه ;
. دوش رهاظ  يرای  ترصن و  هجیتن  ًاعقاو  وا  هبوت  اعد و  زا  و  دوش ، اعد  لماک  ریثأت  ببس  نآ  سپ  دنیامن ، ترفغم  بلط 

روهظ رد  لیجعت  يارب  يدارفنا  تروصب  اعد  ناهانگ و  زا  هبوت  دئاوف 

زا هک  یئاهنت ــ  هب  نینمؤم  زا  یـضعب  نکل  و  دنا ــ  هدشن  لاح  هب  ات  هچنانچ  دنـشابن ــ  دـهع  مه  قّفتم و  ناگدـنب  همه  هک  یتروص  رد  سپ 
زا ترفغم  بلط  اعد و  و  دـهد ، ماجنا  ار  هبوت  عون  نیا  شدوخ ؛ يارب  هبوت  اـعد و  رب  هوـالع  دنـشاب ــ  یم  هّیقیقح  تّدوم  صـالخا و  لـها 

نامز رد  لیجعت  بجوم  يا  هبوت  اعد و  نینچ  رگا  هکنآ  لّوا : هدئاف  : دراد هدئاف  مسق  دنچ  يا  هبوت  ءاعد و  نینچ  دـیامن ، نینمؤم  هماع  يارب 
رد فیفخت  هلیـسو  هبوت  ءاعد و  عون  نیا  هک  تسا  دـیما  تروص  نیا  رد  دوش ، عقاو  جرف  هدـمآ و  رـس  نآ  تقو  هبترم  کـی  هک  دوشن  جرف 

يارب زا  ناتـسود  زا  یـضعب  هاگره  هکنآ  مّود : هدئاف  . دوش مک  شلاس  دنچ  دوب ; لاس  دص  نآ  نارود  الثم  رگا  هک  دوش ، ریخأت  نامز  لوط 
اعد لاح  نیا  اب  و  دندومن ، ترفغم  بلط  هبوت و  تسا ، هدش  جرف  ریخأت  ببس  هک  یهانگ  زا  اهنآ ــ  تاوما  ءایحا و  زا  ینید ــ  ناردارب  همه 

هک تسا  دیما  سپ  هدومرف ، ریغ ــ  ّقح  رد  ياعد  ًاصوصخ  ناگدنب ــ  زا  کیره  هب  ءاعد  تباجا  هدعو  دنوادخ  هچنآ  ياضتقم  هب  دـندرک ،
زا هک  دیامن  دیق  هجو  نیا  رب  شیاعد  رد  رگا  ًاصوصخ  دنبای ، قیفوت  جرف  رما  رد  اعد  هبوت و  يارب  زا  نینمؤم  همه  اعد  نیا  تباجتسا  رثا  رد 
هک تسا ، جرف  هلیـسو  کی  نینمؤم  مومع  ءاعد  هبوت و  سپ  . دیامن مهارف  رّـسیم و  تسا  جرف  رد  لیجعت  هلیـسو  هچنآ  دـنک : بلط  دـنوادخ 
وا هکنآ  مّوس : هدئاف  . دـیدرگ دـنهاوخ  هبوت  اعد و  نیا  هب  ّقفوم  مه  اهنآ  و  دـش ، دـهاوخ  مهارف  وا  ياهاعد  ندـش  باجتـسم  هب  هلیـسو  نیا 

( مالـسلا هیلع   ) ترـضحنآ نارای  راصنا و  هلمج  زا  شدوخ  ینامیا  ناردارب  بناج  زا  هچ  شدوخ و  بناـج  زا  هچ  اـعد  هبوت و  نیا  هطـساوب 
يارب هک  تسا  نآ  دـننام  نیا  .و  دـیامنن نارگید ــ  مادـقا  تهج  مدـع  زا  جرف ــ  لیجعت  رد  يریثأـت  هکنآ  ضرف  رب  ولو  دوش ، یم  بوسحم 

زا ًامتح  اهنآ  تروص  نیا  رد  دنوش ، یم  بولغم  دنور و  یم  نانمـشد  اب  گنج  هلداجم و  هب  يا  هّدـع  مالـسلا ) هیلع   ) ماما يرای  ترـصن و 
رد ًاصوصخ  دـنرادروخرب ، يرتگرزب  شاداپ  رجا و  زا  ّتیبولغم  تلاح  نیا  رد  هکلب  دـنبوسحم ، نارای  راصنا و  زا  دنـشاب و  یم  نیدـهاجم 
; دـنا هدرک  فّلخت  داهج  زا  هکیناسک  زا  رترب  رتشیب و  ربارب  نیدـنچ  هب  اهنآ  شاداـپ  رجا و  سپ  دـشاب ، رتمک  نیدـهاجم  ددـع  هک  یتروص 
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زا هتـسد  هتـسد  هورگ و  هورگ  البرک  هار  رد  همظعم و  هّکم  رد  هنیدـم و  رد  مدرم  همه  هکنآ  زا  دـعب  اروشاع  هعقاو  رد  هچنانچ  . دوب دـهاوخ 
ِتعامج نآ  سپ  دندش ، بیرغ  رهاظ ــ  بسح  رب  ناشیا ــ  هکنآ  ات  دندرک ، ضارعا  مالسلا ) هیلع  ) ءادهـشلادّیس ترـضح  يرای  ترـصن و 

زا ار  تداهـش  عفد  هک  دیـشخبن  عفن  اهنآ  يرای  ترـصن و  نیا  دنچ  ره  دـندومن  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ يرای  ترـصن و  هک  یکدـنا 
لوسر راصنا  هللا و  راصنا  زا  دندش و  دیهش  هکنآ  ات  دندومن ، تماقتـسا  مالـسلا ) هیلع   ) بانج نآ  يرای  رد  اهنآ  نکل  و  دیامن ، ترـضحنآ 
نیرخآ نیلوا و  يادهـش  لـضفا  زا  و  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموـصعم هّمئا  عـیمج  راـصنا  نینمؤـملاریما و  راـصنا  و  هلآو ) هـیلع  هللا  یلـص   ) هللا
كرابم دوجو  ًاصوصخ  یمولظم  ره  يرای  ترـصن و  رابخا ؛ تایآ و  بسح  رب  نوچ  هک  تسا  نیا  هدئاف  ود  نیا  زا  بلطم  هجیتن  . دندیدرگ

يرای تسا ؛ نکمم  يرای  نآ  اب  هک  يا  هلیـسو  ره  هب  هک : تسا  مزال  ضرف و  اـهنآ  درف  درف  رب  ناـمیا و  لـها  همه  رب  مالـسلا ؛) هیلع   ) ماـما
هب تسا و  بجاو  ناگدـنب  زا  درف  درف  رب  تسا و  یعطق  ینیقی و  هنازور ؛ ياـهزامن  بوـجو  دـننام  ّتیفیک  نیا  اـب  رب  بوـجو  نیا  و  دـننک ،

لعف ندوب  عیاض  صقان و  بجوم  مه  یـضعب  ندومن  كرت  و  دوش ، یمن  طقاس  تردق ــ  نّکمت و  لاح  رد  رگید ــ  ضعب  زا  یـضعب  كرت 
ّقح هکنآ  هطـساوب  دنا ، هدش  عقاو  مولظم  هیلع  هللا  تاولـص  ام  يالوم  العف  هک  ینامز  نینچ  رد  .و  دوش یمن  دنروایب ؛ اجب  هک  رگید  یـضعب 

راـصنا ناوعا و  ّتلق  رارـشا و  نیملاـظ و  ناـیغط  تهج  زا  تسا ــ  ناگدـنب  يورُخا  يوـیند و  روـُما  عـیمج  رد  فّرـصت  هک  ناـشیا ــ  یهلا 
ای هک  دراد  ناشیا  جرف  رما  رد  لیجعت  رد  ریثأت  نینمؤم  ياهاعد  هبوت و  هک  دش  مولعم  و  دنا ، هدش  بئاغ  تهج  نیا  زا  و  دـیدرگ ، بوصغم 

رگا و  تسه ، ناگدنب  همه  رودقم  هک  تسا  یترصن  عون  کی  نیا  سپ  دوش ، لصاح  نآ  رد  فیفخت  ای  دیآ  رـس  تبیغ  نارود  هبترم  کی 
نمؤم ناگدنب  همه  رگا  هچنانچ  . دش یم  مالسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ زا  ّتیمولظم  عفر  دنداد ، یم  ماجنا  ار  يرای  ترـصن و  عون  نیا  یگمه 

نیا هک  یمادام  نکل  .و  دندش یمن  بولغم  مولظم و  ناشیا  دـندرک ، یم  مالـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلا دیـس  ترـضح  يرای  ترـصن و  رد  قاّفتا 
هب لمع  عقاو  رد  دـنیامن ، لمع  اعد  هبوت و  عون  نیا  هب  ناگدـنب  زا  يا  هّدـع  هاگ  ره  سپ  دوشن ، عقاو  ناگدـنب  همه  زا  اعد  هبوت و  رد  قاّفتا 

ملاـس مولظم  يراـی  كرت  تبوقع  زا  مه  و  دـیدرگ ، دـنهاوخ  بوسحم  ترـضحنآ  یعقاو  راـصنا  هرمز  رد  و  هدومن ، دوخ  بجاو  فیلکت 
باذـع و دـنا  هدرک  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما يرای  مولظم و  يرای  كرت  هکیناـسک  ترخآ  رد  اـی  اـیند  رد  دـنوادخ  رگا  هک  دـنام ، دـنهاوخ 

ترـضح زا  راحب »  » هچنانچ . دوب دـنهاوخ  تیفاع  رد  یهلا  تبوقع  باذـع و  نآ  ّرـش  زا  اهنآ  سپ  ناشلاح ، نّکمت  بسح  رب  دـنک ؛ تبوقع 
نآ و رد  ربص  جرف و  راظتنا  دروم  رد  یتاـشیامرف  نمـض  رد  دوخ ــ  ناـیلاوم  زا  یکی  هب  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص

نایب ار  اه  هنتف  زا  یـضعب  هکنیا  زا  دـعب  نامز ــ  نآ  لها  زا  ار  اهداسف  اـه و  هنتف  زا  ناـنچ  نینچ و  يدـید  هاـگره  :و  دـندومرف نآ ــ  لـضف 
نآ زا  ضارعا  ّقح و  رما  تفلاخم  ببـس  هب  مدرم  هکیتسردب  نادب  و  نک ، تاجن  بلط  دنوادخ  زا  و  شاب ، رَذَح  رد  سپ  ــ : دومرف دـندرک ؛

تمحر يوس  هب  وت  نتفر  لیجعت  ببـس  نآ  یـشاب ، اهنآ  نیبام  وت  دـش و  لزان  باذـع  اهنآ  هب  رگا  سپ  دنتـسه ، یهلا  بضغ  طخـس و  رد 
تشز رادرک  زا  وت  و  دنا ، هدیـسر  دوخ  لمع  يازج  هب  اهنآ  سپ  ینامب ، ملاس  هدیـسر  اهنآ  هب  هک  یباذع  الب و  زا  وت  رگا  و  دوش ، یم  یهلا 

، دیامرف یمن  عیاض  ار  ناراکوکین  رجا  دنوادخ  انامه  نادـب  .و  يا هدوب  نوریب  ّلجوّزع ــ  دـنوادخ  رب  اهنآ  یئایح  یب  تئرج و  زا  هکاهنآ ــ 
ود رب  مالسلا ) هیلع   ) ترضحنآ روهظ  جرف و  هکنآ  مراهچ : هدئاف  [ . 226 . ] تسا نارادرک  وکین  هب  کیدزن  دنوادخ  تمحر  هک  یتسردب  و 

ملاع عیمج  زا  ءادـعا  عیمج  ّرـش  عفر  هک  یهجو  رب  تسا  ناـشیا  دوعوم  روهظ  جرف و  نآ  و  تسا ، یّلک  روهظ  جرف و  لّوا : مسق  : تسا مسق 
هک تسا  ماما  بلق  زا  مومغ  مومه و  زا  یضعب  ندش  فرط  رب  نآ  و  دنتسه ، یئزج  لّوا  مسق  هب  تبسن  هک  یئاهجرف  مّود : مسق  . دنیامرف یم 

نایعیـش و زا  یعمج  ياعد  اب  هک  تسا  نکمم  سپ  . تسا نایعیـش  زا  یـضعب  هب  تبـسن  ملظ  تّدش  نانمـشد و  هبلغ  هطـساوب  مغ  مه و  نیا 
ترـضح نامز  رد  هچنانچ  . دـیامرفب عفر  ناشکرابم  بلق  زا  نانمـشد  زا  یهورگ  تکاله  اب  ار ، مومه  عون  نیا  دـنوادخ  صلخم ، ناتـسود 

كاله ار  رافک  نیملاظ و  دـنتفر ؛ یم  داهج  هب  هک  نینمؤم  زا  یهورگ  تسد  هب  دـنوادخ  مالـسلا ) امهیلع  ) نینمؤملاریما ترـضح  لوسر و 
هیلع ) ماما جایتحا  باب  زا  يرای ؛ ترـصن و  اهنآ ــ  ياعد  اب  هچ  اـهنآ و  تسد  هب  راـفک  رارـشا و  كـاله  هچ  ماـقم ــ  ود  ره  رد  .و  درک یم 

هک تسا  تهج  نآ  زا  هکلب  دنوش ، یم  زجاع  رگید  هجو  هب  ءادـعا  عفد  زا  مالـسلا ) هیلع  ) ماما دـننکن ؛ ترـصناهنآرگا  هک  تسین ، مالـسلا )
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نمی هب  هک  یهلا ــ  لماک  تاضویف  دروم  هدومن و  ادیپ  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ كرابم  دوجو  هب  باستنا  لاصتا و  نآ  هلیـسوب  ناگدـنب 
: مجنپ هدـئاف  . دـیدرگ نایب  متفه  ّتیفیک  رد  زین  و  هلاسر ، نیا  همّدـقم  رد  ّتیـصوصخ  نیا  و  دـنوشب ، دوش ــ  یم  هضاـفا  ناـشکرابم  دوجو 
; هلیسو نیدب  و  دوب ، دهاوخ  مالسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ هب  تبـسن  تّدوم  تالاوم و  ناونع  هب  ناتـسود  نایعیـش و  درف  درف  زا  اعد  نیا  هکنآ 

ضرف [ 227 ( ] یبرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  َّالا  ًارْجَا  ْمُُکلَئْـسَا  ُْلق ال   ) هکرابم هیآ  ربانب  رب  نآ  ءادا  هک  ار ــ  ناشیا  تّدوم  ّقح  زا  هجرد  کی  هدننک  اعد 
، دش دـهاوخ  عقاو  اهنآ  ریغ  ءاعد و  تعافـش و  دـننام  ناشیا  هصوصخم  ياهتمحر  دروم  هلیـسو ؛ نیا  هب  .و  تسا هدومن  ءادا  تسا ــ  مزال  و 

ناـسحا ره  هب  ندوـمن  شاداـپ  نآ  ياـضتقم  هب  هک  [ ، 228 ( ] ناسْحِْالا ّالإ  ْناـسْحِْالا  ُءازَج  ْلَـه  : ) همیرک هیآ  نومـضم  بسح  رب  ًاـصوصخ 
اعد رد  نینچمه  قالخا و  مراکم  هب  هللا و  باتک  هب  لـمع  رد  هتبلا  مه  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما و  تسا ، ّمهم  زین  بحتـسم و  بوبحم و  هدـننک 
جرف بلط  اعد و  هب  هک  نمؤم  ره  سپ  . تسا ّحـصا  صخـش  نآ  هب  تبـسن  ناـشیا  ناـسحا  تسا و  یلوا  نارگید ؛ زا  یـسک  ّقح  رد  ندومن 

ناسحا دروم  ناـسحا ؛ نیا  ءازج  هب  هک  تسا  دـیما  لاـمک  هتبلا  دـیامن  ناـسحا  مالـسلا ) هیلع  ) ترـضح نآ  كراـبم  دوجو  يارب  زا  ندومن 
تاضافا زا  محارم  زا  رگید  وحن  هب  اـی  دـنیامرف ، وا  يارب  تمحر  ریخ و  جرف و  بلط  مه  ترـضحنآ  ناـسحا  نیمه  لـثم  هب  و  عقاو ، ناـشیا 

دوجو نوچ  هکنآ  مشش : هدئاف  . دوش زین  وا  لماش  دسر ؛ یم  نارگید  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما فرط  زا  ناهنپ  اراکشآ و  هک  يورُخا ، يویند و 
يویند تاضویف  عیمج  هکنآ  هطساوب  دشاب ، یم  وا  ياهتمعن  مظعا  هکلب  تسا ، ناگدنب  رب  یهلا  يامظع  تمعن  مالـسلا ) هیلع   ) ماما كرابم 

ّمث : ) هکرابم هیآ  نیا  رد  هچنانچ  دوش ، یم  اطع  ناشیا  تفرعم  ّتبحم و  هلیـسوب  وا و  كرابم  دوجو  نمی  هب  ینطاـب ; يرهاـظ و  يورُخا ، و 
یضعب رد  نینچمه  و  [ . 230 . ] تسا هدش  ریسفت  ناشیا  تیالو  هب  و  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ هب  میعن » [ » 229 (، ] ِمیعَّنلا ِنَع  ِذئَموَی  ُّنلَئُْسَتل 
تـسا بجاو  هکنآ  رب  هوالع  یتمعن  ره  رکـش  و  هدـش ، ریـسفت  مالـسلا ) هیلع   ) ماما كرابم  دوجو  هب  تمعن »  » زین تیاور  تاـیآ و  زا  رگید 

هیآ نیا  رد  بلطم  نیا  هب  هچنانچ  دشاب ، یم  تمعن  راثآ  لیمکت  هلیسو  و  نآ ، عفانم  راثآ و  زا  عاقتنا  هلیسو  زین  تمعن و  ماود  ءاقب و  هلیسو 
عیمج رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما كرابم  دوجو  سپ  . تسا هدـش  حیرـصت  يرایـسب  رابخا  رد  زین  و  [ 231 (، ] ْمُکَّنَدیزََال ُْمتْرَکَـش  ِْنَئل  َو   ) هفیرش

هب تبسن  سک  ره  و  تسا ، مزال  ضرف و  ناگمه  رب  ناشکرابم ؛ دوجو  رکش  ءادا  و  دنشاب ، یم  تمعن  ّیلو  ناگدنب  هّماع  رب  یهلا  تاضویف 
ترـضح زا  یتـیاور  رد  .و  دیـسر دـهاوخ  وا  هب  هیونعم  هّیـسدق و  تاـضویف  مالـسلا ،) هیلع   ) ترـضحنآ كراـبم  دوـجو  هب  شرکـش  هجرد 

زا ریخ  بلط  وا و  ّقح  رد  ياـعد  تمعن ؛ ّیلو  رکـش  زا  ّتیفیک  کـی  عون و  کـی  دومرف : هک  هدـش  لـقن  هیلع  هللا  تاولـص  نیدـجاسلادیس 
هکنآ هطساوب  دوش ، یم  هدافتسا  [ 232 ( ] ناسْحِْالا َّالإ  ِناسْحِْالا  ُءازَج  ْلَه  : ) همیرک هیآ  نیازا  زین  بلطم  نیا  هچنانچ  . تسا وا  يارب  دنوادخ 
بلطم نیا  و  تسا ، نِسُحم  نآ  ّقـح  رد  ندرک  ناـسحا  هب  دوـش ــ  یم  لـصاح  هکیـسک  ره  زا  ناـسحا ــ  ره  تازاـجم  هک  تسا  نـیا  دارم 

اعد هک  تسا  مولعم  و  دیامنب ، ناسحا  هب  ار  یناسحا  ره  ناربج  هدنب  هک  تسا  نیمه  مه  تمعن  ّیلو  مِعنُم و  رکش  تقیقح  هک  تسا  حضاو 
رمألا بحاص  ترـضح  جرف  رد  ياـعد  اـب  سپ  . تسا سک  نآ  ّقح  رد  لـماک  ناـسحا  یـسک  ره  يارب  دـنوادخ  زا  ریخ  تمحر و  بلط  و 

راثآ و دنک  یعس  نآ  رد  هزادنا  ره  هب  هدنب  و  دوش ، یم  لصاح  ناشکرابم  دوجو  تمعن  يراذگ  رکـش  زا  هجرد  کی  مه  هیلع  هللا  تاولص 
لد رد  ًاعقاو  مه  نآ  هاگ  ره  یبلق ؛ رکـش  نینچمه  .و  دـش دـهاوخ  رتلماک  رتمامت و  رتشیب و  هدـننک  اعد  ّقح  رد  ناشـسدقا  دوجو  تاـضویف 

ماجنا ار  یناسل  رکـش  دروآ  یم  نابز  هب  نوچ  و  دنک ، یم  اعد  اهنآ  يارب  دنک و  یم  ادـیپ  بلق  رد  ار  دوخ  همزال  روما  هک  یهجو  رب  دـشاب 
هدـئاف . تسا هدروآ  ياجب  ار  یلعف  رکـش  دـیامنب ، مه  یتمدـخ  ًاصوصخ  و  دوش ، رـضاح  مه  ناشیا  یئوگ  اعد  سلاجم  هب  هاـگ  ره  و  هداد ،

( مالـسلا هیلع   ) قداص ترـضح  میدرک  نایب  البق  هک  تسا  یتیاور  هلمج  زا  دوش ، یم  رهاـظ  راـبخا  یـضعب  زا  هچنآ  بسح  رب  هکنآ  متفه :
رد نینچمه  و  [ . 233 . ] دیماجنا دـهاوخ  لوط  هب  تبیغ  دـینکن ، عامتجا  ام  جرف  يارب  هبوت  اعد و  رب  لیئارـسا  ینب  دـننام  اهامـش  رگا  : دومرف

ینعی تسا ــ  هدـش  تباث  اهنآ  هّمذ  رب  هک  يدـهع  نآ  هب  دـنوش و  دـهع  مه  نایعیـش  رگا  : دومرف شترـضح  هک  میدرک  نایب  كراـبم  عیقوت 
زج هتشادن ; ناهنپ  روتسم و  اهنآ  زا  ار  ام  و  دش ، دهاوخ  اهنآ  يزور  ام  تاقالم  تداعـس  يدوز  هب  دننک ، افو  تیبلها ــ  ام  تالاوم  يرای و 
رد يربط  ریرج  نب  دّـمحم  زا  بقاثلا » مجن   » رد هک  تسا  یتیاور  زاب  [ . 234 . ] میتسین نآ  هب  یـضار  و  تسا ، هورکم  ام  دزن  هک  اهنآ  لامعا 
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وا هب  دید ، ار  رایزهم  نب  یلع  یتقو  دوب ، مالـسلا ) هیلع   ) رمالا بحاص  ترـضح  صاوخ  زا  هک  یناوج  هک : هدـش  لقن  رایزهم  نب  یلع  هصق 
نکل و  تسین ، بوجحم  امـش  زا  ترـضحنآ  تفگ : . ار ملاـع  زا  یفخم ـ  و  بوجحم ـ  ماـما  : تفگ نسحلاوبا ؟ يا  یهاوخ  یم  هچ  دوـمرف :
يدـب مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ تبیغ  یلـصا  ببـس  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  . تسا هدرک  بوجحم  ار  ترـضحنآ  امـش  ياهرادرک  يدـب 

ندش ینالوط  ببس  تبیغ  لوط  و  تسا ، ناشیا  تبیغ  نامز  ندش  ینالوط  ببـس  جرف ؛ يارب  اعد  هبوت و  كرت  و  دشاب ، یم  ناگدنب  لامعا 
ماکحا ّقح و  رما  ساسا  عاضوا و  یناشیرپ  نامز  ندش  ینالوط  و  مالـسلا ،) مهیلع   ) راهطا تیبلها  یتحاران  ّتیروهقم و  ّتیمولظم و  نامز 

، تسا هدش  ناگدنب  دوخ  لعف  اهنیا  زا  مادک  ره  ثعاب  .و  دوش یم  لالض  رفک و  لها  تکوش  ماود  ءاقب و  ندش  ینالوط  ببـس  زین  و  یهلا ،
؛ دوش یم  جرف  رما  رد  ریخأـت  و  هدـش ، ینـالوط  تبیغ  ناـمز  هکنیا  هوـالع  تسا ، هدـش  اـهنآ  رب  یهلا  بضغ  تّدـش  بجوم  هلیـسو  نیدـب 
و دوش ، یم  کیرات  یناملظ و  اهرظن  رد  تیاده  هار  اه  هنتف  اهالب و  نآ  هطساوب  هک  دنوش ، یم  هملظم  ياه  هنتف  هدیدش و  ياهالب  قحتسم 

تاهبش كوکش و  ببـس  نیا  هب  و  دوش ، یم  لکـشم  یهارمگ  لها  تیاده و  لها  صیخـشت  اهنآ  رب  و  ددرگ ، یم  هبتـشم  لطاب  ّقح و  رما 
ره لاح ; نیا  رد  نکل  .و  دوش یم  كانرطخ  نامیا  مالسا و  رما  و  دنوش ، یم  ّطلسم  یسنا  یّنج و  نیطایـش  اهنآ  رب  و  ددرگ ، رهاظ  اهلد  رد 

ماقم رد  دوخ  فیلکت  هفیظو  هب  نوچ  دیامن ــ  مامتها  یعس و  مالسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ جرف  رد  ياعد  هبوت و  رد  نینمؤم  زا  مادک  ره  هاگ 
ّتیدـحا و ترـضح  ّصاخ  محارم  فاطلا و  دروم  تسا ــ  هدومن  لمع  نأـش  یلاـع  نآ  ّقح  ءادا  ناـشیا و  اـب  تـالاوم  يراـی و  ترـصن و 
وا زا  تسا  یمتح  ریغ  يویند ; ياهالب  زا  هچنآ  ینعی  . دنام دهاوخ  ملاس  اهالب  اه و  هنتف  نآ  ّرش  زا  هلیـسو  نیدب  و  دش ، دهاوخ  ترـضحنآ 

ببس هب  و  دش ، دهاوخ  میلست  اضر و  لها  زا  سپ  اهنآ  رد  تسا  یمتح  هچنآ  و  دش ، دهاوخن  عقاو  مهنآ  ضرعم  رد  هکلب  دش ، دهاوخ  عفد 
، دش دـهاوخن  التبم  یلاح  چـیه  رد  دـش ــ  رکذ  هک  یهجو  رب  تسا ــ  يورُخا  ياه  هنتف  زا  مه  هچنآ  و  دـش ، دـهاوخن  عقاو  اه  هنتف  رد  اهنآ 

یتیاور بلطم ؛ نیا  رب  دهاوش  هلمج  زا  .و  دش دهاوخ  رت  نشور  مه  دیشروخ  زا  وا  يارب  ایند ؛ لها  يارب  تیاده  هار  یکیرات  تّدش  اب  سپ 
یّمق قاحـسا  نب  دـمحا  زا  هک  تسا  یتیاور  دـهاش ؛ نیرت  يوق  اّما  .و  میدرک لـقن  راـحب »  » زا هک  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ترـضح  زا  تسا 

اهداسف و اه و  هنتف  زا  سک  چیه  : دومرف شترـضح  هک  تسا ، هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  زا  هنع ) هللا  یـضر  )
ناشیا تماما  هب  داقتعا  رد  ار  وا  دنوادخ  هکیـسک  رگم  دبای ، یمن  تاجن  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ تبیغ  نامز  رد  تاناحتما  اه و  یتخس 
يراـی ترـصن و  زا  متفه  تـّیفیک  رد  تـیاور  نـیا  .و  دـشاب هدوـمرف  قـفوم  جرف  لـیجعت  يارب  اـعد  رد  ار  وا  و  دـشاب ، هدوـمرف  مدـق  تباـث 

یم هدافتـسا  دش ــ  رکذ  یلبق  هدئاف  رد  هک  كرابم ــ  عیقوت  زا  زین  رایزهم و  نب  یلع  ثیدح  زا  هکنآ  متـشه : هدئافدیدرگ  نایب  ترـضحنآ 
لمع نآ  بادآ  فیاظو و  هب  هک  یتلاح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ جرف  رد  ياعد  هبوت و  رما  رد  نینمؤم  زا  مادک  ره  هاگ  ره  هک : دوش 
یّلک جرف  نآ  ًارهاظ  رگا  سپ  دنیامن ، مامتها  یعـس و  یلاعت ــ  هللا  ءاش  نادوش  یم  رکذ  مهدزاود  ّتیفیک  رد  هچنآ  هب  صوصخب  دـنیامن ــ 
يدب زا  ینعی  یعنام ــ  رگا  اعد  هبوت و  نیا  هلیسوب  هک  تسه  يدایز  دیما  سپ  ددرگن ، رهاظ  ناگدنب  همه  يارب  ناشرینم  ءاقل  دوشن و  عقاو 

هیلع  ) ترضحنآ لامج  ترایز  يرادیب  ای  باوخ  رد  هدننک  اعد  نیا  صوصخ  يارب  زا  و  دوشب ، عفر  تسه  وا  رد  رگید ــ  تاهج  ای  لامعا 
زا يونعم  يرهاـظ و  هصوـصخم  تاـضویف  ضعب  هب  و  نورقم ، ترـضحنآ  هّصاـخ  فاـطلا  محارم و  زا  یـضعب  هب  و  دوـش ، رّـسیم  مالـسلا )

و دوش ، ضیفتسم  ناشلاوحا  لاعفا و  زا  رگید  وحن  هب  ای  ناشیا  اب  هملاکم  هلیسوب  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ زا  یهلا  مَکِح  ینابر و  فراعم 
راطسا بتک و  زا  یـضعب  رد  اهنآ  تایاکح  عیاقو و  حرـش  هچنانچ  داتفا ، قافتا  یتالاح  نینچ  رایخا  ءاحلـص  ای  راربا  ءاملع  زا  یـضعب  يارب 

ــ  دیامن بلط  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  مالسلا ) هیلع   ) ترضحنآ رما  روهظ  جرف و  هاگره  نمؤم  هدنب  هکنآ  مهن : هدئاف  [ . 235 . ] تسا هدش  نایب 
عفر نافرع و  تمکح و  هیهلا و  رارـسا  مولع و  فشک  ناشرما و  روهظ  لامک  زا  ناشیا  جرف  لاح  رد  دوش  یم  عقاو  هچنآ  هب  رگا  ًاـصوصخ 
نیا الیصفت ــ  ای  الامجا  دشاب ــ  هتشاد  تافتلا  ناسنا ؛ ناویح و  زا  يّرش  بحاص  ره  زا  یمسج ; یبلق و  لماک  یتمالـس  یتحار و  و  مومه ،

زا هک  يا  هبترم  یلعا  هب  ناشیا  تالامک  هب  زین  و  مالـسلا ،) هیلع   ) ترـضحنآ هب  تبـسن  وا  بلق  تفرعم  رون  لیمکت  يارب  زا  يا  هلیـسو  اعد 
هب ناشیا  روهظ  لاح  رد  هک  تسا  یتّیفیک  نآ  هب  تخانش  تفرعم و  نیا  و  دش ، دهاوخ  تسا ; هتسیاش  ناشیا  هب  نتشاد  تفرعم  نمؤم  يارب 
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فراعم و رئاس  دـیحوت و  قئاقح  رارـسا و  باوبا  حاتتفا  يارب  زا  يا  هلیـسو  اـعد  نیا  زین  .و  دوش یم  لـصاح  نآ  زا  رتمک  هب  اـی  لـماک  هجو 
دهاوخ و  دوش ؛ یم  لصاح  ناشسدقا  دوجو  نمی  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ روهظ  لاح  رد  هک  یهجو  نآ  رب  وا  بلق  يوس  هب  اهتمکح 

تدابع و يارب  زا  لاح  تغارف  زین  و  يّرـش ، يذ  ره  زا  ءادـعا و  زا  فوخ  عفر  بلق و  ناـنیمطا  زا  يا  هبترم  يارب  زا  يا  هلیـسو  مه  و  دـش ،
دهاـش ود  یئاـعد ــ  نینچ  تارثا  ینعی  بلطم ــ  نیا  رب  .و  دـش دـهاوخ  یبلق  یمـسج و  یتحار  یتمالـس و  شیاـسآ و  تاـّیفیک  زا  یـضعب 
ردارب يارب  يریخ  بلط  لاعتم  دنوادخ  زا  نمؤم  هدنب  هاگره  : هک هدش  لقن  یعادلا » ةدع   » رد هک  تسا  یتیاور  نومـضم  لّوا : دهاش  : میراد
ردارب يارب  هچنآ  لباقم  رازه  رازه  وت  هب  نم  هک : دـسر  یم  وا  هب  اهنامـسآ  قوف  زا  یهلا  باطتـسم  باطخ  دـیامن ، وا  بایغ  رد  دوخ  نمؤم 

رد لیجعت  دنوادخ  زا  مالـسلا ؛) هیلع   ) ترـضحنآ جرف  لیجعت  بلط  اعد و  رد  هدنب  هکنوچ  و  [ . 236 . ] منک یم  اطع  يدـیبلط ; دوخ  نمؤم 
ثیدح نیا  ياضتقم  هب  سپ  دیامن ، یم  بلط  ینامیا  ناردارب  عیمج  يارب  زا  ناشیا  جرف  هلیسوب  ار  هروبزم  تاهج  نآ  همه  وا  ندومرف  اطع 
نیدـنچ هب  اهنآ  هلماک  بتارم  زا  یـضعب  ای  اهنآ  هبترم  العا  هب  لامک و  هجو  هب  روُما  نیا  همه  هدـننک  اعد  هدـنب  نیا  دوخ  هب  ًاعیرـس  فیرش 

هب هدومن  بلط  هک  ار  هروبزم  تاهج  زا  ندش  اطع  رد  لیجعت  دـنچره  دوش ، یم  اطع  هدومن ; بلط  ینامیا  ناردارب  يارب  هک  ار  يزیچ  ربارب 
روطب دـنوادخ  زا  هدـنب  هاگره  نوچ  هکنآ  مّود : دـهاش  . دـشاب شریخأت  تمکح  دابع ، هّماع  يارب  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ روهظ  نمی 

اطع رد  هّیعقاو  تمکح  رگا  سپ  دـیامن ، تلئـسم  دراد ــ  اـعد  تباجتـسا  رد  تلاـخد  هک  نآ ــ  بادآ  همه  تاـعارم  اـب  ار  یجئاوـح  یّلک 
زا یثیدح  راحب »  » رد هچنانچ  . دوش یمن  جئاوح  نآ  زا  رگید  یـضعب  ندـشن  اطع  زا  عنام  تمکح ؛ نآ  دـشاب  جـئاوح  نآ  زا  یـضعب  ندـشن 

( مالسلا امهیلع  ) نیـسحلا نسحلا و  نیماما  مدنزرف  ود  يارب  زا  ار  رما  هس  نم  : دندومرف هک  هدش  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح 
، نیّیکز نیرّهطم  نیرهاط  امهلعجی  نأ  امهل  هللا  تلئـس  .» دومرف عنم  ار  یکی  و  دومرف ، اطع  ار  رما  ود  لاعتم  دنوادخ  سپ  مدرک ، تساوخرد 

یلع ۀــّمُالا  عـمجی  نأ  هللا  تلئــس  و  کـلذ ، یناـطعأف  راـنلا ، امهتعیــش  اـمهتّیرذ و  اـمهیقی و  نأ  اـمهل  هللا  تلئــس  و  کـلذ ، یلإ  ینباـجأف 
سوجملا يراصنلا و  دوهیلا و  یف  کتّمذب  کل  یفتس  کتُّما  نم  ۀفئاط  ّنأ  و  ًاردق ، ترّدق  ءاضق و  تیـضق  ّینإ  دّمحم ! ای  : » لاقف « امهتّبحم

هیلإ رظنأ  یّتنج و ال  هنکـسأ  یتمارک و ال  ّلحم  ّلُحا  نأ ال  کلذ  لعف  نمل  یـسفن  یلع  تبجوأ  ّینإ  و  كدـلو ، یف  کـتمذ  نورفخیـس  و 
هیلع  ) ترضحنآ رما  روهظ  هلیـسوب  نارگید  دوخ و  يارب  ار  روما  لیجعت  هدنب  نوچ  مه  اعد  نیا  رد  سپ  [ . 237 « ] ۀمایقلا موی  یتمحر  نیعب 
نیا دشابن ، ناگدنب  عیمج  يارب  ناشیا  یّلک  روهظ  هب  روما ; نیا  همه  ءاطع  لیجعت  یـضتقم  تمکح  هاگره  سپ  دـنک ، یم  بلط  مالـسلا )

مولع و فشک  لیبق  زا  یبلق  روما  رد  نینچمه  .و  دوشن لیجعت  وا  اعد  هلیسوب  یعاد  هدنب و  نیا  هب  تبسن  اهنآ  اطع  رد  هک  تسین  عنام  تهج 
نوچ يویند  روما  رد  .و  دوش یم  عفر  بلط  اعد و  نیمه  هلیسوب  مه  نآ  درادن ، هدنب  دوخ  ناصقن  زج  یلعف  عنام  هک  نافرع  دیحوت و  رارسا 
يّدح هب  دیدرگ ، دهاوخ  اطع  دشاب ؛ شیاشگ  هلیسو  هک  نآ  بتارم  زا  یـضعب  سپ  تسا ، عونمم  تبیغ  لاح  رد  لامک  هجو  هب  اهنآ  ءاطع 
هّتبلا . دوش رّـسیم  تسا ؛ هتـسیاش  هک  یهجو  نآ  رب  هیهلا  تیدوبع  هفیظو  ءادا  وا  رب  و  دشاب ، هتـشاد  ملح  رکـش و  ربص و  رد  لّمحت  هدـنب  هک 
رامش اسب  و  تسا ، دایز  یلیخ  دوش  یم  هدافتسا  رابخا  تایآ و  زا  هچنآ  بسحرب  دش ; رکذ  هک  هناگ  هن  دئاوف  نیا  زا  ریغ  یّمهم  یّلک  دئاوف 

تخانـش تفرعم و  زا  دعب  .و  تسا هدش  نایب  ًاحورـشم  هطوسبم  بتک  رد  هک  دوش ؛ یم  تلیـضف  هدئاف و  دص  زا  زواجتم  لئاضف  دئاوف و  نآ 
رد هکلب  دـنامب ، مورحم  نآ  هلماک  تاضویف  زا  و  دـیامن ، هحماسم  هدرک و  تلفغ  نآ  زا  نمؤم  هدـنب  هک  تسین  راوازـس  ّمهم ، دـئاوف  نیا  هب 

امرف يرای  ار  ام  یهلا ؛ هک : دیئامن  تلئسم  نینچ  لاعتم  دنوادخ  زا  هدمآ : تسا  مالسلا ) هیلع   ) ترضحنآ زا  هکیا  هیعدا  زا  یضعب  نومـضم 
«. مینکن شومارف  ار  ناشیا  ّقح  رد  اعد  ناشیا و  رب  تاولص  ناشیا و  دای  رکذ و  هک 

جرف ياعد  ریثأت  رد  تعرس  طیارش  زا 

و يدارفنا ، تروص  هب  ای  دوش  عقاو  یعمج  هتسد  تروص  هب  هچ  هبوت ــ  جرف و  رد  ياعد  ریثأت  رد  تعرس  لیمکت و  طیارـش  هلمج  زا  هیبنت ؛
نوچ هک  تسا  نیا  دـش ــ  نایب  هک  یهجو  هب  تانمؤم ، نینمؤم و  همه  بناج  زا  ای  دـهد  ماجنا  دوخ  بناـج  زا  سک  ره  ار  هبوت  اـعد و  هچ 
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راطفا دـننام : دراد ، مه  هراّفک  هبوت ؛ رب  هوالع  سپ  تسا ، اهنآ  تمرح  تّدـش  هطـساوب  ناهانگ  زا  یـضعب  لعف  تابجاو و  زا  یـضعب  كرت 
هک تسا ، ناهانگ  نیرتگرزب  زا  هک  گرزب  تیصعم  ود  نیا  هب  تبـسن  تسا  نینچمه  سپ  . همرتحم سفن  لتق  ای  ناضمر ، كرابم  هام  هزور 

ریخأت ببـس  میظع  تبیـصم  ود  نیا  عوقو  دشاب و  مالـسلا ) امهیلع   ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  ندش  ینادنز  يرگید  البرک و  هعقاو  یکی 
نأش هب  تبـسن  تسا  راوازـس  هچنآ  هب  ینعی  دنهدب ، مه  هرافک  هبوت ، رب  هوالع  هک  تسا  مزال  سپ  . دش مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا تیبلها  جرف 
نیا يرایو  ترصن  صوصخ  رد  هک  تسا  نآ  یماقم  نینچ  رد  هرافک  راوازـس  و  دنهد ، ماجنا  مالـسلا ) امهیلع   ) ردقیلاع ماما  ود  نآ  لیلج 

و دـننک ، مامتها  یعـس و  دـش ــ  تبیـصم  نآ  عوقو  ببـس  هانگ  نآ  هک  اـهنآ ــ  تبیـصم  رما  هب  دـشاب  عجار  هک  یتهج  نآ  رد  راوگرزب  ود 
اهنآ همه  يالتبا  بجوم  جرف  ریخأت  نیا  هکنآ  تهجزا  دنیامن ، يرای  ترـصن و  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا هّمئا  عیمج  زا  رتشیب  اهنآ  هب  تبـسن 
رما هب  عجار  هک  راوگرزب  ود  نآ  يرای  ترصن و  هلیسو  نیمه  هب  صوصخلاب  مه  جرف  رد  لیجعت  يارب  زا  اعد  هبوت و  ماقم  رد  سپ  . دیدرگ

: مّود . رود زا  ای  کیدزن  زا  هچ  ناشرونم ؛ روبق  ترایز  لّوا : : دوش یم  قّقحم  رما  هس  اب  کخ  لّسوت  و  دنوش ، لّسوتم  تسا ؛ ناشیا  تبیـصم 
نآ رد  رگا  هکنآ  ضوع  رد  تسا  یترـصن  اهنیا  زا  مادکره  .و  راوگرزبود نآ  نانمـشد  نالتاق و  رب  نعل  مّوس : . راوگرزب ود  نآ  يازع  هماقا 

. ددرک یم  اهنآ  زا  ررض  عفد  هدومن و  گنج  ناشنانمشد  اب  و  درک ، یم  یعس  ناشیا  يرای  ترصن و  ماقم  رد  سپ  دوب ; نامز 

ءادهشلادیس ترضح  يرای  اب  مئاق  ترضح  يرای  ترصن و 

هراشا

فرشا لضفا و  ّتیفیک  نیا  و  تسا ، ءانثلا  ۀیحتلا و  مالسلا و  فالآ  هیلع  ادهشلا  دیس  ترـضح  ندومن  يرای  ترـصن و  مهدزاود ؛ ّتیفیک 
هچنآرد لّوارما : : تسا مهم  مزال و  رما  هس  تخانـش  تفرعم و  اجنیا  رد  و  میدرک ، نایب  ترـضحنآ  يرای  ترـصن و  رد  هک  تسا  یتاـّیفیک 

بحاص ترضح  يرای  ترصن و  مالسلا ؛) هیلع   ) نیسحلا هللادبع  یبا  ترـضح  يرای  ترـصن و  هب  هک  دنک  یم  تلالد  یلقع  یلقن و  رظنزا 
و نآ ، ماسقا  هیلع و  هللا  تاولص  ءادهشلادّیس  ترضح  يرای  ترـصن و  یگنوگچ  نایبرد  مّود : رما  . دوش یم  لصاح  هیلع  هللا  تاولـصرمألا 
يویند و مهم  ياـهباوث  لـئاضف و  زا  یـضعب  ناـیب  رد  مّوس : رما  . تسا راوـگرزب  نآ  يرادازع  تراـیز و  ماـسقا ; نآ  نیرتـهب  هکنیا  ناـیبرد 
ترصن و تلیضف  زا  ریغ  نیا  و  تسا ، مالـسلا ــ ) هیلع   ) ترـضحنآ يرادازع  ترایز و  ینعی  گرزب ــ  هلیـسو  ود  نآ  هب  ّقلعتم  هک  يورُخا 

. دشاب یم  گرزب  هلیسو  ود  نیا  ندوب  يرای 

باب نیا  رد  هدراو  تایاور 

هراشا

مئاق ترضح  يرای  ترصن و  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا هللادبع  یبا  ترضح  يرای  ترـصن و  رد  هکنآ  رب  دراد  تلالد  هچنآ  نایب  رد  لّوا : رما 
رد هنع ) هللا  یضر   ) يرتشوش رفعج  لیلج  خیش  زا  بقاثلا » مجن   » باتک رد  یتیاور ؛ رظن  زا  اّما  ، دوش یم  لصاح  صوصخلاب  مالـسلا ) هیلع  )

انعم نوکیف  هسفنب  انرصن  نم  و  :» دندومرف دوخ  باحصا  هب  البرک  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلادیس ترـضح  هک  هدش  لقن  دهاشملا » دئاوف  »
هرصن نمف  ًاناشطع ، ًادیحو  ًابیرغ  ءالبرک  ّفطب  لتقی  مالسلا ) هیلع   ) نیـسحلا يدلو  ّنإ  يّدج  ینربخأ  دقف  نانجلا  نم  ۀیلاعلا  تاجردلا  یف 
يرای شدوخ  ناج  هب  ار  ام  سک  ره  ینعی : «. ۀمایقلا یف  انبزح  یف  ّهنإف  هناسلب  انرصن  نم  و  مالـسلا ،) هیلع   ) مئاقلا هدلو  رـصن  ینرـصن و  دقف 

مدنزرف هک : دنداد  ربخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مراوگرزب ّدج  نم  هب  قیقحت  هب  سپ  دوب ، دهاوخ  تشهب  هیلاع  تاجرد  رد  ام  اب  سپ  دیامن ،
هب دنک ; يرای  ار  وا  سک  ره  سپ  دش ، دهاوخ  دیهش  دشاب  هنـشت  اهنت و  سک و  یب  هک  یتلاح  رد  البرک ، نیمز  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح

دوخ نابز  هب  ارام  سکره  و  تسا ، هدرک  يرای  ار  مالـسلا ) هیلع   ) مئاق ترـضح  وا  دـنزرف  و  تسا ، هدرک  يرای  ارم  هک  تسا  نینچ  قیقحت 
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یبا ترـضح  يرای  رد  هک  تسا  نیا  شیامرف  نیا  موهفم  سپ  . دوب دـهاوخ  ام  هرمز  رد  تماـیق ; زور  رد  وا  هکیتسردـب  سپ  دـیامن ، يراـی 
هک یهجو  عقاو  رد  و  دوش ، یم  لصاح  هیلع  هللا  تاولص  رمألا  بحاص  ترضح  يرای  قادصم  تقیقح و  هیلع  هللا  تاولص  نیسحلا  هللادبع 

ءادهـشلادیس ترـضح  رما  تقیقح  فاصوا و  لاوحا و  رد  هک  يرابخا  زا  یـضعب  زا  هچنآ  بسح  رب  دوش ، یم  لّـقعت  بلطم  نیا  ناـیب  رد 
دوجو زا  نوچ  : هک تسا  نینچ  دیـسر ــ  روهظ  هب  ناـشیا  زا  ـالبرک  هعقاو  رد  هچنآ  صوصخ  دوش ، یم  حـضاو  رهاـظ و  هیلع ــ  هللا  تاولص 

رهاظ و وا  نیبم  نید  رما  رد  لاعتم و  دـنوادخ  هب  تبـسن  لماک ; يراـی  ترـصن و  صلاـخ و  ّتبحم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ كراـبم 
لها نامز و  تقو و  ياضتقا  بسح  رب  مه  باحصا و  دالوا و  لها و  زا  ناشیا  يارب  زا  هیهلا  بابـسا  ندوب  اّیهم  هلیـسوب  و  دیدرگ ، راکـشآ 

ّدج هچ  رگ  دـشن ، رهاظ  نیرخآ  نیلوا و  زا  مالـسلا ) مهیلع   ) ءاـیلوا ءاـیبنا و  زا  يدـحا  زا  ترـصن  ّتبحم و  زا  هجرد  نآ  هب  هک  يروط  نآ 
مهیلع  ) نیموصعم هّمئا  زا  ناـشنیرهاط  دـالوا  همه  مه  یبـتجم و  ترـضح  يربـک و  تمـصع  زین  ناـش و  رادـقمیلاع  ردـپ  ناـشراوگرزب و 
لامک هجرد  نامه  هب  هیهلا  تبحم  صولخ  تفرعم و  لامک  هبترم  لصا  رد  مالسلا ) هیلع   ) رمألا بحاص  ترضح  كرابم  دوجو  ات  مالسلا )

دش یضتقم  هک  یتاهج  رد  مادکره  زا  مه  یهلا  ترصن  ماقم  رد  هچنانچ  دندوب ، ترضحنآ  زا  لضفا  رتلماک و  ای  هیلع  هللا  تاولص  ینیسح 
هب هنأش  ّلج  ّتیدحا  ترضح  ترـصن  ّتبحم و  تاجرد  زورب  روهظ و  ماقم  رد  نکل  .و  دیدرگ رهاظ  ءایلوا  عیمج  زا  رتلماک  لماک و  هبترم 

يایاطع ماقم  رد  مه  لاعتم  دنوادخ  و  دندش ، زاتمم  همه  زا  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  ترـضح  يدایز  تاّیفیک  رد  هصاخ  بابـسا  بسح 
ناشیا ِبوذجم  نیرخآ  نیلوا و  زا  ار  دوخ  لسرم  ءایبنا  ءایلوا و  یّتح  ناگدنب  بولق  هّماع  مالسلا ) هیلع  ) ترضح نآ  هب  تبسن  دوخ  هّصاخ 

یف ۀـموتکم  ۀـّبحم  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلل ّنإ  (: » هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) يوبن شیامرف  دـهاش  هب  ناشیا  هّصاخ  یتسودو  ّتبحمو  دـینادرگ ،
هب هّجوت  رایتخا  یب  هک  دندومن ; ادیپ  قایتشا  بانج  نآ  هب  هناقـشاع  اهنآ  همه  نانچ  .و  دـیدرگ تباث  اهلد  ِعقاو  رد  [ 238 « ] نینمؤملا نطاوب 
هب ور  اهنیمز  فارطا  ملاع و  قافآ  اهنامـسآ و  رد  دیجم  شرع  زا  ماودلا  یلع  نامز  ره  رد  بناج  ره  زا  راو  هناورپ  و  دـندرک ، ناشیا  بناج 

ۀفلتخم ءامـسلا  نیب  هربق و  نیب  البرک  راز  دق  ّالإ و  ّیبن  نمام  :» هک دنوش  یم  هدش و  فّرـشم  وا  رّونم  دقرم  ترایز  هب  و  هدرک ، وا  رونا  مرح 
هللا تاولص  مولظم  نآ  يالب  تبیـصم و  رکذ  اب  هک  دندیدرگ  وا  وحم  تانکمم  همه  یعون  هب  و  [ . 239 «. ] لزنی جوف  جرعی و  جوف  ۀکئالملا 

فارطا و زا  يا  هشوگ  ره  و  دـندش ، هدرـسفا  نوزحم و  یگمه  نامـسآ  نیمز و  ِلـها  نآ ؛ زا  دـعب  تبیـصم و  نآ  ندـش  عقاو  زا  لـبق  هیلع 
هطساوب سپ  . دندومن رمتسم  یمئاد و  ینامز  دهع و  ره  رد  ار  ناشتبیـصم  مچرپ  اول و  و  انب ، دیدجت  ار  ناشیازع  سلاجم  هماقا  ملاع  فانکا 

رد ناشیا  زا  هکیا  هیقیقح  ّتبحم  نآ  و  دومرف ، مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ بناج  هب  بولق  زا  هنأش  ّلـج  لاـعتم  دـنوادخ  هک  يا  هبذـج  نآ 
راهظا ناشیا و  يوس  هب  هّجوت  رد  تانکمم  هّماع  ّتبحم  ماقم ؛ نیا  ببس  هب  دندومن  ادیپ  هک  یششوک  یعس و  نآ  هلیسوب  و  دراد ، رارق  اهلد 

یلص  ) نّییبنلا متاخ  ترضح  تلاسر  رما  یهلا و  دیحوت  رکذ  و  دیدرگ ، ماودلا  یلع  سلاجم  لفاحم و  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ رکذ 
لها همه  بولق  ببـس  نیا  هب  .و  دـش يراج  اهراتفگ  اهنابز و  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) نیرهاـط هّمئا  عیمج  تماـما  تیـالو و  و  هلآو ) هیلع  هللا 

و دش ، نومنهر  هیلع  هللا  تاولص  تبترم  یمتخ  ترضح  بادآ  ماکحا و  تعیرـش و  یئاسانـش  ّتیدحا و  ترـضح  تفرعم  لامک  هب  نامیا 
ره رد  ببـس  هطـساو و  نیا  هب  و  دندرک ، ادـیپ  ملع  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا هّمئا  تفالخ  تیالو و  تماما و  تانوئـش  بقانم و  لئاضف و  هب 

، دیدرگ ادیوه  رهاظ و  تیالو  تماما و  راثآ  و  درک ، ادـیپ  تماقتـسا  تعیرـش  تلاسر و  رما  و  دـش ، مکحم  دـیحوت  ناکرا  ینامز  دـهع و 
هک تسا  لیلد  نیا  هب  .و  دـیدرگ وا  ءایلوا  همه  یهلا و  روُما  همه  هب  ترـصن  ینامز  ره  رد  مالـسلا  هللا و  تاولـص  هیلع  ترـضحنآ  رما  سپ 

ناشیا هّبق  تحت  و  تسا ، همه  ترایز  ناشیا  ترایز  و  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها همه  اب  ّتبحم  هلزنم  هب  ناشیا  اب  یسک  ره  تالاوم  ّتبحم و 
، تسا مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها همه  ّقـح  يادا  ناـشیا  ّقـح  يادا  و  تسا ، همه  رب  هیرگ  هلزنم  هب  ناـشیا  رب  هیرگ  و  همه ، هّبق  تحت  هلزنمب 

كاب نم  ام  :» دـندومرف یتاشیامرف  نمـض  رد  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا  هرارز  زا  تاراـیزلا » لـماک   » رد هچناـنچ 
درم چیه  ینعی : [ . 240 «. ] انّقح ّيدأ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لصو  هیلع و  اهدعسأو  مالـسلا ) اهیلع   ) ۀمطاف لصودق  ّالإ و  هیکبی 
هلـص مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاـف  اـب  هکنآ  رگم  دـیامن ، هیرگ  مالـسلا ) هیلع  ) هللادـبع یبا  ترـضح  يارب  هک  تسین  يا  هنمؤم  نز  نمؤم و 
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هدومن ءادا  ار  ام  همه  ّقح  هدومن و  هلص  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترـضح  اب  و  هدرک ، يرای  شا  هیرگ  نیا  اب  ار  ناشیا  و  تسا ، هدومن 
يوبن شیامرف  رد  هچنانچ  تسا ، همه  يراـی  ترـصن و  ناـشیا  يراـی  ترـصن و  و  تسا ، همه  رما  ءاـیحا  ناـشیا  رما  اـیحا  نینچمه  .و  تسا
هدومن ار  هّمئا  ام  همه  ّقح  يادا  ناشیا  رب  هیرگ  اب  دومرف  هک  دوش  یم  هدافتسا  فیرـش  ثیدح  نیا  زا  زین  .و  دش رکذ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  )

هک تسا  اهنآ  يرای  ترـصن و  ّقح  يرگید  و  تسا ، اهنآ  اـب  یتسود  تّدوم و  ّقح  یکی  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها قوقح  هلمج  زا  و  تسا .
تاولص ترضحنآ  رّونم  ربق  نارئاز  ناشیا و  رب  ناگ  هدننک  هیرگ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  .و  تسا مزال  تباث و  نینمؤم  همه  هدهع  رب  ود  ره 

رد بلطم  نیا  هب  هچنانچ  دنا ، هدـش  عقاو  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا هّمئا  همه  تعافـش  تراشب  هدـعو و  ترفغم و  بلط  اعد و  دروم  هیلع  هللا 
مهیلع  ) اهنآ همه  هب  نمؤم  ّتبحم  هناشن  تمالع و  ناشیا  ترایز  يوس  هب  قاـیتشا  قوش و  نینچمه  .و  تسا هدـش  حیرـصت  يرایـسب  راـبخا 

دهاوخب سکره  :» دـندومرف مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دّـمحم  ماما  ترـضح  هک  هدـش  تیاور  رئازلا » ۀـفحت   » و راحب »  » رد هچنانچ  تسا ، مالـسلا )
سک ره  و  تسا ، نمؤم  دـنک ؛ لوبق  ار  اـم  ّتبحم  وا  بلق  رگا  دـنک ، هضرع  دوـخ  لد  رب  ار  اـم  ّتبحم  تسا ؛ تشهب  لـها  زا  وا  هک  دـنادب 
هیلع هللا  تاولص  ترضحنآ  هدننک  ترایز  سک  ره  هک  اریز  دنک ، تبغر  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ربق  ترایز  رد  دیاب  تسا ؛ ام  تسود 

[241 . ] تسا صقان  شنامیا  تسین  ترـضحنآ  هدـننک  ترایز  هکره  و  تسا ، تشهب  لـها  زا  و  میناد ، یم  تیبلها  تسود  ار  وا  اـم  تسا ;
ناونع و ره  هب  سکره  هک ؛ دوش  یم  نشور  تسا ; هدش  دراو  هروکذم  تاّیصوصخ  زا  یضعب  رد  يدایز  رابخا  رد  هچنآ  نایب  نیا  اب  سپ  .

هماقا ترایز و  ناونع  هب  ًاصوصخ  دنک ، يرای  ترصن و  ار  ناشیا  و  دیامن ، ءایحا  ار  هیلع  هللا  تاولص  هللا  دبع  یبا  ترضح  رما  نامز  ره  رد 
رد نمؤم  هدنب  هک  یقادصمره  هلیسوب  .و  تسا هدرک  يرای  ترصن و  ار  ترضحنآ  و  ءایحا ، ار  هیلع  هللا  تاولص  مئاق  ترضح  رما  سپ  ازع ،
هب و  تسا ، هدـش  لخاد  مالـسلا ) هیلع   ) مئاق ترـضح  راصنا  رد  هلیـسو  نامه  هب  دوش ; لخاد  مالـسلا ) هیلع   ) ادهـشلادّیس ترـضح  راـصنا 

نزح هبدـن و  عزجو و  ءاکبا  ءاکب و  ساسا  ندومن  اپرب  هیزعت و  سلاجم  هماقااب  رگا  ًاصوصخ  تسا ، هدـش  زئاـف  اـهنآ  یلاـع  هعیفر و  هجرد 
دراو مالسلا ) مهیلع   ) راهطا تیبلها  رب  هچنآ  البرک و  زادگ  ناج  تبیصم  هکنآ  هطساوب  . دشاب مالسلا ) هیلع  ) هللادبع یبا  ترضح  یمولظمرب 

هک ینامز  ات  صوصخب  تسا ، مئاد  یقاب و  تمایق  ات  ناشکشا  نایرج  ناشیاهتمرح و  کته  ناشرطاوخ و  ّملأت  ناشبولق و  تحارج  زا  دش ;
مهیلع  ) راهطا هّمئا  زا  هک  يدرایز  راثآ  رابخا و  رد  هلمج  نیا  هب  هچنانچ  تسا ، هدـشن  ناـش  راـصنا  باحـصا و  راوگرزب و  نآ  یهاوخنوخ 

ترـضح كرابم  دوجو  زج  یـسک  ملاع  نیا  رد  یمظع  تبیـصم  نیا  بحاص  نامز  نیا  رد  سپ  . تسا هدـش  حیرـصت  هدـش ؛ لقن  مالـسلا )
ازع بحاص  هدـید و  تبیـصم  صخـش  يرای  ترـصن و  زا  رهاظ  ِعون  هک  تسا  حـضاو  و  تسین ، مالـسلا ) هیلع   ) ناـمزلا رـصعلا و  بحاـص 
وا يازع  سلجم  ساسا  نداد  ماجنا  رد  يراذـگتمدخ  نیا ؛ زا  رتهب  و  تسا ، نزح  هیرگ و  رد  وا  اـب  یهارمه  وا و  يازع  سلجم  رد  روضح 

هقیدـص ترـضح  عـقاو  رد  دـیامن ؛ هـیرگ  موـلظم  نآ  رب  سکره  :» دوـمرف هرارز  ثیدـح  رد  هچناـنچ  تـسا . نآ  تاـهج  زا  یتـهج  ره  رد 
؛ دوب رابخاو  ثیداحازا  يدایز  دادـعت  زا  دافتـسم  هک  نایب  نیا  سپ  [ . 242 . ] تسا هدومن  يرای  شا  هیرگ  نآ  رد  ار  اـهیلع  هللا  مالـسهرهاط 
زا ّتیفیک  نیا  رد  هک  تسا  رهاظ  نآ  راثآ  اهرهـش ; رثکا  رد  اهرـصع و  همه  رد  اـهرظن و  عیمج  رد  ناـیعلا  نادـجولاب و  زین  .و  دـش حـضاو 

يرای ترصن و  مالـسلا ــ ) هیلع   ) رمالا بحاص  ترـضح  ینعی  ترـضحنآ  هب  تبـسن  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  ترـضح  يرای  ترـصن و 
ناتسود سلاجم  لفاحم و  رد  ناشیا  رکذ  هلیسو  نیدب  هک  تسا  ناشیا  لیلج  ماقم  عیفر و  نأش  هب  تبـسن  مه  يرای  نیا  و  دوش ، یم  قّقحم 

نیدـب هک  تسا ، ناشیا  ناتـسود  نایعیـش و  لاح  هب  يرای  ترـصن و  مه  و  دوش ، یم  رهاظ  ءایلوا  بولق  رد  ناشیا  لضف  و  دوش ، یم  ءاـیحا 
، دنوش یم  زئاف  هیهلا  ياهتمحر  هب  ناشیا  رکذ  تاکرب  هب  هک  يویند  تهج  رد  مه  دنوش ، یم  ضیفتـسم  عفتنم و  فلتخم  تاهج  زا  هلیـسو 

یهجو رب  نیا  و  دنبای . یم  تیاده  نامیا  ناکرا  رئاس  هب  زین  و  مالسلا ؛) هیلع   ) ترـضحنآ تفرعم  تیالو و  هب  هک  يورُخا ؛ تهج  رد  مه  و 
ناکرا ینید و  روُما  عیمج  رد  تسا  هیلع  هللا  تاولـص  ترـضحنآ  كراـبم  دوجو  هب  يراـی  ترـصن و  رتّمهم  همه  زا  .و  دـش ناـیب  هک  تسا 
ًاصوصخ یتهج ــ  ره  رد  ناشیا  رکذ  هیلع و  هللا  تاولص  هللا  دبع  یبا  ترـضح  رما  يرای  ترـصن و  هک  دش  مولعم  هکنآ  هطـساوب  یمالـسا ،

راثآ روهظ  و  تلاسر ، تعیرش و  رما  تماقتسا  ماکحتـسا و  دیحوت و  هملک  يالعا  هلیـسو  ناشیا ــ  هیزعت  سلاجم  هماقا  ترایز و  رد  یعس 
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راتفگ و نیا  همدقم  رد  ًاصوصخ  هتشذگ ــ  بلاطم  رد  .و  دشاب یم  یمالسا  ینامیا و  بادآ  ماکحا و  ینید و  روُما  همه  تماما و  تیالو و 
ناـمز تّجح  ماـما و  كراـبم  دوـجو  هب  ملاـع  دـنوادخ  بناـج  زا  ینید  روـُما  نیا  همه  هک  میدرک  ناـیب  نآ ــ  لّوا  باـب  زا  لّوا  لـصف  رد 

لـئاسو و نآ  زا  یببـس  هلیـسو و  ره  رد  و  دـیامن ، یعـس  تاـهج  نآ  زا  یتـهج  ره  رد  سکره  سپ  تسا ، هدـش  راذـگاو  هیلع  هللا  تاولص 
هدوب بلطم  نیا  تفتلم  هک  یلاح  رد  ًاصوصخ  تسا ، نید  رما  رد  هیلع  هللا  تاولص  ترضحنآ  هب  يرای  ترصن و  نآ  دیامن ، مامتها  بابسا 

. دیامنب ار  ناشیا  يرای  ترصن و  دصق  هصوصخ  هب  و 

يوبن شیامرف  رد  مزال  يرکذت 

نایب مالـسلا ») هیلع   ) مئاقلا هدـلو  رـصن  ینرـصن و  دـقف  هرـصن  نمف  : » هک هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) يوبن شیاـمرف  زا  يا  هرقف  ناونع ؛ لّوا  رد 
دهاوـش رب  هوـالع  مه ــ  نآ  سپ  میدرک ؛ رکذ  ناوـنع  لّوا  رد  هرقف  نآ  همجرت  رد  هـک  دـشاب  ناـمه  نآ  موـهفم  دارم و  رگا  سپ  مـیدرک ؛

تلالد هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  مالک  ینعی : دوب ، دـهاوخ  ام  نایب  دـهاوش  هلمج  زا  دـش ــ  رکذ  لـقن  لـقع و  زا  هک  يرگید 
هیلع  ) رمألا بحاص  ترـضح  يرای  و  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا هّمئا  هلمج  يرای  مالـسلا ؛) هیلع   ) هللادبع یبا  ترـضح  يرای  اب  هکنآ  رب  دراد 
مئاق شدنزرف  ارم و  هک  تسا  نانچ  دیامن ، يرای  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح سک  ره  هک : دشاب  نینچ  دارم  رگا  .و  دوش یم  لصاح  مالـسلا )

( مالسلا هیلع   ) ادهشلا دیس  ترضح  يرای  هک  تسا ؛ نیا  دارم  مه  عقاو  رد  هک  باوث ، لضف و  رد  ینعی  دشاب ، هدرک  يرای  ار  مالسلا ) هیلع  )
، دوش یم  اطع  مالسلا ) هیلع   ) مئاق ترضح  يرای  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  يرای  رجا  نآ ؛ هلیسوب  هک  تسیا  هلیلج  لامعا  زا 
هچ رگ  دوب ، دهاوخ  ام  ِنایب  دیکأت  هفیرـش ؛ هرقف  نیا  سپ  دوشن ، لصاح  وا  رد  مه  ناشیا  يرای  ترـصن و  قادـصم  تیـصوصخ  هکنآ  ولو 

. هئایلوا مالک  همالک و  ۀقیقحب  ملاعلا  هللا  و  تسا ، رهظا  لّوا  هجو  نامه 

مئاق ترضح  قح  رد  البرک  يادهش  يرای  ترصن و  یگنوگچ 

لـضفا و هک  ـالبرک ــ  يادهـش  زا  هک  یترـصن  هک : دوش  یم  حـضاو  دـش ؛ رکذ  مهدزاـی  ّتیفیک  رد  هک  یناـیب  و  ناـیب ؛ نیا  زا  هچنآ  هیبنت :
هیلع  ) مئاق ترضح  ّقح  رد  نآ  ندوب  يرای  ترصن و  دیدرگ ، رهاظ  دندوب ــ  مالـسلا ) هیلع   ) ادهـشلادیس ترـضح  يارب  هللا  راصنا  فرـشا 
نید رما و  روهظ  هلیسو  مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  ترضح  تداهش  رما  نوچ  میدرک  نایب  البق  هکنانچ  لّوا : هجو  : تسا هجو  ود  رب  مالسلا )

نونکات مالسلا ) مهیلع   ) راهطا هّمئا  زا  کی  ره  رما  روهظ  يوبن و  تعیرش  رما  روهظ  بجوم  زین  و  دیدرگ ، اهرصع  اهرهـش و  همه  رد  یهلا 
; دنا هدومن  يرای  تداهش  رما  رد  ار  ترضحنآ  هکنانآ  سپ  دشاب ، یم  زین  مالسلا ) هیلع   ) رمألا بحاص  ترـضح  رما  روهظ  هلیـسو  و  هدوب ،

راصنا هئایلوا و  راصنا  هلوسر و  راصنا  هنید و  راصنا  هللا و  راصنا  ینعی  همه ــ  راصنا  نارای و  زا  و  دـنا ، هدرک  يرای  روُما  نیا  عیمج  عقاو  رد 
هک یّلک  ِجرف  میتفگ : مهدزای  تیفیک  رد  هکنانچمه  مّود : هجو  . دنبوسحم مالـسلا ــ ) هیلع   ) مئاق راصنا  نینچمه  و  مالـسلا ) مهیلع   ) هئافلخ

ادهشلادّیس ترضح  تداهـش  البرک و  هعقاو  زا  لبق  هک  دوب  رّدقم  مالـسلا ؛) هیلع   ) مئاق ترـضح  رورـسلا  روفوم  روهظ  هب  هدش  هداد  هدعو 
همه نآ  و  دـش ، یم  عقاو  یّلک  جرف  نیا  دـندوب ، هدـش  رـضاح  ناشیا  يرای  رد  تقو  نآ  رد  مدرم  همه  رگا  سپ  دوش ، عقاو  مالـسلا ) هیلع  )
يور مالـسلا ) هیلع  ) هللا ۀیقب  ترـضح  يارب  ینالوط  تبیغ  نیازین  و  دوب ، هدشن  عقاو  مالـسلا ) مهیلع   ) رایخا ءایلوا  راهطا و  هّمئا  هب  تائالتبا 

زا هّدع  نآ  سپ  دندوب ، جرف  نیا  عوقو  باب  رد  وا  ءایلوا  راصنا  هللا و  راصنا  زا  نامز  دهع و  نآ  رد  مدرم  همه  لاح ؛ نیا  رد  سپ  . دوب هدادن 
ول و  دندش ، مالسلا ) مهیلع   ) نیرهاط هّمئا  زا  کیره  راصنا  یهلا و  راصنا  زا  رما  نیمه  يارب  دندرک ، يرای  جرف  نیا  دروم  رد  هک  یئادهش 

دندش یهلا  ءایلوا  راصنا  زا  اهنآ  سپ  تفاین ، عوقو  جرف  نآ  مالسلا ) هیلع   ) ترضحنآ يرای  ترـصن و  زا  مدرمریاس  ضارعا  هطـساوب  هکنآ 
ترـضح تداهـش  رما  هلیــسوب  اـهجرف  نآ  هـک  ناـنآ ، ءـالتبا  ناـمز  رد  لاـح و  رد  یهلا  ياـهجرف  رد  مـه  و  اـهنآ ، یّلک  جرف  رما  رد  مـه 

. دوش یم  هدش و  مهارف  دش ــ  رکذ  هک  یهجو  رب  مالسلا ــ ) هیلع   ) ءادهشلادیس
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ءادهشلادیس ترضح  يرای  ترصن و  یگنوگچ 

هراشا

هک تسا  یتّیفیک  لّوا : هجو  : تسا هجو  ود  رب  نآ  و  تسا ، هیلع  هللا  مالس  ءادهشلا  دیس  ترـضح  يرای  ترـصن و  ّتیفیک  نایب  رد  مّود : رما 
كرابم دوجو  هب  هک  تسا  نآ  مّود : هجو  . دش نایب  هروبزم  تاّیفیک  زا  یضعب  رد  نآ  و  تسا ، كرتشم  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا هّمئا  همه  اب 

رما ود  نآ  هجو  نیا  لـضفا  مظعا و  و  تـسا ، نـیمه  اـجنیارد  دوـصقم  دـهاش و  هدـمع  و  دراد ، صاـصتخا  هـیلع  هللا  تاولـص  ترـضحنآ 
. مینک یم  نایب  یبلاطم  ماقم  ود  رد  اجنیا  رد  سپ  ناشیا ، ۀیزعت  هماقا  مّود : (. مالسلا هیلع   ) ترضحنآ ترایز  لّوا : : تسا

تسا تارایز  قلطم  هب  قلعتم  هک  ینیوانع 

رد و  دوش ، یم  لصاح  ناشیا  يرای  ترـصن و  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  ترـضح  رّونم  رّهطم و  ربق  ترایز  اـب  هکنآ  ناـیب  رد  لّوا ؛ ماـقم 
: لّوا تهج  . مینک یم  نایب  تهج  دـنچ  رد  دوش ، یم  لـصاح  يراـی  ترـصن و  نآ ؛ هلیـسوب  دراد و  تراـیز  هب  ّقلعت  هک  ار  ینیواـنع  اـجنیا 

تبسن مّود : تهج  . دوش یم  مالسلا ) هیلع   ) ترضحنآ كرابم  بلق  رورس  تّدش  بجوم  ترایز  هک  تسا ، ناشیا  كرابم  دوجو  هب  تبسن 
، تساهنآ فنا  مغر  يراوخ و  ّتلذ و  بجوم  هک  تسا ، ءادعا  رظن  رد  مه  ترخآ و  رد  مه  ایند و  رد  مه  ناشیا  عیفر  نأش  ندش  رهاظ  هب 

ندوب رتشیب  هک  تسا  حضاو  هک  ارچ  دوش ، یم  مالـسلا ) مهیلع   ) نامـسآ نیمز و  لها  زا  هکئالم  ءایبنا و  زا  ناتـسود  ءایلوا و  رظن  رد  مه  و 
وا ردق  ّولع  ماقم و  يدنلب  هولج  زا  يا  هشوگ  دنشاب ــ  وا  تمحرم  ِءاول  تحت  رد  همه  هک  یناونع  هب  ًاصوصخ  سک ــ  ره  هب  تبـسن  نیعبات 

هچنآ هطساوب  هک  تسا ، ترخآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ نایعیـش  ناقلعتم و  هب  تبـسن  مّوس : تهج  . دوب دهاوخ  ناگ  هدننیب  مشچ  رد 
ادیپ تعافش  ماقم  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها ناتسود  رئاس  هب  تبسن  ناشیا  رئاز  هک  تسا  هدمآ  هیلع  هللا  تاولص  ترضحنآ  ترایز  لضف  رد 
هکلب « امن تشهب  دراو  ریگب و  یهاوخ  یم  ار  یـسک  ره  تسد  [ .» 243 « ] ۀّنجلا هلخدأ  تببحأ و  نم  دیب  اوذخ  :» دنیوگیم وا  هب  هک  دـنک ، یم 
ناشیا دوخ  كرابم  دوجو  هب  تبسن  لّوا : عون  . تسا هدومن  يرای  ترصن و  عون  ود  ترضحنآ  هب  تبسن  تعافش  ماقم  رد  رئاز  رما ؛ نیاربانب 

يرای ترصن و  ار  ناشیا  رما ؛ نیا  زا  يا  هلمج  ماجنا  رد  سپ  مالسلا ،) هیلع  ) ترـضح نآ  هب  عجار  تسا  يرما  تعافـش  نیا  هکنآ  هطـساوب 
يرای ترصن و  داهج ــ  دننام  تسا  ناشیا  هب  عجار  هک  یتهج  رد  ار ــ  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ دوب ؛ ایند  رد  رگا  هکنآ  لثم  تسا ، هدرک 

اهنآ ندیسر  هلیسو  زین  و  تسا ، هدش  اهنآ  زا  تبوقع  عفد  ببس  هک  تسا  ترضحنآ  ناتسود  رما  رد  ناشیا  هب  تبـسن  مّود : عونو  . دومن یم 
هکنآ هچ  ناشیا ، رما  ءایحا  ءاقبا و  هب  تبـسن  تسا  يرای  ترـصن و  مراهچ : تهج  . تسا هدـش  هیلاع  تاـماقم  یهلا و  هلماـک  ياـهتمحر  هب 

هیلع  ) ترضحنآ رکذ  ماود  ءاقب و  بجوم  ناشیا  رّونمربق  دزن  يرصع  ره  ینامز و  ره  رد  ناتـسود  نایعیـش و  دمآ  تفر و  هک  تسا  حضاو 
. تسا صاخ  ماع و  سلاجمرد  اه ;و  نابز  ردو  بولق  رد  ناشیا  بقانمو  لئاضف  يروآ  دای  بجوم  و  هدوب ، مالسلا )

تسا ءادهشلادیس  ترضح  ترایز  هب  قلعتم  هک  ینیوانع 

ناونع دـنچ  دوش ؛ یم  لصاح  يرای  ترـصن و  تاهج  اهنآ  زا  مادـکره  هب  و  دراد ، ناـشیا  رهطم  ربق  تراـیز  هب  ّقلعت  هک  یئاـهناونع  اـّما  و 
يارب هکنآ  هب  دتـسرفب ، ترایز  هب  ار  نارگید  مّود : . ددرگ فّرـشم  دوخ  هدومن و  ار  البرک  هب  نتفر  زیهجت  هیهت و  هسفن  هب  هکنآ  لّوا : : تسا

ــ  رگید وحن  هب  ای  ناشیا  زا  نانمشد  ّرـش  ملظ و  عفد  هب  تالکـشم ــ  ّلح  ای  هشوت  رد  ار  ناشیا  راوز  مّوس : . دیامن اّیهم  ار  نتفر  بابـسا  اهنآ 
بیغرت و قیوشت و  مشش : . ندومن ناشیا  رونا  مرح  ماّدخ  هب  ناسحا  کمک و  مجنپ : . ندومن ریمعت  ار  هرّونم  ربق  مراهچ : . دیامن يرای  هناعا و 
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هجیتن نیا  هک  یهجو  ره  هب  ای  ناشیا  ترایز  لئاضف  رکذ  اب  مالـسلا ،) هیلع   ) ترـضحنآ ترایز  رما  هب  ار ; ناشیا  ناتـسود  ندومن  صیرحت 
: متـشه . نآ رد  هدراو  تایاور  ثیداحا و  لقن  يارب  زا  باتک  فینـصت  فیلأت و  اب  ناشیا ؛ ترایز  لئاضف  ظـفح  متفه : . دوش لـصاح  وا  رد 
هک يوحن  ره  هب  تسا ، هدش  فینـصت  فیلأت و  ءاملع  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ ترایز  هب  هقّلعتم  تاهج  لئاضف و  رد  هک  یبتک  ظفح 
زا ناشیا  ترایز  رب  ندومن  تبظاوم  تظفاحم و  مهن : . ندومن فقو  نداد و  راشتنا  ندرک و  پاچ  نتشون و  لیبق  زا  دوش ، قّقحم  اهنآ  ظفح 

، تسا کیدزن  زا  البرک  رد  ترایز  هلزنم  هب  مه  ترایز  عون  نیا  .و  دـنرادنار البرک  هب  فّرـشت  ِنّکمت  هک  یناسک  ًاصوصخ  رود ، ياهرهش 
نیا رد  تسا ، هدـش  دراو  رّونم  رهطم و  ربق  ترایز  يارب  يا  هفیرـش  لئاضف  و  تسا ، هدـش  حیرـصت  يرایـسب  رابخا  رد  بلطم  نیاب  هچنانچ 

ــ  یلاعت هللاءاش  نا  دـش  دـهاوخ  نایب  مّوس  رما  رد  هچنانچ  اروشاع ــ  ترایز  دـننام  تارایز  زا  یخرب  رد  دوش ، یم  لصاح  مه  ترایز  عون 
، دوش یم  لصاح  مه  تراـیز  عون  نیا  رد  دوش ؛ یم  لـصاح  رّهطم  ربق  تراـیز  هب  فّرـشت  رد  هک  يراـی  ترـصن و  تاـهج  نآ  زا  یـضعب 

نآ ترایز ؛ تهج  رد  هناگ  هد  روما  نیا  ندوب  يرای  ترـصن و  رد  مالک  هصالخ  .و  یلاعت هللا  ءاش  نا  دیدرگ ؛ دهاوخ  نآ  هب  هراشا  هچنانچ 
ببس نآ  هب  و  دوش ، یم  مالسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ مرتحم  مرح  تانوئـش  روهظ  تابث و  ءاقب و  ببـس  یناونع  هب  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  تسا 

ایند رد  نآ  ناونع  و  هدش ، ّبترتم  تسا و  ناشیا  ترایز  هلیسوب  هک  یترـصن  نآ  نآ ؛ رب  و  دوش ، یم  رارق  رب  ّرقتـسم و  ناشیا  ترایز  هب  رما 
. دوش یم  لصاح  ترخآ  و 

ازع هماقا  اب  ءادهشلادیس  ترضح  يرای  ترصن و  یگنوگچ 

هراشا

و دوش ، یم  لصاح  ناشیا  هب  تبسن  هلماک  يرای  ترصن و  ّتیفیک  نیا  اب  هکنآ  رد  و  مالـسلا ،) هیلع   ) ترـضحنآ يازع  هماقا  رد  مّود : ماقم 
هک تسا ، ماقم  هس  رد  مولظم  يرای  ترـصن و  هک  مینک  یم  نایب  نینچ  ار  بلطم  نیا  .و  تسا ّتیفیک  نیا  هب  هقّلعتم  ياـهناونع  ناـیب  رد  زین 

يراـی و  تسا ، وا  نمـشد  اـب  گـنج  هلتاـقم و  ماـقم  رد  لّوا : . دوش یم  وا  ّتیمولظم  تبرغ و  بجوم  دوشن ; يراـی  وا  هب  مادـک  ره  رد  رگا 
ملظ ّرش  عفر  هدش و  لودخم  نمشد  هکنآ  ات  دنک  ششوک  یعس و  وا  نمشد  اب  ندومن  هلداجم  رد  یعـس  هک  تسا  نیا  ماقم  نیا  رد  ندرک 

، ندش هتشک  زا  دعب  مّوس : . تسا وا  نمشد  زا  یهاوخنوخ  وا و  ّقح  صاقت  اجنیا  رد  يرای  ترصن و  و  ندش ، هتـشک  زا  دعب  مّود : . دوش وا  زا 
یگرزب راکشآ و  میظعت  ندش ؛ هتشک  ای  ندرم  زا  دعب  یـسک  ره  يارب  يرادازع ؛ مسارم  هماقا  نیا  هک  وا ، يارب  نزح  هیرگ و  يرادازع و  اب 

وا لاح  هب  تبـسن  نیا  و  دوش ، یم  وا  تبرغ  یفالت  كرادت و  بلطم  نیا  هب  سپ  دوش ; هتـشک  ای  دریمب  ّتیمولظم  تبرغ و  اب  رگا  و  تسا ،
زا دـعب  ناشئایلوا ; ناتـسود و  فرط  زا  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  ترـضح  يارب  زا  ازع  سلاجم  هماقا  سپ  . تسا لماک  يراـی  ترـصن و 

ناشیا یهاوخنوخ  ّقح و  صاقت  ترـضحنآ و  نانمـشد  اب  هلتاقم  هک  مّود ــ  لّوا و  ماـقم  ود  رد  ندومن  يراـی  ترـصن و  اـهنآ  يارب  هکینآ 
ناتسود و رظن  رد  ناشیا  عیفر  ردق  میظعت  ریقوت و  نأش و  لیلجت  رد  ناشیا  هب  تبـسن  يرای  ترـصن و  هک  تسا  حضاو  دشن ؛ رّـسیم  تسا ــ 

رگید هناگ  هس  تاهج  نآ  هب  تبـسن  يراـی  ترـصن و  نینچمه  و  تسا ، اـهنآ  نالذـخ  نانمـشد و  فنا  مغر  بجوم  زین  و  تسا ، نانمـشد 
. دش نایب  ناشترایز  باب  رد  هک  تسا ،

تسا ترضح  نآ  يرادازع  هب  قلعتم  هک  ینیوانع 

ّمه و مّود : . رثن ای  مظن  اب  ناشیا  بئاصم  رکذ  یناوخ و  هیثرم  لّوا : : تسا ناونع  دـنچ  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ يازع  رما  هب  ّقلعتم  نیوانع 
هبدـن مشـش : . ندرک هلان  هب  هیرگ  ءاکب و  مجنپ : . نتخیر کـشا  اـب  هیرگ  ءاـکب و  مراـهچ : . نزح راـهظا  هرهچ و  یگدرـسفا  مّوس : . یبلق نزح 

: مهدزای . ندـیرد هماج  مهد : . ندرک شغ  مهن : . ندز رـس  رب  اـی  هنیـس  رب  اـی  تروص  رب  همطل  متـشه : . ندرک يرارق  یب  عزج و  متفه : . ندرک
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تلزع مالک و  رد  لیلقت  زین  ذـئاذل و  كرت  باوخ و  رد  لیلقت  ندـیماشآ و  ندروخ و  رد  لیلقت  مهدزاود : . نداد تئیه  رییغت  سابل و  رییغت 
فرـص لام  مهدزناپ : . نآ رد  سولج  ازع و  سلجم  رد  روضح  مهدراهچ : . ندومن اـپ  رب  ار  ناـشیا  يازع  سلجم  مهدزیـس : . ندومن مدرم  زا 

رد باتک  فینصت  فیلأت و  : مهدجیه . ندومن تمدخ  ازع  سلجم  رد  مهدفه : . ناشیا تبیصم  رد  رعش  ءاشنا  مهدزناش : . ندومن ناشیا  يازع 
. ناشیا بئاصم  رکذ 

ءادهشلادیس هیزعت  ترایز و  لئاضف  نایب 

هراشا

ترـصن و تلیـضف  زا  ریغ  مالـسلا ــ ) هیلع   ) ترـضحنآ هیزعت  ترایز و  ینعی  یمظع ــ  هلیـسو  ود  نیا  لئاضف  زا  یـضعب  نایب  رد  مّوس : رما 
بلطم : دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  ًاکّربت  ًانّمیت و  بلطم  ود  نمـض  رد  اجنیا  رد  نکل  و  تسا ، رایـسب  لـئاضف  نآ  و  نآ ، ندوب  يراـی 
لـصف . تارایز قلطم  لئاضف  رد  لّوا : لصف  : تسا لـصف  هس  نآ  رد  و  مالـسلا ،) هیلع   ) ترـضحنآ تراـیز  ّمهم  لـئاضف  زا  یـضعب  رد  لّوا :

. یمّود زا  لّوا  ندوب  لضفا  رد  و  تارایز ، رئاس  زا  ترایز  نیا  تیلضفا  نایب  رد  مّوس : لصف  . اروشاع ترایز  لئاضف  رد  مّود :

تارایز قلطم  تلیضف  رد  هدراو  تایاور 

یم افتکا  هریثک ــ  رابخا  رد  ًاصوصخ  تسا ــ  صوصنم  هچنآ  زا  تلیـضف  داتـشه  رکذ  هب  ماـقم  نیا  رد  و  تاراـیز ، هّماـع  لـئاضف  ناـیب  رد 
رد لوخد  نیح  ات  دـیآ  یم  نوریب  ربق  زا  هک  ینامز  زا  رئاز  هب  هک  يرجا  لضف و  : لّوا عون  : تسا عون  راـهچ  رب  تلیـضف  داتـشه  نیا  و  دوش ،

ترـضح دـنک  یم  هحفاـصم  وا  اـب  هکیـسک  لّوا  ربق ، زا  ندـمآ  نوریب  تقو  رد  هکنآ  لّوا : : تسا رما  هدراـهچ  نآ  و  دوش ، یم  اـطع  تشهب 
تروص رد  یتمالع  و  دوش ، یم  اطع  وا  هب  دیامن  نشور  ار  برغم  قرـشم و  نیب  ام  هک  يرون  مّود : . دشاب یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) لوسر
تمـالع نیا  هب  هک  [ 244 (« ] مالـسلا هیلع   ) ءادهـشلا دّیـس  ءایبنألا  متاـخ  تنب  نبا  ربق  رئاز  اذـه  :» هجو نیا  رب  شرع  رون  زا  دوش  هدراذـگ  وا 

راد رد  هک  یناهانگ  زا  مجنپ : . دـشاب نمیا  تمایق  زور  میظع  لوه  زا  مراهچ : . دـنهد وا  تسار  تسد  هب  ار  شلمع  هماـن  مّوس : . دوش هتخاـنش 
رد مشـش : . دـشاب هدوب  اهایرد  فک  هماهت ;و  ياههوک  جـلاع ;و  نابایب  گیر  دادـعت  هب  شناـهانگ  هچ  رگ  دنـسرپ ، یمن  تسا  هدومن  اـیند 

ترـضحنآ نیرئاز  زا  مه  ام  شاک  يا  هک  دـننک  یم  وزرآ  و  دـنروخ ، هطبغ  وا  لاح  رب  همه  هک  دـیامرف  اطع  وا  هب  یماقم  دـنوادخ  تماـیق 
هللا یلص   ) مرکا لوسر  ترـضح  هک  یتشهب  هدئام  هرفـس  رب  متفه : . دنـشاب هدیطلغ  دوخ  نوخ  رد  هک  یئادهـش  یّتح  میدوب ، مالـسلا ) هیلع  )

هک یلاح  رد  دروخب  اذغ  ناشیا  اب  و  دنناشنب ، ار  وا  دـنا ; هتـسشن  مالـسلا ) امهیلع   ) ارهز همطاف  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما و  هلآو ) هیلع 
زا و  دیامرف ، هحفاصم  اجنآ  رد  وا  اب  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترضح  و  دنرب ، رثوک  ضوح  رـس  رب  ار  وا  متـشه : . دنباسح لوغـشم  مدرم 
هک دیامرف  رما  ترـضح  مهد : . دهد روبع  تمایق  لاوها  زاار  واات  دنتـسرف  یم  ار  یـسک  ترـضحنآ  هکنآ  مهن : . دنیامن باریـس  ار  وا  ضوح 
زور نآ  رد  مهدزاود : . دنیبن مه  دوخ  مشچ  اب  ار  نآ  هک  يا  هنوگ  هب  دنامب  ملاس  منهج  شتآ  زا  مهدزایدوش : تحار  مرن و  وا  يارب  طارص 
لبق لاس  لهچ  مهدزیس : . دوش یم  تبحص  مه  ناشیا  اب  تشهب ; هب  دورو  تقو  ات  و  هدوب ، مالسلا ) هیلع   ) ادهشلا دّیس  ترـضح  ملع  ریز  رد 

هک ینامز  زا  رئاز  هب  دوش  یم  اطع  هچنآ  : مّود عون  . دوش نکاس  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ هجرد  رد  مهدراهچ : . دوش تشهب  لـخاد  همه  زا 
وا يارب  یخلت  هک  دوش  ناسآ  وا  رب  ندنک  ناج  دریمب و  دنمتداعس  لّوا : : تسا رما  هدزناش  نآ  و  دیآ ، نوریب  ربق  زا  هک  یتقو  ات  دورب  ایند  زا 

لیئاکیم لـیئارزع و  لـیئربج و  ترـضح  مّوس : . دـنناشوپ یم  شنفک  يور  رب  و  هدروآ ، وا  يارب  یتشهب  نَفَک  طونح و  مّود : . دـشاب هتـشادن 
زا دـعب  هکئالم  مجنپ : . دـنیامن یم  تعیاشم  ار  وا  هزانج  هکئالم  مراهچ : . دـنناوخ یم  زامن  وا  رب  هکئالم  زا  يدایز  هّدـع  اب  مالـسلا ) مهیلع  )
; یئاهغارچ هب  ار  وا  ربق  متفه : . دنهد یم  تعـسو  دنیب ؛ مشچ  هک  يّدح  هب  ار  وا  ربق  مشـش : . دننک یم  رافغتـسا  شیارب  تمایق  زور  ات  ندرم ،
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وا يارب  ربق  راـشف  مهد : . دـشابن ربـق  تشحو  لوه و  وا  يارب  مهن : . دـنیامن یم  شرف  یتـشهب  ناـحیر  اـب  ار  وا  ربـق  متـشه : . دـننک یم  نشور 
یتشهب هحئار  وب و  تمایق ; زور  ات  هک  هدوشگ ، وا  يارب  يرد  تشهب  زا  مهدزاود : . ددرگ ناسآ  وا  رب  ریکن  رکنم و  لاوئـس  : مهدزاـی . دـشابن

مهیلع  ) یهلا ءایلوا  اـب  اـجنآ  رد  و  هدرب ، سدـقلا  ةریظح  رد  ـالاب و  ار  وا  نآ  زا  دـعب  و  زور ــ  هدـجیه  اـت  یـضعب  يارب  زا  نکل  و  دـسرب ــ ،
یبا ترـضح  ندـش  امرف  فیرـشت  مهدراهچ : . تمایق زور  ات  وا  يارب  ندومن  تداـبع  وا و  ربق  رب  هکئـالم  ندـنام  مهدزیـس : . دـشاب مالـسلا )

رد تداعس  لها  زا  و  ددرگ ، رب  ایند  هب  مالـسلا ) هیلع   ) مئاق ترـضح  روهظ  ماگنه  رد  مهدزناپ : . وا ترایز  هب  ربق  رد  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع
يارب رون  زا  یـسرک  و  دیامرف ، تعجر  ایند  هب  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  ترـضح  نوچ  نامز  نآ  تقو و  نآ  رد  مهدزناش : . دشاب زور  نآ 

ترضحنآ رئاز  دنیآ و  مالسلا ) هیلع   ) ترضحنآ ترایز  هب  نانمؤم  و  دننک ، اپرب  زبس  هّبق  رازه  دون  یـسرک  نآ  رود  دنراذگب و  ترـضحنآ 
يورُخا روما  زا  نکل  و  دوش ، یم  هتـشون  ایند  نیا  رد  وا  يارب  ای  دوش ؛ یم  اطع  رئاز  هب  ترایز  زا  دـعب  هچنآ  : مّوس عون  . دـشاب نانمؤم  نیا  زا 
نیرهاط تیبلها  عیمج  لسر و  ءایبنا و  عیمج  اعد  اهنآ و  ءاعد  مّود : . وا اب  هکئـالم  هحفاـصم  لّوا : : دوش یم  رکذ  رما  تسیب  اـهنآ  زا  و  تسا ،
تراشب و  تشهب ، رد  ناشیا  اـب  ینیـشنمه  هب  وا  اـب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  یبیغ  تراـشب  مّوس : . وا ّقح  رد  مالـسلا ) مهیلع  )

قلخ کلم  رازه  داتفه  دزیرب  وا  زا  هک  یقرع  هرطق  ره  هب  مراهچ : . ترخآ ایند و  رد  جـئاوح  ءاضق  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح 
هدـیزرمآ هدـش ـ  دـلوتم  ردام  زا  وا  هک  يزور  نوچ  وا ـ  ناهانگ  همه  مجنپ : . دـنیامن رافغتـسا  حـیبست و  وا  يارب  تماـیق  زور  اـت  هک  دـنوش 

قوش و ترثک  تهج  زا  ینعی  دـنهد ، تراشب  وا  هب  ار  رگیدـکی  اهنامـسآ  لها  دوش ، یم  ترایز  هب  نتفر  هداـمآ  هک  یماـگنه  : مشـش . دوش
: مهن . دوش یم  هتـشون  شیارب  هدش  لوبق  هقدص  رازه  باوث  متـشه : . دوش یم  هتـشون  راد  هزور  رازه  باوث  وا  يارب  متفه : . وا لمع  هب  ّتبحم 

یم شیارب  دـشاب  هدرک  دازآ  هدـنب  رازه  ادـخ  هار  رد  هکیـسک  باوـث  : مـهد . دوـش یم  هتـشون  شیارب  ردـب  يادهـش  زا  دیهــش  رازه  باوـث 
هد و ای  کـی  باوث  مهدزاود : . دوش یم  هتـشون  شیارب  دـشاب  هداتـسرف  داـهج  هب  ادـخ  هار  رد  بسا  رازه  هکیـسک  باوث  مهدزاـی : . دنـسیون

هرمع دص  لوبقم و  ّجح  دص  مدق  ره  هب  شیارب و  ّجح  رازه  دـص  رازه و  دـص و  دون و  داتـشه و  داتفه و  ود و  تسیب و  تسیب و  هدزاود و 
یضعب رد  و  هاجنپ ، ات  یس  ات  هد  ات  ود  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  اب  لوبقم  ّجح  باوث  یضعب  رد  هک  دوش ; یم  هتـشون  روربم 

صاخشا توافت  رطاخ  هب  هفلتخم  بتارم  نیا  مادک  ره  .و  ناشیا ياه  هرمع  اب  دون  ات  کی  زا  هیلع  هللا  تاولـص  ترـضحنآ  دوخ  ّجح  باوث 
نکل و  تسا ، بادآ ــ  تیاعر  دننام  رگید ــ  تاهج  ای  هار ، یکیدزن  يرود و  تهج  هب  ای  ّتبحم ، صولخ و  تفرعم و  نامیا و  بتارم  رد 

لیمکت هفرع  نوچ  تارایز  زا  یـضعب  رد  مهدزیـس : . تسا ّتبحم  تفرعم و  صـالخا و  بتارم  فـالتخا  ناـمه  فـالتخا ; تلع  نیرتمهم 
نیحلاص و نیزئاف و  نیحلفم و  نیّیبورک و  دننام  هکرابم  ءامـسا  نیا  هب  مهدراهچ : . دوش یم  یناسفن  یناطیـش و  تاهبـش  عفر  هّقح و  دئاقع 

تاهابم وا  هب  نیبرقم  هکئالم  شرع و  لها  دزن  لاـعتم  دـنوادخ  مهدزناـپ : . دوش یم  زئاـف  اـهنآ  هیلاـع  تاـجرد  هب  و  دوش ، هدـیمان  نیّیوکز ؛
نینمؤملا ریما  لوسر و  ترضح  ترایز  هنأش و  ّلج  دنوادخ  ترایز  باوث  هب  مهدفه : . دوش یم  هتـشون  نیّیلع  رد  وا  مسا  مهدزناش : . دیامرف

مدق ره  هب  مهدزون : . دوش یم  عقاو  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  هعیدو  هلمج  رد  هکنآ  مهدجیه : . دوش زئاف  مالسلا ) مهیلع   ) ارهز همطاف  و 
: متسیب . دور الاب  هجرد  رازه  وا  ماقم  و  دوش ، وحم  هانگ  هئیس و  رازه  وا  زا  و  دوش ، هتشون  هنسح  رازه  وا  يارب  دراذگ ، یم  دراد و  یم  رب  هک 

اهنآ و  دوش ، یم  اطع  رئاز  هب  يویند  روما  زا  هچنآ  : مراهچ عون  . دننک یهارمه  وا  اب  ءادهش  هکئالم و  زا  یعمج  ترایز ، زا  نتـشگرب  ماگنه 
هدنرد هب  نتخوس و  ندـش و  قرغ  و  هناخ ، فقـس  ندـمآ  دورف  دـننام  تافآ  عاونا  زا  وا  ناج  ظفح  مّود : . يزور تعـسو  لّوا : : تسا رما  هد 
ءاـضق موـمه و  فـشک  رورــس و  اـب  نتــشگرب  و  دـشاب ، وا  يارب  هـک  یتّدـش  ره  رد  لـجاع  جرف  مراـهچ : . رمع لوـط  مّوـس : . ندــش ـالتبم 
رورـش زا  ندـش  ظوـفحم  متـشه : . شدـالوا تیبـلها و  رد  تـکرب  مـتفه : . شروـُما عـیمج  رد  شرمع و  ماـمت  رد  یتداعــس  مـجنپ : . جـئاوح

. لام رد  تکرب  مهد : . نانمشد ّرش  زا  ندنام  ملاس  مهن : . نیطایش

اروشاع ترایز  لئاضف 
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رد مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  و  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دّـمحم  ماما  ترـضح  شیامرف  رد  هچنآ  بسح  رب  اروشاع ; تراـیز  لـئاضف  اـّما 
رازه رازه  ود  باوث  مّوس : . داهج رازه  رازه  باوث  مود : . جح رازه  هدزاود  باوث  لّوا : : تسا رما  ود  تسیب و  تسا ، ناوفص  همقلع و  تیاور 

ره تبیصم  باوث  مراهچ : . دشاب هدروآ  اجب  مالسلا ) مهیلع   ) راهطا هّمئا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  اب  ار  اهنآ  همه  هک  هرمع ؛
ره تبیـصم  باوث  : متقه . تماـیق زور  اـت  یّیـصو  ره  تبیـصم  باوث  مشـش : . یلوسر ره  تبیـصم  باوث  : مجنپ . نیرخآ اـت  نیلّوا  زا  يربماـیپ 

رازه رازه  ندش  هتـشون  مهد : . هجرد رازه  رازه  دص  وا  ماقم  يدـنلب  مهن : . تمایق زور  ات  يدیهـش  ره  باوث  متـشه : . تمایق زور  ات  یقیّدـص 
و دوش ، روشحم  اهنآ  تئیه  هب  هک  يّدح  ات  ترضحنآ  اب  يادهـش  هجرد  هب  ندیـسر  مهدزاود : . هانگ رازه  رازه  ندش  وحم  مهدزای : . هنـسح

هکیسک ره  ترایز  باوث  مهدزناپ : . یلوسر ره  ترایز  باوث  مهدراهچ : . يربمایپ ره  ترایز  باوث  مهدزیـس : . دوش لخاد  اهنآ  تاماقم  رد 
یلوبق تهجب  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ زا  مالـس  باوج  مهدزناش : . دـنا هدـش  دیهـش  هک  يزور  نآ  زا  ار  ترـضحنآ  تسا  هدومن  ترایز 

یگـشیمه و ماود و  هجو  رب  بلق  رورـس  مهدـجه : . دـشاب گرزب  دـنچره  ردـقره و  جـئاوح  ندـش  هدروآ  رب  ءاضق و  مهدـفه : . وا تراـیز 
وا تعافش  ندش  لوبق  مکی : تسیب و  . شتآ زا  یتمالس  متسیب : . تشهب هب  زوف  مهدزون : . دشاب بلاط  هچنآ  هب  ندیسر  هطساوب  مشچ  ینشور 

تنامـض مّود : تسیب و  (. مالـسلا مهیلع   ) تیبلها نانمـشد  زج  دنـشاب ، مّنهج  شتآ  قحتـسم  هچرگ  هناگیب ، شیوخ و  زا  هک  سک  ره  يارب 
زا و  مالسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  ترضح  زا  و  مالسلا ) هیلع   ) رقاب دّمحم  ماما  ترضح  زا  و  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا  هدّکؤم 

لوسر ترـضح  زا  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  زا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح  زا  و  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  ترـضح 
لوبقم و وا  ترایز  هکنآ  ترایز  نیا  هب  رئاز  ّقح  رد  هنأش  ّلج  ّتیدـحا  ترـضح  زا  و  مالـسلا ) هیلع   ) لـیئربج زا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  )

. دوشن نآ  ّدر  ببس  یعنام  چیه  هک  ینعی  روکشم ، وا  یعس 

هفرع زور  رد  نیسح  ماما  ترایز  لئاضف 

تیاور رئازلا » ۀفحت   » رد هک  فیرـش  ثیدح  ود  نیا  رکذ  هب  اجنیا  رد  و  تسا ، دایز  رایـسب  نآ  هّمهم  لئاضف  سپ  هفرع ؛ ترایز  لئاضف  اّما 
زور رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ربق  سکره  : دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا  لّوا : ثیدح  . دوش یم  افتکا  هدش ؛
هرمع رازه  رازه  و  دسیونب ، دشاب ؛ هدرک  مالـسلا ) مهیلع   ) دّمحم لآ  مئاق  اب  هک  ّجح  رازه  رازه  باوث  وا  يارب  دنوادخ  دـنک ، ترایز  هفرع 

رد داهج  هب  سک  رازه  رازه  نداتسرف  و  هدنب ، رازه  رازه  ندرک  دازآ  باوث  زین  و  دشاب ، هدرک  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  اب  هک 
درم نالف  دنیوگ : هکئالم  و  دمان ، یم  وا  هدعو  هب  هدروآ  نامیا  وا و  هدننک  قیدـصت  هدـنب  ار  وا  دـنوادخ  و  دوش ، هتـشون  وا  يارب  ادـخ  هار 

بّرقم هکئالم  بقل  هک  دنمان ، یبوّرک  ار  وا  نیمز  رد  و  تسا ، هتفگ  انث  شلالج  تمظع و  شرع  يالاب  رد  ار  وا  دنوادخ  و  تسا ، قیّدـص 
رفس ینعی  مالسالا ــ  ۀّجَح  دشاب و  ناشیرپ  هکره  : دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا  زین  مّود : ثیدح  [ . 245 . ] تسا
یمن و  تسیزجم ، مالـسالا  ۀّـجَح  زا  نآ  هک  دـنارذگ  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ربق  راـنک  ار  هفرع  زور  سپ  دوشن ، رّـسیم  شیارب  ّجـح ــ 

ّجح هک  دهاوخب  دروآ و  اجب  ار  بجاو  ّجح  هاگره  دراد ؛ نّکمت  هکیسک  اّما  دشاب ، ناشیرپ  هکیسک  يارب  رگم  تسیزجم  ّجح  زا  هک  میوگ 
ار وا  هک  دورب ، مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ربق  رانک  هفرع  زور  رد  دش ؛ عنام  ار  وا  قیالع  ای  يویند  هلغشم  نکل  دروآ ، اجب  یبحتسم  هرمع  ای 

هدـمع ّجــح و  ربارب  دــنچ  شباوـث  دیــسرپ : يوار  . دــنک ربارب  نیدــنچ  ار  وا  باوـث  یلاـعتقح  و  هرمع ، ّجــح و  ندرک  ءادا  زا  تـسیزجم 
سپ رتشیب ، دومرف : ربارب ؟ رازه  هک  دیسرپ : درمـش . دوش  یم  یک  دومرف : ربارب ؟ دص  هک  دیـسرپ : . درمـش ناوت  یمن  ار  شباوث  دومرف : ؟ تسا
یمن دیرامـشب ; دیهاوخب  ار  ادـخ  ياهتمعن  رگا  :» ینعی [ 246 ( ] ٌمیحر ٌروُفََغل  هللا  َنِا  اهوُصُْحت  ـال  هللا  َۀَـمِْعن  اوُّدـُعَت  ْنِا  َو  : ) دـناوخ ار  هیآ  نیا 

[ . 247 . ] تسا ایاطعلا  عساو  دنوادخ  هکیتسردب  درک ، ءاصحا  دیناوت 

رگید تارایز  رب  هفرع  ترایز  تیلضفا 
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يارب زا  هک  یلئاضف  هّیلک  هکنآ  لّوا : اّما  . تسا هفرع  رب  اهنآ و  رب  اروشاع  ترایز  تیلضفا  و  تارایز ، همه  رب  هفرع  ترایز  تیلضفا  نایب  رد 
یلئاضف نینچمه  و  تسا ، تباث  مه  ترایز  نیا  يارب  لاکـشا  نودب  سپ  دش ــ  رکذ  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا ــ  هدـش  دراو  تارایز  قلطم 

؛ هدـش لقن  کلذ ــ  لاثما  مّرکملا و  بجر  مظعملا و  نابعـش  كرابملا و  ناضمر  رهـش  رد  ترایز  نوچ  هصوصخم ــ  تراـیز  يارب  زا  مه 
ـ  هفرع ینعی  هفیرـش ـ  ترایز  نیا  رد  هک  یئاه  ّجح  ددع  هکنآ  نیا  رب  هوالع  و  تسا ، هدـش  لقن  ترایز  نیا  يارب  زین  نآ  ریظن  لثم و  سپ 

. تسا شرامش  زا  جراخ  دوش  یم  لصاح 

نآ هناگ  هس  تاصاصتخا  تارایز و  رب  اروشاع  ترایز  تلیضف 

هراشا

رب ندوب  اراد  رب  هوالع  هفیرش  ترایز  نیا  هک  دوش  یم  نایب  هجو  نیا  رب  هفرع  ترایز  رب  تارایز و  همه  رب  اروشاع  ترایز  ندوب  لضفا  اّما 
نیا اب  نمؤم  هکنآ  لّوا : تلیـضف  : تسا هتفاـی  زاـیتما  صاـصتخا و  تلیـضف ؛ هس  هب  تسا  هدـش  دراو  تاراـیز  قلطم  يارب  هک  یلئاـضف  همه 
زور زا  ار  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  ترـضح  هک  نینمؤم ــ  هماع  ءایـصوا و  ءایبنا و  زا  نیرئاز ــ  عیمج  تارایز  ِلـماک  باوث  هب  تراـیز ;
یم نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  نیرهاط  هّمئا  ءایبنألا و  متاخ  ترـضح  راّوز  نآ  هلمج  زا  هک  دوش ، یم  زئاـف  دـنا ; هدرک  تراـیز  تداـهش 

يریخ چـیه  داهج  قوف  هک  دـسر  داهج  هب  ات  دـشاب  نآ  زا  لضفا  هک  تسه  يرگید  لمع  يریخ  لمع  ره  قوف  هکنآ  مّود : تلیـضف  . دنـشاب
، دنتسه نیرخآ  نیلّوا و  يادهش  همه  زا  لضفا  مه  البرک  يادهش  و  [ 248 ، ] تسا هدش  تیاور  یفاک »  » زا نومـضم  نیا  هب  هچنانچ  تسین .

تیاور هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ّیبن  زا  راحب »  » رد هچنانچ  دـندوب ، اـهنآ  زا  شاـک  يا  هک  دـنروخ  یم  هطبغ  یگمه  تماـیق  زور  رد  هک 
مهقحلی مل  قباـس و  مهقبـسی  مل  :» دوـمرف هـک  هدـش  لـقن  مالـسلا ) هـیلع   ) نینمؤـملاریما زا  نـینچمه  و  [ . 249 «. ] ءادهـشلا ةاداس  مه  :» هدـش

زا زین  .و  دـسر یمن  ناگدـنیآ  زا  يدـحا  اهنآ  عیفر  ماقم  هب  تسا و  هتفرگن  تقبـس  اهنآ  رب  نیقباـس  زا  يدـحا  لـضف ; رد  هک  ینعی : « قحـال
لهأ نم  لصوأ  ّربأ و  تیب  لهأ  یباحصأ و ال  نم  ًاریخ  یفوأ و ال  ًاباحصأ  ملعأ  ّینإف ال  :» هک هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  ترـضح 
هدننک هلـص  رتوکین و  ار  یتیبلها  چیه  و  مناد ، یمن  دوخ  باحـصا  زا  رتهب  رتافو و  اب  ار  یباحـصا  چیه  نم  هکیتسردب  ینعی : [ . 250 «. ] یتیب

هدافتسا دش ـ  رکذ  هک  هفیرش ـ  هرقف  نیا  زا  نیرخآ  نیلّوا و  زا  گرزب  يادهـش  همه  رب  اهنآ  لضف  ّتیعماج  .و  مناد یمن  دوخ  تیبلها  زا  رت 
ار مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  ترضح  هکره  ینعی : («. مالسلا هیلع   ) مئاقلا هدلو  رصن  ینرصن و  دقف  نیـسحلا ــ  ینعی  هرـصن ــ  نم  .» دوش یم 
و دندوب ، ءادهش  لضفا  هک  ردب  يادهـش  دننام  دوش ، یم  زیاف  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  يرای  ترـصن و  لضف  هب  دنک ؛ يرای 

هیلع  ) ترضحنآ راصنا  : » هک تسا  هدش  حیرـصت  ثیداحا  زا  یـضعب  رد  هک  دوش  یم  زئاف  مالـسلا ) هیلع   ) مئاق يرای  ترـصن و  لضف  هب  زین 
[251 «. ] دنشاب یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) لوسر ناردارب  هکنآ  یّتح  دنـشاب ، یم  اهنامز  همه  مدرم  زا  لضفا  تفرعم ، لامک و  رد  مالـسلا )

يادهـش سپ  تسا ، ناشیا  يرای  ترـصن و  ماسقا  لـضفا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  ترـضح  اـب  تداهـش  هک  تسا  حـضاو  مه  نیا  .و 
هب سپ  . دنتـسه اراد  رتلماک  هجو  رب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) مئاق ترـضح  راصنا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  راصنا  لـضف  ـالبرک ;

تلیضف . تسین مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  راصنا  البرک و  يادهـش  ماقم  قوف  یماقم  تماما  تیالو و  ماقم  زا  دعب  رابخا ؛ عون  نیا  ياضتقم 
هب تسا  مالسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ اب  يادهـش  تاجرد  هب  ندیـسر  تلیـضف ; نیمهدزاود  هک : میتفگ  اروشاع  ترایز  لئاضف  نایب  رد  مّوس :
هک تسا  یتفارـش  نآ  قباس  لضف  ود  اب  لضف  نیا  ّتیعماج  سپ  . دوش لخاد  اهنآ  تاجرد  رد  و  دوش ، روشحم  اـهنآ  تئیه  هب  هک  يا  هنوگ 

، تسا لضفا  تادابع  هفاک  زا  تارایز و  همه  زا  اروشاع  ترایز  سپ  تسین ، یلضف  چیه  نآ  قوف  دراد و  هفیرـش  ترایز  نیا  هب  صاصتخا 
: مینک هراشا  اهنآ  هب  تسا  مزال  هک  تسا  یتاهیبنت  اجنیا  رد  .و  ناگ هراتس  رئاس  رب  هام  ای  دیشروخ  ّتیلضفا  دننام 
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ءایبنا تاجرد  هب  هدنب  ندش  زئاف  اروشاع و  ترایز  لضف  نایب 

، دوش یم  زئاف  مالسلا ) مهیلع   ) ءایصوا ءایبنا و  ماقم  هب  اهنآ  هلیسوب  هدنب  هک  یتادابع  لامعا و  زا  یضعب  لضف  حیـضوت  نایب و  رد  لّوا : هیبنت 
یبا ترضح  تارایز  هّیلک  زین  اروشاع و  ترایز  ینعی  فیرـش  لمع  نیا  لامعا ؛ نآ  هلمج  زا  . هدش دراو  دسر ؛ یم  اهنآ  هیلاع  تاجرد  هب  و 

رد و  دوش ، یم  زئاف  ءادهـش  نیقیدص و  ءایـصوا  ءایبنا و  هیلاع  تاجرد  هب  نآ  هلیـسوب  هدنب  هک  دشرکذ ـ  هک  تسا ـ  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع
لئان دـش ــ  نایب  هک  یهجو  رب  ار ــ  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  ترـضح  اهنآ  ندومن  ترایز  باوث  هب  و  کیرـش ، اهنآ  هلیلج  بئاصم  رجا 

نم ّنأ  انباتک  یف  تدجوأ  اذإ  :و  دیامرف یم  لابقا »  » باطتسم باتکرد  هنع ) هللا  یضر  ) سوواط نب  یلع  نیدلا  یـضر  لیلج  دیـس  . دوش یم 
لمع اذإ  مهدحأ  لمع  لثم  نوکی  ّهنأ  کلذ  ّلعلف  مالسلا ) مهیلع   ) ۀکئالملا ءادهشلا و  ءایـصوألا و  ءایبنألا و  لمع  لثم  اذک  هلف  اذک  لمع 
قیلی اـمب ال  کـسفن  عمطتـالف  مهلاـح ، ةّوق  کـلاح و  فعـض  ردـق  یلع  رخآ  لـیوأت  هل  نوکی  وأ  مهلاـمعأ  ریاـس  نود  هلمعی  يذـّلا  اذـه 

ول دـحأ و  هیّدؤی  نأ  نم  مظعأ  هّقحف  تادابعلا ، نم  ًائیـش  هلالج  ّلج  رثکتـست هللا  فاصوألا و ال  نم  اهل  ّحـصیال  ام  اهب  غلبت  فاصنالاب و ال 
لمتحم رما  نیا  نایب  حیضوت و  رد  هک  يرگید  بلطمو  [ . 252 «. ] تامملا دـعب  ةایحلا  یف  هلالج  ّلج  هنود  کل  تاعاطلا  عقی  تایاغ و  غلب 

بتارم و رد  اهنآ  هک  دشاب  ینامالغ  ایاعر و  وا  يارب  زا  دـشاب و  ردـقلا  میظع  نأشلا و  لیلج  یناطلـس  هاگ  ره  هک : تسا  هجو  نیارب  تسا ;
ّتیفیک رد  مه  تسا ، فلتخم  اهنآ  تالامک  بتارم  توافت  بسح  رب  اهنآ  هب  تبسن  ناطلس  ناسحا  ءاطع و  سپ  دنـشاب ، توافتم  تالامک 
راوازس ار  یضعب  و  دیامن ، اطع  رانید  هک  تسا  قیال  ار  یضعب  و  دیامرف ، اطع  رهاوج  ّرد و  هک  تسا  قیال  ار  یـضعب  سپ  ّتیمک ، رد  مه  و 

هب و  دهدب ، ددـع  رازه  تسا  هتـسیاش  یـضعب  هب  الثم  دـنا ، فلتخم  ّتیمک  بسح  هب  مه  اهنآ  زا  يا  هفئاط  ره  .و  دـنک اطع  مهرد  هک  تسا 
زا دـنراد ، هک  تسا  یلامک  تهج  هب  یفنـص  ره  رد  ای  هفیاـط  ره  رد  بتارم  نیا  و  نیا . زا  رتشیب  رازه و  دـص  یخرب  هب  و  رازه ، هد  یـضعب 
یم مّوس  مّود و  هقبط  رد  هکیناسکزا  یضعب  یهاگ  نکلو  . وا يراذگتمدخ  تعاطا و  ای  وا ، اب  ّتبحم  ای  ناطلـس  هب  تخانـش  تفرعم و  لیبق 

هک دننک  یم  ادیپ  تقایل  تهج  نیا  هب  سپ  دنراد ، تهابش  لّوا  هقبط  هب  دنزاتمم و  وکین  ياه  هصیـصخ  هدیمح و  ياه  تلـصخ  رد  دنـشاب 
زین رادقم  ّتیمک و  رد  نکل  و  دنوش ، اطع  دشاب ــ  رهاوج  ّرد و  زا  هک  ّتیفیک  رد  تشاد ــ  صاصتخا  لّوا  هقبط  هب  هچنآ  لثم  اهنآ  ّقح  رد 

رد هقبط  نآ  لها  زا  رگید  ضعب  اب  هاگ  ره  نکل  و  دنـشاب ، هتـشاد  تلثامم  تالامک  رد  دوش و  يواسم  یلوا  هجرد  لها  زا  ضعب  اب  هاگره 
رد هچ  رگا  دـنوش ، یمن  يواسم  ّتیمک  رد  مه  اـهنآ  هب  هصوصخم  ياـیاطع  رد  سپ  دنـشاب ، هتـشادن  تلثاـمم  تـالامک  تاـجرد  لاـمک 

هطـساوب رهاوج ــ  زا  رازه  دص  اطع  قیال  لّوا ــ  هقبط  ینعی  اهنآ ــ  زا  یـضعب  هک  دشاب  اسب  سپ  . دیامن ادـیپ  تلثامم  اهنآ  ياطع  هب  ّتیفیک 
تسا رهاوج  ّرد و  زا  رازه  دص  اطع  قیال  لامک  تعفر و  هطـساوب  تسا  لّوا  هقبط  هلمج  رد  هک  صخـش  نیا  نکل  و  دشاب ، لامک ــ  تعفر 

؛ تالامک نآ  عیمج  رد  هن  دراد  هقبط  نآ  لها  اب  تهابـش  تالامک  یـضعب  رد  دشاب و  یم  مّوس  مّود و  هقبط  هلمج  رد  هک  یـصخش  نکل  و 
تاقبط ّقح  رد  هلاون  ّمع  راگدرورپ  اطع  هک  تسا  لمتحم  نینچمه  سپ  . دـشاب یلآل  تارهاوج و  سنج  زا  رتمک  اـی  رازه  هد  هب  اـطع  قیـال 

نآ زا  دـعب  و  ءایقتا ، ءاـیلوا و  اـملع و  هقبط  نآ  زا  دـعب  و  مالـسلا ،) مهیلع   ) ءایـصوا ءاـیبنا و  لّوا  هبترم  هک  دوش ، روصت  نینچ  زین  ناگدـنب 
لّمحت هبترم  رد  ّتبحم و  صوـلخ  رد  زینو  یهلا ، فراـعم  تـالامک و  رد  تاـقبط  نیا  بـتارم  تاـجرد و  هـک  دـناءالو ، لـها  زا  نینمؤـم 

ینعی لّوا ــ  هقبط  ّقح  رد  هک  یعیفر  هجرد  یلاع و  ماقم  ره  سپ  . تسا توافتم  دوخ  دعب  امب  تبـسن  يا  هقبط  ره  ربارب  نیدنچ  هب  تیدوبع 
يدایز زین  و  ءایـض ، لامج و  لـالج و  نسح و  دـننام  تسا  یتایـصوصخ  تاـماقم  نآ  رد  دوش ; اـطع  مالـسلا ــ ) مهیلع   ) ءایـصوا ءاـیبنا و 

هک دوش  یم  یهاگ  نکل  . مّوس هقبط  هب  تبسن  مّود  هقبط  تسا  نینچمه  و  تسین ، مّود  هقبط  يارب  زا  تایصوصخ  نیا  هک  تعفر ; تعسو و 
نآ هب  دوـش ;و  زاـتمم  نارگید  زا  حـلاص  لاـمعا  اـی  تـالامک  زا  یـصاخ  تیـصوصخ  رطاـخ  هـب  هـک  دـشاب  یـسک  مّوـس  مّود و  هـقبط  رد 

تاعیفر تاماقم  تایلاع و  تاجرد  زا  وا  هب  هک  دیامن  ادیپ  تقایل  هطـساو  نیا  هب  سپ  دـیامن ، ادـیپ  تهباشم  لّوا  هقبط  لها  اب  تیـصوصخ 
عافترا لامک و  يدایز  رد  اهنآ  ماقم  هب  هچ  رگا  دوش ، یماطع  لامج ــ  لالجو و  نسح  تّدـش  رد  لّوا ــ  هقبط  هب  هچنآ  دـننام  دوش ; اـطع 
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ماقم رد  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  دّمحم  لآ  دّمحم و  تاجرد  هک  تسا  تباث  ّقح  ِبهذم  رد  ترورـض ; بسح  رب  بلطم  نیا  .و  دسرن
همه زا  رت  لماک  رت و  فیرـش  رترب و  اهنآ  تاجرد  ببـس  نیا  هب  و  دـشاب ، یم  ءایلوا  ءایبنا و  تاـجرد  همه  قوف  یهلا  ّتبحم  زین  تفرعم و 
تفص نیرت  فیرش  نیرترب و  هک  تسا  نشور  رابخا  ثیداحا و  ياضتقم  هب  نینچمه  .و  تسا نانج  رد  اهنآ  عیفر  تاماقم  یلاع و  تاجرد 

لماک و تخانـش  تفرعم و  تسا ; یلاع  تاجرد  هب  سک  ره  ندیـسر  بجوم  هللادـنع و  یـضرم  بوبحم و  هک  یحلاـص  لـمع  یلاـمک و 
زا ماقم  نیا  هب  لوصو  رد  لصا  نیرت  هدـمع  هکلب  نیرتگرزب  و  هنأش ، ّلج  ّتیدـحا  ترـضح  سدـقم  تاذ  هب  تبـسن  تسا  صلاخ  ّتبحم 
رد يدایز  ثیداحا  رد  و  دشاب ، یم  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  هبّیط  راونا  نآ  هب  ّتبحم  صولخ  تفرعم و  لامک  یهلا ; ّتبحم  تفرعم و 
یم ّتبحم  تفرعم و  هجرد  نیا  رد  نایعیـش  ینعی : «. اـندروم نودری  وانلخدـم  نولخدـی  : » هک دـنا  هدومرف  حیرـصت  ناتـسود  نایعیـش و  ّقح 
دراو مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  ترـضح  راّوز  ّقح  رد  هچنآ  هلمج ; نآ  زا  هدـش ; دراو  نومـضم  نیا  هب  زین  يرگید  دایز  تارقف  .و  دنـشاب

ّتبحم تفرعم و  هبترم  ّتیلمکا  بسح  رب  مالـسلا ) مهیلع   ) مزعلا یلوا  یّتح  ماظع  ءایبنا  تاماقم  برق  ماقم و  تیلمکا  هچنانچ  تسا ، هدش 
نآ سپ  . دشاب یم  مالسلا ) مهیلع   ) هبیط راونا  نآ  هب  تبسن  اهنآ  ّتبحم  تفرعم و  ّتیلمکا  هلیسوب  هک  تسا  وا  سّدقم  تاذ  هب  تبـسن  اهنآ 

اهنآ و يوریپ  عاّبتا و  رد  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  نیرهاط  تیبلها  اـب  ناـشتبحم  تفرعم و  ماـقم  هطـساوب  هک  صلخم  لـماک و  ناـیعیش 
رد تلثامم  تهباشم و  هلیـسو  نیدب  و  دـنراد ، ار  تماقتـسا  یعـس و  لامک  دالوا  ضرع و  لام و  ناج و  لذـب  رد  ار  ناشرما  ندـش  میلـست 

يارب زا  تهج  نیا  زا  و  دننک ، یم  ادیپ  هنأش  ّلج  ّتیدـحا  ترـضح  ّتیدوبع  ّتبحم و  تفرعم و  لامک  بتارم  هب  اهنآ  تالامک  تافص و 
نایعیـش و ینعی  اهنآ ــ  هب  و  دنوش . یم  اهنآ  تاجرد  رد  لخاد  و  دننک ، یم  ادـیپ  تیحالـص  دـنوش و  یم  زئافاهنآ  اب  تسناؤم  تسلاجم و 

نیا هب  ناشیا ; صاخ  ياهتمعن  زا  و  دوش ، یم  اطع  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هعیفر  تاـجرد  زا  هلمج  اـب  هباـشم  لـثامم و  هجرد  ناتـسود ــ 
نآ زا  یـضعب  اّما  .و  دننانـشنب ار  وا  دنراد  فیرـشت  اهنآ  هک  یماعط  هرفـس  ناوخ و  نامه  رـس  رب  و  دنیامرف ، یم  تمحرم  نایعیـش  زا  هورگ 

يرگید عمج  و  دـندومن ، دالوا  لها و  ناج و  لذـب  قیرط  نیا  رد  و  دـندومن ، ار  دوخ  ّتبحم  صالخا و  راهظا  تداهـش ؛ ناونع  هب  نایعیش 
نیا هک  دـنراد  يدایز  قایتشا  تبحم ; صالخا و  لامک  نامه  هطـساوب  نکل  و  دـشن ، رّـسیم  ناشیارب  ّتبحم  صالخا و  راهظا  وحن  نیا  هک 
یم یعس  تسا  رّسیماهنآ  يارب  لاح  نیا  رد  هچنآ  سپ  دندراد ، ار  یتداهش  نینچ  وزرآ  و  دوش ، رّسیم  مه  اهنآ  يارب  يرای ; ترـصن و  عون 

رد ناج  لام و  لذب  هن  هبترم ــ  ود  نیا  زا  کی  چیه  هک  رگید  یعمج  .و  دـننک یم  ترایز  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ رّونم  ربق  و  دـننک ،
تفرعم و هبترم  نامه  اب  یعقاو  یبلق  قایتشا  لاـمک  اـب  نکل  هدـشن ;و  رّـسیم  اـهنآ  يارب  رّونم ــ  ربق  تراـیز  ماـقم  رد  هن  و  تداهـش ، ماـقم 

دنوادـخ هکینآ  زا  دـعب  سپ  دـننک ، یم  ترایز  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ دنـشاب  هک  یناکم  ره  ماقم و  ره  رد  لماک  صلاـخ و  ّتبحم 
نیا اب  هک  دـش ، علّطم  دـشاب ; یم  وا  بلق  رد  هصلاخ  ّتبحم  تفرعم و  رثا  زا  هک  وا  یقیقح  قایتشا  هدـنب و  ّتین  قدـص  زا  هنأش  ّلـج  ملاـع 
هیلع  ) ترضحنآ اب  يادهش  هب  شرّونم و  ربق  راّوز  هب  هک  هلماک  لئاضف  نآ  زا  وا  هب  سپ  دنک ، یم  ترایز  مالسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ تلاح 
یم لـخاد  یلاـع ؛ تاـجرد  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) نیرهاـط هـمئا  اـب  راّوز ؛ ادهـش و  نآ  اـب  ار  وا  و  دـنک ، یماـطع  دراد ؛ صاـصتخا  مالـسلا )

حیرـصت هروهـشم  ءاروشاـع  نتم  دروـم  رد  يا  هرقف  رد  همقلع  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب دّـمحم  ماـما  ترـضح  بلطم  نیا  هـب  هچناـنچ  . دـنک
هیلع  ) باـنج نآ  یناوـتب  رگا  ینعی : [ . 253 « ] کلذ عیمج  باوث  کلف  لـعفاف  ةراـیزلا  هذـهب  موی  ّلـک  یف  هروزت  نأ  تعطتـسا  نإ  :» هدومرف

شیامرف نیا  .و  دوب دـهاوخ  وت  يارب  زا  دـش  رکذ  هک  اهباوث  نیا  همه  هک  روآ  اجب  سپ  یئامن  ترایز  هزور  همه  ترایز  نیا  هب  ار  مالـسلا )
زور رد  البرک و  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  ترـضح  ترایز  ياهباوث  زا  يا  هلمج  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ هک  تسا  ینآ  زا  دـعب 

ترایز لئاضف  رد  هک  یهجو  هب  نییقیدـص  ادهـش و  ءایـصوا و  ءایبنا و  بئاصم  داـهج و  هرمع و  ّجـح و  لـیبق  زا  دـندومرف ; ناـیب  اروشاـع 
سپ ؟ منک تراـیز  ناـیب  هچ  هب  عوـن و  هچ  مـنک  تراـیز  مهاوـخب  رود  ياهرهـش  زا  هچناـنچ  رگا  درک : ضرع  . تشذـگ هـمقلع  اروشاـع و 

تاجرد و يدنلب  تائّیس و  وحم  زا  ار  اروشاع  ترایز  لئاضف  زا  رگید  يا  هلمج  و  دندومرف ، نایب  ار  اروشاع  هروهشم  ترایز  نتم  ترضح 
؛ تداهش زور  زا  ناشیا  نیرئاز  عیمج  باوث  اهنآ و  تاجرد  رد  لوخد  و  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ ادهـش  تئیه  هب  رـشح  تانـسح و  اطع 
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ره رد  ار  ترایز  نیا  هاگره  هک  تسا  نیا  همقلع  اب  ماقم  نیا  رد  شیامرف  هلمج  نیا  دافم  .و  تشذـگ مه  اهنیا  نایب  هچناـنچ  دـندرک ، ناـیب 
.و دوش یم  تمحرم  وا  هب  دـش ; یم  اطع  اروشاع  البرک و  رد  هک  یئاهباوث  نیا  همه  دـناوخب ; اروشاع ـ  البرک و  ریغ  ولو  یناـمز ـ  ناـکم و 

راز نم  ّلکل  یلاعت  هللا  یلع  نماض  ّینإف  :» دیامرف یم  هک  تسا  ناوفـص  هب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ترـضح  شیامرف  رما ؛ نیارب  رگید  دهاش 
نم هّیـضقم  هتجاح  و  بوجحم ، ریغ  لصاو  همالـس  روکـشم و  هیعـس  ۀلوبقم و  هترایز  ّنأ  دعب ، وأ  برق  نم  ءاعدلا  اذهب  اعد  ةرایّزلا و  هذهب 
دعب وأ  برق  نم  ةرایزلا  هذهب  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا راز  نم  ّلجوّزع  هللا  يا  دق  و  : » دیامرف یم  زاب  و  [ . 254 «. ] هّنیجنَُال تغلبأ و  ام  ًاغلاب  هللا 

زوفلا هتجاح و  ءاضقب  هنیع  أری  ًارورـسم  هبلقأ  هلوئـس و  تیطعأ  تغلب و  ام  ًاغلاب  هتلئـسم  یف  تفقـش  هترایز و  هنم  تلبق  اعدـلا  اذـهب  اـعد  و 
هللا یلإ  کل  ثدـحأ  اذإ  ناوفـص ! ای  : » دـیامرف یم  زاب  »و  تیبلا لها  انل  بصان  الخ  عّفـش  نم  ّلـک  یف  هتعّفـش  راـّنلا و  نم  قسقلا  ۀـّنجلاب و 

هب هکیـسک  ره  يارب  زا  نم  هکیتسردب  ینعی : « هللا نم  کتأت  کب  کتجاح و  لس  ءاعدـلا و  عدا  تنک و  ثیح  نم  ةرایزلا  هذـهب  رزف  ۀـجاح 
دزم وا  یعـس  دوش و  لوبق  وا  ترایز  هک  منماض  یلاعت  يادـخ  رب  رود ; زا  ای  کیدزن  زا  ار  اعد  نیا  دـناوخب  دـیامن و  ترایز  تراـیز ؛ نیا 
ردق ره  دوش ، هدروآ  رب  دنوادخ  بناج  زا  وا  تجاح  و  دوشن ، نآ  عنام  يزیچ  و  دسرب ، مالسلا ) هیلع   ) ترضحنآ هب  وا  مالـس  و  دوش ، هداد 
ماما دنک  ترایز  سک  ره  هک : تسا  هدومرف  دای  مسق  ّلجوّزع  دنوادخ  قیقحت  هب  .و  ار وا  دنوادخ  دیامرفن  مورحم  و  دشاب ، هک  هزادنا  ره  و 

ره ار ــ  وا  شهاوخ  مروآ  رب  ار و  وا  ترایز  میامن  لوبق  دـناوخب ؛ ار  اعد  نیا  رود و  ای  کیدزن  زا  ترایز  نیا  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح
ندـش هدروآ  رب  ببـس  هب  و  منادرگرب ، تسا  لاحـشوخ  هـک  یلاـح  رد  ار  وا  و  مـنک ، اـطع  ار  وا  تجاـح  و  دـشاب ــ  گرزب  رایـسب و  دـنچ 

ام نمـشد  زاریغ  هب  سکره  هرابرد  ار  شتعافـش  و  دشاب ، نشور  شمـشچ  شتآ  زا  شندش  دازآ  تشهب و  هب  شندـیدرگ  زئاف  شتجاح و 
، نک ترایز  یشاب  هک  اجک  ره  رد  ترایز  نیا  اب  سپ  داد ، يور  دنوادخ  يوس  هب  یتجاح  وت  يارب  هاگره  ناوفـص ! يا  . منک لوبق  تیبلها 
هب زین  تابوثم  نیا  همه  رکذ  هتبلا  . دمآ دـهاوخ  دـنوادخ  بناج  زا  هک  هاوخب ; تدوخ  راگدرورپ  زا  ار  دوخ  تجاح  ناوخب و  ار  اعد  نیا  و 
رود زا  یسک  هاگره  هک : هدشدراو  تارایز  قلطم  باب  رد  يددعتم  رابخا  رد  هچنآ  بلطم  نیا  رب  دهاوش  هلمج  زا  .و  تشذگ لامجا  قیرط 
رئاز هلیلج  ياهباوث  هب  دوب و  دهاوخ  رئاز  ًاعقاو  وا  سپ  دیامن ؛ ترایز  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلادیس ترـضح  دـشاب ـ  هک  ملاع  ياج  ره   ـ

يدایز رابخا  رد  هچنآ  بلطم  نیا  رب  دهاوش  هلمج  زا  زین  .و  دـشابن رودـقم  البرک  هب  نتفر  وا  يارب  هک  یتروص  رد  ًاصوصخ  دوش ، یم  زئاف 
لمع نآ  ندروآ  اجب  الـصا  دـنک و  ّتین  دـصق و  ار  یلمع  نمؤم  هدـنب  ًاعقاو  هاـگره  هک : تسا  هدـش  دراو  تاداـبع  لاـمعا و  همه  هراـبرد 

هدروآ اجب  رگا  هک  یهجو  رب  ار  لمع  نآ  لماک  رجا  دـنوادخ  دروآ ــ  اجب  ار  نآ  تامدـقم  زا  یـضعب  هک  دـسر  هچ  ات  دوشن ــ  وا  رودـقم 
هدراو رابخا  هلمج ; نآ  زا  .و  دراد قایتشا  لـمع  نآ  هب  ًاـتقیقح  دراد و  ّتین  قدـص  هدـنب  دـنادب  هک  یتلاـح  رد  دـیامرف  یم  اـطع  وا  هب  دوب ؛

.و دوش یم  هتشون  شیارب  هدش ؛ عونمم  اهنآ  زا  ضرم  هطساوب  و  هدروآ ؛ یم  اجب  تّحـص  لاح  رد  هک  یلامعا  همه  هک  تسا  ضیرم  هرابرد 
وا هب  راطفا  ماعطا و  لماک  رجا  دـنک ؛ ماعطا  تسناوتن  رگا  هک  تسا ؛ هدـش  دراو  راد  هزور  هب  نداد  راـطفا  باـب  رد  هچنآ  تسا  هلمج  نآ  زا 

رادـیب ّتین  هاگره  هک  تسا ، هدـش  دراو  بش  زامن  باب  رد  هچنآ  تسا  هلمج  نآ  زا  .و  دـهد راـطفا  یبآ  تبرـش  هب  هچرگ  دوش و  یم  اـطع 
دراو هچنآ  هلمج  نآ  زا  .و  دراد حیبست  باوث  دشک  یم  هک  یـسفن  ره  دبای و  یمرد  ار  نآ  باوث  سپ  دشن ; رادـیب  ًارهق  نکل  دراد و  ندـش 

رد رذع  هب  تسا  یلوا  دنوادخ  سپ  دشاب  هتـشادن  ریـصقت  نآ  رد  هدنب  دـشاب و  یهلا  نآ ; ندـشن  رودـقم  ببـس  هک  ار  یلمع  ره  هک  تسا 
: هک نومضم  نیا  هب  تشذگ  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا  یتیاور  رد  هک  هچنآ  تسا  هلمج  نآ  زا  .و  دریذپب ار  وا  رذع  هک  لمع  نآ ؛

لماک رجا  دنوادخ  سپ  امرف ، اطع  تاریخ  هنـسح و  لامعا  يارب  تردق  هعـس و  زا  نانچ  نینچ و  نم  هب  یهلا ! هک  دنک  یم  وزرآ  ریقف  هدنب 
هیلع هللا  یلـص  ) يوبن شیاـمرف  نیا  تسا  هلمج  نآ  زاو  . دـسیون یم  وا  يارب  دروآ ــ  یم  اـجب  تسناوت  یم  هک  یتروص  رد  ار ــ  لاـمعا  نآ 
ّتین لد و  رد  هک  ار  یلمع  ره  سکره  يارب  زا  هک : تسا  شیاـمرف  نیا  ياـنعم  رد  هک  یهجو  نآ  رباـنب  « يوناـم ءيرما  ّلـکل  :» هـک هـلآو )
قداص ترـضح  زا  یتیاور  رد  هچنآ  تسا  هلمج  نآ  زا  .و  دوشن ای  دوشب  وا  رودـقم  لـمع  نآ  ندروآ  اـجب  هچ  تسا ، تباـث  دـشاب ؛ هتـشاد 

رد نینمؤم  ندوب  یگـشیمه  هک  نومـضم  نیا  هب  « هلمع نم  ریخ  نمؤملا  ۀّین  :» هک تشذـگ  يوبن  ثیدـح  نیا  يانعم  نایب  رد  مالـسلا ) هیلع  )

مالسلامهیلع دمحم  لآ  مئاق  يرای  ياههویش  www.Ghaemiyeh.comراصنالاءاول :  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 128زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هچنآ تسا  هلمج  نآ  زا  .و  دنیامن ار  دنوادخ  تدابع  تعاطا و  دنشاب  یقاب  نآ  رد  هشیمه  رگا  هک  تسا ، ایند  رد  اهنآ  تاین  رطاخب  تشهب ؛
لاعتم دـنوادخ  يایاطع  تمحر و  هک : تسا  نینچ  نآ  نومـضم  هصالخ  . دوش یم  هدافتـسا  [ 255 ( ] میلع ٌعِـساو  هللا  َّنِا   ) هفیرـش هیآ  نیا  زا 

زا هجرد  ره  هک  تسا  نیا  تمکح  ياـضتقم  هکنوـچ  .و  نآ تاـجرد  همه  هب  اـهنامز  همه  رد  ناگدـنب  همه  هب  تبـسن  ینعی  دراد ، تعـسو 
لئاسو بابسا و  هک  تسا  نیا  وا  مرک  لامک  یهلا و  تمحر  تعسو  ماقم  هلمج  زا  اذهل  و  دوش ، اطع  لباق  لحم  رد  لماک  ضیف  تمحر و 

سپ . دوش یهلا  لماک  تمحر  يارب  لباق  لیمکت و  هیکزت و  اهنآ  سوفن  هلیـسو  نیدـب  ات  هدومرف ؛ نّیعم  ررقم و  ار  تادابع  هّیریخ و  لاـمعا 
سپ دروآ ، اجب  هک  دـمآ  رب  لئاسو  لامعا و  نآ  هب  ندرک  لمع  ماقم  رد  هلماک  ياهتمحر  نآ  يوس  هب  قاـیتشا  اـب  هک  ناگدـنب  زا  کـیره 

هاگره نکل  و  دش ، دهاوخ  رتلماک  اهتمحر  نآ  هب  لوصو  يارب  وا  ّتیلباق  ّتیحالـص و  و  هدش ؛ رتلماک  لئاسو  نآ  رد  وا  یعـس  رادـقم  ًارهق 
لامعا نآ  لئاسو و  نآ  ندروآ  اجب  نکل  و  دـنک ، یعـس  وا  دوش ; رّـسیم  لـئاسو  نآ  زا  هچره  هک  يا  هنوگ  هب  دـشاب  هتـشاد  ار  قاـیتشا  نآ 

دراد مه  ار  قایتشا  لاح  نآ  تسا و  رداق  دنوادخ  بناج  زا  هک  هدنب  نینچ  هک  تسا  نآ  تمحر  هعـس  نآ  یـضتقم  سپ  دشابن ، وا  رودقم 
دیامرفن مورحم  مه  تلاح  نیا  رد  دومرف  یم  اطع  وا  هب  دروآ  یم  اجب  ار  لمع  رگا  هک  هلماک  تمحر  نآ  زا  ار  وا  دـیاب  سپ  روبزم  هجو  هب 

هب هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤلاریما  ترـضح  زا  راحب »  » رد هک  تسا  یتیاور  دیدرگ ، رکذ  هچنآ  عیمج  دّیؤم  زین  .و  دیامن اطع  لماک  هجو  هب  و 
ترـضحنآ روهظ  جرف و  رظتنم  هدرک و  ربص  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تبیغ  ناـمز  رد  هک  ینینمؤم  هب  یلاـعت  ّقح  :» هک هدـش  لـقن  نومـضم  نیا 

رگا دنرادن و  یـسر  تسد  نآ  هب  هک  ار  یعقاو  تادابع  ماکحا و  باوث  دنا ; هدروآ  اجب  هک  يرهاظ  ماکحا  رادقم  نیمه  هطـساوب  دنتـسه ؛
. تسا هدش  لقن  بلطم  نیارب  دّیؤم  ناونعب  يدایز  تایاور  رابخا و  اهنیازاریغ  و  [ 256 . ] دیامرف یم  اطع  دندروآ ؛ یم  اجب  دوب  رهاظ 

ءادهشلا دیس  ترضح  ترایز  رد  تین  صولخ 

هراشا

رد هک  یطرـش  نیرتمهم  تیالو  تلاسر و  رما  دیحوت و  ینعی  نامیا  ناکرا  قّقحت  زا  دـعب  تسا ، نآ  رد  صولخ  ّتین و  نایب  رد  مّود : هیبنت 
اهنآ لامک  یلوبق و  هجرد  مه  اهنآ و  تّحـص  مه  هک  تسا ، ّتین  دشاب ; یم  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  ترـضح  ترایز  رد  زین  تادابع و 

زا یـضعب  اـّما  و  دـش ، رکذ  جرف  راـظتنا  هلئـسم  رد  نآ ; صولخ  ّتیفیک  رد  نآ ؛ هب  طوـبرم  بلاـطم  زا  یـضعب  هک  تسا ، ّتین  هب  فوـقوم 
زا لمع  نیا  هک  دیدرگ  حـضاو  میدرک ؛ لقن  هکیرابخا  هب  هجوت  اب  : دوشیم نایب  راصتخا  روطب  تسا  فیرـش  لمع  نیا  هب  ّقلعتم  هک  یبلاطم 

.و دراد نآ  صولخ  ّتین و  هب  فقوت  نآ  یلوبق  مه  تّحـص و  مه  نیاربانب ؛ و  تسا ، هّیهلا  هلیلج  تادابع  لمکا  لـضفا و  فرـشا و  مظعا و 
کی هک  دهد  ماجنا  يروط  ار  لمع  هک  تسا  نآ  تّحص  زا  دارم  و  ّتین ، رد  صولخ  زا  هجرد  نیلّوا  هب  تسا  طورشم  سپ  نآ  تّحـص  اّما 
ینعی دوش ، لاعتم  دنوادخ  زا  رجا  نآ  لّضفت  قحتـسم  نآ ; هلیـسوب  هدنب  و  دوش ، بترتم  نآ  رب  يورُخا  باوث  رجا و  زا  هبترم  کی  هجرد و 
نیلّوا زا  دارم  .و  ددرگ بیـصن  یب  مورحم و  نآ  يورُخا  ياـهباوث  زا  یّلکب  نآ  هّمهم  طیارـش  رد  لـالخا  تهج  هب  هدـنب  هک  دـشابن  يروـط 

; يویند تاوهش  یناسفن و  ياوه  زا  و  نامدرم ــ  ندمآ  شوخ  ترهـش و  لوصح  ینعی  ایر ــ  زا  ّتین  هک  تسا  نآ  ّتین  رد  صولخ  هجرد 
نیا لامک  هبترم  یلوبق و  هجرد  اّما  .و  دشاب دنوادخ  دزن  نآ  ّتیبوبحم  ضحم  دّرجم و  لمع  نآ  هب  مادـقا  زا  ضرغ  و  دـشاب ، یلاخ  ملاس و 

تسا نآ  لّوا : نازیم  : تسا نازیم  ود  رب  یّلک  ناونع  هب  لامک  یلوبق و  هبترم  نیا  و  تسا . صولخ  زا  هلماک  هبترم  هب  طورشم  فیرـش  لمع 
هنـسح و رکذ و  هقدـص و  مایـص و  داهج و  ّجـح و  ياهباوث  زا  يدایز  دادـعت  ندـش  اـطع  نآ ; رب  هک  دوش  هدروآ  ياـجب  يروط  لـمع  هک 

مهیلع  ) لیئارزع لیئاکیم و  لیئربج و  ترـضح  نوچ  ماظع ، هکئالم  هصاخ  بایا ــ  باهذ و  رد  ار  وا  هکئالم  ندومن  تعیاـشم  لابقتـسا و 
ّبترتم ددرگ ؛ جراخ  شرامـش  ّدح  زا  هک  يّدح  هب  ات  هکلب  دـسرب ; رازه  تسیود  رازه و  دـص  رازه و  هب  هکنآ  ات  اهنآ ــ  لاثما  و  مالـسلا )

و دـشاب ، ّمهم  ياهباوث  نیا  هب  ندـش  زئاف  ضحم  هدـنب  ّتین  ضرغ و  هک  دوش  یم  لصاح  صولخ  زا  هبترم  نآ  رد  لامک  هبترم  نیا  .و  دوش
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دوخ بلق  رد  هدنب  هک  تسا  یتلاح  رد  نیا  و  دوشن ، هظحالم  تسا ؛ یناسفن  ياوه  زا  جراخ  هک  نآ  هحجار  تاهج  ولو  يویند  تهج  چیه 
یبا مظعا ــ  هللا  یلو  ترـضح  كرابم  دوجو  هب  لمع  باستنا  تهج  هب  گرزب  يایاطع  اـهباوث و  نیا  همه  هک  دـشاب  فرتعم  نیقی  هجو  هب 
نیا يارب  هک  یهلا  يورُخا  ياهباوث  نآ  يدایز  یگرزب و  زا  راکنتسا  باجعتسا و  دوخ  رظن  رد  و  تسا ، مالـسلا ــ ) هیلع   ) نیـسحلا هللا  دبع 

هروبزم ياهباوث  رب  هوالع  نآ  هلیسوب  هدنب  هک  دوش  هدروآ  ياجب  یهجو  هب  لمع  هک  تسا  نآ  مّود : نازیم  . دیامنن هدش ; دراو  فیرش  لمع 
هکنآ لثم  و  دوش ، لخاد  نیجنم  نیقیّدـص و  نیحلفم و  نیّیبوّرک و  هرمز  رد  هکنآ  لـثم  دوش ، زئاـف  نیـصلخم ؛ هللاداـبع  زا  نیبّرقم  هبترم  هب 

نینمؤملاریما و ترـضح  لوسر و  ترـضح  صوصخم  هک  یناوخ  هرفـس و  رـس  رد  هکنآ  لثم  و  دوش ، هتـشون  نییّلع  رد  وا  لـمع  وا و  مسا 
هتشون هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  ّجح  باوث  وا  لمع  رب  هکنآ  لثم  و  دنیشنب ، دشاب ؛ یم  مالسلا ) مهیلع  ) هرهاط هقیّدص  ترـضح 

هصوصخم هیلاع  تاجرد  رد  و  دوش ، لخاد  اهنآ  صاخ  ءاول  تحت  رد  هکنآ  لثم  و  دنیامرف ، هحفاصم  وا  اب  ترـضحنآ  تمایق  زور  و  دوش ،
ّتین ضرغ و  هک  دوش ، یم  لصاح  صولخ  زا  هبترم  نیا  رد  لاـمک  یلوبق و  زا  هبترم  نیا  .و  ددرگ قحلم  اـهنآ  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها

ترصن ای  اهنآ  رورس  ای  دشاب ، مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم هّمئا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترـضح  اب  هلـص  ینعی  رما ، نیا  ضحم  هدنب 
نانمـشد ّتیلوذـخم  فنا و  مغر  ای  اهنآ ، ندوب  تمعن  یلو  رکـش  رد  میظع  ّقح  ءادا  ای  اـهنآ ، تّدوم  زا  بجاو  ّقح  ءادا  اـی  اـهنآ  يراـی  و 
ماصتعا هب  تشگرب  تاّیفیک ; تاّیـصوصخ و  نآ  همه  عقاو  رد  . دشاب اهنیا  لاثما  اهنآ و  تیمولظم  ماقم  رب  ّتقر  تمحر و  تفأر و  ای  اهنآ ،

ءامـسا هب  توعد  هللا و  طارـص  یف  كولـس  هللا و  لیبس  یف  یْـشَم  هللا و  باوبا  يوس  هب  هّجوت  هللا و  رئاعـش  میظعت  هللا و  لبح  هب  کّـسمت  و 
. تسا نافرع  ناقیا و  مالسا و  نامیا و  دیحوت و  رد  صولخ  لامک  اهنیا  همه  هجیتن  و  دراد ، هّیهلا  ینسحلا 

ءادهشلا دیس  ترایز  رد  صولخ  مئالع  زا  قایتشا ، قوش و 

لاح اب  مالسلا ) هیلع   ) ترضحنآ ترایز  رد  رئاز  هک  تسا  نیا  مّود ــ  هبترم  ًاصوصخ  صولخ ــ  زا  هبترم  ود  نیا  مئالع  مزاول و  هلمج  زا  و 
ترایز رما  رد  لام  قافنا  هکنآ  لّوا : : تسا رما  دنچ  قایتشا  لاح  نیا  مزاول  زا  و  تسا ، هدش  حیرصت  نآ  هب  رابخا  رد  هچنانچ  دشاب ، قایتشا 

و دشاب ، اراوگ  دالوا  لها و  نطو و  زا  يرود  وا  رب  هکنآ  مّود : . دشاب لهس  اراوگ و  وا  رب  دراد ; نآ  هب  ّقلعت  هک  یناونع  ره  رد  نآ و  رفس  و 
فوخ ;و امرگ و  امرس و  زا  تسا  ترایز  رفـس  رد  هچنآ  هکنآ  مّوس : . دوشن رونا  مرح  رد  وا  دایز  تماقا  ای  نتفر  زا  عنام  اهنآ  ّبح  لایخ و 
( مالـسلا هیلع   ) ترـضحنآ تراـیز  رما  رد  نیقی  فعـض  بجوم  و  دوشن ، وا  ینامیـشپ  بجوم  دوـش ; یم  دراو  وا  رب  هک  یئاهیتخـس  ریاـس 

تراـیز قاـیتشا  وا  بلق  رد  دـیامنب ; ریخ  هدارا  يا  هدـنب  ّقح  رد  دـنوادخ  هاـگره  هک  تسا  نینچ  راـبخا  زا  یـضعب  نومـضم  رد  و  دوـشن ،
[ . 257 . ] دهد یم  رارق  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا هللادبع  یبا  ترضح 

ءادهشلادیس ترضح  ترایز  مهم  طیارش  بادآ و 

ّبترت رد  تراـیز و  لاـمک  رد  يداـیز  رثا  ّتین ; صوـلخ  قّـقحت  زا  دـعب  هک  تسا  هّمهم  طیارـش  بادآ و  زا  یـضعب  ناـیب  رد  مّوـس ؛ هیبـنت 
رد دیاب  رئاز  لّوا : . تسا هدیدرگ  نایب  حیرـصت و  اهنآ  هب  ثیداحا  رد  هک  تسا  رما  دنچ  طیارـش  نآ  و  دراد ، لیلج  بتارم  میظع و  ياهباوث 

سابل اب  ّربجت و  ّربکت و  تئیه  هب  و  رونا ، مرح  هب  ندـش  کیدزن  ماگنه  ًاصوصخ  دـشاب ، عوشخ  عوضخ و  عضاوت و  اب  دـمآ  تفر و  ماگنه 
یلمع هچ  ینابز و  هچ  يوغل  راک  ره  زا  مّود : [ . 258 . ] تسا هدش  يدایز  دیکأت  رابخا  تایاور و  رد  رما  نیا  هب  و  دشابن ، توخن  ربک و  لها 

نآ رد  هچرگ  تسا ، ّمهم  مزال و  نآ  تیاعر  رفس  تالاح  همه  رد  هکلب  تسین ، رونا  مرح  نامه  هب  صتخم  مه  طرـش  نیا  و  دیامن ، زارتحا 
هب مه  طرـش  نیا  دتـسرفب و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  رب  تاولـص  و  دیامن ، رایـسب  ار  يادخ  رکذ  مّوس : . تسا رتدایز  شدـیکأت  عیفر  ماقم 
اب هصوصخم  ياهرکذ  و  نآ ، هصاخ  تاماقم  رد  ًاصوصخ  تسا ، دّکؤم  سّدـقم  ربق  دزن  سدـقا و  مرح  رد  و  دراد ، قلعت  رئاز  تالاح  همه 
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هنینأمط ندومن و  هیکت  نداهن و  نآ  رب  تروص  رونا و  مرح  ندیـسوب  فاوط و  فوقو و  ماگنه  رد  هک  تسا  روکذم  رابخا  رد  هک  یتاّیفیک 
رابغ مومهم و  هچره  و  دهد ، لیلقت  نآ  رد  ای  دیامن ، زارتحا  ذـیذل  ياهزیچ  زا  یّلک  روط  هب  مراهچ : . دوش رکذ  لوغـشماهنآ  لاثما  راقو و  و 

اب هشیمه  هکنآ  مجنپ : . تسا رتلماـک  نآ  تاـبوثم  و  تسا ، لـضفا  دـشاب ; بارطـضا  فوخ و  اـب  تّقـشم و  رد  هنـشت و  هنـسرگ و  هدوـلآ و 
دیکأت تایاور  رد  و  دراد ، يدایز  ریثأت  اهباوث  نآ  لیمکت  رد  هک  دیامن  لسغ  ناکما  ّدح  رد  و  ترایز ، لاح  يارب  ًاصوصخ  دشاب ، تراهط 

راّوز و ینامیا و  ناردارب  ّقح  رد  مشش : . دشاب فیظن  كاپ و  ياهـسابل  اب  زین  و  دریگب ، وضو  ناکما ؛ مدع  تروص  رد  و  تسا ، هدش  رایـسب 
لاح لعف و  نابز و  بلق و  اب  ار  لاعتم  دنوادخ  متفه : . دیامن قافنا  ناسحا و  رایـسب  یترایز  رفـس  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ ماّدـخ 

ءایبنا هک  یمرح  هدرک ؛ ادیپ  یهلا  مظعا  مرح  نیا  هب  فّرشت  قیفوت  هک  دیامن ، رکش  يربک  تداعس  تبهوم و  یمظع و  تمعن  نیا  رب  دوخ ;
و دـنبلط ، یم  هزاجا  نذا و  لاعتم  دـنوادخ  زا  نآ ؛ فاوط  ترایز و  هب  فّرـشت  يارب  اهنامـسآ  زا  دـیجم و  شرع  زا  مارک  هکئـالم  ماـظع و 

بلق رد  هک  تسا  نآ  یبلق  رکـش  اّما  . تسا يورُخا  يویند و  تاضویف  تاداعـس و  همه  بتارم  نیرتلماک  نیرت و  یلاع  هلیـسو  نآ ; ترایز 
هکنیا هب  شا  تفرعم  هطـساوب  دشاب ، رورـسم  یمظع  تداعـس  نیا  هب  دوش ; یم  رورـسم  یهلا  ياهتمعن  زا  تمعن  ره  هب  هچنآ  زا  رتشیب  دوخ 
رتشیب رتلماک و  حـلاص ــ  لامعا  تانـسح و  تادابع و  همه  زا  یّتح  اهتمعن ـ  رئاـس  زا  ترخآ  اـیند و  رد  میظع  ِتمعن  نیا  زا  وا  ضیف  عفن و 

اّنک ام  اذِهل و  انادَه  يذَّلا  ُدْـمَْحلَا هللا  : ) هدومرف رکذ  شدـیجم  مالک  رد  هچنآ  هب  ار  ّلجوّزع  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  ینابز  رکـش  اّما  .و  تسا
يارب زا  هک  تسا  نآ  لّوا : مسقتـسا  مسق  ود  یلاح  یلعف و  رکـش  .و  دـیوگ ساپـس  دـمح و  رگید  ظافلا  هب  ای  هللا ،) اَنادَـه  ْنأ  الَول  َيِدَـتْهَِنل 

سپ يدومن ; دای  ار  لاعتم  دنوادخ  تمعن  هاگره  : هک هدش  لقن  نومضم  نیا  هب  یثیدح  یفاک »  » باتک رد  و  دیامن ، رکـش  هدجـس  دنوادخ 
رگا و  نک ، هدجس  بسا  سوبرق  نامهرب  سپ  ترهش ؛ ِسرت  نوچ  دشاب  يروذحم  ای  یـشاب و  هراوس  رگا  و  نک ، رکـش  هدجـس  كاخ ؛ رب 
رکـش هدجـس  نیمز ؛ رب  روـنا  مرح  دزن  تسا  نکمم  رگا  مه  عـیفر  ماـقم  نیا  رد  سپ  [ . 259 . ] اـمن هدجـس  دوخ  تسد  رب  سپ  دوشن  مهنآ 

رب سپ  هدومن ، مالـسلا ) هیلع   ) ماما رب  هدجـس  هک  نامدرم  رظن  رد  ندش  ههبـش  سرت  ای  ّتیعمج  ترثک  زا  دشاب  يروذحم  هاگره  و  دیامن ،
هبّیط و ضرا  نیا  رد  عیفر و  ماقم  نیا  رد  هک  یمادام  هکنآ  مّود : مسق  . دیامن دوخ  تسد  رب  هدجـس  فیرـش ؛ ثیدـح  نیا  نومـضم  بسح 

نآ ّمهم  بادآ  همه  تیاعر  اب  رّونم  ربق  فاوط  ترایز و  رونا و  مرح  رد  فّرشت  رب  رصع  حبـص و  زور ، بش و  سپ  تسا ، رـضاح  هکرابم 
لامک هجو  هب  هطوسبم  بتک  رد  دـیدرگ و  هراشا  لامجا  هب  ماـقم  نیا  رد  هچنآ  ریاـس  و  تراـهط ــ  یبلق و  يرهاـظ و  عوشخ  عوضخ و  زا 

هّمئا سّدقم  كرابم و  ياهمرح  تاّیصوصخ  لیلج و  لئاضف  هلمج  زا  نوچ  هکنآ  متشه : . دشاب هتشاد  لماک  یعس  دهج و  تسا ــ  حورشم 
اهنآ همه  زا  دروم  نیا  رد  هک  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  ترـضح  رونا  مرح  رد  ًاصوصخ  تسا ، اـعد  تباجتـسا  مالـسلا ؛) مهیلع   ) راـهطا
بلط لاـعتم  دـنوادخ  زا  ار  اـهنآ  هدـش و  رّکذـتم  ار  گرزب  جـئاوح  اـجنآ  رد  تسا  مهم  مزـال و  نینمؤم  يارب  سپ  تسا ; لـمکا  مظعا و 

دنوادخ راهطا  ءایلوا  همه  ِشیپ  جئاوح ؛ نیرتمهم  نیرتگرزب و  هکنوچ  .و  تسا هدش  دـیکأت  نایب و  رما  نیا  زین  تایاور  رد  هچنانچ  دـنیامن ،
هدش نایب  بلطم  نیا  يرایسب ; رابخا  رد  هچنانچ  دشاب ــ ، یم  اهنآ  هّقح  تلود  روهظ  نیعمجا و  مهیلع  هللا  تاولص  دّمحم  لآ  جرف  لاعتم ;

ياـضتقم هب  یهلا و  ءاـیلوا  دزن  رما  نیا  یگرزب  تلـالج و  هب  شتفرعم  لاـمک  بسحرب  هک  تسا  مهم  مزـال و  نمؤـم  هدـنب  رب  سپ  تسا ــ 
رد ًاصوصخ  تاماقم  تالاح و  همه  رد  هک  هیلع  هللا  تاولـص  رمـألا  بحاـص  ترـضح  دوخ  يـالوم  هب  تبـسن  وا  تدوم  ّتبحم و  صولخ 

عیمج رب  ار  نآ  دـیاب  هک  ترـضحنآ  رما  تمظع  تلالج و  هب  وا  تفرعم  بسح  رب  نینچمه  .و  دـشابن لفاغ  ترـضحنآ  دای  زا  یماقم  نینچ 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) يوبن شیامرف  ياضتقم  هب  زین  .و  تسا اهنآ  مظعا  زا  هک  ارچ  درادب ، مّدـقم  اعد ؛ ماقم  رد  تالاح  همه  رد  دوخ  روُما 
سفن و زا  وا  دزن  رد  نم  تیبلها  هّیرذ و  نم و  رما  نم و  هکنآ  ات  تسین  لماک  درادن و  تقیقح  نمؤم  نامیا  مسق ; ادـخ  هب  » دـنا هدومرف  هک 

دزن رد  هیلع  هللا  تاولـص  ترـضحنآ  هرهاط  هبّیط و  هّیرذ  نوچمه  رما  دـیاب  مالک ؛ نیا  بسح  رب  هک  . دـشاب رتزیزع  وا  دالوا  لـها و  زا  رما و 
نوچمه هب  فرـشت  فیرـش و  ماقم  نینچ  رد  روضح  زا  دعب  دیاب  تاّیـصوصخ ؛ نیاربانب  سپ  . دـشاب شدوخ  رما  زا  رتزیزع  رت و  مهم  نمؤم 

هّیلک زین  و  دیامنب ، لاعتم  دـنوادخ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ روهظ  جرف و  لیجعت  بلط  رد  ار  شـشوک  یعـس و  لامک  یهلا  رونا  مرح 
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رد مامتها  دـیکأت و  تّدـش  رب  دـهاوش  هلمج  زا  .و  دـنک بلط  ناشیا  كرابم  دوجو  زا  ار  تاّیلب  عفد  مومغ و  عفر  مومه و  فشک  اـهجرف و 
یلع ماما  قداص و  ماما  ترضح  زا  راحب »  » رد هک  تسا  یتیاور  هروبزم ؛ تاهج  نآ  رب  هوالع  هیلع  هللا  تاولص  بانج  نآ  هب  تبسن  رما  نیا 

ات هدومن  هناور  البرک  هب  ار  یسک  دومرف : رما  سپ  دیدرگ ، ناشکرابم  دوجو  ضراع  یضرم  تلاسک و  : هک هدش  لق  مالسلا ) امهیلع   ) یقنلا
ار دنوادخ  هکنوچ  دندومرف : و  دنک ، لاعتم  دنوادخ  زا  افش  بلط  و  دیامن ، ناشیا  ّقح  رد  اعد  مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  ترـضح  مرح  رد 

نایب متفه  ّتیفیک  رد  ار  تیاور  نیا  .و  تسا تاـماقم  نآ  زا  رونم  مرح  نیا  و  دوش ، اـعد  اـهنآ  رد  هک  دراد  یم  تسود  هک  تسا  یتاـماقم 
دوخ يالوم  يارب  جرف  بلط  رما  رونا ; مرح  يوس  هب  ای  البرک  يوس  هب  فّرـشت  هدارا  نیح  رد  نمؤم  هدـنب  دـیاب  ثیدـح ؛ نیا  ربانب  . میدرک
هکلب . دوش یم  لصاح  ترایز  لمع و  نیا  رد  صولخ  لامک  دـصق ; نیا  اـب  اریز  دـهد ، رارق  دوخ  دـصاقم  نیرتمهم  زا  ار  هیلع  هللا  تاولص 

هب هدارا  دصق و  نیمه  هب  ًاصوصخم  دوش ؛ رّـسیم  هنوؤم  تهج  زا  وا  يارب  هک  تّدم  دنچره  نمؤم  هدـنب  هک  تسا  راوازـس  تیاور ؛ نیاربانب 
نیا هّصاخ  هلیلج و  لئاضف  زا  .و  دشاب رود  دیعب و  ياهرهش  دالب و  رد  هچ  رگا  ددرگ ، فّرشم  مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  ترضح  رونا  مرح 

هک یتّیـصوصخ  طرـش و  نیرتـگرزب  زا  نوـچ  هک : تسا  نیا  رّهطم ؛ مرح  رد  هیلع  هللا  تاولـصمئاق  ترـضح  جرف  لـیجعت  بلط  ینعی  اـعد 
هب تبسن  تفرعم  لامک  تّدوم و  تالاوم و  صولخ  دوش ؛ یم  هجرد ؛ یلعا  هب  ات  نآ  ياهباوث  لیمکت  هلیسو  و  رئاز ؛ ترایز  لامک  بجوم 

تّدش هجو  رب  ًاصوصخ  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ رما  رد  جرف  بلط  اعد و  نیا  رد  ّتیـصوصخ  نیا  هک  تسا  مالـسلا ) مهیلع  ) راهطا هّمئا 
هجو هب  تفرعم  تّدوم و  تالاوم و  قادـصم  و  دوش ، یم  لـصاح  نتـسناد  دوخ  مومه  دـصاقم و  مظعا  زا  ار  نآ  نآ و  رد  ماـمتها  یعس و 

هب جرف  حاتتفا  هک  هیلع  هللا  تاولص  هللا  ۀیقب  ترضح  كرابم  دوجو  هب  تبـسن  ًاصوصخم  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا هّمئا  همه  هب  تبـسن  لامک 
هجرد یلعا  هب  و  دش ، دهاوخ  لمع  ترایز و  هبترم  لامک  هلیسو  رئاز  يارب  اعد  نیا  سپ  . دشاب یم  تسا ؛ مالسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ تسد 

تاماقم هیّلک  رد  اعد  نیا  رد  ندومن  ماـمتها  تّدـش  تهج  رد  ینعی  دروم ــ  نیا  رد  بلاـطم  زا  یـضعب  .و  دـیدرگ دـهاوخ  زئاـف  نآ  یلوبق 
حرـش .و  قیفوتلا ّیلو  وه  يداهلا و  هللاو  دیدرگ ، نایب  متفه  لصف  رد  نآ  ّمهم  لئاضف  زا  رگید  یـضعب  اب  عیفر ــ  ماقم  نیا  رد  هصاخ  هفیرش 

دیاب نکل  و  [ 260 ، ] هدش رکذ  راحب »  » رد ًاصوصخ  لّصفم  ياهباتک  رد  اهتیصوصخ  زا  رگید  یضعب  بادآ و  طیارش و  نیا  همه  لیـصفت  و 
ندومن تیاعر  نکل  تسا ، کیدزن  زا  تراـیز  رونا و  مرح  ناـمه  هب  صوصخم  اـهنآ  زا  یـضعب  هچ  رگا  طیارـش  بادآ و  نآ  هک  تسناد 
ترایز لامک  یلوبق و  رد  مامت  ریثأت  و  تسا ، مهم  مزال و  یماقم ؛ ره  رد  و  رود ــ  ياهرهـش  زا  ولو  تاراـیز ــ  همه  رد  اـهنآ ؛ زا  يرایـسب 

، وغل وهل و  زا  زارتـحا  تراـهط ، عوشخ ، عوـضخ ، زا : تسا  تراـبع  تسا ؛ هدـش  ناـیب  قـالطا  وـحن  هب  هک  مهم  بادآ  نآ  هلمج  زا  .و  دراد
بحاص ترـضح  جرف  لیجعت  رد  ًاصوصخ  اعد ، رد  مامتها  یعـس و  و  ناردارب ، هب  ناسحا  قاـفنا و  زین  و  یگنـسرگ ، یگنـشت ، ّتیمومهم ،

. میتفگ البق  هک  یهجو  هب  مالسلا ،) هیلع   ) رمألا

ءادهشلا دیس  ترضح  ترایز  تاقوا  دودح و 

هراشا

اهلاس اه و  هام  تاقوا و  دودـح و  نآ  هب  تبـسن  ناسنا  هک  تسا ، مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ ترایز  تاقوا  دودـح و  نایب  رد  مراهچ : هیبنت 
رد نآ ; هب  ندومن  لمع  رب  تسا  طورشم  فوقوم و  گرزب  بتارم  نآ  مهم و  ياهباوث  همه  نآ  هکنآ  نایب  و  دشاب ، هتـشاد  تظفاحم  ًامئاد 

.و دش دهاوخ  لئاضف  بتارم و  نآ  رد  ناصقن  بجوم  دنک ; يّدعت  ّدح  نآ  زا  رایتخا  تردق و  اب  هاگره  و  هدـیدرگ ، نّیعم  هک  ینامز  ّدـح 
زامن ینامز  یتقو و  دودـح  هب  هکنآ  هب  تسا  فوقوم  نکل  هدـش ; نّیعم  تشهب  رد  یلاع  تاماقم  زامن  لها  يارب  زا  هک  تسا  نآ  لـثم  نیا 

و دوش ، هدروآ  اجب  هاـم  کـی  لاـس  ره  رد  دـیاب  زین  هزور  رد  و  دوش ، هدروآ  اـجب  تقو  جـنپ  رد  زور ; هنابـش  رد  مئاد  روطب  و  دوش ، لـمع 
دراو نآ  رد  صقن  رایتخا ؛ تردق و  اب  و  دوشن ، ماجنا  هصوصخم  تاقوا  رد  رگا  یهلا ؛ ضئارف  رئاس  ّجح و  تاکز و  سمخ و  رد  نینچمه 
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ترایز رما  تسا  نینچمه  .و  دـنام یم  مورحم  اهنآ  يورُخا  يویند و  راثآ  تاضویف و  زا  و  دوش ، یمن  بوسحم  لمع  نآ  لـها  زا  وا  دـنک ،
لاس هام و  هتفه و  زور و  بش و  بسح  رب  ترایز  ینامز  ّدـح  هفیظو  هب  هدـنب  هک  تسا  نآ  هب  فوقوم  هّصاخ  هلیلج و  لئاضف  نآ  رثکا  هک 

. تسا هدش  نّیعم  تسا ; زجاع  ای  دراد و  ناکما  هکنآ  و  کیدزن ، رود و  هب  تبسن  رابخا  رد  هک  یهجو  هب  دیامن ، لمع 

تایاور رد  ءادهشلادیس  ترضح  ترایز  دودح 

هدرک لقن  بیذـهت »  » و تارایزلا » لماک   » زا یتایاور  راحب »  » رد : میئامن یم  نایب  تسا ; هدـمآ  راـبخا  رد  دروم  نیا  رد  هک  يدودـح  کـنیا 
یلاس ریقف  صخش  رب  و  ددرگ ، فّرـشم  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ ترایز  هب  هبترم  ود  لاس  ره  رد  هک  تسا  مزال  دنمتورث  ینغ و  درف  : هک
هبترم کی  دیاب  لاس  ره  رد  : دنا هدومرف  قالطا  هجو  رب  نساحم »  » زا و  تارایزلا » لماک   » زا زین  رگید  تیاور  دنچ  رد  و  [ . 261 . ] هبترم کی 
کی هام  راهچ  ره  رد  دـنمتورث  دارفا  : تسا هدـمآ  تارایزلا » لماک   » زا زین  يرگید  تیاور  رد  و  [ . 262 . ] یئامن ترایز  ار  ناـشیا  رونا  مرح 

نومـضم نیدـب  تارایزلا » لماک   » زا زین  يرگید  تایاور  رد  و  [ . 263  ] دوخ یئاناوت  تردـق و  بسح  رب  ریقف  دارفا  و  دـننک ، تراـیز  هبترم 
يارب زا  و  تسین ، زیاج  هام  کی  زا  رتشیب  تسا ؛ البرک )  ) کیدزن هک  یـصخش  يارب  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ ترایز  كرت  : هک هدمآ 
هدـمآ رگید  تایاور  زا  یـضعب  رد  و  [ . 264 . ] تسین زیاج  لاـس  هس  زا  رتشیب  دـنرود ; ياهرهـش  رد  هک  یناـسک  تسا و  رود  هک  یـصخش 
یتمرح یب  ناشیا  هب  و  تسا ، هدـش  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  قاع  دورن ؛ ناشیا  تراـیز  هب  درذـگب و  رتشیب  لاـس  هس  رگا  : هک تسا 

يابرقلا و يوذ  اب  تالاوم  تّدوم و  ّقح  قوقح ; نآ  هلمج  زا  هک  دـنکن ، ءادا  ار  ناشیا  مزال  ّقح  هک  تسا  نیا  قاع »  » ینعم .و  تسا هدومن 
رگید یضعب  رد  و  [ . 265 ( ] یبرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  ّالإ  ًارْجَا  ْمُُکلَئْسَا  ُْلق ال  : ) تسا هفیرش  هیآ  نیا  رد  هک  یهجو  هب  تسا ، ناشیا  تیبلها  هّیرذ و 
سپس دننک ، یم  یهارمه  ار  وا  شا  نطو  ات  تشگزاب  رد  دنـشاب ؛ یم  ناشیا  راّوز  رب  لّکوم  هک  یئاهکئالم  : هک تسا  هدمآ  تایاور  نیا  زا 
مولعم ثیدح  نیا  زا  [ . 266 . ] دنور یم  هکئالم  نآ  تفرن ؛ ناشیا  ترایز  هب  رذع  نودب  رگا  سپ  دـننک ، یم  فقوت  وا  هناخ  رد  لاس  هس  ات 
یتمرح یب  نامه  تهجب  نیا  و  دوش ، یم  دـنوادخ  دزن  وا  تمرح  فرـش و  بلـس  بجوم  تّدـم ; نیا  زا  دـعب  تراـیز  كرت  هک  دوش  یم 

هک تـسا  هدــمآ  رگید  تـیاور  دــنچ  رد  .و  تـسا هدوـمن  تراـیز  كرت  رد  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلــص   ) لوـسر ترــضح  رما  هـب  هـک  تـسا 
زین يرگید  تیاور  دنچ  رد  و  [ . 267 . ] دیامن فّلخت  لاس  راهچ  زا  رتشیب  ترضحنآ  ترایز  زا  هک  ناملسم  يارب  زا  تسین  راوازس  : دندومرف

کی هتفه  ره  رد  تسا  مزال  دـنراد ; هلـصاف  زور  ود  ای  زور  کی  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ مرح  ات  هکیناسک  : هک هدـش  لقن  نومـضم  نیا 
رد مه  یتیاور  رد  و  [ . 268 . ] دـنا هدومن  كرت  ار  ناشیا  اب  تّدوم  مزال  ّقح  هدرک و  یئافو  یب  افج و  ناشیا  هب  ّالا  و  دـنیامن ، ترایز  هبترم 

[ . 269  ] دیهاوخب هک  دنچره  دندومرف : دومن ؟ ترایز  ار  ناشیا  دیاب  زور  دنچ  ره  رد  هک  دش  لاوئس  : هک تسا  روکذم  تارایزلا » لماک  »

تایاور زا  یلک  هجیتن 

يارب لاح ؛ لام و  رد  دوخ  یئاناوت  تردـق و  بسح  رب  هک  تسا  مزـال  نمؤم  صخـشره  رب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  ثیداـحا  نیا  زا  و 
بجوم تردـق  لاح  اب  نآ  ندرک  كرت  هکنآ  دـشاب و  هتـشاد  مامت  یعـس  رود ؛ زا  هچ  کیدزن و  زا  هچ  ترـضحنآ  مرح  تراـیز  هب  نتفر 

هکنآ و  تسا ، مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  ترـضح  هب  تبـسن  افج  زین  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  هلیلج  همیظع  تمرح  کته 
يارب زا  و  تسا ، لاس  راهچ  تسا ; رایـسب  هنوؤم  هب  جاتحم  اهنآ  رفـس  دـنرود و  هکیناـسک  دـننام  تسا  روذـعم  ناـسنا  هک  يا  هجرد  اـهتنم 

. تسا هتفه  کی  دنا ؛ کیدزن  هکیناسک 

ادهشلادیس ترایز  هب  تبسن  ناگدنب  هناگراهچ  تاجرد 
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ترضحنآ رونا  مرح  کیدزن  هب  هک  يدارفا  لّوا : هجرد  : مینک یم  نایب  تسا  هجرد  راهچ  رب  هک  ترایز  هب  تبسن  ار  ناگدنب  لاح  اجنیا  رد 
مرح ترایز  رب  تبظاوم  تظفاحم و  بش ; حبـص و  ره  رد  زور ; هنابـش  رد  تسا  مزال  اهنیا  دـنراد ، ترواجم  دنـشاب و  یم  مالـسلا ) هیلع  )

رد هک  تسا  مزال  اهنیا  دـنراد ، هلـصاف  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ رونا  مرح  زا  زور  ود  ای  زور  کی  هک  يدارفا  مّود : هجرد  . دـنیامن ناـشیا 
يدارفا مّوس : هجرد  . دـشاب یم  هعمج  ره  نآ  نیرتمک  هک  دـنیامن ، ناشیا  مرح  ترایز  رب  تظفاحم  هتفه ; هام و  لاس و  هفیرـش  تاـقوا  همه 

رد ای  هام  شش  ای  هام  راهچ  ره  رد  ای  هام  ره  رد  هک  تسا  مزال  دنراد ; یلام  یلاح و  تعاطتسا  تردق و  دنشاب و  یم  رود  ياهرهش  رد  هک 
یمک ای  لـغاشم  ترثک  تّدـش و  تروص  رد  و  دوخ ، لغـش  هنوؤم و  ّتلق  ترثک و  بسح  رب  دـنوش ، فّرـشم  هبترم  کـی  لاـس  کـی  ره 

: مراهچ هجرد  . دنوش فّرـشم  ناشیا  رونا  مرح  ترایز  هب  هبترم  کی  لاس  راهچ  ره  رد  هبترم  نیا  زا  دعب  و  هبترم ، کی  لاس  هس  ره  هنوؤم ;
یلاح ای  یلاـم  تعاطتـسا  تردـق و  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ مرح  تراـیز  هب  فّرـشت  يارب  و  دنـشاب ، یم  رود  ياهرهـش  رد  هک  يدارفا 
لیلد بسحرب  اریز  دوش ، یمن  طقاس  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ تراـیز  ّقح  لاـح ; نیا  رد  مه  هفیاـط  نیا  زا  هک  تسا  یهیدـب  .و  دـنرادن

دبع یبا  ترـضح  سّدـقم  دوجو  ًاصوصخ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ّقح  رابتعا ؛ لقع و  مکح  ياضتقم  هب  مه  رابخا ;و  تاـیآ و  زا  یعطق  یلقن 
هب تمرح  کته  اـفج و  قوقع و  بجوم  نآ  كرت  و  تباـث ؛ ضرف و  هنمؤم  نمؤم و  ره  هدـهع  رب  هک  تسا  یمیظع  ّقح  مالـسلا ) هیلع  ) هللا

ءادا .و  دوش یمن  طقاس  یلاح  چیه  رد  میظع  ّقح  نیا  و  تسا ؛ مالسلا ) هیلع  ) هللا دبع  یبا  ترضح  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترـضح 
فّقوتم یلاح  رهرد  یسک  ره  يارب  نامیا  مالسا و  لامک  تقیقح و  و  دشاب ، یم  نآ  لامک  ظفح و  نامیا و  تّحص  طرـش  میظع ؛ ّقح  نآ 

رانک سک  ره  سپ  تسا ، یناکم  ره  رد  همظعم  هبعک  لابقتـسا  رب  زامن  رما  فّقوت  دـننام  میظع ؛ ّقح  نیا  .و  دـشاب یم  ناشیا  تراـیز  رما  رب 
رما نیا  دنـشاب  یم  رود  ياهرهـش  رد  هک  مه  یئاهنآ  و  دـیامن ، نآ  بناـج  هب  ور  يزاـمن  ره  رد  هک  تسا  بجاو  تسا ; هبعک  مرتحم  مرح 
هیلع  ) نیسح ماما  ترایز  رما  تسا  نینچمه  .و  دنیامن ور  هبعک  فرط  هب  دیاب  يزامن  ره  رد  مه  اهنآ  هکلب  دوش ، یمن  طقاس  اهنآ  زا  بجاو 

نّکمت تردـق و  ربانب  زور ــ  بش و  هتفه و  هام و  لاس و  ره  رد  ار  نآ  ناـسنا  هک  تسا  فوقوم  نآ  لاـمک  ناـمیا و  ظـفح  اریز  مالـسلا ،)
ترایز ار  ناشیا  رونا  مرح  هک  تسا  مزال  تسا ; نکمم  شیارب  روضح  ای  تسا  رـضاح  عیفر  ماقم  نآ  رد  هاگ  ره  سپ  دیامنب ، ءادا  لاح ــ 

هب تسه  هک  ناکم  نامه  زا  تسا  مزال  سپ  درادـن ؛ ار  روضح  رب  تردـق  تعاطتـسا و  تسا و  نکاس  رود  ياهرهـش  رد  هاـگ  ره  و  دـنک ،
تظفاحم و لاس ; هاـم و  ره  زور و  بش و  ره  اـج  ناـمه  زا  و  دـیامن ، تراـیز  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ هدومن و  هجوت  ـالبرک  بناـج 
.و هدرک یم  تاعارم  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ رونا  مرح  رد  هک  يا  هنوگنامه  دنک  تیاعر  ار  ترایز  طیارـش  بادآ و  و  دیامن ، تبظاوم 
زا ربـتعم  ياهدنــس  هـب  رئازلا » ۀـفحت   » و داـعملا » داز   » و راـحب »  » رد هـلمج  نآ  زا  تـسا ، هدــش  حیرــصت  راـبخا  زا  یــضعب  رد  رما  نـیا  رب 
ای هبترم ، جنپ  هتفه  ره  رد  هکنیا  زا  ارت  تسا  عنام  هچ  : دومرف نم  هب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  فاّرـصریدس 

رایسب ياهخسرف  ترـضح ; نآ  نم و  هلـصاف  موش ! وت  يادف  متفگ : ؟ ینک ترایز  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ربق  هبترم  کی  زور  ره  رد 
دعب ینک ، یم  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  رس  سپ  یئامن ، یم  دوخ  پچ  تسار و  بناج  هب  هجوت  يور و  یم  دوخ  ماب  رب  دومرف : . تسه

هللا ۀمحر  کیلع و  مالّسلأ  هللا ، لوسر  نبای  کیلع  مالّسلأ  هللادبع ، ابأ  ای  کیلع  مالّسلا  :» یئوگ یم  ینک و  یم  ترضحنآ  ربق  بناج  هب  ور 
. منک یم  ترایز  نینچ  هبترم ؛ تسیب  زا  رتشیب  نم  اهزور  رتشیب  تفگ : ریدـس  . دوش هتـشون  هرمع  جـح و  باوث  وت  يارب  هکنیا  اـت  « هتاـکرب و 

دزن و  تفر ، مالسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  تمدخ  هب  ریدس  نب  ناّنح  هک : تسا  لوقنم  يرگید  ربتعم  ثیدح  رد  راحب »  » رد زین  و  [ . 270]
یم ترایز  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هبترم  کی  هام  ره  ایآ  ناّنح ! يا  : دومرف ترـضح  سپ  دـندوب ، وا  باحـصا  زا  یتعامج  ترـضحنآ 

! هللا لوسر  نبای  تفگ : . دوخ ياقآ  دّیـس و  هب  دیراک  افج  رایـسب  هک  دومرف : . هن تفگ : روطچ ؟ هبترم  کی  لاس  ره  دومرف : . هن تفگ : ینک ؟
رود هدننک  ترایز  دنچره  دشاب  لوبقم  هک  یترایز  هب  منک  تلالد  ار  امش  یهاوخ  یم  دومرف : . تسا تفاسم  يرود  هشوت و  یمک  نم  عنام 

ياهـسابل نیرت  كاپ  و  نک ، لسغ  یهاوخ  یم  هک  زور  ره  اـی  هعمج  زور  رد  دومرف : ؟ هللا لوسر  نباـی  مینک  تراـیز  هنوگچ  تفگ : ؟ دـشاب
نایب ار  يا  هرـصتخم  ترایز  سپ  وگب : نک و  ربق  بناج  هب  ور  و  ورب ، یئارحـص  هب  ای  دوخ و  هناـخ  ماـب  نیرتدـنلب  يـالاب  و  شوپب ، ار  دوخ 
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امهیلع  ) یلع نب  نیسح  ربق  ایآ  : دومرف ریدس  هب  قداص 7  ترضح  هک : هدش  لقن  يرگید  ربتعم  ثیدح  رد  راحب »  » رد زاب  [ . 271 . ] دندومرف
هاگ ره  هک  میامن  میلعت  يزیچ  ار  وت  یهاوخ  یم  دومرف : . دوش یمن  رودقم  ارم  لغش ؛ يرایسب  زا  تفگ : ؟ ینک یم  ترایز  رایسب  ار  مالسلا )
ماب يالاب  و  نک ، لسغ  دوخ  هناـخ  رد  دومرف : . موش وت  يادـف  یلب  تفگ : ؟ دوش هتـشون  ترـضحنآ  تراـیز  وت  يارب  زا  یهد ; ماـجنا  ار  نآ 

زا باتک  نامه  رد  زین  و  [ . 272 . ] دوش هتشون  ترایز  باوث  وت  يارب  ات  ندرک ، مالـس  هب  ترـضحنآ  بناج  هب  نک  هراشا  و  ورب ، دوخ  هناخ 
یم تراـیز  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  ربـق  زور  ره  اـیآ  ریدـس ! يا  دـندومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ترـضح  هک  هدـش  لـقن  ریدـس 
لاس ره  رد  ار  وا  ایآ  دومرف : . هن متفگ : ؟ ینک یم  ترایز  هام  ره  رد  ار  وا  ایآ  دیتسه ، راک  افج  رایسب  دومرف : . موش وت  يادف  هن ؛ متفگ : ؟ ینک

زا هک  یناد  یمن  ایآ  مالـسلا ،) هیلع   ) نیـسح هب  دـیراک  افج  رایـسب  هچ  ریدـس ! يا  دومرف : . دوش یم  یهاگ  مدرک : ضرع  . ینک یم  تراـیز 
چیه و  دننک ، یم  ترایز  ار  مالسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ دننک و  یم  هیرگ  هک  تسا  هدولآ  رابغ  وم و  هدیلوژ  کلم  رازه  رازه  دنوادخ  يارب 
سپ ینک ، ترایز  هبترم  جنپ  هتفه  ره  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ربق  هک  ریدس ! يا  وت  رب  تسا  كاب  هچ  و  دننک ، یمن  ادیپ  یتسـس  تقو 
هیلع  ) ترـضحنآ تراـیز  هب  هک  یبلق  قاـیتشا  اـب  دنمتداعـس ; ِنمؤم  هدـنب  سپ  [ . 273 . ] دـندومرف نایب  ار  لّوا  ثیدـح  لثم  ترـضح  دـعب 

راـهطا تیبلها  یقیقح  ءاـیلوا  ناتـسود و  زا  زین  دراد و  وا  هب  تبـسن  ریخ  هدارا  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  تمـالع  مه  نآ  هک  دراد ــ  مالـسلا )
هکلب . تشاد دهاوخ  مالسلا ) هیلع   ) ترضحنآ ترایز  رد  مامت  یعس  دشاب ، هک  اجک  ره  رد  يا  هدنب  نینچ  هتبلا  دشاب ــ  یم  مالسلا ) مهیلع  )

يرورض روما  رد  هک  يرذع  هطـساوب  رگم  دومن ، دهاوخن  هحماسم  نآ  رد  درکدهاوخ و  ترایز  دوخ  تاقوا  همه  رد  نازیم ؛ نآ  رب  هوالع 
هب البرک و  هب  نتفر  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) ترـضح نآ  ترایز  بجاو  ّقح  ءادارب  تعاطتـساو  تردـق  سکره  نیارباـنب  . دـیآ شیپ  وا  يارب 

زور و ره  و  دنک ، مالـس  ترایز و  دـیامن و  هّجوت  البرک  بناج  هب  رود  زا  تسه ، هک  اجکره  رد  دـیاب  سپ  درادـن ; ناشیا  رونا  مرح  برق 
البرک رد  رگا  هک  یهجو  نآ  رب  دـیامن ، لـمع  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ تراـیز  رد  نّیعم  ّدـح  هفیظو  هب  لاـس ؛ هاـم و  هتفه و  ره  بش و 

ره رد  ای  ماش ، حبص و  ره  ای  زور  ره  مادم  هجو  رب  لاح  نیا  رد  و  دیامنب ، ار  ناشیا  ترایز  ّقح  ءادا  دومن ؛ یم  لمع  دوب  فّلکم  رـضاح و 
. دیامن لمع  دش ; لقنریدس  يارب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  شیامرفرد  هک  يرصتخم  ترایز  مالس و  زا  وحن  نآ  رب  زامن ; تقو  جنپ 

ءادهشلادیس ترضح  یترایز  مایا  هفیرش و  تاقوا 

نابعش و بجر و  كرابم  ياه  هام  ۀجحلا و  يذ  ماّیا  دایعا و  هعمج و  نوچ  مالـسلا ؛) هیلع   ) ترـضحنآ یترایز  ماّیا  هفیرـش و  تاقوا  اّما  و 
تیاعر ار  تراـیز  هّمهم  طیارـش  بادآ و  زا  يا  هلمج  هکنآ  لّوا : هجو  : هجو ود  رب  دـیامن  اـهنآ  رد  ماـمتها  تّدـش  سپ  مّرحم ; ناـضمر و 

اه و هدازماما  روبق  دزن  اهنآ  لضفا  هک  هفیرـش  ياهناکم  رد  ای  ارحـص ، ای  ماب  يالاب  ندوب  سابل و  تفاظن  تراهط و  لـسغ و  دـننام  دـیامن ،
؛ یلمع يراتفگ و  تایوغل  زا  بانتجا  و  تاولص ، دنوادخ و  رکذ  نتفگ  دایز  عضاوت و  عوضخ و  رگید  و  [ 274  ] تسا ءاملع  احلص و  روبق 

لاح رد  ار  بادآ  نیا  همه  هک  دوش ، نکمم  رگا  اهنآ  كرت  هکلب  ذـئاذل ، همه  برـش و  لکا و  رد  لیلقت  رگید  و  لادـج ، ءارم و  ًاصوصخ 
تیاعر تسا ؛ رـضاح  ترایز  ناکم  رد  هک  یمادام  نآ  زا  دـعب  دـنک و  یم  ندومن  مالـس  ترایز و  هدارا  هکیتقو  زا  نآ  زا  لـبق  تراـیز و 

نیرت و عماج  نیرت و  تلیـضف  اب  هک  دیامن ، باختنا  ار  عماج  طوسبم و  تارایز  زا  یکی  مالـس  ترایز و  ظافلا  رد  هکنآ  مّود : هجو  . دیامن
ترـضح زا  و  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دّـمحم  ماما  ترـضح  زا  ناوفـص  همقلع و  تیاور  رد  هک  تسا ، اروشاع  ترایز  نتم  ترایز ; نیرتلماک 

البق هک  یهجورب  رگید ; تارایز  زا  نآ  ندوب  عماج  تهج  زا  یکی  : تسا تهجود  زا  تیلـضفا  نیا  تسا و  روکذـم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص
ینامز ناکم و  ره  رد  ار  نآ  هک  نمؤم  هدنب  ره  هک : تسا  هدـمآ  نینچ  راوگرزب  ود  نآ  زا  تیاور  رد  هکنآ  تهج  زا  رگید  .و  دـیدرگ نایب 

; نیاربانب .و  دنک یم  كرد  درک ؛ یم  كرد  دناوخ  یم  اروشاع  البرک و  رد  رگا  هک  یفیرش  ِلیلج  ِلئاضف  دناوخب ; اروشاع  البرک و  زا  ریغ 
. دنک یم  ترایز  ار  ناشیا  تسا و  رضاح  ترضحنآ  هرّونم  هّبق  تحت  رد  هک  تسنیا  دننام  دناوخب ؛ اجک  ره  زور و  ره  ار  نآ  یسک  رگا 
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اروشاع ترایز  ندناوخ  تیفیک 

رد هچنآ  لّوا : هجو  . تسا صوصنم  رابخا  رد  هصوصخ  هب  اهنآ  همه  هک  تسا ، هجو  دنچ  رب  رصتخم ; لّصفم و  تروص  هب  اروشاع  ترایز 
رد لضفا  لمکا و  و  بادآ ؛ رد  عمجا  طسبا و  رگید  ماسقا  همه  زا  نآ  هک  هدش  لقن  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ترـضح  زا  ناوفـص  تیاور 

ینایب ظفل و  ره  هب  لّوا  عورـش  لاح  رد  : مینک یم  نایب  دشاب  هدـش  نآ  رد  مه  طایتحا  تیاعر  هک  یهجو  هب  ار  نآ  دـشاب ، یم  باوث  رجا و 
هفیرش ترایز  رگا  دیامن ;و  هّجوت  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترضح  بناج  هب  مالس  ترایز و  اب  ددرگ  يراج  شنابز  رب  دهاوخب و  هک 

ار ناشیا  ترایز  زاـمن  تعکر  ود  نآ  زا  دـعب  و  دوب ، دـهاوخ  ربارب  نیدـنچ  نآ  باوث  لـضف  دـیامن ; راـیتخا  ار  مشـش  تراـیز  اـی  هللا  نیما 
یبا ترضح  نانمـشد  رب  نعل  رد  هغلابم  رب  لمتـشم  هک  رـصتخم ـ  ولو  یمالـس ـ  ترایز و  دیامن ;و  هّجوت  البرک  بناج  هب  سپـس  دناوخب ،
دعب دیوگب ، ریبکت  هبترم  دص  نآ  زا  دعب  و  دروآ ، اجب  ار  ناشیا  ترایز  زامن  تعکر  ود  نآ  زا  سپ  دـیامنب ، دـشاب ؛ مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع

ود نآ  زا  دعب  هدجس ، ءاعد  هب  دوش  یهتنم  ات  دیامنب ; مالـس  هبترم  دص  نعل و  هبترم  دص  اب  نآ ; رخآ  ات  اروشاع  ترایز  ندناوخ  هب  عورش 
ترـضح تراـیز  لّوا  هکنیا  تهج  اـّما  . دـناوخب تسا ؛ همقلع » ءاـعد   » هب فورعم  هک  یئاـعد  سپـس  دـناوخب ، تراـیز  زاـمن  رگید  تعکر 

نایب نینچ  دروآ  ياجب  اروشاع  ترایز  زا  لبق  ار  ریبکت  هبترم  دص  هللادبع و  یبا  ترـضح  هرـصتخم  ترایز  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
هیلع  ) قداص ترـضح  ناوفـص ــ  تیاور  بسح  رب  هک ــ  تسا  نآ  تهج  هب  مالـسلا ؛) هیلع   ) نینمؤملاریما تراـیز  ندـناوخ  : هک مینک  یم 

زا دعب  ِلصفم  ءاعد  نآ  اب  اروشاع  نتم  ندناوخ  تصخر  نآ  زا  دعب  و  دندومن ، ناشیا  ترایز  هب  ءادتبا  ترضحنآ  مرتحم  مرح  دزن  مالسلا )
رب لمتشم  هچنانچ  تسا ، مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  عادو  رب  لمتـشم  اعد  نآ  و  دندومرف ، رکذ  یـشاب ; هک  یئاجره  رد  ار ؛ نآ 

ترایز هب  تسا  قوبسم  هچنانچ  عادو  اعد و  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رما  نیا  زا  سپ  . تسه زین  مالـسلا ) هیلع  ) هللادبع یبا  ترـضح  عادو 
ترـضح هک  یهجو  نامه  رب  دشاب ، یم  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  ترایز  هب  قوبـسم  زین  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  ترـضح 

مرح دزن  هکیـسک  صوصخم  اروشاع  ترایز  زا  لبق  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترایز  و  دـندومرف ، نآ  رب  لـمع  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص
ناوفـص تیاور  رد  روکذـم  ياهباوث  رد  ریثأت  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ ترایز  یماقم  ره  رد  هکلب  تسین ، دـشاب ; رـضاح  ناـشیا  مرتحم 

هک تسا  یتیاور  ود  نومضم  ِعمج  ياضتقم  هب  نآ  سپ  نعل ; رد  هغلابم  اب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هرـصتخم  ترایز  ندناوخ  اّما  .و  دراد
نآ هرقف  کی  رد  هک  یفالتخا  بسح  رب  هدـش  لقن  تارایزلا » لـماک   » رد هک  يرگید  تیاور  هدرک و  لـقن  « حابـصم  » رد هللا ) همحر   ) خـیش
یم خیـش  تیاور  حیرـص  رد  هچنآ  بسح  رب  نآ  لـصا  سپ  ریبـکت ؛ اـّما  .و  تسا روکذـم  هطوسبم  بتک  رد  هک  یهجو  هب  تسا  هدـش  عقاو 

هک تسا  لـمتحم  و  تسا ، هدـیدرگ  نییعت  هبترم  دـص  ناـمه  هللا ) همحر  ) یمعفک خیـش  لـقن  رد  هکنوچ  هبترم ; دـص  هب  نییعت  اـّما  ودـشاب 
رد ترایز  نیا  رد  ددع  نیا  رایتخا  سپ  تسا ، هدش  دص  هب  نییعت  اروشاع ، ریغ  مه ; رگید  تارایز  همه  رد  و  دشاب ، هّصاخ  هنیرق  هب  دنتسم 
رد صوصخم  تلیـضف  .و  لاوحالا ۀـقیقحب  ملاعلا  هللا  و  تسا ، برقا  باوص  هب  دوش  هتفگ  رکذ  قلطم  ناونع  هب  ءاجر و  دـصق  هب  هک  یلاـح 

نیا رب  ناوفـص ! يا  : دـندومرف نآ  ندروآ  اجب  زا  دـعب  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص رفعج  ماـما  ترـضح  هک  تسا  وحن  نیا  رب  روکذـم  مسق  نیا 
ترایز ترایز ; نیا  هب  هک  سکره  يارب  زا  یلاعت  يادخ  رب  نم  هکیتسردب  سپ  نک ، ترایز  ناوخب و  ار  اعد  نیا  و  نک ، تبظاوم  ترایز 

ــ  دسرب وا  مالس  و  دشاب ، رجا  اب  وا  یعس  و  دوش ، لوبق  وا  ترایز  هک : متسه  نماض  نم  رود ; ای  کیدزن  زا  دیامن  اعد  اعد ; نیا  هب  و  دنک ،
دشاب گرزب  رایـسب و  هک  ردق  ره  دنوادخ ; بناج  زا  وا  تجاح  و  دشابن ، وا  يارب  یعنام  و  مالـسلا ــ ) هیلع   ) هللادبع یبا  ترـضح  هب  ینعی 

و هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  ات  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) شنیرهاط ءابآ  تنامـض  نآ ؛ زا  سپ  . دوشن مورحم  نآ  زا  و  دوش ، هدروآ  رب 
هک قیقحت  هب  دندومرف : سپس  . دومرف رکذ  دوخ ؛ تنامض  هجو  رب  لمع  نیا  يارب  زا  ار  دنوادخ  تنامض  و  مالـسلا ) هیلع   ) لیئاربج تنامض 
هب و  دیامن ، ترایز  رود  ای  کیدزن  زا  ترایز  نیا  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترضح  سکره  هک : هدومرف  دای  مسق  ّلجوّزع  دنوادخ 

سپ منک ، هدروآرب  ار  وا  شهاوخ  و  منک ، اطع  دشاب  رایـسب  گرزب و  هچ  ره  ار  شتجاح  و  میامرف ، لوبق  ار  وا  ترایز  دنک ؛ اعد  اعد ؛ نیا 
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دازآ و  تشهب ، هب  ندـش  زئاف  تجاح ;و  ندـش  هدروآ  رب  اب  دـشاب ;و  رورـسم  هک  یلاح  رد  ار  وا  و  ددرگ ، یمن  زاـب  مورحم  نم  هاـگرد  زا 
لوبق تیبلها ، ام  نمـشد  یبصان و  زج  دنک ؛ تعافـش  دنک  تعافـش  سک  ره  يارب  و  منادرگ ، زاب  نشور و  ار  شنامـشچ  شتآ ; زا  ندـش 
سپ . دنشاب یم  دهاش  رما  نیا  رب  شیاهنامسآ  هکئالم  هچنآ  هب  ار ؛ ام  تسا  هتفرگ  دهاش  دوخ و  سّدقم  تاذ  هب  دومرف  دای  مسق  .و  منک یم 

تّرـسم و تهج  زا  امـش و  یناـگدژم  تّرـسم و  تهج  زا  تسا  هداتـسرف  امـش  يوس  هب  ارم  دـنوادخ  هللا ! لوـسر  اـی  درک : ضرع  لـیئربج 
قداص ترضح  دیوگ : ناوفص  . تمایق زور  ات  اهامش  نایعیـش  و  مالـسلا ) مهیلع   ) هّمئا نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  يارب  زا  یناگدژم 

; ترایز نیا  هب  یـشاب  هک  اجک  ره  سپ  دـشاب ، دـنوادخ  بناـج  زا  یتجاـح  وت  يارب  هاـگره  ناوفـص ! يا  دـندومرف : نم  هب  مالـسلا ) هیلع  )
دوخ هدعو  رد  دنوادخ  و  دسر ، یم  وت  هب  دـنوادخ  بناج  زا  هک  نک ، تساوخرد  دـنوادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  اعد ; نیا  هب  و  نک ، ترایز 

هروطـسم لـئاضف  نیا  .و  نیملاـعلا ّبر  دـمحلا هللا  و  دـنک ، یمن  فلخ  هداد ؛ دوـخ  ّتنم  لـضف و  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) شلوـسر هب  هک 
حـضاو نآ  نایب  رد  هچنانچ  تسا ، تباث  مسق  نیا  يارب  زا  مهنآ  هک  دوش ، یم  رکذ  مّود  مسق  رد  هچنآ  رب  هوالع  تسا  مسق  نیا  صوصخم 

قفاوم نآ  و  تسا ، روکذم  مالـسلا ) هیلع   ) رقابدّـمحم ماما  ترـضح  زا  همقلع  تیاور  رد  هک  تسا  یهجو  نآ  مّود : هجو  . دـیدرگ دـهاوخ 
همقلع ءاعد  هکنآ  مّود : . تسین نآ  ءزج  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  تراـیز  هکنآ  لّوا : : رما ود  رد  زج  لّوا  هجو  ناـمه  اـب  تسا 
نالتاق رد  ءادـعا  رب  نعل  رد  هغلابم  رب  لمتـشم  هک  دـننک  یم  البرک  بناج  هب  ارـصتخم ـ  ولو  یمالـس ـ  ترایز و  ـالّوا  سپ  . تسین نآ  ءزج 
ترایز نتم  نآ  زا  دعب  ربکا ،» هللا   » هبترم دص  نآ  زا  دـعب  ترایز ، زامن  تعکر  ود  نآ  زا  دـعب  دـشاب ، مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  ترـضح 

.و دوش یم  مامت  لمع  و  رگید ، زامن  تعکر  ود  نآ  زا  دعب  و  هدجـس ، ءاعد  هب  دوش  یهتنم  ات  مالـس  هبترم  دص  نعل و  هبترم  دص  اب  اروشاع 
اجب هاگ  ره  : دندومرف حابصم ــ »  » تیاور ربانب  همقلع ــ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دّمحم  ماما  ترـضح  هک  تسا  وحن  نیا  رب  مسق  نیا  تلیـضف 
دـص وت  يارب  زا  دـنوادخ  و  دـننک ، یم  اعد  نآ  هب  هدـننک ؛ ترایز  هکئالم  هک  هچنآ  هب  يا  هدرک  اعد  سپ  ار  تراـیز  زاـمن و  نیا  يدروآ 

اب هک  یهجو  هب  یشاب ، یم  دندش ؛ دیهش  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا هللادبع  یبا  ترـضح  اب  هکیناسک  دننام  وت  و  دسیون ، یم  هجرد  رازه  رازه 
و دندش ، دیهش  مالسلا ) هیلع   ) ترضحنآ اب  هک  یئادهش  هلمج  رد  رگم  دش  یهاوخن  هتخانـش  سپ  يوش ، یم  کیرـش  ناشتاجرد  رد  اهنآ 

لاـح هب  اـت  تداهـش  زور  زا  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضحنآ هک  سکره  باوث  و  لوسر ؛ ره  ّیبـن و  ره  تراـیز  باوـث  وـت  يارب  زا  دـنوادخ 
نیا و  مالـس ، هبترم  دـص  نعل و  هبترم  دـص  رد  راصتخا  اـب  نکل  و  تسا ، قفاوم  مّود  هجو  نیمه  اـب  مّوس : هجو  . دـسیون یم  هدرک ؛ تراـیز 

رد هللا ) همحر   ) یناوریـشلا فیرـش  ّالم  ینابرلا  ملاع  هک  تسا  ّتیفیک  نیا  هب  دـشاب  تیاور  صن و  اـب  دـشاب  قفاوم  هک  یهجو  هب  راـصتخا 
لـضافلا لیبنلا و  ملاعلا  ینثّدـح  یناوریـشلا ، اضرلا  فیرـشلا  یناـجلا  مثـآلا  لوقی  :» هک هدومرف  رکذ  نینچ  نوحـشملا » فدـصلا   » هعومجم

فلأ و ۀنـس  مّرحم  عبار  نینثإلا  موی  ۀّیحت ــ  مالـس و  فلأ  اهنیفد  یلع  ۀّیوضرلا ــ  ۀسّدقملا  ۀضورلا  یف  یـسوطلا  نسحلا  نب  دّمحم  لیلجلا 
، ینارحبلا روفـصع  نب  نیـسح  خیـشلا  ّققدملا  لضافلا و  ملاعلا  نیرّخأتملا  خیـش  نیثدحملا و  سیئر  ینثّدـح  لاق : نیعبرأ ، نامث و  یتأم و 

ّیلع مامهلا  مامإلا  اندّیـس  نع  نیرحب  یثّدحم  نم  نیثّدحملا  مهئابآ  نع  دیب ، ًادی  هّدج  نع  هیبأ  نع  ثّدحملا  دجاملا  دـلاولا  ینثّدـح  لاق :
ّهنأ نیعمجا ، مهیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  نب 
ّیلع یلع  نیسحلا و  یلع  مالسلا  : » لاق مث  ةدحاو ، ةّرم  اهمالس  ءرق  نم  و  ةام ، ءرق  نمک  ناک  ةّرم  نیعست  ًاعـست و  ًاعیمج » مهنعلا  ّمهللا  :» لاق
نیا نایب  رد  »و  امهرخآ امهلّوأ و  نم  ۀّمات  اهئرق  نمک  ناک  هّرم  نیعست  ًاعست و  نیسحلا » باحصأ  یلع  نیسحلا و  دالوأ  یلع  نیـسحلا و  نب 

، دوش دناوخ  هبترم  کی  لصفم  نعل  هاگره  دیامرف : یم  هک  تسا  نیا  تسا ؛ رهظا  هک  لّوا  لامتحا  هک  تسا  هدـش  هداد  لامتحا  ود  تیاور 
مالّـسلا : » دیوگب هبترم  هن  دون و  دعب  دنناوخب و  هبترم  کی  مه  ار  لصفم  مالـس  و  ًاعیمج » مهنعلا  مهللا   » دیوگب هبترم  هن  دون و  نآ  زا  دعب  و 

. زامنو هدجس  هب  دوش  یهتنم  ات  نآ  زا  دعب  و  نیسحلا » باحصا  یلع  نیسحلا و  دالوا  یلع  نیسحلا و  نب  ّیلع  یلع  نیسحلا و  یلع 

یقرواپ
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هیآ 7. هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) دّمحم هروس  [ 1]
هیآ 23. يروش  هروس  [ 2]

.131 ثیدح ج1 ص151  راونالاراحب : [ 3]

.17 ثیدح ج26 ص274  راونالاراحب : [ 4]
.9 باب ج26 ص319  راونالاراحب : هب  دوش  عوجر  [ 5]

هیآ 14. میهاربا  هروس  [ 6]
هیآ 286. هرقب  هروس  [ 7]

ثیدح 207. :ج 2 ص 58  یلآللا یلاوع  [ 8]
دنوادخ يدونشخ  ندروآ  تسدب  رد  تخس  هچرگ  دسر ، یمن  تسا  دنوادخ  ماقم  هتـسیاش  هک  یتعاطا  تقیقح  هب  سک  چیه  : همجرت [ 9]

هزادنا هب  هک  تسا  نیا  شناگدـنب  رب  دـنوادخ  بجاو  قوقح  زا  یلو  دـیامن . شالت  یعـس و  دـناوت  یم  هچنآ  هار  نیا  رد  و  دـشاب ، صیرح 
. دـنیامن يراکمه  ناشدوخ  نیب  رد  ّقح  يارجا  يرارق و  رب  هار  رد  و  دـننک ، شـشوک  تحیـصن  یهاوخریخ و  رد  دوخ  یئاـناوت  تردـق و 

(. ] هبطخ 207 : ضیف هغالبلا  جهن  )
باب بلاطم  طقف  و  تسا . هدشن  نایب  مّود  باب  بلاطم  فلؤم ؛ موحرم  زا  دوجوم  ّیطخ  هخسن  رد  هنافسأتم  هک  تسا  حیضوت  هب  مزال  [ 10]

. تسا هدمآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  لّوا 
.54 ثیدح راونالاراحب ج27 ص94  ، 473 ثیدح :ج2 ص251  نساحم [ 11]

.59 ثیدح نمض  :ج27 ص96  راونالاراحب ص43 ، (: مالسلا هیلع   ) يرکسعلا مامإلاریسفت  [ 12]
.64 ثیدح :ج27 ص101  راونالاراحب ، 8 ثیدح :ص33  دیفم یلاما  [ 13]

.53 ثیدح ج27 ص93  راونالاراحب : ، 472 ثیدح ج1 ص25  نساحم : [ 14]
ج4 ص318. رابخالا : یلآل  [ 15]

هّینیسح ص111 و 112. صئاصخ  [ 16]
.4 ثیدح ج10 ص295  راحب : [ 17]

ج1 ص171 و 172. یفاک : [ 18]
هبطخ 108. نمض  ضیف : هغالبلا  جهن  [ 19]

دهاشملا ص 256. دئاوف  [ 20]
ص 379. ایحلا : نیع  [ 21]

همان 45. نمض  ص 966  ضیف : هغالبلا  جهن  [ 22]
هیآ 69. ءاسن  هروس  [ 23]

.12 ثیدح ج2 ص78  یفاک : [ 24]
.10 ثیدح ج2 ص233  یفاک : [ 25]

راونالاراحب ج53 ص175. [ 26]
یفاک ج2 ص76. [ 27]
یفاک ج1 ص30. [ 28]

. توافت یکدنا  اب   3 ثیدح راونالاراحب ج71 ص31  دیوشن . راع  گنن و  هیام  ام  يارب  و  دیشاب ، تنیز  ام  يارب  همجرت : [ 29]
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(«. مالسلا امهیلع  ) نینمؤملاریماو هللا  لوسر  نیدلاولا  ّنا   » باب راونالاراحب ج36 ص4  هب  دوش  عوجر  [ 30]
رابخالا ص 101. عماج  [ 31]

یکدنا اب   33429 ثیدح ج27 ص142  ۀعیـشلا : لئاسو  .) دش یم  سردنم  هنهک و  ام  راثآ  هنیآره  دـندوبن  باحـصا  نیا  رگا  همجرت : [ 32]
(. فالتخا

. توافت یکدنا  اب   25 ثیدح راونالاراحب ج70 ص249  [ 33]
هجو رد  يزیچ  دوخ  لاـم  زا  دـیاب  لاـس  ّیط  رد  سک  ره  هک : تسا  دراو  راـبخا  زا  يا  هلمج  رد  هک  تسا  یقوقح  هبجاو  ریغ  قوـقح  [ 34]

«. هر هنم  . » تسا رایسب  مهنآ  لضف  شرقف و  ردق  هب  ریقف  دوخ و  ءانغ  ردق  هب  ینغ  دیامن ، قافنا  ناشیا  روما  رد  و  مالسلا ) هیلع   ) ماما
.9 باب  311 صو ، 8 باب  308 صو ، 62 ثیدح ج27 ص198  راونالاراحب : هبدوش  عوجر  [ 35]

.7 ثیدح یفاک ج1 ص38  [ 36]
.103 هیآ هبوت : هروس  [ 37]

ار نانآ  زگره  دـنوادخ  ینک  شزرمآ  بلط  نانآ  رب  هبترم  داـتفه  رگا  ینکن ، رافغتـسا  اـی  ینک  شزرمآ  بلط  ناـنآ  رب  هاوخ  همجرت : [ 38]
(. 80 هیآ هبوت  هروس  .) دهد یمن  رارق  دوخ  نارفغ  دروم 

(. هیآ 6 هرقب  هروس  .) دنروآ یمن  نامیا  نانآ  ار ، اهنآ  یناسرتن  ای  ار  اهنآ  یناسرتب  ینک و  راذنا  هاوخ  همجرت : [ 39]
. دوش هعجارم  هحفص 29  هب  [ 40]

. دشاب یم  هیآ 60  هبوت  هروس  رد  تاکز  هکرابم  هیآ  هب  هراشا  [ 41]
.11 ثیدح راونالاراحب ج18 ص181  [ 42]

هیآ 32. هدئام  هروس  [ 43]
ثیدح 2. یفاک ج 4 ص 210  [ 44]

هعجارم نمؤملا » ءایحا  یف   » باـب یفاک ج 2 ص 210  فیرـش  باتک  هب  هدـش  لقن  دروم  نیا  رد  هک  یثیداـحا  زا  رتشیب  عـالطا  يارب  [ 45]
. دوش

هیآ 125. لحن  هروس  [ 46]
ثیدح 8. یفاک ج 2 ص 316  [ 47]

نآ رد  هک  دوخ  باـتک  زا  يوریپ  و  وا ، ناـمرف  ندـیزگرب  و  ادـخ ، زا  سرت  اوقت و  هب  دـننک  یم  رما  ار  کـلام  هماـن  نیا  رد  ترـضح  [ 48]
عیاض راکنا و  اب  رگم  دوش  یمن  تخبدـب  و  اهنآ ، زا  يوریپ  هب  رگم  دوش  یمن  تخبـشوخ  یـسک  هک  هدومرف  رما  ار  یتابحتـسم  تاـبجاو و 
دوخ هدننک  يرای  هک  هدش  نماض  لّفکتم و  دنوادخ  هکارچ  دـنک ، يرای  شنابز  تسد و  بلق و  اب  ار  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا  و  اهنآ ، ندرک 

(. 53 همان ضیف ص991  هغالبلا  جهن  . ) دشخب تّزع  ار  وا  دناد  زیزع  دنمجرا و  هک  یسک  و  دیامن ، يرای  ار 
.345 ص339 ـ  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع نسح  ماماریسفت  هب  دوش  عوجر  [ 49]

.224 ثیدح ص344  مالسلا ) هیلع  ) نسح ماماریسفت  [ 50]
.225 ثیدح ص344  مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  ریسفت  [ 51]

.1 ثیدح نمض  یفاک ج1 ص34  [ 52]
زا ار  ام  نایعیش  زا  نافیعض  دشاب و  ام  تعیرش  ماکحا  هب  ملاع  ام  نایعیـش  زا  سکره  دندومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  ۀمجرت : [ 53]

لها همه  رب  تسا و  ینارون  یجات  وا  رـس  رب  هکیلاح  رد  دیآ  یم  تمایق  زور  دـنک ، یئامنهار  میا  هدیـشخب  هک  یملع  رون  هب  لهج  یکیرات 
يدانم سپس  دزرا . یم  شیاه  هیاریپ  ایند و  هب  نآ  خن  زا  هتشر  کی  تمیق  هک  تسا  یتمیق  یسابل  وا  نت  رب  و  دنک ، یم  یناشفا  رون  رـشحم 
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ار یسکره  دیـشاب ؛ هاگآ  تسا ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) دّمحم لآ  نادرگاش  یـضعب  زا  يدنمـشناد  نیا  ادخ ! ناگدنب  يا  هک : دنک  یم  ادن 
مامت سپ  دـناسرب ، تشهب  رون  هب  رـشحم  یکیرات  تریح  زا  ار  وا  ات  دـنز  گنچ  وا  رون  هب  هدروآ ؛ نوریب  ینادان  لهج و  تریح  زا  اـیند  رد 

؛ دـشاب هدرک  ّلح  اهنآ  زا  ار  يا  ههبـش  ای  هدرکزاب ، ار  ینادان  لهج و  لفق  ناشبلق  زا  اـی  دـندوب ، هتخومآ  ار  يریخ  وا  زا  اـیند  رد  هکیناـسک 
(. ثیدح 215 ص 339  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع نسح  ماماریسفت  . ) دنوش یم  جراخ 

. دوش هعجارم  هب ص 33  [ 54]
هیآ 200. نارمع  لآ  هروس  [ 55]

ثیدح 2. یفاک ج 2 ص 81  [ 56]
.576 ثیدح ص381  یفاک : هضور  [ 57]

ینامعن ص320. تبیغ  [ 58]
ثیدح 4. یفاک ج 2 ص 217  [ 59]
ثیدح 7. یفاک ج 2 ص 218  [ 60]
ثیدح 8. یفاک ج 2 ص 218  [ 61]

.5 ثیدح یفاک ج2 ص222  [ 62]
.16 ثیدح یفاک ج2 ص226  [ 63]
.11 ثیدح یفاک ج2 ص219  [ 64]
.12 ثیدح یفاک ج2 ص219  [ 65]

.5 ثیدح یفاک ج2 ص218  [ 66]

.8 ثیدح یفاک ج2 ص223  [ 67]
.10 ثیدح یفاک ج2 ص224  [ 68]

مانـشد ار  ادخ  تلاهج  ینمـشد و  يور  زا  زین  اهنآ  ادابم  ات  دـیهدن  دـنناوخ  یم  ار  ادـخ  ریغ  هک  اهنآ  هب  مانـشد  نانمؤم  امـش  همجرت : [ 69]
(. 108 هیآ ماعنا  هروس   ) دنهد

.2 ثیدح یفاک ج1 ص401  [ 70]
.16 ثیدح یفاک ج2 ص220  [ 71]
.13 ثیدح یفاک ج2 ص219  [ 72]

یفاک ج1 ص217. [ 73]
یفاک ج2 ص 221. [ 74]

«. ةرشعلا باتک   » یفاک ج2 ص635 : هب عوجر  [ 75]
ص323. مالسلا ) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  ریسفت  [ 76]
ص321. مالسلا ) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  ریسفت  [ 77]

نیا ندوب  ياپ  رب  ماوق و  رباج  يا  دندومرف  ترضح  دش ، فرشم  مالسلا ) هیلع   ) لوسر ترضح  تمدخ  يراصنا  هللادبعرباج  همجرت : [ 78]
نتفرگ دای  ندیـسرپ و  زا  هک  ینادان  .و  دیامن راتفر  شملع  قباطم  ددـنبب و  راکب  ار  دوخ  ملع  هک  یملاع  دراد : یگتـسب  هفیاط  راهچ  هب  ایند 
یـسک رباج ! يا  دشورفن . نارگید  يایند  هب  ار  دوخ  ترخآ  هک  يریقف  و  دزرون ، لخب  دشخبب و  شلام  زا  هک  يدنمتورث  و  دوشن ، ناشراع 

تـسود يادخ  هک  دنک  راتفر  نانچ  نانآ  اب  رگا  سپ  تسا ، دایز  وا  شیپ  مدرم  هتـساوخ  جئاوح و  دشاب  دایز  وا  دزن  دـنوادخ  ياهتمعن  هک 
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دنهاوخ انف  لاوز و  هب  ور  اهتمعن  دـنک  یهاتوک  دراد  تسود  دـنوادخ  هچنآ  رد  رگا  و  دـنام ، دـنهاوخ  یقاب  یمئاد و  وا  شیپ  اهتمعن  دراد 
مدرم اب  هکیسک  دنک . ادخ  دسرب  یسک  هب  هک  یماگنه  تسا ــ ؟ ابیز  هچ  ایند  ندروآ  ور  هک : دومرف  ءاشنا  ار  راعـشا  نیا  ترـضح  و  تفر ،

نک رذح  تمعن  لاوز  زا  رباج  يا  دور . یم  تسد  وا  هب  ایند  ندروآ  ور  لابقا و  هدیـشخب ــ  وا  هب  ادخ  هک  یتمعن  يدایز  اب  دـنکن  تاساوم 
سپ دـنک . یم  ربارب  دـنچ  نآ  لاثما  ّتیحترد و  تسا ــ  هدنـشخب  یلیخ  شرع  بحاص  هک  ارچ  نک . اـطع  شخبب و  دوخ  ياـیند  لاـم  زا   ــ

دیآ و شراع  تسوا  نید  يرورـض  هچنآ  ندیـسرپ  زا  نادان  و  دـیامن ، لامها  دـنکن و  رهاظ  ذـنک و  نامتک  ار  شملع  ملاع  رگا  دـندومرف :
باقع ددرگ و  یم  دایز  الب  دشورفب ، يرگید  يایند  هب  ار  شنید  ریقف  و  دزرو ، لخب  شـشخب  زا  دنمتلود  و  دشابن ، ماکحا  ندـیمهف  لابند 

(. ص 402 مالسلا ) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  ریسفت  . ) دوش یم  رتگرزب 
دوش و لاؤس  یملع  زا  هک  یسک  دومرف : هک  مدینش  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  : دومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  همجرت : [ 79]

هتسب شتآزا  یماجل  هب  هکیلاح  رد  تمایق  زور  دوش و  یم  لئاز  وازا  مدرم  يوریپو  ّتیعبت  دیامن ، نامتک  نآراهظا  تسا  بجاو  هکیئاجرد 
(. ص402 مالسلا ) هیلع  ) نسح ماماریسفت   ) دنروآ یم  ار  وا  دشاب  هدش 

هیآ 159 174. هرقب  هروس  [ 80]
تهارک نیکرشم  هچرگا  دنادرگ و  بلاغ  زوریپ و  نید  همه  رب  ات  داتـسرف  ّقح  نید  تیاده و  يارب  ار  شربمایپ  هکنآ  تسوا  همجرت : [ 81]

(. 33 هیآ هبوت  هروس  . ) دنشاب هتشاد 
، دـهد رارق  هفیلخ  نـیمز  رد  ار  ناـنآ  هـک  هداد  هدـعو  دـنوادخ  دـنداد ؛ ماـجنا  هتـسیاش  ياـهراک  دـنادروآ و  نامیاامـشزا  هکیناـسک  [ 82]

فوخ و  دیدنسپ ، اهنآ  يارب  هک  ار  ناشیا  نید  ناشیا  رب  درک  دهاوخ  نّکمتم  و  دوب ، هداد  رارق  هفیلخ  دندوب  اهنیا  زا  لبق  يدارفا  هکنانچمه 
(. 55 هیآ رون  هروس  .) دیهدنرارق کیرش  نم  رب  ار  يزیچ  دیئامن و  شتسرپ  ارم  درکدهاوخ ، لیدبت  نمیا  نما و  هب  ار  نانآ  سرت  و 

هروس . ) میهد رارق  ناثراو  نایاوشیپ و  ار  نانآ  هتـشاذگ و  ّتنم  دندوب ؛ هتـشاد  فیعـض  نیمز  رد  هکنانآ  رب  میدرک  هدارا  ام  و  همجرت : [ 83]
(. هیآ 5 صصق 

.18 ثیدح یفاک ج1 ص534  [ 84]
ثیدح 19. یفاک ج 1 ص 534  [ 85]

نیدلا ص252. لامک  [ 86]
.1 ثیدح یفاک ج1 ص525  [ 87]

.1 ثیدح نیدلا ص384  لامک  [ 88]
هیآ 59. ءاسن  هروس  [ 89]

.3 ثیدح نیدلا ص253  لامک  [ 90]
. تشذگ رد ص 71  نآ  همجرت  هیآ 55 . رون  هروس  [ 91]

.8 ثیدح نمض   149 ناهرب ج3 ص148 ، ریسفت  [ 92]
(. هیآ 83 نارمع  لآ  هروس  . ) تسا لاعتم  دنوادخ  رادربنامرف  هاوخان  هاوخ  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  رد  هچره  و  همجرت : [ 93]

یشایع ج1 ص183 ح82. ریسفت  [ 94]
.33 هیآ ءارسا  هروس  [ 95]

.5 ثیدح تارایزلا ص63  لماک  [ 96]
.86 ثیدح راونالاراحب ج37 ص213  [ 97]
.49 ثیدح یشایعریسفت ج2 ص154  [ 98]
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.7 ثیدح راونالاراحب ج52 ص92  [ 99]
.21 هیآ دعر  هروس  [ 100]

.28 ثیدح یفاک ج2 ص156  [ 101]
.34 ثیدح راونالاراحب ج101 ص113  [ 102]

یعادلا ص57. ةّدع  [ 103]
یفاک ج1 ص537 و 538. [ 104]

زا دندمآ ، یم  مه  درگ  دنراد ؛ اماب  هک  ینامیپ  دهع و  هب  افو  رد  ناشیاهلد  دـهد ـ  ناشقیفوت  دـنوادخ  هک  ام ـ  نایعیـش  رگا  همجرت : [ 105]
يزیچ نانآ  زا  ار  ام  تفرعم . يور  زا  نیتسار و  يرادید  دش ، یم  ناشبیصن  رتدوز  ام  رادید  تداعس  و  دندش ، یمن  مورحم  ام  رادید  ضیف 

.8 ثیدح راونالاراحب ج53 ص177  .) دسر یمام  هباهنآ  زا  هکیا  هبقرتمریغ  دنیآ و  شوخان  رابخا  زج  دراد ؛ یمن  زاب 
زا هک  یئاعد  اب  ناـنآ  رـس  تشپ  رد  اـم  هک  ارچ  دـسر ، یمن  تسا  نایعیـش  هب  متـس  ملظ و  هک  دوخ  فدـه  هب  اـهراک  اـب  وا  همجرت : [ 106]

مکحم نآ  زا  تیافک  هب  نئمطم و  ام  ناتسود  ياهلد  اعد  نیا  اب  و  مینک ، یم  اعد  نانآ  ظفح  يارب  تسین  ناهنپ  نامسآ  نیمز و  راگدرورپ 
بانتجا تسا  هدش  یهن  هک  یناهانگ  زا  هکیمادام  تسا  نانآ  يارب  وکین  ماجنارـس  و  دشاب ، نیرفآ  بعر  اهنآ  يادص  رـس و  هچرگ  دوشیم ،

(. ثیدح 8 راونالاراحب ج 53 ص 177  . ) دنزرو
.5775 ثیدح لئاسولا ج5 ص240  كردتسم  [ 107]

(. 54 هیآ هدئام  هروس  . ) دنک یم  اطع  دهاوخب  سکره  رب  هک  تسادخ  لضف  نیا  همجرت : [ 108]
راونالاراحب ج7 ص94. [ 109]

ج2 ص507 و 508. یفاک : هب  دوش  عوجر  [ 110]
راونالاراحب ج51 ص32. [ 111]

يرکسع نسح  ماماریسفت  «. ) مداد رارق  ناگدیزگرب  زا  ار  وا  و  متسرف ، یم  دورد  حاورا  نیب  رد  وا  حور  هب  و  : » یبرع تمسق  همجرت  [ 112]
(. 11 ثیدح راونالاراحب ج27 ص222  ص47 ، مالسلا ) هیلع  )

.3 ثیدح یفاک ج2 ص85  [ 113]
.84 هیآ ءارسا  هروس  [ 114]

.5 ثیدح یفاک ج2 ص85  [ 115]
ثیدح 4. یفاک ج2 ص85  [ 116]

لوقعلا ص180. فحت  زا  لقن  هب   733 ثیدح راونالاراحب ج33 ص588  [ 117]
لامعالا ص 544. لابقا  [ 118]

.16 ثیدح راونالاراحب ج52 ص126  [ 119]
. دوش هعجارم  هب ص 23  [ 120]

هیداجس ص149. هفیحص  [ 121]
.2 ثیدح راونالاراحب ج96 ص175  [ 122]

. توافت یکدنا  اب  ، 5 ثیدح راونالاراحب ج96 ص175  [ 123]
.5 ثیدح راونالاراحب ج71 ص285  [ 124]

هرقب هروس  . ) دـنک ءاـضما  لدـع  اـب  وا  ّیلو  سپ  درادـن ، تیحالـص  اـی  دـشاب ، هدوب  نونجم  اـی  هیفـس  نویدـم ؛ هاـگره  سپ  : همجرت [ 125]
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(. 282 هیآ
.370 ثیدح ص635  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  ریسفت  [ 126]

نمؤم رب  نمؤم  ّقح  دومرف : ترـضح  مدومن . لاوئـس  نمؤم  رب  نمؤم  ّقح  دروم  رد  قداص 7  ماما  زا  دـیوگ : بلغت  نب  نابا  همجرت : [ 127]
، دوشیم جراخ  ربق  زا  وا  هارمه  یلاثمت  دوشیم ، جراخ  شربق  زا  نمؤم  هک  یماگنه  دینک ، یم  راکنا  میوگ  امش  هب  رگا  تساهنیا ، زا  رتگرزب 
وا هارمه  لاثمت  نآ  سپس  دهد ، هدژم  ریخ  هب  ار  وت  ادخ  دیوگ : نمؤم  دنوادخ . بناج  زا  رورس  تمارک و  هب  داب  هدژم  ار  وت  دیوگ : وا  هب  و 

درذگ یم  يریخ  رما  هب  نوچ  و  تسین ، وت  يارب  نیا  دیوگیم : وا  هب  درذگیم ، یکانلوه  رما  هب  نوچ  دـهدیم و  هدژم  نانچمه  ار  وا  دوریم و 
رد وا  هارمه  ات  دهد  هدژم  دراد  تسود  هچنآ  هب  ینمیا و  دسرت  یم  هچنآ  زا  ار  وا  دشاب و  وا  اب  هتسویپ  نینچمه  تسا . وت  يارب  نیا  : دیوگیم

روتسد ّلجوّزع  يادخ  اریز  داب ، هدژم  ار  وت  دیوگ : وا  هب  لاثمت  دهد ، نامرف  تشهب  يوسب  ادخ  نوچ  سپـس  دتـسیاب . ّلجوّزع  يادخ  ربارب 
هار نایم  رد  یهد و  هدژم  ارم  هراومه  ربق  ندمآ  نوریب  زا  هک  دـنک  تمحر  تیادـخ  یتسیک  وت  دـیوگ : نمؤم  دومرف ، رداص  تیارب  تشهب 
نآ زا  نم  يدـناسر ، تناردارب  هب  ایند  رد  هک  متـسه  يداـش  نآ  نم  دـیوگ : لاـثمت  يداد ؟ ربخ  نم  هب  مراـگدرورپ  زا  و  يدوب ، نم  سینا 

(. 10 ثیدح یفاک ج2 ص191  . ) مشاب وت  سرت  رادلد  مهد و  هدژم  ار  وت  ات  مدش  هدیرفآ  يداش 
يارب انامه  دومرف  دوب : نینچ  هدرک  تاجانم  شیوخ  هدنب  یسوم  ترـضح  اب  لاعتم  دنوادخ  هچنآ  رد  ومرف : مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  [ 128]
ضرع مالسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  متخاس . اورنامرف  نآ  رد  ار  نشیا  هتـشاد و  ینازرا  نانآ  رب  ار  شیوخ  تشهب  هک  تسا  یناگدنب  نم 

ار ینمؤم  یـسک  ره  : دومرف یتخاس ؟ مکاح  نآ  رد  ار  نانآ  يدنادرگ و  حابم  نانآ  رب  ار  شیوخ  تشهب  هک  دننایک  نانیا  اراگدرورپ ! درک :
(. 3 ثیدح یفاک ج2 ص191  . ) دزاس لاحشوخ 

ادخ لوسر  مسق  ادخ  هب  هکلب ؛ هدومن ، رورسم  ار  وا  طقف  هک  دنکیم  نامداش  ار  ینمؤم  نوچ  هکامش  زا  یسک  درادنپم  نینچ  : همجرت [ 129]
(. 6 ثیدح یفاک ج2 ص189  .) تسا هدرک  لاحشوخ  ار 

ار وا  یگنسرگ  یناسر و  ینمؤم  هب  هک  تسا  يرورس  ادخ  دزن  لامعا  نیرتبوبحم  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  همجرت : [ 130]
(. 11 ثیدح یفاک ج2 ص191  . ) ینک فرطرب  ار  وا  يراتفرگ  ای  یئادزب 

و هدیناسر ، هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هب  ار  يداش  نآ  دنک ، داش  ار  ینمؤم  هکره  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  همجرت : [ 131]
. دناسرب یهودنا  ینمؤم  هب  هک  یـسک  تسا  نینچمه  و  هدیناسر ، ادخ  هب  ار  يداش  نآ  دناسر  يداش  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  هکره 

(. 14 ثیدح یفاک ج2 ص192  )
شیارب ّلجوّزع  يادخ  دنک  شـشوک  شناملـسم  ردارب  تجاح  هار  رد  ادـخ  يارب  هکره  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  همجرت : [ 132]
یناسحا وا  هب  ایند  رد  یـسک  رگا  و  دنوش ، هدـیزرمآ  شنایانـشآ  ناردارب و  ناگیاسمه و  ناشیوخ و  ببـس  نادـب  هک  دـسیون  هنـسح  رازه 

رگم نک  شجراخ  ادـخ  نذا  هب  هدرک ، یناسحا  وت  هب  ایند  رد  هک  یبایب  سکره  يآ و  رد  شتآ  هب  دـنیوگ : وا  هب  تمایق  زور  دـشاب ، هدرک 
(. 6 ثیدح یفاک ج2 ص197  . ) دشاب مالسلا ) مهیلع  ) همئا نمشد   ) یبصان هکنیا 

هیآ 9. رشح  هروس  [ 133]
هک دنکانـشآ  ار  وا  هکنیا  تسا  هداد  صاصتخا  نادـب  ار  نمؤم  دـنوادخ  هکیزیچ  انامه  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  همجرت : [ 134]
یم شباتک  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسور  نیا  زا  و  تسین ، يدایز  اـب  یکین  ناـسحا و  و  دـشاب ، مک  هچ  رگا  دـیامن  دوخ  ناردارب  ناـسحا 

ار دوخ  سفن  لخب  سکره  : » دیامرفیم دنوادخ  سپـس  دنهد » حیجرت  دوخ  رب  ار  نارگید  دنـشاب  هقیـضم  رد  تسدگنت و  هچ  رگا  :» دـیامرف
ادخ ار  سکره  و  دراد ، تسود  ار  وا  تخانـش  تلـصخ  نیا  هب  ادـخ  ار  سکره  و  دنناراگتـسر » نانآ  دـنک ) ناسحا  نارگیدـب   ) دراد هگن 

بجوم هک  وگب  تناردارب  هب  ار  ثیدـح  نیا  لـیمج ! يا  دومرف : سپـس  دـهد . لـماک  باـسح ؛ نودـب  تماـیق  زور  ار  شدزم  دراد  تسود 
(. 2 ثیدح ناوخالا ص66  ۀقداصم  . ) تسا ناسحا  هباهنآ  فیوشت 
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لوسر هب  ینامداش  رورس و  نیا  ادخ  هب  مسق  دیامن ، نامداش  ار  دوخ  ردارب  هک  یسک  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) قداص ترـضح  همجرت : [ 135]
دنوادخ هب  وا  ینامداش  رورـس و  دسرب ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ ربمایپ  هب  وا  ینامداش  سکره  و  دسر ، یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ

(. 8 ثیدح ناوخالا ص62  ۀقداصم  . ) دنهد نامرف  تشهب  هب  ار  وا  دسرب ، ادخ  هب  وا  رورس  ینامداش و  سکره  دسر ؛ یم 
دنوادـخ تیاضر  زاین ; نآ  رد  هک  دـیامن ــ  شـشوک  دوخ  نمؤم  ردارب  زاـین  رد  هکیـسک  : دومرف مالـسلا ) هیلع  ) ادـخ لوسر  : همجرت [ 136]

تیـصعم و رد  یندز  مشچ  هکنیا  نودب  هدرک  تمدخ  لاس  رازه  ار  ّلجوّزع  دنوادخ  هک  تسا  نانچ  دشاب ــ  حالـص  وارب  و  هدوب ، ّلجوّزع 
(. 3 ثیدح نیدلا ص541  لامک   ) دوش عقاو  هانگ 

.44 ثیدح راونالاراحب ج97 ص79  لامعالا ص683 ، لابقا  [ 137]
لامعالا ص682. لابقا  [ 138]
لامعالا ص317. لابقا  [ 139]

.2 ثیدح راونالاراحب ج98 ص303  [ 140]
لامعالا ص 517. لابقا  [ 141]

امب ترـضحنآ  ببـس  هب  ار  ساپـس  نآ  لثم  و  امن ، ماهلا  يا  هداد  تمعن  وا  رب  هچنآ  ساپـس  ورکـش  دوخ  یلو  يارب  ایادـخ ؛ همجرت : [ 142]
هب ار  وا  و  ياشگب ، ار  وا  تالکـشم  ناسآ  یندوشگاب  و  امرف ، اطع  تسا  دـنهد  يرای  ار  وا  هک  یئاناوت  دوخ  بناـج  زا  ار  وا  و  اـمرف ، ماـهلا 

، نک شا  تیاعر  تبقارم  هدید  اب  شخب و  یئاناوت  ار  شیوزاب  و  نادرگ ، مکحم  ار  شتشپ  یئاناوت و  و  هد ، يرای  دوخ  هاگ  هیکت  نیرتاناوت 
عیارـش و ماکحا و  دوخ و  باتک  و  امرف ، شکمک  تا  هدننک  هبلغ  هاپـساب  و  امن ، شیرای  تناگتـشرف  هب  و  نک ، تیامح  تندرک  ظفح  اب  و 
و نادرگ ، هدنز  وا  هلیسوب  دنا  هدناریم  ناراکمتس  ار  تنید  ياه  هناشن  زا  هچنآ  و  رادیاپ ، وا  هلیسوب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) تلوسر تنس 

نایم زا  وا  هلیسوب  ار  تهار  زا  ناگدننک  لودع  و  زاس ، ود  تحار  زا  ار  یتخس  وا  هلیسوب  و  يادزب ، وا  هلیسوب  دوخ  هقیرط  زا  ار  متس  گنز 
شتسد و  نادرگ ، رابدرب  مرن و  تناتسود  يارب  ار  وا  و  نادرگ ، ناشدوبان  وا  هلیسوب  دنبلط  یم  یجک  جاجوعا و  وت  هار  رد  هکنانآ  و  رادرب ،

، هدب رارق  عیطم  عماس و  وا  يارب  ار  ام  شخبب ، ام  هب  ار  وا  تّقفش  تفوطع و  ینابرهم و  تمحر و  و  امرف ، ّطلـسم  ینعی  اشگب  نانمـشد  رب  ار 
هیلع هللا  یلص   ) تلوسر تدوخ و  يوسب  اهنآ  هلیـسوب  و  هدب ، رارق  هدننک  عافد  يرای و  ترـصن و  رد  هدننک و  شـشوک  وا  تیاضر  هار  رد 

(. لامعالا ص 353 لابقا  . ) امرف بّرقتم  هلآو )
مراکملا ج2 ص25. لایکم  [ 143]

.84 ثیدح راونالاراحب ج53 ص308  [ 144]
.3 ثیدح راونالاراحب ج98 ص340  [ 145]

.345 راونالاراحب ج98 ص 341 ــ  هب  دینک  عوجر  [ 146]
لوقعلا ج9 ص10 و 11. ةآرم  [ 147]

. نانجلا حیتافم  [ 148]
ۀینیسح ص67. صئاصخ  [ 149]

.24 ثیدح راونالاراحب ج25 ص376  [ 150]
دیدـح هروس  . ) تسا میظع  رایـسب  دـنوادخ  مرک  لضف و  و  دـنک ، یم  اطع  دـهاوخ  سکره  هب  هک  تسادـنوادخ  لضف  نیا  همجرت : [ 151]

(. 21 هیآ
.27 هیآ هدئام  هروس  [ 152]

هیآ 13. تارجح  هروس  [ 153]
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(. هیآ 4 بازحا  هروس  . ) تسا هدادن  رارق  بلق  ود  درم  نورد  رد  دنوادخ  همجرت : [ 154]
ناهرب ج3 ص291. ریسفت  [ 155]

هّتبلا دنادرگ ؛ دـیلپ  هانگ  رفک و  هب  ار  شـسفن  سکره  و  دوب ، دـهاوخ  راگتـسر  دزاس ؛ كاپ  هانگ  زا  ار  دوخ  سفن  سکره  قیقحتب  [ 156]
(. هیآ 9 سمش  هروس  . ) تشگ دهاوخ  راکنایز 

(. هیآ 69 توبکنع  هروس  . ) مینک یم  تیاده  شیوخ  هار  هب  ار  اهنآ  ًاقّقحم  دننک ؛ یم  هدهاجم  ام  هار  رد  هکنانآ  و  همجرت : [ 157]
هیآ 7. لازلز  هروس  [ 158]

(. هیآ 45 توبکنع  هروس  . ) دراد یمزاب  رکنمو  تشز  راکره  زا  ار  ناسنا  زامن  انامه  همجرت : [ 159]
هیآ 83. هرقب  هروس  [ 160]

.256 ثیدح ص267  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  ریسفت  [ 161]
هیآ 24. هرقب  هروس  [ 162]

ثیدح 93. ص204  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  ریسفت  [ 163]
هیآ 82. هرقب  هروس  [ 164]
هیآ 24. هرقب  هروس  [ 165]

ثیدح 161. ص 319  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  ریسفت  [ 166]
ثیدح 162. ص320  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  ریسفت  [ 167]

هیآ 30. يروش  هروس  [ 168]
.173 ـ  ثیداحا 162 ات 326 ، ص319  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  ریسفت  [ 169]

ناوخالا ص 40. ۀقداصم  ، 2 ثیدح یفاک ج2 ص169  [ 170]
.9 ثیدح یفاک ج2 ص172  [ 171]

.422 ص 420 ــ  قالخالا : مراکم  [ 172]
.18 ثیدح راونالاراحب ج52 ص126  [ 173]

.9 ثیدح ناهربریسفت ج4 ص293  [ 174]
.2 ثیدح لیذ  یفاک ج1 ص334  [ 175]

باوث رجا و  بجوم  و  تسا ، تداـبع  شراـظتنا  نیا  دـنادب  و  دـشاب ، تسا ؛ هدـش  دراو  راـظتنا  يارب  هک  یلماـک  رجا  راودـیما  ینعی  [ 176]
رد ینطاب  يرهاظ و  هریثک  معن  زا  ار  نآ  ندومرف  اطع  تسا  هدومرف  هدعو  دنوادخ  هچنآ  هب  ندیسر  دشاب  راودیما  هک  تسنیا  دارم  ای  تسا ،
زا حیـضوت   ) دیـسر دـنهاوخ  اهنآ  هب  نینمؤم  راظتنا  زا  دـعب  دوش و  یم  عقاو  دـنا و  ّقح  اهنآ  هک  دـشاب  دـقتعم  هکلب  ام ، جرف  روهظ و  ناـمز 

(. دشاب یم  هللا ) همحر   ) فلؤم
. تسا نادیهـش  رجا  دنوادخ  دزن  ناشیارب  و  دنملاع ، نایوگتـسر  تقیقح  رد  دندروآ  نامیا  وا  ناربمایپ  ادـخ و  هب  هکنانآ  و  همجرت : [ 177]

(. هیآ 119 دیدح  هروس  )
رابخالا ج ص. یلآل  [ 178]

.2 ثیدح نیدلا ص644  لامک  [ 179]
مراکملا ج2 ص143. لایکم  زا  لقن  هب  یسوط ص276 ، خیش  تبیغ  [ 180]

باتک دیوشن : هارمگ  هاگچیه  هک  دینک  کّسمت  ود  نآ  هب  سپ  مراذگ ، یم  ياجرب  ار  اهبنارگ  رهوگ  ود  امـش  نایم  رد  نم  همجرت : [ 181]
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. منادناخ ترتع و  ادخ و 
ناهرب ج 2 ص 279. ریسفن  [ 182]

و هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  نیـشناج  نیمهدزاود  ادخ  ّیلو  ندنام  بئاغ  سپـس  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) داّجـس ماما  همجرت : [ 183]
زا دنتـسه  وا  روهظ  رظتنم  و  دـنراد ، رواب  ار  شتماما  هک  وا  تبیغ  نامز  لها  انامه  دـلاخوبا ؛ يا  تشگ . دـهاوخ  ینالوط  وا  زا  دـعب  ناماما 

نانآ دزن  تبیغ  هک  هدومرف  تیانع  اهنآ  هب  یتخانـش  اهمهف و  اهلقع و  نانچنآ  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  هک  اریز  دـنرتهب ، اـهنامز  همه  مدرم 
ریـشمش اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هاگـشیپ  رد  هک  هداد  رارق  یناسک  هلزنم  هب  نامز  نآ  رد  ار  نانآ  و  تسا ، ندرک  دهاش  دـننام 
راکشآ ناهنپ و  رد  ّلجوّزع  يادخ  نید  هب  ناگدننک  توعد  و  دنتسه ، ام  نایعیش  هک  یتسار  و  دنتسه ، صلخم  ًاّقح  نانآ  دنا ، هدرک  داهج 

(. ثیدح 1 راونالاراحب ج 36 ص 387  . ) تسا اهجرف  نیرتگرزب  زا  دوخ  جرف  راظتنا  دومرف : و  دنشاب . یم 
ثیدح 15. ینامعن ص 200  تبیغ  [ 184]

؟ دـیناد یم  ناتدوخ  هب  تبـسن  ارم  يوریپ  تّدوم و  اـیآ  ادـخ ؛ لوسر  دـنزرف  يا  متـشاد : هضرع  مالـسلا ) هیلع  ) رقاـب ماـما  هب  : همجرت [ 185]
یم هار  رتمک  تسا و  انیبان  نم  مشچ  هک  اریز  دیهد ، خـساپ  نم  هب  مهاوخ  یم  مسرپیم و  ار  یبلطم  امـش  زا  نم  متـشاد : هضرع  يرآ  : دومرف

يادـخ تنادـناخ  وت و  هک  ینید  مدرک : ضرع  يوگ ! زاـب  ار  تا  هتـساوخ  دومرف : میاـیب . امـش  رادـید  هب  مهاوخب  تقو  ره  مناوتیمن  مور و 
يدرک هاتوک  ار  بلطم  هچ  رگا  دومرف : ترـضح  منک ؟ يرادـنید  نآ  اب  ار  يادـخ  اتامرف  نایب  میارب  دـینک  یم  يرادـنید  نآ  اب  ار  ّلجوزع 

هب نداد  یهاوگ  میوگیم : تیارب  مینک  یم  يرادنید  نآ  اب  ار  يادخ  مناردـپ  نم و  هک  ار  ینید  مسق ؛ ادـخ  هب  يدروآ ، یّمهم  لاوئـس  یلو 
دنوادخ فرط  زا  هچنآ  هب  رارقا  و  تسا ، ادـخ  ربمایپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دـمحم هکنیا  و  تسین ، دـنوادخ  زج  یقیقح  دوبعم  چـیه  هکنیا 

یفاک ج . ) دشاب یم  يراکزیهرپ  مامتها و  و  ام ، مئاق  راظتنا  و  ام ، رما  هب  ندوب  میلـست  و  ام ، نانمـشد  زا  يرازیب  ام و  یلو  تیالو  و  هدروآ ،
(. ثیدح 10 2 ص 22 

نیا دومرف : وا  هب  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ترضح  تشاد . تسد  رد  يا  هحفص  دش و  دراو  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ترـضح  رب  يدرم  همجرت : [ 186]
ار نیمه  داب ؛ وت  رب  ادـخ  تمحر  درک : ضرع  دراد . لاوئـس  تسا  لوبق  دروم  نآ  رد  لمع  هک  ینید  زا  هک  تسا  يا  هدـننک  هرظانم  هتـشون 
( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) دّمحم هکنیا  و  تسین ، دنوادخ  زج  یّقح  دوبعم  چیه  هکنیا  هب  نداد  یهاوگ  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  هتـساوخ .
هب میلـست  و  ام ، نانمـشد  زا  يرازیب  و  تیبلها ، اـم  تیـالو  و  هدـمآ ، دـنوادخ  يوس  زا  هچنآ  هب  ینک  رارقا  هکنیا  و  تسا ، وا  ربماـیپ  هدـنب و 

یفاک ج 2 ص . ) دروآ دهاوخ  ار  نآ  دـهاوخب  تقوره  هک  تسا  یتلود  ام  يارب  انامه  و  ام ، مئاق  راظتنا  و  ینتورف ، يراکزیهرپ و  و  امرما ،
(. ثیدح 13  23

مراکملا ج2 ص150. لایکم  هب  دوش  عوجر  [ 187]
(. ثیدح 1 یفاک ج1 ص333  . ) دیشاب جرف  رظتنم  ماش  حبص و  ره  همجرت : [ 188]

(. راونالاراحب ج51 ص72 . ) دمآ دهاوخ  ینازورف  باهش  نوچمه  وا  همجرت : [ 189]
هیآ 6. جراعم  هروس  [ 190]
هیآ 9. ّفص  هروس  [ 191]
هیآ 55. رون  هروس  [ 192]

هیآ 5. صصق  هروس  [ 193]
ورک رافکو ) ) یئادنوادص رگمدونـشن  دنهد  شزاوآ  هک  تسا  یـسکدننام  ّقح  نخـس  ندینـش  رد  دـنرفاک  هکیناسک  لثم  و  همجرت : [ 194]

(. 171 هیآ هرقب  هروس  .) دننک یمن  لّقعت  نانآ  هکاریز  دنروک  لال و 
2 و 3 و 5. ثیدح یفاک ج1 ص386  [ 195]
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هیآ 96. فارعا  هروس  [ 196]
هروس . ) تسا اراوگ  ناگدنشون  همه  عبط  رد  هک  میناشون ، یم  صلاخ  ریش  ار  امش  نوخ ؛ نیگرـس و  مسج ) ود   ) نایم زا  ام  همجرت : [ 197]

(. هیآ 66 لحن 
نم يارب  یـصلاخ  لمعایآ  دومرف : یحو  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  هب  لاعتم  دنوادخ  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  همجرت : [ 198]

زامن دمآ : باطخ  متفگ . رکذ  مداد و  هقدص  ، متفرگ هزور  مدناوخ و  زامن  امش  يارب  ایادخ ! درک : ضرع  یـسوم  ترـضح  يا ؟ هداد  ماجنا 
، تسا رون  وت  يارب  نم  رکذ  و  تسا ، نابیاس  تمایق  رد  وت  يارب  هقدص  و  تسا ، شتآ  زا  رپس  وت  يارب  هزور  تسا و  ناهرب  لیلد و  وت  يارب 
ما یئامنهار  دشاب  وت  يارب  صلاخ  هک  یلمع  يارب  ایادخ  درک : ضرع  یسوم  ترضح  يا ؟ هداد  ماجنا  نم  رطاخب  طقف  ار  لمع  مادک  سپ 

هدیزرو ینمشد  نم  رطاخب  ارم  نانمشد  زا  ینمشد  ایآ  يا ؟ هتـشاد  تسود  نم  رطاخب  ارم  ناتـسود  زا  یتسود  ایآ  یـسوم ! يا  دومرف : نک .
. تسادخ يارب  نتشاد  نمشد  و  ادخ ؛ يارب  نتشاد  تسود  لامعا ؛ نیرتهب  هک  تسناد  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ترضح  سپ  يا ؟

شتـسرپ يارب  لـها  ار  وت  هکلب  مدرکن ، تداـبع  وت ؛ تشهب  يارب  عمط  رطاـخب  هن  وت و  شتآ  زا  سرت  رطاـخب  ار  وت  ایادـخ ؛ همجرت : [ 199]
(. ثیدح 4 راونالاراحب ج41 ص14  .) مدرک تدابع  متفای و 

ثیدح 3. یفاک ج1 ص372  [ 200]
.22 ثیدح راونالاراحب ج12 ص352  [ 201]

(. 130 هیآ ءاسن  هروس   ) درک دهاوخ  زاین  یبدوخ  عساو  تمحر  هبار  سکره  دنوادخ  همجرت : [ 202]
راونالاراحب ج52 ص309. [ 203]

راونالاراحب ج51 ص35 و ج52 ص328. [ 204]
. دوش هعجارم  هب ص 180  [ 205]

. هدش هداد  رارق  زتنارپ  لخاد  هدش  لقن  یفاک  تیاور  رد  هک  یتافاضا  هکنیا  حیضوت  [ 206]
نیدلا ص645. لامک  ثیدح 2 ، یفاک ج1 ص233  [ 207]

ثیدح 1. راونالاراحب ج10 ص353  [ 208]
ثیدح 147. راونالاراحب ج52 ص256  [ 209]

ثیدح 12. یفاک ج 2 ص 447  [ 210]
.3 ثیدح راونالاراحب ج95 ص327  [ 211]

ثیدح 3. راونالاراحب ج 95 ص 327  [ 212]
جئارخ ص 596. ثیدح 31 ، راونالاراحب ج 46 ص 31  [ 213]

.15 ثیدح یفاک ج2 ص79  [ 214]
ثیدح 3. یفاک ج1 ص336  [ 215]

راونالاراحب ج102 ص108. [ 216]
نیدلا ص 448. لامک  [ 217]

.40 ثیدح راونالاراحب ج22 ص431  [ 218]
هیآ 105. تافاص  هروس  [ 219]

هیآ دعر  هروس  . ) تسا وا  دزن  رد  ّتیـشم )  ) باتک لصا  و  دـنک ، یم  تابثا  دـهاوخ  هچره  وحم و  دـهاوخ  هچ  ره  دـنوادخ  همجرت : [ 220]
(. 39
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ثیدح 1. یفاک ج 1 ص 368  [ 221]
ثیدح 5. یفاک ج 1 ص 26  [ 222]

هیآ 13. دعر  هروس  [ 223]
باب 41. ۀعیشلا ج7 ص106  لئاسو  هب  دوش  عوجر  [ 224]

ثیدح 8867. هعیشلا ج7 ص107  لئاسو  [ 225]
. توافت یکدنا  اب  ثیدح 145 ، راونالاراحب ج52 ص257  [ 226]

هیآ 23. يروش  هروس  [ 227]
هیآ 60. نامحرلا  هروس  [ 228]

(. هیآ 8 رثاکت  هروس  . ) دنسرپ یم  اهتمعن  زا  زور  نآ  رد  سپس  همجرت : [ 229]
نیلقثلارون ج5 ص662. ریسفت  [ 230]

(. هیآ 8 میهاربا  هروس  ) میئازفا یم  مش  تمعنرب  هنیآره  دیروآ ، ياجب  تمعن  رکش  رگا  همجرت : [ 231]
هیآ 60. نمحرلا  هروس  [ 232]

. دوش هعجارم  هب ص 82  [ 233]

. دوش هعجارم  هب ص 89  [ 234]
. دوش هعجارم  ناسحلا » يرقبع   » و بقاثلا » مجن   » باتک هب  هنیمز  نیارد  رتشیب  عالطا  يارب  [ 235]

.8882 ثیدح ۀعیشلا ج7 ص112  لئاسو  زا  لقن  هب  یعادلا ص 172 ، ةدع  [ 236]
ادخ زا  و  دنتفریذپ ، دنوادخ  سپ  دهد ، رارق  رّهطم  رهاط و  ار  مالـسلا ) امهیلع   ) نینـسح هک  مدرک  تساوخ  رد  دـنوادخ  زا  همجرت : [ 237]

و دـنومرف ، اـطع  دـنوادخ  مه  ار  نـیا  سپ  دراد ؛ هاـگن  خزود  شتآ  زا  ناشنایعیـش  هـّیرذ و  اـب  ار  راوـگرزب  ود  نآ  هـک  مدرک  تساوـخرد 
مدرک مکح  نم  دـمحم ! يا  دومرف : دـنک . عـمج  مالـسلا ) اـمهیلع  ) راوـگرزب ود  نآ  ّتبحم  رب  ار  تّما  هک  دـنوادخ  زا  مدوـمن  تساوـخرد 
نکل دنیامن ؛ یم  افو  سوجم  يراصن و  دوهی و  دروم  رد  ار  وت  نامیپ  دـهع و  وت  تّما  زا  یهورگ  انامه  ار ، يردـق  مدومن  رّدـقم  یئاضق و 

ار وا  دشاب ؛ نینچ  سکره  هک  ما  هدرک  مزال  دوخ  رب  نم  و  دننک ، یم  ینکـش  نامیپ  هدرکن و  افو  وت  نادنزرف  دروم  رد  ار  وت  نامیپ  دـهع و 
راونالاراحب ج43 ص276 . ) منکن هاگن  وا  هب  متمحر  رظن  اب  تمایق  زور  رد  و  منادرگن ، نکاس  متـشهب  رد  مهدـن و  ياج  متمارک  ّلـحم  رد 

(. 47 ثیدح
راونالاراحب ج43 ص274. [ 238]

. توافت یکدنااب  ثیدح 7 ، راونالاراحب ج98 ص59  [ 239]
ثیدح 6. تارایزلا ص 81  لماک  [ 240]

ثیدح 16. راونالاراحب ج98 ص4  [ 241]
. دوش هعجارم  هب ص 228  [ 242]

. دیوش تشهب  لخاد  دیریگب و  دیراد ؛ تسود  هک  ار  یناسک  تسد  همجرت : [ 243]
. تسا ءادهشلادیس  ناربمایپ ؛ متاخ  رتخد  رسپ  ربق  رئاز  نیا  [ 244]

ثیدح 19598. هعیشلا ج7 ص460  لئاسو  [ 245]
هیآ 18. لحن  هروس  [ 246]

ثیدح 21. راونالاراحب ج 101  [ 247]
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.19921 ثیدح ۀعیشلا ج15 ص16  لئاسو  زا  لقن  هب  ثیدح 2 ، یفاک ج5 ص53  [ 248]
. توافت یکدنا  اب  ثیدح 69 ، راونالاراحب ج36 ص253  [ 249]

دهاشملادئاوف ص 254. [ 250]
.8 ثیدح راونالاراحب ج52 ص123  [ 251]

ءایبنا لمع  دننام  وا  يارب  دـهد  ماجنا  ار  لمع  نالف  سکره  هک : میا  هدرک  نایب  هک  يدروخرب  يدراوم  هب  ام  باتک  رد  رگا  همجرت : [ 252]
دنهد یم  ماجنا  هک  نانآ  لامعا  زا  لمع  کی  لثم  وا  يارب  هک  دشاب  نینچ  نآ  هیجوت  دیاش  دوش ، یم  هتشون  هکئالم  ءادهش و  ءایـصوا و  و 
دتفاین عمط  هب  تسفن  نیاربانب  سپ  نانآ ، لاح  تّوق  وت و  لاح  فعض  هزادنا  هب  هکنیا  رگید  لیوات  نانآ . رگید  لامعا  هن  دوش ، یم  هتـشون 

يارب ار  تادابع  زا  يزیچ  و  فاصوا ، نآ  تسین  حیحـص  وا  يارب  هک  یفاـصوا  هب  دـسرن  و  درادـن ، ار  شا  تقاـیل  ًاـفاصنا  هک  يزیچ  نآ  هب 
هچرگ دسرب  نآ  هب  مه  گرم  زا  دعب  یگدنز  رد  یتح  یـسک  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  دنوادخ  ّقح  هک  ارچ  دنکن  باسح  رتشیب  دایز و  ادخ 

(. لامعالا ص 630 لابقا  . ) دهد ماجنا  ار  یّمهم  تاعاط  هدیسر و  شا  تیاغ  هب  تادابع  رد 
ثیدح 19675. ۀعیشلا ج14 ص494  لئاسو  لقن  هب  تارایزلا ص 174  لماک  [ 253]

راونالاراحب ج 99. [ 254]
هیآ 115. هرقب  هروس  [ 255]

.61 ثیدح راونالاراحب ج52 ص143  [ 256]
ج43 ص281. راونالاراحب ج101 ص76 ، [ 257]

.77 باب 71 و ص539  باب ۀعیشلا ج14 ص527  لئاسو  هب  دوش  عوجر  [ 258]
.8592 ثیدح ۀعیشلا ج7 ص19  لئاسو  زا  لقن  هب  ، 25 ثیدح یفاک ج2 ص80  [ 259]

. دوش هعجارم  رازم  باتک  راونالا ج 101  راحب  هب  رتشیب  عالطا  يارب  [ 260]
ۀعیشلا ج14 ص74. لئاسو  زا  لقن  هب  تارایزلا ص 293 ، لماک  [ 261]

ثیدح 19758. ۀعیشلا ج14 ص523  لئاسو  زا  لقن  هب  تارایزلا ص294  لماک  [ 262]

.19762 ثیدح ۀعیشلا ج14 ص533  لئاسو  زا  لقن  هب  تارایزلا ص 294  لماک  [ 263]
ثیدح 19767. ۀعیشلا ج14 ص 534  لئاسو  تارایزلا ص296 ، لماک  [ 264]

هروس  ) دـینک ّتبحم  منادـنواشیوخ  ّقح  رد  هک  مهاوخ  یمن  نیا  زج  تلاسر  رجا  امـش  زا  نم  وگب : تّما  هب  ام ) لوسر  يا  : ) همجرت [ 265]
(. هیآ 23 يروش 

تارایزلا ص485 و 490. لماک  [ 266]
. توافت یکدنا  اب  ثیدح 19769  ۀعیشلا ج14 ص 534  لئاسو  [ 267]

. توافت یکدنا  اب  ثیدح 20 ، راونالاراحب ج 1 ص 5  [ 268]
ثیدح 19764. ۀعیشلا ج14 ص533  لئاسو  تارایزلا ص 295 ، لماک  [ 269]

.2 ثیدح راونالاراحب ج 101 ص 356  [ 270]
.19674 ثیدح ۀعیشلا ج 14 ص 493  لئاسو  [ 271]

ثیدح 7. راونالاراحب ج101 ص 376  [ 272]
.4 ثیدح راونالاراحب ج101 ص 364  [ 273]

نیموصعم هّمئا  هرهطم  روبق  ترایز  هب  فّرـشت  ناـکما  يرود ؛ رطاـخ  هب  هکیناـسک  هک : تسا  هدـش  حیرـصت  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  [ 274]
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فرـشم مالـسلا ) مهیلع  ) راهطا هّمئا  يرارذ  روبق  ای  نایعیـش  زا  احلـص  اـملع و  روبق  تراـیز  هب  هاـگ  ره  سپ  دـنرادن ، ار ; مالـسلا ) مهیلع  )
«. دشاب یم  فلؤم  موحرم  زا  حیضوت  نیا   » دننک یم  كرد  ار  مالسلا ) مهیلع   ) راهطا ّمئا 
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