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مالسلا هیلع  قداص  ماما  هریس  رد  ریدغ 

: هدنسیون

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبن  رثوک  ناتسریدغ  زکرم  تاقیقحت  دحاو 
ملس و 

: یپاچ رشان 

 ( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبن (  رثوک  ناتسریدغ  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  قداص  ماما  هریس  رد  20ریدغ 

باتک 20تاصخشم 

ریدغ هعقاو  20نایب 

ریدغ 20يوار 

ریدغ هعقاو  21نایب 

ریدغ هعقاو  رد  لیئربج  23روضح 

ناطیش 25هلان 

ریدغ دیع  هزور  25باوث 

ریدغ يروا  27دای 

نآرق هب  ریدغ  28دانتسا 

... « ُهالْوَم ٌِّیلَعَف  ُهالْوَم  ُتْنُک  ْنَم  » 35يانعم

الوم بصن  زور  ریدغ  37زور 

رذ ملاع  رد  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  نتفرگ  38نامیپ 

ریدغ زور  رد  مدرم  زا  نتفرگ  38نامیپ 

ریدغ ربخ  38راشتنا 

هفیقس نامیپ  هجیتن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  39تداهش 

هلآو هیلعو  هللا  یلصربمایپ  هب  ریدغ  زور  رد  رمع  ياوران  41تمهت 

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  41تیمولظم 

ریدغ زور  رد  سیلبا  42دایرف 

ریدغ دجسم  43یفرعم 

ادخ زور  نیرت  43تمرحابریدغ 

نایناریا زورون  اب  مخ  ریدغ  یخیرات  44نراقت 
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  44تانایب 

زورون اب  مخ  ریدغ  یخیرات  نراقت  44تابثا 

نید ياملع  ناگرزب و  تابثا  44قیقحت و 

یموجن یخیرات و  ظاحل  45زا 

ریدغ دیع  46تمظع 

ریدغ 46دیع 

دوهعم 46دهع 

تسا رورس  يداش و  راهظا  زور  ، ریدغ 46زور 

رگید دیع  هس  زا  لضفا  46ریدغ 

ریدغ دیع  زور  49لامعا 

نتفگ تینهت  49کیربت و 

تئارب نعل و  49تاولص و 

زور نیا  رد  نعل  49رکذ 

یهلا دمح  49رکش و 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  50ترایز 

ریدغ دیع  زور  رد  تدابعو  هزور  51زامن و 

زامن 51تدابع و 

دنوادخ رکش  ناونع  51هبزامن 

ریدغ دجسم  رد  51زامن 

رکش ناونع  هب  52هزور 

لوبقم هرمع ي  دص  جح و  دص  لداعم  52هزور 

تسا هام  تصش  هزور ي  لداعم  52هزور 

ایند رمع  ردق  هب  نتفرگ  53هزور 

ریدغ زور  رد  قداص  ماما  53ترایز 
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ریدغ هعیش ي  55تایصوصخ 

تسین ام  55هعیش 

مارح زا  نتشاد  55هگن 

هعیش نادنمتسم  هب  56هجوت 

57یتسودرایعم

دینک ینتشاد  تسود  بوبحم و  مدرم  دزن  ار  مالّسلا  مهیلع  دّمحم  58لآ 

تیب لها  تنیز  59نایعیش 

هعیش 62تایصوصخ 

دییوگب نخس  ام  تیالو )  ) دروم 62رد 

داد رارق  هضیرف  امش  رب  ار  ام  زا  62يوریپ 

دوش هدیرب  شندرگ  هک  دنک  هدجس  ردقنآ  63رگا 

ترضح نآ  هویش  مالّسلا و  هیلع  یلع  ناتسود  ياه  67هناشن 

ریدغ ناغلبم  68تیبرت 

68هراشا

مکح نب  68ماشه 

هدیبع وبا  اب  70ماشه 

یفریص بیبح  نب  71مثیه 

هفینح وبا  اب  نسح  نب  73لاضف 

یقاّطلا نمؤم  نامعّنلا  نب  دّمحم  رفعج  75وبأ 

ّقح 75هبلاطم 

هرذح یبا  نبااب  75جاجتحا 

ءافلخ 87لهج 

ریدغ بحاص  تیلضفا  تمظع و  90نایب 

مزعلاولوا ءایبنا  زا  90لضفا 
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مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  یصاصتخا  90مان 

ءایبنا زا  91تیلضفا 

مالسلا هیلع  یلع  رد  ربمغیپ  رازه  93تنس 

مالسلا هیلع  هیلع  نینموملاریما  93ماقم 

94تارظانم

یسیع یسوم و  ترضح  زا  رترب  ریدغ  94ثراو 

تیالو 95تمعن 

96فورعم

نید رد  یصخش  يار  ندرکن  97لخاد 

ریدغ بحاص  تنسزا  99يوریپ 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هریس  رد  مدرم  نیرت  99هیبش 

مالسلا هیلع  یلع  نینموملا  ریما  هریس  100شیاتس 

قلخ ادخ و  ربارب  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  كولس  102فیصوت 

نشخ ربز و  سابل  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  104یلع 

دروم جنپ  رد  ( ینامهم  ) همیلو 105بابحتسا 

لاعتم دنوادخ  طسوت  بلطملادبع  ياهتنس  105ءاضما 

تسا تلصخ  هدزاود  اذغ  هرفس  107رد 

تسا تلصخ  هدراهچ  ندرک  باضخ  108رد 

بش زامن  109لیاضف 

هماقا ناذا و  111نیب 

تحیصن 112دنپ و 

دیآ مشوخ  نآ  زا  هک  مراد  نآ  112میب 

مدرم هب  113کمک 

يریدغ 113هقف 
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113هراشا

116ماکحا

هلآو هیلعو  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  يوبن  116هقف 

تفالخ بصغ  زا  سپ  يریدغ  هقف  اب  تفلاخم  يوبن و  هقف  زا  118فارحنا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تایح  رد  يریدغ  هقف  نیبتو  يوبن  119هقف 

120ناذا

هلآو هیلعو  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  يوبن  120هقف 

تفالخ بصغ  زا  سپ  يریدغ  هقف  اب  تفلاخم  يوبن و  هقف  زا  122فارحنا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تایح  رد  يریدغ  هقف  نیبتو  يوبن  123هقف 

حیوارت 123زامن 

هلآو هیلعو  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  يوبن  123هقف 

تفالخ بصغ  زا  سپ  يریدغ  هقف  اب  تفلاخم  يوبن و  هقف  زا  125فارحنا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تایح  رد  يریدغ  هقف  نیبتو  يوبن  126هقف 

تیم زامن  رد  127تاریبکت 

هلآو هیلعو  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  يوبن  127هقف 

تفالخ بصغ  زا  سپ  يریدغ  هقف  اب  تفلاخم  يوبن و  هقف  زا  129فارحنا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تایح  رد  يریدغ  هقف  نیبتو  يوبن  129هقف 

130هعتم

هلآو هیلعو  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  يوبن  130هقف 

تفالخ بصغ  زا  سپ  يریدغ  هقف  اب  تفلاخم  يوبن و  هقف  زا  131فارحنا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تایح  رد  يریدغ  هقف  نیبتو  يوبن  132هقف 

133وضو

هلآو هیلعو  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  يوبن  133هقف 

تفالخ بصغ  زا  سپ  يریدغ  هقف  اب  تفلاخم  يوبن و  هقف  زا  134فارحنا 
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  تایح  رد  يریدغ  هقف  نیبتو  يوبن  135هقف 

136بارش

هلآو هیلعو  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  يوبن  136هقف 

تفالخ بصغ  زا  سپ  يریدغ  هقف  اب  تفلاخم  يوبن و  هقف  زا  137فارحنا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تایح  رد  يریدغ  هقف  نیبتو  يوبن  138هقف 

زامن رد  139فتکت 

هلآو هیلعو  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  يوبن  139هقف 

تفالخ بصغ  زا  سپ  يریدغ  هقف  اب  تفلاخم  يوبن و  هقف  زا  139فارحنا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تایح  رد  يریدغ  هقف  نیبتو  يوبن  140هقف 

140ممیت

هلآو هیلعو  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  يوبن  140هقف 

تفالخ بصغ  زا  سپ  يریدغ  هقف  اب  تفلاخم  يوبن و  هقف  زا  141فارحنا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تایح  رد  يریدغ  هقف  نیبتو  يوبن  142هقف 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  143رهج 

هلآو هیلعو  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  يوبن  143هقف 

تفالخ بصغ  زا  سپ  يریدغ  هقف  اب  تفلاخم  يوبن و  هقف  زا  143فارحنا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تایح  رد  يریدغ  هقف  نیبتو  يوبن  144هقف 

رفس رد  زامن  ندناوخ  144مامت 

هلآو هیلعو  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  يوبن  144هقف 

تفالخ بصغ  زا  سپ  يریدغ  هقف  اب  تفلاخم  يوبن و  هقف  زا  145فارحنا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تایح  رد  يریدغ  هقف  نیبتو  يوبن  146هقف 

 ( مهبولق هفل  ؤم   ) مهس 146طاقسا 

نآ هب  طوبرم  تایآ  نییبت  ریدغ و  148نیرکنم 

اوُرَفَک َنیِذَّلا  148َّنَقیِذُنَلَف 
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اهنورکنی مث  هَّللا  همعن  149نوفرعی 

 ... اوُرَفَک َّمُث  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  150َّنِإ 

ینْسُْحلِاب َبَّذَک  151َو 

ریدغ دض  ياه  هقرف  بهاذم و  اب  151هزرابم 

151هراشا

152هلزتعم

153هئجرم

154هّیردق

155هّیناسیک

156هّیدیز

156تالغ

158هّیفوص

يربتو 160یلوت 

160تیالو

تیالو تایآ  160نیبت 

 ... ًاناسْحِإ ِنْیَِدلاوْلِاب  َو  ًائْیَش  ِِهب  اوُکِرْشُت  َو ال  َهَّللا  اوُدُبْعا  160َو 

 ... ْمُکِّبَر ْنِم  ٌناهْرُب  ْمُکَءاج  ْدَق  ُساَّنلا  اَهَُّیأ  161ای 

 ... ّالِإ اوُفِقُث  ام  َنَْیأ  ُهَّلِّذلا  ُمِهْیَلَع  161ْتَبِرُض 

... هفاک ملسلا  یف  162اولخدا 

 ... َُهلوُسَر َو  َهَّللا  ِعِطُی  ْنَم  َو  ِهَّللا  ُدوُدُح  162َکْلِت 

 ... ًهَغْبِص ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو  ِهَّللا  163َهَغْبِص 

 ... ِهَّللا ِرْکِِذب  ْمُهُبوُلُق  ُّنِئَمْطَت  َو  اوُنَمآ  163َنیذَّلا 

 ... ٍرِصان َو ال  ٍهَّوُق  ْنِم  َُهل  164امَف 

 ... ٌمیقَتْسُم ََّیلَع  ٌطارِص  اذه  165َلاق 
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 ... ای ُلوُقَی  ِهْیََدی  یلَع  ُِملاَّظلا  ُّضَعَی  َمْوَی  165َو 

 ... اهاحُض َو  ِسْمَّشلا  165َو 

 ... ًانَسَح ًادْعَو  ُهانْدَعَو  ْنَمَف  166َأ 

اوُنَمآ َنیِذَّلا  اَهَُّیأ  166ای 

 ... ِِهفْوَج یف  ِنْیَبْلَق  ْنِم  ٍلُجَِرل  ُهَّللا  َلَعَج  167ام 

يوَه اذِإ  ِمْجَّنلا  169َو 

 ... َبَّذَک ْنَِمل  انْدَتْعَأ  َو  ِهَعاَّسلِاب  اوُبَّذَک  169َْلب 

 ... یتَّلا ِهَّللا  َتَرْطِف  ًافینَح  ِنیِّدِلل  َکَهْجَو  170ْمِقََأف 

 ... ْلَعْفَت َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َکَْیِلإ  َلِزْنُأ  ام  ْغِّلَب  ُلوُسَّرلا  170اَهَُّیأ 

 .. ْمِهِروُهُظ ْنِم  َمَدآ  یَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإ  172َو 

 ... ًاحوُن ِِهب  یَّصَو  ام  ِنیِّدلا  َنِم  ْمَُکل  173َعَرَش 

 ... ْمِهِروُهُظ ْنِم  َمَدآ  یَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإ  174َو 

 ... ِهَّللا ِلیبَس  یف  َنوُلِتاقُت  ْمَُکل ال  ام  175َو 

َکِلْبَق ْنِم  َنیِذَّلا  َیِلإ  َو  َکَْیِلإ  َیِحوُأ  175ْدََقل 

تیالو 176تایاور 

تیالو 176نارکنم 

تسادخ لوسر  رکنم  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تیالو  176رکنم 

دنتشگرب نامیا  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  نتفگ  كرت  177اب 

لمع طبح  بجوم  تیالو  رد  178كرش 

تسا ینید  یب  ، تسین ادخ  بناج  زا  هک  یماما  تیالو  179لوبق 

تسا هدرم  تّیلهاج  گرم  181هب 

باذع اب  ربارب  تیالو  182كرت 

رقس هب  تروص  اب  ار  182وا 

تیالو نانمشد  لامعا  183تبقاع 
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دنوادخ رظنم  زا  183هارمگ 

. نادناخ ام  تیالو  اب  رگم  دریذپ  یمن  ار  وا  هبوت  184ادخ 

184نارادمتیالو

مالسلا هیلع  نینموملاریما  تیالو  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  184راختفا 

نادناخ ام  یتسود  تیالو و  184رثا 

دنوادخ بناج  زا  جارعم  رد  تیالو  رما  رب  186دیکات 

تیالو 187ناگتشرف و 

تسا همئا  تیالو  لمعلا  ریخ  یلع  ّیح  زا  188روظنم 

دییوگب نخس  ام  تیالو )  ) دروم 188رد 

تسا تیالو  اعد  یلوبق  188طرش 

تیبلا لها  تیالو  190هعیش و 

منهج شتآ  زا  ینمیا  تیبلا و  لها  190تیالو 

لامعا یلوبق  191تیالو و 

دوش تشهب  دراو  دهاوخ  يرد  ره  192زا 

تیبلا لها  تیالو  رذ و  192ملاع 

یهلا تمعن  نیرتگرزب   ، 194تیالو

تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  هدنب  ندرک  194دازآ 

عّیشت يابفلا  همانسانش و  ، دمحم لآ  رارسأ  196باتک 

دنوادخ ناگدنب و  نیب  196هطساو 

نینمؤملا ریما  تیالو   ، 197تناما

تیالو نانمشد  تیالو و  اب  هتفه  مایا  197طابترا 

رفک نامیا و  كالم  ، 199تیالو

وا زا  دعب  ناماما  تیالو  یلع و  تیالوب  عجا  199ر 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  200هاگیاپ 
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مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  200تیالو 

یبن تیب  هب  دورو  اب  تسیواسم  تیالو  200شریذپ 

لامعا شریذپ  طرش   ، 201تیالو

تسادخ تیالو  نامه  ام  202تیالو 

نید زا  یئزج  202تیالو 

تایح هیام  تیبلا  لها  203تیالو 

یهلا برق  راوج  203رد 

مالسا 204ياهنوتس 

ار امش  داب  204اراوگ 

ام تیالو  رب  205يرادیاپ 

ایند لام  زا  رتهب  206تیالو 

نمؤم 207تاراختفا 

207تئارب

نآرق هاگن  رد  نعل  207ّبس و 

207هراشا

ناطیش 208نعل 

نارفاک 210نعل 

باتک 212لها 

ادخ لوسر  ادخ و  ناگدنهد  213رازآ 

214نارگمتس

نیمز رد  215نارگداسف 

نایوگ 215غورد 

انز هب  ناگدنهد  216تبسن 

216ناقفانم
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تئارب 218تایآ 

218هراشا

نیِّلاَّضلا َو ال  ْمِهْیَلَع  ِبوُضْغَْملا  218ِرْیَغ 

ِهَّللا ِّبُحَک  ْمَُهنوُّبِحُی  ًاداْدَنأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُذِخَّتَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  219َو 

ناطْیَّشلا ِتاوُطُخ  اوُعِبَّتَت  َو ال  ًهَّفاَک  ِمْلِّسلا  ِیف  اوُلُخْدا  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  اَهَُّیأ  219ای 

 ... ِتامُلُّظلا َنِم  ْمُهُجِرْخُی  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  ُِّیلَو  220ُهَّللا 

 ... ْضِرْعََأف ْمِِهبوُلُق  ِیف  ام  ُهَّللا  ُمَلْعَی  َنیِذَّلا  222َکِئلوُأ 

ادیِرَم ًاناطْیَش  َّالِإ  َنوُعَْدی  ْنِإ  َو  ًاثاِنإ  َّالِإ  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعَْدی  223ْنِإ 

اوُنَمآ َّمُث  اوُرَفَک  َّمُث  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  225َّنِإ 

نِْجلا َو  ِسْنِْإلا  َنیِطایَش  اوُدَع  ٍّیَِبن  ِّلُِکل  انْلَعَج  َِکلذَک  226َو 

اِهلاثَْمأ ُرْشَع  َُهلَف  ِهَنَسَْحلِاب  َءاج  226ْنَم 

 ... ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  َیلَع  ََهنامَْألا  اَنْضَرَع  226اَِّنإ 

 ... ًابیِنُم ُهَّبَر  اعَد  ٌّرُض  َناسْنِْإلا  َّسَم  اذِإ  227َو 

يَدُْهلا ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِرابْدَأ  یلَع  اوَُّدتْرا  َنیِذَّلا  َّنِإیَدُْهلا  ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِرابْدَأ  یلَع  اوَُّدتْرا  َنیِذَّلا  َّنِإیَدُْهلا  ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِرابْدَأ  یلَع  اوَُّدتْرا  َنیِذَّلا  َّنِإ 

 ... ْمُکِبوُلُق ِیف  ُهَنَّیَز  َو  َنامیِْإلا  ُمُکَْیِلإ  َبَّبَح  َهَّللا  َّنِکل  231َو 

ِنابِّذَکُت امُکِّبَر  ِءالآ  232ِّيَأِبَف 

 ... اوُرَفَک َنیِذَّلا  ُهوُجُو  ْتَئیِس  ًهَْفلُز  ُْهَوَأر  232اَّمَلَف 

... نیِّجِس یَِفل  ِراَّجُفلا  َباتِک  َّنِإ  233َّالَک 

اهاحُض َو  ِسْمَّشلا  236َو 

ًهَیِماح ًاران  یلْصَت  ٌهَبِصان *  237ٌَهلِماع 

ٌهوُجُو ُّدَوْسَت  َو  ٌهوُجُو  ُّضَیْبَت  237َمْوَی 

ٍرْسُخ یَِفل  َناسْنِْإلا  237َّنِإ 

 .. هِقْوَف ْنِم  ٌجْوَم  ِهِقْوَف  ْنِم  ٌجْوَم  ُهاشْغَی  ٍّیُِّجل  ٍرَْحب  یف  ٍتامُلُظَک  238َْوأ 

يذَْألا َو  ِّنَْملِاب  ْمُکِتاقَدَص  اوُلِطْبُت  اوُنَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهَُّیأ  239ای 
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ِلْوَْقلا ِنَْحل  ِیف  ْمُهَّنَفِرْعََتل  239َو 

 ... َنوُتْؤُی َنیِذَّلا ال  َنیِکِرْشُمِْلل  ٌلْیَو  239َو 

 ... َو ُءاشَت  ْنَم  َکْلُْملا  ِیتْؤُت  ِکْلُْملا  َِکلام  َّمُهَّللا  240لق 

ٍمْلُظِب ْمَُهنامِیإ  اوُسِبْلَی  َْمل  َو  اوُنَمآ  240َنیِذَّلا 

ٍمْلُظِب ٍداْحلِِإب  ِهیِف  ْدِرُی  ْنَم  241َو 

َنیرِفاکِْلل ٍعِقاو  ٍباذَِعب  ٌِلئاس  241َلَأَس 

ِدیِمَْحلا ِطارِص  یِلإ  اوُدُه  َو  ِلْوَْقلا  َنِم  ِبِّیَّطلا  َیِلإ  اوُدُه  242َو 

میحَْجلا ُباحْصَأ  َکِئلوُأ  َنیزِجاعُم  انِتایآ  یف  اْوَعَس  َنیذَّلا  242َو 

َنیِّلَصُْملا َنِم  ُکَن  َْمل  اوُلاق  َرَقَس . ِیف  ْمُکَکَلَس  243ام 

يدْهَأ ِهِهْجَو  یلَع  ابِکُم  یِشْمَی  244ْنَمَف 

اًلیِلَخ ًانالُف  ْذِخََّتأ  َْمل  یِنَتَْیل  یتَلْیَو  244ای 

 ... ِراَّنلا ِیف  ْمُهُهوُجُو  ْتَّبُکَف  ِهَئِّیَّسلِاب  َءاج  ْنَم  244َو 

ینْسُْحلِاب َبَّذَک  247َو 

ِهَْیِلإ ًابیِنُم  ُهَّبَر  اعَد  ٌّرُض  َناسْنِْإلا  َّسَم  اذِإ  247َو 

ٍهَزَُمل ٍهَزَمُه  ِّلُِکل  248ٌلْیَو 

ًادوُعَص 248ُهُقِهْرُأَس 

 ... َو ْمُهُِعبار  َوُه  اَِّلإ  ٍَهثَالث  يوَْجن  ْنِم  ُنوُکَی  249ام 

 ... ُلَّزَنَت ْنَم  یلَع  ْمُکُئَِّبنُأ  250ْلَه 

 ... َْوأ ْمُکِسُفَْنأ  ِیف  ام  اوُدْبُت  ْنِإ  250َو 

َنیِمِّسَوَتُمِْلل ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  251َّنِإ 

ْمَُکلامْعَأ اوُلِطْبُت  َو ال  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  اَهَُّیأ  252ای 

َنیِرِّبَکَتُْملا يَوْثَم  252َسْئِبَلَف 

ٌتاِهباشَتُم ُرَخُأ  254َو 

نآرق رد  تیبلا  لها  254نانمشد 
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نآرق رد  ام  254نمشد 

ِرَکْنُْملا َو  255ِءاشْحَْفلا 

رگمتس نایاوشیپ  ناوریپ  هب  256طوبرم 

دنک انز  ای  دناوخب  زامن  درادن  257یقرف 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  رظنم  زا  تیبلا  لها  258نانمشد 

يدب ره  هشیر  زین  ام  258نمشد 

یگداز مارح  259تامالع 

تسا رفک  تیبلا  لها  ام  اب  259ینمشد 

تانسحزا رپ  وا  259لمع 

رادرم وا  260ندیماشآ 

تسا رتدب  راوخ  بارش  زا  تیبلا  لها  260نمشد 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  هب  تفالخ  نیبصاغ  261هثاغتسا 

رکنم زا  262روظنم 

تشهب هب  دورو  عنام  یمود  یلوا و  263تبحم 

ناطیش زا  رت  263یقش 

تفالخ نابصاغ  265نعاطم 

نعل يربت و  هرابرد  266تایاور 

شاب رازیب  ود  266نآزا 

تسا بجاو  تیبلا  لها  نانمشد  زا  266يرازیب 

. دیوجیمن يرازیب  ام  نانمشد  زا  هک  یسک  دیوگیم  268غورد 

تیبلا لها  نانمشد  نعل  268شزرا 

نعل 270باوث 

دینک راکشآ  اهنآ  زا  ار  دوخ  270يرازیب 

يربت اب  هارمه  271یلوت 
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مالسلا هیلع  نینموملاریما  هریس  رد  272نعل 

تبیغ رصع  رد  278يربت 

نعل بس و  هب  تیبلا  لها  278رما 

تسا یمود  یلوا و  ندرگ  هب  ملاع  رد  یملظ  278ره 

ناطیش ربارب  دنچ  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  نمشد  279باذع 

نعل رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  280هریس 

هجرف هللا  لجع  نامز  ماما  هریس  رد  يربت  280نعل و 

اقلباج رد  تیبلا  لها  نانمشد  285نعل 

همطاف ای  کیملاظ  هللا  نعل  هدنیوگ  نز  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  286تیانع 

هفیقس ریدغ و  ناوریپ  290کیکفت 

290تاداقتعا

رفاک نموم و  291هناشن 

دنک رواب  ار  زیچ  شش  دیاب  291نمؤم 

تسا رفاک  ماما  292رکنم 

یهلا باذع  بجوتسم  نایبصان  اب  292یتسود 

ریدغ بحاص  ترایز  تیمها  293نایب 

نارهم نب  ناوفص  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  ربق  عضوم  نداد  293ناشن 

هدرک كرد  ارالوم  ترایز  قیفوت  ترضح  تمدخ  رد  اهرابدیزی  293نبرمع 

... فجنرد مالسلا  هیلع  نینموملاریما  294نفدم 

ّيرغ رد  ربق  295ود 

مالّسلا مهیلع  مئاق  ربنم  ياجو  نیسح  ترضح  رّهطم  رس  ناکمو  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  295ربق 

دنتفر یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  ترایزب  اهبش  مالّسلا  هیلع  قداص  296ماما 

مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  297مرح 

ریدغاب ینمشد  دمایپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  298تداهش 
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298هراشا

298تداهش

تداهش 300لاح 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  اب  روصنم  نشخ  300ياهدروخرب 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  هناخ  ندز  300شتآ 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  هنابش  301راضحا 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  هزانج  عییشت  ماگنه  هریره ، وبا  301راعشا 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  فیرش  دقرم  ترایز  302شاداپ 

زکرم 304هرابرد 
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  هریس  رد  ریدغ 

باتک تاصخشم 

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  : هسانشرس

یفیرش اضردمحم  / مالسلا هیلع  قداص  ماما  هریس  رد  ریدغ  : روآدیدپ مان  ناونع و 

هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ریدغ -  عوضوم :

1 ص :

ریدغ هعقاو  نایب 

ریدغ يوار 
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یمـشاهلا لضفلا  نب  هّللا  دبع  نع  ریهظ  نب  دّمحم  نع  یفوکلا  میهاربإ  نب  تارف  نع  یمـشاهلا  دیعـس  نب  دمحم  نب  نسحلا  انثدح  لاق : و 
لـضفأ مخ  ریدـغ  موی  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : مالّـسلا  مهیلع  هئابآ  نع  هیبأ  نع  دـمحم  نب  رفعج  قداـصلا  نع 

مویلا وه  يدـعب و  نم  هب  نودـتهی  یتمأل ، املع  بلاط  یبأ  نب  یلع  یخأ  بصنب  هیف  هرکذ  یلاـعت  هّللا  ینرمأ  يذـلا  مویلا  وه  یتمأ و  داـیعأ 
نإ سانلا  رشاعم  مّلس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لاق  مث  انید ، مالـسإلا  مهل  یـضر  و  همعنلا ، هیف  یتمأ  یلع  متأ  نیدلا و  هیف  هّللا  لمکأ  يذلا 
رغلا دـئاق  و  نینمؤملا ، ریمأ  وه  و  یتنـس ؛ نم  هیف  اوفلتخا  اـم  مهل  نیبی  يدـعب ، قلخلا  ماـمإ  وه  یتـنیط و  نم  قلخ  یلع ، نم  اـنأ  ینم و  اـیلع 

، هتببحأ ایلع  بحأ  نم  سانلا  رشاعم  نییدهملا ؛ همئألا  وبأ  و  نیملاعلا ؛ ءاسن  هدیـس  جوز  نییـصولا و  ریخ  نینمؤملا و  بوسعی  و  نیلجحملا ،
هّللا هون  یتح  ضرألا  یف  یتمأل  ایلع  تبصن  ام  هیربلا ، عیمج  یلع  ینافطصا  هوبنلاب و  ینثعب  يذلا  و  لاق : نأ  یلإ  هتضغبأ ، ایلع  ضغبأ  نم  و 

 . هتکئالم یلع  هتیالو  بجوأ  و  هتاوامس ، یف  همساب 

نامرف ارم  یلاعت  يادخ  هک  تسا  يزور  نآ  تسا و  مخ  ریدـغ  دـیع  زور  متما  ياهدـیع  نیرتهب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
نید ادخ  هک  تسا  يزور  نآ  ودنوش  يربهر  واب  نم  زا  سپ  ات  متما  تماما  يارب  منک  بصن  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مردارب  داد 

یتسارب مدرم  ناهورگ  يا  دومرف  سپس  تخاس  اهنآ  هدیدنسپ  نید  ار  مالـسا  متما و  رب  ار  تمعن  نآ  رد  درک  مامت  درک و  لماک  نآ  رد  ار 
دنک نایب  اهنآ  يارب  دوش  فالتخا  دروم  تنـس  زا  هچنآ  تسا  قلخ  ماما  نم  زا  دعب  هدش و  قلخ  نم  لگ  زا  یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع 
ربهر ناماما  ردپ  تسنایملاع و  نانز  هدیـس  رهوش  نییـصو و  رتهب  نینمؤم و  بوسعی  تسنادیفـسور و  تسد و  ياوشیپ  نانمؤم و  ریما  وا  و 
واـب ددـنویپ  یلعب  هک  ره  مراد  شنمـشد  دراد  نمـشد  ار  یلع  هک  ره  مراد و  شتـسود  دراد  تسود  ار  یلع  هک  ره  مدرم  ناـهورگ  تسا ،

هک ره  منک و  یتسود  وا  اب  دنک  يراد  تسود  یلع  اب  هک  ره  منک و  افج  واب  دنک  افج  یلعب  هک  ره  مربب  وا  زا  دربب  یلع  زا  هک  ره  مدنویپ و 
زا رگم  دـنیاین  رهـشب  تسنآ و  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  متمکح و  رهـش  نم  مدرم  ناـهورگ  يا  مزرو  توادـع  وا  اـب  دزرو  توادـع  یلع  اـب 
رب هدرک و  توبنب  ثوعبم  ارم  هک  نادب  مدرم  ناهورگ  يا  تسا ، نمشد  یلع  اب  هتـشاد و  تسود  ارم  دراد  نامگ  هک  ره  دیوگغورد  شرد 
رب ار  شتیـالو  درک و  دـنلب  اهنامـسآ  رد  ار  شماـن  ادـخ  هکنآ  اـت  مدراـمگن  تفـالخب  نیمز  رد  متما  يارب  ار  یلع  نم  هدـیزگرب  قلخ  همه 

 . دومن بجاو  هکئالم 

102 ص : ج 2 ، تازجعملا ، صوصنلاب و  هادهلا  تابثإ 

126 ص : نتم ، يا ، هرمک  همجرت  قودصلل / )  ) یلامألا

ریدغ هعقاو  نایب 

تاحودـلاب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رمأ  هیالولاب - هیـآلا  هذـه  تلزن  اـمل  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  وبأ  لاـق  لاـق : لاـمجلا  ناوفـص  نع 
تنک نمف  لاق : یلب ، اولاق : ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  تسل  سانلا أ  اهیأ  لاق : مث  هعماـج ، هالـصلا  يدون  مث  تمقف  مخ  ریدـغ  تاـحود 

ءاج یتح  ملکتی  و ال  هعیاب ، الإ  دـحأ  یجی ء  سانلا ال  هعیاب  و  هتعیبب - سانلا  رمأ  مث  هاداع ، نم  داع  هالاو و  نم  لاو  بر  هالوم ، یلعف  هالوم 
هیالولاب ایلع  عیاب  لاقف : رمع  ءاج  مث  هلوسر  نم  هللا و  نم  لاقف : هلوسر  نم  و  أ ]  ] هللا نم  لاقف : هیالولاب ، ایلع  عیاب  رکب  اب  اـی  لاـقف : رکب ، وبأ 

مث همع - نبا  یعبـضب  عفری  ام  دـشل  رکب : یبأل  لاقف  ایقتلاف - هیفطع  ینث  مث  هلوسر ، نم  هللا و  نم  لاـقف : هلوسر  نم  و  أ ]  ] هللا نم  لاـقف : هب ،
رکسعلا نم  تجرخ  ینإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  لاقف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلإ  عجر  نأ  ثبل  امف  رکسعلا ، نم  ابراه  جرخ 

هللا ص لوسر  دقع  دقل  لاقف : احیر - مهبیطأ  اهجو و  سانلا  نسحأ  نم  لجرلا  و  هنم ، نسحأ  رأ  مل  ضیب  بایث  هیلع  الجر  تیأرف  هجاحل -
لاق مث  رفکتف  هلحت  نم  لوأ  نوکت  نأ  رذـحاف  لیئربج  كاذ  لاق : ال ، لاق : كاذ  نم  يردـت  رمع أ  ای  لاقف : رفاک ، الإ  هلحی  ـال  ادـقع  یلعل 
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مکدحأ نإ  و  هقح ، ذخأ  یلع  ردق  امف  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلعل  نودهشی  لجر - فلأ  رـشع  انثا  ریدغلا  رـضح  دقل  هللا ع : دبع  وبأ 
(2  .) مالسلا هیلع  یلع  یف  َنُوِبلاْغلا  ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإَف  هقح ، ذخأیف  نادهاش  هل  لاملا و  هل  نوکی 

2 ص :
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، دـش لزان  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  نوچ  دومرف : یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ لاّـمج  نارهم  نب  ناوفص 
یمن ار  نآ  رفاک  زج  وا  زا  سپ  هک  دـنک  مکحم  ار  تیالو  يا  هنوگ  هب  درم ، نیا  يارب  ربمایپ ، نیا  تفگ : تساخرب و  مدرم  ناـیم  زا  يدرم 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  یمود  دش و  تکاس  درم  نآ  یتسیک ؟ وت  ادـخ ، هدـنب  يا  تفگ : دـمآ و  درم  نآ  دزن  یمود  دـیاشگ .
ار تیالو  يا  هنوگ  هب  درم ، نیا  يارب  ربمایپ  نیا  اقح  تفگ : یم  هک  یلاح  رد  مدـید  مدرم  ناـیم  ار  يدرم  ادـخ ، لوسر  يا  تفگ : دـمآ و 

نیا هک  یـشاب  یناسک  زا  هک  نیا  زا  سرتب  سپ  دوب . لیئربج  وا  ینالف ، دومرف : ادـخ  ربمایپ  دـیاشگ . یمن  ار  نآ  رفاـک  زج  هک  دـنک  مکحم 
.« ددرگرب دیاشگب و  ار  هدش  مکحم  تیالو 

1080 ص : ج 30 ، هعیشلا ،) ثیداحأ  عماج  همجرت   ) هعیش هقف  عبانم  (1)

329 ص : ج 1 ، یشایعلا ، ریسفت  (2)

ریدغ هعقاو  رد  لیئربج  روضح 

َال ًهَدـْقُع  ِلُجَّرلا  اَذَِـهل  ُلوُسَّرلا  اَذَـه  َدَـقَع  ْدََـقل  َلاَقَف : ِساَّنلا  ِِبناَج  ْنِم  ٌلُجَر  َماَق  ُماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ٍِّیلَِعل  ُهَیاـَلَْولا  َِتلََزن  اََّمل  : » ُلوُقَی ُُهتْعِمَـس  َو  َلاَـق :
. َتَکَسَف َْتنَأ ؟ ْنَم  ِهَّللا ، َْدبَع  اَی  َُهل : َلاَقَف  ِیناَّثلا  ُهَءاَجَف  ٌِرفاَک ، اَّلِإ  ُهَدَْعب  اَهُّلُحَی 

اَذَـه َدَـقَع  ْدََـقل  ُلوُقَی : َوُه  َو  ِساَّنلا  ِِبناَـج  ِیف  اًـلُجَر  ُْتیَأَر  یِّنِإ  ِهَّللا ، َلوُسَر  اَـی  َلاَـقَف : ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُـسَر  َیلِإ  ِیناَّثلا  َعَـجَرَف 
. َهَدْقُْعلا ُّلُحَی  ْنَّمِم  َنوُکَت  ْنَأ  َكاَّیِإَف  ُلِیئَْربَج ، َِکلَذ  ُناَُلف ، اَی  َلاَقَف : ٌِرفاَک . اَّلِإ  اَهُّلُحَی  َال  ًهَدْقُع  ِلُجَّرلا  اَذَِهل  ُلوُسَّرلا 

« َصَکَنَف

3 ص :
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، دـش لزان  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  نوچ  دومرف : یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ لاّـمج  نارهم  نب  ناوفص 
ار نآ  رفاک  زج  وا  زا  سپ  هک  دـنک  یم  مکحم  ار  تیالو  يا  هنوگ  هب  درم ، نیا  يارب  ربماـیپ ، نیا  تفگ : تساـخرب و  مدرم  ناـیم  زا  يدرم 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  یمود  دش و  تکاس  درم  نآ  یتسیک ؟ وت  ادخ ، هدنب  يا  تفگ : دمآ و  درم  نآ  دزن  یمود  دنک . یمن  ضقن 
يا هنوـگ  هب  درم ، نیا  يارب  ربماـیپ  نیا  اـقح  تفگ : یم  هک  یلاـح  رد  مدـید  مدرم  ناـیم  ار  يدرم  ادـخ ، لوـسر  يا  تفگ : دـمآ و  هلآ  و 

یناسک زا  هک  نیا  زا  سرتب  سپ  دوب . لیئربج  وا  ینالف ، دومرف : ادـخ  ربمایپ  دـنک . یمن  ضقن  ار  نآ  رفاـک  زج  هک  دـنک  مکحم  ار  تیـالو 
(1 .«) ددرگرب دنک و  ضقن  ار  هدش  مکحم  تیالو  نیا  هک  یشاب 

تاحودـلاب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رمأ  هیالولاب - هیـآلا  هذـه  تلزن  اـمل  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  وبأ  لاـق  لاـق : لاـمجلا  ناوفـص  نع 
تنک نمف  لاق : یلب ، اولاق : ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  تسل  سانلا أ  اهیأ  لاق : مث  هعماـج ، هالـصلا  يدون  مث  تمقف  مخ  ریدـغ  تاـحود 

ءاج یتح  ملکتی  و ال  هعیاب ، الإ  دـحأ  یجی ء  سانلا ال  هعیاب  و  هتعیبب - سانلا  رمأ  مث  هاداع ، نم  داع  هالاو و  نم  لاو  بر  هالوم ، یلعف  هالوم 
هیالولاب ایلع  عیاب  لاقف : رمع  ءاج  مث  هلوسر  نم  هللا و  نم  لاقف : هلوسر  نم  و  أ ]  ] هللا نم  لاقف : هیالولاب ، ایلع  عیاب  رکب  اب  اـی  لاـقف : رکب ، وبأ 

مث همع - نبا  یعبـضب  عفری  ام  دـشل  رکب : یبأل  لاقف  ایقتلاف - هیفطع  ینث  مث  هلوسر ، نم  هللا و  نم  لاـقف : هلوسر  نم  و  أ ]  ] هللا نم  لاـقف : هب ،
رکسعلا نم  تجرخ  ینإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  لاقف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلإ  عجر  نأ  ثبل  امف  رکسعلا ، نم  ابراه  جرخ 

هللا ص لوسر  دقع  دقل  لاقف : احیر - مهبیطأ  اهجو و  سانلا  نسحأ  نم  لجرلا  و  هنم ، نسحأ  رأ  مل  ضیب  بایث  هیلع  الجر  تیأرف  هجاحل -
لاق مث  رفکتف  هلحت  نم  لوأ  نوکت  نأ  رذـحاف  لیئربج  كاذ  لاق : ال ، لاق : كاذ  نم  يردـت  رمع أ  ای  لاقف : رفاک ، الإ  هلحی  ـال  ادـقع  یلعل 

مکدحأ نإ  و  هقح ، ذخأ  یلع  ردق  امف  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلعل  نودهشی  لجر - فلأ  رـشع  انثا  ریدغلا  رـضح  دقل  هللا ع : دبع  وبأ 
(2  .) مالسلا هیلع  یلع  یف  َنُوِبلاْغلا  ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإَف  هقح ، ذخأیف  نادهاش  هل  لاملا و  هل  نوکی 

4 ص :
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1080 ص : ج 30 ، هعیشلا ،) ثیداحأ  عماج  همجرت   ) هعیش هقف  عبانم  (1)

329 ص : ج 1 ، یشایعلا ، ریسفت  (2)

ناطیش هلان 

َیلِإ َِطبْهُأ  َمْوَی  َو  َنُِعل ، َمْوَی  ٍتاَّنَر : ََعبْرَأ  َّنَر  ِهَّللا  ُّوُدَع  َسِیْلبِإ  َّنِإ  :» ِهِیبَأ ْنَع  ٍدَّمَُحم ، ُْنب  ُرَفْعَج  ِینَثَّدَح  َلاَق : َهَقَدَص  ُْنب  ُهَدَعْـسَم  ِینَثَّدَـح  َو  َلاَق :
« . ِریِدَْغلا َمْوَی  َو  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َثُِعب  َمْوَی  َو  ِضْرَْألا ،

دش و هدنکفا  نیمز  هب  هک  یماگنه  و  دش ، هدنار  نیرفن و  هک  يزور  راب  نیتسخن  درک : نویـش  هلان و  راب  راهچ  ناطیـش  : » دومرف قداص  ماما 
«. ریدغ زور  دش و  هتخیگنارب  يربمایپ  هب  دمحم  هک  ینامز 

10 ص : نتم ، هثیدحلا ،) ط -   ) دانسإلا برق 

ریدغ دیع  هزور  باوث 

هیلع ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍدِشاَر  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِهِّدَج  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِمِساَْقلا  ِنَع  ٍمِشاَه  ُْنب  ُمیِهاَْربِإ  اَنَثَّدَح  َلاَق  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدْعَـس  اَنَثَّدَـح  َلاَق  هر  ِیبَأ 
ٌمْوَی َلاَق  َوُه  ٍمْوَی  ُّيَأ  َو  َُهل  ُْتُلق  َلاَق  اَمُُهفَرْـشَأ  َو  اَمُهُمَظْعَأ  ُنَسَح  اَی  ْمَعَن  َلاَق  ِْنیَدـیِْعلا  ُْریَغ  ٌدـیِع  َنیِِملْـسُْمِلل  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  َلاَـق : مالـسلا 
ِيذ ْنِم  َرَـشَع  َهَِیناَمَث  ُمْوَی  َوُه  َو  ُروُدَـت  َماَّیَْألا  َّنِإ  َلاَـق  َوُه  ٍمْوَی  ُّيَأ  َو  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  ِساَّنلا  یَلَع  ًاـمَلَع  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َبُِصن 
ِهَّللا َیلِإ  ُأَّرَبَتَت  َو  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِهِیف  َهاَلَّصلا  ُِرثُْکت  َو  ُنَسَح  اَی  ُهُموُصَت  َلاَق  ِهِیف  َعَنْـصَن  ْنَأ  اََنل  یِغَْبنَی  اَم  َو  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  َلاَق  ِهَّجِْحلا 

اَم ُْتُلق  َلاَق  ًادیِع  َذَخَُّتی  ْنَأ  ُّیِـصَْولا  ِهِیف  ُماَُقی  َناَک  يِذَّلا  ِمْوَْیلِاب  َءاَیِـصْوَْألا  ُُرمْأَت  َْتناَک  مالـسلا  مهیلع  َءاَِیْبنَْألا  َّنِإَف  ْمُهَّقَح  َدَـحَج  َو  ْمُهَمَلَظ  ْنَّمِم 
یلص ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُهَُّوبُّنلا  ِهِیف  َْتلِْزنُأ  يِذَّلا  ُمْوَْیلا  َوُه  ُهَّنِإَف  ٍبَجَر  ْنِم  َنیِرْشِع  َو  ٍهَْعبَس  ِمْوَی  َماَیِص  ْعَدَت  َال  َو  ًارْهَش  َنیِّتِس  ُماَیِـص  َلاَق  اَّنِم  ُهَماَص  ْنَِمل 

(1 .) ْمَُکل ًارْهَش  َنیِّتِس  ُْلثِم  ُُهباََوث  َو  هلاو  هیلع  هللا 

5 ص :
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؟ دـنراد يرگید  دـیع  نابرق  رطف و  دـیع  زجب  ناناملـسم  ایآ  موش ، تیادـف  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگ : یم  دـشار  نب  نسح 
نانمؤم ریما  هک  يزور  دومرف : تسا ؟ يزور  هچ  نآ  متفگ : تساهنآ . زا  رتردقنارگ  رت و  گرزب  هک  تسا  يدیع  نسح ! يا  يرآ ، دومرف :

زور نآ  ددرگ و  یم  اـهزور  : دوـمرف تسا ؟ يزور  هچ  نآ  موـش ، تیادـف  مـتفگ : دـیدرگ . بـصن  مدرم  ياوـشیپ  ناوـنع  هـب  مالـسلا  هـیلع 
هزور ار  زور  نآ  نسح ، يا  دوـمرف : میهد ؟ ماـجنا  زور  نآ  رد  تسا  راوازـس  یلمع  هچ  موـش ، تیادـف  متفگ : تسا . هّجحلا  يذ  مهدـجیه 
راکنا ار  ناشّقح  دندرک و  متـس  نانآ  هب  تبـسن  هک  یناسک  زا  و  تسرفب ، دورد  رایـسب  شنادناخ  هلاو و  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  رب  و  ریگب ،

. دنریگب دیع  دنا  هدیـسر  تیاصو  هب  نآ  رد  هک  ار  يزور  هک  دنداد  یم  نامرف  دوخ  يایـصوا  هب  ناربمایپ  همه  اریز  يوجب ، يرازیب  دندومن 
و تشاد ، دهاوخ  ار  هام  تصـش  هزور  شاداپ  دومرف : دراد ؟ یـشاداپ  هچ  دریگب  هزور  ار  زور  نآ  هک  ام  زا  یـسک  متفگ : دیوگ : یم  يوار 
هدـش و هداتـسرف  ورف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  رب  تّوـبن  هک  تسا  يزور  نآ  اریز  نکم ، كرت  زین  ار  بـجر  مـتفه  تـسیب و  زور  هزور 

. تسامش يارب  هام  تصش  هزور  باوث  دننام  شباوث 

َرَمُع ِْنب  ِلَّضَفُْملا  ِنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُِّیفوُْکلا  ٍِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَح  َلاَق  ِمِساَْقلا  ِیبَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَـح  َلاَق  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَـح 
(2 .) ًهَنَس َنیِّتِس  ُهَراَّفَک  ٍّمُخ  ِریِدَغ  ِمْوَی  ُمْوَص  َلاَق : مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 

. دوب دهاوخ  لاس  تصش  ناهانگ  هراّفک  مخ  ریدغ  زور  هزور  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رمع  نب  لّضفم 

74 ص : صنلا ، لامعألا ، باقع  لامعألا و  باوث  ( 1)

6 ص :
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75 ص : صنلا ، لامعألا ، باقع  لامعألا و  باوث  ( 2)

ریدغ يروا  دای 

ٍّمُخ ِریِدَغ  ِمْوَی  ِیف  ٍِّیلَع  ِیف  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َلْوَق  اُولَفْغَأ  ِساَّنِلل  ُلوُقَی  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق : ِّیِْطبِْقلا  ٍدَّمَُحم  ْنَع 
ًاناَکَم ْدِجَی  ْمَلَف  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  َُونْدَِیل  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َءاَجَف  ُهَنوُدوُعَی  ُساَّنلا  یَتَأ  َمیِهاَْربِإ  ِّمُأ  َِهبَرْـشَم  َمْوَی  َُهلْوَق  اُولَفْغَأ  اَمَک 

َْنَیب ٌّیَح  اَنَأ  َو  ْمِِهب  َنوُّفِخَتْسَت  ِیْتَیب  ُلْهَأ  اَذَه  ِساَّنلا  َرَشْعَم  اَی  َلاَق  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَِعل  َنوُجِْرُفی  َال  ْمُهَّنَأ  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َيأَر  اَّمَلَف 
َو ُهاَّلَوَت  َو  ٍِّیلَِعب  َّمَْتئا  ِنَِمل  َهَّبَحَْملا  َو  َّبُْحلا  َو  يَرُْشْبلا  َو  َناَوْضِّرلا  َو  َهَحاَّرلا  َو  َحْوَّرلا  َّنِإ  ْمُْکنَع  ُبیِغَی  َال  َهَّللا  َّنِإَف  ُْتبِغ  ِْنَئل  ِهَّللا  َو  اَمَأ  ْمُْکیَناَرْهَظ 

ْنِم یِّنَأـِل  َمیِهاَْربِإ  ِیف  يَرَج  ٌلَـثَم  یِّنِم  ُهَّنِإَـف  ِینَِعبَت  ْنَمَف  یِعاَْـبتَأ - ْمُهَّنَأـِل  ِیتَعاَفَـش  ِیف  ْمُهَلِخْدُأ  ْنَأ  َّیَلَع  ٌّقَـح  ِهِدـَْعب  ْنِم  ِءاَیِـصْوَْأِلل  َو  ُهـَل  َمَّلَس 
ْنِم اهُضَْعب  ًهَّیِّرُذ  یِّبَر - ِلْوَق  ُقیِدْصَت  ٌلْضَف  َُهل  ِیلْـضَف  َو  ُْهنِم  ُلَْضفَأ  اَنَأ  َو  ِیلْـضَف  ُُهلْـضَف  َو  ُُهتَّنُـس  ِیتَّنُـس  َو  ُُهنیِد  ِینیِد  َو  یِّنِم  ُمیِهاَْربِإ  َو  َمیِهاَْربِإ 

. ُساَّنلا ُهَداَع  َنیِح  َمیِهاَْربِإ  ِّمُأ  َِهبَرْشَم  ِیف  ُهَلْجِر  َتَْبثَأ  ْدَق  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک  َو  ٌمِیلَع  ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  ٍضَْعب 

ریدغ زور  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هراب  رد  ار  گرزب  ربمغیپ  شیامرف  دومرف  یم  مدرمب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینـش  دیوگ  یطبق  دّـمحم 
ياج ادخ  لوسر  کیدزنب  هک  دمآ  مالّسلا  هیلع  یلع  دندوب و  هدمآ  وا  تدایعب  مدرم  هک  میهاربا  ما  هبرـشم  زور  دننام  دیدرک  شومارف  مخ 

هک ار  ینانیا  ناـمدرم  هورگ  يا  دومرف  دـنهد  یمن  هار  مالّـسلا  هیلع  یلعب  مدرم  دومرف  هدـهاشم  ادـخ  ربمغیپ  نوچ  دـندادن  شیاـج  دریگ و 
ناهن امـش  زا  دنوادخ  موش  ناهنپ  امـش  زا  رگا  دـنگوس  ادـخب  مهاوخیم  ار  ناشیا  تمظع  تعفر و  نم  دـننم  تیب  لها  دیرامـش  یم  کبس 

واب هتشاد و  تسود  اریو  دیامن و  يوریپ  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  تسیسک  يارب  تبحم  تراشب و  ناوضر و  تحار و  حور و  دنام  دهاوخن 
يوریپ ارم  هک  یسک  دننم و  ناوریپ  ناشیا  هکنیا  يارب  منک  لخاد  دوخ  تعافش  رد  ار  اهنآ  هک  تسا  نم  رب  دشاب  هدرپسرـس  شنانیـشناج  و 
تـسوا نید  نم  نید  تسا و  نم  زا  میهاربا  میهاربا و  زا  نم  نوچ  هدـش  دراو  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  هراب  رد  هک  روط  ناـمه  تسنم  زا  دـنک 

ًهَّیِّرُذ دـیامرف  یم  هک  تسا  راـگدرورپ  شیاـمرف  هاوگب  وا  رب  نم  يرترب  مرترب و  وا  زا  نم  تسنم و  يرترب  وا  يرترب  يو و  شور  نم  شور 
میهاربا ما  هبرشم  رد  ار  شکرابم  ياهاپ  ار  ادخ  ربمغیپ  مدرم  ندرک  تدایع  ینارنخـس و  نیا  ماگنه  ٌمِیلَع و  ٌعیِمَـس  ُهَّللا  َو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُـضَْعب 

ایندـب اجنآ  رد  ادـخ ، لوسر  رـسپ  میهاربا  هک  دوب  ییاج  نامه  نآ  هدـش و  یم  هدـیمان  مان  نیاب  مرکا  ربمغیپ  هناخ  زا  هفرغ   ) دوب هدرک  زارد 
(. دوب هدمآ 

7 ص :
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34 ص : هعیشلا ، لئاضف 

نآرق هب  ریدغ  دانتسا 

ْنَع ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ًاـعیِمَج  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  یَیْحَی  ُنـْب  ُدَّمَُحم  َو  یَـسیِع  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  ٍلْهَـس  ْنَـع  ُهُْریَغ  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُنـْب  ُدَّمَُحم 
مالسلا هیلع  یَسُوم  یَصْوَأ  َلاَق : مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِمَْلیَّدلا  ِیبَأ  ِْنب  ِدیِمَْحلا  ِْدبَع  ْنَع  وٍرْمَع  ِْنب  ِمیِرَْکلا  ِْدبَع  َو  ٍِرباَج  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ 

ْنَم ُراَتْخَی  ُهَرَیِْخلا  َُهل  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  یَـسُوم  َِدلَو  َیلِإ  َال  َو  ِهَِدلَو  َیلِإ  ِصُوی  َْمل  َو  َنوُراَه  ِدـَلَو  َیلِإ  ٍنُون  ُْنب  ُعَشُوی  یَـصْوَأ  َو  ٍنُون  ِْنب  َعَشُوی  َیلِإ 
َفْوَس ُهَّنِإ  ْمَُهل  ُحیِسَْملا  َلاَق  مالسلا  هیلع  َحیِسَْملا  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َثََعب  ْنَأ  اَّمَلَف  مالـسلا  هیلع  ِحیِـسَْملِاب  ُعَشُوی  َو  یَـسُوم  َرََّشب  َو  ُءاَشَی  ْنَّمِم  ُءاَشَی 
ِهِدَْعب ْنِم  ْتَرَج  َو  ْمُکِرْذُع - َو  يِرْذُع  َو  ْمُکِقیِدْصَت  َو  یِقیِدْصَِتب  ُء  یِجَی  مالـسلا  هیلع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْدلُو  ْنِم  ُدَمْحَأ  ُهُمْـسا  ٌِّیبَن  يِدـَْعب  ْنِم  ِیتْأَی 

ِّلُک ُْملِع  ِِهب  ُمَْلُعی  يِذَّلا  ُباَتِْکلا  َوُه  َو  َرَبْکَْألا  َمْسِالا  اوُظِفُْحتْسا  ُمُهَّنَِأل  َنیِظَفْحَتْسُْملا  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُمُهاَّمَس  اَمَّنِإ  َو  َنیِظَفْحَتْـسُْملا  ِیف  َنیِّیِراَوَْحلا  ِیف 
ُرَبْکَْألا ُمْسِالا  ُباَتِْکلا  « 1  » َنازیِْملا َو  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  َو  َِکْلبَق ... * ْنِم  اًلُـسُر  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُلوُقَی  ِءاَِیْبنَْألا  َعَم  َناَک  يِذَّلا  ٍء  ْیَش 
َرَبْخَأَف مالـسلا  هیلع  َمیِهاَْربِإ  َو  ٍْبیَعُـش  َو  ٍحـِلاَص  ُباَتِک  اَهِیف  َو  ٍحُون  ُباَتِک  اَهِیف  ُناَقْرُْفلا  َو  ُلیِْجنِْإلا  َو  ُهاَرْوَّتلا  َباَتِْکلا  یَعْدـُی  اَّمِم  َفِرُع  اَـمَّنِإ  َو 

َو ُرَبْکَْألا  ُمْسِالا  َمیِهاَْربِإ  ُفُحُـص  اَـمَّنِإ  َمیِهاَْربِإ  ُفُحُـص  َْنیَأَـف  « 2  » یـسُوم َو  َمیِهاْربِإ  ِفُحُـص  یلوُأـْلا  ِفُـحُّصلا  یَِفل  اذـه  َّنِإ  َّلَـج  َو  َّزَع  ُهَّللا 
َّلَج َو  َّزَع  ُهَّللا  َثََعب  اَّمَلَف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  َیلِإ  اَهوُعَفَد  یَّتَح  ٍِملاَـع  َدـَْعب  ٍِملاَـع  ِیف  ُهَّیِـصَْولا  ِلَزَت  ْمَلَف  ُرَبْکَأـْلا  ُمْساـِلا  یَـسُوم  ُفُحُص 
ُهَّللا َلَْزنَأ  َُّمث  ِِهلِیبَس  ِیف  َدَهاَج  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َیلِإ  اَعَد  َو  َلِیئاَرْسِإ  ُوَنب  َُهبَّذَک  َو  َنیِظِفْحَتْسُْملا  َنِم  ُبِقَْعلا  َُهل  َمَلْـسَأ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ًادَّمَُحم 

َلْـضَف َنُوفِْرعَی  َال  َو  ٌِّیبَن  ْمِْهَیلِإ  ْثَْعُبی  َْمل  َو  - ٌباَـتِک ْمِهِیف  ْنُکَی  َْمل  ٌهاَـفُج  ٌمْوَق  َبَرَْعلا  َّنِإ  ِّبَر  َلاَـقَف  َکِّیِـصَو  َلْـضَف  ِْنلْعَأ  ْنَأ  ِْهیَلَع  ُهُرْکِذ  َّلَـج 
ٌمالَس ُْلق  َو  « 3  » ْمِْهیَلَع ْنَزْحَت  َو ال  ُهُرْکِذ - َّلَج  ُهَّللا  َلاَقَف  ِیْتَیب  ِلْهَأ  ِلْـضَِفب  ْمُُهتْرَبْخَأ  اـَنَأ  ْنِإ  ِیب  َنُونِمُْؤی  اـَل  َو  ْمُهَفَرَـش  اـَل  َو  ِءاَِـیْبنَْألا ع  ِتاَُّوُبن 

ُهَّللا َلاَقَف  َنُولوُقَی  اَم  َو  َِکلَذ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َِملَعَف  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ُقاَفِّنلا  َعَقَوَف  ًارْکِذ  ِهِّیِـصَو  ِلْضَف  ْنِم  َرَکَذَف  « 4  » َنوُمَْلعَی َفْوَسَف 
ْمُهَّنَِکل َو  َنوُدَـحْجَی  ِهَّللا  ِتایِآب  َنیِِملاَّظلا  َّنِکل  َو  َکَنُوبِّذَُـکی  ْمُهَّنِإَف ال  َنُولوُقَی  اِمب  َكُرْدَـص  ُقیِـضَی  َکَّنَأ  ُمَْلعَن  ْدََـقل  َو  ُدَّمَُحم  اَی  ُهُرْکِذ  َّلَـج 

ِلْضَف ِیف  ًاْئیَش  ْمَُهل  ُجِرُْخی  ُلاَزَی  َال  َو  ٍضَْعب  یَلَع  ْمِهِضْعَِبب  ُنیِعَتْـسَی  َو  ْمُهُفَّلَأَتَی  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک  َو  ْمَُهل  ٍهَّجُح  ِْریَِغب  َنوُدَحْجَی 
َکِّبَر یلِإ  َو  ْبَْصناَف  َتْغَرَف  اذِإَف  ُهُرْکِذ - َّلَج  ُهَّللا  َلاَـقَف  ُهُسْفَن  ِْهَیلِإ  ْتَیُِعن  َو  ِِهتْوَِمب  َِملْعُأ  َنیِح  ْمِْهیَلَع  َّجَـتْحاَف  ُهَروُّسلا  ِهِذَـه  َْتلََزن  یَّتَح  ِهِّیِـصَو 
ُهَالْوَم ٌِّیلَعَف  ُهَالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  َلاَقَف  ًهَِیناَلَع  ُهَلْـضَف  ْمُهِْملْعَأَف  َکَّیِـصَو  ِْنلْعَأ  َو  َکَمَلَع  ْبَْصناَـف  َتْغَرَف  اَذِإ  ُلوُقَی  « 5  » ْبَغْراَف
ْنَِمب ُضِّرَُعی  ٍراَّرَِفب  َْسَیل  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُهُّبُِحی  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ُّبُِحی  اًـلُجَر  َّنَثَْعبَأـَل  َلاَـق  َُّمث  ٍتاَّرَم  َثاََـلث  ُهاَداَـع  ْنَم  ِداَـع  َو  ُهـالاَو  ْنَم  ِلاَو  َّمُهَّللا 

َساَّنلا ُبِرْـضَی  يِذَّلا  َوُه  اَذَه  َلاَق  َو  ِنیِّدلا  ُدوُمَع  ٌِّیلَع  َلاَق  َو  َنِینِمْؤُْملا  ُدِّیَـس  ٌِّیلَع  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  َلاَق  َو  ُهَنُونِّبَُجی  َو  َُهباَحْـصَأ  ُنِّبَُجی  َعَجَر 
َّلَج َو  َّزَع  ِهَّللا  َباَتِک  اوُّلِـضَت - َْنل  اَمِِهب  ُْمتْذَخَأ  ْنِإ  ِْنیَْرمَأ  ْمُکِیف  ٌكِراَت  یِّنِإ  َلاَق  َو  َلاَم  اَمَْنیَأ  ٍِّیلَع  َعَم  ُّقَْحلا  َلاَق  َو  يِدـَْعب  ِّقَْحلا  یَلَع  ِْفیَّسلِاب 
َّلَج ِهَّللا  ُباَتِک  ِناَلَقَّثلا  َو  ِْنیَلَقَّثلا  ِیف  ُْمْتلَعَف  اَّمَع  ْمُُکلَأْسَأَف  َضْوَْحلا  َّیَلَع  َنوُدِرَتَس  ْمُکَّنِإ  ُْتغََّلب  ْدَـق  َو  اوُعَمْـسا  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  ِیتَْرتِع  ِیْتَیب  َلـْهَأ  َو 

يِذَّلا ِباَتِْکلِاب  َو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا  ِلْوَِقب  ُهَّجُْحلا  ِتَعَقَوَف  ْمُْکنِم  ُمَلْعَأ  ْمُهَّنِإَف  ْمُهوُمِّلَُعت  َال  َو  اوُِکلْهَتَف  ْمُهوُِقبْـسَت  اَـلَف  ِیْتَیب  ُلـْهَأ  َو  ُهُرْکِذ 
ْمُکَرِّهَُطی َو  ِْتیَْبلا  َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اـمَّنِإ  ِنآْرُْقلاـِب - ْمَُهل  ُنِّیَُبی  َو  ِماَـلَْکلِاب  ِِهْتَیب  ِلـْهَأ  َلْـضَف  یِْقُلی  ْلَزَی  ْمَلَف  ُساَّنلا  ُهُأَْرقَی 

«6  » ُهَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  َلاَـق  َُّمث  « 4  » یبْرُْقلا يِذـِل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَف  ٍء  ْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اـمَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ُهُرْکِذ - َّزَع  َلاَـق  َو  ًاریِهْطَت 
ًارْجَأ ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  َلاَقَفِهَُّوبُّنلا  ِْملِع  َراَثآ  َو  ِْملِْعلا  َثاَریِم  َو  َرَبْکَْألا  َمْسِالا  َو  َُهل  ْتَلِعُج  ِیتَّلا  َهَّیِـصَْولا  ُهُّقَح  َناَک  َو  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َناَکَف 
ِّيَِأب َیبْرُْقلا  ِهَّدَوَم  اَهَلْـضَف  ْمُْکیَلَع  ُْتلَْزنَأ  ِیتَّلا  ِهَّدَوَْملا  ِنَع  ْمُُکلَأْسَأ  ُلوُقَی  ْتَِلُتق  ٍْبنَذ  ِّيَِأب  ْتَِلئُـس  ُهَدُؤْوَْملا  اَذِإ  َو  َلاَـق  َُّمث  یبْرُْقلا  ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ 

َّلَج َو  َّزَع  ُهَّللا  َرَمَأ  ٍدَّمَُحم  ُلآ  ُُهلْهَأ  َو  ُرْکِّذـلا  َوُه  ُباَـتِْکلا  َلاَـق  َنوُمَْلعَت  ـال  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِرْکِّذـلا  َلـْهَأ  اُولَئْـسَف  ُهُرْکِذ  َّلَـج  َلاَـق  َو  ْمُهوُُـمْتلَتَق  ٍْبنَذ 
َلُِّزن ام  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذـلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  َیلاَعَت - َو  َكَراَبَت  َلاَقَف  ًارْکِذ  َنآْرُْقلا  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  یَّمَـس  َو  ِلاَّهُْجلا  ِلاَؤُِسب  اوُرَمُْؤی  َْمل  َو  ْمِِهلاَؤُِسب 

اوُعیِطَأ َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  َّلَج - َو  َّزَع  َلاَـق  َو  « 9  » َنُولَئُْـست َفْوَس  َو  َکِمْوَِقل  َو  ََکل  ٌرْکِذـَل  ُهَّنِإ  َو  َّلَج - َو  َّزَع  َلاَـق  َو  « 8  » َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعل  َو  ْمِْهَیلِإ 
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ْمُْهنِم ُهَنوُِطْبنَتْسَی  َنیِذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  یلِإ  َو  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهوُّدَر  َْول  َو  َّلَج - َو  َّزَع  َلاَق  َو  « 10  » ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا 
ِْهیَلَع َلََزن  ِعاَدَوـْلا  ِهَّجَح  ْنِم  ِهَّللا ص  ُلوُـسَر  َعَـجَر  اَّمَلَف  ْمِْهَیلِإ  ِّدَّرلاـِب  َو  ْمِِهتَعاَِـطب  َرَمَأ  َنیِذَّلا  ُمُْـهنِم  ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َیلِإ  ِساَّنلا  َْرمَأ  َْرمَأـْلا  َّدَرَف  « 11»

يِدـْهَی َهَّللا ال  َّنِإ  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  َلاَقَف  ُلـِیئَْربَج ع 
ْمُکِـسُْفنَأ ْنِم  ْمُِکب  َیلْوَأ  َو  ْمُکُِّیلَو  ْنَم  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  َلاَق ص  َُّمث  َّنُهُکْوَش  َّمُقَف  ٍتاَرُمَِـسب  َرَمَأ  َو  اوُعَمَتْجاَف  َساَّنلا  يَداَـنَف  « 12  » َنیِِرفاْکلا َمْوَْقلا 

ِبُوُلق ِیف  ِقاَفِّنلا  ُهَکَـسَح  ْتَعَقَوَف  ٍتاَّرَم  َثاََلث  ُهاَداَع  ْنَم  ِداَع  َو  ُهـالاَو  ْنَم  ِلاَو  َّمُهَّللا  ُهاـَلْوَم  ٌِّیلَعَف  ُهاـَلْوَم  ُْتنُک  ْنَم  َلاَـقَف  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  اُولاَـقَف 
اَی اُولاَقَف  ُراَْصنَْألا  ُْهتَتَأ  َهَنیِدَْـملا  َمِدَـق  اَّمَلَف  ِهِّمَع  ِْنبا  ِْعبَِـضب  َعَفْرَی  ْنَأ  اَّلِإ  ُدـیُِری  اَم  َو  ُّطَق  ٍدَّمَُحم  یَلَع  اَذَـه  ُهُرْکِذ  َّلَج  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اَم  اُولاَق  َو  ِمْوَْقلا -

ٌدُوفُو َکِیتْأَی  ْدَق  َو  اَنَّوُدَع  َتَبَک  َو  اَنَقیِدَص  ُهَّللا  َحَّرَف  ْدَقَف  اَْنیَناَرْهَظ  َْنَیب  َِکلوُُزِنب  َو  َِکب  اَنَفَّرَـش  َو  اَْنَیلِإ  َنَسْحَأ  ْدَق  ُهُرْکِذ  َّلَج  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر 
ِهَّللا ُلوُسَر  َّدُرَی  ْمَلَف  ْمِهیِطُْعت  اَم  َتْدَجَو  َهَّکَم  ُْدفَو  َْکیَلَع  َمِدَق  اَذِإ  یَّتَح  اَِنلاَْومَأ  َُثُلث  َذُخْأَت  ْنَأ  ُّبُِحنَف  ُّوُدَْعلا  َِکب  ُتَمْـشَیَف  ْمِهیِطُْعت  اَم  ُدِجَت  اَلَف 

َْمل َو  « 13  » یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  َلاَق - َو  ُلِیئَْربَج  َلَزَنَف  ِهِّبَر  ْنِم  ِهِیتْأَی  اَم  ُرِظَْتنَی  َناَک  َو  ًاْئیَش  ْمِْهیَلَع  هلاو  هیلع  هللا  یلص 
ْنَم ِسْمَأ  ُلوُقَی  ِِهْتَیب  َلْهَأ  اَْنیَلَع  َلِمْحَی  َو  ِهِّمَع  ِْنبا  ِْعبَِـضب  َعَفْرَی  ْنَأ  اَّلِإ  ُدـیُِری  اَم  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَعاَذَـه  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اَم  َنوُِقفاَنُْملا  َلاَقَف  ْمَُهلاَْومَأ  ْلَـبْقَی 

َو اََنلاَْومَأ  ْمُهَیِطُْعی  ْنَأ  ُدـیُِری  اُولاَقَف  ِسُمُْخلا  ُهَیآ  ِْهیَلَع  َلََزن  َُّمث  یبْرُْقلا  ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  َمْوَْیلا  َو  ُهَالْوَم  ٌِّیلَعَف  ُهاـَلْوَم  ُْتنُک 
ِهَُّوبُّنلا ِْملِع  َراَثآ  َو  ِْملِْعلا  َثاَریِم  َو  َرَبْکَْألا  َمْسِالا  ِلَعْجاَف  َکَماَّیَأ  َْتلَمْکَتْـسا  َو  َکَتَُّوُبن  َْتیَـضَق  ْدَـق  َکَّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَقَف  ُلِیئَْربَج  ُهاَـتَأ  َُّمث  اَـنَْئیَف 
ِْضبَق َْنَیب  ُدـَلُوی  ْنَِمل  ًهَّجُح  ُنوُکَی  َو  ِیتَیَالَو  ِِهب  ُفَْرُعت  َو  ِیتَعاَط  ِِهب  ُفَْرُعت  ٌِملاَع  اَهِیف  َِیل  َو  اَّلِإ  َضْرَْألا  ِكُْرتَأ  َْمل  یِّنِإَف  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َدـْنِع 
ُحَتْفَی ٍبَاب  ِْفلَأ  َو  ٍهَِملَک  ِْفلَِأب  ِْهَیلِإ  یَصْوَأ  َو  ِهَُّوبُّنلا  ِْملِع  ِراَثآ  َو  ِْملِْعلا  ِثاَریِم  َو  ِرَبْکَْألا  ِمْسالِاب  ِْهَیلِإ  یَـصْوَأَف  َلاَق  ِرَخْآلا  ِِّیبَّنلا  ِجوُرُخ  َیلِإ  ِِّیبَّنلا 

. ٍبَاب َْفلَأ  َو  ٍهَِملَک  َْفلَأ  ٍبَاب  ُّلُک  َو  ٍهَِملَک  ُّلُک 

8 ص :
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درک و تیصو  دوخ  نادنزرف  هب  هن  نوراه ، دالوا  هب  نون  نب  عشوی  درک و  تیصو  نون  نب  عشوی  هب  یسوم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
حیـسم هب  ود  ره  عشوی  یـسوم و  دنک و  یم  رایتخا  دهاوخب  ینادـناخ  ره  زا  ار  هک  ره  تسا  دـنوادخ  اب  مات  رایتخا  یـسوم ، نادـنزرف  هب  هن 
شمان هک  دیآ  يربمغیپ  هدنیآ  رد  نم  زا  دعب  ًاققحم  دومرف : اهنآ  هب  حیـسم  درک ، ثوعبم  ار  حیـسم  لج  زع و  دنوادخ  نوچ  دـنداد و  هدژم 

نییراوح رد  وا  زا  دعب  تماما  دهاوخ و  یم  ار  امش  ارم و  رذع  دروآ و  یم  ار  امـش  ارم و  قیدصت  وا  تسا  لیعامـسا  دالوا  زا  تسادمحا و 
هک تسا  یباتک  نآ  دننک و  يرادهگن  ظفح و  دیاب  ار  ربکا  مسا  اهنآ  هک  اریز  هدیمان ، ظفحتـسم  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـش و  يراج  ظفحتـسم 

. هدوب ناربمغیپ  همه  اب  هکنآ  دوش  هتسناد  يزیچ  ره  نادب 

ْدََقل : تسا نینچ  دیدح ) هروس   25  ) نازیم باتک و  اهنآ  اب  میدرک  لزان  میداتـسرف و  وت  زا  شیپ  ینالوسر  ًاققحم  دـیامرف : یم  یلاـعت  ادـخ 
لیجنا تاروت و  تسا  فورعم  هچنآ  باتک  زا  انامه  تسا و  ربکا  مسا  نامه  باتک  َنازیِْملا  َو  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  َو  ِتانِّیَْبلِاب  انَلُسُر  اْنلَـسْرَأ 

18 و 19  ) هداد ربخ  ار  نآ  لج  زع و  يادـخ  تسه ، مه  میهاربا  بیعـش و  حـلاص و  باتک  حون و  باـتک  نآ  رد  دـش و  هدـناوخ  ناـقرف  و 
مسا میهاربا  فحص  انامه  تسا ؟ اجک  میهاربا  فحص  یسوم » میهاربا و  فحـص  تسا  تسخن  فحـص  رد  نیا  یتسار  هب   (: » یلعا هروس 
هیلع هللا  یلـص  دـمحم  هب  ار  نآ  ات  تسا  هدوب  یملاع  لابند  یملاع  رد  یهلا  تیـصو  هشیمه  تسا ، ربکا  مسا  یـسوم  فحـص  تسا و  ربکا 

ار وا  لیئارـسا  ینب  دندش و  میلـست  ودب  نیظفحتـسم  هلابند  درک ، ثوعبم  ار  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لج  زع و  ادخ  نوچ  دـنا ، هداد  هلاو 
. درک هدهاجم  وا  هار  رد  درک و  توعد  لج  زع و  ادخ  هب  مه  وا  دندرک و  بیذکت 
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، دـنا هشیپ  افج  یمدرم  برع  اراگدرورپ  درک : ضرع  نک ، نالعا  ار  دوخ  یـصو  لضف  هک  داتـسرف  روتـسد  يو  هب  هرکذ  ّلـج  ادـخ  سپس 
مهد ربخ  اهنادب  منادناخ  لضف  زا  نم  رگا  دندیمهف و  یمن  ار  اهنآ  فرش  توبن و  لضف  هدوبن و  ثوعبم  اهنآ  هب  يربمغیپ  هتـشادن و  یباتک 

َفْوَسَف ٌمالَـس  (: » فرخز هروس   89  ) دومرف و  روخم » مغ  اـهنآ  رب  (: » لـحن هروـس   127  ) دومرف هرکذ  لج  ادـخ  دـنروآ ، یمن  ناـمیا  نم  هب 
هللا یلص  ادخ  لوسر  داتفا و  قافن  اهنآ  لد  رد  درک و  يرای  دوخ  ّیصو  لضف  زا  و  دننادب »- دیناد - یم  هدنیآ  رد  امش  داب  مالـس  « » َنوُمَْلعَی

هچ نادـب  تا  هنیـس  میناد  یم  ام  ًاـققحم  (: » رجح هروس   97  ) دوـمرف هرکذ  ّلـج  ادـخ  دـنتفگ و  یم  ار  هچنآ  مه  تسناد و  ار  نآ  هلاو  هیلع 
«. دنزرو راکنا  ادخ  تایآ  هب  ناراکمتس  یلو  دنرامشن  وگغورد  ار  وت  اهنآ  یتسار  هب  (: » ماعنا هروس   22 « ) دوش یم  گنت  دنیوگ 

هلیـسو ار  یخرب  درک و  یم  مرگ  دروآ و  یم  تسد  هب  ار  اهنآ  لد  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندرک و  یم  راکنا  لیلد  یب  اهنآ  يرآ 
دروآ تجح  اهنآ  رب  دـش و  لزان  هروس  نیا  ات  درک  یم  راهظا  اهنآ  هب  ار  دوخ  یـصو  لـضف  هدرخ  هدرخ  دومن و  یم  رگید  یخرب  شریذـپ 
يوس هب  نک و  بصن  يدش  غراف  نوچ  « » حرـشن ملأ  :» دومرف هرکذ  ّلج  ادخ  دندوب  هداد  شربخ  دوب و  هدـش  مالعا  يو  هب  يو  گرم  نوچ 

یب ار  وا  لضف  نک و  مالعا  مدرم  هب  ار  دوخ  یـصو  نک و  بوصنم  ار  دوخ  ربهر  یتفای  تغارف  نوچ  دیامرف : یم  نک » يور  تراگدرورپ 
راد و تسود  ار  شتسود  ایادخ  راب  تسا ، الوم  اقآ و  یلع  متسه  الوم  اقآ و  نم  ار  هک  ره  دومرف : ترـضح  نآ  نک ، نایب  اراکـشآ  هدرپ و 

. راب هس  ات  راد - نمشد  ار  شنمشد 
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ار وا  شلوسر  ادـخ و  دراد و  یم  تسود  ار  شلوسر  ادـخ و  هک  مزیگنارب  ربیخ  حـتف  يارب  ار  يدرم  هنیآ  ره  ربیخ ) حـتف  رد  : ) دومرف زاب  و 
ار دوخ  باحـصا  دوب و  هتـشگرب  هجیتن  یب  ربـیخ  هعلق  ِرد  زا  هک  یـسک  هب  دز  یم  هشوگ  ناـیب  نیا  رد   ) تسین هدـنزیرگ  دراد ، یم  تسود 

هیلع یلع  نیا  دومرف : و  تسا ، نانمؤم  دیـس  مالـسلا  هیلع  یلع  : دومرف زاـب  و  دندرمـش ) یم  وسرت  ار  وا  شباحـصا  درک و  یم  دادـملق  وسرت 
نایم رد  نم  دومرف : و  دنک ، لیَم  اج  ره  تسا  یلع  اب  قح  دومرف : و  دنز ، یم  ریـشمش  قح  هار  رد  نم  زا  دـعب  هک  تسا  سک  نامه  مالـسلا 

، دیونـشب مدرم  ایا  مترتع ، منادناخ ، لج و  زع و  ادخ  باتک  دیوشن : هارمگ  زگره  دیورگب  اهنادـب  رگا  هک  مراذـگ ، یم  اج  هب  زیچ  ود  امش 
نیلقث هک  مسرپ  زاب  دیدرک  نیلقث  هراب  رد  هچنآ  زا  امش  زا  دیوش و  یم  دراو  نم  رب  ضوح  رـس  تمایق  يادرف  امـش  مدرک ، غیلبت  ًاققحم  نم 
تجح و  دنرتاناد ، امـش  زا  اهنآ  هک  دیزوماین  يزیچ  اهنآ  هب  دیوش ، كاله  ات  دـیتفین  ولج  اهنآ  زا  دـننم ، نادـناخ  هرکذ و  لج  ادـخ  باتک 

مدرم هب  نخس  نمض  رد  ار  شنادناخ  لضف  یپایپ  دنناوخ و  یم  مدرم  هک  ینآرق  هب  مه  ربمغیپ  لوق  هب  مه  دش  مامت  یلع  تماما  هب  تبـسن 
. تشاد یم  نایب  مه  نآرق  اب  دینامهف و  یم 

و «. دنک كاپ  یبوخ  هب  ار  امـش  دربب و  تیب - لها  صوصخ  امـش - زا  ار  يدیلپ  سجر و  هک  دـهاوخ  یم  ادـخ  انامه  (: » بازحا هروس   33)
نآ زا  لوسر و  ادخ و  نآ  زا  شـسمخ  یتسار  هب  دیتفای  هرهب  هچنآ  ره  دـیتفرگ و  تمینغ  هب  ار  هچنآ  ره  دـینادب  (: » لافنا هروس   41  ) دومرف

شقح دوب و  مالسلا  هیلع  یلع  یبرقلا  يذ  زا  دوصقم  ار » شقح  یبرقلا  يذ  هب  هدب  و  ( » ءارسا هروس   26  ) دومرف سپس  و  تسا » یبرقلا  يذ 
يا  ) وگب ( » يروش هروس   23 : ) دومرف ادـخ  سپ  توبن  راثآ  ملع و  ثاریم  ربکا و  مسا  اب  دوب  هدرک  ررقم  شیارب  ادـخ  هک  دوب  یتیـصو  نآ 
روگ هب  هدـنز  رتخد  زا  هک  یتقو  و  ( » ریوکت هروس  8 و 9  : ) دومرف زاب  و  ناشیوخ » هراب  رد  یتسود  زج  مهاوخن  يدزم  امـش  زا  نم  دـمحم )

تدوم و زا  دنسرپب  امش  زا  : دیامرف یم  هتفر )؟ اپ  ریز  ارچ  هک  دنسرپ  یتسود  تدوم و  زا  ( »؟ هدش هتشک  یهانگ  هچ  هب  هک  دننک  یـسرپ  زاب 
. ار اهنآ  دیتشک  یهانگ  هچ  هب  هک  یبرقلا  يوذ  تدوم  ینعی  هدش  لزان  امش  هب  نآرق  رد  نآ  لضف  هک  یتسود 
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تسا رکذ  نامه  ادخ  باتک  دومرف : دیتسناد » یمن  دوخ  امش  رگا  رکذ  لها  زا  دیسرپب  سپ  (: » لحن هروس   43  ) هرکذ لج  ادخ  دومرف  زاب  و 
ار نآرق  لج  زع و  ادخ  اهنادان و  زا  شـسرپب  هدادن  روتـسد  اهنآ و  زا  شـسرپب  هداد  نامرف  ادخ  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دـندمحم  لآ  شلها  و 

هـشیدنا دیاش  هدش ، لزان  اهنادـب  ار  هچنآ  مدرم  يارب  ینک  نایب  ات  ار  رکذ  وت  هب  میداتـسرف  ورف  و  (: » لحن هروس   44  ) هدومرف هدیمان و  رکذ 
زاـب هدـنیآ  رد  وت و  موـق  يارب  وـت و  يارب  تسا  رکذ  نآرق  نیا  یتـسار  هب  و  (: » فرخز هروـس   43  ) لج زع و  ادـخ  تسا  هدومرف  و  دـننک »

82 : ) تسا هدومرف  و  دوخ » رمألا  ولوا  لوسر و  زا  دـیرب  نامرف  ادـخ و  زا  دـیرب  نامرف  و  (: » ءاـسن هروس   59  ) تسا هدومرف  و  دیوش » یـسرپ 
مهف لها  اهنآ  زا  هک  یناسک  ار  نآ  تقیقح  دننادب  ناشدوخ  رمالا  ولوا  هب  لوسر و  هب  ادخ و ) هب   ) ار نآ  دنهد  عوجر  رگا  و  (: » ءاسن هروس 

«. دنطابنتسا و 

یلـص ادخ  لوسر  نوچ  هدش ، هداد  اهنآ  هب  هعجارم  تعاطا و  روتـسد  هک  هدش  اهنآ  رمألا  یلوا  هب  دـشاب  مدرم  راک  هک  راک  ره  عوجر  سپ 
هب تراگدرورپ  زا  ار  هچنآ  نک  غیلبت  لوسر  ایآ  (: » هدئام هروس   69  ) تفگ دش و  لزان  وا  رب  لیئربج  تشگرب  عادولا  هجح  زا  هلاو  هیلع  هللا 

ار مدرم  ربمغیپ  ار » رافک  دنکن  تیاده  ادخ  یتسار  هب  دراد ، یم  هگن  مدرم  زا  ار  وت  ادخ  يدرکن ، تلاسر  غیلبت  ینکن ، رگا  هدش و  لزان  وت 
، مدرم يا  دومرف : سپـس  دنتفرگرب ، ار  نآ  ياهراخ  دندرک و  بوراج  ار  راخ  ناتخرد  هیاس  ریز  داد  روتـسد  دندمآ و  درگ  درک و  توعد 
الوم و یلع  متسه ، اقآ  الوم و  نم  ار  هک  ره  دومرف : شلوسر ، ادخ و  دنتفگ : همه  ناتدوخ ؟ زا  امش  هب  یلوا  امش و  ياوشیپ  ّیلو و  تسیک 

دیلخ مدرم  نآ  لد  رد  ّتیئود  قافن و  راخ  اجنیا  زا  راب و  هس  ات  راد - نمشد  ار  شنمـشد  دراد و  تسود  ار  شتـسود  ایادخ  راب  تسا ، اقآ 
الاب ار  دوخ  ّمع  رـسپ  هبتر  هک  نیا  زج  درادن  يدوصقم  هدیـسرن و  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  هب  ادخ  فرط  زا  روتـسد  نیا  زگره  : دنتفگ و 

ام درک و  ناسحا  ام  هب  هرکذ  لج  ادخ  یتسار  هب  هللا  لوسر  ای  دنتفگ : دندش و  وا  روضح  بایفرـش  راصنا  تشگرب ، هنیدـم  هب  نوچ  و  دربب ،
بوکرس ار  ام  نانمشد  دومن و  دنسرخ  وت  دوجو  هب  دنوادخ  ار  ام  ناتسود  داد و  يوأم  ام  نایم  ار  وت  تخاس و  دنمتفارش  امـش  دوجو  هب  ار 

ار وت  نمـشد  ینک و  اـطع  اـهنآ  هب  هک  یـشاب  هتـشادن  تسد  رد  يزیچ  اـسب  دـنهاوخ و  یئاریذـپ  دـنوش و  دراو  وت  هب  یمدرم  زورما  درک و 
تـسد رد  یبسانم  ياطع  دنوش  دراو  وت  هب  هکم  ناگدنیامن  یتقو  ات  ینک  طبـض  ار  ام  یئاراد  موس  کی  میراد  شهاوخ  ام  دـنک ، شنزرس 

. یشخبب اهنآ  هب  هک  یشاب  هتشاد 
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هیآ نیا  دـمآ و  لیئربج  شراگدرورپ ، فرط  زا  دروآ  يروتـسد  هچ  دروم  نیا  رد  لیئربج  هک  تشاد  راظتنا  دادـن و  اهنآ  هب  یباوج  ربمغیپ 
، تفریذپن يزیچ  اهنآ  لاوما  زا  و  ناشیوخ » هراب  رد  یتسود  زج  مهاوخن  يدزم  امـش  زا  نم  دـمحم  يا  وگب  (: » يروش هروس   23  ) دروآ ار 
دـنک و دـنلب  ار  شمع  رـسپ  يوزاب  ریز  هک  نیا  زج  درادـن  يدوصقم  هدرکن ، لزاـن  دـمحم  هب  يزیچ  نینچ  ادـخ  دـنتفگ : ناـقفانم  مه  زاـب 

نم وگب  دیوگ : یم  مه  زورما  تسا و  اقآ  الوم و  یلع  متـسه  اقآ  الوم و  نم  ار  هک  ره  تفگ : یم  زورید  دیامن ، لیمحت  ام  رب  ار  شنادناخ 
. ناشیوخ هراب  رد  یتسود  زج  مهاوخن  يدزم  امش  زا 

يا تفگ : دمآ و  وا  دزن  لیئربج  سپـس  میهدـب ، اهنآ  هب  ار  دوخ  تمینغ  لاوما و  ام  دـهاوخ  یم  دـنتفگ : دـش و  لزان  سمخ  هیآ  سپـس  و 
یلع دزن  دیاب  توبن  ملع  راثآ  ملع و  ثاریم  ربکا و  مسا  نونکا  دیسر ، رس  هب  ترمع  يدنارذگ و  ار  دوخ  توبن  هلاو  هیلع  هللا  یلص  دمحم 

هتخانـش نم  تیالو  دوش و  مولعم  نم  تعاط  وا  هلیـسو  هب  هک  مراذـگن  يدنمـشناد  ملاع و  زا  یلاـخ  ار  نیمز  نم  اریز  دـشاب ، مالـسلا  هیلع 
ربکا و مسا  هب  درک  تیـصو  یلع  هب  ربمغیپ  دومرف : . دوش هدـیئاز  رگید  ربمغیپ  روهظ  اـت  يربـمغیپ  روهظ  زا  هک  ره  رب  دـشاب  تجح  ددرگ و 

باـب رازه  هملک و  رازه  حاـتفم  نآ  زا  باـب  ره  هملک و  ره  درک ، تیـصو  وا  هب  باـب  رازه  هملک و  رازه  و  توبن ، ملع  راـثآ  ملع و  ثاریم 
. دوب رگید 

هب نز  ود  نآ  دینک ، رضاح  نم  يارب  ار  متـسود  دومرف : درک ، تافو  نآ  رد  هک  دوخ  گرم  ِيرامیب  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 4
: دومرف زاب  دـینادرگرب و  اهنآ  زا  ور  درک  هاگن  اهنآ  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  دنداتـسرف ، رمع ) رکب و  وبا   ) ناشردـپ لاـبند 

یلع نوچ  تفگ و  ثیدح  وا  هب  دیدرگ و  هجوتم  وا  هب  دید  ار  وا  نوچ  دنداتسرف و  مالسلا  هیلع  یلع  لابند  دینک ، رـضاح  میارب  ار  متـسود 
نم هب  دومرف : تفگ ؟ هچ  وت  اب  تتـسود  هک  دندیـسرپ  دندرک و  تاقالم  ار  وا  رفن  ود  نآ  دمآ  نوریب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  روضح  زا 

. دوش هدوشگ  باب  رازه  یباب  ره  زا  هک  تفگ  زاب  باب  رازه 

13 ص :
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.25 دیدحلا : هروس  یف  هیآلا  اْنلَْزنَأ ». َو  ِتانِّیَْبلِاب  انَلُسُر  اْنلَسْرَأ  ْدََقل   » فحصملا یف  خسنلا و  یف  اذک  ( 1)

8 و 19. یلعألا ، ( 2)

.127 لحنلا : ( 3)

.89 فرخزلا : ( 4)

.8 حارشنالا : ( 5)

.42 لافنألا : ( 6)

.26 ءارسإلا : ( 7)

.46 لحنلا : ( 8)

.43 فرخزلا : ( 9)

59 ءاسنلا : ( 10)

.82 ءاسنلا : ( 11)

68 هدئاملا : ( 12)

.22 يروشلا : ( 13)

296-294 ص : ج 1 ، هیمالسإلا ،) ط -   ) یفاکلا

... « ُهالْوَم ٌّیِلَعَف  ُهالْوَم  ُتْنُک  ْنَم  » يانعم

ِلاَو َّمُهَّللا  ُهَالْوَم  ٌِّیلَعَف  ُهَالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  ِریِدَْـغلا  َمْوَی  ٍِّیلَِعل  ِِهلْوَِقب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َداَرَأ  اَـم  مالـسلا  هیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَِجل  َلـِیق 
َلاَقَف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَْهنَع  ِهَّللا  َو  َِلئُـس  َلاَق  َُّمث  ًادِعاَق  مالـسلا  هیلع  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  يَوَتْـساَف  َلاَق  ُهاَداَع  ْنَم  ِداَع  َو  ُهالاَو  ْنَم 

ْنِم ِِهب  َیلْوَأ  ُهَالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  َو  یِعَم  ْمَُهل  َْرمَأ  َال  ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمِِهب  َیلْوَأ  َنِینِمْؤُْملا  َیلْوَم  اَنَأ  َو  ُهَعَم  ِیل  َْرمَأ  اـَل  یِـسْفَن  ْنِم  ِیب  َیلْوَأ  َياـَلْوَم  ُهَّللا 
 . ُهَعَم َُهل  َْرمَأ  َال  ِهِسْفَن  ْنِم  ِِهب  َیلْوَأ  ُهَالْوَم  مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَعَف  یِعَم  َُهل  َْرمَأ  َال  ِهِسْفَن 

: هدومرف مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد ي  ریدغ  زور  رد  هک  یمالک  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  روظنم  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
و دندیسرپ ، زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دوخ  زا  ار  لاؤس  نیمه  مسق  ادخ  هب  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ ُهالْوَم » ... ٌِّیلَعَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  »
و تسین . يرایتخا  يرما و  ارم  وا  رما  اب  دراد و  رایتخا  رتشیب  مدوخ  زا  نم  رب  تسا و  نم  يالوم  دنوادخ  دـندومرف : خـساپ  رد  ترـضح  نآ 

نم سک  ره  و  تسین . يرایتخا  يرما و  ار  ناشیا  نم  رما  اب  مراد و  رایتخا  رتشیب  ناشدوخ  زا  ناـنآ  هب  تبـسن  متـسه و  ناـنمؤم  يـالوم  نم 

... « ُهالْوَم ٌِّیلَعَف  ُهالْوَم  ُتْنُک  ْنَم  » www.Ghaemiyeh.comيانعم ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 35 
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رما اب  دراد و  رایتخا  رتشیب  شدوخ  زا  وا  رب  تسوا و  يالوم  بلاط  یبا  نب  یلع  تسین ، يرایتخا  ار  وا  نم  رما  اب  متـسه و  وا  رایتخا  بحاص 
. تسین يرایتخا  يرما و  شیارب  وا 

14 ص :
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51 ص : ج 2 ، همیدقلا ،) ط -   ) یضترملا هعیشل  یفطصملا  هراشب 

الوم بصن  زور  ریدغ  زور 

ْنِم ُمَظْعَأ  َوُه  اَم  ْمَُهل  ْمَعَن  َلاَق  ِهَعُمُْجلا  َو  ِْنیَدیِْعلا  ُْریَغ  ِداَیْعَْألا  َنِم  َنِینِمْؤُْمِلل  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأل  َلِیق  َلاَق : ٍدِـشاَر  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِهِّدَـج  ْنَع 
ُّيَأ َو  ُْتلُقَف  ٍّمُخ  ِریِدَِغب  ِءاَسِّنلا - َو  ِلاَجِّرلا  ِقاَنْعَأ  ِیف  َهَیَالَْولا  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َُهل  َدَقَعَف  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َمِیقُأ  ٌمْوَی  اَذَه 
ْنَأ یِغَْبنَی  َو  ًارْهَـش  َنِیناَمَث  ِیف  َلَمَْعلا  ُلِدـْعَی  ِهِیف  ُلَمَْعلا  َو  َلاَق  َُّمث  َلاَق  ِهَّجِْحلا  ِيذ  ْنِم  َرَـشَع  َهَِیناَمَث  ُمْوَی  َلاَـق  َُّمث  ُِفلَتْخَت  ُماَّیَأـْلا  َلاَـق  َكاَذ  ٍمْوَی 

. ِِهلاَیِع یَلَع  ِهِیف  ُلُجَّرلا  َعِّسَُوی  َو  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ِِّیبَّنلا  یَلَع  ُهاَلَّصلا  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ُرْکِذ  ِهِیف  َرَثُْکی 

دیع هعمج  نابرق و  رطف و  دـیع  زا  ریغ  نانمؤم  ایآ  : دندیـسرپ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ : هک  تسا  هدـش  لقن  دـشار  نب  نسح  زا  زین 
ادخ لوسر  و  دش ، بصن  تفالخ  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  يزور  دـنراد ؛ اهنیا  زا  رت  گرزب  يدـیع  يرآ ، دومرف : دـنراد ؟ يرگید 

رد اهزور  دومرف : تسا ؟ يزور  هچ  نآ  متفگ : داـهن . ناـنز  نادرم و  ندرگ  رب  مخ  ریدـغ  رد  وا  يارب  ار  تیـالو  ناـمیپ  هلاو  هیلع  هللا  یلص 
اب زور  نآ  رد  تدابع  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ  دـیوگ : یم  يوار  تسا . هّجحلا  يذ  مهدـجیه  زور  دومرف : سپـس  تسا . شدرگ 

درم و  دنتسرفب ، دورد  رایسب  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رب  و  دوش ، دای  رایسب  ادخ  زور  نآ  رد  تسا  راوازس  و  تسا ، ربارب  هام  داتشه  تدابع 
. دهد هعسوت  یگدنز  هنیزه  رد  شا  هداوناخ  يارب 

74 ص : صنلا ، لامعألا ، باقع  لامعألا و  باوث 

15 ص :
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رذ ملاع  رد  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  نتفرگ  نامیپ 

رارق میظع  ، نانمؤم رب  ار  نآ  تمرح  دنوادخ  هک  تسا  یمهم  زور  ریدغ  زور  : » دندرک دای  نینچ  ار  ریدغ  تمظع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
دیدـجت دوب  هتفرگ  رذ ) ملاع  رد   ) ناشیا زا  هک  ینامیپ  دـهع و  نآ  و  هدرک ، ماـمت  ناـنآ  رب  ار  تمعن  هدومن و  لـماک  نآ  رد  ار  نید  هداد و 

.«. تسا هدومن 

ج 2 ص 91. هادهلا : تابثا 

ریدغ زور  رد  مدرم  زا  نتفرگ  نامیپ 

َوُه ِزوُْریَّنلا  ُمْوَی  َلاَق : مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍْسیَنُخ  ِْنب  یَّلَعُْملا  ِنَع  ْمِهِدِیناَسَِأب  ُهُْریَغ  َو  ِبَّذَهُْملا  ِیف  ٍدْهَف  ُْنب  ُدَمْحَأ  ُْخیَّشلا  َيَور  ُلُوقَأ 
َو اَْهیَلَع  َتَبَث  ْنَِمل  َیبوُطَف  ِهَیَالَْولِاب  َُهل  اوُّرَقَأَف  ٍّمُخ  ِریِدَِـغب  َدـْهَْعلا  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَِأل  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ُِّیبَّنلا  ِهِیف  َذَـخَأ  يِذَّلا  ُمْوَْیلا 

. اَهَثَکَن ْنَِمل  ُْلیَْولا 

هب تفرگ و  نامیپ  مخ  ریدغ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زورون  زور  :» دندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.« دنتسکش ار  نآ  هک  یناسک  رب  ياو  دندنام و  مدق  تباث  وا  تیالو  رب  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخدندرک  رارقا  وا  تیالو 

ج 37 ص 108. راونالاراحب :

ریدغ ربخ  راشتنا 

ریدغ موی  مالّـسلا  هیلع  ایلع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  بصن  امل  لاق : مالّـسلا  مهیلع  هئابآ  نع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  نع 
یش ء اذه  لئس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  نأ  هیف  ثیدحلا و  رکذ  دالبلا و  یف  کلذ  راط  هالوم ، ّیلعف  هالوم  تنک  نم  لاق : مخ و 

. هّللا نم  اذه  نإ  وه  الإ  هلإ  يذلا ال  هّللا  و  لاقف : هّللا ، دنع  نم  رمأ  وأ  کنم 

16 ص :
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زور رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  دیامرف : یم  نامز  نآ  ياهرهـش  رد  ریدـغ  ربخ  يروف  راشتنا  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هیلع هَّللا  یلص  ربمایپ  دش . رشتنم  اهرهش  رد  ربخ  نیا  ُهالْوَم ،» ٌِّیلَعَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  : » دومرف درک و  بوصنم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مخ  ریدغ 

«. تسادخ يوس  زا  هلئسم  نیا  تسین ، ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  مسق  : » دومرف نآ  هرابرد ي  هلآ  و 

127 ح 505. ص : ج 3 ، تازجعملا ، صوصنلاب و  هادهلا  تابثإ 

هفیقس نامیپ  هجیتن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش 

هللا لوق  یف  مالّـسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  ریـصب  یبأ  نع  هزمح  یبأ  نب  یلع  نع  نیـسحلا  نب  یلع  نع  میهاربإ  نب  یلع  یفاکلا  هضور  یف 
اُوناک ام  َْنیَأ  ْمُهَعَم  َوُه  اَّلِإ  َرَثْکَأ  َو ال  َِکلذ  ْنِم  ینْدَأ  َو ال  ْمُهُـسِداس  َوُه  اَّلِإ  ٍهَسْمَخ  َو ال  ْمُهُِعبار  َوُه  اَّلِإ  ٍهَثالَث  يوَْجن  ْنِم  ُنوُکَی  ام  : » لج زع و 

نمحرلا دبع  حارجلا و  نب  هدـیبع  یبأ  نالف و  نالف و  یف  هیالا  هذـه  تلزن  لاق : ٌمِیلَع » ٍء  ْیَـش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  اُولِمَع  اِمب  ْمُُهئِّبَُنی  َُّمث 
هفالخلا نوکی  دمحم ال  یضم  نئل  اوقثوت  اودهاعت و  مهنیب و  باتکلا  اوبتک  ثیح  هبعـش ، نب  هریغملا  هفیذح و  یبأ  یلوم  ملاس  فوع و  نب 

لتق موی  الا  باتکلا  بتک  موی  هبـشی  موی  ناک  هنا  يرت  کلعل  هلوق : یلا  هیـالا  هذـه  مهیف  یلاـعت  هللا  لزنأـف  ادـبأ  هوبنلا  ـال  مشاـه و  ینب  یف 
نیسحلا لتق  باتکلا  بتک  اذإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هملعأ  يذلا  لج  زع و  هللا  ملع  قباس  یف  ناک  اذکه  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا 

. هلک کلذ  ناک  دقف  مشاه  ینب  نم  کلملا  جرخ  مالسلا و  هیلع 

17 ص :
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ٍهَسْمَخ َو ال  ْمُهُِعبار  َوُه  اَّلِإ  ٍهَثالَث  يوَْجن  ْنِم  ُنوُکَی  ام  هفیرش ... : هیآ  نیا  ریسفت  رد  هک  دنک  یم  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصب  وبا 
ٌمِیلَع ال ٍء  ْیَـش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  اُولِمَع  اِمب  ْمُُهئِّبَُنی  َُّمث  اُوناـک  اـم  َْنیَأ  ْمُهَعَم  َوُه  اَّلِإ  َرَثْکَأ  ـال  َو  َکـِلذ  ْنِم  ینْدَأ  ـال  َو  ْمُهُـسِداس  َوُه  اَّلِإ 

هفیذح وبا  يالوم  ملاس  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  حارج و  هدیبع  وبا  نالف و  نالف و  هراب  رد  هیآ  نیا  دومرف : « 2  » ٍعوُج ْنِم  ِینُْغی  َو ال  ُنِمُْسی 
ناهج زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  رگا  هک  دندش  ناتـسادمه  دنتـشون و  همان  دوخ  نایم  هک  هاگ  نآ  دش ، لزان  هبعـش  نب  هریغم  و 

وا داتـسرف . ورف  اهنآ  نأش  رد  ار  هیآ  نیا  لاعتم  دنوادخ  سپ  دریگ . ياج  مشاه  ینب  نایم  رد  تفالخ ، دنهدن  هزاجا  زگره  تسب  ورف  هدید 
َو ْمُهَّرِـس  ُعَمْـسَن  اَّنَأ ال  َنُوبَـسْحَی  ْمَأ  َنُومِْربُم * اَّنِإَـف  ًاْرمَأ  اُومَْربَأ  ْمَأ  دومرف : هک  تسیچ  راـگدرورپ  نخـس  نیا  سپ  مدرک : ضرع  دـیوگ : یم 

هیلع قداص  ماما  . تشگ لزان  زور  نامه  رد  اهنآ  هراـب  رد  زین  هیآ  ود  نیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما  ؟  َنُوُبتْکَی ْمِْهیَدـَل  اُنلُـسُر  َو  یَلب  ْمُهاوَْجن 
تداهش هب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  هک  يزور  زج  دش  هتـشون  هماندهع  نیا  هک  زور  نآ  دننام  دشاب  يزور  هک  ینآ  رب  وت  دیاش  دومرف : مالّـسلا 

نیسح دش  هتشون  هماندهع  نآ  هاگ  ره  هک : تشاد  نالعا  ادخ  لوسر  هب  ار  نامه  دوب و  هتـشذگ  نینچ  ادخ  ملع  رد  اروشاع ] زور  ، ] دیـسر
. تفای قّقحت  اهنیا  همه  دور و  یم  نوریب  مشاه  ینب  تسد  زا  تموکح  دوش و  یم  هتشک  مالّسلا  هیلع 

259 ص : ج 5 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت 
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هلآو هیلعو  هللا  یلصربمایپ  هب  ریدغ  زور  رد  رمع  ياوران  تمهت 

َنِم مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَمَح  َلاَق : ِلاَّمَْجلا  َناَّسَح  ْنَع  ٍریَِشب  ِْنب  ِدَمَّصلا  ِْدبَع  ْنَع  ِلاَّجَْحلا  ِنَع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَیْحَی  ُْنب  ُدَّمَُحم 
ُْثیَح هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِمَدَق  ُعِضْوَم  َِکلَذ  َلاَقَف  ِدِجْـسَْملا  ِهَرَْـسیَم  َیلِإ  َرَظَن  ِریِدَْغلا  ِدِجْـسَم  َیلِإ  اَْنیَهَْتنا  اَّمَلَف  َهَّکَم  َیلِإ  ِهَنیِدَْـملا 

ِیبَأ َو  َهَْفیَذُـح  ِیبَأ  َیلْوَم  ٍِملاَسَو  ٍناَُلف  َو  ٍناَُلف  ِیبَأ  ِطاَطُْـسف  ُعِضْوَم  َِکلَذ  َلاَقَف  ِرَخْآلا  ِِبناَْـجلا  َیلِإ  َرَظَن  َُّمث  ُهاـَلْوَم  ٌِّیلَعَف  ُهاـَلْوَم  ُْتنُک  ْنَم  َلاَـق 
ُداکَی ْنِإ  َو  ِهَیْآلا - ِهِذَِهب  ُلِیئَْربَج  َلَزَنَف  ٍنُونْجَم  اَْنیَع  اَمُهَّنَأَک  ُروُدَت  ِْهیَْنیَع  َیلِإ  اوُرُْظنا  ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  َلاَق  ِْهیَدَی  ًاِعفاَر  ُْهَوأَر  ْنَأ  اَّمَلَف  ِحاَّرَْجلا  َهَْدیَبُع 

«. 1  » َنیَِملاْعِلل ٌرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ام  َو  ٌنُونْجََمل  ُهَّنِإ  َنُولوُقَی  َو  َرْکِّذلا  اوُعِمَس  اََّمل  ْمِهِراْصبَِأب  َکَنوُِقلُْزَیل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 

یم بوصنم  یفرعم و  ریدغ  زور  رد  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
، صاقو یبا  نب  دعس  فوع ، نب  نمحرلادبع  رمع ، رکبوبا ، زا : دندوب  ترابع  هک  دندوب  هتسشن  نیقفانم  زا  رفن  تفه  ترضح  ِلباقم  دومرف ،
رد نیناجم  دننام  شنامـشچ  هک  دینیب  یمن  ار  وا  تفگ : رمع  اهنیا  نایم  زا  هبعـش . نب  هریغم  هفیذـح و  یبا  یلوم  ملاس  حارج ، نب  هدـیبعوبا 

(2 !) تسا هتفگ  نینچ  میادخ  دیوگ : یم  نونکا  تسا !؟ شدرگ 

567 ص : ج 4 ، هیمالسا ،) ) یفاکلا ( 1)

82 هحفص ریدغرارسا  (2)

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  تیمولظم 

ُهَرَـشَع َُهل  َناَک  ُهَّنِإ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َیَِقل  اَِمل  ٍصْفَح  َابَأ  اَی  ُبَجَْعلا  ُْهنِم  ًءاَِدْتبا  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق : َدـیِزَی  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  یـشایعلا  ریـسفت 
 . ِْنیَدِهاَِشب ُهَّقَح  ُذُخْأَی  ُلُجَّرلا  َو  ِهِّقَح  ِذْخَأ  یَلَع  ْرِدْقَی  َْمل  ٍدِهاَش  ِفَالآ 

19 ص :
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یلو تشاد  دـهاش  همه  نآ  ترـضح  ریدـغ  زور  رد  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  تنحم  زا  بجعت  اـب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
!! دنریگ یم  ار  دوخ  قح  دهاش  ود  اب  مدرم  هک  یلاح  رد  دریگب  ار  دوخ  قح  تسناوتن 

ج 37 ص 140 ح 33. راونالاراحب :

ریدغ زور  رد  سیلبا  دایرف 

هماقأ و  لاق ، ام  یلعل ع  یبنلا ص  لاق  امل  هنأ  مخ  ریدغ  ثیدح  یف  رکذی  هللا ع  دبع  ابأ  تعمس  لاق  هیبأ  نع  یعازخلا  دمحم  نب  رفعج  نع 
نلضأل هللا  و  یسیع ، مویک  مکموی  مکلیو  لاقف : هخرصلا - هذه  ام  اندیـس  ای  اولاقف : تیرافعلا ، هل  تعمتجاف  هخرـص  سیلبإ  خرـص  سانلل -

هیلإ تعجرف  هخرـص  سیلبإ  خرـص  لاقف : َنِینِمْؤُْملا » َنِم  ًاقیِرَف  اَّلِإ  ُهوُعَبَّتاَف  ُهَّنَظ - ُسِیْلبِإ  ْمِْهیَلَع  َقَّدَـص  ْدََـقل  َو   » نآرقلا لزنف  لاق : قلخلا - هیف 
ُسِیْلبِإ ْمِْهیَلَع  َقَّدَص  ْدََقل  َو   » هیلع لزنأ  انآرق و  یمالک  هللا  هللا و  یکح  مکحیو  لاقف : يرخألا  هخرـصلا  هذـه  ام  اندیـس  ای  اولاقف : تیرافعلا 

: لاق مث  ءامسلا  یلإ  هسأر  عفر  مث  َنِینِمْؤُْملا » َنِم  ًاقیِرَف  اَّلِإ  ُهوُعَبَّتاَف  ُهَّنَظ -

: لاق ٌناْطلُـس » ْمِْهیَلَع  ََکل  َْسَیل  يِدابِع  َّنِإ   » ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  یبنلا ص  لاقف  لاق : عیمجلاـب ، قیرفلا  نقحلـأل  کـلالج  کـتزع و  و 
کتزع و نکل و  یلع و  باحـصأ  نم  هللا  و  لاق : هثلاثلا  هخرـصلا  هذـه  ام  اندیـس  ای  اولاـقف : تیراـفعلا  هیلإ  تعجرف  هخرـص ، سیلبإ  خرص 

هـسلابألا تیرافعلل و  ادمحم  قحلاب  ثعب  يذلا  و  هللا ع : دبع  وبأ  لاقف  لاق  کیلإ  مهـضغبأ  یتح  یـصاعملا - مهل  ننیزأل  بر - ای  کلالج 
نع لقتسی  نمؤملا ال  و  « 2  » هنم تحنتف  سأفلاب  هیلإ  وندت  لبجلا  و  لبجلا - نم  دـشأ  نمؤملا  محللا و  یلع  ریبانزلا  نم  رثکأ  نمؤملا - یلع 

«. 3  » هنید

يارب ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دومرف و  ریدغ  رد  ار  شنانخس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
سیلبا دوب !؟ يدایرف  هچ  نیا  ام ، ِگرزب  يا  دـنتفگ : دـندش و  عمج  وا  دزن  شهورگ  ِناگرزب  هک  دیـشک  يدایرف  سیلبا  درک ، بصن  مدرم 

دیشک يدایرف  سیلبا  رگید  راب  درک ... مهاوخ  هارمگ  هراب  نیا  رد  ار  مدرم  مسق ، ادخب  تسا ! یسیع  زور  دننام  زورما  امش !  رب  ياو  تفگ :
نم هتفگ ي  هراب ي  رد  دنوادخ  تفگ : سیلبا  دوب !؟ هچ  مود  ِدایرف  نیا  ام ، ِگرزب  يا  دـنتفگ : دـندش و  عمج  وا  دزن  شهورگ  ناگرزب  و 

نامـسآ يوس  هب  سیلبا  سپـس  دیناسر .» قدص  هب  نانآ  رب  ار  دوخ  نامگ  سیلبا  ( » 1 «:) ُهَّنَظ ُسیْلبِا  ْمِْهیَلَع  َقَّدَص  ْدََـقلَو  : » درک لزان  يا  هیآ 
یلـص ربمایپ  اجنیا  رد  درک ! مهاوخ  قحلم  هیقب  هب  مه  ار  هتفای  تیادـه  ياههورگ  مسق ، تلالج  تّزع و  هب  ادـنوادخ ، تفگو : دـش  هجوتم 

وت ( : » 2 «) ٌناْطلُـس ْمِْهیَلَع  ََکل  َْسَیل  يدابِع  َّنِا  : » دومرف توالت  دـنوادخ  بناج  زا  ار  هیآ  نیا  دوب - سیلبا  راتفر  هجوتم  هک  هلآ - هیلع و  هَّللا 
«. تسین یهار  طلست و  نم  ِیعقاو  ِناگدنب  رب  ار 

20 ص :
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: تفگ سیلبا  دوب ؟ هچ  موس  دایرف  نیا  دندیسرپ : دنتشگ و  زاب  وا  يوسب  شهورگ  ناگرزب  دیشک و  يدایرف  سیلبا  رگید  راب 

نانآ يارب  ار  ناهانگ  تلالج ، تّزع و  هب  مسق  ادـنوادخ ، یلو  مشاب !) هتـشاد  ّطلـستاهنآ  رب  مناوت  یمن  هک   ) ّیلع باحـصا  زا  مسق ، ادـخب 
. میامن ضوغبم  وت  هاگرد  هب  ار  ناشیا  نآ  باکترا  اب  ات  داد  مهاوخ  هولج  ابیز  یلع ) نایعیش  ینعی  )

هیآ 20 ابس  هروس  -1

هیآ 42 رجح  هروس  -2

هحفصریدغرارسا 72

ریدغ دجسم  یفرعم 

ِدِجْـسَم ِیف  ُهاَلَّصلا  ُّبَحَتُْـسی  َلاَق : ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍنَابَأ  ْنَع  ٍرْـصَن  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ٍداَیِز  ِْنب  ِلْهَـس  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  ٌهَّدِـع 
. َّقَْحلا ِهِیف  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َرَهْظَأ  ٌعِضْوَم  َوُه  َو  َنِینِمْؤُْملا ع  َریِمَأ  ِهِیف  َماَقَأ  َِّیبَّنلا ص  َّنَِأل  ِریِدَْغلا 

پچ تمس  هب  یهاگن  اجنآ  رد  دندیـسر . ریدغ  دجـسم  هب  هار  نیب  رد  دنتفر ، یم  هکم  هب  هنیدم  زا  هک  يرفـس  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(1 ...«.) ُهالْوَم ٌِّیلَعَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  : » دومرف هک  هاگنآ  تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ياپ  ياج  اجنآ  دندومرف : هدومن  دجسم 

هیلع نینمؤملاریما  ناکم  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ارچ  ریدغ ، دجسم  رد  زامن  تسا  بحتـسم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(2 . ) تسا هدومن  رهاظ  زور  نیا  رد  ار  قح  دنوادخ  هدومرف و  بوصنم  ار  مالسلا 

567 ص : ج 4 ، هیمالسا ،) ) یفاکلا ص 21 ح 87 . ج 2 ص 16 ح 67 ، هادهلا : تابثا  - 1

هحفص 254 ریدغرارسا  -2

ادخ زور  نیرت  تمرحابریدغ 

هَّللا َو  َال  ِهَّللا  َو  َال  ِهَّللا  َو  َال  ُْهنِم - ًهَمْرُح  َمَظْعَأ  ًامْوَی  َقَلَخ  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَأ  يَرَت  َکَّلََعل   : مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 

21 ص :
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ادخ هب  هن  مسق  ادخ  هب  هن  تسا  هدرک  قلخ  ریدغ  زا  رت  تمرح  اب  يزور  دنوادخ  هک  ینک  نامگ  دـیاش  : دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. مسق ادخ  هب  هن  مسق 

303 ص : ج 95 ، راونألا ، راحب 

نایناریا زورون  اب  مخ  ریدغ  یخیرات  نراقت 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تانایب 

مالسلا هیلع  نینمْوْملا  ریمال  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هیف  ذخا  يذلا  مْوْیلا  وه  زوْرینلا  مْوی  نا  مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع  ْسینخ  ْنب  یلعْملا 
(1 « ) اهثکن ْنمل  ْلیْولا  اْهیلع و  تبث  ْنمل  یبوطف  هیالْولاب  هل  اورقاف  مخ  ریدغب  دْهْعلا 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  يزور  نامه  زورون  زور  هک  یتسرد  هب  دنک : یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  سینخ  نب  یلعم 
نیا هب  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ  دندرک ، رارقا  يو  تیالو  هب  ناناملـسم  تفرگ و  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  يارب  مخریدـغ  دـیع 

... دنتسکش ار  تعیب  نآ  هک  نانآ  رب  ياو  دندنام و  راوتسا  تعیب ،

(2  ...« ) میراد جرف  عقوت  نآ  رد  ام  هکنآ  زج  دیاین ، يزورون  چیه  ؛... جرْفلا هیف  عقوتن  نْحن  الا  زورْون  مْوی  ْنم  ام  : » دنا هدومرف  نینچمه 

ص 113. ج 56 / راونالاراحب / (- 1)

انمایا و نم  هنال  جرفلا  هیف  عقوتن  نحن  ـالا و  زورین  موی  نم  اـم  « ؛ ص 352 ج 6 ، لیاسولا ، كردتسم  ص 119 ؛ ج 56 / راونالاراحب / (- 2)
زورون هک  ارچ  میتسه ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  لآ  میاق  روهظ  جرف  رظتنم  زور  نآ  رد  ام  هک  نآ  رگم  تسین  يزورون  چیه  انتعیـش ؛ مایا 

.« تسا ام  نایعیش  ام و  ياهزور  زا 

زورون اب  مخ  ریدغ  یخیرات  نراقت  تابثا 

نید ياملع  ناگرزب و  تابثا  قیقحت و 

ءامّـسلا و باتک  رد  هیلع  هللا  همحر  یـسلجم  رقاب  دـمحم  همالع  نیقتملا و  هضور  رد  هیلع  هللا  همحر  یـسلجم  یقت  دـمحم  راوگرزب  همالع 
ینارعـش همالع  يدنه و  لضاف  مالکلا و  رهاوج  بحاص  موحرم  نینچمه  دنا و  هدومن  یـسررب  ار  بلطم  نیا  لصفم  موس  دـلج  رد  ملاعلا 

. دنا هدومن  تباث  ار  بلطم  نیا  خیرات  یموجن و  دئاوق  زا  هدافتسا  اب  رصاعم  نرق  رد 
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هب یفک  و  : » دـنیامرف یم  نیقتملا  هضور  رد  ْسیَنُخ  ِْنب  یَّلَعُم  تیاور  زا  هدافتـسا  اب  هیلع  هللا  همحر  یـسلجم  یقت  دـمحم  همالع  - 1: حیضوت
(14 .« ) هفالخلل مالسلا  هیلع  هسولج  ناک  هنا  ًالضف  افرش و 

: دنیامرف یم  ماثللا  فشک  رد  يدنه  لضاف  نینچمه  مالکلا و  رهاوج  بحاص  - 2

لوا دـشن  هدـید  ما  یـس  بش  رد  هام  نوچ  دوش و  یم  هجحلا  يذ  مهدزون  اب  قباطم  يرجه  مهد  لاـس  رد  میوقت  باـسح  هب  نیدرورف  لوا 
. دیدرگ مخریدغ  زور  ینعی  مهد  لاس  هجحلا  يذ  مهدجه  اب  قباطم  نیدرورف 

باتک موس  دلج  رد  دـنا . هدومن  یـسررب  ار  عوضوم  نیا  لصفم  ملاعلا  ءامـسلا و  باتک  رد  هیلع  هللا  همحر  یـسلجم  رقاب  دـمحم  همالع  - 3
مهد لاس  هجحلا  يذ  هکنیا 18  هجیتن  دیدرگ و  یسررب  نآ  فلتخم  تالاح  هدیدرگ و  لماک  یسررب  قیقحت و  بلطم  نیا  ملاعلا  ءامسلا و 

. دشاب یم  یسمش  يرجه  لاس 11  نیدرورف  لوا  اب  قباطم  يرمق  يرجه 

یموجن یخیرات و  ظاحل  زا 

رازفا مرن  دـشاب و  یم  تسرد  یموجن  لوادـج  دـعاوق و  قبط  هلاس و  رازه  هس  همانهاگ  رد  زورون  اب  يرجه  مهد  لاـس  ریدـغ  دـیع  نراـقت 
. تسا هدرک  تابثا  ار  بلطم  نیا  زین  خیرات  لدبم 

راک نیا  جیز  هلیسوب  ، هتـشادن دوجو  يرازفا  مرن  لکـش  هب  خیرات  لیدبت  ناکما  هدوبن و  زورما  لثم  خیرات  لدبم  نوچ  هتـشذگ  ياهنامز  رد 
یم لوادج  دعاوق و  نیناوق و  هلـسلس  کی  لماش  هک  هدوب  یـضایر  - یکلف نادنمـشناد  هرمث  لصاح  هک  تسا  یباتک  جـیز  دـندرک . یم  ار 

. دشاب

زورون قیبطت  نیا  یناخرداهب  جیز  زا  يرگید  صخش  نینچمه  و  لبق ؛ لاس  دص  کی  دودح  يدنه  هاش  دمحم  جیز  زا  ینارعـش  همالع  - 1
دومن تباث  ار  يرجه  مهد  لاس  ریدغ  دیع  اب 
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: هدمآ هحفص 60  رد  کشریب  دمحا  زا  هلاس  رازه  هس  یقیبطت  همانهاگ  رد  - 2

لوا ربارب  مهد  لاـس  هجحیذ  مهدـجه  نیارباـنب  یـسمش ، يرجه  مهدزاـی  لاـس  نیدرورف  مهدزاود  اـب  قباـطم  يرجه  مهدزاـی  مرحم  لوا 
. یسمش يرجه  مهدزای  لاس  نیدرورف 

ریدغ دیع  تمظع 

ریدغ دیع 

َِکلَذ َلَعَفَف  ِهِدَْعب  ْنِم  َهَماَمِْإلا  َو  َهَّیِـصَْولا  َدِقْعَی  ْنَأ  ْمُهُدَـحَأ  َداَرَأ  اَذِإ  اُوناَک  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنب  َءاَِیْبنَأ  َّنِإ  ِیل  َلاَقَف  َلاَق  َوُه  : مالـسلا هیلع  قداصلا  لاق 
... امَلَع ِساَّنِلل  ًاِّیلَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِهِیف  َبَصَن  يِذَّلا  ُمْوَْیلا  ُهَّنِإ  َو  ًادیِع  َمْوَْیلا  َِکلَذ  اُولَعَج 

دیع . » دنداد یم  رارق  دیع  دندرک  یم  نییعت  ار  دوخ  زا  دعب  ِنیـشناج  هک  ار  يزور  لیئارـسا  ینب  ءایبنا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.... دومرف بوصنم  مدرم  يارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  يزور  مه  ریدغ »

نانمـشد لباقم  رد  نآ  ياوتحم  يایحا  نایعیـش و  ياهلد  رد  یخیرات  زور  نآ  نتـشاد  هگن  هدنز  يانعم  هب  ریدغ  نتفرگ  دـیع  کش  نودـب 
. تسا تیالو  یمئاد  ناشن  هتسب و  شقن  عیشت  خیرات  هحفص ي  رب  گرزب  یتمالع  ناونع  هب  و  تسا ،

170 ص : ج 37 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

دوهعم دهع 

ِدوُهْعَْملا ِدْهَْعلا  ُمْوَی  ِءاَمَّسلا  ِیف  ُهُمْسا   ... مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 

. تسا دوهعم » دهع   » زور اهنامسآ  رد  ریدغ  دیع  مان  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هحفص 237 ریدغرارسا 

تسا رورس  يداش و  راهظا  زور  ، ریدغ زور 

دیاب هدراذگ ، تنم  امش  رب  دنوادخ  هک  تیالو  تمعن  زا  رورس  راهظا  ناونع  هب  هک  تسا  يزور  ریدغ  زور  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دیئامن ادخ  دمح  رکش و 

ج 37 ص 170. راونألاراحب :

رگید دیع  هس  زا  لضفا  ریدغ 

اَذِإ ِهَّللا ص  ِْدبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  َلاَق  َرَمُع  ِْنب  ِلَّضَفُْملا  َیلِإ  ِلِصَّتُْملا  ِهِداَنْسِِإب  ِِهباَتِک  ِیف  ُّيِزاَرِّطلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ُهاََور  اَم  َِکَئلوُأ  ْنِم  َو 
ِریِدَغ ُمْوَی  َو  ِهَعُمُْجلا  ُمْوَی  َو  یَحْـضَْألا  ُمْوَی  َو  ِرْطِْفلا  ُمْوَی  اَهِرْدِـخ  َیلِإ  ُسوُرَْعلا  ُّفَُزت  اَمَک  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َیلِإ  ٍماَّیَأ  ُهََعبْرَأ  ْتَّفُز  ِهَماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک 

ْمُهُدِّیَـس َو  َنِیبَّرَقُْملا  ُهَتَِکئاَلَم  ٍّمُخ  ِریِدَِـغب  ُلِّکَُوَیل  َهَّللا  َّنِإ  َو  ِبِکاَوَْکلا  َْنَیب  ِرَمَْقلاَک  ِهَعُمُْجلا  ِمْوَی  َو  یَحْـضَْألا  َو  ِرْطِْفلا  َْنَیب  ٍّمُخ  ِریِدَـغ  ُمْوَی  َو  ٍّمُخ 
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َو ِهَّللا  َءاَِیلْوَأ  َو  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ٍِذئَمْوَی  ْمُهُدِّیَس  َو  َنِیبَجَْتنُْملا  ِهَّللا  َءاَیِـصْوَأ  َو  ٌدَّمَُحم ص  ٍِذئَمْوَی  ْمُهُدِّیَـس  َو  َنِیلَـسْرُْملا  ِهَّللا  َءاَِیْبنَأ  َو  ُلِیئَْربَج  ٍِذئَمْوَی 
ِینُُرمْأَت يِدِّیَس  ُلَّضَفُْملا  َلاَق  َءاَلَْکلا  َو  َءاَْملا  ِهِمَنَِغب  یِعاَّرلا  ُدِرُوی  اَمَک  َناَنِْجلا  ُهَدِرُوی  یَّتَح  ٌراَّمَع  َو  ُداَدْقِْملا  َو  ٍّرَذ  ُوبَأ  َو  ُناَْملَـس  ٍِذئَمْوَی  ْمُُهتاَداَس 

ُهَّللا یََّجن  يِذَّلا  ُمْوَْیلا  ُهَّنِإ  َو  ِهَِّلل  ًارْکُش  َماَصَف ]   ] ُهَماَصَف َمَدآ ع  یَلَع  ِهِیف  ُهَّللا  َباَت  يِذَّلا  ُمْوَْیلا  ُهَّنِإ  ِهَّللا  َو  ِيإ  ِهَّللا  َو  ِيإ  ِهَّللا  َو  ِيإ  ِیل  َلاَق  ِهِماَیِِصب 
َیلاَعَت ِهَِّلل  ًارْکُـش  َماَصَف  ًامَلَع  َنوُراَه ع  یَـسُوم  َماَقَأ  يِذَّلا  ُمْوَْیلا  ُهَّنِإ  َو  ِمْوَْیلا  َِکلَذ  یَلَع  َیلاَعَت  ِهَِّلل  ًارْکُـش  َماَصَف  ِراَّنلا  َنِم  َمیِهاَْربِإ ع  ِهِیف  َیلاَـعَت 
يِذَّلا ُمْوَْیلا  ُهَّنِإ  َو  ِمْوَْیلا  َِکلَذ ]  یَلَع   ] َِکلَذ َّلَج  َو  َّزَع  ِهَِّلل  ًارْکُـش  َماَصَف  اَفَّصلا  َنوُعْمَـش  ُهَّیِـصَو  یَـسیِع ع  َرَهْظَأ  يِذَّلا  ُمْوَْیلا  ُهَّنِإ  َو  َمْوَْیلا  َِکلَذ 
ٍماَعْطِإ َو  ٍماَِیق  َو  ٍماَیِص  ُمْوََیل  ُهَّنِإ  َو  ِمْوَْیلا  َِکلَذ  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ِهَِّلل  ًارْکُش  َماَصَف  ُهَّیِصَو  َو  ُهَلْضَف  ِهِیف  َنَابَأ  َو  ًامَلَع  ِساَّنِلل  ًاِّیلَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َماَقَأ 

. ناَْطیَّشلا ُهَمَغْرَم  َو  ِنَمْحَّرلا  ُتاَضَرَم  ِهِیف  َو  ِناَوْخِْإلا  ِهَلِص  َو 
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نسح تیاهن  اب  ار  زور  راهچ  تمایق  زور  رد  هک  دندومرف  هیلع  هَّللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هک  تسا  لوقنم  رمع  نب  لضفم  زا 
زور تسا و  ریدغ  هعمج و  یحـضاو و  رطف  زور  نآ  دنرب و  هلجح  هب  ار  سورع  هک  يوحن  هب  دـنزاس  رـضاح  رـشحم  يارحـص  رد  تنیز  و 
ریدغ زور  دزاس  یم  لکوم  یلاعت  هناحبس و  قح  هک  یتسرد  هب  بکاوک و  نایم  رد  دشاب  هدراهچ  بش  هام  دننام  اهزور  نیا  هنایم  رد  ریدغ 

ار و لسرم  ناربمغیپ  مخ  ریدغ  هب  دنادرگ  یم  لکوم  دوب و  دهاوخ  مالسلا  هیلع  لیئربج  زور  نآ  رد  ناشیا  دیس  ار و  برقم  ناگتشرف  مخ 
ریما ترـضح  ناشیا  دیـس  ار و  ناربمغیپ  ءایـصوا  نینچ  مه  دوب و  دـهاوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  زور  نآ  رد  ناشیا  دـیس 

هب ار  نآ  دوب و  دـنهاوخ  رامع  دادـقم و  رذ و  وبا  ناملـس و  ناشیا  دیـس  ار و  ءاـیبنا  ناـعباتم  اـت  و  دوب ، دـهاوخ  هیلع  هَّللا  تاولـص  نینمؤملا 
زور مریگب  هزور  هک  ییامرف  یم  نم  راوگرزب  يا  تفگ  لضفم  سپ  دنرب  فلع  بآ و  هب  ار  دوخ  نادنفسوگ  نانابـش  هکنانچ  دنرب  تشهب 
زور نیا  رد  ار  مدآ  ترضح  هبوت  یلاعت  هناحبـس و  قح  هک  تسیزور  نیا  هک  قیقحتب  هَّللا  يرآ و  هک  دندومرف  هبترم  هس  ترـضح  ار  ریدغ 

میهاربا ترـضح  یلاـعت  هناحبـس و  قح  هک  تسیزور  نیا  و  دـنتفرگ ، هزور  هبوت  لوبق  هنارکـش  هب  ار  زور  نیا  ترـضح  نآ  دومرف و  لوـبق 
یـسوم ترـضح  هک  تسیزور  نیا  و  دـنتفرگ ، هزور  ار  زور  نـیا  هنارکـش  هـب  مالـسلا  هـیلع  ترـضح  نآ  داد و  تاـجن  شتآ  زا  ار  لـیلخ 
مالسلا هیلع  یسیع  ترضح  هک  تسیزور  نیا  و  دنتفرگ ، هزور  ار  زور  نیا  هنارکش  هب  سپ  نآ  رد  دینادرگ  دوخ  هفیلخ  ار  نوراه  ترضح 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  نیلـسرملا  دیـس  ترـضح  هک  تسیزور  نیا  تفرگ و  هزور  هنارکـش  هب  وا  دینادرگ و  دوخ  یـصو  ار  افـصلا  نوعمش 
زور نیا  دنتشاد و  هزور  ار  زور  نیا  هنارکش  هب  ترـضح  نآ  دندومرف  دوخ  نیـشناج  هفیلخ و  ار  هیلع  هَّللا  تاولـص  نینمؤملا  ریما  ترـضح 

هب تسا و  نامحر  يدونـشوخ  زور  نیا  تسا و  ناوخا  اب  ناسحا  زور  نیا  تسا و  مائف  نداد  ماـعط  لـثم  شبـش  نداد  ماـعط  تسا و  ماـیص 
. تسا ناطیش  ینیب  ندیلام  كاخ 
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466 ص : ج 1 ، همیدقلا ،) ط -   ) لامعألا لابقإ 

ریدغ دیع  زور  لامعا 

نتفگ تینهت  کیربت و 

انَلَعَج َو  ِمْوَْیلا  اَذِهب  انَمَرْکَأ  يذَّلا  ِِهَّلل  ُدْمَْحلا  : » وگب يدرک  تاقالم  ار  دوخ  نمؤم  ردارب  زور  نیا  رد  هاگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
َنِم اْنلَعْجَی  َْمل  َو  ِهِطْـسِِقب  ِماَّوُْقلاَو  ِهِْرمَأ  ِهالُو  ِهَیالِو  ْنِم  ِِهب  انَقَثاو  يذَّلا  ِِهقاـثیم  َو  اـْنَیلِإ  ُهَدِـهَع  يذَّلا  ِهِدـْهَِعب  َنیفوُْملا  َنِم  اـنَلَعَج  َو  َنینِمْؤُْملا ، َنِم 

«. ِنیّدلا ِمْوَِیب  َنیبِّذَکُْملا  َو  َنیدِحاْجلا 

نایلاو هرابرد ي  هک  يدهع  هتسب و  ام  اب  هک  ینامیپ  هب  نارادافو  زا  نانمؤم و  زا  ار  ام  هتشاد و  یمارگ  زور  نیا  هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  رکش  »
«. تسا هدادن  رارق  تمایق  زور  ناگدننک  بیذکت  نارکنم و  زا  ار  ام  و  تسا ، هداد  رارق  هتفرگ  ام  زا  تلادع  ناگدنراد  اپ  رب  نامرما و 

هحفص 248 ریدغرارسا 

تئارب نعل و  تاولص و 

 ... ْمُهَمَلَظ ْنَّمِم  ِهَّللا  َیلِإ  ُأَّرَبَت  َو  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َهاَلَّصلا  ُِرثُْکت  :... مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 

تئارب نانآ  رب  ناملاظ  زا  و  تسرفب ، تاولـص  رایـسب  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  زور  نیا  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
. يوجب

149 ص : ج 4 ، هیمالسإلا ،) ط -   ) یفاکلا

زور نیا  رد  نعل  رکذ 

َنیذَّلا َنیبِّذَـکُْملا  َو  َنیلِدـْبُْملا  َو  َنیرِّیَغُْملا  َو  َنیثِکاّنلا  َو  َْنیِدِـحاْجلا  ِنَْعلا  َّمُهَّللا  : » وگب رایـسب  زور  نیا  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
و ناراذگ ) تعدب   ) ناگدننک لیدبت  ناگدنهدرییغت و  نانکـشدهع و  نارکنم و  ادنوادخ ، «. » َنیرِخْآلا َو  َنیلَّوَْألا  َنِم  ِنیّدـلا  ِمْوَِیب  َنُوبِّذَُـکی 

«. امرف تنعل  ار  نیرخآ  نیلوا و  زا  تمایق ، زور  ِناگدننک  بیذکت 

هحفص 252 ریدغرارسا 

یهلا دمح  رکش و 

. تسا هتشاد  ینازرا  امش  رب  تیالو  رما  زا  دنوادخ  هچنآ  رب  تسوا  دمح  دنوادخ و  رکش  ِزور  زور ، نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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: تسا نینچ  اهنآ  زا  یکی  نومضم  هک  تسا  هدش  دراو  زور  نیا  رد  يرازگرکش  یگنوگچ  هرابرد ي  یلصفم  هیعدا ي 

. داد تفارش  ام  هب  نآ  تفرعم  اب  و  دینامهف ، ام  هب  ار  نآ  تمرح  دیناسانش و  ام  هب  ار  زور  نیا  ِتلیضف  هک  ار  ادخ  رکش 

هحفص 253 ریدغرارسا 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترایز 

ِءاَعُّدلا َو  ِهاَلَّصلا  َدَْعب  ِهِْربَق  ْنِم  ُنْداَف  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  اَنَالْوَم  ِدَهْـشَم  ِیف  ِریِدَْغلا  ِمْوَی  ِیف  َْتنُک  اَذِإ  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
َو ِهِّرِـس  ِعِضْوَم  َو  ِِهلِیلَخ  َو  ِِهبِیبَح  َو  ِهِریِزَو  َو  َکِِّیبَن  یِخَأ  َو  َکِِّیلَو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ُءاَعُّدـلا  اَذَـه  َو  ِهاَلَّصلا  َدـَْعب  ِْهَیلِإ  ِمْوَأَـف  ٍدـُْعب  ِیف  َْتنُک  ْنِإ  َو 

ِِهتَّجُِحب ِقِطاَّنلا  َو  ِِهتَمْکِح  ِبَاب  َو  ِِهتَّیِّرُذ  ِیبَأ  َو  ِِهب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِِهتَْرتِع  ِفَرْشَأ  َو  ِهِِّیلَو  َو  ِِهنیِمَأ  َو  ِِهتَِصلاَخ  َو  ِِهتَْوفَص  َو  ِهِّیِـصَو  َو  ِِهتَرْـسُأ  ْنِم  ِِهتَرَیِخ 
اَم َلَْضفَأ  َنِیلَّجَحُْملا  ِّرُْغلا  ِِدئاَق  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َو  َنیِِملْسُْملا  ِدِّیَـس  ِِهتَّمُأ  یَلَع  ِِهتَفِیلَخ  َو  ِِهنَنُـس ]   ] ِِهتَّنُـس یَلَع  یِـضاَْملا  َو  ِِهتَعیِرَـش  َیلِإ  یِعاَّدلا  َو 

َو َظِفُْحتْسا  اَم  یَعَر  َو  َلِّمُح  اَم  َکِِّیبَن ص  ْنَع  َغََّلب  ْدَق  ُهَّنَأ  ُدَهْـشَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َِکئاَِیْبنَأ  ِءاَیِـصْوَأ  َو  َِکئاَیِفْـصَأ  َو  َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َْتیَّلَص 
َدَهاَج َو  َكَءاَدـْعَأ  يَداَع  َو  َكَءاَِیلْوَأ  َیلاَو  َو  َِکلِیبَس  َیلِإ  اَعَد  َو  َکَـماَکْحَأ  َماَـقَأ  َو  َکَـماَرَح  َمَّرَح  َو  َکـَلاَلَح  َلَّلَح  َو  َعِدُوتْـسا  اَـم  َظـِفَح 

ِیف َغََلب  یَّتَح  ٍِمئَال  ُهَمَْول  ِهَّللا  ِیف  ُهُذُـخْأَت  َال  ٍِربْدـُم  َْریَغ  اًِلبْقُم ]  ] ًابِـسَتُْحم ًاِرباَص  َكِْرمَأ  ْنَع  َنِیقِراَْملا  َو  َنیِطِـساَْقلا  َو  َکـِلِیبَس  ْنَع ]   ] یف َنِیثِکاَّنلا 
ًاّیِـضَر ًاّیِقَت  ًاِّیلَو  ًادیِعَـس  ًادیِهَـش  َْکَیلِإ  ُهَتْـضَبَقَف  ُنیِقَْیلا  ُهاَتَأ  یَّتَح  ًادِهَتُْجم  ََکل  َحَصَن  َو  ًاِصلُْخم  َكَدَـبَع  َو  َءاَضَْقلا  َْکَیلِإ  َمَّلَـس  َو  اَضِّرلا  َِکلَذ 

 . نیَِملاَْعلا َّبَر  اَی  َِکئاَیِفْصَأ  َو  َِکئاَِیْبنَأ  ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َْتیَّلَص  اَم  َلَْضفَأ  ِْهیَلَع  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ًاّیِدْهَم  ًایِداَه  ًاّیِکَز 
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ترضح نآ  ربق  رانک  يدوب  فجن ) ینعی   ) مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  دهشم  رد  ریدغ  دیع  زور  رد  رگا  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
.... ناوخب ار  اعد  نیا  نک و  هراشا  وا  يوس  هب  يدوب  تسد  رود  ياهرهش  رد  رگا  و  ناوخب ، اعد  زامن و  ورب و 

494 ص : ج 1 ، همیدقلا ،) ط -   ) لامعألا لابقإ 

ریدغ دیع  زور  رد  تدابعو  هزور  زامن و 

زامن تدابع و 

. تسا زامن  تدابع و  زور  زور ، نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هحفص 254 ریدغرارسا 

دنوادخ رکش  ناونع  هبزامن 

ُهاَْنلَْزنَأ اَّنِإ  َو  ًارْـشَع  ِدْـمَْحلا  َهَروُس  ٍهَعْکَر  ِّلُک  ِیف  ُأَْرقَی  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَِّلل  ًارْکُـش  ٍهَعاَس  ِفِْصِنب  ُسْمَّشلا  َلوُزَت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ِْنیَتَعْکَر  ِهِیف  یَّلَـص  ْنَم 
ْنِم ًهَجاَح  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َلَأَس  اَم  َو  ٍهَرْمُع  ِْفلَأ  َهَئاِم  َو  ٍهَّجَح  ِْفلَأ  َهَئاِم  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َْدنِع  َْتلَدَع  ًارْشَع  ِّیِـسْرُْکلا  َهَیآ  َو  ًارْـشَع  ِرْدَْقلا  ِهَْلَیل  ِیف 

ٍهَِیفاَع َو  ٍرُْسی  ِیف  اَِهئاَضَق  یَلَع  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  یَتَأ  اَّلِإ  َْتناَک  اَم  ًهَِنئاَک  ِهَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  ِِجئاَوَح 

دمح هروس ي  تعکر  ره  رد  ناوخب . زامن  تعکر  ود  دـنوادخ - رکـش  ناونع  هب  رهظ - زا  لبق  تعاس  مین  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. هبترم هد  یسرکلا  هیآ  هبترم ، هد  ردق  هروس ي  هبترم ، هد  دیحوت  هروس ي  هبترم ، هد 

ادخ زا  ار  ترخآ  ایند و  جئاوح  زا  یتجاح  ره  تسا و  هرمع  رازه  دص  جح و  رازه  دص  لداعم  دـنوادخ  دزن  دـناوخب  ار  زامن  نیا  سک  ره 
. دروآ یم  رب  تیفاع  یناسآ و  هب  دهاوخب 

هحفص 254 ریدغرارسا 

ریدغ دجسم  رد  زامن 

ِیف ُهاَلَّصلا  ُّبَحَتُْـسی  َلاَق : مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍنَابَأ  ْنَع  ٍرْـصَن  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ٍداَیِز  ِْنب  ِلْهَـس  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  ٌهَّدِع 
. َّقَْحلا ِهِیف  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َرَهْظَأ  ٌعِضْوَم  َوُه  َو  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  ِهِیف  َماَقَأ  َِّیبَّنلا ص  َّنَِأل  ِریِدَْغلا  ِدِجْسَم 
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هیلع نینمؤملاریما  ناکم  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ارچ  ریدغ ، دجسم  رد  زامن  تسا  بحتـسم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. تسا هدومن  رهاظ  زور  نیا  رد  ار  قح  دنوادخ  هدومرف و  بوصنم  ار  مالسلا 

هحفص 254 ریدغرارسا 

رکش ناونع  هب  هزور 

. تفرگ هزور  دنوادخ  رکش  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  يزور  زور ، نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هحفص 255 ریدغرارسا 

لوبقم هرمع ي  دص  جح و  دص  لداعم  هزور 

 ... تالبقتم تاروربم  هرمع  هئام  هجح و  هئام  ماع  لک  یف  لج  زع و  هَّللا  دنع  لدعی  همایص  کلذ و  باوث  مالسلا ...:  هیلع  قداصلا  لاق 

. تسا لوبقم  هرمع ي  دص  جح و  دص  لداعم  زور  نیا  هزور ي  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

1402 ص : ج 9 ، یفاولا ،

تسا هام  تصش  هزور ي  لداعم  هزور 

َكاَدـِف ُْتلِعُج  ُْتُلق  َلاَـق : مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍدِـشاَر  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِهِّدَـج  ْنَع  یَیْحَی  ِنـْب  ِمِساَْـقلا  ِنَـع  ِهـِیبَأ  ْنَـع  َمـیِهاَْربِإ  ُنـْب  ُِّیلَع 
َو ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َبُِصن  ٌمْوَی  َوُه  َلاَق  َوُه  ٍمْوَی  ُّيَأ  َو  ُْتُلق  اَمُُهفَرْـشَأ  َو  اَمُهُمَظْعَأ  ُنَسَح  اَی  ْمَعَن  َلاَـق  ِْنیَدـیِْعلا  َْریَغ  ٌدـیِع  َنیِِملْـسُْمِلل 

ُأَّرَبَت َو  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َهاَلَّصلا  ُِرثُْکت  َو  ُنَسَح  اَی  ُهُموُصَت  َلاَق  ِهِیف  َعَنْـصَن  ْنَأ  اََنل  یِغَْبنَی  اَـم  َو  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  ِساَّنِلل  ًاـمَلَع  ِهِیف  ِْهیَلَع  ُهُماَـلَس 
اَمَف ُْتُلق  َلاَق  ًادیِع  َذَـخَُّتی  ْنَأ  ُّیِـصَْولا  ِهِیف  ُماَُقی  َناَک  يِذَّلا  ِمْوَْیلِاب  َءاَیِـصْوَْألا  ُُرمْأَت  َْتناَک  ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  َءاَِیْبنَْألا  َّنِإَف  ْمُهَمَلَظ  ْنَّمِم  ِهَّللا  َیلِإ 
هللا یلص  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُهَُّوبُّنلا  ِهِیف  َْتلََزن  يِذَّلا  ُمْوَْیلا  َوُه  ُهَّنِإَف  ٍبَجَر  ْنِم  َنیِرْشِع  َو  ٍْعبَـس  ِمْوَی  َماَیِـص  ْعَدَت  َال  َو  ًارْهَـش  َنیِّتِس  ُماَیِـص  َلاَق  ُهَماَص  ْنَِمل 

. ْمَُکل ًارْهَش  َنیِّتِس  ُْلثِم  ُُهباََوث  َو  هلاو  هیلع 
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«. تسا هام  تصش  هزور ي  لداعم  زور  نیا  هزور ي  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

«. تسا لاس  تصش  هرافک ي  : » دومرف یثیدح  رد  و 

«. تسا لاس  تصش  هزور ي  زا  لضفا  : » دومرف یثیدح  رد  و 

149 ص : ج 4 ، هیمالسإلا ،) ط -   ) یفاکلاو هحفص 255  ریدغرارسا 

ایند رمع  ردق  هب  نتفرگ  هزور 

ِرُمُع َماَیِـص  ُلِدـْعَی  ٍّمُخ  ِریِدَـغ  ِمْوَی  ُمْوَص  ُلوُقَی  ِِهئاَْنبَأ  َو  ِِهئَابآ  یَلَع  َو  ُماَلَّسلا  َو  ُهاَـلَّصلا  ِْهیَلَع  َقِداَّصلا  ٍدَّمَُحم  َْنب  َرَفْعَج  ِهَّللا  ِدـْبَع  اـَبَأ  ُْتعِمَـس  ...
.... َِکلَذ ُباََوث  َُهل  َناََکل  اَْینُّدلا  ِتَرِّمُع  اَم  َماَص  َْول  َُّمث  اَْینُّدلا  َرُمُع  ٌناَْسنِإ  َشاَع  َْول  اَْینُّدلا 

 . یمدآ دنک  یناگدنز  رگا  دشاب  ایند  رمع  نتشاد  هزور  ربارب  مخ  ریدغ  زور  هزور  هک  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

89 ص : رابخألا ، عماج  همجرت  راتسألا - فشاک 

ریدغ زور  رد  قداص  ماما  ترایز 

ترـضح فیرـش  ربق  رانک  ، ریدغ دیع  زور  رد  هاگره  : دومرف هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  « لابقا » باتک رد  هک  تسا  یترایز 
هراشا زامن  زا  دعب  یشاب  رگید  ياهرهش  رد  رگا  ،و  اعد زامن و  زا  سپ  ،و  ورب بانج  نآ  فیرش  ربق  کیدزن  ، یشاب مالّـسلا  هیلع  نانموم  ریما 

: تسا نیا  اعد  ،و  ترضح نآ  بناج  هب  نک 

َو ِِهنیِمَأ  َو  ِِهتَِصلاَخ  َو  ِِهتَْوفَـص  َو  ِهِّیِـصَو  َو  ِِهتَرْـسُأ  ْنِم  ِِهتَرَیِخ  َو  ِهِّرِـس  ِعِضْوَم  َو  ِِهلِیلَخ  َو  ِِهبِیبَح  َو  ِهِریِزَو  َو  َکِِّیبَن  یِخَأ  َو  َکِِّیلَو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
ِِهتَفِیلَخ َو  ِِهتَّنُـس  یَلَع  یِـضاَْملا  َو  ِِهتَعیِرَـش  َیلِإ  یِعاَّدـلا  َو  ِِهتَّجُِحب  ِقِطاَّنلا  َو  ِِهتَمْکِح  ِباـَب  َو  ِِهتَّیِّرُذ  ِیبَأ  َو  ِِهب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِِهتَْرتِع  ِفَرْـشَأ  َو  ِهِِّیلَو 

. َِکئاَِیْبنَأ ِءاَیِصْوَأ  َو  َِکئاَیِفْصَأ  َو  َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َْتیَّلَص  اَم  َلَْضفَأ  َنِیلَّجَحُْملا  ِّرُْغلا  ِِدئاَق  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َو  َنیِِملْسُْملا  ِدِّیَس  ِِهتَّمُأ  یَلَع 

،و شنیـشناج ،و  شا هداوناخ  زا  هدـیزگرب  ،و  زار هاگیاج  ،و  شتـسود بیبح و  ریزو و  ،و  تربماـیپ ردارب  ،و  تا ّیلو  رب  تسرف  دورد  ایادـخ 
تّجح هب  يایوگ  تمکح و  هاگرد  لسن و  ردپ  ،و  دندروآ نامیا  وا  هب  هک  نانآ  ، شترتع نیرت  فیرش  شا و  ّیلو  نیما و  صلاخ و  كاپ و 

يدورد نیرترب  ، نایوردیپس ورشیپ  ،و  نانمؤم ریما  ،و  ناناملسم رورس  ، شتّلم رب  وا  نیشناج  ،و  ششور ورهر  ،و  شتعیرـش هب  هدننک  توعد  و 
، يداتسرف تناربمایپ  نانیشناج  ناگدیزگرب و  ،و  دوخ قلخ  زا  یکی  رب  هک 
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َمَّرَح َو  ََکلالَح  َلَّلَح  َو  َعِدُوتْـسا  اَـم  َظـِفَح  َو  َظِفُْحتْـسا  اَـم  یَعَر  َو  َلِّمُح  اَـم  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َکِِّیبَن  ْنَع  َغََّلب  ْدَـق  ُهَّنَأ  ُدَهْـشَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
َنِیقِراَْملا َو  َنیِطِـساَْقلا  َو  َِکلِیبَس  ْنَع  َنِیثِکاَّنلا  َدَهاَج  َو  َكَءاَدـْعَأ  يَداَع  َو  َكَءاَِیلْوَأ  َیلاَو  َو  َِکلِیبَس  َیلِإ  اَعَد  َو  َکَماَکْحَأ  َماَقَأ  َو  َکَماَرَح 

َو اِصلُْخم  َكَدَبَع  َو  َءاَضَْقلا  َْکَیلِإ  َمَّلَـس  َو  اَضِّرلا  َِکلَذ  ِیف  َغََلب  یَّتَح  ٍِمئال  ُهَمَْول  ِهَّللا  ِیف  ُهُذُخْأَت  ٍِربْدُم ال  َْریَغ  الِبْقُم  ابِـسَتُْحم  اِرباَص  َكِْرمَأ  ْنَع 
اَم َلَْضفَأ  ِْهیَلَع  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  اّیِدْهَم  ایِداَه  اّیِکَز  اّیِضَر  اّیِقَت  اِّیلَو  ادیِعَس  ادیِهَـش  َْکَیلِإ  ُهَتْـضَبَقَف  ُنیِقَْیلا  ُهاَتَأ  یَّتَح  ادِهَتُْجم  ََکل  َحَصَن 

. َنیَِملاَْعلا َّبَر  اَی  َِکئاَیِفْصَأ  َو  َِکئاَِیْبنَأ  ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َْتیَّلَص 

،و دـناسر هچنآ  ،و  دـناسر تشاد  هدـهع  رب  ار  هچنآ  ) شنادـناخ وا و  رب  ادـخ  دورد  ( تربمایپ بناج  زا  وا  هک  مهد  یم  تداهـش  نم  ایادـخ 
درک مارح  ،و  ار تلالح  درک  لالح  ، درک ظفح  دوب  هدش  هدرپس  وا  هب  ار  هچنآ  ،و  درک تیاعر  دوب  هدش  هتـساوخ  وا  زا  شا  يرادهگن  هچنآ 

نانکش نامیپ  اب  ،و  ار تنانمشد  تشاد  نمـشد  ،و  ار تناتـسود  تشاد  تسود  ،و  تهار هب  دناوخ  ارف  ار و  تماکحا  تشاداپب  ،و  ار تمارح 
نانک يور  ، تشاذگ ادخ  باسح  هب  ،و  داد جرخ  هب  ییابیکـش  هک  یلاحرد  ، درک دربن  تنامرف  زا  ناگدـش  جراخ  ،و  ناراکمتـس ،و  تهار زا 

،و درک وت  میلست  ار  اضق  ،و  دیسر اضر  ماقم  هب  هنیمز  نیا  رد  ات  ، دادن هار  دوخ  هب  یکاب  ادخ  هاررد  ، ناگدننک شنزرـس  زا  ،و  نادرگ يور  هن 
یلو تخبـشوخ و  دیهـش و  دوخ  يوس  هب  سپ  ، دیـسر ارف  وا  گرم  اـت  ، دومن یهاوـخریخ  تخـس  یـششوک  اـب  ،و  دـیتسرپ ار  وـت  هناـصلاخ 

نیرترب ، تسرف دورد  وا  نادـناخ  دّـمحم و  رب  يادـخ  . يدوـمن شحور  ضبق  هدـش  تیادـه  رگتیادـه و  كاـپ و  هدیدنـسپ و  راـگزیهرپ و 
. نایناهج راگدرورپ  يا  ، يداتسرف تناگدیزگرب  ناربمایپ و  زا  یکی  رب  هک  يدورد 
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زور نیا  هب  شـصاصتخا  هک  ، هدرک لقن  رگید  یتراـیز  ، فیرـش زور  نیا  يارب  « رئازلا حـباصم  » باـتک رد  سوواـط  نبا  دّیـس  : دـیوگ ّفلؤم 
. تسا هداد  رارق  « هفحت  » باتک موس  مود و  ترایز  ار  اهنآ  یسلجم  همّالع  هک  ، تسا ترایز  رود  زا  بّکرم  ترایز  نآ  تسین و  مولعم 

308 ص : ج 2 ، هثیدحلا ،) ط -   ) هنسحلا لامعألاب  لابقإلا 

ریدغ هعیش ي  تایصوصخ 

تسین ام  هعیش 

َْقلَخ َو  ِْربَْقلا  ِیف  ََهلَءاَسُْملا  َو  َجاَْرعِْملا  َءاَیْـشَأ  َهََعبْرَأ  َرَْکنَأ  ْنَم  اَِنتَعیِـش  ْنِم  َْسَیل  مالّـسلا  هیلع  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  ُقِداَّصلا  َلاَق  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع  َهَراَمُع 
. َهَعاَفَّشلا َو  ِراَّنلا  َو  ِهَّنَْجلا 

: تسین دّمحم ) لآ   ) ام هعیش  دنک ، راکنا  ار  زیچ  راهچ  سک  ره  : دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تفگ : هرامع 

. تعافش مّنهج و  تشهب و  ندش  قلخ  ربق ، رد  رکنم ] ریکن و   ] لاؤس مّلس ،  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  جارعم 

127 ص : يدیحوت ، همجرت  هعیشلا /  تافص 

مارح زا  نتشاد  هگن 

. َُهباَقِع َفاَخ  َو  َُهباََوث  اَجَر  َو  ِهِِقلاَِخل  َلِمَع  َو  ُهُجْرَف  َو  ُُهنَْطب  َّفَع  ْنَم  اَّلِإ  مالّسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ُهَعیِش  اَم  ِهَّللا  َو  ُلوُقَی  مالّسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 

مکـش و هک  یـسک  رگم  تسین ، مالّـسلا  هیلع  یلع  هعیـش  دنگوس ، ادخ  هب  : دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 
زا دشاب و  راودـیما  وا  شاداپ  باوث و  هب  دـهد و  ماجنا  شراگدرورپ  تیاضر ]  بلج   ] يارب ار  شلامعا  درادـب و  هگن  مارح  زا  ار  شتروع 

(1 .) دسارهب شرفیک 

َنُوفَْرُعی ٍْملِح  َو  ٍْملِع  َو  ٍهَْفأَر  َلْهَأ  َو  ِهاَفِّشلا  َلـُبُذ  ِنوُُطْبلا  َصْمُخ  اُوناَـک  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ٍِّیلَع  َهَعیِـش  َّنِإ  : َلاَـق مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع 
. ِداَِهتْجِالا َو  ِعَرَْولِاب  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  اَم  یَلَع  اُونیِعَأَف  ِهَِّیناَبْهَّرلِاب 
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لها اهنآ  دوب . هدیکشخ  ناشیاهبل  رغال و  ناشیاهمکش  مالّسلا ، هیلع  یلع  نایعیش  : دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
یعـس و  هانگ ، زا  يراکزیهرپ  اب  سپ  دنوش . یم  هتخانـش  ایند  هب  یتبغر  یب  دهز و  هب  زین  نونکا  دندوب . يرابدرب  ملع و  ینابرهم و  تفأر و 

(2 .) دینک يرای  تیب ) لها  تیالو   ) دیراد هدیقع  نآ  هب  هچنآ  رب  ار  ناتدوخ  کین ، ياهراک  رد  شالت  و 

َفاَخ َو  َُهباََوث  اَجَر  َو  ِهِِقلاَِخل  َلِمَع  َو  ُهُداَهِج  َّدَتْشا  َو  ُهُجْرَف  َو  ُُهنَْطب  َّفَع  ْنَم  ٍرَفْعَج  ُهَعیِـش  اَمَّنِإ  مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِلَّضَفُْملا  ِنَع 
. ٍرَفْعَج ُهَعیِش  َِکَئلوُأَف  َِکَئلوُأ  َْتیَأَر  اَذِإَف  َُهباَقِع 

یم زاب  مارح  زا  ار  دوخ  جرف  مکش و  هک  تسا  یـسک  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  رفعج  هعیـش  : دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : لّضفم 
دراد دیما  مشچ  وا  شاداپ  باوث و  هب  دهد ، یم  ماجنا  شقلاخ  ياضر ]   ] يارب ار  شلامعا  دنک ، یم  داهج  شـسفن ]  هیلع   ] تّدش هب  دراد ،
(3 .) دنتسه مالّسلا  امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  هعیش  اهنآ  هک ]  نادب  ، ] يدید ار  صاخشا  هنوگ  نیا  هاگ  ره  سپ  دساره . یم  شتبوقع  زا  و 

33 ص : يدیحوت ، همجرت  هعیشلا /  تافص  ( 1)

39 ص : يدیحوت ، همجرت  هعیشلا /  تافص  ( 2)

43 ص : يدیحوت ، همجرت  هعیشلا /  تافص  ( 3)

هعیش نادنمتسم  هب  هجوت 

َو یَّکَز  َو  َءاَنَّثلا  َنَسْحَأَف  َِکناَوْخِإ  ْنِم  َْتفَّلَخ  ْنَم  َْفیَک  َُهلَأَسَف  َمَّلَسَف  ٌلُجَر  َلَخَدَف  مالّسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  َعَم  ُْتنُک  َلاَق : َناَلْجَع  ِْنب  ِدَّمَُحم 
اَم ًاقاَلْخَأ  ُرُکْذَت  َکَّنِإ  َلاَقَف  ْمِهیِْدیَأ  ِتاَذ  ِیف  ْمِِهئاَرَقُِفل  ْمِِهئاَِینْغَأ  ُهَلَـصاَُوم  َْفیَک  َلاَق  ٌهَلِیلَق  َلاَق  ْمِِهئاَرَقُِفل  ْمِِهئاَِینْغَأ  ُهَداَیِع  َْفیَک  َُهل  َلاَقَف  يَرْطَأ 

. ٌهَعیِش اََنل  ْمُهَّنَأ  ِءَالُؤَه  ُمُعْزَی  َْفیَکَف  َلاَق  اَنَْدنِع  ْنَمِیف  َیِه 

تناردارب : دیسرپ وا  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  . درک مالس  دش و  دراو  يدرم  هک  مدوب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  نم  : تفگ نالجع  رسپ  دّمحم ،
هب مالّـسلا  هیلع  ماما  . دومن هغلابم  اهنآ  شیاتـس  رد  درک و  دای  یبوخ  هب  شا ]  ینید  ناردارب  زا  خـساپ  رد   ] وا ؟ يدرک كرت  یلاح  هچ  رد  ار 

ترـضح . تردن هب  تفگ : دـنوش ؟ یم  اهنآ  لاوحا  يایوج  دـنور و  یم  ناشناتـسدیهت  تدایع  هب  هزادـنا  هچ  ات  اهنآ  نادـنمتورث  دومرف : وا 
ضرع دـننک ؟] یم  کمک  یلام  رظن  زا  ناتـسدیهت  هب  نارگناوت  ایآ   ] تسا هنوگچ  ناشناتـسدیهت  اب  اهنآ  نادـنمتورث  یلاـم  طاـبترا  دومرف :

. تسین ام  نیب  رد  اساسا ]  ] هک دینک  یم  دای  یتافص  قالخا و  زا  امش  : درک
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؟ دنتسه ام  نایعیش  زا  هک  دنرادنپ  یم  هنوگچ  اهنآ ، سپ  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

35 ص : يدیحوت ، همجرت  هعیشلا /  تافص 

یتسودرایعم

ُّوُدَع ِهَّللا  ِّوُدَع  ُقیِدَص  مالّسلا  هیلع  َلاَق  َُّمث  َهَّللا  َّبَحَأ  ْدَقَف  ًاِرفاَک  َضَْغبَأ  ْنَم  َو  َهَّللا  َضَْغبَأ  ْدَقَف  ًاِرفاَک  َّبَحَأ  ْنَم  َلاَق : مالّسلا  هیلع  ِقِداَّصلا  ِنَع 
. ِهَّللا

يرفاک اب  سک  ره  و  هدرک ، ینمـشد  ادـخ  اب  درادـب ، تسود  ار  يرفاک  سک  ره  : دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  تفگ : لیـضف  نب  ءـالع 
(1 .) تسادخ نمشد  ادخ ، نمشد  تسود  دومرف : سپس  تسا . هدرک  یتسود  ادخ  اب  دنک ، ینمشد 

. ٌبیُِرم َوُهَف  ِْبیَّرلا  َلْهَأ  َسَلاَج  ْنَم  َلاَق : مالّسلا  هیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع 

ّکـش لها  زین  وا  دوخ  دـیامن ، تسلاجم  ناکاّکـش  اـب  سک  ره  : دومرف مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  دـنا  هدرک  لـقن  نایعیـش  زا  یتعاـمج 
(2 .) تسا

اَنَأ ُلوُقَی  ًادَـحَأ  ُدِـجَت  َال  َکَّنَِأل  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اََنل  َبَصَن  ْنَم  ُبِصاَّنلا  َْسَیل  ُلوُقَی  مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَـق  ٍْسیَنُخ  ِْنب  یَّلَعُْملا  ِنَع 
َعَبْـشَأ ْنَم  مالّـسلا  هیلع  َلاَق  َو  اَِنئاَدـْعَأ  ْنِم  َنوُءَّرَبَتَت  َو  اـَنَْولاَوَتَت  ْمُکَّنَأ  ُمَْلعَی  َوُه  َو  ْمَُکل  َبَصَن  ْنَم  َبِصاَّنلا  َّنَِکل  َو  ٍدَّمَُحم  َلآ  َو  ًادَّمَُحم  ُضِْغبُأ 

(3 .) اََنل ًاِّیلَو  َلَتَق  ْدَقَف  اََنل  ًاّوُدَع 

لآ ام  اب  هک  تسین  یسک  مالّـسلا ) مهیلع  تیب  لها  نمـشد   ) یبصان : دومرف هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ : سینخ  نب  یّلعم 
، مراد هنیک  ضغب و  دّمحم  لآ  دّمحم و  هب  تبسن  نم  دیوگب  هک  ینک  یمن  ادیپ  ار  یسک  وت ، اریز  دشاب ، هتـشاد  ینمـشد  توادع و  دّمحم 
. دییوج یم  يرازیب  نامنانمشد  زا  دیراد و  تسود  ار  ام  امش  دناد  یم  هک  یلاح  رد  دنک ، ینمشد  امش  اب  هک  تسا  یـسک  نآ  یبصان  هکلب 

(4 .) تسا هدناسر  لتق  هب  ار  ام  تسود  هک  تسا  نیا  دننام  دنک ، ریس  ار  ام  نمشد  سک  ره  دومرف : ترضح  نآ  نینچمه 
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اَنِْریَغ ِهَوْرُِعب  ٌکِّسَمَتُم  َوُه  َو  اَِنتَعیِش  ْنِم  ُهَّنَأ  َمَعَز  ْنَم  َبَذَک  مالّسلا  هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَق  َلاَق  َرَمُع  ِْنب  ِلَّضَفُْملا  ِنَع 

ریغ هب  هک  یلاح  رد  تسام ، نایعیش  زا  دنک  یم  نامگ  هک  یـسک  دیوگ  یم  غورد  : دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : رمع  نب  لّضفم 
(5 .) دیوج یم  کّسمت  ام 

39-37 ص : يدیحوت ، همجرت  هعیشلا /  تافص  (4 () 3 () 2 () 1)

23 ص : يدیحوت ، همجرت  هعیشلا /  تافص  (5)

دینک ینتشاد  تسود  بوبحم و  مدرم  دزن  ار  مالّسلا  مهیلع  دّمحم  لآ 

َسِلْجَْملا اَذَه  ُقیُِطن  اَنَْسل  َنوُزاَتُْجم  ٌمْوَق  اَّنِإ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  ُْتُلق  َُّمث  یًنِِمب  مالّسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع  اَنْمَّلَـس  َلاَق : ٍداَیِز  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِ
ِءاَْشفِإ َو  ْمُکَبِحَـص  ْنَِمل  ِهَبْحُّصلا  ِنْسُح  َو  ِهَناَمَْألا  ِءاَدَأ  َو  ِثیِدَْـحلا  ِقْدِـص  َو  ِهَّللا  يَْوقَِتب  ْمُْکیَلَع  مالّـسلا  هیلع  َلاَق  اَنِـصْوَأَف  ُهاَنْدَرَأ  اَـمَّلُک  َکـْنِم 

ْنَم َراَیِخ  اُوناَک  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَنَتَعیِـش  َّنَأ  ِینَثَّدَـح  ِیبَأ  َّنِإَف  ْمُهَِزئاَنَج  اوُِعبَّتا  َو  ْمُهاَضْرَم  اوُدوُع  َو  ْمِهِدِـجاَسَم  ِیف  اوُّلَـص  ِماَعَّطلا  ِماَـعْطِإ  َو  ِماَـلَّسلا 
َناَک ْنِإ  َو  ْمُْهنِم  َناَک  ٍهَناَمَأ  ُبِحاَص  َناَک  ْنِإ  َو  ْمُْهنِم  َناَک  ٌماَمِإ  َناَک  ْنِإ  َو  ْمُْهنِم  َناَک  ٌنِّذَُؤم  َناَک  ْنِإ  َو  ْمُْهنِم  َناَک  ٌهیِقَف  َناَـک  ْنِإ  ْمُْهنِم  اُوناَـک 

. ْمِْهَیلِإ اَنوُضِّغَُبت  َال  َو  ِساَّنلا  َیلِإ  اَنُوبِّبَح  اُونوُک  َِکلَذَک  َو  ْمُْهنِم  َناَک  ٍهَعیِدَو  ُبِحاَص 

ام ادخ ، لوسر  رسپ  يا  مدرک : ضرع  بانج  نآ  هب  نم  سپـس  . میدرک مالـس  ینم  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  تفگ : دایز  نب  هَّللا  دبع 
یـشرافس ام  هب  سپ  میوش ، رـضاح  امـش  سلجم  رد  میهاوخب  هاگ  ره  میناوت  یمن  میـشاب و  یم  چوک  لاح  رد  هراومه  هک  میتسه  یهورگ 

. دییامرفب یتحیصن ) )

راکـشآ دنک ، یم  ینیـشنمه  امـش  اب  هک  یـسک  اب  يراتفر  شوخ  تناما ، يادا  راتفگ ، رد  یتسار  یهلا ، ياوقت  هب  ار  امـش  : دومرف ترـضح 
هزانج عییـشت  هب  دـینک و  تدایع  ناشنارامیب  زا  دـیرازگب ، زاـمن  ناشدـجاسم  رد  منک . یم  شرافـس  نارگید  هب  نداد  اذـغ  مالـس و  ندرک 

، یهیقف اهنآ ] نادنواشیوخ  نیب  رد   ] رگا دـندوب . ناشماوقا  دارفا  نیرتهب  تیب ، لها  ام  نایعیـش  هک  دومرف  نم  هب  مردـپ  اریز  دـیورب ، ناشیاه 
. دیشاب هنوگ  نیا  زین  امش  سپ  دوب ، ام  نایعیش  زا  تشاد ، دوجو  يرادتناما  ینیما و  صخش  یتعامج ، ماما  ییوگ ، ناذا 

35 ص :

دینک ینتشاد  تسود  بوبحم و  مدرم  دزن  ار  مالّسلا  مهیلع  دّمحم  www.Ghaemiyeh.comلآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


. دیوشن ام  هب  تبسن  اهنآ  ترفن  هنیک و  ثعاب  دینک و  ینتشاد  تسود  بوبحم و  مدرم  دزن  ار  مالّسلا ) مهیلع  دّمحم  لآ   ) ام

79 ص : يدیحوت ، همجرت  هعیشلا /  تافص 

تیب لها  تنیز  نایعیش 

هتسیاش کین و  ياهراک  ماجنا  لابند  هب  راتفر ، رظن  زا  هک  تسا  نیا  شنایعیش  زا  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تاراظتنا  نیرتمهم  زا  رگید  یکی 
ياپ تخس  راظتنا  نیا  رب  ترضح  دنشاب . یمالسا  يابیز  قالخا  نیرق  و  هدیدنـسپ ، کین و  فاصوا  زا  رادروخرب  یقالخا  رظن  زا  دنـشاب و 

: دیامرفیم اج  کی  رد  تسا ، هدومرف  زاربا  ار  نآ  یفلتخم  ياهنایب  اب  هدرشف و 

یکین و ریخ و  لها  اوقت ، تیاده و  لها  ام  نایعیش  (1 ؛) رفظلا حتفلا و  لها  نامیالا و  لها  ریخلا و  لها  یقتلا و  لها  يدهلا و  لها  انتعیش  »
و  ) دشاب هتشاد  ار  مکش  تفع  هک  یسک  رگم  تسین  ام  هعیش  مسق  ادخ  هب  دومرف : رگید  ياج  رد  دنشابیم . تیقفوم  يزوریپ و  نامیا و  لها 

(2 .«) دشاب هتشاد  سرت  وا  باقع  زا  اهنت )  ) دشاب و هتشاد  وا  زا  باوث  دیما  دنک و  لمع  ادخ  يارب  و  دیامن ) يرود  مارح  ندروخ  زا 

مالعا دوخ  ناوریپ  زا  يرتشیب  دیکأت  اب  ار  شیوخ  راظتنا  هعماج ، رد  اهنآ  هتـسجرب  قالخا  نایعیـش و  کین  لامعا  باتزاب  یـسررب  اب  هاگ  و 
امش همه  نم  وگب )  ) و نک ، غالبا  ارم  مالـس  دهدیم  ارف  شوگ  ام  ياههتفگ  هب  تسا و  ام  وریپ  هک  سک  ره  هب  : » دیامرفیم هلمج  زا  درادیم ،

وکین و  ینـالوط ، هدجـس  و  يرادـتناما ، ییوگتـسار و  و  ادـخ ، هار  رد  شـشوک  شـالت و  و  نـید ، رد  يراـکزیهرپ  اوـقت ، هـب  ار  نایعیـش ) )
و « ) بهذم يرفعج   » نیا دنیوگیم : مدرم  دنک  لمع  نم  تاشرافـس  نیا  هب  امـش  زا  یـسک  هاگره  اریز  منکیم ، شرافـس  يرادهیاسمه ،... 

ماما تیبرت  بدا و  شور  تسا  نیا  دـنیوگیم : زین  مدرم  ریاس  موشیم و  نامداش  امـش  لامعا  زا  و  یعامتجا ) رثا   ) نیا زا  نم  و  تسا . هعیش )
و مدرگیم !! هدنمرـش  نیگمغ و  امـش  درکلمع  زا  نم  دـیدوب ، راظتنا ) دروم  هناقداص و  شور   ) نیا فالخرب  رگا  یلو  مالـسلاهیلع : قداـص 

(3 .«) مالسلاهیلع قداص  ماما  هعیش  مه  نیا  و  (!! ) مالسلاهیلع ) قداص ماما  یتیبرت  رثا  مه  نیا  تفگ : دنهاوخ  یتحاران ) اب   ) زین مدرم 
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، اوـقت هب  ار  نایعیـش ) ) امـش همه  نم  وـگب )  ) و نک ، غـالبا  ارم  مالـس  دـهدیم  ارف  شوـگ  اـم  ياـههتفگ  هب  تسا و  اـم  وریپ  هک  سک  ره  هـب 
شرافـس يرادهیاسمه ،...  وکین  و  ینالوط ، هدجـس  و  يرادتناما ، ییوگتـسار و  و  ادخ ، هار  رد  شـشوک  شالت و  و  نید ، رد  يراکزیهرپ 

نیا زا  نم  و  تسا . هعیـش ) و  « ) بهذم يرفعج   » نیا دنیوگیم : مدرم  دـنک  لمع  نم  تاشرافـس  نیا  هب  امـش  زا  یـسک  هاگره  اریز  منکیم ،
. موشیم نامداش  امش  لامعا  زا  و  یعامتجا ) رثا  )

. مینک ظفح  ار  اهنآ  تمظع  وربآ و  میوشن و  دوخ  ناماما  یگدنمرش  ثعاب  نامراتفر  لامعا و  اب  مییایب 

انـسح سانلل  اولوق  ًانیـش ، انیلع  اونوکت  الو  انیز  اـنل  اونوک  : » هک دـنکیم  تساوخرد  نایعیـش  زا  يرگید  ياـج  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما 
نخس وکین  مدرم  اب  ام ، شنزرـس  تمالم و  ثعاب  هن  دیـشاب  ام  تنیز  نایعیـش ) ( ؛) 4) لوقلا حـبق  لوضفلا و  نع  اوفک  مکتنـسلا و  اوظفحاو 

. دیرادزاب ییوگتشز  يورهدایز و  زا  دینک و  ظفح  ار  ناتنابز  و  دییوگب ،

هفیلخ هناخ  رانک  رد  دنام ، مورحم  یقیناود » روصنم   » تقو هفیلخ  طسوت  لاملا  تیب  میـسقت  زا  ینارقـش »  » مان هب  ترـضح  نایعیـش  زا  یکی 
هاگنآ داد  يو  هب  تفرگ و  ار  وا  مهس  مالسلاهیلع  قداص  ترـضح  دریگب ، ار  دوخ  قح  یـسک  تطاسو  تعافـش و  اب  ات  دوب  تصرف  رظتنم 
تشز ياهراک  و  یتسه ) ام  هعیش  و   ) يراد تبسن  ام  هب  نوچ  تسا  رتوکین  وت  زا  یلو  تسا ، وکین  همه  زا  کین  لامعا  ینارقش  يا  دومرف :

(5 (.«) يراد تبسن  ام  هب  هک  نوچ  ) تسا رتتشز  وت  زا  یلو  تسا  تشز  همه  زا 

ظفح ار  ناتنابز  و  دییوگب ، نخس  وکین  مدرم  اب  ام ، شنزرس  تمالم و  ثعاب  هن  دیشاب  ام  تنیز  نایعیـش ) : ) دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دیرادزاب ییوگتشز  يورهدایز و  زا  دینک و 
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قداص ماما  نامز  ات  دوب و  هدرک  ینالوط  رمع  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نارازگتمدخ  زا  ینارقـش  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال 
لها ام  هب  وت  يراد ، توافت  نارگید  اب  وت  هک  داد  رکذت  وا  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  اذل  دوب ، بورشم  راتفرگ  یلو  دوب ، هدنز  مالسلاهیلع 

هک نانچ  دشاب ، يراکزیهرپ  عرو و  کین ، لمع  لها  دیاب  هعیـش  هک  ارچ  نک ، ظفح  ار  تیعقوم  ماقم و  نیا  مارتحا  اذـل  يراد  تبـسن  تیب 
يرود اوقت و  هب  مدرم  نیرتراوازس  (6 ؛) مهب هیعرلا  يدتقت  یک  مهتعیـش ، دمحم و  لآ  عرولاب  سانلا  قحا  : » دومرف مالـسلاهیلع  قداص  ماما 

. دنیامن یسأت  نانآ  هب  زین  مدرم  ریاس  ات  دنتسه ، اهنآ  نایعیش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مارح ، زا 

کلذ ناف  ریخلا  هالـصلا و  داهتجالا و  عرولا و  مکنما  وریل  مکتنـسلا  ریغب  سانلا  هاعد  اونوک  : » دومرف مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هنیمز  نیا  رد 
ياهراک زامن و  رد  شـشوک  شالت و  عرو و  اوقت و  امـش  زا  نانآ  ات  دـینک ، توعد  کین  ياهراک  هب  دوخ  نابز  ریغ  اـب  ار  مدرم  (، 7) هیعاد

.(« دنکیم بذج  اهیکین  يوس  هب  ار  مدرم  رتهب  و   ) دراد يرتشیب  هبذاج  لمع ) ) هار نیا  و  دننیبب ، ریخ 

 . ص 233 ج2 ، یفاک ، لوصا  - 1

 . ص 49 هعیشلا ، تافص  - 2

 . ص 389 ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3

 . ص 173 راونالا ، هوکشم  يربط ، لضفلاوبا  - 4

 . ص 236 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 708 /  ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  یمق ، سابع  خیش  - 5

 . ص 643 ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 6

 . ص 643 ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  ص 78 /  ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 7
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هعیش تایصوصخ 

َو يَدْحِإ  ُباَحْصَأ  ِهَداَبِْعلا  َو  ِدْهُّزلا  ُلْهَأ  َو  ِهَناَمَْألا  َو  ِءاَفَْولا  ُلْهَأ  َو  ِداَِهتْجِالا  َو  ِعَرَْولا  ُلْهَأ  اَُنتَعیِش  مالّسلا  هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَق  َلاَق  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  ِ
. ٍمَّرَُحم َّلُک  َنُوِبنَتْجَی  َو  َْتیَْبلا  َنوُّجُحَی  َو  ْمَُهلاَْومَأ  َنوُّکَُزی  ِراَهَّنلِاب  َنوُِمئاَّصلا  ِْلیَّللِاب  َنوُِمئاَْقلا  ِهَْلیَّللا  َو  ِمْوَْیلا  ِیف  ًهَعْکَر  َنیِسْمَخ 

ره رد  دنتدابع . دهز و  لها  رادتناما و  رادافو ، ریخ ، راک  رد  اشوک  راکزیهرپ ،: ام  نایعیش  : دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : ریـصب  وبا 
دنهد یم  ار  ناشلام  تاکز  دنریگ . یم  هزور  ار  اهزور  دنرادیب و  تدابع ]  هب   ] ار اهبش  دنرازگ . یم  زامن  تعکر  کی  هاجنپ و  زور ، هنابش 

. دننک یم  يرود  یمارح  راک  ره  زا  دنروآ و  یم  اجب  ار  ادخ  هناخ  ّجح  و 

19 ص : يدیحوت ، همجرت  هعیشلا /  تافص 

دییوگب نخس  ام  تیالو )  ) دروم رد 

اوُرَکاَذَت َو  اْوَقاَلَت  َو  اوُرَواَزَت  َنیِمِحاَرَتُم  َنِیلِصاَُوم  ِهَّللا  ِیف  َنیِّباَحَتُم  ًهَرََرب  ًهَوْخِإ  اُونوُک  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  ِِهباَحْـصَِأل  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
هُویْحَأ َو  اَنَْرمَأ 

و دینک ، یتسود  رگید  کی  اب  ادخ  هار  رد  دیشاب ، وکین  يردارب  مه  اب  دیشاب و  راگزیهرپ  دومرف : دوخ  باحصا  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
نآ و  دییوگب ، نخس  ام  تیالو )  ) دروم رد  و  دیور ، رگید  کی  تاقالم  رادید و  هب  دیزرو ، رهم  رگید  کی  هب  و  دیشاب ، هتـشاد  یگتـسویپ 

. دیرادهگن هدنز  ار 

377 ص : نتم ، يدمحم ، دنمشوه و  همجرت  راونألا /  هاکشم 

داد رارق  هضیرف  امش  رب  ار  ام  زا  يوریپ 

نم ّناو  انب  دـتقیلف  اّنم  ناک  نمف  الأ  انتعاط  مکیلع  ضرفو  انتالاومو  انّبح  مکیلع  بجوأ  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنا  مالـسلا : هیلع  قداصلا  لاـق 
ال لاقو : اّنم  سیلف  انب  دتقی  مل  نمو  یسملا ء  نع  وفعلاو  فیضلا  ءارقاو  محرلا  هلـصو  رجافلاو  ّربلا  یلا  هنامألا  ءادأو  داهتجالاو  عرولا  اننأش 

. ءاهفسب اوسیل  مکتّمئأ  ّناف  اوهفست 
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ام زا  يوریپ  درک و  بجاو  امـش  رب  ار  ام  تیالو  یتسود و  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  : » دومرف هک  دوش  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هب تناـما  تخادرپ  شـالت ، ناـهانگ ، زا  زیهرپ  اـنامه  دـنک . ادـتقا  اـم  هب  دـیاب  تساـم ، زا  سکره  هک  دـینادب  داد ، رارق  هـضیرف  امـش  رب  ار 

ادـتقا ام  هب  سکره  تسام و  ياه  تلـصخ  اهراک و  زا  راکهانگ ، شـشخب  نامهم و  زا  ییاریذـپ  ناشیوخ ، هب  یکین  راـکهبت ، راـکوکین و 
ثیداحأ عماج  همجرت   ) هعیـش هقف  عبانم  دنتـسین ». هیفـس  نات  ناـیاوشیپ  هک  ارچ  دیـشابن  زغم  کبـس  هیفـس و  : » دومرف و  .« تسین اـم  زا  دـنکن 

1143 ص : ج 23 ، هعیشلا ،)

دوش هدیرب  شندرگ  هک  دنک  هدجس  ردقنآ  رگا 

َْکیَلَع اَم  َو  َْکیَلَع  ُساَّنلا  ِْنُثی  َْمل  ْنِإ  َْکیَلَع  اَم  َو  اُولَْعفاَف  اُوفَْرُعت  َال  ْنَأ  ُْمتْرَدَـق  ْنِإ  َلاَق  َلاَق : مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍثاَیِغ  ِْنب  ِصْفَح 
اَّلِإ اَْینُّدلا  ِیف  َْریَخ  َال  ُلوُقَی  َناَک  مالّـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  َّنِإ  َیلاَعَت - َو  َكَراَبَت  ِهَّللا  َْدنِع  ًادوُمْحَم  َْتنُک  اَذِإ  ِساَّنلا  َدـْنِع  ًامُومْذَـم  َنوُکَت  ْنَأ 
َِلبَق اَم  ُهُُقنُع  َعِطَْقنَی  یَّتَح  َدَجَـس  َْول  ْنَأ  ِهَّللا  َوَف  َِهبْوَّتلِاب  َُهل  یَّنَأ  َو  َِهبْوَّتلِاب  ُهَتَِّینَم  ُكَراَدَتَی  ٍلُجَر  َو  ًاناَسْحِإ  ٍمْوَی  َّلُک  اَهِیف  ُداَدْزَی  ٍلُجَر  ِْنیَلُجَر  ِدَحَِأل 

ِِهب ُُرتْسَی  اَم  َو  ٍمْوَی  َّلُک  ٍّدـُم  َفِْصن  ِِهتوُِقب  َیِـضَر  َو  اَِنب  َباَوَّثلا  اَجَر  َْوأ  اَـنَّقَح  َفَرَع  ْنَم  َو  اـَلَأ  ِْتیَْبلا  َلـْهَأ  اَِـنتَیَالَِوب  اَّلِإ  اًـلَمَع  ُْهنِم  َّلَـج  َو  َّزَع  ُهَّللا 
ُلوُقَی ُْثیَح  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُمُهَفَـصَو  َِکلَذَک  َو  اَْینُّدـلا  َنِم  ْمُهُّظَح  ُهَّنَأ  اوُّدَو  َنُولِجَو  َنوُِفئاَخ  ِهَّللا  َو  َِکلَذ  َعَم  ْمُه  َو  ُهَسْأَر  ِِهب  َّنَکَأ  اَم  َو  ُهَتَرْوَع 

َو ْمُْهنِم  َلَبُْقی  َال  ْنَأ  َنوُِفئاَخ  َِکلَذ  ِیف  ْمُه  َو  ِهَیَالَْولا  َو  ِهَّبَحَْملا  َعَم  ِهَعاَّطلِاب  ِهَّللا  َو  اْوَتَأ  ِِهب  اْوَتَأ  يِذَّلا  اَم  ٌهَلِجَو  ْمُُهبُوُلق  َو  اْوَتآ  اـم  َنُوتُْؤی  َنیِذَّلا  َو 
َتْرَدَـق ْنِإ  َلاَق  َُّمث  اَِنتَعاَط  َو  اَِنتَّبَحَم  ِیف  َنیِرِّصَقُم  اُونوُکَی  ْنَأ  اُوفاَخ  ْمُهَّنَِکل  َو  ِنیِّدـلا  َِهباَصِإ  ْنِم  ِهِیف  ْمُه  اَمِیف  ٍّکَش  َفْوَخ  ْمُُهفْوَخ  ِهَّللا  َو  َْسَیل 

َمِْعن َلاَق  َُّمث  َنِهاَُدت  َال  َو  َعَّنَصَتَت  َال  َو  َِیئاَُرت  َال  َو  َدُسْحَت  َال  َو  َبِذْکَت  َال  َو  َباَتْغَت  َال  ْنَأ  َکِجوُرُخ  ِیف  َْکیَلَع  َّنِإَف  ْلَْعفاَف  َِکْتَیب  ْنِم  َجُرْخَت  َال  ْنَأ 
َرِهُْظی ْنَأ  َْلبَق  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َنِم  َدیِزَْملا  َبَجْوَتْسا  ِِهْبلَِقب  ِهَّللا  َهَمِْعن  َفَرَع  ْنَم  َّنِإ  ُهَجْرَف  َو  ُهَسْفَن  َو  ُهَناَِسل  َو  ُهَرََصب  ِهِیف  ُّفُکَی  ُُهْتَیب  ِِملْسُْملا  ُهَعَمْوَص 

ُهآَر اَذِإ  ِهَِیفاَْـعلِاب  اًلْـضَف  ِْهیَلَع  َُهل  َّنَأ  يَرَی  اَـمَّنِإ  َُهل  ُْتلُقَف  َنیِِربْکَتْـسُْملا  َنِم  َوُهَف  اًلْـضَف  ِرَخآـْلا  یَلَع  َُهل  َّنَأ  يَرَی  َبَهَذ  ْنَم  َو  ِِهناَِـسل  یَلَع  اَـهَرْکُش 
هیلع یَـسُوم  ِهَرَحَـس  َهَِّصق  َتْوَلَت  اَم  َأ  ٌبَساَُحم  ٌفُوقْوَم  َْتنَأ  َو  یَتَأ  اَم  َُهل  َرِفُغ  ْدَـق  َنوُکَی  ْنَأ  ُهَّلَعَلَف  َتاَْـهیَه  َتاَْـهیَه  َلاَـقَف  یِـصاَعَْمِلل  ًاـبِکَتُْرم 

وُجْرََأل یِّنِإ  َلاَق  َُّمث  ِْهیَلَع  ِساَّنلا  ِءاَنَِثب  ٍنُوتْفَم  ْنِم  ْمَک  َو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ِْرتَِسب  ٍجَرْدَتْسُم  ْنِم  ْمَک  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  ْدَق  اَِمب  ٍروُْرغَم  ْنِم  ْمَک  َلاَق  َُّمث  مالّسلا 
َهَّللا َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  اَلَت  َُّمث  - ِِنْلعُْملا ِقِساَْفلا  َو  يًوَه  ِبِحاَص  َو  ٍِرئاَج  ٍناَْطلُس  ِبِحاَص  ٍهَثاََلث  ِدَحَِأل  اَّلِإ  ِهَّمُْألا  ِهِذَه  ْنِم  اَنَّقَح  َفَرَع  ْنَِمل  َهاَجَّنلا 

َفَرَع ْنَم  َو  اَنَْریَغ  َیلاَو  َو  اَْینُّدـلا  َّبَحَأ  ْنَم  َهَّللا  َّبَحَأ  اَم  ِهَّللا  َو  َلاَق  َُّمث  ِفْوَْخلا  َنِم  ُلَْـضفَأ  ُّبُْحلا  ُصْفَح  اَـی  َلاَـق  َُّمث  ُهَّللا  ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَـف 
ِهَّللا َیلِإ  َنوُعَّرَـضَتَی  اوُعَمَتْجا  ُمُهَّلُک  ِضْرَْألا  َو  ِتاَواَمَّسلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْول  یِْکبَت  َأ  َلاَقَف  ٌلُجَر  یَکَبَف  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّبَحَأ  ْدَـقَف  اَنَّبَحَأ  َو  اَنَّقَح 

َْکِلت ِیف  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَِّلل  ِساَّنلا  َفَوْخَأ  َْتنَُکل  ٌّیَح  ٌْبلَق  ََکل  َناَک  َُّمث   ] َکِیف اوُعَّفَُـشی  َْمل  َهَّنَْجلا  َکَلِخْدـُی  َو  ِراَّنلا  َنِم  َکَـیِْجُنی  ْنَأ  َّلَـج  َو  َّزَع 
اَْنَیب َلاَق  َُّمث  ُُهناَِسل  َّلَک  َهَّللا  َفاَخ  ْنَم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  ُصْفَح  اَی  ًاسْأَر  ْنُکَت  اـَل  َو  ًاـبَنَذ  ْنُک  ُصْفَح  اَـی  َُهل  َلاَـق  َُّمث  ِلاَْـحلا ] 

ِنَِکل َو  َکَصیِمَق  َّقُشَت  َال  َُهل  ُْلق  یَسُوم  اَی  ِْهَیلِإ  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  یَحْوَأَف  ُهَصیِمَق  َّقَشَف  ٌلُجَر  َماَق  ْذِإ  َُهباَحْصَأ  ُظِعَی  مالّـسلا  هیلع  َناَرْمِع  ُْنب  یَـسُوم 
ِِهلاَح یَلَع  ٌدِجاَس  َوُه  َو  ِِهتَجاَح  ْنِم  َفَرَْصناَف  ٌدِجاَس  َوُه  َو  ِِهباَحْصَأ  ْنِم  ٍلُجَِرب  مالّسلا  هیلع  َناَرْمِع  ُْنب  یَسُوم  َّرَم  َلاَق  َُّمث  َِکْبلَق  ْنَع  ِیل  ْحَرْشا 
ُُهْتِلبَق اَم  ُهُُقنُع  َعِطَْقنَی  یَّتَح  َدَجَس  َْول  یَسُوم  اَی  ِْهَیلِإ  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  یَحْوَأَف  ََکل  اَُهْتیَضََقل  يِدَِیب  َُکتَجاَح  َْتناَک  َْول  مالّسلا  هیلع  یَـسُوم  َُهل  َلاَقَف 

. ُّبِحُأ اَم  َیلِإ  ُهَرْکَأ  اَّمَع  َلَّوَحَتَی  یَّتَح 
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فورعم دـیوشن و  هتخانـش  هک  دـینک  يراک  دـیناوتیم  رگا  دومرف : ترـضح  هک  دـنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثایغ  نب  صفح 
رگا وت ) رب  دوش  یم  هچ  ای   ) تسین وت  رب  یکاب  و  دنیوگن ، ار  وت  يانث  حدم و  مدرم  رگا  وت ) رب  دوش  یم  هچ  ای   ) تسین وت  رب  یکاب  دیدرگن !

مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  انامه  یشاب ؟ دیفـسور  هدوتـس و  یلاعت  كرابت و  يادخ  هاگـشیپ  رد  هک  یتروص  رد  یـشاب  مدرم  شهوکن  دروم 
دوخ ياـهرادرکب  یکین  راـک  دوخ  زور  ره  رد  هک  يدرم  یکی  درم : ود  زا  یکی  يارب  زج  تسین  اـیند  رد  يریخ  دوـمرفیم : هک  دوـب  ناـنچ 

هدجـس ردقنآ  رگا  دنگوس  ادخب  دنک ، هبوت  دناوتیم  اجک  زا  یلو  دنیبب ، تشگزاب  هبوت و  اب  ار  دوخ  گرم  هیهت  هک  يدرم  رگید  و  دیازفیب ،
. نادناخ ام  یتسود  تیالو و  هلیسوب  زج  دریذپن  وا  زا  ار  يراک  لج  زع و  يادخ  دوش  هدیرب  شندرگ  هک  دنک 

یضار ریـس ) جنپ  ابیرقت   ) ّدم مین  هب - دوخ  كاروخ  رد  دشاب  هتـشاد  ام  هلیـسوب  کین  شاداپ  دیما  ای  دسانـشب  ار  ام  هک  ره  هک  دیـشاب  هاگآ 
تـسود دنناساره و  ناسرت و  دنگوس  ادخب  لاح  نیا  اب  دـشاب و  شوپرـس  ار  شرـس  دـناشوپب و  ار  شتروع  هچ  نادـب  كاشوپ  رد  تسا و 

هک یناسک  و  : » دیامرف هک  هدرک  فیـصوت  نآرق  رد  ار  اهنآ  لج  زع و  يادخ  نینچ  نیا  و  دشاب ، رادـقم  نیمه  ایند  زا  ناش  هرهب  هک  دـنراد 
ار ام  تیالو  یتسود و  يرادربنامرف و  نانآ  دـنگوس  ادـخب  هیآ 60 ) نونمؤم  هروس  « ) تسناسرت ناـشاهلد  دنتـسه و  اراد  ار  هچنآ  دـنهدیم 

ینید هدیقع  رد  هک  تسا  يدیدرت  کش و  يور  زا  هن  اهنآ  سرت  دنگوس  ادخب  و  دوشن ، هتفریذپ  اهنآ  زا  هک  دـنناسرت  لاح  نیا  اب  دـنراد و 
. دنشاب هدرک  یهاتوک  ام  تعاطا  یتسود و  دروم  رد  هک  دنسرت  یم  هکلب  دنراد  دوخ 
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تبیغ دـیابن  هک  يراد  ار  تیلوئـسم  نیا  هناخ  زا  تنتفر  نوریب  رد  اریز  نک  نانچ  يورن  نوریب  تا  هناـخ  زا  هک  یتسناوت  رگا  دومرف : سپس 
. ینک یسولپاچ  یئورود و  هن  ینک و  یئارآ ) رهاظ  ای   ) يزاس رهاظ  هن  ینک و  یئامندوخ  هن  و  يرب ، گشر  هن  یئوگب و  غورد  هن  ینک و 

یم هگن  هانگ ) زا   ) هناخ رد  ار  دوخ  تروع  ناـج و  شوگ و  ناـبز و  مشچ و  تسوا ، هناـخ  ناملـسم  هاـگتدابع  رید و  يرآ ! دومرف : سپس 
شیوخ نابز  هکنآ  زا  شیپ  ددرگ  لج  زع و  يادخ  زا  تمعن  ینوزف  بجوتـسم  دسانـشب  شیوخ  لدب  ار  ادخ  تمعن  هک  ره  یتسارب  دراد ،

. تسا ناربکتم  زا  وا  دراد  يرترب  يرگید  رب  الثم )  ) هک درادنپ  نینچ  دهاوخب  هک  یسک  و  دیاشگب ، نآ  رکشب 

طقف یصخش ) نینچ  دناد  رترب  وا  زا  ار  دوخ  دنیبب و  ار  يراکهنگ  الثم  هک  ینیدتم  صخش  : ) مدرکضرع ترـضح  نآب  نم  دیوگ ): يوار  )
؟ دنادیم وا  زا  رترب  ار  دوخ  دنیب  نآ  زا  رود  هدوسآ و  ار  دوخ  دنیب و  یم  ناهانگ  بکترم  ار  وا  هکنیا  رظن  زا 

( ینکیم یلایخ  نینچ  الثم  هک  یئ   ) وت یلو  دوش  هدـیزرمآ  وا  هانگ  دـیاش  هکنیا  اب  دـنکیم ) ادـیپ  يا  هدـیقع  نینچ  هنوگچ  ! ) تاهیه دومرف :
ارهاظ  ) يا هدـناوخن  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ناـمز )  ) نارحاـس نارگوداـج و  ناتـساد  اـیآ  يریگ ، رارق  یـسرپزاب  دروم  يوش و  تشادزاـب 
مامت دندروآ  یسومب  هک  ینامیا  رثا  رد  دندرب  رسب  ادخب  رفک  كرش و  لاح  رد  ار  يرمع  هکنیا  اب  هک  تسا  نوعرف  نارحاس  نامه  دوصقم 

(. دنتفر نادیواج  تشهبب  دندش و  هتشک  نوعرف  تسدب  هلصافالب  زین  نآ  زا  سپ  دش و  هدیزرمآ  ناش  هتشذگ  ناهانگ 

دوخ و   ) تسا راچد  ادخ  یجیردـت  نتفرگب  هک  یـسک  اسب  هچ  تسا و  رورغم  هدرک  ماعنا  واب  ادـخ  هچ  نادـب  هک  یـسک  اسب  دومرف : سپس 
هتـشگ هتفیرف  دننک ) وا  زا  هک   ) مدرم يانث  حدمب و  هک  یـصاخشا  اسب  هچ  و  دنک ، یـشوپ  هدرپ  ار ) شدب  ياهراک   ) دنوادخ هکنیاب  دنادن )

. تسا
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و  ) دنمتردق ( 1 : ) هتـسد هس  يارب  رگم  دنـسانشب  ار  اـم  قح  هک  تما  نیا  زا  یناـسک  يارب  مراد  تاـجن  دـیما  نم  هک  یتسارب  دومرف : سپس 
تـسود ار  ادخ  رگا  وگب  : » دـناوخ ار  هیآ  نیا  سپـس  دـنک . هانگ  يراکهزب و  اراکـشآ  هکنآ  ( 3  ) تسرپاوه صخش  ( 2  ) رگمتس ناطلس )

زا رتهب  یتـسود  تبحم و  صفح  يا  دومرف : نآ  لابندـب  و  هیآ 31 .) نارمع  لآ  هروس  « ) دراد ناتتـسود  ادخ  ات  دـینک  يوریپ  نم  زا  دـیراد 
. تسا سرت  فوخ و 

ار ام  قح  هک  ره  و  درادب ، تسود  ار  يرگید )  ) ام ریغ  درادب و  تسود  ار  ایند  هک  ره  درادن  تسود  ار  يادخ  دنگوس  ادـخب  دومرف : هاگنآ 
یتسود هدوب و  نیفلاخم  زا  دوب و  اجنآ  رد  هک   ) يدرم سپ  هتشاد ، تسود  ار  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  اقح  دراد  تسود  ار  ام  دسانشب و 

: دومرف واب  ترضح  داتفا ، هیرگب  تسا ) هتشادن  ار  تیب  لها 

تاجن خزود  زا  ار  وت  ادخ  هک  دننک  يراز  لج  زع و  يادخ  هاگردـب  دـنوش و  عمج  یگمه  نیمز  اهنامـسآ و  لها  همه  رگا  ییرگیم ؟ ایآ 
زا مدرم  همه  زا  شیب  لاح  نآ  رد  یـشاب  هتـشاد  هدنز  لد  وت  رگا  هاگنآ   ] دش دهاوخن  هتفریذپ  وت  هراب  رد  ناشتعافـش  درب  تتـشهبب  دهد و 
ولج یـشاب و  لابند  رد  هشیمه  هک  نک  يراک  ینعی   ) شاـبم رـس  شاـب و  مد  صفح  يا  دومرف : سپـس  دیـسرت ] یهاوخ  لـج  زع و  يادـخ 

: دیوگ هر )  ) یسلجم و  هدش ، دراو  زین  يرگید  ثیداحا  رد  مالک  نیا  ریظن  هچنانچ  تسا ، دایز  تسایر  تالکـشم  تیلوئـسم و  هک  یـشابن 
(. شابم لطاب  لها  رورس  شاب و  قح  لها  وریپ  ینعی 

یسوم هک  نانچمه  يزور ) : ) دومرف هاگنآ  تسا . گنگ  شنابز  دسرتب  ادخ  زا  هک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  صفح  يا 
تساـخرب و اـج  زا  دوب ) هدـش  عقاو  یـسوم  نانخـس  ریثأـت  تحت  ادـیدش  هک   ) يدرم دوـمرفیم  هظعوـم  ار  شناراـی  مالّـسلا  هیلع  نارمع  نب 

نم يورب  ار  تلد  هکلب  نزن ، كاچ  ار  تنهاریپ  وگب : درم  نیاب  یـسوم  يا  : دومرف یحو  یـسومب  لج  زع و  يادـخ  دز ، كاچ  ار  شنهاریپ 
و تفر ) شراک  لابندب  ، ) دید هدجس  لاح  رد  ار  وا  دروخرب و  شباحصا  زا  يدرمب  مالّـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  دومرف : سپـس  . نک زاب 
، مدرکیم اور  ار  نآ  دوب  نم  تسدب  وت  تجاح  رگا  درم ) يا  : ) دومرف درم  نآب  یسوم  دید ، هدجس  رد  لاح  نامهب  ار  وا  زاب  تشگزاب  نوچ 

دوش ادج  شندرگ  هک  دشک ) لوط  شا  هدجس  و   ) دنک هدجس  ردقنآ  درم ) نیا   ) رگا یـسوم  يا  هک  درک  یحو  یـسومب  لج  زع و  يادخ 
. مراد تسود  نم  هک  ددرگ  زاب  یلاحب  تسا  نم  دنیاشوخان  هک  یلاح  نیا  زا  هک  هاگنآ  ات  مریذپن  وا  زا 
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189-187 ص : ج 1 ، یتالحم ، یلوسر  همجرت  یفاکلا /  نم  هضورلا 

ترضح نآ  هویش  مالّسلا و  هیلع  یلع  ناتسود  ياه  هناشن 

َو َِکلَذَک  َناَک  ُهَبِحاَص  َّنَِأل  َلاَلَْحلا  اَّلِإ  ُلُکْأَی  َال  مالّـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َِّیلَو  َّنِإ  ُلوُقَی  مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ِلَْقیَّصلا  ِنَسَْحلا  ِنَع  َ 
اَم ِهِسْفَِنب  َبَهَذ  يِذَّلا  َو  اَمَأ  َلاَقَف  مالّـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِرْکِذ  َیلِإ  َداَع  َُّمث  َلاَق  َِکلَذَک  ُهَبِحاَص  َّنَِأل  ًاماَرَح  َْوأ  َلَکَأ  ًالاَلَح  َأ  ِیلاَُبی  َال  َناَْمثُع  َِّیلَو  َّنِإ 

ِهَّللا ِلوُسَِرب  َْتلََزن  َال  َو  ِِهنََدب  یَلَع  اَمِهِّدَشَِأب  َذَـخَأ  اَّلِإ  ٌهَعاَط  ِهَِّلل  اَمُهاَلِک  ِناَْرمَأ  َُهل  َضَرَع  َال  َو  اَهَقَراَف  یَّتَح  ًارِیثَک  َال  َو  اًلِیلَق  ًاماَرَح  اَْینُّدـلا  َنِم  َلَکَأ 
ْدََقل َو  ُهُْریَغ  ُهَدَْعب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َلَمَع  ِهَّمُْألا  ِهِذَه  ْنِم  ٌدَـحَأ  َقاَطَأ  َال  َو  ِِهب  ًهَِقث  اَهِیف  ُهَهَّجَو  اَّلِإ  ُّطَق  ٌهَدـیِدَش  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
ُُهنِیبَج ُقَْرعَت  َو  ُهاَدَـی  ِهِیف  یَّفَحَت  َِکلَذ  ُّلُک  ِِهلاَم  ِْبلُـص  ْنِم  ٍكُولْمَم  َْفلَأ  َقَتْعَأ  ْدََـقل  َو  ِراَّنلا  َو  ِهَّنَْجلا  َیلِإ  ُرُْظنَی  ُهَّنَأَک  ٍلُجَر  َلَـمَع  ُلَـمْعَی  َناَـک 

َلَـضَفاَذِإَف ُسِیباَرَْکلا  ُهُسُوْبلَم  َو  ُهَدَـجَو  اَذِإ  ُرْمَّتلا  ُهاَْولَح  َو  َْتیَّزلا  َو  َّلَْخلا  اَّلِإ  ُُهتُوق  َناَک  اَم  َو  ِراَّنلا  َنِم  ِصاَلَْخلا  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِهْجَو  َساَِـمْتلا 
 . ُهَّزَجَف ِمَلَْجلِاب  اَعَد  ٌء  ْیَش  ِِهباَِیث  ْنَع 

رورس و اریز  دروخن ، لالح  زج  مالّسلا  هیلع  یلع  تسود  انامه  دومرف : یم  هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  لقیص  نسح 
نخس هب  مالّسلا  هیلع  ماما  تسا . هدوب  نینچ  وا  رورـس  اریز  مارح ، ای  دروخب  لالح  هک  درادن  ییاورپ  نامثع  تسود  و  دوب ، نینچ  وا  يالوم 

ات دایز - هچ  مک و  هچ  دروخن - یمارح  ایند  زا  وا  دناتس  ار  یلع  ناج  هکنآ  هب  دنگوس  ناه ، تفگ : تشگزاب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوماریپ 
نت رب  هک  دیزگ  یمرب  ار  نامه  هکنآ  رگم  دوب  ادخ  زا  تعاط  ود  ره  هک  دماین  شیپ  شیارب  راک  ود  هاگ  چـیه  و  تفرب ، ایند  زا  هک  هاگ  نآ 
هیلع یلع  هب  دامتعا  هیاپ  رب  هکنآ  رگم  دـماین  شیپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  يارب  يراوشد  دادـیور  زگره  و  دوب ، رت  تخـس  وا 
هَّللا یّلـص  ربمایپ  ياهراک  ماجنا  ناوت  مالّـسلا ، هیلع  یلع  زج  تّما ، نایم  رد  سک  چـیه  و  داتـسرف ، یم  راک  نآ  ماجنا  یپ  رد  ار  وا  مالّـسلا 
دازآ دوخ  لام  لصا  زا  ار  هدـنب  رازه  وا  دـنیب . یم  ار  خزود  تشهب و  ییوگ  هک  درک  یم  لمع  ناـنچ  وا  و  تشادـن ، ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
رگم دوبن  وا  ماـعط  و  داد ، یم  ماـجنا  شتآ  زا  ییاـهر  ادـخ و  يدونـشخ  يارب  ار  نآ  و  دوب ، وا  نیبـج  قرع  نیمی و  ّدـک  لـصاح  هک  درک 

یم بلط  یچیق  دوب  دنلب  رگا  درک و  یم  نت  رب  یـسابرک  هماج  و  تفای - یم  ار  نآ  رگا  دوب - ییامرخ  نامه  وا  ینیریـش  و  تیز ، هکرس و 
. دیرب یم  ار  نآ  هدوزفا  درک و 
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209 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ریدغ ناغلبم  تیبرت 

هراشا

رد ناشیا  لاثما  هرارز و  ملسم و  نب  دمحم  ملاس و  نب  ماشه  مکحلا و  نب  ماشه  هلمجزا  دندرک  تیبرت  ینادرگاش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
نافلاخم روهـشم  ياملع  اب  ءارما  ءاـفلخ و  سلاـجم  رد  هک  دـندوب  هدـیدرگ  رهاـم  نادـنچ  مـالک  ملع  رد  نیماـشه  صوصخ  مولع و  نونف 

. دندوب بلاغ  همه  رب   ، ریدغو تیالو  غیلبت  اب  دندرکیم و و  تاثحابم 

مکح نب  ماشه 

ٌهَعاَمَج َو  ُراَّیَّطلا  َو  ٍِملاَس  ُْنب  ُماَشِه  َو  ِناَمْعُّنلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  َنَیْعَأ  ُْنب  ُناَرْمُح  ْمُْهنِم  ِِهباَحْـصَأ  ْنِم  ٌهَعاَمَج  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  َدـْنِع  َناَک 
َلاَقَف ُهَْتلَأَس  َْفیَک  َو  ٍدـْیَبُع  ِْنب  وِرْمَِعب  َْتعَنَـص  َْفیَک  ِینُِربُْخت  َال  َأ  ُماَشِه  اَی  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  ٌّباَش  َوُه  َو  ِمَکَْحلا  ُْنب  ُماَشِه  ْمِهِیف 
ٌماَشِه َلاَق  اُولَْعفاَف  ٍء  ْیَِـشب  ْمُُکتْرَمَأ  اَذِإ  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  َْکیَدَـی  َْنَیب  ِیناَِسل  ُلَمْعَی  َال  َو  َکِییْحَتْـسَأ  َو  َکُّلِجُأ  یِّنِإ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَـی  ٌماَـشِه 

َدِجْسَم ُْتیَتَأَف  ِهَعُمُْجلا  َمْوَی  َهَرْصَْبلا  ُْتلَخَد  َو  ِْهَیلِإ  ُتْجَرَخَف  َّیَلَع  َِکلَذ  َمُظَعَف  ِهَرْـصَْبلا  ِدِجْـسَم  ِیف  ُهُسُولُج  َو  ٍْدیَبُع  ُْنب  وُرْمَع  ِهِیف  َناَک  اَم  ِینَغََلب 
ُتْجَْرفَتْساَف ُهَنُولَأْسَی  ُساَّنلا  َو  اَِهب  ًایِدَتُْرم  ٌهَلْمَش  َو  ٍفوُص  ْنِم  اَِهب  ًارِزَّتُم  ُءاَدْوَس  ٌهَلْمَـش  ِْهیَلَع  َو  ٍْدیَبُع  ُْنب  وُرْمَع  اَهِیف  ٍهَرِیبَک  ٍهَْقلَِحب  اَنَأ  اَذِإَف  ِهَرْـصَْبلا 

َأ َُهل  ُْتلُقَف  ْمَعَن  ِیل  َلاَقَف  ٍَهلَأْسَم  ِیف  ِیل  ُنَذْأَت  ٌبیِرَغ  ٌلُجَر  یِّنِإ  ُِملاَْعلا  اَهُّیَأ  ُْتُلق  َُّمث  َّیَتَبْکُر  یَلَع  ِمْوَْقلا  ِرِخآ  ِیف  ُتْدَـعَق  َُّمث  ِیل  اوُجَْرفَأَف  َساَّنلا 
َُکَتلَأْسَم َْتناَک  ْنِإ  َو  ْلَس  َّیَُنب  اَی  َلاَقَف  ِیَتلَأْسَم  اَذَکَه  ُْتلُقَف  ُْهنَع  ُلَأْسَت  َْفیَک  ُهاَرَت  ٌء  ْیَش  َو  ِلاَؤُّسلا  َنِم  اَذَه  ٍء  ْیَش  ُّيَأ  َّیَُنب  اَی  َلاَقَف  ٌْنیَع  ََکل 

َلاَق ٌْفنَأ  َکَلَف  ُْتُلق  َصاَخْـشَْألا  َو  َناَْولَْألا  اَِهب  َيرَأ  َلاَق  اَِهب  ُعَنْـصَت  اَمَف  ُْتُلق  ْمَعَن  َلاَق  ٌْنیَع  ََکل  َأ  ُْتُلق  ْلَس  ِیل  َلاَق  اَـهِیف  ِیْنبِجَأ  ُْتُلق  َءاَـقْمَح 
اَمَف ُْتُلق  ْمَعَن  َلاَق  ٌنُذُأ  َکَلَف  ُْتُلق  َمْعَّطلا  ِِهب  ُقُوذَأ  َلاَق  ِِهب  ُعَنْصَت  اَمَف  ُْتُلق  ْمَعَن  َلاَق  ٌمَف  ََکل  َأ  ُْتُلق  َهَِحئاَّرلا  ِِهب  ُّمَشَأ  َلاَق  ِِهب  ُعَنْـصَت  اَمَف  ُْتُلق  ْمَعَن 

َأ ُْتُلق  ِّساَوَْحلا  َو  ِحِراَوَْجلا  ِهِذَه  یَلَع  َدَرَو  اَم  َّلُک  ِِهب  ُزِّیَمُأ  َلاَق  ِِهب  ُعَنْصَت  اَمَف  ُْتُلق  ْمَعَن  َلاَق  ٌْبلَق  ََکل  َأ  ُْتُلق  َتْوَّصلا  اَِهب  ُعَمْسَأ  َلاَق  اَِهب  ُعَنْـصَت 
ٍء ْیَش  ِیف  ْتَّکَش  اَذِإ  َحِراَوَْجلا  َّنِإ  َّیَُنب  اَی  َلاَق  ٌهَمِیلَـس  ٌهَحیِحَـص  َیِه  َو  َِکلَذ  َْفیَک  َو  ُْتُلق  َال  َلاَقَف  ِْبلَْقلا  ِنَع  یًنِغ  ِحِراَوَْجلا  ِهِذَه  ِیف  َْسَیل  َو 

ِحِراَوَْجلا ِّکَِشل  َْبلَْقلا  ُهَّللا  َماَقَأ  اَمَّنِإَف  َُهل  ُْتلُقَف  ٌماَشِه  َلاَق  َّکَّشلا  ُلِْطُبی  َو  َنیِقَْیلا  ُنِْقیَتْسَیَف  ِْبلَْقلا  َیلِإ  ُْهتَّدَر  ُْهتَعِمَـس  َْوأ  ُْهتَقاَذ  َْوأ  ُْهتَأَر  َْوأ  ُْهتَّمَش 
یَّتَح َکَحِراَوَج  ْكُْرتَی  َْمل  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُهَّللاَف  َناَوْرَم  َابَأ  اَـی  َُهل  ُْتلُقَف  ْمَعَن  َلاَـق  ُحِراَوَْجلا  ِنِْقیَتْسَت  َْمل  اَّلِإ  َو  ِْبلَْقلا  َنِم  َّدـُب  اـَل  ُْتُلق  ْمَعَن  َلاَـق 
ًاماَمِإ ْمَُهل  ُمیُِقی  َال  ْمِِهفاَِلتْخا  َو  ْمِهِّکَش  َو  ْمِِهتَْریَح  ِیف  ْمُهَّلُک  َْقلَْخلا  اَذَه  ُكُْرتَی  َو  ِهِیف  َّکُش  اَم  ِِهب  ُنَّقَیَتَی  َو  َحیِحَّصلا  اََهل  ُحِّحَُـصی  ًاماَمِإ  اََهل  َلَعَج 

ََّیلِإ َتَفَْتلا  َُّمث  ًاْئیَـش  ِیل  ْلُقَی  َْمل  َو  َتَکَـسَف  َلاَق  َکَّکَـش  َو  َکَتَْریَح  ِْهَیلِإ  ُّدُرَت  َکِحِراَوَِجل  ًاـماَمِإ  َکـَل  ُمیُِقی  َو  ْمُهَتَْریَح  َو  ْمُهَّکَـش  ِْهَیلِإ  َنوُّدُرَی 
ِینَّمَـض َُّمث  َوُه  ًاذِإ  َْتنَأَف  َلاَق  ِهَفوُْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ُْتُلق  َلاَق  َْتنَأ  َْنیَأ  ْنِمَف  َلاَق  َال  ُْتُلق  ِِهئاَسَلُج  ْنِم  َأ  َلاَق  َال  ُْتلُقَف  ِمَکَْحلا  ُْنب  ُماَشِه  َْتنَأ  ِیل  َلاَقَف 

اَذَه َکَمَّلَع  ْنَم  ُماَشِه  اَی  َلاَق  َو  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َکِحَـضَف  َلاَق  ُتُْمق  یَّتَح  َقَطَن  اَم  َو  ِهِِسلْجَم  ْنَع  َلاَز  َو  ِهِِسلْجَم  ِیف  ِینَدَْـعقَأ  َو  ِْهَیلِإ 
 . یسُوم َو  َمیِهاْربِإ  ِفُحُص  ِیف  ٌبُوتْکَم  ِهَّللا  َو  اَذَه  َلاَقَف  ُُهتْفَّلَأ  َو  َْکنِم  ُُهتْذَخَأ  ٌء  ْیَش  ُْتُلق 
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يرگید عمج  دندوب و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دندوب  ناشنایم  رد  رایط  ملاس و  نبا  نامعن و  نبا  نارمح و  هک  باحـصا  زا  یعمج 
رد  ) هک یهدیمن  شرازگ  ماشه : يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنتـشاد ، روضح  زین  دوب ، یناوج  هزات  هک  مکح  نب  ماشه  فارطا  رد 
امش دزن  منابز  مرادیم و  مرـش  دریگیم و  ارم  امـش  تلالج  درکـضرع : يدومن ؟ لاؤس  وا  زا  هنوگچ  يدرک و  هچ  دیبع  نب  ورمع  اب  هثحابم )

سلجم دـیبع و  نب  ورمع  عضو  درکـضرع : ماشه  دـیرآ . ياجب  مدومن  يرما  امـشب  نوچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دـتفایمن ، راـکب 
، مدمآ رد  اجنآ  دجسمب  مدش و  هرـصب  دراو  يا  هعمج  زور  مدش ، راپـسهر  شیوسب  دمآ ، نارگ  نم  رب  دیـسر ، ربخ  نمب  وا  هرـصب  دجـسم 
هتخادنا و شودب  یئابع  هتسب و  رمکب  یهایـس  هنیمـشپ  هماج  تساهنآ ، نایم  رد  دیبع  نب  ورمع  هدز و  هقلح  هک  مدید  ار  يرایـسب  تعامج 

يدرم نم  دنمشناد  درم  يا  متفگ : هاگنآ  متسشن : ونازب  مدرم  رخآ  رد  ات  دنداد  هار  نمب  متـساوخ ، هار  مدرم  زا  دندرکیم ، لاؤس  وا  زا  مدرم 
یم هک  ار  يزیچ  تسا ، یلاؤس  هچ  نیا  مناـج  رـسپ  تفگ : دـیراد  مشچ  امـش  متفگ : يرآ . تفگ : مسرپب ؟ يا  هلأـسم  مراد  هزاـجا  مبیرغ ،
امش متفگ : تسا . هناقمحا  تشسرپ  هچ  رگا  مناج ، رـسپ  سرپب  تفگ : تسا . روط  نیمه  نم  لاؤس  متفگ : یـسرپیم !!؟ نآ  زا  هنوگچ  ینیب 

اـهگنر و نآ  اـب  تفگ : دـینکیم ؟ راـکچ  نآ  اـب  متفگ : يرآ ، تفگ : دـیراد ؟ مشچ  امـش  متفگ  سرپب ، تفگ : دـیئامرفب ، ار  ناـمه  باوج 
يرآ تفگ  دـیراد ؟ نهد  متفگ : میوب ، یم  نآ  اـب  : تفگ ینکیم  هچ  نآ  اـب  متفگ : يرآ  تفگ : دـیراد ؟ ینیب  متفگ  منیب ، یم  ار  صاخـشا 

ار ادص  نآ  اب  تفگ : دینکیم ؟ هچ  نآ  اب  متفگ : يرآ  تفگ  دیراد ؟ شوگ  : متفگ مشچ  یم  ار  هزم  نآ  اب  تفگ : دینکیم ؟ هچ  نآ  اب  متفگ :
صیخـشت دـیآ ، رد  مساوح  ءاـضعا و  رب  هچ  ره  نآ  اـب  تفگ : دـینک  یم  هچ  نآ  اـب  متفگ : يرآ  تفگ  دـیراد  لد  امـش  متفگ : مونـش  یم 

هچ  ) دـشاب ملاس  حیحـص و  ءاضعا  هکنآ  اب  هنوگچ ؟ متفگ  هن ، تفگ : تسین ؟ يزاـین  یب  لد  زا  ءاـضعا  نیا  دوجو  اـب  رگم  متفگ  مهدـیم ،
عاجرا لدب  ار  نآ  دنک ، دیدرت  دونـشب  ای  دشچب  ای  دنیبب  ای  دیوبب  هک  يزیچ  رد  ندـب  ءاضعا  هاگ  ره  مناج  رـسپ  تفگ  يراد ؟) لدـب  يزاین 

لد متفگ : يرآ ، تفگ : تسا ؟ هتـشاذگ  ءاضعا  دیدرت  عفر  يارب  ار  لد  ادخ  سپ  متفگ : نم  دنک ، لصاح  نیقی  دورب و  شدیدرت  ات  دـهد 
ارت ءاضعا  هک  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  دـیبع ) نب  ورمع   ) ناورم اـبا  يا  متفگ ، يرآ  تفگ : دـشابن  ینیقی  ءاـضعا  يارب  هن  رگ  تسمزـال و 

فالتخا دیدرت و  ینادرگرـس و  رد  ار  قولخم  همه  نیا  هتـشاذگناو ، دنک  نقیتم  ار  دـیدرت  دـهد و  صیخـشت  ار  حیحـص  هک  یماما  نودـب 
رارق یماما  وت  ءاضعا  يارب  هک  یتروص  رد  هدادن . رارق  دـننک  عوجر  واب  دوخ  ینادرگرـس  دـیدرت و  رد  هک  یماما  ناشیا  يارب  دراذـگاو و 

؟ یمکح نب  ماشه  وت  تفگ : دش و  هجوتم  نمب  سپس  دادن ، یباوج  نمب  دش و  تکاس  وا  یهد ؟ عاجرا  واب  ار  تدیدرت  تریح و  هک  هداد 
رد ارم  سپـس  یماشه . نامه  وت  تفگ : هفوک ، لـها  متفگ : یئاـجک ؟ لـها  تفگ : هن  : متفگ یتسه ؟ وا  ياـه  نیـشنمه  زا  تفگ : هن  متفگ :

دیدنخ و مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تفگن ، نخس  مدوب  اجنآ  نم  ات  تساخرب و  اجنآ  زا  شدوخ  دیناشن و  دوخ  ياجب  تفرگ و  شوغآ 
میهاربا فحص  رد  بلاطم  نیا  دنگوس  ادخب  دومرف  مدرک ، مظنم  مدوب  هدینش  امش  زا  هچنآ  مدرک : ضرع  تخومآ ؟ وتب  یک  ار  نیا  دومرف 

. دشاب یم  یسوم  و 
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240 - 239 ص : ج 1 ، يوفطصم ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

هدیبع وبا  اب  ماشه 

ْمِِهئاَعِّدا َو  ٍِّیلَع  ِدَالْوَأ  ِهَْرثَک  َعَم  ْمُُکتَِّلق  َو  اَُنتَْرثَک  ْمُکِدَـقَتْعُم  ِناَلُْطب  َو  اَنِدَـقَتْعُم  ِهَّحِـص  یَلَع  ُلِیلَّدـلا  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِماَشِِهل  ُِّیلِزَتْعُْملا  َهَدـْیَبُع  ُوبَأ  َلاَـق 
ِهاَجَّنلا َیلِإ  ْمُهوُعْدَی  ًاماع  َنیِسْمَخ  اَّلِإ  ٍهَنَـس  َْفلَأ  ِهِمْوَق  ِیف  َِثَبل  ُْثیَح  ٍحُون  یَلَع  َنْعَّطلا  َْتدَرَأ  اَمَّنِإ  ِلْوَْقلا  اَذَِهب  َْتدَرَأ  اَناَّیِإ  َتَْسل  ٌماَشِه  َلاَقَف 

هیلع هللا  یلـص  ًادَّمَُحم  ُهَّللا  َثََعب  َنیِح  ِینوُِربْخَأ  َلاَقَف  َنیِمِّلَکَتُْملا  َنِم  ًهَعاَمَج  ِمَکَْحلا  ُْنب  ُماَشِه  َلَأَس  َو  ٌلِیلَق  اَّلِإ  ُهَعَم  َنَمآ  اـم  َو  ًاراَـهَن - َو  اًْـلَیل 
ٍهَفاَلِخ اَِلب  ٌهَُّوُبن  َنوُکَی  َْوأ  ٌهَفاَلِخ  َو  ٌهَُّوُبن  ٍدِـحاَو  ٍْتَیب  ِلْهَأ  ِیف  َنوُکَی  ْنَأ  ُّمَتَأ  اَمُّیَأَف  َلاَـق  ٍهَّماَـت  ٍهَمِْعِنب  اُولاَـق  ٍهَِصقاـَن  ٍهَمِْعِنب  َْوأ  ٍهَّماَـت  ٍهَمِْعِنب  ُهَثََعب  هلآو 

. اوُمِْحفُأَف ِفُویُّسلِاب  ْمُهَهوُجُو  ُْمْتبَرَض  ٍمِشاَه  ِیَنب  ِیف  ْتَراَص  اَذِإَف  اَهِْریَغ  ِیف  اَهوُُمْتلَعَج  اَذ  اَِملَف  َلاَق  ٌهَفاَلِخ  َو  ٌهَُّوُبن  َنوُکَی  َْلب  اُولاَق 

امش هدیقع  ناوریپ  دندایز و  ام  ناوریپ  تسنیا  امـش  هدیقع  نالطب  ام و  هدیقع  تحـص  رب  لیلد  تفگ : مکح  نب  ماشه  هب  یلزتعم  هدیبع  وبا 
. دندومنیم ار  دوخ  قح  ياعدا  همه  دندوب و  دایز  یلع  دالوا  هکنیا  اب  دنتسه  مک 

غیلبت لاس  هاجنپ  دـصهن و  دوخ  موق  نایم  رد  اریز  يا  هدرک  داریا  ربمایپ  حون  رب  يا  هتفرگن  هدروخ  ام  بهذـم  رب  لیلد  نیا  اب  تفگ : ماـشه 
. دندروآ نامیا  واب  یمک  رادقم  هک  تسا  یکاح  نآرق  اما  دومنیم  تقیقحب  توعد  ار  اهنآ  زور  بش و  هک  درک 

ای ار  وا  داتـسرف  لیمکت  تمعن  اب  تخیگنارب  ار  دوخ  ربمایپ  دـنوادخ  یتقو  درک : لاؤس  ملکتم  سانـش و  هدـیقع  یهورگ  زا  مکح  نب  ماشه 
دریگب رارق  هداوناخ  کی  رد  دـشاب  انب  رگا  مامت  لماک و  تمعن  منیبب  دـیئوگب  الاح  تفگ : مامت . لماک و  تمعن  اب  دـنتفگ : صقاـن ؟ تمعن 

. دوش مامت  تمعن  ات  دشاب  ود  ره  تفالخ  مه  توبن و  مه  ای  دشاب  هداوناخ  نآ  رد  توبن  طقف  هک  تسنیاب 
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وا هداوناخ  زا  ار  تفالخ  ارچ  سپ  تفگ : دـشاب . هداوناـخ  نآ  رد  تفـالخ  مه  توبن و  مه  هک  تسا  لـیمکت  ماـمت و  یتروص  رد  دـنتفگ :
. دنهدب یباوج  دنتسناوتن  دیدیشک ؟ ناشیا  رب  ریشمش  دیسر  اهنآب  تفالخ  هک  یعقوم  دیدرک و  جراخ 

ص:338  ، راونألا راحب  همجرت  مالسلا ، هیلع  قداص  رفعج  ماما  یناگدنز 

یفریص بیبح  نب  مثیه 

َو مالّـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَنْرَکَذَف  ٍِتباَث  ُْنب  ُناَمْعُّنلا  َهَفِینَح  ُوبَأ  اَْنیَلَع  َلَخَدَف  ِِیفَْریَّصلا ]  ٍبِیبَح  ِْنب  ِمَْثیَْهلا  َْدنِع  ُْتنُک  : ] َلاَق ٍلَفَْون  ِْنب  ِدَّمَُحم 
َو ِِّیفَْریَّصلا  ٍبِیبَح  ِْنب  ِمَْثیَْهلا  ُهْجَو  َرَّیَغَتَف  ْمُکوُمِـصْخَیَف  ٍّمُخ  ِریِدَغ  ِثیِدَِـحب  ْمَُهل  اوُّرُِقت  َال  اَِنباَحْـصَِأل  ُْتُلق  ْدَـق  َهَفِینَح  ُوبَأ  َلاَقَف  ِهِیف  ٌماَلَک  اَنَْنَیب  َراَد 

ِیبَأ ْنَع  ٍِتباَث  ِیبَأ  ُْنب  ُبِیبَح  ِِهب  اَنَثَّدَح  ْدَق  َو  ِِهب  َنوُّرُِقی  َال  َِملَف  َلاَق  ُُهتیِّوُر  ْدَق  َو  يِْدنِع  َوُه  َلاَق  ُناَمُْعن  اَی  َكَْدنِع  َوُه  اَم  َأ  ِِهب  َنوُّرُِقی  َال  َِمل  َُهل  َلاَق 
ٌضْوَخ َِکلَذ  ِیف  يَرَج  ْدَـق  ُهَّنَأ  َنْوَرَت  اَلَف  َأ  َهَفِینَح  ُوبَأ  َلاَقَف  ُهَعِمَـس  ْنَم  ِهَبْحَّرلا  ِیف  َهَّللا  َدَـشَن  مالّـسلا  هیلع  ًاِّیلَع  َّنَأ  َمَقْرَأ  ِْنب  ِدـْیَز  ْنَع  ِلـْیَفُّطلا 

ُمَْلعَت َکَّنَِکل  َو  َُهلاَق  ًالْوَق  ُّدَُرن  َال  َو  ًاِّیلَع  ُبِّذَُـکن  اَم  َهَفِینَح  ُوبَأ  َلاَقَف  َُهلْوَق  ُّدَُرن  َْوأ  ًاِّیلَع  ُبِّذَُـکن  ُنْحَنَف  ُمَْثیَْهلا  َلاَقَف  َِکلَذـِل  َساَّنلا  ٌِّیلَع  َدَـشَن  یَّتَح 
ٍِلئاَق ِلْوَق  َْوأ  ٍلاَغ  ُِّولُِغل  ِهیِقَّتَن  َو  ُْهنِم  ُنَْحن  ُقِفُْـشن  َو  ِِهب  ُبُطْخَی  َو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ُُهلوُقَی  ُمَْثیَْهلا  َلاَقَف  ٌمْوَق  ْمِهِیف  اَلَغ  ْدَق  َساَّنلا  َّنَأ 

َُهل َلاَقَف  ِمَْثیَْهلا  َیلِإ  َءاَجَف  َناَّسَح  ِْنب  ِراَِزن  ُْنب  ُبِیبَح  ِقوُّسلا  ِیف  اَنَعَم  َناَک  َو  ِهَفوُْکلِاب  ُثیِدَْحلا  َراَد  َو  اَْهنَع  َلَأَس  ٍَهلَأْسَِمب  َماَلَْکلا  َعَطَق  ْنَم  َءاَج  َُّمث 
اَنْجَجَحَف َْرمَْألا  ِضِّفَخَف  اَذَـه  ْنِم  ُرَثْکَأ  ِهِیف  ُّرُمَی  ُرَظَّنلا  ُمَْثیَْهلا  َُهل  َلاَقَف  ٍمِشاَه  ِینَِبل  ًیلْوَم  ٌبِیبَح  َناَک  َو  ِِهلْوَق  َو  ٍِّیلَع  ِیف  َکـْنَع  َراَد  اَـم  ِینَغََلب  ْدَـق 

ِْرمَْألا َنِم  َناَک  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  ٌبِیبَح  َُهل  َلاَقَف  ِْهیَلَع  اَنْمَّلَـسَف  مالّـسلا  هیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع  اَْنلَخَدَـف  ٌبِیبَح  اَنَعَم  َو  َِکلَذ  َدـَْعب 
هیلع ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  َِکلَذ  َرَـضَح  ٍلَفَْون  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَذَه  ٌبِیبَح  َُهل  َلاَقَف  مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ِهْجَو  ِیف  ُهَیِهاَرَْکلا  َنَّیَبَتَف  اَذَـک  َو  اَذَـک 

َال َّبَحَأ - ْنَم  َعَم  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  َوُه  َو  َبَسَتْکا  اَم  ٍئِْرما ...  ِّلُِکل  َّنِإَف  ْمُِکلاَـمْعَِأب  ْمُهوُِفلاَـخ  َو  ْمِِهقاَـلْخَِأب  َساَّنلا  اوُِقلاَـخ  َّفُک  ُبِیبَح  َْيأ  مالّـسلا 
َال ُبِیبَح  اَی  َتْمِهَف  َأ  َلاَقَف  ٌبِیبَح  َتَکَسَف  َءاَش  اَذِإ  ُهَّللا  اَِهب  ِیتْأَی  ًَهلْوَد  َو  ًاماَّیَأ  اََنل  َّنِإَف  ِساَّنلا  ِءاَمْهَد  ِیف  اُولُخْدا  َو  اَْنیَلَع  َو  ْمُْکیَلَع  َساَّنلا  اُولِمْحَت 

َلاَق ْنَّمِم  ُْتُلق  ٌِّیفوُک  َلاَـقَف  ٍلَـفَْون  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  َْنب  َِّیلَع  ُْتلَأَـس  ِساَّبَْعلا  ُوبَأ  َلاَـق  َكَْرمَأ  َِفلاَـخُأ  َْنل  َلاَـق  اُومِدـْنَتَف  يِْرمَأ  اوُِفلاَُـخت 
ُْرمَأ َرَهَظ  َنیِح  َهَفِینَح  ِیبَأ  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  يَرَج  اَمِیف  ُرَبَْخلا  َناَک  َو  ٍمِشاَـه  ِینَِبل  ًیلْوَم  َناَّسَح  ِْنب  ِراَِزن  ُْنب  ُبِیبَح  َناَـک  َو  ٍمِشاَـه  ِینَِبل  ًیلْوَم  ُُهبَـسْحَأ 

 . ٍدَّمَُحم ُلآ  ِْهیَلَع  َناَک  اَم  َراَهْظِإ  ْمُْهنِکُْمی  ْمَلَف  ِساَّبَْعلا  ِیَنب 
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هیلع یلع  نینمؤملا  ریما  زا  تبحـص  دـش  دراو  تباث  نب  ناـمعن  هفینح  وبا  هک  مدوب  یفریـص  بیبح  نب  مثیه  شیپ  تفگ : لـفون  نب  دّـمحم 
لوبق ار  ریدغ  نایرج  ثیدح  مدرم  يارب  ما  هتفگ  دوخ  ناوریپ  باحـصاب و  نم  تفگ : هفینح  وبا  دـش  هدز  یئاهفرح  دـمآ و  نایمب  مالّـسلا 

نآ رگم  دننکن  لوبق  ارچ  تفگ : هدیدرگ  هتخورفارب  یفریـص  بیبح  نب  مثیه  هرهچ  دننکیم  موکحم  ار  امـش  ثیدح  نآ  هلیـسوب  هک  دینکن 
. ما هدرک  تیاور  مدوخ  ار  نآ  ارچ  تفگ : يرادن ؟ لوبق  وت  ار  ثیدح 

مدرم هفوک  نادیم  رد  یلع  ترضح  هک  درک  لقن  مقرا  نب  دیز  زا  لیفطلا  یبا  زا  تباث  یبا  نب  بیبح  هکنیا  اب  دننکن  رارقا  ارچ  تفگ : مثیه 
. دیوگب هدینش  ار  ریدغ  ثیدح  سک  ره  هک  داد  مسق  ار 

. دهدیم مسق  ار  مدرم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دنا  هدرک  ثیدح  نیا  زا  تبحـص  مدرم  ردقچ  دیـسر و  اجکب  راک  دـینیب  یم  تفگ : هفینح  وبا 
. مینک در  ار  وا  نخس  ای  مینک  بیذکت  ار  یلع  ام  یئوگیم  وت  تفگ : مثیه 

. دنا هدرک  يوردایز  یلیخ  اهنآ  هراب  رد  مدرم  ینیب  یم  یلودومن  میهاوخن  در  ار  وا  لوق  مینک و  یمن  بیذـکت  ار  یلع  ام  تفگ : هفینح  وبا 
ولغ یـضعب  هک  میـسرتب  دزوسب و  ناـملد  اـم  دـنک  داریا  دروم  نیا  رد  مدرم  يارب  هبطخ  دـیوگب و  ار  ناـیرج  نیا  مرکا  ربمغیپ  تفگ : مثیه 

هدمآ رفن  کی  عقوم  نیا  رد  میرادرب ؟ تسد  ریدغ  ثیدح  هراب  رد  ندرک  تبحـص  زا  ام  مدرم  فرح  يارب  دـنیامنیم  يور  دایز  دـننکیم و 
هب تشاد  روضح  زین  ناسح  نب  رازن  نب  بیبح  میتفرگ  هفوک  رازاب  رد  ار  ثیدـح  نیا  هلابند  دیـسرپ  يا  هلأسم  دومن و  عطق  ار  اـم  يوگتفگ 

. یلع هراب  رد  يا  هدرک  هفینح  وبا  اب  هک  یئوگتفگ  ما  هدینش  تفگ : مثیه 
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. مینک يریگ  هلابند  دایز  تسین  حالـص  یلو  تسا  اهنیا  زا  شیب  دروم  نآ  رد  رظن  راهظا  تفگ  واـب  مثیه  دوب  مشاـه  ینب  هدـش  دازآ  بیبح 
اقآ درک : ضرع  بیبح  میدرک  مالس  میدیسر  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  دوب  ام  اب  زین  رازن  نب  بیبح  میتفر  هکمب  لاس  نامه  رد 

: تفگ بیبح  دـش  راکـشآ  یتیاضران  تهارک و  راثآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هرهچ  زا  داد . حرـش  ار  همه  داتفا  قافتا  ینایرج  نینچ 
. تشاد روضح  اجنآ  زین  لفون  نب  دّمحم  نیا 

هجیتن هک  ره  دیـشاب  اهنآ  فلاخم  لمع  رد  یلو  دـینک  راتفر  ناشلیم  قباطم  مدرم  اب  نک  يراددوخ  بیبح  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
عاـمتجا رد  دـینکن  يرج  ناـتدوخ  اـم و  رب  ار  مدرم  دوش  یم  روشحم  تماـیق  زور  دراد  تسود  هک  سک  ره  اـب  دـنیب و  یم  ار  دوخ  رادرک 

. درک توکس  بیبح  دمآ . دهاوخ  دنک  هدارا  ادخ  تقو  ره  هک  تسیرادتقا  تلود و  کی  ار  ام  دیوش  دراو  مدرم 

مهاوخن امـش  اب  تفلاخم  زگره  درکـضرع : دش . دـیهاوخ  نامیـشپ  هک  دـینکب  نم  روتـسد  اب  تفلاخم  ادابم  بیبح !؟ يدـیمهف  دومرف : ماما 
مرظنب تفگ  هلیبق ؟ مادک  زا  مدیسرپ  تسا  هفوک  لها  زا  تفگ : مدیسرپ  لفون  نب  دمحمب  عجار  نسحلا  نب  یلع  زا  تفگ : سابعلا  وبا  . درک
ندمآ راک  يور  عقوم  دش  هفینح  وبا  وا و  نیب  هک  وگتفگ  نیا  . دوب مشاه  ینب  مالغ  زین  ناسح  نب  رازن  نب  نب  بیبح  دـشاب  مشاه  ینب  مالغ 

. دننک نایب  اراکشآ  ار  ربمغیپ  تیب  لها  ماقم  تیعقوم و  دوبن  نکمم  اهنآ  يارب  هک  دوب  سابع  ینب 

ص:340-339  ، راونألا راحب  همجرت  مالسلا ، هیلع  قداص  رفعج  ماما  یناگدنز 

هفینح وبا  اب  نسح  نب  لاضف 

َو ُهَعَم  َناَک  ٍبِحاَِصل  َلاَقَف  ِِهثیِدَح  َو  ِهِهِْقف  ْنِم  ًاْئیَـش  ْمِْهیَلَع  ِیلُْمی  ٍرِیثَک  ٍعْمَج  ِیف  َوُه  َو  َهَفِینَح  ِیبَِأب  ُِّیفوُْکلا  ٍلاَّضَف  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُلاَّضَف  َّرَم  ُهَّنِإ 
َهَّجُح َْتیَأَر  ْلَه  ْهَم  َلاَق  ُُهتَّجُح  ْتَرَهَظ  َو  ُُهَتلاَح  ْتَلَع  ْدَـق  ْنَّمِم  َهَفِینَح  َابَأ  َّنِإ  ُهَعَم  َناَک  يِذَّلا  ُُهبِحاَص  َلاَقَف  َهَفِینَح  اـَبَأ  َلِـجْخُأ  َْوأ  ُحَْربَأ  اـَل  ِهَّللا 

ِساَّنلا َْریَخ  َّنِإ  ُلوُقَی  ِیل  ًاخَأ  َّنِإ  َهَفِینَح  َابَأ  اَی  َلاَقَف  ْمِهِعَمْجَِأب  َماَـلَّسلا  ُمْوَْقلا  َّدَر  َو  اَـهَّدَرَف  ِْهیَلَع  َمَّلَـسَف  ُْهنِم  اـَنَد  َُّمث  ٍنِمُْؤم  ِهَّجُح  یَلَع  ْتَلَع  ٍّلاَـض 
َُّمث ًاِّیلَم  َقَرْطَأَف  ُهَّللا  َکَمِحَر  َْتنَأ  ُلوُقَت  اَمَف  ُرَمُع  ُهَدَْعب  َو  ِساَّنلا  ُْریَخ  ٍرَْکب  ُوبَأ  ُلُوقَأ  اَنَأ  َو  مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َدَْعب 

ُدیُِرت ٍهَّجُح  ُّيَأَـف  ِهِْربَق  ِیف  ُهاَعیِجَـض  اَـمُهَّنَأ  َتِْملَع  اَـم  َأ  ًارْخَف  َو  ًاـمَرَک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  اَـمِِهناَکَِمب  یَفَک  َلاَـقَف  ُهَسْأَر  َعَفَر 
اَمَلَظ ْدَقَف  اَمُهَنوُد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  ُعِضْوَْملا  َناَک  ِْنَئل  ِهَّللا  َو  َلاَقَف  یِخَِأل  َِکلَذ  ُْتُلق  ْدَق  یِّنِإ  ٌلاَّضَف  َُهل  َلاَقَف  اَذَه  ْنِم  ُحَـضْوَأ 

ِیف اَعَجَر  ْذِإ  اَنَسْحَأ  اَم  َو  اَءاَسَأ  ْدََقل  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  ُهاَبَهَوَف  اَمَُهل  ُعِضْوَْملا  َناَک  ْنِإ  َو  ٌّقَح  ِهِیف  اَمَُهل  َْسَیل  ٍعِضْوَم  ِیف  اَمِِهْنفَِدب 
اَّقَحَتْـساَف َهَصْفَح  َو  َهَِشئاَع  ِّقَح  ِیف  اَرَظَن  اَمُهَّنَِکل  َو  ًهَّصاَخ  اَمَُهل  َال  َو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َُهل  َلاَق  َُّمث  ًهَعاَـس  َهَفِینَح  ُوبَأ  َقَرْطَأَـف  اَمُهَدـْهَع  اَیِـسَن  َو  اَـمِِهتَبِه 

ِعِْـست ْنَع  َتاَم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  َِّیبَّنلا  َّنَأ  ُمَْلعَت  َْتنَأ  َلاَقَف  َِکلَذ  َُهل  ُْتُلق  ْدَـق  ٌلاَّضَف  َُهل  َلاَقَف  اَمِْهیَتَْنبا  ِقوُقُِحب  ِعِضْوَْملا  َکـِلَذ  ِیف  َْنفَّدـلا 
َو َِکلَذ  ْنِم  َرَثْکَأ  ِناَلُجَّرلا  ُّقِحَتْـسَی  َْفیَکَف  ٍْربِش  ِیف  ٌْربِش  َوُه  اَذِإَف  ِنُمُّثلا  ِعُْست  ِیف  اَنْرَظَن  َُّمث  ِنُمُّثلا  ُعُْست  َّنُْهنِم  ٍهَدِـحاَو  ِّلُِکل  اَذِإَـف  اـَنْرَظَن  َو  ٍءاَِـسن 

یِّنَع ُهوَُّحن  ِمْوَق  اَی  َهَفِینَح  ُوبَأ  َلاَقَف  َثاَریِْملا  ُعَنُْمت  ُُهْتِنب  ُهَمِطاَف  َو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ِناَثِرَی  َهَصْفَح  َو  َهَِشئاَع  ُلاـَب  اَـمَف  َکـِلَذ  َدـَْعب 
 . ٌثِیبَخ ٌّیِِضفاَر  ُهَّنِإَف 
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ياه ثیدح  اه و  يوتف  زا  تشاد  وا  دندوب . هتفرگ  ار  شفارطا  یهورگ  هک  هفینح  وبا  هب  تشذـگ  یفوک  لاضف  نب  نسح  نب  لاضف  يزور 
. منک هدنمرش  ار  هفینح  وبا  ات  موش  یمن  در  اجنیا  زا  مسق  ادخب  تفگ : دوخ  تسودب  لاضف  دنتشونیم . درکیم  لقن  اهنآ  يارب  دوخ 

ار نانخس  نیا  تفگ : دنکیم . بولغم  ار  مدآ  تسا  زاب  هطسفس  یلیخ  دش و  هریچ  وا  رب  ناوتیمن  هک  تسا  یسک  هفینح  وبا  تفگ : شتسود 
زین شنایفارطا  داد  باوج  وا  درک  مالس  هتفر  هفینح  وبا  کیدزن  دوش ! زوریپ  ینمؤم  لیلد  رب  یهارمگ  صخـش  لیلد  هک  يا  هدید  وت  راذگب 

. دنداد ار  مالس  باوج 

رکب اـبا  هن  میوگیم  نم  تسا  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ربمغیپ  زا  دـعب  مدرم  نیرتهب  دـیوگیم  مراد  يردارب  نم  هفینح  وبا  اـی  تفگ :
هناخ رد  ود  ره  هک  سب  نیمه  ود  نآ  ماقم  رد  تفگ  هتـشادرب  رـس  هاگنآ  تخادنا  ریزب  رـس  یتدم  ؟ دیئوگیم هچ  امـش  رمع  وا  زا  دعب  تسا 
لام هناخ  نآ  رگا  تفگ : وا  مدز  ار  فرح  نیمه  مردارب  هب  نم  تفگ : ؟ یهاوخیم نیا  زا  رت  حضاو  یلیلد  دنا  هدـش  نفد  وا  ربق  رانک  ربمغیپ 

هب هدوب  رمع  رکب و  ابا  لام  رگا  دنا  هدش  نفد  وا  یـصخش  هناخ  رد  هک  هتـشاد  اور  ربمغیپ  رب  متـس  دنا  هدـش  نفد  اجنآ  رد  اهنیا  هدوب  ربمغیپ 
هتشگرب دوخ  ندیشخب  زا  هبترم  ود  دنا  هدیـشخب  ربمغیپ  هب  هک  ار  يا  هناخ  هدرکن  یبوخ  راک  زاب  دنا  هدیـشخب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ 

. دنا هدرک  فرصت  نآ  رد  دنا و 

اجنآ رد  هصفح  هشیاع و  دوخ  نارتخد  مهس  تهج  زا  یلو  ود  نآ  لام  هن  دوب و  ربمغیپ  لام  اهنت  هن  تفگ : دعب  تخادنا  ریزب  رس  هفینح  وبا 
نز هن  تفر  اـیند  زا  مرکا  ربماـیپ  یتـقو  ینادـیم  تدوخ  وت  تفگ : نم  باوج  رد  مدز  واـب  ار  فرح  نیمه  نم  تفگ : لاـضف  دـندش . نفد 

کی ینز  ره  مهس  مینک  میسقت  رادقم  نیاب  رگا  ار  ربمغیپ  هناخ  مود ) داتفه و  کی  ینعی   ) دسریم متـشه  کی  زا  مهن  کی  ینز  رهب  تشاد 
هک دش  روطچ  هتشذگ  نآ  زا  . دنا هدرک  فرـصت  رادقم  نیا  زا  رتشیب  رد  رفن  ود  نیا  هک  هدش  يروطچ  دوشیمن  رتشیب  بجو  کی  رد  بجو 

یضفار هک  دینک  رود  نم  زا  ار  درم  نیا  دز : دایرف  هفینح  وبا  دربن . ثرا  مرکا  ربمایپ  رتخد  همطاف  یلو  دنرب  ثرا  ربمغیپ  زا  هصفح  هشیاع و 
. تسا یثیبخ 
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ص:337  ، راونألا راحب  همجرت  مالسلا ، هیلع  قداص  رفعج  ماما  یناگدنز 

یقاّطلا نمؤم  نامعّنلا  نب  دّمحم  رفعج  وبأ 

ّقح هبلاطم 

فلأ کیطعأ  یتح  مهرد  فلأ  نآلا  ینطعأف  هفینح  وبأ  لاق  معن  لاق  هعجرلاب ؟ نولوقت  مکنإ  قاـطلا  نمؤمل  ماـیألا  نم  اـموی  لاـق  هنأ  يور 
. اریزنخ عجرت  اناسنإ و ال  عجرت  کنأب  الیفک  ینطعأف  هفینح  یبأل  یقاطلا  لاق  انعجر  اذإ  رانید 

- نجلا هلتقی  نأ  فاخ  قاطلا  نمؤم  هباجأف  قح  هل  ناک  نإ  هللا  لوسر  هافو  دـعب  هقحب  بلاط  یبأ  نب  یلع  بلاطی  مل  مل  رخآ  موی  هل  لاـق  و 
. دیلولا نب  دلاخ  مهسب  هیاور  یف  هبعش و  نب  هریغملا  مهسب  هدابع  نب  دعس  اولتق  امک 

ار مالّسلا  هیلع  یلع  رگا  تفگ : دوب  رضاح  قاور  نآ  رد  زین  قاّطلا  نمؤم  هک  ربخ  ملع و  باحـصأ  زا  یعمج  رـضحم  رد  هفینح  وبأ  يزور 
؟ دومنن ءافلخ  زا  دوخ  ّقح  هبلاطم  يرولا  ّیبن  تافو  زا  دعب  ارچ  دوب  یم  تمسق  هرهب و  رمأ  نآ  رد  تّما و  تفالخ  رد 

دعس هچنانچ  دننادرگ  دوبان  لوتقم و  ار  وا  ناشیا  ادابم  هک  دومنن  دوخ  فوخ  هطـساوب  دوخ  ّقح  هبلاطم  دومرف : هفینح  وبأ  باوج  رد  نمؤم 
دعس نایّنج  هک  دنداد  ّماع  ّصاخ و  نایم  ترهش  ملظ  داسف و  باحصأ  مدرم و  رثکأ  دیدرگ و  لوتقم  هبعش  نب  هریغم  مهس  ریت  هب  هدابع  نب 

. دندینادرگ ناج  یبو  دیهش  ار  هدابع  نب 

407 ص : ج 3 ، يرافغ ، حرش  همجرت و  یسربطلل / )  ) جاجللا لهأ  یلع  جاجتحإلا 

هرذح یبا  نبااب  جاجتحا 

هفوکلاب و یعخنلا  میعن  یبأ  دنع  همکحملا  هعیشلا و  تعمتجا  لاق  شمعألا  نع  هللا  دبع  نب  کیرـش  نع  هیبأ  نع  یقربلا  هللا  دبع  نب  دمحأ 
عیمج نم  یلع و  نم  لضفأ  رکب  ابأ  نأ  هعیـشلا  اهتیأ  مکعم  ررقأ  انأ  هرذح  یبأ  نبا  لاقف  رـضاح  قاطلا  نمؤم  نامعنلا  نب  دمحم  رفعج  وبأ 

و راغلا - یف  هعم  نینثا  یناث  وه  نوفدـم و  هتیب  یف  هللا  لوسر  عم  ناث  وه  سانلا  نم  دـحأ  اهعفد  یلع  ردـقی  لاصخ ال  عبرأب  یبنلا  باحـصأ 
. همألا هذه  نم  قیدصلا  نینثا  یناث  وه  و  هلآ - هیلع و  هَّللا  یّلص  هللا  لوسر  هدعب  ضبق  هالص  رخآ  سانلاب  یلص  نینثا  یناث  وه 
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یّلـص یبنلا  باحـصأ  عیمج  رکب و  یبأ  نم  لضفأ  ایلع  نأ  کعم  ررقأ  انأ  هرذـح و  یبأ  نبا  ای  هیلع  هللا  همحر  قاطلا  نمؤم  رفعج  وبأ  لاـق 
یعخنلا و میهاربإ  یلع  قافتالا  عقو  ارابتعا و  لقعلا  هجح  نم  اصن و  لوسرلا  ربخ  نم  افصو و  نآرقلا  نم  تاهج  ثالث  نم  هلآ  هیلع و  هَّللا 

. شمعألا نارهم  نب  نامیلس  یلع  یعیبسلا و  قاحسإ  یبأ  یلع 

سانلا یهن  هیلإ و  هللا  اهفاضأ  یتلا  هتویب  كرت  فیک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نع  هرذح  یبأ  نبا  ای  ینربخأ  قاطلا  نمؤم  رفعج  وبأ  لاقف 
. تئش ام  لق  نیملسملا  عیمج  یلع  هقدص  اهکرت  وأ  هدلو  هلهأل و  اثاریم  هنذإب  الإ  اهلوخد  نع 

. هیف ام  أطخ  فرع  کلذ و  هیلع  دروأ  امل  هرذح  یبأ  نبا  عطقناف 

تیبلا اذـه  نمث  عست  رکب  یبأ  تنب  هشئاعل  امنإ  هوسن و  عست  نع  ضبق  هنإف  هجاوزأ  هدـلول و  اثاریم  اهکرت  نإ  قاطلا  نمؤم  رفعج  وبأ  لاـقف 
یندأل ام  الإ  تیبلا  نم  بصی  مل  هنإف  مظعأ  مطأ و  هیلبلاف  هقدص  ناک  نإ  عارذ و  یف  عارذ  تیبلا  نم  اهبیـصی  کبحاص و ال  هیف  نفد  يذلا 

مالّسلا و هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلعل  الإ  هیصعم  هتافو  دعب  هتایح و  یف  هنذإ  ریغب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  تیب  لوخدف  نیملسملا  نم  لجر 
تناک یتلا  سانلا  عیمج  باوبأ  دـسب  رمأ  یبنلا  نأ  نوملعت  مکنإ  مهل  لاق  مث  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلل  لحأ  ام  مهل  لحأ  هللا  نإـف  هدـلو 

همع بضغ  هیلع و  یبأف  هللا  لوسر  یلإ  اهنم  رظنیل  هوک  هل  كرتی  نأ  رکب  وبأ  هلأسف  مالّـسلا  هیلع  یلع  باـب  ـالخ  اـم  دجـسملا  یلإ  هعرـشم 
َرْصِِمب امُکِمْوَِقل  اءَّوَبَت  ْنَأ  َنوُراَه  َو  یَـسوُِمل  َرَمَأ  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق  َو  ًهَبْطُخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ُِّیبَّنلا  َبَطَخَف  کلذ  نم  سابعلا 

ْنِم َنوُراَه  َِهلِْزنَِمب  َوُه  ًاِّیلَع  َّنِإ  َو  اَـمُُهتَّیِّرُذ  َو  َنوُراَـه  َو  یَـسُوم  اَّلِإ  َءاَـسِّنلا  ِهِیف  َبَْرقَی  اـَل  َو  ٌُبنُج  اَمِهِدِجْـسَم  ِیف  َتِیبَی  اـَل  ْنَأ  اَـمُهَرَمَأ  َو  ًاـتُوُیب 
َو ٌِّیلَع  اَّلِإ  ٌُبنُج  ِهِیف  َتِیبَی  َال  َو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِدِجْـسَم  ِیف  َءاَسِّنلا  َبَْرقَی  ْنَأ  ٍدَحَِأل  ُّلِحَی  َال  َو  َنوُراَه  ِهَّیِّرُذَک  ُُهتَّیِّرُذ  َو  یَـسُوم 

دحأل سیل  یبحاصل  هبقنم  هذـه  هرذـح و  یبأ  نبا  ای  کنید  عبر  بهذ  رفعج  وبأ  لاق  ناک .- کلذـک  مهعمجأب  اولاـقف  مالـسلا  هیلع  ُُهتَّیِّرُذ 
؟ راغلا ریغ  یف  نینمؤملا  یلع  هلوسر و  یلع  هتنیکس  هللا  لزنأ  له  ینربخأ  ِراْغلا  ِیف  امُه  ْذِإ  ِْنیَْنثا  َِیناث  کلوق  امأ  کبحاصل و  هبلثم  اهلثم و 

شارف یلع  هلیللا  هذه  یف  یلع  ناکم  نزحلاب و  هصخ  هنیکـسلا و  نم  راغلا  یف  کبحاص  جرخ  دـقف  رفعج  وبأ  لاق  معن  هرذـح  یبأ  نبا  لاق 
هرذح یبأ  نبا  ای  رفعج  وبأ  لاقف  تقدص  سانلا  لاقف  راغلا  یف  کبحاص  ناکم  نم  لضفأ  هنود  هتجهم  لذـب  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا 

مالّـسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلعل  رافغتـسالا  کبحاص  یلع  هللا  بجوأ  دقف  همألا  نم  قیدصلا  نینثا  یناث  کلوق  امأ  کنید و  فصن  بهذ 
وه امنإ  تیعدا  يذلا  و  هیآلا - رخآ  یلإ  ِنامیِْإلِاب  انوُقَبَس  َنیِذَّلا  اَِنناوْخِِإل  َو  اَنل  ْرِفْغا  اَنَّبَر  َنُولوُقَی  ْمِهِدَْعب  ْنِم  ُؤاج  َنیِذَّلا  َو  لج  زع و  هلوق  یف 
ِرَْبنِم یَلَع  مالّـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق  ْدَق  َو  سانلا - هامـس  نمم  هب  یلوأ  قیدصتلا  قدصلاب و  هل  دهـش  نآرقلا و  هامـس  نم  سانلا و  هامـس  یش ء 

هرذـح یبأ  نبا  ای  قاطلا  نمؤم  رفعج  وبأ  لاق  تقدـص  سانلا  لاق  ُهَْلبَق  ُْتقَّدَـص  َو  ٍرَْکب  ُوبَأ  َنَمآ  ْنَأ  َْلبَق  ُْتنَمآ  ُرَبْکَأـْلا  ُقیِّدِّصلا  اـَنَأ  ِهَرْـصَْبلا 
. کنید عابرأ  هثالث  بهذ 
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رمأب کلذ  ناک  ولف  هلیضفلا  یلإ  اهنم  برقأ  همهتلا  یلإ  اهنإ  و  هل - متت  مل  هلیـضف  کبحاصل  تیعدا  تنک  سانلاب  هالـصلا  یف  کلوق  امأ  و 
یّلص هللا  لوسر  جرخ  سانلاب  یلـصیل  رکب  وبأ  مدقت  امل  هنأ  تملع  ام  اهنیعب أ  هالـصلا  کلت  نع  هلزع  امل  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هللا  لوسر 
یبنلا سحأ  املف  هنم  تعقو  هلیح  نوکت  نأ  امإ  نیهجو  دحأ  نمهالصلا  هذه  ولخت  اهنع و ال  هلزع  سانلاب و  یلـص  مدقتف و  هلآ  هیلع و  هَّللا 

. نیروذعم کلذ  یف  اونوکیف  هتمأ  یلع  هدعب  اهب  جتحی  الیکل  اهنع  هاحنف  هتلع  عم  اردابم  جرخ  کلذب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

لجر وأ  تنأ  الإ  اهیدؤی  لاق ال  لیئربج و  لزنف  هءارب  غیلبت  هصق  یف  امک  هیلإ  اضوفم  کلذ  ناک  کلذـب و  هرمأ  يذـلا  وه  نوکت  نأ  اـمإ  و 
ام هنع  فشک  هنأل  مومذم  وه  نیتلاحلا  یف  هالصلا و  هصق  تناک  کلذکف  اهغیلبت  نع  اهنع و  هلزع  هنم و  هذخأ  هبلط و  یف  ایلع  ثعبف  کنم 
. تقدص سانلا  لاقف  نیدلا  رمأ  نم  یش ء  یلع  نومأم  وه  هدعب و ال  فالختسالل  حلصی  هنأ ال  حضاو  لیلد  کلذ  یف  هیلع و  اروتسم  ناک 

امیف کتجح  تاه  رفعج  یبأل  ساـنلا  لاـقف  تحدـم  ثیح  تحـضف  هلک و  کـنید  بهذ  هرذـح  یبأ  نبا  اـی  قاـطلا  نمؤم  رفعج  وبأ  لاـق 
َو َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  لج - زع و  هلوقف  افـصو  نآرقلا  نم  اـمأ  قاـطلا  نمؤم  رفعج  وبأ  لاـقف  مالّـسلا  هیلع  یلع  هعاـط  نم  تیعدا 

یف ینعی  ِسْأَْبلا  َنیِح  َو  ِءاَّرَّضلا  َو  ِءاسْأَْبلا  ِیف  َنیِِرباَّصلا  َو  لج  زع و  هلوق  یف  نآرقلا  یف  هفـصلا  هذهب  ایلع  اندـجوف  « 1  » َنِیقِداَّصلا َعَم  اُونوُک 
نم رمألا  اذـهب  یلوأ  مالّـسلا  هیلع  ایلع  نأب  همألا  نم  عاـمجإلا  عقوف  « 2  » َنوُقَّتُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  اُوقَدَـص  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ  بغـشلا - برحلا و 

. تقدص سانلا  لاقف  عضوم  ریغ  یف  هریغ  رف  امک  طق  فحز  نم  رفی  مل  هنأل  هریغ 
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َو ِهَّللا  َباَتِک  يِدـَْعب  اوُّلِـضَت  َْنل  اَمِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  ْنِإ  اَم  ِْنیَلَقَّثلا  ُمُکِیف  ٌكِراَت  یِّنِإ  َلاَـقَف : اـصن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هللا  لوسر  نع  ربخلا  اـمأ  و 
اََجن اَهَبِکَر  ْنَم  ٍحُون  ِهَنیِفَس  ِلَثَمَک  ِیْتَیب  ِلْهَأ  ُلَثَم  اَمَّنِإ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ُُهلْوَق  َضْوَْحلا  َّیَلَع  اَدِرَی  یَّتَح  اَقِرَتْفَی  َْنل  اَمُهَّنِإَف  ِیْتَیب  َلْهَأ  ِیتَْرتِع 

نم هداهـشب  دتهم  داه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هللا  لوسر  تیب  لهأب  کسمتملاف  َقَِحل  اَهَمَِزل  ْنَم  َو  َقَرَم  اَهَمَّدَقَت  ْنَم  َو  َقِرَغ  اَْهنَع  َفَّلَخَت  ْنَم  َو 
. لضم لاض  اهریغب  کسمتملا  و  لوسرلا -

هیلع یلع  یلع  عقو  دـق  عامجإلا  اندـجو  ملاعلا و  هعاطب  نودبعتـسی  مهلک  سانلا  نإف  لقعلا  هجح  نم  امأ  رفعج و  ابأ  ای  تقدـص  سانلا  لاق 
نم اذه  مهنع  اینغتسم  یلع  ناک  هیلإ و  نوجاتحی  هنولأسی و  سانلا  ناک  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هللا  لوسر  باحـصأ  ملعأ  ناک  هنأب  مالّـسلا 

َْفیَک ْمَُکل  اـمَف  يدـُْهی  ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِـهَی  ـال  ْنَّمَأ  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْـحلا  َیلِإ  يِدـْهَی  ْنَمَف  َأ  لـج - زع و  هلوـق  نآرقلا  نم  هیلع  لیلدـلا  دـهاشلا و 
. ریثک ملاع  رمألا  اذه  یف  لخد  هنم و  نسحأ  موی  قفتا  امف  «. 3  » َنوُمُکْحَت

رد هّیبصان  اب  همّکحم  هعیش و  عامتجا  هک  دنک  تیاور  شمعأ  زا  وا  هَّللا و  دبع  نب  کیرش  زا  وا  شردپ و  زا  یقربلا  هَّللا  دبع  یبأ  نب  دمحأ 
هک هرذح  یبأ  نبا  رثأ  نآ  رد  دوب  رـضاح  سلجم  رد  یقاّطلا  نمؤم  نامعّنلا  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  دـش و  عقاو  هفوکب  یفجن  میعن - یبأ  دزن 

ادـیپ نّیب و  ادـیوه و  حـیال و  حوضو  روهظ و  يور  زا  رّرقم  امـش  رب  زورما  نم  هعیـش  تعامج  يا  : تفگ تسنادـیم  لماک  ملاـع و  ار  دوخ 
تردق ار  تّما  زا  يدحأ  چـیه  هک  تلـصخ  راهچب  تسا  بآم  تلاسر  ترـضح  باحـصأ  عیمج  زا  یلع و  زا  لضفأ  رکب  یبأ  هک  منادرگ 

. تسین نآ  زا  یکی  عفد 
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. تسا نوفدم  ترضح  نآ  هناخ  رد  هکنآ  زا  تسا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نینثا  یناث  هکنآ و  یلّوا  تلصخ 

هک دوب  رجاهم  و  باحصأب ، رخآ  زامنب  رشبلا  دّیس  نینثا  یناث  رکب  ابأ  هثلاث : تلصخ  دوب ، راغ  رد  نیلـسرملا  دّیـس  نینثا  یناث  هیناث  تلـصخ 
. دراذگن تعامجب  زامن  نآ  زا  دعب  لوسر  دراذگ و  نامدرمب 

یمامت زا  دومنن  قیفـش  لوسر  قیدصت  يدحأ  چیه  قیّدص  زا  شیپ  هک  اریز  دوب  تّوبن  قیدصت  رد  ترـضح  نآ  نینثا  یناث  هعبار  تلـصخ 
. ترضح نآ  تّما 

نینمؤملا ریمأ  ترـضح  هک  منادرگ  رّرقم  ارت  یلاعت  هَّللا  قیفوتب  زورما  نم  هرذـح  یبأ  نب  ای  تفگ : هیلع  هَّللا  همحر  قاّـطلا  نمؤم  رفعج  وبأ 
يدرک و نآ  نایب  فصو و  وت  هک  لاصخ  نامهب  تسا  ربمغیپ  ترـضح  باحـصأ  عیمج  زا  رکب و  یبأ  زا  لـضفأ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ردـیح 
هک تسا  مزال  وت  رب  سپ  یناد  ماما  دـشاب  تافـص  نیاب  فصّتم  هک  ار  یـسک  وت  هاگ  ره  تسبولـسم و  وت  بحاـص  زا  تافـص  هکنآ  لاـح 

. یئامن تهج  هسب  مالّسلا  هیلع  یلع  تعاطا 

تیالو و يارب  ناشیا  نییعت  ّصن و  هطـساوب  نامّزلا  رخآ  لوسر  ترـضح  زا  اّما  نأش و  یلاع  ّیلع  نأش  نایب  فصو و  هطـساوب  نآرق  زا  اّما 
تسا و هّیّحتلا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  تفالخ  تیالو و  رب  لدع  مکاح  لقع  هک  اریز  نآ  رابتعا  لقع و  تهج  زا  اّما  ناقلخ و  تماما 

. دندومن شمعألا  نارهم  نب  نامیلس  رب  یعیبّسلا و  قحسا  یبأ  رب  یعخن و  میهاربا  رب  قافّتا 

رفس ماگنه  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  هد  ربخ  ارم  هرذح  یبأ  نب  ای  تفگ : یقاّطلا  نمؤم  رفعج  وبأ  نامز  نآ  رد 
هناخ نآ  لوخدـب  ار  يدـحأ  چـیه  نوچیب  ترـضح  هن  تشاذـگ  نوچ  دومن  نامّزلا  رخآ  لوسر  نآب  هفاضا  ناّنم  يادـخ  هک  هناـخ  ترخآ 

تهجب ثاریم  ار  نآ  یلاـعت  كراـبت و  دزیا  ّیبن  اـّما  دومن  یهن  ّیبن  نذا  ریغب  نآ  لوخد  زا  هکلب  دومنن  نوذأـم  نمیهم  ّیبـن  نآ  نذا  نودـب 
یهاوخیم هک  مادک  ره  هجو  ود  نیا  زا  تشاد ؟ رّرقم  هقدـص  هب  ناناملـسم  هجو  رد  ار  هناخ  نآ  هکنآ  ای  تشاذـگ  دوخ  دـلو  لهأ و  ثاّرو 

. وگب
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. دیدرگ عطقنم  مزلم و  دوب  علّطم  نیتهج  زا  کی  ره  رایتخا  ریدقت  رب  دشیم  دراو  وا  رب  هچنآ  رب  هرذح  یبأ  نبا  نوچ 

تـشاذگ تارهاـط  جاوزأ  دـلو و  هطـساوب  ثاریم  همحّرلا  ّیبـن - ترـضح  ار  هناـخ  نآ  هک  یئوگ  رگا  تفگ : یقاـط  نمؤم  رفعج  وبأ  سپ 
نمث عست  تسا  هعتم  جاوزأ  هضیرف  لصأ  هک  نمث  زا  هشیاع  يارب  زا  سپ  تفای  تاـفو  نز  هن  رـس  رب  تاـنئاک  دّیـس  ترـضح  هک  یتسردـب 

رد عارذ  رد  عارذ  ار  وا  هناخ  نآ  زا  تسنوفدـم  ّلحم  نآ  رد  تبحاـص  هک  هدـنام  ثاریمب  ترـضح  نآ  هک  هناـخ  نآ  زا  سپ  دوب ، دـهاوخ 
ناملـسم یندأ  مهـس  هچنآ  تروص  نیا  رد  هک  اریز  تسمظعا  ّمتأ و  هّیلب  سپ  دیناد  هقدص  ار  هناخ  نآ  رگا  دسریمن و  ماهـس  میـسقت  تقو 

ترضح و نآ  تایح  ماّیأ  رد  مالّسلا  هیلع  ّیبن  تیب  لوخد  سپ  تسا  ناسکی  ناملـسم  نآ  اب  رمع  رکب و  ابأ  زا  کی  ره  هّصح  نییعتب  دشاب 
ار وا  داجما  دالوأ  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  ّالا  دـشاب  تیـصعم  داـبعلا  قاـّلخ  ترـضح  مـالک  هیآ  زا  داـفم  یهن  مومع  رب  اـنب  وا  تاـفو  زا  دـعب 

. دوب هدرک  لالح  لاعتم  لوسر  رب  هچ  ره  دومن  لالح  وا  دالوأ  ّیلع و  رم  ّلج  ّزع و  ترضح  هک  یتسردب 

ربخم و همه  امـش  تفگ : هدروآ  دندوب  هدرک  لادج  رب  قافّتا  قافو و  هک  قافن  لهأ  ریاس  هرذح و  یبأ  نباب  يور  یقاّطلا  نمؤم  نآ  زا  دعب 
ریمأ بآمتیالو  باب  ّالا  دوب  باقّرلا  کلام  دجسم  يوسب  هعرشم  هک  مدرم  عیمج  باوبأ  ّدسب  رمأ  باّهو  دزیا  ّیبن  ترضح  هکنآ  رب  دیعلّطم 
مالـس هیلع  ّیلع  - نینمؤملا ریمأب  تبـسن  ناسحا  نیا  هظحالم  زا  دعب  رکب  وبأ  دنام  حوتفم  هک  حّوبـس  دزیا  مکحب  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

نآ زا  رکب  وبأ  هک  يردـقب  خاروس  دوب  وا  هناخ  رد  هک  ییاج  رد  وا  يارب  هک  دومن  ساـمتلا  دوبعم  دزیا  لوسر  ترـضح  زا  دودولا  کـلملا 
دومنن لوبق  ار  وا  سامتلا  اعدتـسا و  دومرف و  ابا  ترـضح  نآ  دراذگب و  دومن  دناوت  لاصخ  هدنخرف  لوسر  لامج  هدهاشم  هظحالم و  لاح 

وت هکنآ  لاح  يوش  یمن  نابرهم  نامدرم  رب  ارچ  دّـمحم  ای  تفگ  دـش و  بضغ  رد  نآ  زا  ساّبع  لضفلا  وبأ  ساـّنلا  ّنجلا و  ّیبن  نآ  ّمع  و 
. دوب یهاوخ  نیقیب  ههبش  یب  نیّدلا  موی  عیفش  نیملاعلل و  همحر  نیقولخم  ریاس  يارب  نیلسرملا  دّیس  يا 
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هّیربلا قلاخ  يانث  دمح و  رب  لمتشم  تغالب  تیاهن  تحاصف و  تیاغ  رد  هبطخ  دومن  شیوخ  ّمع  زا  مالک  نیا  عامتـسا  نوچ  دومحملا  ّیبن 
: تفگ دومرف و  يّدؤم  همحّرلا  ّیبن  نآ  تعن  و 

دحاو ینعی  ًاتُوُیب ، َرْصِِمب  امُکِمْوَِقل  اءَّوَبَت  ْنَأ  هک  دومن  رمأ  مالّسلا  امهیلع  نوره  یـسومب و  یلاعت  كرابت و  يادخ  ترـضح  ایارب  رـشعم  يا 
رد هک  درک  رّرقم  جهن  نیدب  رمأ  مکح و  دنریگ و  ّرقم  لزنم و  رـصم  رهـش  رد  رـسکی  دوخ  موق  يارب  هک  درک  رمأ  نوره  و  یـسومب ، ربکأ 

مکح هب  نوچ  ناشیا و  ّتیّرذ  نوره و  یـسوم و  ّالا  دـننکن  نانزب  یکیدزن  ناکم  نآ  رد  دـشاب و  بنج  هک  یتقو  رد  دـننکن  هتوتیب  دجـسم 
لثم ّیلو  ّیلع  ّتیّرذ  مالّسلا و  هیلع  یسومب  تبسن  نوره  هلزنمب  بهاو  دزیا  لوسر  ترـضحب  تبـسن  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نوچیب  ترـضح 

ندروآ زورب  بش  نامّزلا و  رخآ  لوسر  دجـسم  رد  ناوسنب  تبراـقم  ار  ناـقلخ  زا  يدـحأ  چـیه  سپ  تسا  مالّـسلا  هیلع  ّیبن  نوره  ّتیّرذ 
ّیلو نآ  ّتیّرذ  مالسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترضح  رگم  تسین  نایع  قیقحتب و  زیاج  لالح و  نامگ  بیر و  هبئاش  یب  نآ  رد  بنج 

. ّیلعلا بّرلا  نم  تاولص  مهیلع  یلاعت  دزیا 

نینچ یتفگ  تسار  نمؤم  يا  هک  دنتفگ  قافّتاب  یگمه  قافو  بابرأ  قافن و  لهأ  دیناسر  مارـصنا  ماجناب و  جهنم  نیاب  مالک  یقاّطلا  نمؤم 
. تسین فازگ  فالخ و  هنوگ  چیه  رمأ  نآ  رد  دوب و 

مارم دـصقم و  نآ  رد  قافّتا  ار  ّماع  ّصاـخ و  هک  مدرک  رکذ  هچنآ  تفر و  وت  نید  عبر  هرذـح  یبأ  نبا  اـی  تفگ : یقاّـطلا  نمؤم  رفعج  وبأ 
رکب وبأ  يدومرف  هک  وت  لوق  اّما  تسین و  تبقنم  نیا  لثم  ار  يدحأ  چـیه  هک  تسا  مالّـسلا  مهیلع  وا  دالوأ  نم و  بحاص  تبقنم  نآ  تسا 

هنیکس لاسرا  لازنا و  لالجلا  وذ  ترضح  هکنآ  زا  هد  ربخ  ارم  هرذح  یبأ  نب  ای  راتخملا  ّیبن  ترـضح  اب  تسا  ِراْغلا  ِیف  امُه  ْذِإ  ِْنیَْنثا  َِیناث 
؟ دومن چیه  رازراک  برح و  عضوم  رد  راغ  ریغ  رد  نانمؤم  راّفغ و  دزیا  لوسر  يارب 
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وت بحاص  سپ  تفگ : یقاط  نمؤم  تفای  رادصا  روهظ  ّزیحب  راتخم  دزیا  ترضح  زا  ناسحا  نیا  رایـسب  رایـسب  معن ، تفگ : هرذح  یبأ  نبا 
شارف رد  راـت  بش  نآ  رد  هک  راّرک  ردـیح  هبتر  ناـکم  دـیدرگ و  رازآ  لـالم  نزحب و  صوصخم  هتفر  نوریب  رادـتقا  هنیکـس و  زا  راـغ  رد 

. دوب راغ  رد  وت  بحاص  ناکم  زا  لضفأ  رایسب  رایسب  دومن  نامّزلا  رخآ  لوسر  يارب  ناج  هجهم و  لذب  راتخم  لوسر 

. یتفگ تسار  نمؤم  ای  دنتفگ : دندوب  رضاح  ناکم  نآ  رد  هک  نامدرم  تعاس  رد 

. تفر وت  نید  فصن  تفگ  هدروآ  هرذح  یبأ  نباب  يور  یقاّطلا  نمؤم  رفعج  وبأ  نامز  نآ  رد 

بجاو وت  بحاص  رب  راّرک  ردیح  يارب  رافغتـسا  راّفغ  دزیا  هک  نادب  دوب  همحّرلا  ّیبن  قیّدـص  نینثا  یناث  هّتبلا  رکب  ابأ  هکنآ  رب  وت  لوق  اّما  و 
اَنَّبَر َنُولوُقَی ، ْمِهِدَْعب  ْنِم  ُؤاج  َنیِذَّلا  َو  هک  تسا  روکذم  ّلج  ّزع و  ترـضح  لوق  رد  هچنانچ  دینادرگ  راهّنلا  فارطأ  لیّللاءانآ و  رد  مزال  و 

 .... هیآلا اِنبُوُلق  ِیف  ْلَعْجَت  َو ال  ِنامیِْإلِاب  انوُقَبَس  َنیِذَّلا  اَِنناوْخِِإل  َو  اَنل  ْرِفْغا 

مالـسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  تسناّنم  دزیا  ترـضح  نآرق  رد  هچنآ  اّما  تسا و  ناـمدرم  لوق  نآ  یئاـمن  یم  وا  تقبـس  ياـعّدا  هچنآ  و 
رب تداهـش  نآرق و  قیدـصت  نامگ  ههبـش و  یب  تسا و  نایع  حـضاو و  ناعذالا  مزال  نآرق  رد  ترـضح  نآ  يارب  تداهـش  نآب و  یّمـسم 

هکنآ زا  تسا  نامدرم  هیمست  زا  رتهب  قدصأ و  ریخأ و  یلوأ و  نامّزلا  رخآ  ربمغیپ  باحصأ  ریاس  زا  نامیا  مالسا و  رب  نأشیلاع  ّیلع  تقبس 
باحـصأ رـضحم  رد  ربنمب  هرـصب  رد  يزور  مالـسلا  هیلع  ردیح  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  تسا و  نارای  زا  قباس  مالـسا  رد  رکب  وبأ  دنیوگ 

نیاب مّلکتم  لابقا  تداعسب و  دوخ  هَّللا  ّیلو  نآ  هاگ  ره  هلبق  تقّدص  رکب و  وبأ  نمآ  نأ  لبق  تنمآ  ربکألا  قیّدّصلا  انأ  : هک دومرف  ریس  وکین 
رتشیپ ترـضح  نآ  هب  قیدصت  رکب و  ابأ  زا  لبق  ربمغیپ  هب  رواد و  ترـضحب  نامیا  ربکأ و  قیّدص  نم  هک  دیوگ  ددرگ و  مایتلا  قدص  مالک 

وا بیذکت  هکلب  دیامنن  وا  قیدصت  هک  ره  دشاب  ماما  هعاّطلا و  ضرتفم  هفیلخ  ّماع  ّصاخ و  قافّتاب  ترضح  نآ  مدرک و  رـشب  ره  زا  وا و  زا 
. تسا ّماوع  ّصاوخ و  دزن  رد  رفاک  هکلب  مامتان  ناملسم  سک  نآ  دنک 
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. یتفگ تسار  هک : دنتفگ  راب  کی  نامدرم  دیناسر  ماقم  نیاب  مالک  قاّطلا  نم  نمؤم  رفعج  وبأ  نوچ 

. تفر وت  نید  عبر  هس  هرذح  یبأ  نب  ای  تفگ : قاّطلا  نمؤم  دّمحم  رفعج  وبأ 

يوعد اّما  وت ، بحاص  يارب  زا  تسا  تلیـضف  يوعد  نیا  نامّزلا  رخآ  لوسر  يرامیب  ماّیأ  رد  نامدرمب  رکب  یبأ  زامن  باب  رد  وت  لوق  اّما  و 
یتسیاب دوب  همحّرلا  ّیبن  ترـضح  رمأب  تعامج  زامنب  رکب  ابأ  تماقا  نیا  رگا  سپ  تلیـضف  زا  تسا  رتکیدزن  تمهتب  نیا  هکلب  تسین  مامت 

دومن و نامدرم  يزامن  شیپ  هدارا  رکب  وبأ  نوچ  هک  ینادـیمن  وت  اـیآ  درکیمن  لزع  هنیع  هب  زاـمن  ناـمه  تماـقا  زا  ار  وا  لـسّرلا  متاـخ  هک 
یف دیـسر  ردـقلا  لیلج  ربمغیپ  نآ  فرـشأ  عمـس  هب  ربخ  نیا  هک  نامه  ددرگ  مانألا  دّیـس  تّما  ماما  هکنآ  ات  دـیدرگ  مدرم  عیمج  رب  مّدـقم 
وبأ دیناسر و  دجسمب  ار  دوخ  هک  عون  رهب  تشاذگ  نوریب  يارـس  تلود  زا  ياپ  هدومن  تیب  لها  زا  یـضعب  اب  هیکت  دیجم  لوسر  نآ  روفلا 

هک تشاذگن  دراذگ و  نامدرمب  زامن  لابقا  تداعـسب و  دوخ  لاعتم  بهاو  ّیبن  نآ  دینادرگ و  لوزعم  يزامنـشیپ  تمدخ  تماقا  زا  ار  رکب 
هک دوب  تعاـمج  زاـمن  نیرخآ  نیا  دراذـگاو و  تّما  تیـالو  تفـالخب و  ار  وا  فیکف  دراذـگ  تعاـمجب  وا  تّما  اـب  زاـمن  کـی  رکب  وـبأ 
زا نوچ  دومنیم  تعامج  زامن  نآ  رب  تماقا  رکب  ابأ  هک  یتقو  رد  دوبن  نآ  زا  یلاخ  لاح  هک  دومن  تماـقا  نآ  رب  نیلـسرملا  دّیـس  ترـضح 

: دوبن نوریب  هجو  ود  نیا 

نآ اب  هدـمآ  نوریب  رکب  یبأ  هلیح  رب  عالّطا  زا  دـعب  رورـس  نآ  دـیدرگ و  عقاو  وا  زا  تلیح  رکم و  يور  زا  تعاـمج  زاـمن  نیا  هکنآ  لّوا -
ترضح رگا  ضرفلاب  دراذگ و  تعامجب  زامن  تّما  اب  دوخ  دومن و  رجز  عنم و  تّما  هعداخم  بیرف و  تلیح و  رکم و  نآ  زا  ار  وا  ّتلع و 

تّما رب  تعامج  زامن  کی  نآ  رب  دروآ و  یم  ياجب  نامدرم  اب  زامن  وا  دـش و  یمن  تّما  تماـما  رب  رکب  یبأ  تکرح  رب  علّطم  مارکـالا  ّیبن 
. دنتشادن وا  تکرح  رب  عالّطا  هچ  دندوب  روذعم  تقو  نآ  رد  تّما  هک  اریز  دوبن  همحّرلا  ّیبنب  تافو  زا  دعب  تّما  رب  تّجح  ار  وا 
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ضیوفت و رکب  وبا  هب  تقو  نآ  رد  تداعـسب  دوخ  همحّرلا  ّیبن  نآ  و  دـشاب ، هدرک  هّیربلا  دّیـس  ترـضح  رمأـب  تّما  يزامنـشیپ  هکنآ  مّود -
دعب هک  تئارب  هروس  غیلبت  هّصق  رد  هچنانچ  هدرک  نامدرم  يزامنشیپ  تماقا  زا  عنم  ار  وا  ناّنم  رداق  مکحب  نآ  زا  دعب  و  دشاب ، هدرک  تیانع 

ای تفگ : هدـش  لزان  هّزعلا  ّبر  ترـضح  زا  هّیّحتلا  مالّـسلا و  هیلع  نیمأ  لیئربج  تمدـخ  نآ  ماـجنا  مارـصنا و  تهجب  رکب  یبأ  تصخر  زا 
يا وت  سدقأ  تاذ  ّالا  دیامن  یمن  هّکم  نیکرشمب  هروس  نیا  غیلبت  هیدأت و  هک  دیامرفیم  مالس  اعد و  زا  دعب  ماّلعلا  کلم  ترضح  مانألا  دّیس 

زا ار  وا  دومرف و  لاسرا  وا  زا  تئارب  هروس  ذخأ  رکب و  یبأ  بلطب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  روفلا  یف  دشاب  وت  زا  هک  سک  نآ  ای  سّدقم  لوسر 
تـسا مومذم  رکب  وبأ  تلاح  ود  رهب  دوب و  نینچ  نذا  ریدـقت  رب  انب  هالـص  هّصق  سپ  دومن  لزع  عنم و  ّلج  ّزع و  ترـضح  مکحب  لمع  نآ 

رب تسا  نّیبم  حـضاو و  لیلد  نیا  دـینادرگ و  رهتـشم  هتخاـس  فشکنم  رـشب  دارفأ  رب  ار  نآ  ربکأ  دزیا  دوب  ّرمتـسم  وا  رد  هک  يرمأ  هک  اریز 
رب نیلـسرملا و  دّیـس  نید  رد  نومأم  وا  درادن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هانپ  تلاسر  ترـضح  زا  دـعب  تّما  تفالخ  ّتیحالـص  رکب  ابأ  هکنآ 

. تسین مرکألا  ّیبن  مالسا  عیارش  ماکحأ  ءایشأ  زا  زیچ  چیه 

. رفعج اب  ای  یتفگ  تسار  دنتفگ  نامدرم  تفگ : یعخن  میعن  یبأ 

یئاوسر و ینید و  یب  تفای و  فارـصنا  تصخر  وت  زا  مامّتلاب  تنید  هرذـح  یبأ  نب  اـی  تفگ : قاّـطلا  نمؤم  دّـمحم  رفعج  وبأ  رثأ  نآ  رد 
نآ رد  هک  نامدرم  نامز  نآ  رد  یتفاییمن  تحیـضف  اوسر و  نینچ  يدومنیمن  وا  حدم  رگا  هچ  دش  تبحاص  تحدـم  هطـساوب  وت  تحیـضف 
زا دـعب  تّما  هّفاـک  رب  يوعد  مالّـسلا  هیلع  یلع  تعاـطا  موزل  تعاـط و  بوجو  باـب  رد  هچنآ  وت  قاّـطلا  نمؤم  اـی  دـنتفگ : دـندوب  ناـکم 

. رایب دوخ  يوعد  تّجح  يدومن  هّیربلا  دّیس  ترضح 
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اَهُّیَأ ای  ّلـج : ّزع و  ترـضح  لوق  تسا  ناـیع  رهاـظ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  فصو  رد  نآرق  رد  هچنآ  اـّما  . معن تفگ : قاّـطلا  نمؤم  رفعج  وبأ 
. َنِیقِداَّصلا َعَم  اُونوُک  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

تعنـص نیاب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ام  دـینادرگ و  ناشیا  تعاطا  ناقداص و  تعیب  هب  رومأـم  ار  ناـمیا  لـهأ  نوچیب  ترـضح  نوچ 
ِءاَّرَّضلا َو  ِءاسْأَْبلا  ِیف  َنیِِرباَّصلا  َو  ّلج : ّزع و  ترضح  لوق  رد  زین  و  میتفای ، فصّتم  نآرق  رد  تسا  نامیا  لهأ  تافص  نیرتهب  هک  هدیدنـسپ 

: هک تسا  عـقاو  نآرق  رد  زین  تسا و  لالـض  لـهأ  اـب  لادـج  برح و  رد  سأـب  نیح  ءاّرـض و  رد  ربـص  زا  دارم  ملعأ  هَّللا  ِسْأَْـبلا و  َنـیِح  َو 
زا تسا  رمأ  نیاب  یلوأ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  هک  تسعقاو  تّما  عامجا  َنوُقَّتُْملا  ُمُه  َِکئلوُأ  َو  اُوقَدَـص  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ 

هدرک رارف  گنج  زا  رّرکم  نارگید  هک  نانچ  دـندرکن  رایتخا  رارق  رب  رارف  نافلاخم  لاتق  هکرعم  فحز و  زا  زگره  ناـشیا  هک  اریز  نارگید 
. یتفگ تسار  قاّطلا  نمؤم  ای  دنتفگ : نامدرم  . دندش نازیرگ 

ثیدـح زا  رـشب  دارفأ  زا  درف  ره  رب  ردـیح  نینمؤملا  ریمأ  تعاطا  بوجو  باب  رد  ربخ  ثیدـح و  اّما  تفگ : قاّطلا  نمؤم  رفعج  وبأ  هاـگنآ 
نل امهب  متکّسمت  نإ  ام  یترتع  هَّللا و  باتک  نیلقّثلا  مکیف  كرات  ّینإ   . تسا رهتشم  روکذم و  هک  تسنیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ّصن 

. يدعب اّولضت 

. ضوحلا ّیلع  ادری  یّتح  اقّرفی  نل  امّهناف  یتیب  لهأ  یترتع  هَّللا و  باتک  هک  تسا  عقاو  رگید  هخسن  رد  و 

. قرغ اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  هنیفس  لثمک  یتیب  لهأ  لثم  اّمنا  : هک دومرف  ترضح  نآ  زین  و 
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. قحل اهّما  نم  قرم و  اهنم  دعب  نم  کله و  : هک تسا  عقاو  رگید  هخسن  رد  و 

همحّرلا و ّیبـن  ترـضح  تداهـشب  تسا  يدـتهم  يداـه و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  تیب  لـها  هب  کّـسمتم  ثیداـحأ  نـیا  رب  اـنب  سپ 
. تسا کلاه  ّلضم  ّلاض و  كرابت  یلاعت و  دزیا  لوسر  ریغب  کّسمتم 

هیلع یلع  نینمؤملا  ریمأ  لسّرلا  متاخ  ّیـصو  تعاطا  بوجو  اّما  تفگ : قاّطلا  نمؤم  نآ  زا  دعب  . یتفگ تسار  رفعج  ابأ  ای  دـنتفگ : نامدرم 
نیا هک  میتفای  عامجاب  دـنیامن و  ینّابر  ملاع  تعاطب  یگدـنب  تدابع و  بلط  یگمه  نامدرم  هک  لـقع  تّجح  رب  اـنب  ّلـج  ّزع و  هَّللا  مـالس 

ترضح باحصأ  ملعأ  ترضح  نآ  هک  اریز  تسلاعتملا ، کلملا  تاولص  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  لاصخ  هتـسجخ  تاذ  رد  لامک  تفص 
ناشیا زا  ترـضح  نآ  دـندوب و  مانألا  دّیـس  عیارـش  مالـسا و  ماکحأ  رد  هیلا  جاتحم  ناـمدرم  عیمج  باحـصأ و  هدوب و  تّزعلا  ّبر  لوسر 

رد لوضفم  لضاف و  نیقیب  تشاد  واب  جایتحا  سک  همه  تشادن و  باحصأ  هب  جایتحا  باب  چیه  رد  بآمتیالو  نآ  الـصأ  هدوب و  ینغتـسم 
ناعذالا مزال  نآرق  رد  هعقاو  هیآ  نآ  نیا و  نایم  يواست  مدع  رب  ناهرب  دـهاش و  دنتـسین و  يواسم  لوقعلا  يوذ  بابرأ  دزن  لوصا  عورف و 

رفعج یبأ  نوچ  َنوُمُکْحَت  َْفیَک  ْمَُکل  امَف  يدُْهی  ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِـهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدـْهَی  ْنَمَف  َأ  هک : دـیامرفیم  هچنانچ  تسا 
باحـصأ قافن و  بابرأ  زا  ار  نآ  قیاقح  دـیناسر و  قاّلخ  دزیا  هکئالم  عماجم  عماسم  هب  قابط  عبـس  قاط  رب  جاور  نیاب  مالک  قاّطلا  نمؤم 

لادج ثحب و  سلجم  نآ  زا  لبق  زگره  هک : دیوگ  يوار  دنتخادنا  شیپ  رد  تلاجخ  رس  یهورگ  قیدصت و  یـضعب  دینادرگ  رهاظ  قاقش 
. داتفا نامدرم  ناسلب  ناشن  قدص  ناتساد  نیا  داتفین و  قافّتا  زور  نآ  یبوخب  لالض  بابرأ  هعیش و  باحصأ  نایم 
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120 هبوتلا - ( 1)

177 هرقبلا - ( 2)

.35 سنوی - ( 3)

406-396 ص : ج 3 ، يرافغ ، حرش  همجرت و  یسربطلل / )  ) جاجللا لهأ  یلع  جاجتحإلا 

ءافلخ لهج 

ُوبَأ َلاَق  ْمَعَن  َلاَق  ِهَّنُّسلا  َو  ِباَتِْکلا  ِفاَلِخ  یَلَع  َأ  َلاَق  ِثاَلَّثلا  ِقاَلَّطلا  ِیف  ُلوُقَت  اَم  ِقاَّطلا  ِنِمُْؤم  ٍرَفْعَج  ِیبَأـِل  َهَفِینَح  ُوبَأ  َلاَـق  َلاَـق : ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا 
ِهَهِِجب ُجیِوْزَّتلا  ِزُجَی  َْمل  اَذِإ  َو  ِهَیِصْعَْملِاب  ُّلَُحی  اَلَف  ِهَعاَّطلِاب  َدِقُع  ٌدْقَع  َجیِوْزَّتلا  َّنَِأل  َلاَق  َِکلَذ  ُزوُجَی  َال  َِمل  َو  َهَفِینَح  ُوبَأ  َلاَق  َِکلَذ  ُزوُجَی  َال  ٍرَفْعَج 
ُلَمَْعلا َناَک  اَذِإ  ُهَّنَِأل  َّنَس  اَمِیف  ِِهلوُسَر  یَلَع  َو  ِِهب  َرَمَأ  اَمِیف  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  یَلَع  ٌنْعَط  َِکلَذ  ِهَزاَجِإ  ِیف  َو  ِهَیِصْعَْملا  ِهَهِِجب  ُقاَلَّطلا  ِزُجَی  َْمل  ِهَیِصْعَْملا 
ُءاَمَلُْعلا َْسَیل  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  َِکلَذ  ُءاَمَلُْعلا  َزَّوَج  ْدَـق  َهَفِینَح  ُوبَأ  َلاَق  ٌرِغاَص  َوُه  َو  اَمِْهَیلِإ  َّدُر  اَمُْهنَع  َّذَـش  ْنَم  اَِنلْوَق  ِیف  َو  اَمَُهل  یَنْعَم  اَلَف  اَمِِهفاَلِِخب 
َعْمَْجلا ِْدبَْعِلل  َنوُزِّوَُجت  َِملَف  ِهَّنُّسلا  َو  ِباَتِْکلا  َنِم  ُرَبْکَأ  َِملاَع  َال  َو  ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  ِناَْطیَّشلا  ِهَّنُـس  َلاَمِْعتْـسا  َو  ِهَیِـصْعَْملِاب  َلَمَْعلا  ِْدبَْعِلل  اوُزَّوَج  َنیِذَّلا 

َِکلَذ ِزیِوْجَت  ِیف  َو  ِسْمَْخلا  ِتاَوَـلَّصلا  َنِم  ُهَّللا  َقَّرَف  اَـم  َْنَیب  َعْـمَْجلا  َُهل  َنوُزِّوَُـجت  اـَل  َو  ٍدِـحاَو  ٍْتقَو  ِیف  ِثاَـلَّثلا  ِقاَـلَّطلا  َنِم  ُهَّللا  َقَّرَف  اَـم  َْنَیب 
ٌِقلاَط ُهَّنِإ  َلاَق  ٍلُجَر  ِیف  َهَفِینَح  َابَأ  اَی  ُلوُقَت  اَم  ُهَسْفَن  َمَلَظ  ْدَـقَف  ِهَّللا  َدوُدُـح  َّدَـعَتَی  ْنَم  َو  َّزَع  َو  َّلَج  ُهَّللا  َلاَق  ْدَـق  َو  ِهَّنُّسلا  ُمْدَـه  َو  ِباَتِْکلا  ُلـیِطْعَت 

اَمَک َوُهَف  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  ُهَّبَر  یَـصَع  َو  ُُهتَأَْرما  ُْهنِم  َْتنَاب  َو  َهَّنُّسلا  ََفلاَخ  ْدَقَف  َهَفِینَح  ُوبَأ  َلاَق  ُقاَلَّطلا  َِکلَذ  َُهل  ُزوُجَی  َأ  ِناَْطیَّشلا  ِهَّنُـس  یَلَع  ُهَتَأَْرما 
ُْنب ُرَمُع  اَذَـه  َهَفِینَح  ُوبَأ  َلاَق  ٌبیِـصَن  ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  َُهل  َْسَیل  ِِهتَِّلم  یَلَع  َوُهَف  ِِهتَّنُِـسب  یَْـضمَأ  ْنَم  َو  ِناَْطیَّشلا  ِهَّنُِـسب  َلِمَع  ِهَّللا  َهَّنُـس  ََفلاَـخ  اَذِإ  اَْـنُلق 
َلاَق ُهوُُمْتلَْجعَتْـسا  اَم  ْمَُکل  اَنْزَجَأ  َو  ُهوُُمْتلَْجعَتْـساَف  ًهاَنَأ  ِقاَلَّطلا  ِیف  ْمَُکل  َلَعَج  ُهُؤاَنَث  َّلَج  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق  َنیِِملْـسُْملا  ِهَِّمئَأ  ِلَْضفَأ  ْنِم  َوُه  َو  ِباَّطَْخلا 

َال َلاَق  ُهَّنِإَف  َِکلَذ  ُلَّوَأ  اَّمَأ  ُهُرِْکُنت  اَم  ِهِیف  ُلُوقَأ  اَم  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  َِکلَذ  َْفیَک  َو  َهَفِینَح  ُوبَأ  َلاَق  ِنیِّدلا  َماَکْحَأ  ُفِْرعَی  َال  َناَک  َرَمُع  َّنِإ  ٍرَفْعَج  ُوبَأ 
ْدَق َو  ُْتمِدَقَف  ُْتبِغ  یِّنِإ  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  َلاَقَف  ُّيِِذئاَْعلا  فیک  ُوبَأ  ُهاَتَأ  َو  َِکلَذ  ِفاَلِخ  یَلَع  ُهَّمُْألا  َو  ًهَنَس  َْول  َو  َءاَْملا  َدِجَی  یَّتَح  ُُبنُْجلا  یِّلَُصی 

ِِهفاَلِخ یَلَع  ُهَّمُْألا  َو  ُفَْرُعی  َال  ٌمْکُح  اَذَـه  َو  اَِهب  َیلْوَأ  َْتنَأَف  اَِهب  َلَخَد  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  َو  اَِهب  ُّقَحَأ  َوُهَف  اَِهب  َلَخَد  ْدَـق  َناَک  ْنِإ  َلاَقَف  ِیتَأَْرما  ِتَجَّوَزَت 
َتاَم ُهَّنَأ  ُهَنِّیَْبلا  َموُقَت  یَّتَح  ًاَدبَأ  ُجَّوَزَتَت  َال  اَهَّنَأ  َِکلَذ  ِفاَلِخ  یَلَع  ُهَّمُْألا  َو  ْتَءاَش  ْنِإ  ُجَّوَزَتَت  اَهَّنَأ  َنِینِـس  ََعبْرَأ  ِِهلْهَأ  ْنَع  َباَغ  ٍلُجَر  ِیف  یَـضَق  َو 
یَْلبُح ٍهَأَْرمِاب  َِیتُأ  َو  ِِهفاَلِخ  یَلَع  ُهَّمُْألا  َو  ِِهب  ْمُُهْتلَتََقل  َءاَْعنَص  ُلْهَأ  ِْهیَلَع  اَم  َال  َْول  َلاَق  َو  ٍدِحاَو  ٍلُجَِرب  ِنَمَْیلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٍرَفَن  َهَْعبَـس  َلَتَق  ُهَّنَأ  َو  اَهَقَّلَط  َْوأ 

ٌِّیلَع َال  َْول  َلاَقَف  اَِهنَْطب  ِیف  اَم  یَلَع  َُکلِیبَس  اَمَف  اَْهیَلَع  ُلِیبَّسلا  ََکل  َناَک  ْنِإ  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َُهل  َلاَقَف  اَهِمْجَِرب  َرَمَأَـف  ِهَشِحاَْـفلِاب  اَْـهیَلَع  اوُدِـهَش 
ٌِّیلَع َال  َْول  َلاَقَف  َّحِصَت  یَّتَح  اَْهنَع  َِعفُر  ْدَـق  َمَلَْقلا  َّنَأ  َتِْملَع  اَم  َأ  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َُهل  َلاَقَف  اَهِمْجَِرب  َرَمَأَف  َْتنَز  ْدَـق  ٍهَنُونْجَِمب  َِیتُأ  َو  ُرَمُع  َکَلََهل 

ِنَع َِّیبَّنلا  َلَأْسَت  ْنَأ  َهَصْفَح  ُهَتَْنبا  َلَأَسَف  ُْهنَع  ْمَهْفَی  ْمَلَف  اَِهب  ُهَرَبْخَأَـف  اَْـهنَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  َِّیبَّنلا  َلَأَـسَف  ََهلاَـلَْکلا  ِرْدَـی  َْمل  ُهَّنِإ  َو  ُرَمُع  َکَـلََهل 
ُفِْرعَی َْفیَک  ََهلاَلَْکلا  ِفِْرعَی  َْمل  ْنَمَف  َتوُمَی  یَّتَح  اَهُمَهْفَی  َال  ِكاـَبَأ  َّنِإ  اََـهل  َلاَـقَف  ْمَعَن  َْتلاَـق  اَذَِـهب  ِكَرَمَأ  ِكُوبَأ  اََـهل  َلاَـقَف  ُْهَتلَأَـسَف  َِهلاَـلَْکلا 

. ِنیِّدلا َماَکْحَأ 
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رب اـیآ  تفگ  قاـط  نمؤـم  تسیچ ؟ ندوـمن  هقـالط  هس  هراـب  رد  وـت  رظن  تفگ : قاـط  نمؤـم  رفعج  یبا  هب  هفینح  وـبا  تفگ : ریمع  یبا  نبا 
. تسین حیحص  تفگ  يرآ . داد  باوج  هفینح  وبا  تسا ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  فالخ 

یمن هتخیسگ  مه  زا  تیصعم  اب  زگره  تسادخ ، تعاطا  ریـسم  رد  دادرارق  کی  جاودزا  نوچ  تفگ  دشابن ؟ حیحـص  ارچ  تفگ  هفینح  وبا 
يادـخ هب  ندز  هنعط  يراک  نینچ  زیوجت  رد  تسین و  زیاج  ریـسم  نیا  رد  زین  قـالط  دـشابن ، زیاـج  تیـصعم  ریـسم  رد  جاودزا  یتقو  دوش .

ام درادـن ، ینعم  دوب  تنـس  باتک و  فالخ  رب  لمع  یتقو  نوچ  شتّنـس ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  شتاروتـسد و  رد  تسا  زیزع 
. دومن راداو  تنس  باتک و  هب  دیاب  رابجا  هب  دیامن  تنس  باتک و  فالخ  سک  ره  میئوگ  یم  دوخ 

دهدب تیصعم  هزاجا  هدنب  هب  هک  یـسک  تسین  ملاع  تفگ  شباوج  رد  قاط  نمؤم  دنا  هدومن  زیوجت  ار  يراک  نینچ  املع  تفگ  هفینح  وبا 
قالط هس  نیب  عمج  دیهد  یم  هزاجا  هدنب  هب  امش  ارچ  تسین  تنـس  باتک و  زا  رتگرزب  یملاع  دیامن . زیوجت  ادخ  نید  رد  ار  ناطیـش  هار  و 

زا ادخ و  باتک  لیطعت  زیوجت  نیا  رد  دیامن و  ءاشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  زامن  نیب  عمج  دـیهد  یمن  هزاجا  یلو  دـیامنب  تقو  کی  رد 
. ُهَسْفَن َمَلَظ  ْدَقَف  ِهَّللا  َدوُدُح  َّدَعَتَی  ْنَم  َو  دیامرف  یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  تسا . ربمایپ  تنس  ندرب  نایم 

یقالط نینچ  ایآ  تسا ؟ هدـش  هداد  قالط  ناطیـش  ّتنـس  هب  نم  نز  دـیوگب  هک  يدرم  هراب  رد  یئوگ  یم  هچ  هفینح ! اـبا  منیبب  وگب  کـنیا 
تفگ قاط  نمؤم  هدرک . ار  ادخ  تیـصعم  اما  تسا ، هدش  هداد  قالط  شنز  تسا ، تنـس  فالخ  رب  نیا  تفگ  هفینح  وبا  هن ؟ ای  تسا  زیاج 
تلم رب  وا  دـشاب  ناطیـش  وریپ  هک  ره  هدومن و  ناطیـش  تنـس  هب  لمع  دومن  ادـخ  تنـس  فـالخ  یتقو  میئوگب  هک  تسا  نآ  هیبش  نیا  سپ 
. تسا نیملسم  نایاوشیپ  نیرتهب  زا  وا  هک  تسا  باطخ  نب  رمع  یسک  نینچ  تفگ  هفینح  وبا  . درادن ادخ  نید  زا  یبیصن  تسا و  ناطیش 
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تـسد زا  ار  تصرف  دـیدومن و  هلجع  امـش  یلو  تخادـنا  هلـصاف  داد و  رارق  تلهم  امـش  يارب  قـالط  دروم  رد  زیزع  دـنوادخ  تفگ  رمع 
. میتفریذپ ار  امش  هلجع  نیا  مه  ام  دیداد ،

. يریذـپ یمن  وت  هک  مرواـیب  یلیلد  هچ  داد  باوج  نمؤم  ؟ لـیلد هچ  هب  تفگ  هفینح  وبا  دوبن . نید  ماـکحا  هب  دراو  رمع  تفگ  قاـط  نمؤم 
یم لمع  نیا  فالخ  رب  یمالـسا  تما  دشکب ، لوط  لاس  کی  هچرگ  درکن  ادـیپ  بآ  رگا  دـناوخن  زامن  بنج  صخـش  تفگ  هبترم  نیلوا 

باوج رد  وا  هدرک . جاودزا  منز  ما  هتـشگرب  الاح  متفر ، ترفاسم  هب  نم  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ  دمآ و  رمع  شیپ  يذئاع  فیک  وبا  دـننک .
رب تما  تسین و  لـئاق  یـسک  هک  تسا  یمکح  نیا  تسا . وـت  نز  هدـشن  رتـسبمه  رگا  یلو  تسوا  نز  هدـش ، رتـسبمه  تنز  اـب  رگا  تفگ 

. دنتسه نآ  فالخ 

نیا فـالخ  رب  تما  اـما  دـنک  جاودزا  لـیامت  تروص  رد  داد  هزاـجا  دوب  هتفر  ترفاـسم  هب  شرهوش  دوب  لاـس  راـهچ  هک  ینز  دروم  رد  و 
داد روتـسد  مه  و  دـنهدب ، شقالط  هب  یهاوگ  ای  دـنهد  یهاوگ  وا  گرم  رب  ناـهاوگ  رگم  دـیامن  جاودزا  دـناوت  یمن  زگره  هک  دنروتـسد 
رفن کی  نیا  هطـساو  هب  ار  همه  دنراد  اعنـص  لها  هک  يا  هیور  دوبن  رگا  تفگ  دنـشکب و  رفن  کی  نتـشک  مرج  هب  ار  اه  ینمی  زا  رفن  تفه 

. دنک یم  لمع  يروتسد  نینچ  فالخ  رب  تما  هکنیا  اب  متشک ، یم 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  دنیامن . راسگنس  ار  وا  داد  روتسد  دندوب ، هداد  تداهـش  وا  يراکانز  رب  ناهاوگ  هک  دندروآ  وا  شیپ  ینتـسبآ  نز 
ات هدش  هتشادرب  وا  زا  ملق  هک  یناد  یمن  رگم  دومرف : يراد ؟ شمکـش  هچب  دروم  رد  يرایتخا  هچ  ینک  مجر  ار  نز  نآ  یناوتب  وت  ضرف  رب 

. رمع کلهل  یلع  الول  تفگ  رمع  دبای ؟ تّحص 
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شرتخد زا  دـیمهفن . زاب  داد  حیـضوت  شیارب  باـنج  نآ  دیـسرپ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  تسیچ . هلـالک  تسناد  یمن  وا  مه 
روتسد وت  هب  هتساوخ و  وت  زا  تردپ  دومرف  بانج  نآ  دیسرپ  هصفح  یتقو  دسرپب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  تساوخ  هصفح 

. دریمب ات  دیمهف  دهاوخن  ار  بلطم  نیا  وت  ردپ  دومرف : يرآ ، تفگ  هداد ؟

؟ دناد یم  ار  نید  ماکحا  هنوگچ  دنادن  ار  هلالک  نیا  هک  یسک 

219-217 ص : ج 2 ، تاجاجتحا ،

ریدغ بحاص  تیلضفا  تمظع و  نایب 

مزعلاولوا ءایبنا  زا  لضفا 

ْمِْهیَلَع اَنَلَّضَف  َو  ْمُهَْملِع  اَنَثَّرَو  َو  ِءاَِیْبنَْألا  یَلَع  ِْملِْعلِاب  ِلُسُّرلا  َنِم  ِمْزَْعلا  ِیلوُأ  َلَّضَف  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق : مالّسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَْولُع  ِْنب  ِْنیَـسُح 
ْمُْهنِم َِلبَق  ْنَمَف  اَِنتَعیِِـشل  اَْنیَوَرَف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْملِع  اَنَمَّلَع  َو  َنوُمَْلعَی  َال  اَم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َمَّلَع  َو  ْمِِهلْـضَف  ِیف 

. اَنَعَم اَُنتَعیِشَف  ُنوُکَن  اَمَْنیَأ  َو  ْمُُهلَْضفَأ  َوُهَف 

ءایبنا و رب  ملع  هلیسوب  ار  مزعلا  ولوا  ناربمایپ  هدیشخب  تیزم  دنوادخ  : دومرف هک  درک  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ناولع  نب  نیـسح 
اهنآ هک  تسنادـیم  یئاهزیچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ناشلـضف  رد  اـهنآ  رب  ار  اـم  هدیـشخب  يرترب  ار و  اـهنآ  ملع  هداد  اـمب  ثراـب 

میـشاب اجک  ره  تسا  ناشیا  نیرتهب  دریذـپب  اـهنآ  زا  سک  ره  مینک  یم  تیاور  دوخ  نایعیـش  يارب  میربماـیپ و  ملع  ياراد  اـم  دنتـسنادیمن 
. دنیام اب  ام  نایعیش 

142 ص : ج 4 ، تماما ،

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  یصاصتخا  مان 

: لاقف مالـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  یلع  لجر  لخد  لاق : مالـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبأ  نع  هاّمـس ، لجر  نع  ّيزارلا ، لیعامـسإ  نب  دّـمحم  نع 
یضرف هریغ  دحأ  هب  ّمسی  مل  و  هب ، هاّمس  نینمؤملا  ریمأل  ّالإ  حلصی  مسا ال  اذه  هم ! لاقف : هیمدق  یلع  ماقف  نینمؤملا » ریمأ  ای  کیلع  مالـسلا  »

: تلق لاق : ادیرم .» اناطیش  ّالا  نوعدی  نا  اثانإ و  ّالإ  هنود  نم  نوعدی  نإ   » هباتک یف  هّللا  لوق  وه  یلتبا و  هب  نکی  مل  نا  احوکنم و  ناک  ّالإ  هب 
«. هّللا لوسر  نب  ای  کیلع  مالسلا  هّللا ، هیقب  ای  کیلع  مالسلا  :» هل لاقی  لاق : مکمئاق ؟ هب  یعدی  اذ  امف 
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: دندومرف دندش و  تحاران  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نینموملاریما !  يا  وت  رب  مالس  تفگ : و  دش . دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  یـصخش 
دوش یمن  یضار  یسک  و  درادن . ار  نآ  تیحالص  سک  چیه  مالسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینوملاریما  الوم  صتخم  اهنت  مسا  نیا  انامه 
یم التبم  نآ  هب  دـشابن  طاول ) هب  التبم   ) يا هنبا  رگا  و  دـشاب ! طاول ) لها   ) نوباـم هکنیا  رگم  دـننک  باـطخ  مالـسلا  هیلع  نینوملاریما  ار  وا 
رگم ادخ  زج  دنناوخ  یمن  ینعی : ًادیِرَم . ًاناْطیَش  اَّلِإ  َنوُعْدَی  ْنِإ  َو  ًاثانِإ  اَّلِإ  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی  ْنِإ  : دیامرفیم هک  تسا  دنوادخ  لوق  نیا  و  دوش .

. ار هدئاف  یب  ناطیش  رگم  دنناوخ  یمن  و  ار ، یناگدام )  ) اهلعفنم

کیلع مالسلا   " ار وا  دندومرف : دننز ؟ یم  ادص  یمـسا  هچ  هب  ار  وا  دیامرفب  روهظ  امـش  مئاق  هک  ینامز  سپ  مدرک : لاوس  دیوگ  یم  يوار 
. دننک یم  باطخ  هللا " لوسر  نبای  کیلع  مالسلا  هللا , هیقب  ای 

لئاسولا 10/400 كردتسم  راونالاراحب 37/331 و 

ءایبنا زا  تیلضفا 

ِِکلَْملا ِْدبَع  ْنَع  ِقَرْزَْألا  َقاَحْسِإ  ْنَع  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِراَّمَع  ْنَع  ِِّیِلبْرِْإلا  ٍدْعَس  َهَیاَوِر  َنیَِعبْرَْألا  ِباَتِک  ْنِم  اًِلقاَن  َناَْمیَلُـس ، ِْنب  ِنَسَْحِلل  ِرَـضَتْحُْملا  ُباَتِک 
َرَجاَشَت اََّمل  َِکلَذ  َو  ِهاَرْوَّتلا  َنِم  ًالوُْقنَم  ِِّیناَیْرُّسلا  ِمَلَْقلِاب  ٌبُوتْکَم  ٌّقَر  مالّـسلا  هیلع  ِحیِـسَْملا  ِّيِراَوَح  ِدَـحَأ  ِهَریِخَذ  ِیف  َدِـجُو  َلاَـق : َناَْمیَلُـس  ِْنب 

 [ ُهَمَْلعَتْسا  ] هلمعتسا اَّمَع  ُنوُراَه  ُهوُخَأ  َُهلَأَس  ِهِمْوَق  َیلِإ  یَسُوم  َعَجَر  َو  ِراَدِْجلا  َو  ِماَلُْغلا  َو  ِهَنیِفَّسلا  ِهَّیِـضَق  ِیف  مالّـسلا  امهیلع  ُرِـضَْخلا  َو  یَـسُوم 
ِیف َذَخَأ  ٌِرئاَط  اَنیِْدیَأ  َْنَیب  َطَقَس  ْذِإ  ِرْحَْبلا  ِئِطاَش  یَلَع  ُرِضَْخلا  َو  اَنَأ  اَمَْنَیب  َلاَق  ِرْحَْبلا  ِِبئاَجَع  ْنِم  ُهَدَهاَش  َو  ِهَنیِفَّسلا  ِیف  مالّسلا  هیلع  ِرِـضَْخلا  َنِم 
َذَخَأ َُّمث  ِءاَمَّسلا  َوَْحن  اَِهب  یَمَر  َو  ًهَِثلاَث  َذَـخَأ  َُّمث  ِبِْرغَْملا  َوَْحن  اَِهب  یَمَر  َو  ًهَِیناَث  َذَـخَأ  َُّمث  ِقِرْـشَْملا  َوَْحن  اَِهب  یَمَر  َو  ِرْحَْبلا  ِءاَـم  ْنِم  ًهَرْطَق  ِهِراَْـقنِم 

اَذِإ َو  ْبُِجی  ْمَلَف  َِکلَذ  ْنَع  َرِضَْخلا  ُْتلَأَسَف  یَـسُوم  َلاَق  اَنَأ  َو  ُرِـضَْخلا  َتُِهبَف  ِرْحَْبلا  ِیف  اَهاَْقلَأ  َو  ًهَسِماَخ  َذَخَأ  َُّمث  ِضْرَْألا  َوَْحن  اَِهب  یَمَر  َو  ًهَِعباَر 
اَُمْتنَأ َو  ُهَتَراَشِإ  ُتِْملَع  ْدَق  َو  ٌداَّیَـص  ٌلُجَر  اَنَأ  َلاَقَف  ِِرئاَّطلا  ِْرمَأ  ِیف  اَْنلُقَف  ٍبُّجَعَت  َو  ٍرِْکف  ِیف  اَمُکاَرَأ  ِیل  اَم  َلاَق  َو  اَْنَیلِإ  َرَظَنَف  ُداَطْـصَی  ٍداَّیَِـصب  ُنَْحن 
َراَشَأ َو  ملـسم  ِهِحاَیِـص  ِیف  ُلوُقَی  َحاَص  اَذِإ  ُهَّنَِأل  ملـسم  یَّمَُـسی  ِرْحَْبلا  ِیف  ٌِرئاَط  اَذَه  َلاَق  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  اَنَمَّلَع  اَم  اَّلِإ  ُمَْلعَن  اَم  اَْنُلق  ِناَمَْلعَت  َال  ِناَِّیبَن 

ِهاَْقلُْملا ِهَرْطَْقلا  ِهِذَه  َْلثِم  ِهِْملِع  َْدنِع  ِضْرَْألا  َو  ِءاَمَّسلا  ِلْهَأ  َو  ِبِْرغَْملا  َو  ِقِرْـشَْملا  ِلْهَأ  ُْملِع  ُنوُکَی  ٌِّیبَن  ِناَمَّزلا  ِرِخآ  ِیف  ِیتْأَی  ُهَّنَأ  َیلِإ  َِکلَذـِب 
َُّمث اَْنیَشَم  َو  َنِیبَْجعُم  ِِهب  اَّنُک  ْنَأ  َدَْعب  ُهَْملِع  اَّنِم  ٍدِحاَو  ُّلُک  َّلَقَتْـسا  َو  ِهَرَجاَشُْملا  َنِم  ِهِیف  اَّنُک  اَم  َنَکَـسَف  ُهُّیِـصَو  َو  ِهِّمَع  ُْنبا  ُهَْملِع  ُثِرَی  َو  ِرْحَْبلا  ِیف 

. َلاَمَْکلا اَْنیَعَّدا  ُْثیَح  اَنِصْقَِنب  اَُنفِّرَُعی  اَْنَیلِإ  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُهَثََعب  ٌکَلَم  ُهَّنَأ  اَنِْملَعَف  اَّنَع  ُداَّیَّصلا  َباَغ 
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زا ینایرـس  ملقب  هک  دـش  ادـیپ  يا  هتـشون  یـسیع  نییراوح  زا  یکی  ياه  يراگدای  رد  تفگ : نامیلـس  نب  کلملا  دـبع  زا  رـضتحم  باـتک 
موق شیپ  یسوم  دش و  وگتفگ  راوید  هچب و  رسپ  یتشک و  دروم  رد  رضخ  یسوم و  نیب  نوچ  هک  دوب  نیا  نایرج  دوب و  هدرک  لقن  تاروت 

. دیسرپ ار  ایرد  بیاجع  یتشک و  رد  درک  راک  هچ  رضخ  هک  درک  لاؤس  وا  زا  نوراه  شردارب  تشگرب  دوخ 

دوب و هتفرگ  ار  ایرد  بآ  زا  يا  هرطق  دوخ  راقنم  اب  هک  دـمآ  دورف  يا  هدـنرپ  ام  ولج  میدوب  ایرد  راـنک  رـضخ  نم و  هک  نیب  نآ  رد  تفگ :
تفرگ و يا  هرطق  مراهچ  هبترم  يارب  نامـسآ  بناجب  ار  موس  هرطق  تخیر و  برغم  بناجب  رگید و  يا  هرطق  دعب  تخادنا  قرـشم  بناجب 

. میدش ناریح  ود  ره  رضخ  مه  نم و  مه  تخیر  ایردب  تفرگ و  ار  مجنپ  هرطق  تخیر و  نیمز  بناجب 

درک و امب  یهاگن  دوب  دیص  لوغشم  هک  داتفا  يدایصب  ام  مشچ  عقوم  نیا  رد  دیوگب  باوج  تسناوتن  مدیـسرپ  رـضخ  زا  نم  تفگ  یـسوم 
هدنرپ نیا  منادیم  مدایـص  درم  کی  نم  تفگ  تسا  هدنرپ  نآ  زا  ام  تفگـش  میتفگ  دینکیم  بجعت  دیا و  هتفر  ورف  رکف  رد  هدش  هچ  تفگ 

. دینادیمن دیربمایپ  هکنیا  اب  امش  دراد  يا  هراشا  هچ 

اب ملـسم  دیوگیم  دنکیم  ادص  یتقو  اریز  ملـسم  مانب  تسا  یئایرد  هدنرپ  کی  نیا  تفگ  مینادیمن  دـنک  میلعت  دـنوادخ  هچنآ  زج  ام  میتفگ 
دننام وا  ملع  لباقم  رد  نیمز  نامـسآ و  لها  برغ و  قرـش و  مامت  ملع  هک  دمآ  دهاوخ  يربمایپ  نامزلا  رخآ  رد  هک  دنکیم  هراشا  راک  نیا 

. شیصو ومع و  رسپ  هب  دسریم  ثراب  وا  ملع  ایردب  تبسن  تسا  هرطق  نیا 
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عقوم نیا  رد  میدیلاب  یم  دوخب  هکنیا  اب  میدرمش  مک  ار  دوخ  تامولعم  مادک  ره  تفای و  نیکست  نایرج  نیا  ندینـش  اب  رفن  ود  ام  هرجاشم 
ياعدا ام  اریز  دـیامن  نامدوبمک  صقن و  هجوتم  ار  ام  هداتـسرف  ار  وا  دـنوادخ  هک  دوب  يا  هتـشرف  وا  میدـیمهف  دـش  بئاغ  ام  رظن  زا  داـیص 

. میدرکیم لامک 

143 ص : ج 4 ، تماما ،

مالسلا هیلع  یلع  رد  ربمغیپ  رازه  تنس 

ٌِملاَع َتاَم  اَم  َو  ْعَفُْری  َْمل  َمَدآ ع  َعَم  َلََزن  يِذَّلا  َْملِْعلا  َّنِإ  َو  ِءاَِیْبنَْألا  َنِم  ٍِّیبَن  ِْفلَأ  َهَّنُس  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِیف  َّنِإ  ُلوُقَی  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ 
. ُثَراَوَُتی ُْملِْعلا  َو  ُهُْملِع  َبَهَذَف 

دهاوخ هک  ره  دومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  هچنانچ   ) دوب ربمغیپ  رازه  تنس  مالـسلا  هیلع  یلع  رد  دومرفیم : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
یملع و  دنک ) رظن  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دنیب ب  هب  ار  یسیع  دهز  یـسوم و  توطـس  میهاربا و  تلخ  حون و  تدابع  مدآ و  ملع 

. دوش یم  لقتنم  ثراب  ملع  دورب و  نایم  زا  شملع  هک  دریمن  یملاع  تفرن و  الاب  دمآ ، دورف  مالسلا  هیلع  مدآ  اب  هک 

322 ص : ج 1 ، يوفطصم ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

مالسلا هیلع  هیلع  نینموملاریما  ماقم 

نوُعَّدَت ِِهب  ُْمْتنُک  يِذَّلا  اَذه  َلِیق  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهوُجُو  ْتَئیِس  ًهَْفلُز  ُْهَوأَر  اَّمَلَف 

يزیچ نامه  نیا  دوش  یم  هتفگ  اهنآ  هب  ددرگ و  یم  هایـس  تشز و  نارفاک  تروص  دـننیب  یم  کیدزن  زا  ار  یهلا  هدـعو  نآ  هک  یماـگنه 
(27/ کلملا . ) دیتشاد ار  نآ  ياضاقت  هک  تسا 

( رمع رکبابا و   ) ینالف ینالف و  تمایق  زور  هک  یماگنه  دندومرف : هیآ  نیا  دروم  رد  ترـضح  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
یلـص مرکا  ربمایپ  تسد  هب  ار  دمح ) مچرپ   ) دمحلا ءاول  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  دـننیب  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تلزنم  ماقم و 

نآ ربمایپ  سپ  دنوش . یم  شرـضحم  بایفرـش  ادخ , بناج  زا  هدش  هداتـسرف  ناربمایپ  ادخ و  برقم  کئالم  همه  دهد و  یم  هلا  هیلع و  هللا 
( دنوش یم  هایـس  ور   ) دوش یم  هتفرگ  دندش  رفاک  هک  یناسک  يور  ماگنه  نیا  رد  دهد و  یم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تسد  هب  ار  مچرپ 

. دیتسناد یم  دوخ  يارب  ار  نینموملاریما  ماقم  ینعی  ار  ماقم  نیا  دیدرک و  یم  اعدا  نآ  هب  هک  تسا  نامه  نیا  دوش  یم  هتفگ  و 
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راونالاراحب 37/302 ح24

تارظانم

یسیع یسوم و  ترضح  زا  رترب  ریدغ  ثراو 

َو یَـسیِع  َو  یَـسُوم  ُلْضَف  اُولاَقَف  يَراَصَّنلا  َنِم  ٌهَعاَمَج  ُهَْدنِع  َو  ُماَلَّسلا  َو  ُهاَلَّصلا  ِْهیَلَع  ِقِداَّصلا  َسِلْجَم  ُتْرَـضَح  َلاَق : ِِّیفوُْکلا  ٍْسیَنُخ  ِیبَأ  ْنَع 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ًادَّمَُحم  َّنِإ  مالـسلا  هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَقَف  ُِبتُْکلا  َو  ِِعئاَرَّشلا  ُباَحْـصَأ  ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ْمُهَّنَِأل  ٌءاَوَس  مالـسلا  هیلع  ٍدَّمَُحم 
هیلع َلاَق  اَذَـه  ِیف  َْتلََزن  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِباَتِک  ْنِم  ٌهَیآ  اُولاَقَف  ُهَْریَغ  ِْطُعی  َْمل  اَم  ِْملِْعلا  َنِم  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُهَّللا  ُهاَطْعَأ  ْدََـقل  َو  ُمَلْعَأ  َو  اَـمُْهنِم  ُلَْـضفَأ 

َیلاَعَت ُُهلْوَق  َو  ِهِیف  َنوُِفلَتْخَت  يِذَّلا  َضَْعب  ْمَُکل  َنَِّیبُِأل  َو  یَـسیِِعل  َیلاَـعَت  ُُهلْوَق  َو  ٍء  ْیَـش  ِّلُـک  ْنِم  ِحاْولَأـْلا  ِیف  َُهل  اـْنبَتَک  َو  َیلاَـعَت  ُُهلْوَق  ْمَعَن  مالـسلا 
ْدَق ْنَأ  َمَْلعَِیل  َیلاَعَت  ُُهلْوَق  َو  ٍء  ْیَـش  ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َو  ِءالُؤه  یلَع  ًادیِهَـش  َِکب  اْنئِج  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یَفَطْـصُْملا  ِدِّیَّسِلل 

ِینَالَأَس َو  ِیتَرْضَِحب  یَسیِع  َو  یَسُوم  َرَضَح  َْول  َو  اَمُْهنِم  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  َوُهَف  ًادَدَع  ٍء  ْیَش  َّلُک  یـصْحَأ  َو  ْمِْهیََدل  اِمب  َطاحَأ  َو  ْمِهِّبَر  ِتالاسِر  اوُغَْلبَأ 
 . َاباَجَأ اَم  اَمُُهْتلَأَس  َو  اَمُُهْتبَجََأل 

هک دندوب  یعدم  دندوب . ناشیا  تمدـخ  رد  ناینارـصن  زا  یهورگ  مدیـسر  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدـخ  تفگ  یفوک  سینخ  وبا 
قداص ماما  دنتسه . ینامـسآ  باتک  تعیرـش و  ياراد  اهنآ  همه  نوچ  تسا  يواسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  یـسیع و  یـسوم و  ماقم 

هب هک  هدومرف  اـطع  ملع  ردـقنآ  وا  هب  دـنوادخ  رتاـناد . تسا و  ود  نآ  زا  رتـهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  دوـمرف : مالـسلا  هیلع 
ْیَش ِّلُک  ْنِم  ِحاْولَْألا  ِیف  َُهل  اْنبَتَک  َو  هیآ  نیا  يرآ  دومرف : دشاب ؟ بلطم  نیا  رب  دهاش  هک  تسه  نآرق  رد  يا  هیآ  ایآ  دنتفگ : هدادن . يرگید 

هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هب  دنوادخ  شیامرف  ِهِیف و  َنوُِفلَتْخَت  يِذَّلا  َضَْعب  ْمَُکل  َنَِّیبُِأل  َو  دیامرف  یم  یسیع  هب  هک  هیآ  نیا  ٍء و 
َطاحَأ َو  ْمِهِّبَر  ِتالاسِر  اوُغَْلبَأ  ْدَـق  ْنَأ  َمَْلعَِیل  هیآ  نیا  ٍء و  ْیَـش  ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َو  ِءالُؤه  یلَع  ًادیِهَـش  َِکب  اْنئِج  َو  دـیامرف  یم 
یسوم ترضح  رگا  تسا  اهنآ  يود  ره  زا  رتاناد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  مسق  ادخ  هب  ًادَدَع  ٍء  ْیَـش  َّلُک  یـصْحَأ  َو  ْمِْهیََدل  اِمب 

. دنهد یمن  باوج  منک  یم  لاؤس  اهنآ و  هب  مهد  یم  باوج  دنیامنب  نم  زا  لاؤس  دنیایب و  نم  شیپ  یسیع  و 
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202 ص : ج 2 ، تاجاجتحا ،

تیالو تمعن 

َلاَق ُناَمُْعن  اَی  َكَْدنِع  ُمیِعَّنلا  اَم  َلاَقَف  ِهَیْآلا  ِهِذَه  ْنَع  مالّسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  َهَفِینَح  ُوبَأ  َلَأَس  َلاَق : ٍلیِوَط  ٍثیِدَح  ِیف  ِهِداَنْسِِإب  ُّیِشاَّیَْعلا  َيَور  َو 
ََّنلوُطََیل اَهَْتبِرَـش  ٍَهبْرَـش  َْوأ  اَهَْتلَکَأ  ٍهَلْکَأ  ِّلُک  ْنَع  ََکلَأْسَی  یَّتَح  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ِْهیَدَـی  َْنَیب  ُهَّللا  َکَفَقْوَأ  ِْنَئل  َلاَقَف  ُدِراَْبلا  ُءاَْملا  َو  ِماَـعَّطلا  َنِم  ُتوُْقلا 

اُوناَک ْنَأ  َدـَْعب  اوُفَلَْتئا  اَِنب  َو  ِداَـبِْعلا  یَلَع  اَِـنب  ُهَّللا  َمَْعنَأ  يِذَّلا  ُمیِعَّنلا  ِْتیَْبلا  َلـْهَأ  ُنَْحن  َلاَـق  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُمیِعَّنلا  اَـمَف  َلاَـق  ِْهیَدَـی  َْنَیب  َکـُفُوقُو 
ْمُُهِلئاَس ُهَّللا  َو  ُعِطَْقنَت  َال  ِیتَّلا  ُهَمْعِّنلا  َوُه  َو  ِماَلْسِْإِلل  ُهَّللا  ُمُهاَدَه  اَِنب  َو  ًءاَدْعَأ  اُوناَک  ْنَأ  َدَْعب  ًاناَوْخِإ  ْمُهَلَعَج  َو  ْمِِهبُوُلق  َْنَیب  ُهَّللا  َفَّلَأ  اَِنب  َو  َنیِِفلَتُْخم 

مالّسلا هیلع  ُُهتَْرتِع  َو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ُِّیبَّنلا  َوُه  َو  ْمِْهیَلَع  ِِهب  َمَْعنَأ  يِذَّلا  ِمیِعَّنلا  ِّقَح  ْنَع 

دیسرپ میعنلا  نعذئموی  نلئستل  مث  هیآ  عجار  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هفینح  وبا  تسا : هتفگ  یلیوط  ثیدح  رد  دوخ  دانساب  یشایع :
. تسیچ تمعن  وت  رظنب  دومرف : ماما 

هدرک فرـصم  هک  یندـیماشآ  كاروخ و  ره  زا  دراد و  هگن  تمایق  زور  رد  ارت  ادـخ  رگا  دومرف : درـس . بآ  یکاروخ و  تفگ : هفینح  وبا 
؟ دراد ینعم  هچ  هیآ  رد  میعن  سپ  درکضرع : ینک  فقوت  اجنآ  يدایز  تدم  دیاب  دنک  لاؤس  کی  کی  يا 

فالتخا مه  اب  البق  هکنیا  اب  دـنتفرگ  تفلا  رگید  کی  اب  ام  هلیـسوب  هتـشاد  ینازرا  مدرم  رب  ادـخ  هک  میتسه  یتمعن  نآ  تیب  لها  ام  دومرف :
ار اهنآ  ام  هلیـسوب  دـندوب و  رگید  کی  نمـشد  البق  هکنیا  اب  دـندش  ردارب  مه  اب  دومن و  کیدزن  مهب  ار  اهنآ  ياـهلد  اـم  هلیـسوب  دنتـشاد و 

هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  نآ  هداد و  اهنآب  هک  تمعن  نیاب  عجار  دیـسرپ  دـهاوخ  اهنآ  زا  دـنوادخ  رادـیاپ ، تمعن  تسنیا  درک  تیادـه  مالـساب 
(1 .) تسوا ترتع  هلآو و 
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ِیف ُْنمَْألا  َلاَق  َهَفِینَح  َابَأ  اَی  َكَدـْنِع  َوُه  اَمَف  َلاَق  ِمیِعَّنلا  ِنَع  ٍذـِئَمْوَی  َُّنلَئُْـسَتل  َُّمث  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ِینِْربْخَأ  َهَفِینَح  ُوبَأ  َلاَق 
َو اَهَْتلَکَأ  ٍهَلْکَأ  ِّلُک  ْنَع  ََکلَأْسَی  یَّتَح  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  َکَفَقْوَأ  َو  ُهَّللا  َکَفَّقَو  ِْنَئل  َهَفِینَح  اـَبَأ  اَـی  َلاَـقَف  ُرِـضاَْحلا  ُتوُْقلا  َو  ِنَدَْـبلا  ُهَّحِـص  َو  ِبْرَّسلا 

یَمَْعلا َنِم  اَِنب  ْمُهَرََّصب  َو  َِهلاَلَّضلا  َنِم  اَِنب  َساَّنلا  ُهَّللا  َذَْقنَأ  َنیِذَّلا  ُنَْحن  ُمیِعَّنلا  َلاَق  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُمیِعَّنلا  اَمَف  َلاَق  َُکفُوقُو  ََّنلوُطََیل  اَهَْتبِرَـش  ٍَهبْرَش 
َناَک َْول  َو  ُماَّیَْألا  ُهَِقلُْختَف  ٍناَمَز  َنُود  ٍناَمَِزل  ْلَعُْجی  َْمل  ُهَّنَِأل  َلاَق  ًادـَبَأ  ًادـیِدَج  ُنآْرُْقلا  َناَک  َْفیَکَف  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َلاَق  ِلـْهَْجلا  َنِم  اَِـنب  ْمُهَمَّلَع  َو 

 . َِملاَْعلا ِءاَنَف  َْلبَق  ُنآْرُْقلا  َِینََفل  َِکلَذَک 

. ِمیِعَّنلا ِنَع  ٍِذئَمْوَی  َُّنلَئُْسَتل  َُّمث  دیئامرفب : میارب  ار  هیآ  نیا  ریسفت  تفگ  هفینح : وبا 

تمایق زور  رد  ارت  ادخ  رگا  هفینح ! ابا  ای  دومرف : رـضاح  كاروخ  ندب و  تحـص  هار و  تینما  داد  خساپ  هفینح  وبا  تسیچ ؟ وت  رظنب  دومرف 
میعن سپ  درک  ضرع  یتسیاــب  اــجنآ  دــیاب  یلیخ  دنــسرپب  يا  هدــیماشآ  هـک  یبآ  ره  يا و  هدروــخ  هـک  یکاروــخ  ره  زا  دراد و  هــگن 
دومن جراخ  ینادان  زا  درک و  انیب  يروک  زا  دیـشخب و  تاجن  یهارمگ  زا  ار  مدرم  اـم  هطـساوب  دـنوادخ  هک  میتسه  اـم  میعن  دومرف  ؟ تسیچ

. تسا هزات  هتسویپ  نآرق  هنوگچ  موش  تیادف  درکضرع 

يانف زا  لبق  تفر  یم  نایم  زا  نآرق  دوب  نینچ  رگا  دوش  نآ  یگنهک  بجوم  هک  هدـشن  هداد  رارق  صوصخم  ناـمز  کـی  يارب  اریز  دومرف 
(2 .) ملاع

46 ص : ج 2 ، تماما ، -1

54 ص : ج 2 ، تماما ، -2

فورعم

َُهلَأَس اَّمِم  َناَک  َو  َِلئاَسَم  ْنَع  َُهلَأَس  َو  َهَفِینَح  ُوبَأ  ِْهیَلَع  َلَخَدَف  َهَریِْحلا  َلََزن  َقاَرِْعلا  مالّـسلا  هیلع  ُقِداَّصلا  َمِدَق  اََّمل  َلاَق : ِِّیْبلَْکلا  ِِبئاَّسلا  ِْنب  ِدَّمَُحم 
ِضْرَْألا ِلْهَأ  ِیف  ُفوُْرعَْملا  ِءاَمَّسلا  ِلْهَأ  ِیف  ُفوُْرعَْملا  َهَفِینَح  َابَأ  اَی  ُفوُْرعَْملا  مالّسلا  هیلع  َلاَقَف  ِفوُْرعَْملِاب  ُْرمَْألا  اَم  َكاَِدف  ُْتلِعُج  َُهل  َلاَق  ْنَأ 

َساَّنلا اَلَمَح  َو  ُهَْرمَأ  ُهاَّزَْتبا  َو  ُهَّقَح  ُهاَمَلَظ  ِناَذَّللا  َلاَق  ُرَْکنُْملا  اَمَف  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َلاَـق  مالّـسلا  هیلع  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َكاَذ  َو 
ٍیْهَن َال  َو  ٍفوُْرعَِمب  ٍْرمَِأب  َكاَذ  َْسَیل  مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  اَْهنَع  ُهاَْهنَتَف  ِهَّللا  یِـصاَعَم  یَلَع  َلُجَّرلا  يَرَت  ْنَأ  َوُه  اَم  اـَلَأ  َلاَـق  ِهِِفتَک  یَلَع 

 . ُهَمَّدَق ٌْریَخ  َكاَذ  اَمَّنِإٍرَْکنُم  ْنَع 
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مالّـسلا هیلع  ماما  تمدـخ  هفینح  وبا  درک  لزنم  هریمح  رد  دـمآ  قارعب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  یتقو  تفگ  ینیلک  بئاس  نب  دّـمحم 
نایم رد  فورعم  هک  یسک  نآ  فورعم  هفینح ! وبا  دومرف : ؟ تسیچ فورعمب  رما  موش  تیادف  دیسرپ  هلمج  نآ  زا  درک  لاؤس  دنچ  دیسر و 

: مدرکضرع تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  وا  تسا و  نیمز  لها  نایم  رد  فورعم  نامسآ و  لها 

راوس وا  شود  رب  ار  مدرم  دنتفرگ و  ار  وا  ماقم  شقح و  دروم  رد  دنتـشاد  اور  متـس  واب  هک  رفن  ود  نآ   : دومرف ؟ تسیچ رکنم  موش  تیادـف 
مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  يرادزاب  ار  وا  تسا  ادخ  تیـصعم  لوغـشم  ینیبب  ار  یـصخش  هک  تسین  نیا  رکنم  رگم  تفگ : هفینح  وبا  . دندرک

. هداد ماجنا  هک  تسا  یبوخ  راک  نیا  تسین  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  نیا  دومرف 

53 ص : ج 2 ، تماما ،

نید رد  یصخش  يار  ندرکن  لخاد 

تشاد یسرد  هقلح  هک  مدید  ینم ) نیمزرس  رد  عقاو   ) فیخ دجسم  رد  ار  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  حیرش  نب  هرسیم  نب  هیواعم 
: تفگ یم  ترضح  نآ  هب  هک  دوب ، « 1  » همربش نب  هّللا  دبع  اهنآ  هلمج  زا  دندومن ، یم  تکرش  سرد ، نآ  رد  رفن  تسیود  دودح  و 

و میئامن ، یم  تواضق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ّتنـس  نآرق و  ساسا  رب  و  میراد ، لاغتـشا  تواـضق  هب  قارع ، رد  اـم  هّللا ! دـبع  اـبا  يا  »
«. 2 « » مینک یم  داهتجا  دوخ ، يأر  ساسا  رب  میبای ]  یمن  يزیچ  ّتنس  نآرق و  رد  نوچ   ] هک دیآ  یم  شیپ  ام  يارب  يا  هلأسم  یهاگ 

ینادرگاش اب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دنونشب ، ار  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  خساپ  ات  دنداد  ارف  شوگ  نادرگاش ، همه  نخـس ، نیا  ندینـش  اب 
دبع زاب  دنتخادرپ ، وگتفگ  هب  دنتسکش و  ار  توکس  لفق  دندید ، نینچ  نارضاح  نوچ  دوب ، نخس  لوغـشم  دندوب ، شتـسار  بناج  رد  هک 

: درک ضرع  همربش  نب  هّللا 
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یلئاسم یهاگ  و  مینک ، یم  تواضق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ّتنـس  نآرق و  ساسا  رب  و  میتسه ، قارع  ياه  یـضاق  ام  هّللا ! دبع  ابا  يا  »
يأر ساسا  رب  هک  دیآ  یم  شیپ 

«. میئامن یم  داهتجا  دوخ ،

بناج رد  هک  ینادرگاش  اب  هدرک و  ور  دوخ  پچ  بناج  هب  ترـضح  نآ  دندید  دنونـشب ، ار  ماما  خساپ  ات  دندرک  توکـس  نارـضاح  همه 
زا سپ  همربش  نب  هّللا  دبع  دنتخادرپ . وگتفگ  هب  دنتـسکش و  ار  توکـس  تلاح  نیا  ندید  اب  نارـضاح  زاب  دـنک ، یم  وگتفگ  دنتـسه  پچ 

. درک رارکت  ار  دوخ  لاؤس  مّوس ) راب  يارب   ) زاب ینالوط ، توکس 

درک و یم  یگدـنز  قارع  رد  وا  دوب ؟ یناسنا  هنوگچ  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  : » دومرف درک و  ور  وا  هب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
«. دیراد عالّطا  وا  لاح  هب  امش 

. دوتس رایسب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  باوج ، رد  همربش ، نبا 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

سییاقملا يأّرلاب و  هّللا  نید  نم  یش ء  یف  لوقی  نا  و  يأّرلا ، هّللا  نید  یف  لخدی  نا  یبأ  اّیلع  ّنا 

يأر و ساسا  رب  ار  ادـخ  نید  زا  يزیچ  و  دـیامن ، لـخاد  ادـخ  نید  رد  ار  دوخ  يأر  هک  دومن  عاـنتما  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اـنامه  : »
«. دهد اوتف  سایق ،

مدرم نیب  دوب و  یـضاق  یقیناود ، روصنم  فرط  زا  هفوک  یحاون  رد  و  دوب ، مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما  باحـصا  زا  همربـش  نب  هّللا  دـبع  ( 1)
( دنتـسین ّقثوم  هک   ) نایوار زا  مّود  مسق  رد  ار  وا  دوخ ، لاجر  رد  یّلح  هماـّلع  تفر . اـیند  زا  لاس 144 ه ق  رد  وا  درک . یم  تواضق  اـجنآ 

(. ّفلؤم  ) دوب رعاش  هفوک و  یلاها  زا  وا  تسا ، هدرک  رکذ 
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ص ج 1 ، باقلألا ، ینکلا و   ) تسا هدرک  یم  لـمع  ساـیق  يأر و  ساـسا  رب  وا  و  تسا ، تّمذـم  دروم  وا  هک  دوش  یم  رهاـظ  تاـیاور ، زا 
مجرتم (- 324

(. مجرتم  ) دومن یم  داهتجا  دوخ  سایق  يأر و  زا  ّتنس ، نآرق و  یّلک  دعاوق  زا  داهتجا  ياج  هب  هک  دوب  نیا  همربش  نبا  لاکشا  ( 2)

ص:265 و 266  ، هیهبلا راونألا 

ریدغ بحاص  تنسزا  يوریپ 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هریس  رد  مدرم  نیرت  هیبش 

هیلع هَّللا  یّلص  ِهَّللا  ِلوُسَِرب  ًهَریِس  َو  ًهَمْعِط  ِساَّنلا  َهَبْشَأ  مالّسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َناَک  ُلوُقَی  مالّسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِْدیَز  ْنَع 
َو ُنَحْطَت  ُهَمِطاَف ع  َْتناَک  َو  ُبِطَتْحَی  َو  یِقَتْسَی  مالّسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َناَک  َو  َلاَق  َمْحَّللا  َو  َْزبُْخلا  َساَّنلا  ُمِعُْطی  َو  َْتیَّزلا  َو  َْزبُْخلا  ُلُکْأَی  َناَک  َو  هلآ  و 

. َنیِرِهاَّطلا اَهِْدلُو  َو  اَِهْلَعب  َو  اَهِیبَأ  یَلَع  َو  اَْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِناَتَدْرَو  اَْهیَتَنْجَو  َّنَأَک  ًاهْجَو  ِساَّنلا  ِنَسْحَأ  ْنِم  َْتناَک  َو  ُعَقْرَت  َو  ُِزبْخَت  َو  ُنِْجعَت 

ربمایپ هب  مدرم  نیرتدننام  هویش ، ندروخ و  اذغ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  دومرف : یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینـش  دیوگ : یم  نسح  نب  دیز 
یلع دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دـناروخ . یم  تشوگ  ناـن و  مدرم  هب  دروخ و  یم  تیز  ناـن و  وا  دوب . مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هماج تخپ و  یم  نان  دومن و  یم  ریمخ  ار  نآ  درک و  یم  بایـسآ  درآ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دروآ و  یم  هناخ  هب  مزیه  بآ و  مالّـسلا  هیلع 

شیوش و شردپ و  وا و  رب  ادـخ  دورد  دوب . هتفکـش  لگ  ود  شا  هنوگ  ود  رب  ییوگ  دوب و  رت  يورابیز  مدرم  همه  زا  همطاف  . دز یم  هلـصو 
. شکاپ نادنزرف 
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211 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

مالسلا هیلع  یلع  نینموملا  ریما  هریس  شیاتس 

ُزاَّزَْبلا ٍنوُْمیَم  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َلاَق  ُّيِراَْصنَْألا  ٍدَّمَُحم  ُوبَأ  ِینَثَّدَـح  َلاَق  يِّدَـج  ِینَثَّدَـح  َلاَق  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم  ُوبَأ  ِینَرَبْخَأ 
َرَکَذَف مالّسلا  هیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ِقِداَّصلا  َْدنِع  ُْتنُک  َلاَق  ٍمُوْثلُک  ِْنب  ِدیِعَس  ْنَع  َمَتْـسُر  ِْنب  ِداَیِز  ٍِّیلَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَْولُع  ُْنب  ُنَسَْحلا  اَنَثَّدَح  َلاَق 
اَْینُّدلا َنِم  مالّسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َلَکَأ  اَم  ِهَّللا  َو  َلاَق  َُّمث  ُُهلْهَأ  َوُه  اَِمب  ُهَحَدَم  َو  ُهاَرْطَأَف  مالّسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ 

هیلع هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَِرب  َْتلََزن  اَم  َو  ِِهنیِد  ِیف  ِْهیَلَع  اَمِهِّدَشَِأب  َذَخَأ  اَّلِإ  یًضِر  ِهَِّلل  اَمُه  ُّطَق  ِناَْرمَأ  َُهل  َضِرُع  اَم  َو  ِِهلِیبَِسل  یَـضَم  یَّتَح  ُّطَق  ًاماَرَح 
َو ِهَّنَْجلا  َْنَیب  ُهُهْجَو  َناَک  ٍلُجَر  َلَمَع  ُلَمْعََیل  َناَک  ْنِإ  َو  ُهُْریَغ  ِهَّمُْألا  ِهِذَه  ْنِم  ِهَّللا  ِلوُسَر  َلَمَع  َقاَطَأ  اَم  َو  ِِهب  ًهَِقث  ُهَمَّدَـقَف  ُهاَعَد  اَّلِإ  ُّطَق  ٌَهلِزاَن  هلآو 

َحَشَر َو  ِْهیَدَِیب  َّدَک  اَّمِم  ِراَّنلا  َنِم  ِهاَجَّنلا  َو  ِهَّللا  ِهْجَو  ِبَلَط  ِیف  ٍكُولْمَم  َْفلَأ  ِِهلاَم  ْنِم  َقَتْعَأ  ْدََقل  َو  ِهِذَه  َباَقِع  ُفاَخَی  َو  ِهِذَه  َباََوث  وُجْرَی  ِراَّنلا 
ِمَلَْجلِاب اَعَد  ِهِّمُک  ْنِم  ِهِدَـی  ْنَع  ٌء  ْیَـش  َلَضَف  اَذِإ  َسِیباَرَْکلا  اَّلِإ  ُهُساَِبل  َناَک  اَم  َو  ِهَوْجَْعلا  َو  ِّلَْـخلا  َو  ِْتیَّزلاـِب  ُهَلْهَأ  ُتوُقََیل  َناَـک  ْنِإ  َو  ُُهنِیبَج  ُْهنِم 

ُُهْنبا ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلَخَد  ْدََقل  َو  مالّسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنِم  ِهِهِْقف  َو  ِهِساَِبل  ِیف  ِِهب  ًاهَبَش  ُبَْرقَأ  ٌدَحَأ  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  َال  َو  ِهِْدلُو  ْنِم  ُهَهَبْشَأ  اَم  َو  ُهَّصَقَف 
َو ُُهتَْهبَج  ْتَِربَد  َو  ِءاَُکْبلا  َنِم  ُهاَْنیَع  ْتَصِمَر  َو  ِرَهَّسلا  َنِم  ُُهنَْول  َّرَفْـصا  ِدَـق  ُهآَرَف  ٌدَـحَأ  ُهُْغْلبَی  َْمل  اَم  ِهَداَبِْعلا  َنِم  َغََلب  ْدَـق  َوُه  اَذِإَف  ِْهیَلَع  مالّـسلا  هیلع 

ِلاَْحلا َکـِْلِتب  ُُهْتیَأَر  َنیِح  ْکـِْلمَأ  ْمَلَف  مالّـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَـقَف  ِهاَـلَّصلا  ِیف  ِماَـیِْقلا  َنِم  ُهاَمَدَـق  َو  ُهاَـقاَس  ْتَمِرَو  َو  ِدوُجُّسلا  َنِم  ُهُْفنَأ  َمَرَْخنا 
ِِّیلَع ُهَداَبِع  اَهِیف  ِیتَّلا  ِفُحُّصلا  َْکِلت  َضَْعب  ِینِطْعَأ  َّیَُنب  اَی  َلاَقَف  ِیلوُخُد  ْنِم  ٍهَْهیَنُه  َدـَْعب  ََّیلِإ  َتَفَْتلاَف  ُرِّکَُفی  َوُه  اَذِإ  َو  َُهل  ًهَمْحَر  ُْتیَکَبَف  َءاَُـکْبلا 

 . مالّسلا هیلع  ٍِّیلَع  ِهَداَبِع  یَلَع  يَْوقَی  ْنَم  َلاَق  َو  ًارُّجَضَت  ِهِدَی  ْنِم  اَهَکَرَت  َُّمث  ًاریِسَی  ًاْئیَش  اَهِیف  َأَرَقَف  ُُهْتیَطْعَأَف  مالّسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب 
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مان سپ  مدوب ، مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  بایفرش  تفگ : هک  دنک  تیاور  موثلک  نب  دیعس  زا  دوخ ) دنسب   ) ییحی نب  دمحم  نب  نسح 
دوب راوگرزب  نآ  هتـسیاش  هچنآ  و  دوتـس ، ار  وا  رایـسب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دمآ ، نایمب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما 

و تفر ، ایند  زا  ات  دروخن  ایند  زا  یمارح  زیچ  زگره  هک ) دوب  یـسک   ) مالّـسلا هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ادـخب  دومرف : هاـگنآ  درک  شحدـم 
هدـهع رب  دوب  رتراوشد  رت و  تخـس  مادـک  ره  ماجنا  هکنیا  زج  دـشن  دوب  ادـخ  يدونـشوخ  دروم  هک  يراـک  ود  ماـجنا  داهنـشیپ  واـب  زگره 

یلع نآ  ندرک  فرطرب  يارب  هکنیا  زج  دماین  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  یکانهودنا  راوگان و  دمآ  شیپ  چیه  و  تفرگ ،
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  لمع  ماجنا  بات  تما  نیا  زا  یـسک  و  تشاد ، واب  هک  دوب  يدامتعا  نآ  رطاخب  نیا  و  دیبلطیم ، ار  مالّـسلا  هیلع 
نیا و باوث  رد  راودـیما  هک  دـیدیم ، خزود  تشهب و  نایم  اـیوگ  ار  دوخ  هک  دوب  يدرم  لـمع  وا  لـمع  و  تشادـن ، باـنج  نآ  زج  ار  هلآ 
ار نآ  ياهب  هک  درک ، دازآ  خزود  زا  یئاهر  يارب  ادخ و  هار  رد  دیرخ و  هدنب  رازه  شیوخ  یئاراد  زا  انامه  و  دوب ، نآ  باقع  زا  كانسرت 

دوب هداد  بیترت  اـمرخ  هکرـس و  نوتیز و  زا  ار  دوخ  هچب  نز و  هداوناـخ و  كاروخ  لاـح  نیا  اـب  داد و  یناـشیپ  قرع  دوـخ و  جـنرتسد  زا 
هاگ ره  هک  دوبن  سابرک  زج  شا  هماج  و  دومنیم ) فرـصم  هار  نیاب  ار  نآ  يدایز  درکیم و  هرادا  ار  نانآ  هداـس  رایـسب  یکاروخ  اـب  ینعی  )

نیسحلا نب  یلع  زا  وا  هداوناخ  نادنزرف و  نایم  رد  یسک  و  درکیم ، یچیق  ار  نآ  تساوخیم و  ار  ضارقم  دوب  شتسد  زا  رتدنلب  نآ  نیتسآ 
نادب يدحأ  هک  هدیـسر  اج  نادب  تدابعرد  دید  ار  ردپ  دمآرد و  وا  رب  رقاب  رفعج  وبأ  شرـسپ  انامه  و  دوبن ، رت  هیبش  شناد  هماج و  رد  واب 

يرایسب زا  وا  ینیب  یناشیپ و  هتشگ ، حورجم  شنامشچ  هیرگ  يرایـسب  زا  و  هدش ، درز  شگنر  بش  يرادیب  هطـساوب  دید  هدماین ، رد  لاح 
مدـید لاح  نیاب  ار  وا  نوچ  دـیامرف : رقاب  رفعج  وبا  هدرک ، مرو  نآ  قاـس  اـهاپ و  هداتـسیا  اـپ  يور  زاـمن  يارب  سب  زا  و  هتـسب ، هنیپ  هدـجس 

نتفر زا  هک  یتخل  زا  سپ  دوب ، هدرب  ورف  رکفت  بیجب  رس  لاح  نآ  رد  وا  و  متسیرگ ، وا  يارب  يزوسلد  يور  زا  منک و  يراددوخ  متسناوتن 
هتـشون نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تدابع  هک  یئاهباتک  زا  یخرب  نم  كرـسپ  يا  دومرف : هدرک  ور  نمب  تشذگ  اج  نادب  نم 
تدابع يورین  بات  هک  تسیک  دومرف : هداهن  نیمزب  ار  نآ  هودنا  اب  هاگنآ  دناوخ  ار  نآ  زا  یکدنا  مداد ، شتسدب  ار  نآ  نم  هدب ، نمب  هدش 

. دشاب هتشاد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع 
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142-143 ص : ج 2 ، یتالحم ، یلوسر  همجرت  دیفملل /  داشرإلا 

قلخ ادخ و  ربارب  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  كولس  فیصوت 

ْنَأ َیلِإ  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُهَثََعب  ُذـْنُم  ًائِکَّتُم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلَکَأ  اَم  َلاَـق : مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍبْهَو  ِْنب  َهَیِواَـعُم  ْنَع  ِ
ُهَدَـی َعَزَنَف  ُّطَق  اًلُجَر  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َحَـفاَص  َال  َو  ُّطَق  ٍسِلْجَم  ِیف  ِهِسِیلَج  َماَمَأ  ِْهیَتَبْکُر  َيأَر  اَم  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَِّلل  ًاعُـضاَوَت  ُهَضَبَق 

َیِه ِیتَّلِاب  ْعَفْدا  َُهل - َیلاَعَت  ُهَّللا  َلاَق  ُّطَق  ٍهَئِّیَِـسب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َأَـفاَک  اـَل  َو  ُهَدَـی  ُعِْزنَی  يِذَّلا  َوُه  ُلُـجَّرلا  َنوُکَی  یَّتَح  ِهِدَـی  ْنِم 
ْنِإ ُهَّللا  ُهَزاَجَأ  اَّلِإ  ُّطَق  ًاْئیَش  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  یَلَع  یَطْعَأ  َال  َو  ِِهب  ُهَّللا  ِیتْأَی  َلاَق  اَّلِإ  َو  یَطْعَأ  ُهَْدنِع  َناَک  ْنِإ  ُّطَق  اًِلئاَس  َعَنَم  اَم  َو  َلَعَفَف  َهَئِّیَّسلا  ُنَسْحَأ 

َجَرَخ یَّتَح  ُّطَق  ًاماَرَح  اَْینُّدـلا  َنِم  َلَکَأ  اَم  ِهِسْفَِنب  َبَهَذ  يِذَّلا  َو  ِهِدـَْعب  ْنِم  ُهوُخَأ  َناَک  َو  َلاَق  َِکلَذ  َُهل  َّلَـج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُزیُِجیَف  َهَّنَْجلا  یِطُْعَیل  َناَـک 
َو َّزَع  ِهَّللا  ِهْجَِول  ٍكُولْمَم  َْفلَأ  َقَتْعَأ  ْدََقل  ِهَّللا  َو  ِِهنََدب  یَلَعاَمِهِّدَشَِأب  ُذُـخْأَیَف  ٌهَعاَط  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَِّلل  اَمُهاَلِک  ِناَْرمَْألا  َُهل  ُضِْرعََیل  َناَک  ْنِإ  ِهَّللا  َو  اَْهنِم 
هیلع و هَّللا  یّلص  ِهَّللا  ِلوُسَِرب  َْتلََزن  اَم  ِهَّللا  َو  ُهُْریَغ  ٌدَحَأ  ِهِدَْعب  ْنِم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َلَمَع  َقاَطَأ  اَم  ِهَّللا  َو  ُهاَدَی  ْمِهِیف  ْتَِربَد  َّلَج 

ْنَع ُلِیئاَکیِم  َو  ِِهنیِمَی  ْنَع  ُلِیئَْربَج  ُلـِتاَُقیَف  ِِهتَیاَِرب  ُُهثَْعبََیل  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَـک  ْنِإ  َو  ِِهب  ُْهنِم  ًهَِقث  اَـهِیف  ُهَمَّدَـق  اَّلِإ  ُّطَـق  ٌَهلِزاـَن  هلآ 
. َُهل َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َحَتْفَی  یَّتَح  ُعِجْرَی  اَم  َُّمث  ِهِراَسَی 
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ار مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دنوادخ  هک  يزور  زا  دومرف : هک  دیوگ  یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  بهو  نب  هیواعم 
یـسلجم رد  زگره  و  دروخن ، يزیچ  هدز  هیکت  زگره  ادـخ  ربارب  رد  ینتورف  يارب  دناتـس  ار  وا  ناج  هک  یماگنه  اـت  تخیگنارب  يربماـیپ  هب 

درف نآ  هکنیا  رگم  دشک  وا  تسد  زا  ار  دوخ  تسد  هک  دادن  تسد  یسک  اب  زگره  و  دیدن ، ار  مالّسلا  هیلع  ترضح  يوناز  ود  وا  نیـشنمه 
 ... َهَئِّیَّسلا ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا  دیامرف : یم  دنوادخ  هچ ، درکن ، ناربج  يدب  اب  ار  يدـب  زگره  و  دـیامن ، ندیـشک  تسد  هب  تردابم  دوخ 

هب زگره  و  دهدب ، وت  هب  ادخ  دومرف : یم  هن  رگ  دیشخب و  یم  تشاد  يزیچ  رگا  درکن ، در  ار  یلئاس  زگره  و  درک ، یم  نینچ  زین  وا  و  «، 1»
نآ دنوادخ  دیشخب  یم  یسک  هب  مه  ار  تشهب  رگا  و  درک ، دییأت  تفریذپ و  ار  نآ  دنوادخ  هکنآ  رگم  درکن  دّهعت  دیشخبن و  ادخ  باسح 

ات دناتس - ار  وا  ناج  هکنآ  هب  دنگوس  یلع - شردارب  وا  زا  سپ  دومرف : همادا  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  درک . یم  دییأت  تفریذپ و  یم  ار 
ّلج ّزع و  دـنوادخ  زا  تعاط  ود  ره  هک  دـمآ  یم  شیپ  وا  يارب  هلأسم  ود  رگا  دـنگوس  ادـخب  و  دروخن ، مارح  زگره  ایند  زا  جورخ  ماگنه 

. دوب رت  تخس  شندب  يارب  هک  دروآ  یم  يور  کی  نادب  وا  دوب ،

یّلـص ربمایپ  زا  سپ  دنگوس ، ادخب  دوب . هدروآ  تسد  هب  نیمی  ّدک  اب  ار  نآ  لوپ  هک  درک  دازآ  ار  هدرب  رازه  ادخ  هار  رد  وا  دـنگوس  ادـخب 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  يارب  دنگوس ، ادخب  تشادن . ار  ربمایپ  ياهراک  ماجنا  ناوت  یلع ، زج  سک  چیه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
هَّللا یّلـص  ربمایپ  رگا  و  داتـسرف ، یم  شیپ  نآ  ّلح  يارب  ار  وا  تشاد  یلع  هب  هک  یناـنیمطا  يور  زا  هکنآ  رگم  دـماین  شیپ  یلکـشم  چـیه 

یگنج زا  وا  دـندیگنج و  یم  وا  هارمه  هب  پچ  زا  لیئاکیم  تسار و  زا  لیئربج  داتـسرف  یم  دربن  هب  ار  وا  دوخ  مچرپ  اـب  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
. درک یم  وا  بیصن  ار  شیاشگ  ّلج ، ّزع و  دنوادخ  هکنآ  رگم  تشگ  یمن  زاب 
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(. هیآ 96 نونمؤم / هروس  « ) يوگ خساپ  تسا  رتوکین  هچ  ره  هب  ار  نانآ  دب  نخس  »

210  - 211 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

نشخ ربز و  سابل  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

َناَک مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َّنَأ  َتْرَکَذ  ُهَّللا  َکَحَلْصَأ  ٌلُجَر  َُهل  َلاَق  َو  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُتْرَـضَح  َلاَق : َناَْمثُع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع 
مالـسلا هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َّنِإ  َُهل  َلاَقَف  َدـیِدَْجلا  َساَبِّللا  َْکیَلَع  يََرن  َو  َکـِلَذ  َهَبْـشَأ  اَـم  َو  َمِهاَرَد  ِهََعبْرَأـِب  َصیِمَْقلا  ُسَْبلَی  َنِشَْخلا  ُسَْبلَی 

ِْتیَْبلا َلْهَأ  اَنَِمئاَق  َّنَأ  َْریَغ  ِِهلْهَأ  ُساَِبل  ٍناَمَز  ِّلُک  ِساَِبل  ُْریَخَف  ِِهب  َرِهُـش  َمْوَْیلا  َِکلَذ  َلـْثِم  َسَِبل  َْول  َو  ِْهیَلَع  ُرَْکُنی  اـَل  ٍناَـمَز  ِیف  َکـِلَذ  ُسَْبلَی  َناَـک 
. مالسلا هیلع  ٍِّیلَع  ِهَریِِسب  َراَس  َو  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َباَِیث  َسَِبل  َماَق  اَذِإ  مالسلا  مهیلع 

یلع هک  يدومرف  امش  هَّللا ، کحلصأ  درکضرع  ترضح  نآب  يدرم  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  رد  دیوگ : نامثع  نب  دامح 
امـش نت  رب  هک  یتروص  رد  اهنیا ، دـننام  دیـشوپیم و  یمهرد  راـهچ  نهاریپ  درکیم و  رب  رد  نشخ  ربز و  ساـبل  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب 

نآ رگا  و  دوبن ، امندب  هک  دیشوپیم  ینامز  رد  ار  اهسابل  نآ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  انامه  دومرف : واب  ترـضح  مینیب ، یم  ون  سابل 
مهیلع تیب  لها  ام  مئاق  یلو  تسنامز ، نآ  مدرم  سابل  نامز ، ره  سابل  نیرتهب  سپ  دشیم ، امن  تشگنا  يدـبب  دیـشوپیم  نامز  نیا  ار  سابل 

مه ترـضح  نآ  اریز  . ) دـنک راتفر  مالـسلا  هیلع  یلع  شورب  هدیـشوپ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هماـج  ناـمه  دـنک ، ماـیق  هک  یناـمز  مالـسلا 
(. دروآ ریقف  مدرم  فیدر  رد  ار  دوخ  هک  تسنیا  شتموکح  نامز  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هفیظو  دنک و  يرادمامز  یئامرفمکح و 
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274 ص : ج 2 ، يوفطصم ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

دروم جنپ  رد  ( ینامهم  ) همیلو بابحتسا 

اَنَثَّدَح َلاَق  ُّيِِدلاَْخلا  ٍِدلاَخ  ُْنب  ُدَمْحَأ  َدیِزَی  ُوبَأ  اَنَثَّدَح  َلاَق  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُدَمْحَأ  ٍدِماَح  ُوبَأ  اَنَثَّدَح  َلاَق  ِهاَّشلا  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَح 
ْنَع ِهِّدَـج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِکلاَم  ُوبَأ  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُسَنَأ  اَنَثَّدَـح  َلاَـق  ِهِیبَأ  ْنَع  ُّیِمیِمَّتلا  ٍحـِلاَص  ِْنب  َدَـمْحَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم 

َو ٍزاَکِر  َْوأ  ٍراَکِو  َْوأ  ٍراَذِع  َْوأ  ٍسْرُخ  َْوأ  ٍسْرُع  ِیف  ٍسْمَخ  ِیف  اَّلِإ  َهَمِیلَو  َال  ُِّیلَع  اَی  َُهل  ِِهتَّیِـصَو  ِیف  َلاَق  ُهَّنَأ  ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع 
. َهَّکَم ْنِم  ُمَدْقَی  يِذَّلا  ُزاَکِّرلا  َو  ِراَّدلا  ِءاَرِش  ِیف  ُراَکِْولا  َو  ُناَتِْخلا  ُراَذِْعلا  َو  َِدلَْولِاب  ُساَفِّنلا  ُسْرُْخلا  َو  ُجیِوْزَّتلا  ُسْرُْعلا 

هک دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  شناردـپ  زا  وا  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماـما  زا  شردـپ  زا  کـلام  وبا  دـمحم  نب  سنا 
رد دازون و  دـلوت  رد  یـسورع و  رد  دروم : جـنپ  رد  رگم  تسین  همیلو  یلع ! يا  دومرف : وا  هب  دوخ  تیـصو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

. هکم زا  تعجارم  ماگنه  رد  هناخ و  ندیرخ  رد  ندرک و  هنتخ 

455 ص : ج 1 ، يرفعج ، همجرت  لاصخلا / 

لاعتم دنوادخ  طسوت  بلطملادبع  ياهتنس  ءاضما 

هیلع و هللا  یلص  ِِّیبَّنلا  ِنَع  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِکلاَم  ُوبَأ  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُسَنَأ 
ِءاَْنبَْألا یَلَع  ِءَابْآلا  َءاَِسن  َمَّرَح  ِماَلْـسِْإلا  ِیف  َُهل  ُهَّللا  اَهاَرْجَأ  ٍنَنُـس  َسْمَخ  ِهَِّیلِهاَْجلا  ِیف  َّنَس  ِِبلَّطُْملا  َدـْبَع  َّنِإ  ُِّیلَع  اَـی  َُهل  ِِهتَّیِـصَو  ِیف  َلاَـق  ُهَّنَأ  هلآ 

ُهَّللا َلَْزنَأَف 

ُْمتِْمنَغ امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  ِِهب  َقَّدَصَت  َو  َسُمُْخلا  ُْهنِم  َجَرْخَأَف  ًاْزنَک  َدَـجَو  َوِءاسِّنلا  َنِم  ْمُکُؤابآ  َحَـکَن  ام  اوُحِْکنَت  َو ال  َّلَج  َو  َّزَع 
َنَمآ ْنَمَک  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َهَرامِع  َو  ِّجاْحلا  َهَیاقِس  ُْمْتلَعَج  َأ  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  ِّجاَْحلا  َهَیاَقِس  اَهاَّمَـس  َمَْزمَز  َرَفَح  اََّمل  َو  َهَیْآلا  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَف  ٍء  ْیَـش  ْنِم 

َّنَـسَف ٍْشیَُرق  َْدنِع  ٌدَدَع  ِفاَوَّطِلل  ْنُکَی  َْمل  َو  ِماَلْـسِْإلا  ِیف  َِکلَذ  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  يَرْجَأَف  ِِلبِْإلا  َنِم  ًهَئاِم  ِْلتَْقلا  ِیف  َّنَس  َو  َهَیْآلا  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب 
َال َو  َماَنْـصَْألا  ُدـُبْعَی  َال  َو  ِمَالْزَْألِاب  ُمِسْقَتْـسَی  َال  َناَک  ِِبلَّطُْملا  َدـْبَع  َّنِإ  ُِّیلَع  اَی  ِماَلْـسِْإلا  ِیف  َِکلَذ  ُهَّللا  يَرْجَأَـف  ٍطاَوْشَأ  َهَْعبَـس  ِِبلَّطُْملا  ُدـْبَع  ْمِهِیف 

. َمیِهاَْربِإ ِیبَأ  ِنیِد  یَلَع  اَنَأ  ُلوُقَی  َو  ِبُصُّنلا  یَلَع  َِحبُذ  اَم  ُلُکْأَی 
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هک دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  شناردـپ  زا  وا  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماـما  زا  شردـپ  زا  کـلام  وبا  دّـمحم  نب  سنا 
رد ار  اهنآ  دنوادخ  هک  داهن  تنس  جنپ  تیلهاج  رد  بلطملا  دبع  انامه  یلع ! يا  دومرف : دوخ  تیـصو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 

اهنآ اب  ناتناردپ  هک  ار  ینانز  دیریگن  ینز  هب  : » دومرف لزان  نینچ  دـنوادخ  درک و  مارح  نارـسپ  رب  ار  ناردـپ  نانز  ، دروآرد ارجا  هب  مالـسا 
(1 .« ) دنا هدرک  جاودزا 

تـسد هب  تمینغ  هب  هچنآ  هـک  دـینادب  و  : » دوـمرف لزاـن  نـینچ  دـنوادخ  داد و  هقدـص  درک و  ادـج  ار  نآ  سمخ  درک و  ادـیپ  یجنگ  وا  و 
(2  ...« ) تسادخ يارب  نآ  سمخ  دیدروآ 

ریمعت جاجح و  هب  نداد  بآ  ایآ  : » دومرف لزان  نینچ  دـنوادخ  درک و  نییعت  جاـجح  هب  نداد  بآ  يارب  ار  نآ  دومن ، رفح  ار  مزمز  نوچ  و 
(3  ...« ) دراد نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  هک  تسا  یسک  راک  دننام  مارحلا  دجسم 

، درک ارجا  مالسا  رد  ار  نامه  ادخ  داد و  رارق  رتش  دص  ار  لتق  هید  و 

. درک ارجا  مالسا  رد  ار  نآ  ادخ  درک و  تنس  ار  طوش  تفه  بلطملا  دبع  تشادن و  یصخشم  دادعت  شیرق  دزن  فاوط  و 

یم دروخ و  یمن  دـندرک ، یم  ینابرق  اه  تب  رب  هچنآ  زا  درک و  یمن  تدابع  ار  اـه  تب  دز و  یمن  هعرق  اـه  تب  اـب  بلطملا  دـبع  یلع ! اـی 
(4 .) متسه میهاربا  مردپ  نید  رب  نم  تفگ :

ءاسن 22 هروس  ًالیبَس  َءاس  َو  ًاتْقَم  َو  ًهَشِحاف  َناک  ُهَّنِإ  َفَلَس  ْدَق  ام  َّالِإ  ِءاسِّنلا  َنِم  ْمُکُؤابآ  َحَکَن  ام  اوُحِْکنَت  َو ال  -1

ام َو  ِهَّللِاب  ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِلیبَّسلا  ِْنبا  َو  ِنیکاسَْملا  َو  یماتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِذـِل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَف  ٍء  ْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اـمَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  -2
لافنا 41 هروس  ٌریدَق  ٍء  ْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ِناعْمَْجلا  یَقَْتلا  َمْوَی  ِناقْرُْفلا  َمْوَی  انِْدبَع  یلَع  اْنلَْزنَأ 
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يِدْهَی ُهَّللا ال  َو  ِهَّللا  َْدنِع  َنوُوَتْسَی  ِهَّللا ال  ِلیبَس  یف  َدَهاج  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَمَک  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َهَرامِع  َو  ِّجاْحلا  َهَیاقِس  ُْمْتلَعَجَأ  -3
هیآ 19 هبوت  هروس  نیِملاَّظلا  َمْوَْقلا 

453 ص : ج 1 ، يرفعج ، همجرت  لاصخلا /  -4

تسا تلصخ  هدزاود  اذغ  هرفس  رد 

هیلع و هللا  یلص  ِِّیبَّنلا  ِنَع  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِکلاَم  ُوبَأ  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُسَنَأ 
ٌَعبْرَأ َو  ٌهَّنُس  اَْهنِم  ٌَعبْرَأ  َو  ٌهَضیِرَف  اَْهنِم  ٌَعبْرَأ  ِهَِدئاَْملا  ِیف  اَهَمَّلَعَتَی  ْنَأ  ِِملْسُْملا  ِلُجَّرِلل  یِغَْبنَی  ًهَلْصَخ  َهَرْـشَع  اَتَْنثا  ُِّیلَع  اَی  َُهل  ِِهتَّیِـصَو  ِیف  َلاَق  ُهَّنَأ  هلآ 

َو َِعباَصَأ  ِثاَلَِثب  ُلْکَْألا  َو  يَرُْسْیلا  ِلْجِّرلا  یَلَع  ُسُولُْجلاَف  ُهَّنُّسلا  اَّمَأ  َو  اَضِّرلا  َو  ُرْکُّشلا  َو  ُهَیِمْـسَّتلا  َو  ُلُکْأَی  اَِمب  ُهَفِْرعَْملاَف  ُهَضیِرَْفلا  اَّمَأَف  ٌَبدَأ  اَْهنِم 
. ِْنیَدَْیلا ُلْسَغ  َو  ِساَّنلا  ِهوُجُو  ِیف  ِرَظَّنلا  ُهَِّلق  َو  ُدیِدَّشلا  ُغْضَْملا  َو  ِهَمْقُّللا  ُریِغْصَتَف  ُبَدَْألا  اَّمَأ  َو  ِِعباَصَْألا  ُّصَم  َو  ِهِیلَی  اَّمِم  َلُکْأَی  ْنَأ 

دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  شدج  ردپ و  زا  وا  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  وا  شردپ و  زا  کلام  وبا  دمحم  نب  سنا 
هرفس هرابرد  ار  اهنآ  ناملسم  هک  تسا  هتسیاش  هک  تسا  زیچ  هدزاود  یلع ! ای  دومرف : وا  هب  یتّیصو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک 

مان دروخ و  یم  هچنآ  نتخانـش  ؛ زا تسا  ترابع  هضیرف  تسا : بدا  ات  راهچ  ّتنـس و  ات  راهچ  هضیرف و  اهنآ  زا  ات  راـهچ  : دـنریگب داـی  اذـغ 
دروخب و تسوا  ولج  هچنآ  زا  تشگنا و  هس  هب  ندروخ  پچ و  ياـپ  رب  نتـسشن  تسا ؛ بحتـسم  هچنآ  اـّما  و  اـضر ، رکـش و  ندرب و  ادـخ 

نتسش مدرم و  ياه  تروص  هب  ندرک  هاگن  رتمک  دایز و  ندیوج  همقل و  نتشادرب  کچوک  ؛ تسا بدا  هچنآ  اّما  و  تسا ، ناتشگنا  ندیسیل 
. ناتسد
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تسا تلصخ  هدراهچ  ندرک  باضخ  رد 

ِیف ٌمَهْرِد  َلاَق : ُهَّنَأ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  َثیِدَْحلا  َعَفَر  ٍْدیَز  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِكَراَبُْملا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِّيِداَدْغَْبلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع 
ُنِّیَُلی َو  ِرَـصَْبلا  ِنَع  َهَواَشِْغلا  ُولْجَی  َو  ِْنیَنُذُْألا  َنِم  َحـیِّرلا  ُدُرْطَی  ًهَلْـصَخ  َهَرْـشَع  ََعبْرَأ  ِهِیف  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ٍمَهْرِد  ِْفلَأ  ِهَقَفَن  ْنِم  ُلَْـضفَأ  ِباَـضِْخلا 

َِرفاَْکلا ِِهب  ُظیِغَی  َو  ُنِمْؤُْملا  ِِهب  ُرِْشبَتْسَی  َو  ُهَِکئاَلَْملا  ِِهب  ُحَْرفَت  َو  ِناَْطیَّشلا  َهَسَوْسَو  ُّلُِقی  َو  یَنَّضلِاب  ُبَهْذَی  َو  َهَثِّللا  ُّدُشَی  َو  َهَهْکَّنلا  ُبِّیَُطی  َو  َمیِشاَیَْخلا 
. ٌریِکَن َو  ٌرَْکنُم  ُْهنِم  ِییْحَتْسَی  َو  ِهِْربَق  ِیف  ٌهَءاََرب  َو  ٌبیِط  َو  ٌهَنیِز  َوُه  َو 

دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  شّدج  ردپ و  زا  وا  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  وا  شردپ و  زا  کلام  وبا  دّمحم  نب  سنا 
هک تسا  مهرد  رازه  زا  رتهب  دوش ، فرص  باضخ  رد  هک  مهرد  کی  یلع  ای  دومرف : وا  هب  یتّیصو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک 

ینیب و  دزاس ، یم  ینارون  ار  مشچ  و  دنک ، یم  فرطرب  اه  شوگ  زا  ار  داب  : تسا تلـصخ  هدراهچ  نآ  رد  ؛و  دوش هداد  هقدـص  ادـخ  هار  رد 
دنک و یم  مک  ار  ناطیـش  هسوسو  و  درب ، یم  نیب  زا  ار  فعـض  و  دزاس ، یم  مکحم  ار  هثل  دـنک و  یم  وبـشوخ  ار  ناهد  دـنک و  یم  مرن  ار 
تسا و رطع  مه  تنیز و  مه  نآ  و  دوش ، یم  نیگمشخ  نآ  اب  رفاک  و  ددرگ ، یم  داش  نآ  اب  نمؤم  و  دنوش ، یم  لاحشوخ  نآ  اب  ناگتشرف 

. تسا ربق  باذع  زا  يرود  ثعاب  نآ  دننک و  یم  مرش  نآ  زا  رکنم  ریکن و 
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بش زامن  لیاضف 

َِوأ ُهَفِْصن  اًلِیلَق  اَّلِإ  َْلیَّللا  ُِمق  ُلِّمَّزُْملا  اَهُّیَأ  ای  یلاعت  لاق  ًادوُمْحَم و  ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَأ  یسَع  ََکل  ًهَِلفان  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّللا  َنِم  َو  یلاعت  هللا  لاق 
ِْلیَّللا ِماَِـیق  ْنَع  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  ٌلُـجَر  َلَأَـس  مالـسلا  هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَـق  اًـلِیتْرَت ، َنآْرُْقلا  ِلِّتَر  َو  ِْهیَلَع  ْدِز  َْوأ  اًـلِیلَق  ُهـْنِم  ْصُْقنا 

َنِم اَذَـه  يِدـْبَِعل  اُوُبتْکا  ِِهتَِکئاَلَِمل  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلاَق  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِتاَضَرَم  َءاَِغْتبا  ِهَِّلل  ًاِصلُْخم  ِِهْلَیل  َرْـشُع  ِْلیَّللا  َنِم  یَّلَـص  ْنَم  ْرِْـشبَأ  َُهل  َلاَقَف  ِنآْرُْقلاـِب 
َرْـشَع ُهَّللا  ُهاَطْعَأ  ِِهْلَیل  َعُُست  یَّلَـص  ْنَم  َو  یًعْرَم  َو  ٍطوُخ  َو  ٍهَبَـصَق  ِّلُـک  َدَدَـع  َو  ٍهَرَجَـش  َو  ٍهَقَرَو  َو  ٍهَّبَح  ْنِم  ِلـیِّنلا  ِیف  َِتْبنُأ  اَـم  َدَدَـع  ِتاَنَـسَْحلا 

َو ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ِیف  َعِّفُش  َو  ِهَّیِّنلا  ِقِداَص  ٍِرباَص  ٍدیِهَـش  َرْجَأ  ُهَّللا  ُهاَطْعَأ  ِِهْلَیل  َنُُمث  یَّلَـص  ْنَم  َو  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ِِهنیِمَِیب  َُهباَتِک  ُهاَطْعَأ  َو  ٍتَاباَجَتْـسُم  ٍتاَوَعَد 
َِبتُک ِِهْلَیل  َسُدُس  یَّلَـص  ْنَم  َو  َنِینِمْآلا  َعَم  ِطاَرِّصلا  یَلَع  َّرُمَی  یَّتَح  ِرْدَْـبلا  َهَْلَیل  ِرَمَْقلاَک  ُهُهْجَو  َو  ُثَْعُبی  َمْوَی  ِهِْربَق  ْنِم  َجَرَخ  ِِهْلَیل  َُعبُـس  یَّلَـص  ْنَم 

َنیِِزئاَْفلا ِلَّوَأ  ِیف  َناَک  ِِهْلَیل  َُعبُر  یَّلَـص  ْنَم  َو  ِِهتَُّبق  ِیف  َلِیلَْخلا  َمیِهاَْربِإ  َمَحاَز  ِِهْلَیل  َسُمُخ  یَّلَـص  ْنَم  َو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَـقَت  اَم  َُهل  َرِفُغ  َو  َنِیباَّوَْألا  َنِم 
َو َیلاَعَت  ِهَّللا  َنِم  ِِهَتلِْزنَِمب  ُهَطَبَغ  اَّلِإ  ٌکَلَم  َْقبَی  َْمل  ِِهْلَیل  َُثُلث  یَّلَـص  ْنَم  َو  ٍباَسِح  ِْریَِغب  َهَّنَْجلا  َلُخْدَی  َو  ِفِصاَْعلا  ِحیِّرلاَک  ِطاَرِّصلا  یَلَع  َّرُمَی  یَّتَح 
َو ُهَءاَزَج  ْلِدْعَی  َْمل  ٍهَّرَم  َْفلَأ  َنیِْعبَـس  ًابَهَذ  ِضْرَْألا  َء  ْلِم  َیِطْعُأ  ْوَلَف  ِِهْلَیل  َفِْصن  یَّلَـص  ْنَم  َو  َْتئِـش  ِهَِیناَمَّثلا  ِهَّنَْجلا  ِباَْوبَأ  ِّيَأ  ْنِم  ْلُخْدا  َُهل  َلِیق 

ٌهَنَـسَح اَهاَنْدَأ  ٍِجلاَع  ِْلمَر  ُرْدَـق  ِباَسِْحلا  َنِم  َُهل  َناَک  ِِهْلَیل  ْیَُثُلث  یَّلَـص  ْنَم  َو  َلیِعاَمْـسِإ  ِدـْلُو  ْنِم  اَهُِقتُْعی  ًهَبَقَر  َنیِْعبَـس  ْنِم  َلَْضفَأ  َِکلَذ  َُهل  َناَک 
َنِم ُجُرْخَی  ُهاَنْدَأ  اَم  ِباَوَّثلا  َنِم  َیِطْعُأ  ًارِکاَذ  َو  ًادِـجاَس  ًاعِکاَر  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِباَتِِکل  ًاِیلاَت  ًهَّماَت  ُهَْلَیل  یَّلَـص  ْنَم  َو  ٍتاَّرَم  َرْـشَع  ٍدُـحُأ  ِلَبَج  ْنِم  ُلَْقثَأ 

ُراَُجی َو  ِِهْبلَق  ْنِم  ُدَسَْحلا  َو  ُْمثِْإلا  ُعَْزُنی  َو  ِهِْربَق  ِیف  ُروُّنلا  َو  ٍتاَجَرَد  اَُهْلثِم  َو  ِتاَنَسَْحلا  َنِم  ُهَّللا  َقَلَخ  اَم  ُدَدَع  َُهل  ُبَتُْکی  َو  ُهُّمُأ  ُْهتََدلَو  اَمَک  ِبُونُّذلا 
ُهَتَْلَیل اَیْحَأ  يِدـْبَع  َیلِإ  اوُرُْظنا  ِیتَِکئاَلَم  ِهَِکئاَلَْمِلل  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُّبَّرلا  ُلوُقَی  َو  َنِینِمْآلا  َنِم  ُثَْعُبی  َو  ِراَّنلا  َنِم  ًهَءاََرب  یَطُْعی  َو  ِْربَْقلا  ِباَذَـع  ْنِم 

ُتْدَدْعَأ اَم  يَوِس  ٍلَاب  یَلَع  ُرُطْخَی  َال  اَم  َو  ُُنیْعَْألا  ُّذَلَت  َو  ُسُْفنَْألا  یِهَتْشَت  اَم  ُعیِمَج  ٍهَنیِدَم  ِْفلَأ  ُهَئاِم  اَهِیف  َُهل  َو  َسْوَدْرِْفلا  ُهُونِکْسَأ  ِیتاَضْرَم  َءاَِغْتبا 
َِهبْرُْقلا َو  ِدیِزَْملا  َو  ِهَماَرَْکلا  َنِم  َُهل 
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هک دشاب  تسا . وت  صوصخم  بش  زامن  شاب و  دجهتم  رادـیب و  ار  بش  زا  یخرب  و  . » تسا هدومرف   79 هیآ ءارسا  هروس  رد  لاعتم  دنوادخ 
ناه هدیچیپ ، دوخ  هب  هماج  يا   » تسا هدومرف  نینچ  لمزم  هروس  تسخن  تایآ  رد  و  دنادرگ ». ثوعبم  تعافـش )  ) دومحم ماقم  هب  تیادخ 
ماما نک ». توالت  هجوت  اب  ار  نآرق  يازفیب و  فصن  رب  يزیچ  ای  دشاب  نآ  زا  رتمک  يزیچ  ای  فصن  هک  یکدنا  رگم  زیخرب  زامن  هب  ار  بش 

داب هدژم  : » دومرف دیـسرپ ، نآرق  ندناوخ  بش و  زامن  هراب  رد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  يدرم  تسا ، هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص 
یم شناگتـشرف  هب  لج  زع و  دـنوادخ  درازگب  زامن  دـنوادخ  شاداـپ  تفاـیرد  دـیما  هب  هناـصلخم و  ار  بش  لوط  مهد  کـی  سک  ره  هک 

ناتخرد و ياه  هنت  اه و  هخاش  همه  رامش  هب  تسا و  هتسر  بشما  هک  یناتخرد  اهگرب و  اه و  هناد  همه  رامـش  هب  نم  هدنب  نیا  يارب  دیامرف 
دراد و یم  ینازرا  هدش  هتفریذـپ  ياعد  هد  وا  هب  دـنوادخ  درازگب ، زامن  ار  بش  تدـم  مهن  کی  سک  ره  و  دیـسیونب ، هنـسح  اهراز  نمچ 

يدیهـش شاداپ  وا  هب  دـنوادخ  درازگب  زامن  ار  بش  متـشه  کی  سک  ره  و  دـنک ، یم  تیانع  شتـسار  تسدـب  زیخاتـسر  ار  شلمع  هماـن 
يزور درازگب  زامن  ار  بش  متفه  کی  سک  ره  و  دریذـپ ، یم  شا  هداوناخ  دارفا  رد  ار  شتعافـش  دراد و  یم  ینازرا  تین  تسار  ابیکش و 

یم طارص  لپ  زا  دنناما  رد  هک  یناسک  هارمه  دوب و  دهاوخ  ناشخر  مهدراهچ  بش  هام  نوچمه  شا  هرهچ  دوش  هتخیگنارب  شروگ  زا  هک 
دوش و یم  هدیزرمآ  شا  هدنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  تبث و  ناگدننک  هبوت  مان  رد  شمان  درازگب  زامن  ار  بش  مشـش  کی  سک  ره  درذـگ ،

کی سک  ره  دوـب و  دـهاوخ  وا  سینا  تسا  نمحرلا  لـیلخ  هک  مالـسلا  هیلع  میهاربا  همیخ  رد  درازگب  زاـمن  ار  بش  مـجنپ  کـی  سک  ره 
دراو باسح  نودـب  درذـگ و  یم  طارـص  لـپ  زا  رذـگدوز  میـسن  نوچمه  تسا و  نازئاـف  نیتسخن  هلمج  زا  درازگب  زاـمن  ار  بش  مراـهچ 
هطبغ ادخ  هاگـشیپ  رد  وا  تلزنم  هب  هکنیا  رگم  دنام  یمن  یقاب  یی  هتـشرف  چیه  درازگب  زامن  ار  بش  موس  کی  سک  ره  دوش و  یم  تشهب 
زاـمن ار  بش  زا  یمین  سک  ره  و  وش ، نآ  دراو  یهاوخ  یم  هک  تشهب  هناگتـشه  ياـهرد  زا  کـی  ره  زا  دوش  یم  هتفگ  وا  هب  دروخ و  یم 

دازآ زا  شیب  شباوث  تسین و  نآ  شاداپ  اب  هسیاقم  لباق  دـنهدب  وا  هب  الط  راب  رازه  داتفه  نیمز  شیاـجنگ  هب  رگا  هک  تسا  ناـنچ  درازگب 
. تسا مالسلا  هیلع  لیعامسا  لسن  زا  هدرب  داتفه  ندرک 
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هوک زا  رت  نیگنس  وا  هنسح  نیرتمک  تسا و  گیر  هتشابنا  ياه  هدوت  نوچمه  وا  تانـسح  رامـش  درازگب  زامن  ار  بش  موس  ود  سک  ره  و 
هداد وا  هب  باوث  نادنچ  دنراذگب  رکذ  هدجـس و  عوکر و  لاح  رد  ادخ  مالک  توالت  زامن و  هب  ار  لماک  بش  کی  سک  ره  تسا و  دـحا 
ادخ ناگدیرفآ  همه  رامـش  هب  و  تسا ، هدش  هدییاز  ردام  زا  هک  يزور  نوچمه  تسا  ناهانگ  زا  وا  ندـش  نوریب  نآ  نیرتمک  هک  دوش  یم 
روگ باذع  زا  هدیشک و  نوریب  شلد  زا  دسح  هانگ و  دوش و  یم  رادیاپ  شروگ  رد  وترپ  رون و  دوش و  یم  هتشون  هجرد  هنـسح و  وا  يارب 

هب لاـعتم  دـنوادخ  و  دوـش ، یم  هـتخیگنارب  دـنناما  رد  هـک  ناـنآ  هرمز  رد  دوـش و  یم  ینازرا  وا  هـب  شتآ  زا  يدازآ  دـنام و  یم  ناـما  رد 
هتخادرپ تدابع  هب  هتـشاد و  هدـنز  نم  رطاخ  ياـضر  يارب  ار  یبش  نم  هدـنب  نیا  هک  دـیرگنب  نم ! ناگتـشرف  يا  دـیامرف : یم  شناگتـشرف 

زا مشچ  دهاوخب و  لد  هچ  ره  رهش  ره  رد  دوب و  دهاوخ  سودرف  رد  رهش  رازه  دص  کی  وا  يارب  دیهد و  نکـسم  سودرف  رد  ار  وا  تسا ،
. ما هتخاس  هدامآ  شیارب  هک  تسا  یتبرق  تمارک و  زا  ریغ  نیا  تسا و  مهارف  هدرکن  روطخ  یسک  هشیدنا  هب  هک  اهزیچ  دربب و  تذل  نآ 

تاحفص 168 و 169، ج 1 یسوط ، ماکحالا  بیذهتزا  لقن  هب   513 ص : یناغماد ، يودهم  همجرت  نیظعاولا /  هضور 

هماقا ناذا و  نیب 

َلاَقَف ِهَماَقِْإلا  َو  ِناَذَْألا  َْنَیب  َدَجَس  ْنَم  ِِهباَحْـصَِأل  ُلوُقَی  مالّـسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َناَک  َلاَق  مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
َو َنِینِمْؤُْملا  َيِداَبِع  ِبُوُلق  ِیف  ُهَتَّبَحَم  َّنَلَعْجََأل  ِیلاَلَج  َو  ِیتَّزِع  َو  ِیتَِکئاَلَم  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُلوُقَی  اًلِیلَذ  ًاعِشاَخ  ًاعِضاَخ  ُتْدَجَس  ََکل  ِّبَر  ِهِدوُجُس  ِیف 

 . نیِِقفاَنُْملا ِبُوُلق  ِیف  ُهَتَْبیَه 
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ره دومرف : یم  شیوخ  نارای  هب  هتسویپ  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدمآ  تیاور  رد 
.« الیلذ اعشاخ  اعضاخ  تدجس  کل  ّبر ، :» دیوگب هدجس  لاح  رد  هدومن و  هدجس  هماقا  ناذا و  نیب  سک 

. مدومن شنرک  هدجس و  وت  يارب  ّتلذ  يراسکاخ و  عوشخ و  عوضخ و  اب  اراگدرورپ ،

لد رد  ار  وا  ّتبحم  امّلـسم  دـنگوس ، متمظع  لالج و  يزارفارـس و  تّزع و  هب  نم ، ناگتـشرف  هکئالم و  يا  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ 
.« داد مهاوخ  رارق  ناقفانم  لد  رد  ار  وا  زا  میب  تبیه و  و  منمؤم ، ناگدنب 

271 ص : لئاسلا ،) حالف  همجرت   ) روضح بدا 

تحیصن دنپ و 

ِساَّنلا َْدنِع  ًامُومْذَم  َنوُکَت  ْنَأ  َْکیَلَع  اَم  َو  ْلَْعفاَف  َفَْرُعت  َال  ْنَأ  َتْرَدَق  ْنِإ  ُلوُقَی  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍثاَیِغ  ِْنب  ِصْفَح  ْنَع 
َو ًاْریَخ  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  ُداَدْزَی  ٍلُجَر  ِْنیَلُجَِرل  اَّلِإ  ِْشیَْعلا  ِیف  َْریَخ  َال  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِیبَأ  َلاَق  َلاَق : َُّمث  ِهَّللا  َْدنِع  ًادوُمْحَم  َْتنُک  اَذِإ 

. َثیِدَْحلا َِهبْوَّتلِاب  ُهَتَِّینَم  ُكَراَدَتَی  ٍلُجَر 

دننک تشنزرس  مدرم  هک  وت  رب  دوش  یم  هچ  وشن ، هتخانش  یناوتب  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مدینـش  دیوگ : ثایغ  نب  صفح 
رگم تسین  يریخ  یـسک  يارب  یناگدنز  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مردپ  دومرف : سپـس  یـشاب . هدوتـس  ادخ  دزن  رد  رگا 

. دنک ادیپ  یگدامآ  شگرم  يارب  ندرک ، هبوت  اب  هک  یسک  و  دیازفیب ، شریخ  راک  رب  زور  ره  هک  یسک  رفن  ود  يارب 

376 ص : تحص ، همجرت  هعیشلا /  لئاسو  سفنلا  داهج 

دیآ مشوخ  نآ  زا  هک  مراد  نآ  میب 

و ال ، : » لاق مّرحت ؟ أ  هل : اولاـقف  هلکأـی ، نأ  یبأـف  صیبخب  یتأ  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  ّنإ  هیبا : نع  مالـسلا  هیلع  قداـصلا  ماـمالا 
(1 .) اِهب ُْمتْعَتْمَتْسا  َو  اْینُّدلا  ُمُِکتایَح  ِیف  ْمُِکتابِّیَط  ُْمْتبَهْذَأ  : » هیآلا هذه  الت  مث  هبلطأف .» یسفن  هیلا  قوتت  نا  یشخأ  ینکل 
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هتساشن ریش و  رـس  امرخ و  زا  هدش  هدامآ  ییاولح  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  يارب  شردپ : زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
نآ زا  هک  مراد  نآ  میب  یلو  هن ، : » تفگ یناد ؟ یم  مارح  ار  نآ  اـیآ  هک  دـنتفگ  وا  هب  نوچ  و  درک . يراددوخ  نآ  ندروخ  زا  وا  دـندروآ ،
رد ار  ناتاهیـشوخ  اـِهب  ُْمتْعَتْمَتْـسا  َو  اْینُّدـلا  ُمُِکتاـیَح  ِیف  ْمُِکتاـبِّیَط  ُْمْتبَهْذَأ  دـناوخ : ار  هیآ  نیا  سپـس  میآرب ،» نآ  بلط  رد  دـیآ و  مشوـخ 

«. دیدش دنم  هرهب  اهنآ  زا  دیتفرگ و  ایند  یگدنز 

هیآ 2 فاقحا  هروس  -1

359 ص : ج 2 ، مارآ ، دمحا  همجرت  ةایحلا /

مدرم هب  کمک 

ِءاَّذَْحلا َهَّیِطَع  ِْنب  َبوُّیَأ  ْنَع  ِِّیبَلَْحلا  َناَرْمِع  ِْنب  یَیْحَی  ْنَع  ٍْدیَوُس  ِْنب  ِرْضَّنلا  ِنَع  ٍدیِعَس  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یَیْحَی  ُْنب  ُدَّمَُحم 
َجَرَخَف ًاْنیَع  اَهِیف  َرَفَتْحاَف  ًاضْرَأ  مالسلا  هیلع  ًاِّیلَع  َباَصَأَف  َء  ْیَْفلا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُِّیبَن  َمَسَق  ُلوُقَی  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق 

 . ُرِّشَُبی ُریِشَْبلا  َءاَجَف  َُعْبنَی  اَهاَّمَسَف  ِریِعَْبلا  ُِقنُع  ِهَْئیَهَک  ِءاَمَّسلا  ِیف  ُُعْبنَی  ٌءاَم 

یتانق نآ  رد  ترـضح  نآ  دادرارق و  مالـسلا  هیلع  یلع  رایتخا  رد  ار  ینیمز  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  : دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هقطنم نآ  یلاها  ینامداش  هیام  تانق ،  نیا  ناوارف  بآ  داهن . مان  عبنی  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  ماـما  درک و  یم  ناروف  نآ  زا  بآ  هک  دومن  رفح 

. دش

55 ص : ج 7 ، هیمالسإلا ،) ط -   ) یفاکلا

يریدغ هقف 

هراشا

دندادیم و ماجنا  مالـسا ، مسا  هب  دوب  ناشتـسایس  حالـص  لیم و  قباطم  ار  هچ  ره  لمع  يدازآ  اب  افلخ  هک  تشذـگ  نیملـسم  رب  يراگزور 
هدیـشک شیپ  ار  داهتجا  هلئـسم  نانآ ، ماکح  هفیلخ و  لامعا  حیحـصت  يارب  دندیدیم ، اهنآ  يوریپ  هب  روبجم  مزلم و  ار  دوخ  هک  ناناملـسم 
داهتجا مان  اهنت  تفرگیم و  تروص  تنـس  باتک و  حیرـص  صن  لباقم  رد  ابلاغ  اهداهتجا  نیا  دنتـشادیم . روذـعم  ار  ناـنآ  باوص  اـطخ و 

هدوشخب و شهانگ  راک  اطخ  دهتجم  دراد و  رجا  ود  دور  باوص  هار  هب  هک  يدهتجم  دنتفگ  یم  دوب ، یفاک  هفیلخ  هانگ  ندرک  كاپ  يارب 
. دش دهاوخ  رادروخرب  دوخ  داهتجا  رجا  زا 
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هراشا تنـس  باـتک و  صن  لـباقم  تاداـهتجا  زا  دروم  هب 99  داهتجالا  صنلا و  باتک  رد  یلماع  نیدـلا  فرـش  دیـس  مالـسا  دـیقف  همـالع 
راک داد و  تسد  زا  ار  دوخ  یئاشگ  لکشم  حالـص و  شقن  هرابکی  هک  دمآ ، شرـس  رب  هچ  تعـسو  نیا  هب  داهتجا  میـسرپ  یم  دنا . هدومرف 

ضرقنم اهلاس  دننادیمن و  رترب  نارگید  زا  ار  دوخ  هک  یملاع  رفن  راهچ  زا  مهنآ  فرص ، دیلقت  هب  یمالـسا  ماکحا  رد  افلخ  دهع  ناناملـسم 
، یکلام یفنح ، بهذـم  راهچ  زا  اهنت  دـیاب  ناـمز  یهقف  بهذـم  اـه  هد  ناـیم  رد  هنوگچ  تسین . تسد  رد  اـهنآ  تیولوا  رب  یلیلد  هدـش و 

!؟ دش دودحم  اهنیا  هب  بهذم  تیمسر  ارچ  و  درک . دیلقت  یلبنح  یعفاش و 

زا زواجتم  ارچ  دوب  زیگنا  هدسفم  رگا  دیدرگ و  دودحم  بهذـم  راهچ  هب  ارچ  دوب  مالـسا  تحلـصم  دوسب و  رگا  اهداهتجا  نیا  میـسرپ  یم 
!؟ دیدرگ هولج  لوبقم  هجوم و  نآ  اب  تفالخ  هاگتسد  جرم  جره و  نارادمامز و  لامعا  دسافم  نرق  راهچ 

، دندیدرگ یم  نآ  يدصتم  لها  ان  دارفا  دش و  یم  رت  هدرتسگ  تفای و  یم  تعـسو  زورب  زور  ءاتفا  داهتجا و  هنماد  هک  اجنآ  زا  دـنیوگ  یم 
بهاذم دسافم ، نیا  زا  يریگشیپ  يارب  همکاح  ياه  تردق  اب  دوب  هدش  یمالسا  یگتسبمه  رد  یگدنکارپ  جرم و  جره و  بجوم  راک  نیا 

. دندرک دودحم  یمسر  بهذم  راهچ  هب  ار  نیملسم  یهقف 

يریگشیپ يارب  زین  نانیا  دنهد . همتاخ  وا  تایح  هب  ناکشزپ ، رظن  فالتخا  زا  يرامیب  تاجن  يارب  هک  دنام  نادب  تسرد  نخس  نیا  میئوگ 
بلـس یمالـسا  تما  زا  هشیمه  يارب  ار  رظن  راهظا  قح  ءاتفا ،  داـهتجا و  رما  رد  یطباوض  نییعت  ياـجب  جرم  جره و  فـالخ و  شرتسگ  زا 

نتخاس و دودحم  نیا  قح  یسک  هچ  ایآ  هکنیا  لاح  دنتـسب  یمالـسا  هعماج  يورب  هعبرا ، بهاذم  هبوچ  راهچ  رد  ار  داهتجا  باب  دندرک و 
دیاب یهیجوت  لیلد و  هچ  اب  ایآ  و  دنادیم ؟ مزال  رـضاح  نامز  ات  ار  تیعونمم  نیا  زونه  یقطنم  هچ  ای  و  هداد ؟ نانآ  هب  ار  داهتجا  تیعونمم 

هتـشاد همادا  دـیاب  یک  اـت  رجحت  فاکـش و  نیا  اـیآ  و  دـننامب ؟ یلبنح  یخرب  یکلاـم و  یهورگ  یفنح و  هـشیمه  يارب  نیملـسم  زا  یخرب 
؟ دشاب
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زج تقیقح  زا  يا  هناوتـشپ  هنوگچیه  هک  یبهاذم  تفای ! دـیهاوخن  يا  هدـننک  عناق  خـساپ  هنوگچیه  اهنآ  لباقم  رد  هک  تسا  یتالاؤس  نیا 
اب تسین و  راک  رـس  ماظن  نآ  هک  زورما  یقطنم  هچ  اب  تسا ، هتـشادن  مکاح ، ماـظن  زا  اـهنآ  يرادـفرط  هظحـالمب  تقو  نارادـمامز  هزین  رس 

؟ دشاب ذفان  مکاح و  ناناملسم  نیب  زونه  دیاب  تفای  تسد  مالسا  یعقاو  ماکحا  هب  ناوتیم  رتشیب  عبتت  قیقحت و 

؟ تسا هدوب  هچ  رظن  فالتخا  ینمشد و  لادج و  زج   ، يرگید هب  تبسن  هعبرا  بهاذم  نیا  زا  کی  ره  قطنم  ایآ  زین  و 

(1 (؟ تفای تاجن  رجحت  دومج و  نیا  نیگنس  راب  ریز  زا  تشگزاب و  یمالسا  تدحو  هب  ناوتیم  هنوگچ  اهرظن  فالتخا  نیا  دوجو  اب  ایآ  و 

: تفگ ربنم  يور  رب  باطخ  نب  رمع  دیوگ : یم  یجشوق  دمحم  نب  یلع 

ریخ یلع  ّیح  جـحلا و  هعتم  ءاسنلا و  هعتم  یه : َّنُهیلع و  بقاعا  َّنُهم و  ِّرُحا  َّنُهنَع و  یْهنا  انا  هللاِالوسر  ِدـهع  یلع  َّنُک  ٌثـالث  ساـّنلا ! اـهّیا  »
« لمعلا

یم تازاجم  هب  ار  اهنآ  هدنهد  ماجنا  منک و  یم  میرحت  یهن و  ار  اهنآ  نم  هک  دوب  لالح ]  ، ] ادـخ لوسر  نامز  رد  زیچ  هس  مدرم ! يا  « ؛» 3»
یـصخش رظن  داهتجا و  میرحت ، نیا  دـنک : یم  دـیکأت  یچـشوق  لمعلاریخ .» یلع  ّیح  جـح و  هعتم  نانز ، هعتم  زا : دـنا  ترابع  اهنآ  مناسر .

امش رب  ار  تقوم  جاودزا  نم  : » تفگ رمع  هک  تسا  هدمآ  يرگید  لقنرد  تسا و  دایز  هراب  نیا  رد  هدراو  تایاور  تسا و  هدوب  مود  هفیلخ 
هدرک و یم  لمع  نآ  هب  زین  ربمایپ  هدوب و  موسرم  ربمایپ  نامز  رد  هچرگا  میامن ؛ یم  يراـج  ّدـح  نآ ، هب  هدـننک  لـمع  رب  منک و  یم  مارح 

راسگنـس ار  وا  تسا ، هدرک  ّتقوم  جاودزا  يدرم  هک  دـسرب  ربخ  نم  هب  رگا  « 4 . » تسا هدـش  لزان  نآ  ندوب  لالح  دروم  رد  زین  نآرق  هیآ 
«5 .« » درک مهاوخ 
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: دنیامرف یم  هک  میرب  یم  یپ  رتهب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالک  هب  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب 

. ْطَقَف ِهَبْعَْکلا  َلاَبِْقتْسا  اَّلِإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِِهب  َءاَج  اَّمِم  ٍء  ْیَش  یَلَع  ْمُه  اَم  ِهَّللا  َو  َال  َلاَق : مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ 

هب ور  زج  نانآ  ، دنگوس ادخ  هب  هن  : دـندومرف ، درک یم  یناسفن  ياهاوه  فلتخم و  يارآ  زا  تبحـص  هک  یـسک  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(2 .) دننک یمن  لمع  دندروآ  ادخ  لوسر  هچنآ  هب  ، ندرک هلبق 

بدالا ج 6 13 هنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  همجرت  (: 1)

91 ص : ج 65 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب  (: 2)

 .. ص 213 و ج 6 ، ریدغلا ، ك : ر . ص 684 ؛ تماما ،) ثحبم   ) یچشوق دیرجت  حرش  (. 3)

ص 153 ج 5 ، یئاسن ، ننس  (. 4)

ص 52. ج 1 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  (. 5)

ماکحا

هلآو هیلعو  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  يوبن  هقف 

دعب یهلا  مارح  لالح و  ناگدننک  نایب  ماکحا و  ناظفاحم  دروم  رد  هیریدغ  هبطخ  زا  یتمسق  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگربمایپ 
: دندومرف دوخ  زا 

َُّمث ْمُکُهلِإَو ، ْمُکالْوَم  َوُه  َّلَجَو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإَف  ، ْمُکِّبَر ِهَّللا ]  ] ِْرمَِأل اوُداْقناَو  اوُعیطَأَو  اوُعَمْساَف  ِدَهْشَْملا ، اَذه  یف  ُهُمُوقَأ  ٍماقَم  ُرِخآ  ُهَّنِإ  ِساَّنلا ، َرِشاعَم 
َنْوَْقلَت ٍمْوَی  یلِإ  ِهِْدلُو  ْنِم  یتَّیِّرُذ  یف  ُهَمامِْإلا  َُّمث  ْمُکِّبَر ، ِهَّللا  ِْرمَِأب  ْمُکُمامِإَو  ْمُکُِّیلَو  ٌِّیلَع  يدـَْعب  ْنِم  َُّمث  ْمَُکل ، َبِطاخُْملا  ُهَِّیبَنَو  َُهلوُسَر  ِِهنوُد  ْنِم 

. َُهلوُسَرَو َهَّللا 

اَنَأَو َمارَْحلاَو  َلالَْحلا  ِینَفَّرَع  َّلَـجَو  َّزَع  ُهَّللاَو  ْمُهَو ، ُُهلوُسَرَو  ْمُْکیَلَع ]  ] ُهَّللا ُهَمَّرَح  اـم  ـَّالِإ  َمارَح  ـالَو  ، ْمُهَو ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  ُهَّلَحَأ  اـم  ـَّالِإ  َلـالَح  ـال 
. ِْهَیلِإ ِهِمارَحَو  ِِهلالَحَو  ِِهباتِک  ْنِم  ّیبَر  ینَمَّلَع  اِمب  ُْتیَْضفَأ 
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ُُهتْمَّلَع ْدَـقَو  َّالِإ  ٍْملِع  ْنِم  امَو  َنیقَّتُْملا ، ِمامِإ  یف  ُُهْتیَـصْحَأْدَقَف  ُتْمِّلُع  ٍْملِع  ُّلُکَو  َِّیف ، ُهَّللا  ُهاصْحَأ  ْدَـقَو  َّالِإ  ٍْملِع  ْنِم  ام  ُهُولِّضَف ،] ، ] ِساَّنلا َرِـشاعَم 
ُنیبُْملا ُمامِْإلا  َوُهَو  ، ًاِّیلَع

(1 «[.) ٍنیبُم ٍمامِإ  یف  ُهاْنیَصْحَأ  ٍْیَش  َّلُکَو  : » سی ِهَروُس  یف  ُهَّللا  ُهَرَکَذ  يذَّلا  ]

، دـنوادخ رما  لـباقم  رد  دـینک و  تعاـطا  دیونــشب و  سپ  متــسیا . یم  اـپب  یعاـمتجا  نـینچ  رد  هـک  تـسا  يراـب  نـیرخآ  نـیا  مدرم ، يا 
هک ارچ  ، دیروآ دورف  میلست  رس  ناتراگدرورپ 

زا دعب  و  هداد ، رارق  بطاخم  ار  امش  هک  شربمایپ  شلوسر و  دنوادخ  زا  دعب  و  تسا ، امـش  دوبعم  امـش و  رایتخا  بحاص  لجوزع  دنوادخ 
ادـخ و هک  يزور  ات  تسوا  نادـنزرف  زا  نم  لسن  رد  تماما  وا  زا  دـعب  و  تسا ، دـنوادخ  رما  هب  امـش  ماما  امـش و  رایتخا  بحاص  یلع  نم 

. درک دیهاوخ  تاقالم  ار  شلوسر 

ناـنآ شلوـسر و  ادـخ و  هچنآ  رگم  تسین  یمارح  و  دنـشاب ، هدرک  لـالح  ناـماما )  ) ناـنآ شلوـسر و  ادـخ و  هچنآ  رگم  تـسین  یلـالح 
لالح و شباتک و  زا  مراگدرورپ  هچنآ  و  تسا ، هدناسانـش  نم  هب  ار  مارح  لالح و  لجوزع  دنوادخ  دنـشاب . هدرک  مارح  امـش  رب  ناماما ) )

. ما هدرپس  وا  هب  هتخومآ  نم  هب  شمارح 

هک ار  یملع  ره  تسا و  هدرک  عمج  نم  رد  ار  نآ  دـنوادخ  هکنآ  رگم  تسین  یملع  چـیه  دـیهد . تلیـضف  نارگید ) رب   ) ار یلع  مدرم ، يا 
رد دـنوادخ  هک  نیبم » ماما   » تسوا ما . هتخومآ  یلع  هب  ار  نآ  هکنآ  رگم  تسین  یملع  چـیه  و  ما ، هدومن  عمج  نیقتملا  ماما  رد  ما  هتخومآ 

«. میدرک عمج  نیبم  ماما  رد  ار  يزیچ  ره  و  «،» ٍنیبُم ٍمامِإ  یف  ُهاْنیَصْحَا  ٍء  ْییَش  َّلُک  َو  : » تسا هدرک  رکذ  سی  هروس ي 
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هیآ 12 سی  هروس  -1

هحفص 170 ، يراصنا رقاب  دمحم  ، ریدغ رارسا 

تفالخ بصغ  زا  سپ  يریدغ  هقف  اب  تفلاخم  يوبن و  هقف  زا  فارحنا 

يادن زج  هب   ، مدرک كرد  ادخ  لوسر  اب  هچنآ  زا  نم  : دنک یم  لقن  نینچ  شردپ  زا  وا  کلام و  نب  لیهس  یبا  شیومع  زا  سنا  نب  کلام 
(1 .) مسانش یمن  رگید  يزیچ  زامن 

لوسر ياه  تنـس  مامت  : تفگ یم  ،و  دـناوخ یم  زامن  هبطخ  زا  لبق  هک  مدـید  ار  ریبز  نبا  : دـنک یم  لقن  ناسیک  نب  بهو  قیرط  زا  یعفاش 
(2 .) تفای رییغت  ، زامن یتح  ، ادخ

ياهرهش زا  دندوبن  هنیدم  لها  هک  ، ثیدح ندینـش  يارب  دندمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  یهورگ  تفگ : هَّللا  دبع  نب  نومیم 
. دندش نم  هناخ  دراو  اهنیا  روطچ  دومرف : هن  متفگ  یسانش ؟ یم  ار  دارفا  نیا  دومرف : متشاد  روضح  زین  نم  دندوب . هدمآ  يرگید 

: دومرف اهنآ  زا  یکی  هب  دشاب . هک  ره  ثیدح  هدنیوگ ي  دـنهد  یمن  یتیمها  دـننکیم  يروآ  عمج  ثیدـح  هک  دنتـسه  یهورگ  اهنیا  متفگ 
.... نک لقن  میارب  يا  هدینش  هچنآ  زا  يرادقم  دومرف : یلب  تفگ : يا ؟ هدینش  یثیدح  زین  نم  زا  ریغ  يرگید  زا  ایآ 

نید رد  تعدب  دنکن  حسم  شفک  يور  هک  ره  دومرف : هک  دومن  لقن  رقاب  ترضح  زا  صخش  نآ  هک  درک  لقن  یـصخش  زا  نایفـس  تفگ :
ار اهنآ  تسدـب  هدـش  هتـشک  تشوگ  يراـصن و  دوهی و  ياذـغ  یبآ و  راـم  سک  ره  تسا  روط  نیمه  دـماشاین  بارـش  هک  ره  هتـشاذگ و 
رد رمع  هبترم  هس  زین  ار  شفک  يور  حـسم  دوش ، قیقر  اـت  هدرک  نآ  لـخاد  بآ  يرادـقم  هدیـشون  رمع  ار  ذـیبن  اریز  تسا . هارمگ  دروخن 
یم دـنوادخ  دـیروخب  تسا  هدومرف  هدروخ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ار  اراصن  دوهی و  هحیبذ  ترفاسم  ریغ  رد  مه  زور  هنابـش  کـی  هدرک  رفس 

ْمَُهل ٌّلِح  ْمُکُماعَطَو  ْمَُکل  ٌّلِح  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ُماعَط  َو  ُتابِّیَّطلا  ُمَُکل  َّلِحُأ  َمْوَْیلا  ( 3 :) دیامرف
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(4 .) درک توکس  ثیدح  نیا  زا  دعب 

کلاوحلاریونت ج 1 ص93 اب  اطوملا  زا  لقن  هب  ،ص412 یناوضررغصا یلع  ، تاهبش هب  خساپ  تیب و  لها  ینید  تیعجرم  -1

مالا ج 1 ص208 زا  لقن  هب  ،ص412 یناوضررغصا یلع  ، تاهبش هب  خساپ  تیب و  لها  ینید  تیعجرم  -2

هیآ 5 هدئام  هروس  (: 3)

295 يورسخ ص : یسوم  همجرت : ، مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  یناگدنز  (: 4)

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تایح  رد  يریدغ  هقف  نیبتو  يوبن  هقف 

. ْطَقَف ِهَبْعَْکلا  َلاَبِْقتْسا  اَّلِإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِِهب  َءاَج  اَّمِم  ٍء  ْیَش  یَلَع  ْمُه  اَم  ِهَّللا  َو  َال  َلاَق : مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ 

هب ور  زج  نانآ  ، دنگوس ادخ  هب  هن  : دـندومرف ، درک یم  یناسفن  ياهاوه  فلتخم و  يارآ  زا  تبحـص  هک  یـسک  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(1 .) دننک یمن  لمع  دندروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هچنآ  هب  ، ندرک هلبق 

َیلِإ ًاَدبَأ  ٌماَرَح  ُهُماَرَح  َو  ِهَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ًاَدبَأ  ٌلاَلَح  ٍدَّمَُحم  ُلاَلَح  َلاَقَف  ِماَرَْحلا  َو  ِلاَلَْحلا  ِنَع  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : َهَراَرُز  ْنَع 
. ًهَّنُس اَِهب  َكَرَت  اَّلِإ  ًهَعِْدب  َعَدَْتبا  ٌدَحَأ  اَم  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق  َلاَق  َو  ُهُْریَغ  ُء  یِجَی  َال  َو  ُهُْریَغ  ُنوُکَی  َال  ِهَماَیِْقلا  ِمْوَی 

شمارح تسلالح و  تمایق  زور  ات  هشیمه  دـمحم  لالح  دومرف : مدیـسرپ  مارح  لالحب و  عجار  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگ  هرارز 
زج داهنن  یتعدـب  سک  چـیه  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  دـیاین و  يربمغیپ  وا  زج  تسین و  یمکح  وا  مکح  ریغ  مارح ، تمایق  زور  اـت  هشیمه 

(2 .) درک كرت  ار  یتنس  نآ  ببسب  هکنآ 
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91 ص : ج 65 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب  -1

76 ص : ج 1 ، يوفطصم ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ  -2

ناذا

هلآو هیلعو  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  يوبن  هقف 

َو ِءاَمَّسلا  َیلِإ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ِِّیبَّنلِاب  َيِرْـسُأ  اََّمل  َلاَق  ُناَذَْألا  ُهَْدنِع  َرِکُذ  ُهَّنَأ  ُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ِهَّیِفَنَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َهَتاَُبن  ِْنب  ِغَبْـصَْألا  ِنَع 
اَنَأ ُُهلاَلَج  َّلَج  ُهَّللا  َلاَقَف  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  َلاَقَف  ُّطَق  ِمْوَْیلا  َکـِلَذ  َلـْبَق  ْلِْزنَی  َْمل  ِهَِعباَّسلا  ِءاَـمَّسلا  َنِم  ٌکَـلَم  َلََزن  ِهَسِداَّسلا  ِءاَـمَّسلا  َیلِإ  یَهاَـنَت 
َّلَج َو  َّزَع  ُهَّللا  َلاَق  ِهَّللا  ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َلاَقَف  اَنَأ  اَّلِإ  َهلِإ  َِکلَذَـک ال  اَنَأ  ُُهلاَلَج  َّلَج  ُهَّللا  َلاَقَف  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  َلاَـقَف  َِکلَذَـک 
َلاَق َُّمث  ًانیِد  ِیل  اَُهْتلَعَج  َو  يِداَبِع  یَلَع  اَُهتْـضَرَف  ُُهلاَلَج  َّلَج  ُهَّللا  َلاَق  ِهاَلَّصلا  یَلَع  َّیَح  َلاَق  َُّمث  ِیتالاَسِِرب  ُُهْتیَفَطْـصا  یِْقلَخ  یَلَع  ِینیِمَأ  َو  يِدـْبَع 
َیِه ُُهلاَلَج  َّلَج  ُهَّللا  َلاَق  ِلَمَْعلا  ِْریَخ  یَلَع  َّیَح  َلاَق  َُّمث  یِهْجَو  َءاَِغْتبا  اَْهیَلَع  َبَظاَو  َو  اَْهَیلِإ  یَـشَم  ْنَم  َحَْـلفَأ  ُُهلاَلَج  َّلَج  ُهَّللا  َلاَق  ِحاَلَْفلا  یَلَع  َّیَح 

. هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ُِّیبَّنلا  َفِرُع  َّمَث  ْنِمَف  ِءاَمَّسلا  َلْهَأ  َّمَأَف  ُِّیبَّنلا ص  َمَّدَقَتَف  ُهاَلَّصلا  ِتَماَق  ْدَق  َلاَق  َُّمث  يِْدنِع  اَهاَکْزَأ  َو  ِلاَمْعَْألا  ُلَْضفَأ 

هَّللا یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه  : » دومرف يو  دش . هتفگ  ناذا  هنع - هَّللا  یـضر  هّیفنح - نب  دّمحم  روضح  رد  دیوگ : یم  هتابن  نب  غبـصا 
دورف زگره  زور  نآ  زا  شیپ  ات  هک  متفه - نامسآ  زا  يا  هتـشرف  دیـسر ، مشـش  نامـسآ  هب  و  دش ، هدرب  نامـسآ  هب  جارعم  يارب  هلآ  هیلع و 

: تفگ دمآ و  دورف  دوب - هدماین 
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« ربکأ هَّللا  ربکأ ، هَّللا  »

. منینچ نم  دومرف : هلالج - ّلج  دنوادخ -

: تفگ هتشرف  نآ 

« هَّللا ّالإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  »

. تسین نم  زج  يدوبعم  منینچ و  نم  دومرف : هلالج - ّلج  دنوادخ -

: تفگ يو 

« هَّللا لوسر  ادّمحم  ّنأ  دهشأ  »

. ما هدیزگرب  شیوخ  ياهتلاسر  يادا  يارب  ار  وا  هک  دشاب  یم  متاقولخم  رب  نم  نیما  هدنب و  وا  دومرف : ّلج - ّزع و  دنوادخ -

: تفگ سپس 

« هالّصلا یلع  ّیح  »

. مداد رارق  دوخ  نییآ  نید و  ناونع  هب  ار  نآ  هدومن و  بجاو  مناگدنب  رب  ار  زامن  دومرف : هلالج - ّلج  دنوادخ -

: تفگ هاگنآ 

« حالفلا یلع  ّیح  »

. دیامن تبظاوم  نآ  رب  ما  يدونشخ  هب  لین  رطاخ  هب  دورب و  زامن  يوس  هب  هک  سک  ره  دیدرگ  راگتسر  دومرف : هلالج - ّلج  دنوادخ -

: تفگ سپس 

« لمعلا ریخ  یلع  ّیح  »

. تسا نم  دزن  رد  لامعا  نیرت  هزیکاپ  نیرترب و  زامن  دومرف : هلالج - ّلج  دنوادخ -

: تفگ نآ  زا  سپ 

« هالّصلا تماق  دق  »

هَّللا یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوب  اجنیا  و  دندومن ، ادتقا  وا  هب  ناینامـسآ  و  دش ، تعامج  ماما  تفر و  ولج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  و 
.« دش هتخانش  ناینامسآ  دزن  هلآ  هیلع و 
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150 ص : لئاسملا ، حاجن  لئاسلا و  حالف  268و  ص : لئاسلا ،) حالف  همجرت   ) روضح بدا 

تفالخ بصغ  زا  سپ  يریدغ  هقف  اب  تفلاخم  يوبن و  هقف  زا  فارحنا 

مونلا نم  ریخ  هالـصلا   ) هک میدیدن  میا و  هدومن  عبتت  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  رـصع  رد  هماقا  ناذا و  دنب  دـنب  هب  صتخم  ثیداحا  رد  ام 
تسا هدوبن  مه  رکبوبا  نامز  رد  دنب  نیا  دنراد -  عالطا  ثیدح  نیدقنم  ننـس و  ماکحا ،  نارظن  بحاص  هکنانچ  هکلب -  دشاب ، ناذا  ءزج  (

. دنیوگب حبص  ناذا  رد  داد  روتسد  تسناد ،  نسحتـسم  بحتـسم و  ار  نآ  نوچ  دمآ ، راک  يور  هکنآ  زا  دعب  یتدم  باطخ  نب  رمع  طقف  . 
رمع هتخاس  تسین و  ناذا  ءزج  مونلا  نم  ریخ  هالـصلا  هک   ) صوصخ نیا  رد  هرهاـط  ترتع  هّمئا  تاـیاور  درک . عیرـشت  ار  نآ  هنوگنیدـب  و 

 . تسا هدیسر  رتاوت  دح  هب  تسا ) 
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 . میروایب اجنیا  رد  تسا  هدرک  لقن  أطوم )   ) باتک رد  سنا  نب  کلام  هچنآ  هک  تسا  یفاک  نّنـست  لها  ناگرزب  هعیـش و  ریغ  قیرط  زا  اـما 
هالـصلا  : ) تفگ سپ  تسا ،  هدیباوخ  رمع  دید  دنک ، ادـص  زامن  يارب  ار  وا  ات  دـمآ  باطخ  نب  رمع  دزن  رمع  نذ  ؤم  : ) دـسیون یم  کلام 

(. دهد رارق  حبص  ناذا  رد  ار  هلمج  نیا  نذؤم ،  داد  روتسد  مه  رمع  مونلا )  نم  ریخ 

باب 11ص19 ، یناود ياقآ  همجرت  ، یلماع نیدلا  فرش  دیس  ، صن لباقم  رد  داهتجا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تایح  رد  يریدغ  هقف  نیبتو  يوبن  هقف 

هَّللا : » دومرف نینچ  هدرک  تیاکح  ناشیا  يارب  ار  ناذا  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدـسا  بیلک  یمرـضح و  رکب  وبا 
، هَّللا لوسر  ادّمحم  ّنا  دهشا  هَّللا ، لوسر  ادّمحم  ّنا  دهشا  هَّللا ، ّالإ  نا ال  دهشا  هَّللا ، ّالإ  هلإ  نا ال  دهـشا  ربکا ، هَّللا  ربکا ، هَّللا  ربکا ، هَّللا  ربکا ،
، ربکا هَّللا  ربکا  هَّللا  لمعلا ، ریخ  یلع  ّیح  لمعلا ، ریخ  یلع  ّیح  حالفلا ، یلع  ّیح  حالفلا ، یلع  ّیح  هالّصلا ، یلع  ّیح  هالّـصلا ، یلع  ّیح 

«. هَّللا ّالإ  هلإ  ال  هَّللا ، ّالإ  هلإ  ال 

441 ص : ج 1 ، ردص ، یغالب ، داوج و  دمحمو  ربکا  یلع  يرافغ ، همجرت  هیقفلا /  هرضحی  نم ال 

حیوارت زامن 

هلآو هیلعو  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  يوبن  هقف 

یعمجتـسد و روط  هب  دیاب  هک  ناراب  بلط  يارب  زامن   ) اقـستسا زامن  زا  ریغ  یبحتـسم ،  زامن  يادا  يارب  ار  مدرم  عامتجا و  لاعتم ،  دنوادخ 
 . تسا هدناوخن  ارف  دناوخ ) تعامج 

زامن نینچمه  و  تسا .  بحتـسم  تعامج ،  اب  اهنآ  ندناوخ  هداد و  روتـسد  نادـب  تبون  جـنپ  رد  دـنوادخ  هک  تسا  بجاو  ياهزامن  طقف 
. دوش هدناوخ  یعمج  هتسد  روط  هب  تعامج و  هب  دشاب ، یم  عورشم  هک  تسا  تیم  زامن  تایآ و  زامن  نابرق ،  رطف و  دیع  زامن  فاوط ، 
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هک درک  یم  قیوشت  ار  مدرم  دروآ و  یم  اجب  تعامج  نودب  ار  ناضمر  كرابم  هام  یبحتسم  ياهزامن  ًاصخش  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ 
. دنداد یم  ماجنا  دروآ ، یم  اجب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هک  هنوگ  نامه  هب  زین  مدرم  دنراد . ياپ  هب  ار  نآ 

(1 .) دوب نینچ  تفر -  ایند  زا  هک  ترجه  مهدزیس  لاس  ات  زین -  رکبوبا  رصع  رد 

ِْلیَّللِاب ًهَِلفاَن  َناَضَمَر  ِرْهَـش  ِیف  ِهاَلَّصلا  ِنَع  مالـسلا  امهیلع  َقِداَّصلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  َو  َِرقاَْبلا  ٍرَفْعَج  اـَبَأ  ُْلیَـضُْفلا  َو  ٍِملْـسُم  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ُهَراَرُز  َلَأَـس 
ُموُقَیَف ِدِجْسَْملا  َیلِإ  ِْلیَّللا  ِرِخآ  ْنِم  ُجُرْخَی  َُّمث  ِِهلِْزنَم  َیلِإ  َفَرَْـصنا  َهَرِخْآلا  َءاَشِْعلا  یَّلَـص  اَذِإ  َناَک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  َِّیبَّنلا  َّنِإ  الاَقَف  ًهَعاَمَج 
َِکلَذ اُولَعَفَف  ْمُهَکَرَت  َو  ِِهْتَیب  َیلِإ  ْمُْهنِم  َبَرَهَف  ُهَْفلَخ  ُساَّنلا  َّفَطْصاَف  یِّلَُـصی  َناَک  اَمَک  َیِّلَُـصِیل  َناَضَمَر  ِرْهَـش  ْنِم  ٍهَْلَیل  ِلَّوَأ  ِیف  َجَرَخَف  یِّلَُـصیَف 

ِرْهَـش ِیف  ِلـْیَّللِاب  َهاَـلَّصلا  َّنِإ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  َلاَـق  َُّمث  ِْهیَلَع  یَْنثَأ  َو  َهَّللا  َدِـمَحَف  ِهِرَْبنِم  یَلَع  ِِثلاَّثلا  ِمْوَْیلا  ِیف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  َماَـقَف  ٍلاََـیل  َثاََـلث 
َّنِإَف یَحُّضلا  َهاَلَص  اوُّلَُصت  َال  َو  ِْلیَّللا  ِهاَلَِـصل  َناَضَمَر  ِرْهَـش  ِیف  اًْلَیل  اوُعِمَتْجَت  اَلَف  َالَأ  ٌهَعِْدب  یَحُّضلا  َهاَلَـص  َو  ٌهَعِْدب  ٍهَعاَمَج  ِیف  ِهَِلفاَّنلا  َنِم  َناَضَمَر 
ِیف ٍرِیثَک  ْنِم  ٌْریَخ  ٍهَّنُس  ِیف  ٌلِیلَق  ُلوُقَی  َوُه  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  َلََزن  َُّمث  ِراَّنلا  َیلِإ  اَُهلِیبَس  ٍَهلاَلَض  َّلُک  َو  ٌَهلاَلَض  ٍهَعِْدب  َّلُک  َّنِإَف  َالَأ  ٌهَیِصْعَم  َْکِلت 

. ٍهَعِْدب

هام رد  هلفان  زامن  ندـناوخ  تعامج  دروم  رد  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  دـننک  یم  لقن  لیـضف  ملـسم و  نب  دّـمحم  هرارز و 
رد هاگنآ  تشگ و  یمرب  هناخ  هب  دـناوخ  یم  ار  اشع  زامن  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـندومرف : ناراوگرزب  نآ  دندیـسرپ ، ناـضمر 
هب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپس  دنداتـسیا ، یم  فص  هب  وا  رـس  تشپ  مدرم  درازگ و  یم  زامن  تفر و  یم  دجـسم  هب  بش  رخآ 

ربنم زارف  رب  موس  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تشذگ ، تروص  نیا  هب  بش  هس  هکنیا  ات  تشاذگ  یم  اهنت  ار  اهنآ  دمآ و  یم  هناخ 
، ... تسا تعدب  تعامج  تروص  هب  ناضمر  هام  رد  هلفان  زامن  مدرم ! يا  دومرف : یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  تفر و 
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. ...، دیوشن عمج  ناضمر  ياهبش  رد  هلفان  زامن  ندناوخ  تعامج  يارب  دیشاب ! هاگآ 

: دومرف یم  هک  یلاـحرد  دـمآ  دورف  ربـنم  زا  هاـگنآ  تسا ، شتآ  رد  لوخد  یهارمگ  ره  هجیتـن  تسا و  یهارمگ  یتعدـب  ره  دیـشاب  هاـگآ 
(2 .) دشاب تعدب  هک  تسا  يدایز  لمع  زا  رتهب  دشاب  تنس  زا  هک  کچوک  مک و  یلمع 

هک هدش  لقن  مالسلا  امهیلع  اضر  ماما  قداص و  ماما  زا 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  دنتسب ، فص  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـس  تشپ  مدرم  دش ، ناضمر  هام  یتقو  دندومرف :
هک یتروـص  ره  هب  دروآ و  اـجب  يدارف  تروـص  هب  امـش  زا  کـی  ره  سپ  تسا ، یبحتـسم ) زاـمن   ) هلفاـن نم ، زاـمن  نیا  مدرم ! يا  دوـمرف :

(3 .) دندش هدنکارپ  مدرم  هاگنآ  دناوخ  تعامج  هب  ناوت  یمن  ار  هلفان  زامن  هک  دینادب  دیهد و  ماجنا  هداد  دای  نآرق  رد  امش  هب  دنوادخ 

باب 13ص1 ، یناود ياقآ  همجرت  ، یلماع نیدلا  فرش  دیس  ، صن لباقم  رد  داهتجا  -1

476 ص : ج 2 ، ردص ، یغالب ، داوج و  دمحمو  ربکا  یلع  يرافغ ، همجرت  هیقفلا /  هرضحی  نم ال  -2

60 ،ص : نیسح دمحم  يزاریش ، مجرتم : ، نیدلا مجن  یسبط ، هللا  تیآ  هدنسیون  تعدب ، ای  تنس  حیوارت  زامن  -3

تفالخ بصغ  زا  سپ  يریدغ  هقف  اب  تفلاخم  يوبن و  هقف  زا  فارحنا 

زاـمن اریز  دوب ؛ حـیوارت ) زاـمن   ) ندرازگ روتـسد  دومن ، داـهتجا  صن ،  لـباقم  رد  درک و  عیرـشت  دوـخ  شیپ  زا  رمع  هک  يدراوـم  هلمج  زا 
 . تشادن هقباس  مه  رکبوبا  نامز  رد  دوبن ، زین  ترضح  نآ  نامز  رد  و  درواین ، هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ  ار  حیوارت 

هام رد  یلو  داد . ماجنا  دروآ ، دیدپ  نآ  رد  يرییغت  هکنیا  نودب  ار  لاس  نآ  ناضمر  هام  هزور  تسـشن ،  يو  ياج  هب  باطخ  نب  رمع  نوچ 
مایق و لاح  رد  يا  هدع  دنروآ ؛ یم  اجب  یبحتـسم  ياهزامن  مدرم  هک  دید  دمآ و  دجـسم  هب  هباحـص  زا  یهورگ  اب  هدراهچ ،  لاس  ناضمر 

یم ریبکت  ای  دننک  یم  توالت  نآرق  ای  دنیوگ و  یم  حیبست  مه  یتعامج  دنا . هتسشن  یهورگ  عوکر و  رد  یعمج  دوجـس و  لاح  رد  یخرب 
ار  ( حیوارت زامن   ) سپ دروآ . رد  يرتهب  عضو  هب  ار  نآ  تفرگ  میمصت  تشادن و  شوخ  ار  هرظنم  نیا  رمع  دنهد . یم  زامن  مالس  ای  دنیوگ 

!! دننک تکرش  نآ  رد  یگمه  داد  روتسد  و  درک ، عیرشت  ناضمر  هام  ياهبش  لیاوا  رد  اهنآ  يارب 
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نادرم و يارب  رفن  کی  دنـشاب ! حیوارت  زامن  رد  تعامج  ماما  ات  تشامگ  رفن  ود  هنیدـم  رد  و  درک . همانـشخب  دالب  مامت  هب  ار  نیمه  سپس 
! نانز يارب  يرگید 

: مینک یم  هراشا  نآزا  يا  هنومن  کی  هب  هک  ، تسا هدیسر  رتاوت  دح  هب  هراب  نیا  رد  تایاور 

اب ناضمر  هام  ياهبـش  زا  یکی  رد   : ) هک دنک  یم  تیاور  يراق ،  دبع  نب  نمحرلادبع  زا  حیحـص  ثیدح  رد  حـیوارت )   ) باتک رد  يراخب 
زامن شیپ  کی  هب  نانیا  رگا  نم  رظن  هب  تفگ :  رمع  دیوگ : هک  اجنآ  ات  دنتسه . هدنکارپ  هتسد و  هتسد  مدرم  میدید  میتفر ،  دجسم  هب  رمع 
مدرم میدـید  میتفر ،  دجـسم  هب  يو  اب  رگید  یبش  دـشاب . ناشیا  زام  نشیپ  بعک ،  نب  یبا  داد  روتـسد  سپـس  دوب ، رتهب  دـندرک  یم  ادـتقا 

 !...(. تسا یبوخ  تعدب  نیا  تفگ :  رمع  دنرازگ . یم  تعامج  اب  ار  یبحتسم  ياهزامن 

باب 13ص1و2 ، یناود ياقآ  همجرت  ، یلماع نیدلا  فرش  دیس  ، صن لباقم  رد  داهتجا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تایح  رد  يریدغ  هقف  نیبتو  يوبن  هقف 

َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  َمِدَق  اََّمل  َلاَق  ِدِجاَسَْملا  ِیف  َناَضَمَر  ِیف  ِهاَلَّصلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ْنَع  َهَقَدَص  ِْنب  ِقِّدَصُم  ْنَع 
ِساَّنلا ِیف  يَداَنَف  ًهَعاَمَج  ِدِجاَسَْملا  ِیف  َناَضَمَر  ِرْهَش  ِیف  َهاَلَص  َال  ِساَّنلا  ِیف  َيِداَُنی  ْنَأ  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َْنب  َنَسَْحلا  َرَمَأ  َهَفوُْکلا  مالـسلا  هیلع 

اَّمَلَف ْهاَرَمُع  اَو  ْهاَرَمُع  اَو  اوُحاَص  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ََهلاَقَم  ُساَّنلا  َعِمَس  اَّمَلَف  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ِِهب  ُهَرَمَأ  اَِمب  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا 
ْهاَرَمُع اَو  َنوُحیِصَی  ُساَّنلا  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  َلاَقَف  ُتْوَّصلا  اَذَه  اَم  َُهل  َلاَق  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َیلِإ  ُنَسَْحلا  َعَجَر 
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. اوُّلَص ْمَُهل  ُْلق  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَقَف  ْهاَرَمُع  اَو 

َزاَجَأ ُساَّنلا  ُِنتَتْفَی  َو  ِْهیَلَع  ُدُسْفَی  َْرمَْألا  َّنَأ  َيأَر  اَّمَلَف  ِهاَلَّصلا  َسْفَن  ْرِْکُنی  َْمل  َو  َعاَِمتْجِالا  َرَْکنَأ  َرَْکنَأ  اََّمل  ًاْضیَأ  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َناَکَف 
. ِهَّللا ِدْمَِحب  ٌحِضاَو  اَذَه  ُّلُکَف  ْمِِهتَداَع  یَلَع  ِهاَلَّصلِاب  ْمُهَرَمَأ  َو 

، مدیسرپ دجاسم  رد  ناضمر  هام  حیوارت )  ) زامن هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  هدرک  لقن  رامع  زا  هقدص  نب  قّدصم 

هب رهـش  رد  ات  داد  نامرف  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شدـنزرف  هب  دـمآ  هفوک  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یتقو  دومرف : ترـضح  نآ 
مدرم یتقو  درک ، نینچ  زین  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تسین ، حیحـص  تعامج  تروص  هب  دجـسم  رد  حـیوارت )  ) زامن هک  دـنک  مـالعا  مدرم 

! ارمع او  ارمع  او  دندروآرب : دایرف  دندینش 

: دومرف ترضح  تشگرب ، مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دزن  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  یتقو 

؟ دنیوگ یم  هچ 

. ارمع او  ارمع  او  دننز : یم  دایرف  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

. دیناوخب دیهاوخ ) یم  هنوگ  ره   ) وگب اهنآ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هاگنآ 

70 ص : ج 3 ، ناسرخ ،) قیقحت   ) ماکحألا بیذهت 

تیم زامن  رد  تاریبکت 

هلآو هیلعو  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  يوبن  هقف 

َهََذبَّرلا اَْنیَتَأ  اَّمَلَف  ِهَئِجْرُْملا  َنِم  ٌهَأَْرما  ِیْنتَبِحَـصَف  َهَّکَم  َیلِإ  ُتْجَرَخ  َْتلاَق  َهَمَلَـس  ِّمُأ  ِهِّمُأ  ْنَع  ِرِجاَهُْملا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع 
َو ِهَذـَبَّرلا  َنِم  ُساَّنلا  ُمِرُْحی  ٍء  ْیَـش  ِّلُـک  ِیف  َنوُِفلاَُـخت  ِهَعیِّشلا  َرَـشْعَم  اَـی  َْتلاَـقَف  ِقـیِقَْعلا  َیلِإ  یِماَرْحِإ  ُتْرَّخَأَـف  ْمُهَعَم  ْتَـمَرْحَأ  َو  ُساَّنلا  َمَرْحَأ 

یَلَع َرِیبْکَّتلا  َّنَأ  ِهَّللا  یَلَع  ُدَهْـشَت  َیِه  َو  ًاسْمَخ  َنوُرِّبَُکت  َو  ًاَعبْرَأ  ُساَّنلا  ُرِّبَُکی  ِتِّیَْملا  یَلَع  ِهاَلَّصلا  ِیف  َنوُِفلاَُخت  َِکلَذَـک  َو  ِقیِقَْعلا  َنِم  َنُومِرُْحت 
ُُهتْرَبْخَأَف اَذَک  َو  اَذَک  َْتلاَقَف  ِهَئِجْرُْملا  َنِم  ٌهَأَْرما  ِیْنتَبِحَـص  ُهَّللا  َکَحَلْـصَأ  َُهل  ُْتلُقَف  مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَدَف  َْتلاَق  ٌَعبْرَأ  ِتِّیَْملا 

َو ِِّیبَّنلا  یَلَع  یَّلَصَف  َرَّبَک  َُّمث  َدَّهَشَتَف  َرَّبَک  ِتِّیَْملا  یَلَع  یَّلَص  اَذِإ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک  مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  اَِهَتلاَقَِمب 
. ُفِرَْصنَی َو  ُرِّبَُکی  َُّمث  ِتِّیَْمِلل  اَعَدَف  َرَّبَک  َُّمث  ِتاَنِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْمِلل  َرَفْغَتْسا  َو  َرَّبَک  َُّمث  اَعَد 
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یتقو دش  هارمه  نم  اب  هئجرم  زا  ینز  متفر ، هکم  هب  تفگ : يو  هک  هدرک  لقن  هملـس  ما  شردام  زا  رجاهم ، نب  دّـمحم  زا  ریمع ، یبا  نبا  زا 
، مدومن تردابم  نآ  هب  قیقع  يداو  رد  هتخادـنا و  ریخأت  هب  ار  مارحا  یهتنم  متـسب  مارحا  اهنآ  اب  زین  نم  هدـش  مرحم  مدرم  مدیـسر  هذـبر  هب 
دیوش و یم  مرحم  قیقع  يداو  زا  امـش  دنتـسب ، مارحا  هذبر  زا  مدرم  دـینک ، یم  تفلاخم  زیچ  همه  رد  نایعیـش  امـش  تفگ : نم  هب  نز  نآ 

ّتیم رب  ریبکت  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  ادخ  دییوگ و  یم  ریبکت  جنپ  امـش  یلو  دنیوگ  یم  تیم  رب  ریبکت  راهچ  مدرم  ّتیم  زامن  رد  نینچمه 
. تسا ات  راهچ 

هورگ زا  ینز  دـنادرگ  وکین  ار  امـش  لاح  ادـخ  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  مدـش ، لخاد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  دـیوگ : یم  هعیـش  نز 
: تفگ نانچ  نینچ و  دش و  هارمه  نم  اب  هئجرم 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  هَّللا  دبع  وبا  ترضح  مدرک ، ضرع  مالّسلا  هیلع  ماما  رضحم  دوب  هتفگ  ار  هچنآ  سپ 

هتفگ و ریبکت  دعب  دنداد  یم  تداهـش  سپـس  دنتفگ  یم  ریبکت  لّوا  دـندناوخ  یم  زامن  ّتیم  رب  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
ءاعد دنداتسرف و  یم  تاولص  ّیبن  رب  نآ  زا  سپ 

يارب شلابند  هب  هتفگ و  ار  مراهچ  ریبکت  دعب  دندرک  یم  ءاعد  تانمؤم  نینمؤم و  يارب  شلابند  هب  هتفگ و  ار  مّوس  ریبکت  سپس  دندرک  یم 
(1 .) دندش یم  فرصنم  هتفگ و  ار  مجنپ  ریبکت  هرخالاب  دندرک و  یم  ءاعد  ّتیم 

. هَرِیبْکَت ٍهاَلَص  ِّلُک  ْنِم  ِتِّیَْمِلل  َلَعَج  َو  ًاسْمَخ  َهاَلَّصلا  َضَرَف  َهَّللا  َّنِإ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  مالّسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 

ره زا  هدومرف و  بجاو  زامن  جنپ  لاعتم  دنوادخ  دندومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح 
(2 .) تسا هداد  رارق  ّتیم  يارب  ریبکت  کی  زامن 
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953 ص : ج 1 ، ینارهت ، ینهذ  همجرت  - عئارشلا للع  -1

303 ص : ج 1 ، عئارشلا ، للع  -2

تفالخ بصغ  زا  سپ  يریدغ  هقف  اب  تفلاخم  يوبن و  هقف  زا  فارحنا 

تفگ ریبکت  راهچ  دیاب  هک  دیسر  شرظن  هب  مود ،  هفیلخ  یلو  تفگ ،  یم  ریبکت  جنپ  تاوما ،  رب  زامن  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ 
! دنیوگب ریبکت  راهچ  ّتیم ،  زامن  رد  هک  تشاداو  ار  مدرم  سپ  ، 

باب 13ص6 ، یناود ياقآ  همجرت  ، یلماع نیدلا  فرش  دیس  ، صن لباقم  رد  داهتجا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تایح  رد  يریدغ  هقف  نیبتو  يوبن  هقف 

َّنَِأل َلاَق  ٍتاَرِیبْکَت  َِعبْرَِأب  اَنوُِفلاَُخم  ُرِّبَُکی  َو  ٍتاَرِیبْکَت  ُسْمَخ  ِتِّیَْملا  یَلَع  ُرَّبَُکی  ٍهَّلِع  ِّيَِأل  مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأـِل  ُْتُلق  َلاَـق  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع 
ِّلُک ْنِم  ِتِّیَْمِلل  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َلَعَجَف  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اََـنل  ُهَیاـَلَْولا  َو  ُّجَْـحلا  َو  ُمْوَّصلا  َو  ُهاَـکَّزلا  َو  ُهاَـلَّصلا  ٌسْمَخ  ُماَلْـسِْإلا  اَْـهیَلَع  َِیُنب  ِیتَّلا  َِمئاَعَّدـلا 

َو ٍتاَرِیبْکَت  ََعبْرَأ  ْمُهاَتْوَم  یَلَع  َنوُرِّبَُکی  َكاَذ  ْنِمَف  ًهَدِـحاَو  اوُرَْکنَأ  َو  ٍَعبْرَِأب  ْمُکوُِفلاَُخم  َّرَقَأ  َو  اَـهِّلُک  ِسْمَْخلاـِب  ُْمتْرَْرقَأ  ْمُکَّنِإ  َو  ًهَرِیبْکَت  ٍهَماَـعِد 
(1 .) اسْمَخ َنوُرِّبَُکت 

ام نیفلاخم  مییوگ و  یم  ریبکت  جـنپ  ّتیم  رب  هچ  يارب  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  تفگ : يو  هک  هدرک  لقن  ریـصب  وبا 
؟ دنیوگ یم  ریبکت  راهچ 

، تیب لها  ام  تیالو  ّجـح و  هزور ، تاکز ، زامن ، تسا ، ات  جـنپ  هدـش  اـنب  اـهنآ  رب  مالـسا  هک  ییاهنوتـس  هک  نیا  يارب  دـندومرف : ترـضح 
راهچ امش  نیفلاخم  یلو  دیراد  رارقا  نوتس  جنپ  ره  هب  نایعیش  امـش  دومرف و  لعج  ریبکت  کی  ینوتـس  ره  زا  تیم  يارب  ّلج  ّزع و  دنوادخ 

. دییوگ یم  ریبکت  جنپ  امش  هتفگ و  ریبکت  راهچ  دوخ  تاوما  رب  اهنآ  اذل  دنتسه  رکنم  زا  یکی  هتشاد و  رارقا  ار  ات 
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ُفَْرُعی َناَک  َلاَقَف  ِِزئاَنَْجلا  یَلَع  ُهاَلَّصلا  َرِکُذَف  مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع  اَْنلَخَدَـف  َهَّکَم  َیلِإ  اَنْجَرَخ  َلاَق  َناَرْمُح  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِ
(2 .) اَعبْرَأ ِِقفاَنُْملا  یَلَع  َو  ًاسْمَخ  ِنِمْؤُْملا  یَلَع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِرِیبْکَِتب  ُِقفاَنُْملا  َو  ُنِمْؤُْملا 

دای ار  تاوما  رب  زامن  ترضح  میدش  لخاد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  رب  میتفر و  هّکم  هب  دیوگ : یم  نارمح  نب  دّمحم  نب  میهاربا 
: دندومرف هدرک و 

. دندومرف یم  ات  راهچ  قفانم  رب  ریبکت و  جنپ  نمؤم  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دندش  یم  هتخانش  نیا  هب  قفانم  نمؤم و 

954و955 ص : ج 1 ، ینارهت ، ینهذ  همجرت  - عئارشلا للع  1و2-

هعتم

هلآو هیلعو  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  يوبن  هقف 

ِّرُحا َّنُهنَع و  یْهنا  انا  هللا  ِلوسر  ِدهع  یلع  َّنُک  ٌثالث  ساّنلا ! اهّیا  :» تفگ ربنم  يور  رب  باطخ  نب  رمع  دیوگ : یم  یجـشوق  دمحم  نب  یلع 
؛) 1 «) لمعلا ریخ  یلع  ّیح  جحلا و  هعتم  ءاسنلا و  هعتم  یه : َّنُهیلع و  بقاعا  َّنُهم و 

یم تازاجم  هب  ار  اـهنآ  هدـنهد  ماـجنا  منک و  یم  میرحت  یهن و  ار  اـهنآ  نم  هک  دوب  لـالح ]  ، ] ادـخ لوسر  ناـمز  رد  زیچ  هس  مدرم ! يا  »
یـصخش رظن  داهتجا و  میرحت ، نیا  دـنک : یم  دـیکأت  یچـشوق  لمعلاریخ .» یلع  ّیح  جـح و  هعتم  نانز ، هعتم  زا : دـنا  ترابع  اهنآ  مناسر .

امش رب  ار  تقوم  جاودزا  نم  : » تفگ رمع  هک  تسا  هدمآ  يرگید  لقنرد  تسا و  دایز  هراب  نیا  رد  هدراو  تایاور  تسا و  هدوب  مود  هفیلخ 
هدرک و یم  لمع  نآ  هب  زین  ربمایپ  هدوب و  موسرم  ربمایپ  نامز  رد  هچرگا  میامن ؛ یم  يراـج  ّدـح  نآ ، هب  هدـننک  لـمع  رب  منک و  یم  مارح 

راسگنـس ار  وا  تسا ، هدرک  ّتقوم  جاودزا  يدرم  هک  دسرب  ربخ  نم  هب  رگا  ( 2 . ) تسا هدـش  لزان  نآ  ندوب  لالح  دروم  رد  زین  نآرق  هیآ 
(3 .) درک مهاوخ 
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باب 11ص16 ، یناود ياقآ  همجرت  ، یلماع نیدلا  فرش  دیس  ، صن لباقم  رد  داهتجا 

 .. ص 213 و ج 6 ، ریدغلا ، ص 684 ؛ تماما ،) ثحبم   ) یچشوق دیرجت  حرش  (. 1)

ص 153 ج 5 ، یئاسن ، ننس  (. 2)

ص 52. ج 1 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  (. 3)

نینچ شدوخ  بناـج  زا  رمعو  تسا  هدوـب  عورـشم  زیاـج و  یبـن  ناـمز  رد  هعتم  کـنیا  هب  دراد  ناـعذا  رمع  دوـخ  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال 
! دومن عونمم  مارح و  ار  هعتم  داد و  رارق  ار  یمکح 

تفالخ بصغ  زا  سپ  يریدغ  هقف  اب  تفلاخم  يوبن و  هقف  زا  فارحنا 

هب هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رصع  رد  زین  ناناملـسم  و  دندرک . عیرـشت  نانز  هعتم  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  لاعتم و  دنوادخ 
نآ هب  زین  رکبوبا  تفالخ  نامز  رد  دوب . لومعم  عورـشم و  مه  لمع  نیا  دوب  هدـنز  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  ات  و  دـندرک . یم  لمع  نآ 
یم لومعم  دنتـسناد و  یم  لالح  ار  نانز  هعتم  ناناملـسم  مه  زاب  تسـشن ،  وا  ياج  هب  رمع  تشذـگرد و  رکبوبا  یتقو  دـندرک . یم  لمع 

. دنتشاد

رفیک هب  ار  نآ  لماع  منک و  یم  عنم  ار  نآ  نم  هک  دوب  لالح  ربمغیپ  نامز  رد  هعتم  ود  تفگ :  ربنم  رد  درک و  نغدق  ار  نآ  رمع  دعب ، یلو 
 . تسا نانز  هعتم  يرگید  و  جح )  هرمع و  نیب  رد  ندرب  تذل   ) جح هعتم  یکی  مناسر :  یم 

َّنُهَروُُجا َّنُهُوتآَف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْـسا  اَـمَف  :) دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  تسا  هفیرـش  هیآ  نیا  ناـنز ،  هعتم  ندوب  حاـبم  يارب  میرک  نآرق  ّصن 
؛) ًهَضیرَف

(1 (.) دیهدب اهنآ  هب  دشاب ، یم  نانآ  دزم  هک  ار  ناشیا  رهم  تسا  بجاو  دیدش ، رادروخرب  نانآ  زا  هک  نانز  زا  کی  ره   : ) ینعی
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ِّرُحا َّنُهنَع و  یْهنا  انا  هللا  ِلوسر  ِدهع  یلع  َّنُک  ٌثالث  ساّنلا ! اهّیا  :» تفگ ربنم  يور  رب  باطخ  نب  رمع  دیوگ : یم  یجـشوق  دمحم  نب  یلع 
؛» 2 «» لمعلا ریخ  یلع  ّیح  جحلا و  هعتم  ءاسنلا و  هعتم  یه : َّنُهیلع و  بقاعا  َّنُهم و 

یم تازاجم  هب  ار  اـهنآ  هدـنهد  ماـجنا  منک و  یم  میرحت  یهن و  ار  اـهنآ  نم  هک  دوب  لـالح ]  ، ] ادـخ لوسر  ناـمز  رد  زیچ  هس  مدرم ! يا  »
یـصخش رظن  داهتجا و  میرحت ، نیا  دـنک : یم  دـیکأت  یچـشوق  لمعلاریخ .» یلع  ّیح  جـح و  هعتم  نانز ، هعتم  زا : دـنا  ترابع  اهنآ  مناسر .

امش رب  ار  تقوم  جاودزا  نم  : » تفگ رمع  هک  تسا  هدمآ  يرگید  لقنرد  تسا و  دایز  هراب  نیا  رد  هدراو  تایاور  تسا و  هدوب  مود  هفیلخ 
هدرک و یم  لمع  نآ  هب  زین  ربمایپ  هدوب و  موسرم  ربمایپ  نامز  رد  هچرگا  میامن ؛ یم  يراـج  ّدـح  نآ ، هب  هدـننک  لـمع  رب  منک و  یم  مارح 

راسگنـس ار  وا  تسا ، هدرک  ّتقوم  جاودزا  يدرم  هک  دـسرب  ربخ  نم  هب  رگا  « 3 . » تسا هدـش  لزان  نآ  ندوب  لالح  دروم  رد  زین  نآرق  هیآ 
«4 .« » درک مهاوخ 

باب 11ص16 ، یناود ياقآ  همجرت  ، یلماع نیدلا  فرش  دیس  ، صن لباقم  رد  داهتجا  (: 1)

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تایح  رد  يریدغ  هقف  نیبتو  يوبن  هقف 

. اَنَتَْعتُم َّلِحَتْسَی  َو  اَِنتَّرَِکب  ْنِمُْؤی  َْمل  ْنَم  اَّنِم  َْسَیل  مالّسلا  هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَق 

(1 .) ام ّتقوم  جاودزا  تیّلح  هب  زین  درواین و  نامیا  ام  تعجرب  سک  ره  تسین  ام  زا  تسا : هدومرف  مالّسلا : هیلع  قداص  ماما 

.... ٌلاَلَح اَهَّنَأ  ِینَرَبْخَأَف  ِهَْعتُْملا ، ِنَع  ُماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  : َلاَق ٍباَئِر  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع 

(2 .) تسا لالح  دندومرف : ، مدومن لاوس  هعتم  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : بائر  نب  یلع 
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ًهَْعتُم َجَّوَزَتَأ  َال  ْنَأ  ُْتفَلَح  ْدَقَف  ٌء  ْیَـش  ِهَْعتُْملا  َنِم  ِیُنلُخْدَی  ُهَّنِإ  مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأل  َلاَق  اَِنباَحْـصَأ  َضَْعب  َّنِإ  َلاَق  ٍِحلاَص  ُْنب  ُلیِمَج  َيَور 
. ُهَْتیَصَع ْدَقَف  َهَّللا  ِعُِطت  َْمل  اَذِإ  َکَّنِإ  مالّسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  ًاَدبَأ 

ما هدرک  دای  دنگوس  اذل  دلخیم ، نم  لد  رد  يزیچ  هعتم  زا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماماب  نایعیـش  زا  نت  کی  دـیوگ : حـلاص  نب  لیمج 
هدرک ار  وا  تیـصعم  سپ  يربن  اردـنوادخ  نامرف  وت  هاگره  دومرف : واب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  منکن ، راد  تّدـم  جاودزا  زگره  هک 

(3 .) یشاب

.... ّرب ْنِم  ٌّفَک  َلاَق  ًهَْعتُم  ُلُجَّرلا  ِِهب  ُجَّوَزَتَی  اَم  یَنْدَأ  َلاَقَف : ُلَوْحَْألا  ِناَمْعُّنلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َُهلَأَس 

؟ تسیچ درک  هعتم  ار  ینز  نآـب  ناوت  یم  هک  يزیچ  رتـمک  دیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  قداـص ) ماـما   ) ترـضح نآ  زا  لوحأ  ناـمعن  نب  دّـمحم 
(4 .) هدب نز  هب  مدنگ  یتشم  دومرف :

114 ص : ج 5 ، ردص ، یغالب ، داوج و  دمحمو  ربکا  یلع  يرافغ ، همجرت  هیقفلا /  هرضحی  نم ال  -1

166 ص : نتم ، هثیدحلا ،) ط -   ) دانسإلا برق  -2

462 ص : ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  -3

121 ص : ج 5 ، ردص ، یغالب ، داوج و  دمحمو  ربکا  یلع  يرافغ ، همجرت  هیقفلا /  هرضحی  نم ال  -4

وضو

هلآو هیلعو  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  يوبن  هقف 

ْدَق ٍماَِرب  ْنِم  ٍبَضْخِِمب  اَعَدَـف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِءوُضُو  ْنَع  ِِنئاَدَْـملِاب  ًاِّیلَع  َلَأَس  اًـلُجَر  َّنَأ  َهَتاَُـبن  ِْنب  ِغَبْـصَْألا  ِنَع  ِِّیْبلَْکلا  ِنَع  ٍدْعَـس  ُْنب  ُرَمُع  ٌرْـصَن 
َحَـسَم َو  ًاثاََلث  ًاثاََلث  ٌِّیلَع  َأَّضَوَتَف  ُلُجَّرلا  َماَقَف  هلآ »؟ هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِءوُضُو  ْنَع  ُلـِئاَّسلا  ِنَم  : » مالـسلا هیلع  ٌِّیلَع  َلاَـق  ُءاَْـملا  ُهَفَـصَن 

. ُأَّضَوَتَی ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتیَأَر  اَذَکَه  : » َلاَق َو  ًهَدِحاَو  ِهِسْأَِرب 
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: هتابن نب  غبصا  زا  یبلک ، زا  دعس ، نب  رمع  رصن :

نوچ  ) تساوخب و بآ  مین  تشت  یلع  دیـسرپ ، یلع  زا  ار  مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  ادـخ  ربماـیپ  نتفرگ  وـضو  یگنوـگچ  يدرم  نئادـم  رد 
هس یلع  هاگنآ  تساخرب . درم  نآ  دوب ؟ هدیسرپ  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  يوضو  یگنوگچ  هک  دوب  هک  تفگ : دندروآ )

(1 .) دریگ یم  وضو  نینچ  ادخ  ربمایپ  مدید  تفگ : دیشک و  حسم  راب  کی  شرس  رب  تخاس و  وضو  هس  هب 

، دوب رتراوازـس  نآ  يور  زا  حـسم  هب  اپ  فک  دوب  مدرم  يأر  هب  نید  راک  رگا  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  زا 
(2 «.) دومرف یم  حسم  اپ  يور  رب  هک  مدید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نم  یلو 

203 ص : نیفص ، هعقو  همجرت  نیفص /  راکیپ  - 1

212-211 ص : هعیش ، بهذم  ياههاگدید  ینابم و  هنیشیپ ، اب  ییانشآ  -2

تفالخ بصغ  زا  سپ  يریدغ  هقف  اب  تفلاخم  يوبن و  هقف  زا  فارحنا 

دومن قیدـصت  مه  رمع  دـمآ و  یم  رت  شوخ  ندرگ  رـس و  شوگ و  حـسم  اهاپ و  لسغ  ارم  تفگ : دوخ  تفالخ  مایا  رد  زور  کـی  رکبوبا 
یکی دنام و  وا  زا  مه  تعدب  نیا  دنیامن و  حسم  ار  ندرگ  رـس و  یناشیپ ، حسم  ياجب  دنیوشب و  ار  اهیاپ  حـسم ، ياج  هب  هک  دـندرک  مکح 

هک هفیطل  نیا  نیسحت  دنا و  هداد  رمع  هب  تبـسن  ار  تعدب  نیا  املع  زا  یـضعب  تسوا و  ياهتعدب  زا  زین  نیّفخ  رب  حسم  دش و  وا  نعاطم  زا 
(1 .) دنا هتخاس  کیرش  دوخ  اب  ندرب  نعط  نیا  باوث  نتخاس و  وضو  رد  ار  اهنیا  نایّنس 
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دومرف تسار  ادخ  تفگ : درامش  یم  بجاو  ار  اهاپ  نتسش  دوخ  هبطخ  رد  جاجح  دینش  یتقو  هک  تسا  هدش  تیاور  زین  کلام  نب  سنا  زا 
: دومرف دنوادخ  دیوگ ! یم  غورد  جاجح  و 

«. دییامن حسم  یگدمآرب  ود  ات  ناتیاهاپ  اهرس و  رب  «و 

«. تسا حسم  اهنت  بجاو  تسین ، بجاو  نتسش  اهاپ  دروم  رد  : » تفگ یم  دومن و  یم  حسم  شیوخ  ياهاپ  رب  زین  همرکع 

: تفگ یم  تسا  ّتنس  لها  فورعم  ياه  تیصخش  هتسجرب و  نیعبات  زا  هک  زین  یبعش 

«. درک لزان  ار  حسم  نامسآ  زا  لیئربج  »

«. تسا هتخاس  بجاو  ار  حسم  دنوادخ  : » تفگ یم  زین  هداتق 

. تسا هدوب  ناتساد  مه  وا  اب  زین  يرصب  نسح 

یلع نانمؤمریما  دندرمش  یم  بجاو  نآ  نتسش  ياج  هب  ار  اپ  حسم  هک  یناسک  سأر  رد 

ترضح نآ  ّتنس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  نیرتدنب  ياپ  نیرتانشآ و  ّتنس  لها  زا  يرایـسب  فارتعا  هب  هک  دوب  مالـسلا  هیلع 
، دوب رتراوازـس  نآ  يور  زا  حـسم  هب  اـپ  فک  دوب  مدرم  يأر  هب  نید  راـک  رگا  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  راوگرزب  نآ  زا  تسا . هدوب 

(2 «.) دومرف یم  حسم  اپ  يور  رب  هک  مدید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نم  یلو 

355 ص : صنلا ، هعیشلا ، هقیدح  -1

211 ص : هعیش ، بهذم  ياههاگدید  ینابم و  هنیشیپ ، اب  ییانشآ  -2

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تایح  رد  يریدغ  هقف  نیبتو  يوبن  هقف 

َّلَج َو  َّزَع  ُهَّللا  َرَمَأ  اَمَک  ِءوُضُْولا  ُغاَبْسِإ  ُهاَدُه  ُهَّللا  َداَرَأ  َو  اَِهب  َکَّسَمَتَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَِمل  ِنیِّدلا  ُِعئاَرَش  ِهِذَه  َلاَق : مالسلا  هیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِ 
اَّلِإ َءوُضُْولا  ُضُْقنَی  َال  َو  ٌِزئاَج  ِناَتَّرَم  َو  ًهَّرَم  ًهَّرَم  ِْنیَبْعَْکلا  َیلِإ  ِْنیَمَدَْقلا  َو  ِْسأَّرلا  ُحْسَم  َو  ِْنیَقَفْرِْملا  َیلِإ  ِْنیَدَْیلا  َو  ِهْجَْولا  ُلْسَغ  ِقِطاَّنلا  ِِهباَتِک  ِیف 
. ٍهَیِزُْجم ُْریَغ  ُُهتاَلَص  َو  َِّمتَی  َْمل  ُهُؤوُضُو  َو  َُهباَتِک  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ََفلاَخ  ْدَقَف  ِْنیَّفُْخلا  یَلَع  َحَسَم  ْنَم  َو  َُهباَنَْجلا  َو  ُِطئاَْغلا  َو  ُمْوَّنلا  َو  ُحیِّرلا  َو  ُلْوَْبلا 

111 ص :
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هتـساوخ ار  وا  تیاده  دنوادخ  هدش و  اهنآ  دنبیاپ  دـهاوخب  هک  یـسک  يارب  تسا  نید  تاروتـسد  اه  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ره يور و  نتـسش  دروآ  ياجب  لماک  روطب  تسا  هدومرف  روتـسد  دوخ  يایوگ  باتک  رد  لج  زع و  يادـخ  هک  يروط  نآ  ار  وضو  دـشاب :

لطاب ار  ءوضو  تسا و  زیاج  زین  راب  ود  راب و  کی  مادـک  ره  اپ  تشپ  ناوختـسا  یگدـمآرب  ات  ار  اپ  ود  رـس و  حـسم  جـنرآ و  اـت  تسد  ود 
ادخ اب  دشکب  حسم  شیاه  شفک  يور  زا  هک  یسک  تبانج و  طئاغ و  باوخ و  دیآ و  یم  نوریب  صخش  زا  هک  يداب  لوب و  رگم  دنکیمن 

. دنک یمن  تیافک  شزامن  تسین و  تسرد  شیوضو  تسا و  هدرک  تفلاخم  وا  نآرق  لوسر و  و 

729 ص : ج 2 ، يرهف ، همجرت  لاصخلا / 

بارش

هلآو هیلعو  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  يوبن  هقف 

درنلا عیب  نع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یهن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلا  یهانم  ثیدح  یف  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریمأ  نع 
اهیرتشم و اهعئاب و  اهیقاس و  اهبراش و  اهرـصاع و  اهـسراغ و  رمخلا و  هَّللا  نعل  مالـسلا  هیلع  لاـق  رمخلا و  یقـسی  نأ  رمخلا و  يرتشی  نأ  و 

. هیلإ هلومحملا  اهلماح و  اهنمث و  لکآ 

: دنک یم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  یهن  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

: دومرف درک و  یهن  بارش  ندناشون  بارش و  شورف ) و   ) دیرخ درن و  شورف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

لمح هدننک و  لمح  نآ و  نمث  هدنروخ  رادیرخ و  هدنـشورف و  یقاس و  هدنـشون و  هدنزاس و  نآ و  ِتخرد ]   ] هدـنناشن بارـش و  دـنوادخ 
(.« درک تنعل  ای   ) دنک تنعل  ار  شیوس  هب  هدش 

112 ص :
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343 ص : ج 22 ، هعیشلا ،) ثیداحأ  عماج  همجرت   ) هعیش هقف  عبانم 

تفالخ بصغ  زا  سپ  يریدغ  هقف  اب  تفلاخم  يوبن و  هقف  زا  فارحنا 

ُْلق ِرِْـسیَْملاَو  ِرْمَخلا  ِنَع  َکَنُولئْـسَی  : ) دـیامرف یم  هک  تسا  هفیرـش  هیآ  نیا  تسخن :  دومرف : لزان  هیآ  هس  بارـش  نوماریپ  لاـعتم  دـنوادخ 
لوق هب   ) یعفانم یگرزب و  هانگ  ود ، نیا  رد  وگب  دـننک ، یم  لا  ؤس  رامق  بارـش و  هب  عجار  وت  زا   : )) ینعی ؛ ) ِساّنِلل ُِعفانَم  َو  ٌریبَک  ٌْمِثا  اـمِهیف 

 (. تسه مدرم  يارب  نآ )  نایرتشم 

داتـسیا و زامن  هب  دیـشون و  بارـش  يدرم  دـنتفگ ، كرت  ار  نآ  یـضعب  دندیـشون و  یم  بارـش  ناناملـسم  زا  یخرب  ماگنه ،  نآ  رد  مود : 
( َنولوُقَت ام  اوُمَْلعَت  یّتَح  يراکُـس  ُْمْتنأ  َو  هولَّصلا  اُوبَْرقَتال  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّی  َا  اـی  : ) دومرف لزاـن  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  دـنوادخ  تفگ .  نایذـه 

(. دینک یم  هچو   ) دییوگ یم  هچ  دینادب  ات  دیوشن  کیدزن  زامن  هب  یتسم  لاح  رد  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   : ) ینعی ؛

هتفگ هب  هکنیا  ات  . دندومن كرت  دندوب ، هدرک  كرت  هک  ییاهنآ  دندیـشون و  بارـش  يا  هدـع  مه  زاب  هفیرـش ،  هیآ  نیا  لوزن  زا  دـعب  موس : 
تسشن سپس  تسکش !  دز و  فوع  نب  نمحرلادبع  رس  هب  نآ  اب  تفرگ و  ار  يرتش  ناوختسا  دیـشون و  بارـش  باطخلا  نبرمع  نیخروم 

. درک ییارس  هحون  ردب ، ناگتشک  رب  رفعی ، نبدوسا  رعش  اب  و 

هب ار  شیادر  فارطا  دوب و  نیگمـشخ  تخـس  هک  یلاـح  رد  دـش ، شرازگ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هب  بلطم  نیا  هک  یتقو 
. دز رمع  هب  تشاد  تسد  رد  هک  يزیچ  اب  دیشک  یم  هتفرگ و  تسد 

113 ص :
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مُکَْنَیب َِعقُوی  نَا  ُناـطیَّشلا  ُدـیُری  اـمَّنِا  دـش : لزاـن  هفیرـش  هیآ  نیا  سپ  شربمغیپ !  مشخ  ادـخ و  مشخ  زا  مرب  یم  هاـنپ  ادـخ  هب  تفگ :  رمع 
؛ ) َنوُهَْتنُم ُْمْتن  ْلَهَف أ  ِهالَّصلا  ِنَع  َو  ِهّللا  ِرْکِذ  نع  مُکَّدُصَی  َو  ِرِْسیَْملاَو  ِرْمَْخلا  ِیف  َءاضْغَْبلا  َو  هَوادَْعلا 

ایآ دراد ، زاب  زامن  ادـخ و  دای  زا  ار  امـش  دـنک و  داجیا  هنیک  ینمـشد و  رامق ، بارـش و  هلیـسو  هب  امـش  ناـیم  دـهاوخ  یم  ناطیـش   : ) ینعی
.)؟ دینک یمن  يراددوخ 

 ! میدرک يراددوخ  میدرک ،  يراددوخ  تفگ :  رمع 

 ، يرـشخمز رارب ) الا  عیبر   ) زا ار  نآ  زین  نّنـست  لها  رگید  ناگرزب  زا  یهورگ  تسا .  هدـمآ  فرطتـسملا )   ) باتک رد  هنیعب ،  ناتـساد  نیا 
. دنا هدرک  لقن 

، دنک یم  تیاور  رِْـسیَْملاَو ) ِرْمَْخلا  ِیف  َءاضغَْبلاَو  َهَوادَْـعلا  ُمُکَْنَیب  َِعقُوی  نَا  ُناطیَّشلا  ُدـیُری  امَّنِا   : ) هیآ ریـسفت  رد  يزار  رخف  ار  نآ  زا  یتمـسق 
باطخ نب  رمع  دـش ، لزان  يراکُـس )  ُْمْتن  َا  َو  َهولَّصلا  اُوبَْرقَت  ـال  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّی  َا  اـی   : ) هیآ یتقو  هک  تسا  ثیدـح  رد  دـیوگ : یم  نوچ 

يراددوخ ایادخ ! تفگ :  رمع  دیدرگ ، لزان  ُناْطیَّشلا )... ُدیُری  امَّنِا   : ) هیآ نوچ  روایب ، ینـشور  نایب  بارـش  هرابرد  ام  يارب  ایادخ  تفگ : 
 ! میدرک

باب 14ص14 ، یناود ياقآ  همجرت  ، یلماع نیدلا  فرش  دیس  ، صن لباقم  رد  داهتجا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تایح  رد  يریدغ  هقف  نیبتو  يوبن  هقف 

َُّمث ًاقَلَغ  ِباَْبِلل  َلَعَج  َُّمث  ًابَاب  ِْتیَْبِلل  َلَعَج  َُّمث  ًاْتَیب  ِهَیِـصْعَْمِلل  َلَعَج  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق : مالّـسلا  امهیلع  اَمِهِدَحَأ  ْنَع  ٍْبیَعُـش  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع 
.. ُرْمَْخلا ِهَیِصْعَْملا  ُحاَتْفِمَف  ًاحاَتْفِم  ِقَلَْغِلل  َلَعَج 

: هک تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  دمحم  ماما  زا  بیعش ، نب  بوقعی 

114 ص :
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، تسا هداد  رارق  يدـیلک  لفق ، نآ  يارب  یلفق و  رد ، نآ  يارب  يرد و  هناخ  نآ  يارب  و  يا ، هناخ  ناهانگ ، یمامت  يارب  لج  زع و  دـنوادخ 
. تسا يراوخبارش )  ) بارش و ناهانگ ، یمامت  دیلک  و 

618 ص : لامعألا ، باوث  همجرت  ناهانگ /  رفیک  اهیکین و  شاداپ 

زامن رد  فتکت 

هلآو هیلعو  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  يوبن  هقف 

ترـضح نآ  زا  ام  زا  شیپ  ام و  زا  شیب  هک  وت  هچ ؟ يارب  دنتفگ : منک ؟ هاگآ  ربمایپ  زامن  تیفیک  زا  ار  امـش  ایآ  تفگ : يدعاس  دـیمحوبا 
: تفگ نک . نایب  سپ  دنتفگ : يرآ . تفگ : يا !؟ هتشادن  یهارمه  تیعبت و 

همه ات  تفگ  یم  ریبکت  سپـس  دروآ ، یم  الاب  دوخ  شود  ربارب  ات  ار  اه  تسد  داتـسیا ، یم  زامن  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یتقو 
عوکر هب  سپـس  دروآ ، یم  الاب  اه  شود  ربارب  ات  ار  اه  تسد  تفگ و  یم  ریبکت  درک . یم  دمح  تئارق  تفرگ ، یم  مارآ  رارق و  شیاضعا 

: تفگ یم  درک و  یم  دنلب  رس  تشاد ، یم  هگن  لداعتم  ار  شرس  تشاذگ و  یم  اهوناز  رب  ار  اه  تسد  فک  تفر ، یم 

... دروآ و یم  الاب  اه  شود  يذاحم  ات  ار  اه  تسد  هدِمَح ،» نَِمل  هللا  َعِمَس  »

274 ص : نیقیلا ،) قحلا  یلا  نیدشرملا  لیلد  باتک  همجرت  هصالخ   ) هعیش دیاقع  يامیس  هدیزگ  همانسرد 

تفالخ بصغ  زا  سپ  يریدغ  هقف  اب  تفلاخم  يوبن و  هقف  زا  فارحنا 

. تسا هتفرگ  مجع  يارسا  زا  ار  نآ  هک  تسا  باطخ  نب  رمع  مود ، ۀفیلخ  ياهتعدب  زا  زین  فتکت  هک  هدش  هتفگ 

يرگید رب  ار  اهتـسد  وا  لباقم  رد  نانآ  دندروآ ، رمع  دزن  ار  مجع  يارـسا  هک  یماگنه  تسا ، هدـش  تیاکح  ( 1 :) دیوگ یم  یفجن  قّقحم 
. دنداد رارق 

راک نیا  زا  رمع  میهد ، یم  ماجنا  ناهاشداپ  لباقم  رد  عضاوت  عوضخ و  يارب  ار  راک  نیا  ام  دـنداد : خـساپ  نانآ  دیـسرپ ، ار  نآ  لـیلد  رمع 
! درک تلفغ  عرش  رد  سوجم  هب  هباشت  یتشز  زا  داد و  ماجنا  دنوادخ  ربارب  رد  زامن  رد  ار  نآ  دمآ و  ششوخ 

115 ص :
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ص 1 ج 11 ، مالکلا ، رهاوج  -1

نیدلا مجن  یسبط ، هللا  تیآ  هدنسیون  ریفکت ،) لاسرا و   ) زاب ای  هتسب  تسد  اب  زامن 

21 نیسح ص : دمحم  يزاریش ، مجرتم :

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تایح  رد  يریدغ  هقف  نیبتو  يوبن  هقف 

 . هَِعباَصَأ َّمَض  ْدَق  ِْهیَذِخَف  یَلَع  ًاعیِمَج  ِْهیَدَی  َلَسْرَأَف  ًابِصَْتنُم  ِهَْلبِْقلا  َِلبْقَتْسُم  َماَق  یَّلَص  اََّمل  ُهَّنَأ  ٍثیِدَح  ِیف  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 

داد و یم  رارق  دوخ  ياهنار  رب  ار  شناتسد  هلبق  هب  ور  داتسیا ، یم  زامن  هب  هاگره  هک  تسا  هدش  لقن  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
(1 .) درک یم  عمج  زین  ار  شناتشگنا 

َّنِإَف یَنُْمْیلا  یَلَع  يَرُْـسْیلا  َال  َو  يَرُْـسْیلا  یَلَع  یَنُْمْیلا  َكَدَـی  ْعَضَت  اَلَف  ِهاَـلَّصلا  ِیف  ًاـِمئاَق  َْتنُک  اَذِإ  َلاَـق : ُهَّنَأ  مالـسلا  هیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع 
. هاَلَّصلا ِنَع  َکَسْفَن  َلَغْشَی  َال  ْنَأ  يَرْحَأ  ُهَّنِإَف  ًالاَسْرِإ  اَمُْهلِسْرَأ  ْنَِکل  َو  ِباَتِْکلا  ِلْهَأ  ُریِفْکَت  َِکلَذ 

رب ار  دوخ  تسار  تسد  يداتسیا ، زامن  هب  هاگره  دومرف : ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرـصم ، نامعن  یـضاق 
رتراوازـس نآ  سپ  رادـهگن ، زاب  ار  نآ  هکلب  تسا و  باتک  لها  ریفکت  لـمع ، نیا  نوچ  راذـگم ، تسار  رب  ار  دوخ  پچ  تسد  اـی  پچ و 

! ینکن لوغشم  زامن  رد  ار  دوخ  هک  نیا  ات  تسا ،

511 ص : ج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  -1

421 ص : ج 5 ، لئاسملا ، طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم  -2

ممیت

هلآو هیلعو  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  يوبن  هقف 

: دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ...؛  دـندومن لاوس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ممیت  هوحن  هراب  رد  رـسای  راـمع  رمع و 
 ... ینک حسم  ار  تیاهتسد  تشپ  تروص و  ینزب و  نیمز  هب  ار  تیاهتسد  هک  تسا  یفاک   ( ممیت يارب  )

116 ص :
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باب 14ص2 ، یناود ياقآ  همجرت  ، یلماع نیدلا  فرش  دیس  ، صن لباقم  رد  داهتجا 

تفالخ بصغ  زا  سپ  يریدغ  هقف  اب  تفلاخم  يوبن و  هقف  زا  فارحنا 

یتقو دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : ) دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  دروآ  رظن  هب  ار  هدـئام  هروس  هدـنناوخ  هک  تسا  یفاک  هراب  نیا  رد 
ار دوخ  دیـشاب  بنج  رگا  و  دینک ، حسم  اپ  یگدـمآرب  ات  ار  اهاپ  رـس و  دـییوشب و  قفرم  ات  ار  ناتیاهتـسد  اهتروص و  دـیتساخرب ، زامن  يارب 

لـصاح سامت  نانز  اب  ای  هداد  تسد  یتجاح  ياضق  ار  امـش  زا  یکی  ای  دـیدوب  رفاسم  ای  دیـشاب  رامیب  هچنانچ  و  دـینک ) لسغ   ) دـینک كاپ 
( . دینک حسم  نادب  ار  دوخ  ياهتسد  اهتروص و  دییامن و  مّمیت  كاپ  كاخ  اب  دیدرکن ، ادیپ  بآ  هب  یسرتسد  دیا و  هدرک 

رگم زین ، تبانج  لاح  اب  دییوگ و  یم  هچ  دینادب  ات  دـیوشن  کیدزن  زامن  هب  یتسم  لاح  رد  نامیا !  لها  يا  : ) دـیامرف یم  ءاسن  هروس  رد  و 
نانز اب  ای  دـمآ ، شیپ  یتجاح  ياضق  امـش  زا  یکی  يارب  ای  رفاسم  ای  دـیدوب  رامیب  هچنانچ  و  دـینک . لسغ  هکنیا  اـت  دیـشاب ، رذـگهر  هکنیا 

هدنزرمآ هدنشخب و  دنوادخ  دییامن . حسم  ار  ناتیاهتـسد  اهتروص و  دینک و  ممیت  كاپ ،  كاخ  اب  سپ  دیتفاین ، بآ  دیدوب و  هتفرگ  سامت 
 (. تسا

هراب نیا  رد  یفلاخم  باطخ ،  نب  رمع  زا  ریغ  تسا و  نیملـسملا  دـنع  عامجا  هلئـسم  نیا  و  تسا .  ناوارف  هراب  نیا  رد  زین  حیحـص  تایاور 
هب یـسرتسد  هکنیا  ات  تسا !!  طقاس  بجاو ،  زامن  دوبن ، دوجوم  بآ  یتقو  تسا :  هداد  اوتف  يو  هک  تسا  روهـشم  اریز  تسا !  هدـشن  لـقن 

!!؟ دینک ادیپ  بآ 

117 ص :
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يدرم هک :  هدومن  لقن  شردپ  زا  وا  هدومن و  تیاور  يزبا ،  نب  نمحرلادبع  نب  دیعس  زا  ممیت )  باب  رد   ) دوخ حیحص  رد  ملسم  يراخب و 
یمن دای  هب  تفگو :  دوب  رـضاح  رـسای  رامع   ! ناوخن زامن  تفگ :  رمع  ؟  ما هدرکن  ادـیپ  بآ  ما و  هدـش  بنج  نم  تفگ :  دـمآ و  رمع  دزن 

نم اما  يدناوخن ،  زامن  وت  میدرکن ،  ادیپ  بآ  هب  یـسرتسد  میدـش و  بنج  ود  ره  میدوب ،  هتفر  گنج  هب  يرکـشل  رد  وت  نم و  هک  يروآ 
ینزب و نیمز  هب  ار  تیاهتـسد  هک  تسا  یفاک  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  سپـس  مدرازگ .  زامن  مدرک و  دولآ  كاخ  ار  دوخ 

!؟  منک یمن  لقن  ار  نیا  یهاوخ  یم  رگا  تفگ :  رامع   ! سرتب ادخ  زا  رامع ! يا  تفگ :  رمع  ؟  ینک حسم  ار  تیاهتسد  تشپ  تروص و 

باب 14ص2 ، یناود ياقآ  همجرت  ، یلماع نیدلا  فرش  دیس  ، صن لباقم  رد  داهتجا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تایح  رد  يریدغ  هقف  نیبتو  يوبن  هقف 

ٍرِساَی َْنب  َراَّمَع  َّنِإ  َلاَقَف  ِمُّمَیَّتلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِزاَّزَْخلا  َبوُّیَأ  ِیبَأ  ْنَع  َُسنُوی  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ُْنب  ُِّیلَع 
ُهَدَـی َعَضَوَف  ُمُّمَیَّتلا  َْفیَک  َُهل  ُْتلُقَف  ُهَّباَّدـلا  ُکَّعَمَتَت  اَمَک  َتْکَّعَمَت  ُراَّمَع  اَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َُهل  َلاَقَف  ُهَّباَّدـلا  ُکَّعَمَتَت  اَمَک  َکَّعَمَتَف  ٌَهباَنَج  ُْهَتباَصَأ 

الِیلَق ِّفَْکلا  َقْوَف  َحَسَم  َُّمث  ُهَهْجَو  َحَسَمَف  اَهَعَفَر  َُّمث  ِحْسِْملا  یَلَع 

دیبوک و سالپ  يور  ار  دوخ  تسد  هَّللا  دبع  وبا  دیهد ؟ حرـش  ار  ممیت  یگنوگچ  متفگ : قداص  هَّللا  دـبع  وبا  هب  نم  : دـیوگ زازخ  بویا  وبا 
. دومن حسم  ناتشگنا  فرط  هب  تسد  چم  زا  ار  اهتسد  تشپ  نآ  زا  دعب  درک و  حسم  نآ  رابغ  اب  ار  دوخ  تروص 

118 ص :

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تایح  رد  يریدغ  هقف  نیبتو  يوبن  www.Ghaemiyeh.comهقف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 142 

http://www.ghaemiyeh.com


76 ص : ج 2 ، یفاک ، هدیزگ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  رهج 

هلآو هیلعو  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  يوبن  هقف 

. میحرلا نمحرلا  هّللا  مسبب  هالصلا  یف  رهجی  ملس  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  ناک  لاق : هریره  یبأ  نع  ریبکلا » ننسلا   » یف یقهیبلا  يور 

، يدتها دقف  بلاط  یبأ  نب  یلعب  هنید  یف  يدتقا  نم  و  رتاوتلاب ، تبث  دقف  هیمـستلاب  رهجی  ناک  هنع  هّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  نأ  امأ  و 
. راد ثیح  یلع  عم  قحلا  ردأ  مهللا  مالسلا : هیلع  هلوق  هیلع  لیلدلا  و 

. دندومرف یم  تئارق  دنلب  ار  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  زامن  رد  ربمایپ  : هکدنک یم  تیاور  هریرهوبا  زا  ریبکلا  ننس  رد  یقهیب 

تـسا یبلطم  نیا  دندناوخ و  یم  دنلب  ار  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  : هکدـنک یم  لقن  همادا  رد  يزاررخف  و 
. تسا هتفای  تیاده  قیقحت  هب  دنک  ادتقا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  شنید  رد  سک  ره  .و  تسا هدیسر  تابثا  هب  رتاوت  هب  هک 

180 ص : ج 1 ، يزار ، رخف  ، بیغلا حیتافم 

تفالخ بصغ  زا  سپ  يریدغ  هقف  اب  تفلاخم  يوبن و  هقف  زا  فارحنا 

عوکرلا و یلإ  ضفخلا  دنع  ربکی  مل  و  میحرلا ، نمحرلا  هّللا  مسب  أرقی  مل  و  مهب ، یلـصف  هنیدملا  مدق  هیواعم  نأ  هدانـسإب ، یعفاشلا  هاور  ام 
عوکرلا و دنع  ریبکتلا  نیأ  و  میحرلا ؟ نمحرلا  هّللا  مسب  نیأ  هالصلا ، انم  تقرس  هیواعم ، ای  راصنألا  نورجاهملا و  هادان  ملـس  املف  دوجـسلا ،

، ریبکتلا هیمستلا و  عم  هالصلا  داعأ  هنإ  مث  دوجسلا ؟

نم هباحـصلا  لک  دـنع  ررقتملا  رمألاک  ناک  هیمـستلاب  رهجلا  نأ  الولف  هکوشلا  دـیدش  هوقلا  میظع  ًاناطلـس  ناـک  هیواـعم  نإ  یعفاـشلا : لاـق 
. هیمستلا كرت  ببسب  هیلع  راکنإلا  راهظإ  یلع  اوردق  امل  الإ  راصنألا و  نیرجاهملا و 

119 ص :
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!و درکن تئارق  ار  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  اما  دناوخ  زامن  مدرم  يارب  دش و  هنیدمرهش  دراو  هیواعم  : هک هدومن  تیاور  شدانـسا  هب  یعفاش 
يا هک  دـندومن  ضارتعا  وا  هب  راـصنا  نیرجاـهم و  داد  ار  زاـمن  مالـس  هک  یماـگنه  ! تفگن ریبکت  دوجـسو  عوکر  يارب  ندـش  مخ  ماـگنه 

ار زامن  هیواعم  سپـس  ؟ دش هچ  دوجـس  عوکر و  دزن  ریبکت  ؟و  یتفگن ارچ  ار  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  سپ  !؟ يدیدزد ام  زا  ار  زامن  ، هیواعم
. دومن هداعا  ریبکت  میحرلا و  نمحرلا  هّللا  مسب  اب 

ملسم و يرما  هباحـص  دزن  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هب  رهج  رگا  تشاد و  یتردق  ابو  تمظع  اب  یتنطلـس  هیواعم  : هکدریگ یم  هجیتن  یعفاش 
. دنتشادن ار  هیواعم  هب  ضارتعا  تارج  دوبن  هدش  تباث 

180 ص : ج 1 ، يزاررخف ، ، بیغلا حیتافم 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تایح  رد  يریدغ  هقف  نیبتو  يوبن  هقف 

ِنمْحَّرلا ِهَّللا  ِمِْسب  ِب  َرَهَج  اَهِیف  ُرَهُْجی  َال  ٌهاَلَـص  َْتناَـک  اَذِإ  َناَـکَف  ًاـماَّیَأ  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  َْفلَخ  ُْتیَّلَـص  َلاَـق : ِلاَّمَْجلا  َناَْوفَـص  ْنَع 
. ًاعیِمَج ِْنیَتَروُّسلا  ِیف  ُرَهْجَی  َناَک  َو  ِمیِحَّرلا 

. مدناوخ تعامج  زامن  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبع  وبا  اب  زور  دنچ  : هکدنک یم  لقن  لامج  ناوفص 

دناوخ یم  هتسهآ  ار  دمح  هروس  ِمیِحَّرلا و  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  تفگ : یم  دنلب  يادص  اب  هَّللا  دبع  وبا  دش ، یم  رـصع  رهظ و  زامن  هک  یعقوم 
: تفگ یم  دنلب  يادص  اب  سپس 

. درک یم  توالت  نآرق  هروس  کی  هتسهآ  ِمیِحَّرلا و  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

315 ص : ج 3 ، هیمالسإلا ،) ط -   ) یفاکلا

رفس رد  زامن  ندناوخ  مامت 

هلآو هیلعو  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  يوبن  هقف 

ٌء. يَِرب  ُْهنِم  ِهَّللا  َیلِإ  اَنَأَف  ًاَعبْرَأ  ِرَفَّسلا  ِیف  یَّلَص  ْنَم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

120 ص :
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رد نم  دـنکن  هاتوک  ار  نآ  دـناوخب و  تعکر  راهچ  ار  یتعکر ) راـهچ   ) زاـمن ، رفـس رد  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
(. درک مهاوخن  دنوادخ  دزن  ار  وا  تعافش  و   ) مرازیب وا  زا  دنوادخ  هاگشیپ 

117 ص : ج 2 ، يرافغ ، همجرت  - هیقفلا هرضحی  نم ال 

تفالخ بصغ  زا  سپ  يریدغ  هقف  اب  تفلاخم  يوبن و  هقف  زا  فارحنا 

 . میدمآ هکم  هب  يو  اب  مه  ام  دمآ ، جح  هب  هیواعم  یتقو  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  ریبز  هّللادـبع  نبدابع  زا  هیواعم  ثیدـح  زا  لبنح  دـمحا 
مادک ره  ار  اشع  رـصع و  رهظ ، دمآ ، یم  هکم  هب  دناوخ و  یم  مامت  ار  زامن  یتقو  نامثع  یلو  دـناوخ ، تعکر  ود  ام  اب  ار  رهظ  زامن  هیواعم 

رهظ ام  اب  هیواعم  یتقو  تهج  نیمه  هب  دـناوخ . یم  مامت  ار  زامن  تافرع  رد  اجنآ و  رد  دـمآ  یم  ینم  هب  نوچ  و  درازگ . یم  تعکر  راهچ 
. دناسرن نایز  نامثع )   ) تیومع رسپ  هب  وت  ردقب  سکچیه  دنتفگ : دنتفر و  وا  شیپ  نامثع  نب  ورمع  مکح و  ناورم  دناوخ ، تعکر  ود  ار 

بلطم عقاو  رگم  امـش ! رب  ياو  تفگ :  هیواعم  ؟ دناوخ یم  مامت  ار  زامن  رفـس  رد  وا  هک  یناد  یمن  رگم  دنتفگ : ؟  ینایز هچ  تفگ :  هیواعم 
نامثع تیومع  رسپ  یلو  دنتفگ : اهنآ   . مدناوخ رصق  رمع  رکبوبا و  ربمغیپ و  اب  ار  رصع  رهظ و  نم  مداد .  ماجنا  نم  هک  تسا  يزیچ  زا  ریغ 

ود ار  رهظ  یلو  دـناوخ  تعکر  راهچ  ار  رـصع  زامن  تفر و  مه  هیواعم   ! تسا بیع  يو  يارب  وا  اب  وت  تفلاـخم  دـناوخ و  یم  ماـمت  ار  نآ 
. دوب هدناوخ  تعکر 
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باب 17ص25 ، یناود ياقآ  همجرت  ، یلماع نیدلا  فرش  دیس  ، صن لباقم  رد  داهتجا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تایح  رد  يریدغ  هقف  نیبتو  يوبن  هقف 

ْنِإ َو  ُمَدْقَت  َنیِح  َهاَلَّصلا  َِّمتَأَف  ٍماَّیَأ  َهَرَشَع  َماَقُْملا  ُدیُِرت  َْتنَأ  َو  ًادََلب  َْتلَخَد  اَذِإ  َلاَق : ُهَّنَأ  مالّسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍبْهَو  ُْنب  ُهَیِواَعُم  َيَور  َو 
. رِّصَقَف ِهَرَشَْعلا  َنُود  َماَقُْملا  َْتدَرَأ 

زور هد  یشاب  هتساوخ  يوش و  دراو  يرهـشب  رفـس  رد  هاگ  ره  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بهو  نب  هیواعم 
ار زامن  سپ  ینامب  اجنآ  زور  هد  زا  رتمک  یهاوخب  هچنانچ  و  ناوخب ، مامت  ار  زامن  ندـش  دراو  ماـگنه  زا  تروص  نیا  رد  یناـمب  اـجنآ  رد 

(. ناوخب تعکر  ود  ار  یتعکر  راهچ  ياهزامن  ینعی   ) ناوخب رصق 

115 ص : ج 2 ، يرافغ ، همجرت  - هیقفلا هرضحی  نم ال 

 ( مهبولق هفل  ؤم   ) مهس طاقسا 

باب زا  اجنیا  رد  ام  هک  دینک  عوجر  یلماع  نیدـلا  فرـش  دیـس  صن  لباقم  رد  داهتجا  باتک  هب  رتشیب  قیقحت  يارب  هک  تسا  ددـعتم  دراوم 
 ( مهبولق هفل  ؤم   ) مهس طاقسا   : مینک یم  افتکا  نآ  زا  دروم  کیرکذ  هب  هنومن 

اجنآ تسا .  هداد  رارق  تاکز  رد  یمهس  درک ، بلج  مالـسا  يوس  هب  ار  اهنآ  ياهلد  دیاب  هک  يدارفا  يارب  دیجم ، نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 
ِلیبَّسلا ِْنباَو  َهّللا  یبَس ل  یفَو  َنیمِراْغلاَو  ِباقِّرلا  ِیفَو  ْمُُهبُوُلق  ِهَفَّلَؤُْملاَو  اْهیَلَع  َنیِلماْعلاَو  ِنیکاسَْملاَو  ِءارقُْفِلل  ُتاقَدَّصلا  اَـمَّنِا  :) دـیامرف یم  هک 

؛ ) ٌمیکَح ٌمیلَع  ُهّللاَو  ِهّللا  َنِم  ًهَضیرَف 

فرصو نارادماو ،  ناگدرب و  يدازآ  و  درک ، بلج  ار  ناشیاهلد  دیاب  هک  یناسک  اهنآ و  نالماع  نادنمتسم و  ارقف و  يارب  تاکز   : ) ینعی
 (. تسا میکح  اناد و  يزیچ ،  ره  هب  تبسن  دنوادخ  و  تسا .  یهلا  هضیرف  کی  نیا  تسا ،  ناگدنام  هار  رد  ادخ و  هار  رد  نآ 
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نانیا درک و  بلج  مالسا  يوس  هب  ار  اهنآ  ياهلد  دوب  مزال  هک  داد  یم  يدارفا  هب  ار  تاکز  زا  مهـس  نیا  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ 
یخرب دنوش . ناملـسم  ات  داد  یم  صاصتخا  اهنآ  هب  ار  لام  زا  یکدنا  ربمغیپ  هک  دندوب  برع  فارـشا  اهنآ  زا  يا  هدع  دندوب : فنـص  دنچ 
تـسد هب  يدایز ،  شـشخب  اب  ار  ناشیا  ياهلد  هک  دوب  مزال  دنتـشاد و  یفیعـض  تاّین  یلو  دـندروآ ، یم  مالـسا  هک  دـندوب  یمدرم  رگید ،

دروم هک  دندوب  یناسک  زین  رگید  یضعب  سادرم  نب  سابع  سباح و  نب  عرقا  نصح ،  نب  هنییع  هیواعم ،  شرـسپ  نایفـسوبا ،  دننام  دروآ ؛
. دننک ادیپ  شیارگ  مالسا  هب  اهنآ  دننام  برع ،  لاجر  زا  يرگید  دارفا  هلیسو  نیدب  ات  دنتفرگ  یم  رارق  ششخب 

ؤم ) زا رگید  یخرب  دومرف .  یم  اطع  دوب  يو  صلاخ  لام  هک  سمخ  زا  مشـش  کی  لّوا ،  هتـسد  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  ایوگ 
. دندرک یم  بلج  راّفک ، اب  گنج  روظنم  هب  ار  ناشیا  ياهلد  تاکز ،  زا  يرادقم  اب  هک  دندوب  یناسک  مهبولق )  هفل 

تسیاب یم  هک  یناسک  اب  ار  شور  نیا   ، تفاتش یقاب  ناهج  هب  هک  ینامز  ات  روکذم ، هفیرش  هیآ  لوزن  ماگنه  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ 
هب دوخ  زا  دـعب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا  ربـمغیپ  نیملـسم ،  فیاوط  هّیلک  عاـمجا  هب  ،و  داد همادا  مهبولق )  هفل  ؤم  ) دوـش بلج  ناـشیاهلد 

. دنک فذح  ار  مهس  نیا  هک  دادن  هزاجا  سکچیه 

. دـنتفر يو  دزن  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  نامز  دـننام  دوخ ، مهـس  تفایرد  يارب  هتـسد  نیا  دـمآ ، راـک  يور  رکبوبا  هک  یماـگنه  یلو 
یلو دـنک ، یهاوگ  ار  نآ  ات  دـنداد  ناشن  رمع  هب  ار  رکبوبا  نامرف  اهنآ  دـنراد . تفایرد  ار  دوخ  مهـس  اـهنآ  هک  تشون  یناـمرف  زین  رکبوبا 
رگا تسا .  هتخاس  زاین  یب  امـش  زا  هتـشاد و  گرزب  ار  مالـسا  دنوادخ  میرادن .  امـش  هب  يزاین  ام  تفگ  درک و  هراپ  ار  رکبوبا  نامرف  رمع 

میهد یم  ریشمش  اب  ار  امش  خساپ  هنرگ ،  و  میرادن ،  امش  هب  يراک  دیروایب ، مالسا 
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رمع لمع  هنوگ  نیدبو  تسا !  هفیلخ  وا  ادخ  تساوخ  هب  تفگ :  رکبوبا  ؟ رمع ای  یتسه  وت  هفیلخ  ایآ  دـنتفگ : دنتـشگرب و  رکبوبا  دزن  اهنآ 
یناسک اب  ار  شور  نیا   ، تفاتش یقاب  ناهج  هب  هک  ینامز  ات  روکذم ، هفیرـش  هیآ  لوزن  ماگنه  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  درک  اضما  ار 

 - هلآو هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  نیملـسم ،  فیاوط  هّیلک  عامجا  هب  و  داد ، همادا   ( مهبولق هفل  ؤم  ) دوش بلج  ناشیاهلد  تسیاب  یم  هک 
. دنک فذح  ار  مهس  نیا  هک  دادن  هزاجا  سکچیه  هب  دوخ  زا  دعب 

باب 5ص7 ، یناود ياقآ  همجرت  ، یلماع نیدلا  فرش  دیس  ، صن لباقم  رد  داهتجا 

نآ هب  طوبرم  تایآ  نییبت  ریدغ و  نیرکنم 

اوُرَفَک َنیِذَّلا  َّنَقیِذُنَلَف 

ِلْوَق ِیف  مالّسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  َهَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍطاَبْـسَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  یَّلَعُم  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا 
مهیلع ِهَِّمئَْألا  َو  مالّسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِهَیَالَو  ِیف  یِّبَر  ََهلاَسِر  ْمُُکتْأَْبنَأ  ُْثیَح  َنِیبِّذَکُْملا  َرَـشْعَم  اَی  ٍنِیبُم  ٍلالَـض  ِیف  َوُه  ْنَم  َنوُمَْلعَتَـسَف  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا 

ِِهب ُْمتِْرمُأ  اَّمَع  اوُضِْرُعت  َو  َْرمَْألا  اوُْولَت  ْنِإ  َلاَقَف  اوُضِْرُعت  َْوأ  اوُْولَت  ْنِإ  َیلاَعَت - ِِهلْوَق  ِیف  َو  َْتلِْزنُأ  اَذَـک  ٍنِیبُم  ٍلاَلَـض  ِیف  َوُه  ْنَم  ِهِدـَْعب  ْنِم  مالّـسلا 
َو اَْینُّدـلا  ِیف  ًادـیِدَش  ًاباذَـع  مالّـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َهَیاـَلَو  ْمِهِکْرَِتب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَقیِذـُنَلَف  ِِهلْوَق  ِیف  َو  ًارِیبَـخ  َنُولَمْعَت  اـِمب  َناـک  َهَّللا  َّنِإَـف 

 . َنُولَمْعَی اُوناک  يِذَّلا  َأَوْسَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنل 

یهارمگ رد  تسیک  هک  دـیناد  یم  يدوز  هب  (: » کـلم هروس   29  ) لج زع و  ادخ  لوق  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  یبا  زا 
هراب رد  مداد  امـش  هب  مراگدرورپ  فرط  زا  هک  يربخ  رد  نابذکم  هورگ  يا  هتفگ : هدرک و  باطخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  دومرف : راکـشآ »

. تسا هدش  لزان  نینچمه  راکشآ ، یهارمگ  رد  تسیک  دیناد  یم  يدوز  هب  وا  زا  سپ  ناماما  مالّسلا و  هیلع  یلع  تماما  تیالو و 
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دینک جک  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  دومرف : دینادرگرب » ور  ای  دینک  یجک  نهد  رگا  و  (: » ءاسن هروس   135  ) یلاعت يادخ  لوق  ریسفت  رد  و 
«. تسا هاگآ  دینک  یم  هچ  نادب  ادخ  یتسار  هب  : » دیراد روتسد  نادب  هچنآ  زا  دینادرگ  ور  ار و  تما  راک 

هیلع نینمؤملا  ریما  تیالو  كرت  ببـس  هب   ) دـندش رفاک  هک  یناـسک  نآ  هب  میناـشچب  هنیآ  ره  (: » تلـصف هروس   27  ) ادخ لوق  ریـسفت  رد  و 
«. هدز رس  اهنآ  زا  هک  يرادرک  نیرتدب  هب  میهد  ازس  اهنآ  هب  هنیآ  ره  و  ایند ) رد   ) یتخس باذع  مالّسلا 

193 ص : ج 3 ، يا ، هرمک  همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

اهنورکنی مث  هَّللا  همعن  نوفرعی 

َلاَق اهَنوُرِْکُنی  َُّمث  ِهَّللا  َتَمِْعن  َنُوفِْرعَی  َّلَج  َو  َّزَع  ِِهلْوَق  ِیف  مالّـسلا  هیلع  ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  ِینَثَّدَح  َلاَق  یَـسیِع  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع 
ِلوُسَر ِباَحْـصَأ  ْنِم  ٌرَفَن  َعَمَتْجا  َنوُعِکار  ْمُه  َو  َهاـکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َهـالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُـسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ  َْتلََزن  اََّمل 

َو اَهِِرئاَِسب  ُرُفْکَن  ِهَیْآلا  ِهِذَِهب  اَنْرَفَک  ْنِإ  ْمُهُضَْعب  َلاَقَف  ِهَیْآلا  ِهِذَه  ِیف  َنُولوُقَت  اَم  ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  َلاَقَف  ِهَنیِدَْملا  ِدِجْسَم  ِیف  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا 
اَنَرَمَأ اَمِیف  ًاِّیلَع  ُعیُِطن  َال  َو  ُهاَّلَوَتَن  اَّنَِکل  َو  ُلوُقَی  اَمِیف  ٌقِداَص  ًادَّمَُحم  َّنَأ  اَنِْملَع  ْدَـق  اُولاَقَف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنبا  اَْنیَلَع  ُطِّلَُـسی  َنیِح  ٌّلُذ  اَذَـه  َّنِإَف  اَّنَمآ  ْنِإ 

. ِهَیَالَْولِاب َنوُِرفاْکلا  ُمُهُرَثْکَأ  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َهَیَالَو  ِینْعَی  َنُوفِْرعَی  اهَنوُرِْکُنی  َُّمث  ِهَّللا  َتَمِْعن  َنُوفِْرعَی  ُهَیْآلا  ِهِذَه  َْتلَزَنَف  َلاَق 

یم (: » لحن هروس   83  ) لج زع و  ادخ  لوق  ریسفت  رد  درک  لقن  میارب  شدج  زا  شردپ  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یـسیع  نب  دمحا 
تسا و ادـخ  امـش  تسرپرـس  یلو و  انامه  (: » هدـئام هروس   55  ) هیآ نوچ  : دومرف دـننک » یم  راـکنا  ار  نآ  سپـس  ار  ادـخ  تمعن  دنـسانش 

باحـصا زا  یعمج  دـنعوکر » رد  هک  یلاح  رد  دـنزادرپب  ار  هاکز  دـنراد و  اپ  رب  ار  زاـمن  هک  اـهنآ  دـندیورگ ، هک  یناـسک  نآ  شلوسر و 
: تفگ یکی  دیئوگ ؟ یم  هچ  هیآ  نیا  هراب  رد  امـش  دنتفگ : رگید  کی  هب  دندمآ و  درگ  هنیدم  دجـسم  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
رب بلاط  یبا  رـسپ  هک  نوچ  ، میوش راوخ  میریذپب  میدروآ و  نامیا  نادب  رگا  میدـش و  رفاک  مه  رگید  تایآ  هب  میوش  رفاک  هیآ  نیا  هب  رگا 

ار وا  روتـسد  یلع  هراب  رد  مینک و  يوریپ  وا  زا  ام  یلو  دـیوگ  تسار  دـیوگ  هچ  ره  رد  دـمحم  میناد  یم  ام  دـنتفگ  همه  ددرگ ، طلـسم  ام 
نب یلع  تیالو  ینعی   ) دننک یم  راکنا  ار  نآ  سپس  ار و  ادخ  تمعن  دنسانش  یم  : » هک دش  لزان  هیآ  نیا  نآ  زا  سپ  دومرف : . مینکن تعاطا 

«. دنتیالو هب  رفاک  اهنآ  رتشیب  و  دنسانش ) یم  ار  بلاط  یبا 
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427 ص : ج 1 ، هیمالسإلا ،) ط -   ) یفاکلا

 ... اوُرَفَک َّمُث  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 

ِیبَأ ْنَع  ٍرِیثَـک  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ْنَع  َناَّسَح  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِِّیلَع  َو  َهَمَروُأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  یَّلَعُم  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا 
ِیف َْتلََزن  َلاَق  ْمُُهَتبْوَت  َلَبُْقت  َْنل  ًاْرفُک  اوُدادْزا  َُّمث  اوُرَفَک  َُّمث  اُونَمآ  َُّمث  اوُرَفَک  َُّمث  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع 
هلاو هیلع  هللا  یلـص  ُِّیبَّنلا  َلاَق  َنیِح  ُهَیَالَْولا  ُمِْهیَلَع  ْتَضِرُع  ُْثیَح  اوُرَفَک  َو  ِْرمَْألا  ِلَّوَأ  ِیف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلِاب  اُونَمآ  ٍناَُلف  َو  ٍناَُلف  َو  ٍناَُلف 

اوُّرِقَی ْمَلَف  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  یَضَم  ُْثیَح  اوُرَفَک  َُّمث  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَِأل  ِهَْعیَْبلِاب  اُونَمآ  َُّمث  ُهَالْوَم  ٌِّیلَع  اَذَهَف  ُهَالْوَم  ُْتنُک  ْنَم 
ٌء. ْیَش  ِناَمیِْإلا  َنِم  ْمِهِیف  َْقبَی  َْمل  ِءَالُؤَهَف  ْمَُهل  ِهَْعیَْبلِاب  ُهَعَیَاب  ْنَم  ْمِهِذْخَِأب  ًاْرفُک  اوُدادْزا  َُّمث  ِهَْعیَْبلِاب 

سپس دندش ، رفاک  سپـس  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  یتسار  هب  (: » ءاسن هروس   137  ) لج زع و  ادخ  لوق  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
نالف و هراب  رد  دومرف : دزرماین » ار  اهنآ  تسین و  اهنآ  ریذپ  هبوت  ادخ  دندوزفا ، دوخ  رفک  رب  سپـس  دندش و  رفاک  مه  زاب  دـندروآ و  نامیا 
هک ره  دومرف : ربمغیپ  دش و  داهنشیپ  اهنآ  رب  یلع  تیالو  نوچ  دندروآ و  نامیا  ربمغیپ  هب  مالـسا  راک  زاغآ  رد  هک  هدش  لزان  نالف  نالف و 
هللا یلـص  ربمغیپ  نوچ  دـندروآ و  نامیا  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  هب  سپـس  دـندش و  رفاک  تسا  الوم  اقآ و  یلع  نیا  میالوم  اقآ و  نم  ار 

هدرک تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هک  یناسک  زا  دوخ  يارب  تعیب  ذـخا  هلیـسو  هب  دـندش و  رفاـک  تعیب  نادـب  مه  زاـب  درک  تاـفو  هلاو  هیلع 
. دنامن اهنآ  رد  نامیا  زا  يزیچ  چیه  هک  دننانآ  دندوزفا ، دوخ  رفک  هب  دندوب 
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420 ص : ج 1 ، هیمالسإلا ،) ط -   ) یفاکلا

ینْسُحْلاِب َبَّذَک  َو 

ُهُرِّسَُینَسَف ِهَیَالَْولِاب  َلاَق : ینْسُْحلِاب  َقَّدَص  َو  یقَّتا -  َو  یطْعَأ  ْنَم  اَّمَأَف  ِِهلْوَق  ِیف  مالّسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ْنَع  یَلْعَْألا  ِْدبَع  ْنَع 
. يرْسُْعِلل ُهُرِّسَُینَسَف  ِهَیَالَْولِاب  َلاَقَف : ینْسُْحلِاب  َبَّذَک  َو  ینْغَتْسا  َو  َلَِخب  ْنَم  اَّمَأ  َو  يرُْسْیِلل - 

ینعی دومرف  ینْسُْحلِاب  َقَّدَص  َو  یقَّتا  َو  یطْعَأ  ْنَم  اَّمَأَف  هیآ : دروم  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  درک  لقن  باطخلا  وبا  زا  یلعالا  دبع 
(1  .) يرْسُْعِلل ُهُرِّسَُینَسَف  دنک  تیالو  بیذکت  ینعی  ینْسُْحلِاب  َبَّذَک  َو  ینْغَتْسا  َو  َلَِخب  ْنَم  اَّمَأ  َو  يرُْسْیِلل  ُهُرِّسَُینَسَف  دنک  تیالو  قیدصت 

(3  .) دومن یلع  تیالو  بیذکت  ینعی  درک  لقن  (2  ) ینْسُْحلِاب َبَّذَک  َو  هیآ : هراب  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

هیآ 7-6-5 لیل  هروس  -426 ص : ج 2 ، یمقلا ، ریسفت  -1

هیآ 9 لیل  هروس  -2

43 41 و ص : ص : ج 2 ، تماما ، -3

ریدغ دض  ياه  هقرف  بهاذم و  اب  هزرابم 

هراشا

دشر ای  هدمآ و  دیدپ  تیالو ،  تماما و  طخ  زا  فرحنم  نکیل  مالسا ،  مان  هب  يدایز  ياه  هقرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تماما  نارود  رد 
 ، هّیدیز هّیناسیک ،  هئجرم ،  هلزتعم ،  زا : دندوب  ترابع  بهاذم  نیا  نیرتمهم  دندرک . بذج  دوخ  يوس  هب  ار  يا  هدـع  مادـک  ره  دـندرک و 

عـضوم اهنآ  ربارب  رد  هدـش  دای  ياههورگ  زا  کی  ره  تافارحنا  نازیم  تاداقتعا و  بسانت  هب  مالـسلا  هیلع  مشـش  ياوشیپ   . هّیفوص تالغ و 
نآ عضوم  نکیل  دوب  قح ،  هار  هب  نانآ  داـشرا  تیادـه و  اـه ، هقرف  نیا  ناوریپ  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  تکرح  یلک  يریگتهج  تفرگ 

المرب عضوم  دوبن ، نانآ  تیاده  هب  يدیما  دندوب و  تفص  ناطیـش  زوت و  هنیک  يدارفا  هک  اههورگ  نیا  نارـسز  يرایـسب ا  ربارب  رد  یمارگ 
. دوب یمالسا  تما  کلس  زا  ناشیا  درط  مدرم و  يارب  نانآ  یمالسا  دض  هرهچ  ندرک 
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هلزتعم

يراوسا سنوی  یقشمد و  نالیغ  ِّینَهُج ، دَبْعَم  دمآ . دیدپ  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  تماما  نارود  رد  يرجه و  مّود  نرق  لئاوا  رد  هلزتعم  هقرف 
تسا و لقتـسم  اناوت و  دوخ  لاعفا  ماجنا  رد  ناسنا  دنتفگ : دـندرک و  راکنا  دـنوادخ  هب  ار  ناسنا  لاعفا  تبـسن  هک  دـندوب  یناسک  نیتسخن 

(1 .) درادن یشقن  چیه  شناگدنب  لاعفا  رد  دنوادخ 

هک دندرک  یم  هیصوت  یمالسا  تّما  هب  هتسج و  يرازیب  نانآ  طلغ  رکفت  زا  دندوب  هدنز  زونه  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصرمایپ  نارای  باحصا و 
هدرم هزانج  رب  دنورن و  ناشنارامیب  تدایع  هب  دـنهدن ، مالـس  نانآ  هب  دـننکن ، رارقرب  هطبار  دـندش ) هدـیمان  هلزتعم  اهدـعب  هک   ( ) هّیردـق اب (

(2 .) دنرازگن زامن  ناشیاه 

رـشن غیلبت و  هب  تفرگ و  هرانک  داتـسا  زا  دوب  يرـصب  نسح  نادرگاش  زا  یناریا و  یلاوم  زا  هک  اطع  نب  لصاو  دبعم ، ندـش  هتـشک  زا  سپ 
. دندش فورعم  هلزتعم )   ) مان هب  وا  ناوریپ  سپ  نآ  زا  تخادرپ .  دبعم  ءارآ 

ورف زا  ار  دوخ  ناوریپ  مزال ،  ياهییامنهار  تامیلعت و  اب  دـش  قفوم  دوجوم  يرکف  تافالتخا  اهـشکمشک و  مغرب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 : هلمج نایب  اب  اهیردق  اهیربج و  نیب  يرکف  لادج  رادوریگ  رد  ترضح  نآ  . دنک ظفح  يرکف  تانایرج  ماد  رد  نداتفا 

(3 () ِْنیَْرمَا َْنَیب  ٌْرمَا  ْنِکلَو  َضیْوفَتال  َو  َْربَج  (ال 

. ود نآ  نایم  تسا  يرما  هکلب  ضیوفت ،  هن  تسا و  تسرد  ربج  هن 

ناوریپ دومنهر ، نیا  اب  درک و  یفن  دوب ، ضیوفت  هب  لـئاق  يرگید  ربج و  هب  لـئاق  یکی  هک  ار  هلزتعم )   ) و هرعاـشا )   ) یفارحنا رکفت  ود  ره 
. دیشخب ییاهر  کی  ره  ماد  رد  نداتفا  ورف  تریح و  یگتفشآ و  زا  ار  دوخ 
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 ( . مق  ) یضر ص 35 و 49 ،  ج 1 ،  یناتسرهش ،  لحنلا ،  للملا و  -1

 . توریب ص 19 20 ،  يدادغب ،  قرفلا ،  نیب  قرفلا  -2

لاح رد  ار  يدرم  هک  تسا  نینچ  نآ  لاثم  دـیامرف : یم  ِْنیَْرمَا  َْنَیب  َْرمَا  حیـضوت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ص 160 .  ج 1 ،  یفاک ،  -3
یهن هب  هدش و  تیصعم  بکترم  هک  وا  تروص  نیا  رد  دهد . یم  ماجنا  ار  تیصعم  وا  یلو  ینک  یم  یهن  ار  وا  ینیب و  یم  تیـصعم  ماجنا 

 . يا هدرک  تیصعم  كرت  هب  رما  هک  امش  هن  تسا ،  لمع  هدنهد  ماجنا  هدادن  رثا  بیترت  امش 

هئجرم

نایوما دمآ و  دوجو  هب  یسایس  يا  هزیگنا  ابادتبا  رد  هورگ  نیا  دمآ . دیدپ  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما  تداهـش  زا  سپ  هئجرم  هقرف  هئجرم : 
. دنتشاد يرث  ؤم  شقن  نآ  ندروآ  دیدپ  رد 

ؤم لد  رد  هک  یسک  دناسر . یمن  نایز  ناسنا  هب  یهانگ  چیه  نامیا ،  دوجو  اب  دندوب  دقتعم  دنتـسناد و  یم  یبلق  داقتعا  اهنت  ار  نامیا  نانآ 
دور ایند  زا  نوچ  دنک ، راتفر  اراصن  دوهی و  نییآ  قبط  ای  دتـسرپب و  تب  لمع  رد  ای  دـیامن  رفک  راهظا  نابز  اب  دـنچ  ره  دـشاب ، ادـخ  هب  نم 

(1 .) دوب دهاوخ  تشهب  لها 

. دندوب نارگمتس  روای  نابیتشپ و  دنتخاس و  یم  يرج  ناهانگ  باکترا  رد  ار  دارفا  فیخس ،  داقتعا  نیا  اب  هئجرم 

یعقاو نم  ؤم  تسا و  لمع  اب  مءاوت  یبلق  داقتعا  نامیا و  هک  دنتـشاد  دـیکءات  هتکن  نیارب  هراومه  دوخ ، تامیلعت  رد  مالّـسلا  مهیلع  ناماما 
نامیا تقیقح  دش  لا  ؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هنومن ،  ناونع  هب  (2 .) دشاب وا  نامیا  هدننک  دییءات  شرادرک  راتفگ و  هک  تسا  یسک 

(3  .() حراوج اضعا و  هب  لمع  ینابز و  رارقا  یبلق ،  داقتعا  زا  تسا  ترابع  نامیا  : ) دومرف تسیچ ؟ 
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 ( ع  ) قداـص ماـما  دــیوگ : یم  رمّعم  نـبرمع  دــنراد . یحیرــص  تاـنایب  زین  هـئجرم )   ) صوـصخ رد  یلک ،  ياــهدومنهر  نـیارب  هوــالع 
ادخ دنک ، تنعل  ار  هئجرم  دنوادخ  دنادرگ . رود  دوخ  تمحر  زا  ار  جراوخ )   ) هّیرورح دـنوادخ  دـنک ، تنعل  ار  هّیردـق  دـنوادخ ، :) دومرف

.( دنک تنعل  ار  هئجرم 

دنرادـنپ یم  ناـنیا  هکنیا  رطاـخ  هب  :) دوـمرف راـب  ود  ار  هئجرم  یلو  دـیدرک  تـنعل  راـب  کـی  مادـک  ره  ار  جراوـخ  هیردـق و  دیـسرپ : يوار 
(4  .() تسام نوخ  هب  هتشغآ  تمایق  زور  ات  نانآ  ياهسابل  تهج  نیدب  دنتسه . نم  ؤم  ام  ناگدنشک 

 . توریب ص 204 205 ،  ج 4 ،  مزح ،  نبا  لحنلا  و  ءاوهالا ،  للملا و  یف  لصفلا  ك :  1-ر . 

 ، ص 23 ج 1 ،  لامعلازنک ،  ثیدح 28 و  ثیدح 26 و ص 73 ،  ص 72 ،  ج 66 ،  راونالاراحب ،  هب  تاـیاور ،  نیا  زا  یهاـگآ  يارب  -2
 . دینک عوجر  ثیدح 11  ثیدح 2 و 3 و ص 25 ، 

 . ص 73 ج 66 ،  راونالاراحب ،  -3

 . ص 208 ج 1 ، یشایع ،  ریسفت  -4

هّیردق

تمالم ّمذ و  دروم  هّیردق  هک  نیا  رد  تسین  یفالخ  هدومرف : دصاقم  حراش  هدش و  قالطا  یضیوفت  يربج و  هب  يردق  تایاور  رابخا و  رد 
هدرک تغل  ربمایپ  داتفه  نابز  اب  ار  هیردق  دنوادخ  ینعی  اّیبن . نیعبـس  ناسل  یلع  هّیردقلا  هَّللا  نعل  : تسا هدـمآ  هحیحـص  رابخا  رد  دنتـسه و 

. تسین شترضح  ّتیشم  یلاعت و  يراب  ریدقت  هب  ّرش  ریخ و  دندقتعم  هک  دنتسه  یناسک  ناشیا  زا  دوصقم  .و  تسا

. یتّما سوجم  هّیردقلا  هک : تسا  هدمآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا  حیحص  تیاور  رد  و 
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هّیناسیک

تیرثکا دـنچ  ره  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  درکن . ادـیپ  یباعـشنا  مّوس  ياوشیپ  تماما  نارود  ناـیاپ  اـت  هعیـش ،  بهذـم 
 (، هّیفنح نبدـمحم   ) تماما هب  لئاق  هّیناسیک )   ) هب فورعم  یتیّلقا ،  یلو  دـندش  لئاق  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  شدـنزرف  تماـما  هب  ناـیعیش 

(1 .) دندش مالسلا ،  هیلع  یلع  ترضح  دنزرف 

دارفا نانآ ،  رادنپ  لاطبا  نمض  دوخ  هنارگنشور  نانخس  تانایب و  اب  تفرگ و  عضوم  فرحنم  نایرج  نیا  رباربرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(2 .) دوب ناشیا  هلمج  زا  يریمح  دّیس  هک  درک  تیاده  تشاد ،  دوجو  نانآ  رد  قح  هب  تشگزاب  حالصا و  هنیمز  هک  ار  هدش  هارمگ 

باحصا و رظن  ناّیح !  يا  دیسرپ : وا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  دیسر . مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  روضح  هب  هّیناسیک  نارـس  زا  یکی  جاّرـس ،  ناّیح 
يو هک  درک  لقن  نم  يارب  مردـپ  دومرف : دروخ . یم  يزور  تسا و  هدـنز  وا  دـنیوگ : یم  تفگ :  تسیچ ؟  هیفنح  دـمحم  هراب  رد  تنارای 
ربق لخاد  رد  ار  وا  هتـسب و  ورف  ار  شیاهمـشچ  شگرم )  زادـعب   ) هتفر و شتدایع  هب  دّـمحم  يرامیب  ماگنه  هب  هک  تسا  هدوب  يدارفا  وزج 

(3  ... .) تسا هداهن 

(123 .() درک فارتعا  مالسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  تماما  هب  هکنآ  رگم  درمن ، هّیفنح  نب  دمحم  دومرف (: رگید  ینخس  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

 . ص 296 دیفم ، خیش  هراتخملا ،  لوصفلا  ص 1 2 و  ج 37 ،  راونالاراحب ، ك :  1-ر . 

 . میدرک هراشا  قداص  ماما  اب  يو  هّصق  هب  سرد 4 ) رد   ) نیازا شیپ  -2

 . ص 604 ج 2 ،  یشک ،  لاجر  ص 36 و  ج 1 ،  قودص ،  نیدلا ،  لامک  -3
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هّیدیز

 . تسا هدمآ  دوجو  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تداهـش  زا  سپ  مالـسا و  خیرات  رد  هک  تسا  هعیـش  زا  بعـشنم  هورگ  نیمود  هّیدیز ،  هقرف 
هّیدیز  ) هب دندیدرگ و  دیز  ینعی  مالسلا  هیلعداجس  ماما  دنزرف  تماما  هب  لئاق  مالـسلا ،  هیلعرقاب  ماما  هب  شیارگ  ياج  هب  كدنا  هورگ  نیا 

(1 .) دندش فورعم  (، 

نب ملاس  ریثک ، دـننام  ناـنآ  نارـس  تسخن ،  ماـگ  رد  تفرگ .  عضوم  تّدـشب  زین  یفارحنا  تکرح  نیا  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
ار هّیدیز  تالیکشت  لصا  مّود ،  ماگ  رد   . تسناد یهلا  تنعل  راوازـس  ار  نانآو  دناوخ  وگغورد  باّذک و  يدارفا  ار  دوراجوبا  هصفحوبا و 

ماما زا  دیوگ : یم  دیزی  نبرمع  درک . یم  عنم  هورگ  نیا  اب  يراکمه  کمک و  هنوگره  زا  ار  شنارای  هدرک  یفرعم  تماما  ّطخ  زا  فرحنم 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما   . مدیسرپ هّیدیز  اهیبصان و  هب  ندرک  کمک  نداد و  هقدص  زا  مالسلا  هیلع  قداص 

ام تخـسرس  نانمـشد  یبصان و  دارفا  نامه  هّیدـیز  هدـن .  ناشیا  هب  زین  بآ  یتح  یناوت  یم  هچناـنچ  نکن و  ناـنآ  هب  یکمک  هنوگ  چـیه  )
(2 .() دنتسه

 . نامه -1

 . ص 137 ج 1 ،  یناتسرهش ،  لحنلا ،  للملا و  -2

تالغ

رثا رد  هقرف  نیا  تفرگ .  لکـش  (1) تالغ مان  هب  يا  هقرف  یمالـسا ،  هعماـج  نرود  رد  مالـسلا و  هیلع  ناـنم  ؤم  ریما  تماـما  نارود  رخآرد 
ای هدناسر  ییادخ  هبترم  هب  ار  وا  هدرک ،  ّولغ  راوگرزب  نآ  هب  تبسن  دوخ  یتسود  رد  دندید  یم  ترضح  نآ  زا  هک  یتازجعم  اهییوگشیپ و 

. دندش يو  رد  ییادخ  حور  لولح  هب  لئاق 

، دوب هدش  مهارف  شیپزا  شیب  فلتخم  ياه  هشیدنا  رـشن  يدازآ  يارب  طیارـش  هک  مالّـسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  تماما  نارود  رد 
(2 .) دنتخادرپ زیمآ  رفک  رکفت  نیا  رشن  هب  باطخلاوبا  دیعس و  نب  هریغم  نوچمه  یناسک  و  درک . ادیپ  شیازفا  زین  هورگ  نیا  ياهتیلاّعف 
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هقرف نیا  زا  ار  دوخ  يرازیب  تحارـص ،  اب  ناراوگرزب  نآ  تفرگ و  رارق  راکنا  یفن و  دروم  تّدـشب  موصعم  ناماما  يوس  زا  تـالغرکفت ، 
. دنتسناد یهلا  بضغ  راوازس  ار  نانآ  هدرک ،  مالعا  هارمگ 

: دیامرف یم  نانآ  هراب  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(3  () یئابآ ِنید  َو  ینید  یلَع  ِءال  ؤه  ام  ُُهلوُسَر ، َو  ْمُْهنِم  ُهّللا  يََرب  ُءآَُرب ، ِءالُؤه  ْنِم  یمَد  َو  یمَْحل  َو  يرََشب  َو  يرََصب  َو  یعْمَس  )

اب نانآ  دـنرازیب . ناشیا  زا  زین  شربمایپ  ادـخ و  تسا .  رازیب  تالغ  زا  نم  دوجو ) همه  هصالخ  نوخ (  تشوگ و  تسوپ ،  مشچ ،  شوگ ، 
. دنرادن يا  هطبار  مناردپ  نم و  نییآ 

: دیامرف یم  نایعیش  هب  باطخ  رگید  ینخسرد  مشش  ياوشیپ 

کچوک ار  دنوادخ  یگرزب  دنتسه ، ادخ  قلخ  نیرتدب  تالغ  دننک . دساف  ار  ناشیا  ادابم  ات  دیراد  رذحرب  تالغ  رطخ  زا  ار  دوخ  ناناوج  )
ناکرـشم سوـجم و  اراـصن ، دوـهی ، زا  تـالغ ،  ادـخ ، هـب  دـنگوس  دـننک ، یم  ّتیبوـبر  ياـعدا  ادـخ  ناگدـنب  هـب  تبـسن  دنرامــش و  یم 

(4 .() دنرتدب

 ، هنومن ناونع  هب  تخاس  یم  الم  رب  مدرم  يارب  ار  نانآ  یناطیش  هرهچ  درب و  یم  مسا  ار  هقرف  نیا  زا  یصاخ  دارفا  یهاگ  مالـسلا  هیلع  ماما 
 ، ناـیب هریغم ،  دـنرفن : تفه  ناـنآ  دومرف : ( 5 () ٍمیثَءا ٍكاـّفَا  ِّلُـک  یلَع  ُلَّزَنَت  ُنیطاـیَّشلا  ُلَّزَنَت  ْنَم  یلَع  ْمُُکئِّبَنُا  ْلَـه   : ) هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد 

(6  .) باّطخلاوبا ثراح و  نب  هّللادبع  یماش ،  ثراح  يربرب ،  هرامع  نب  هزمح  دئاص ،

دروخربرد يداـیز  دراوـم  رد  ترـضح  نآ  هکلب  دوـش ، یمن  دودـحم  میدرمـش  رب  هک  رادـقم  نیا  هب  تـالغ  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هزراـبم 
(. 7  .) تخاس یم  نومنهر  میقتسم  طارص  هب  رذحرب و  زیمآرفک  هشیدنا  نیارطخ  زا  ار  نانآ  دارفا ، اب  یصوصخ 
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 . ص 496 ج 2 ،  یشک ،  لاجر  ص 32 و  ج 37 ،  راونالاراحب ،  -1

 . ص 494 ج 2 ،  یشک ،  لاجر  ص 32 و  ج 37 ،  راونالاراحب ، -2

تسا يرما  رد  طارفا  يور و  هدایز  ییوگ و  هفازگ  يانعم  هب  تغل  رد  ّولغ  تسا و  هدننک  ّولغ  يانعم  هب  یلاغ ،  عمج  تالغ ،  -3

 . ص 176 180 ج 1 ،  لّحنلا ،  للملا و  ص 236 و 238 و 247 و  قرفلا ،  نیب  قرفلا  ك :  4-ر . 

 . ص 298 ج 25 ،  راونالاراحب ،  -5

َهالُْغلا َّنِا  ِهّللا  َو  ِهّللا ،  ِدابِِعل  َهَّیبُوبُّرلا  َنوُعَّدَی  َو  ِهّللا  َهَمَظَع  َنوُرِغَُـصی  ِهّللا ، ِْقلَخ  ُّرَـش  َهالُْغلا  َّنِاَف  ْمُهوُدِـسُْفی  َهالُْغلا ال  ُمُِکبابَـش  یلَع  اوُرَذِْـحا  -6
(. ص 265 ج 25 ،  راونالاراحب ،  ) اوُکَرْشَا َنیذَّلا  َو  ِسوُجَْملا  َو  يراصَّنلا  َو  ِدوُهَْیلا  َنِم  ُّرََشل 

راکهنگ يوگغورد  ره  رب  اهنآ  دنوش ؟ یم  لزان  یسک  هچ  رب  نیطایش  هک  مهد  ربخ  امش  هب  ایآ  ینعی :  تایآ 221 و222  ( ، 26  ) ءارعش -7
. دنیآ یم  دورف 

هّیفوص

رد هورگ  نیا  (1 .) دـندیمان یفوص  دـهاز و  ار  دوخ  هک  دـندش  ادـیپ  يدارفا  یمالـسا  هعماج  نورد  رد  يرجه  مّود  نرق  لـئاوا  رد  هّیفوص : 
نینچ دـندرک و  ذاختا  یـصاخ  شور  یعیبط  بهاوم  یهلا و  ياـهتمعن  زا  يریگ  هرهب  رد  دوخ ، یمالـسا  ّدـضو  لـطاب  تاداـقتعا  ياتـسار 

. دنور یم  ناشیا  هک  تسا  نامه  نید  هار  حیحص و  شور  هک  دندرک  یم  دومناو 

ندیـشوپ زا  هک  تسا  یـسک  یعقاو  نموم  تسج .  يرود  يویند  ياهتمعن  زا  دـیاب  یطیارـش  ره  رد  قلطم و  روطب  هک  دـندوب  یعدـم  نانآ 
یم رارق  هدافتـسا  دروم  ار  بهاوم  نیا  هک  یناسک  ًاـعبط  (2 .) دزرو بانتجا  عیـسو  هناخ  رد  تنوکـس  ذیذل و  ياذـغ  ندروخ  بوخ ،  سابل 
هیلع قداص  ماما  . دـنتفرگ یم  رارق  تمـالم  ریقحت و  دروم  هدـش  مهتم  ناـمیا  ریـسم  زا  جورخ  یتسود و  اـیند  هب  هورگ  نیا  يوس  زا  دـنداد 
ایند هب  نتسبن  لد  تایونعم و  هب  هجوت  سفن و  بیذهت  رب  هیصوت  دیکءات و  نمض  تفرگ و  عضوم  زین  یفارحنا  نایرج  نیا  ربارب  رد  مالسلا 
هیلع يرکـسع  ماما  لـقن  هب  درک . دادـملق  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  نمـشد  و  هدـیقعلا )  دـساف   ) يدارفا ار  هورگ  نیا  ناربهر  نآ ،  رهاـظم  و 

دـساف يدرم  وا  :) دومرف ترـضح  نآ  دـش . لا  ؤس  هّیفوص )  هقرف  راذـگناینب   ) یفوک مشاهوبا  هراـب  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  مالـسلا 
(3 .() داد رارق  دوخ  كاپان  هدیقع  يارب  يرارف  هار  ار ، نآ  درک و  عارتخا  فوصت  مان  هب  یبهذم  هک  دوب  یسک  وا  دوب . هدیقعلا 
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هچ نانآ  هراب  رد  هّیفوص ،)   ) مان هب  دنا  هدش  ادیپ  یهورگ  مایا  نیا  رد  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی 
نانآ اب  دوب و  دنهاوخ  ناشیا  وزج  دننک  ادیپ  لیامت  نانآ  هب  هک  یناسک  دنتـسه ، ام  نانمـشد  ناشیا  :) دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  دییامرف ؟ یم 

ار دوخ  دننک و  یم  ادیپ  تهابش  لیامت و  ناشیا  هب  دنیامن ، یم  ّتبحم  راهظا  ام  هب  تبسن  هک  یهورگ  اهیدوز  نیمه  هب  دنوش . یم  روشحم 
میرازیب ناشیا  زا  ام  دنتسین و  ام  زا  دنوش  نانآ  هب  لیامتم  هک  یناسک  دنیامن . یم  لیوءات  ار  اهنآ  نانخـس  دنزاس و  یم  بقلم  اهنآ  باقلا  اب 

(4 .() دندرک یم  دربن  رافک  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  باکر  رد  هک  دنتسه  یناسک  دننام  دننک  راکنا  ّدر و  ار  ناشیا  نانخس  هک  نانآ  و  ، 

یم ناشداشراو  تحیصن  هدرک ،  هجوتم  دوخ  فارحنا  هابتشا و  هب  ار  ناشیا  هّیفوص  نارـس  اب  يروضح  دروخربرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
يدنکفارس تسکـش و  بجوم  هداد و  خر  هطبار  نیمه  رد  يروث  نایفـس  ترـضح و  نآ  نایم  هک  تسا  ییوگتفگ  نآ  زراب  هنومن  دومرف .

(5  .) تسا هدش  يو 

 . ص 270 راونالاراحب ج 25 ،  ص 577 و  ج 2 ،  یشک ،  لاجر  -1

ص ج 47 ،  راونـالاراحب ،  ص 197 و  ج 2 ،  همغلا ،  فـشک  ص 101 و 102 و  ج 3 ،  هادـهلا ،  تابثا  هب  دراوم  نیا  زا  یهاـگآ  يارب  -2
 . دینک عوجر   341

دوب یفوک  مشاهوبا  دیشاپ  مالسا  نیمزرس  رد  ار  کلسم  نیا  رذب  دش و  هدناوخ  مان  نیا  هب  هک  یسک  نیتسخن  یلیبدرا  سدقم  هتـشون  هب  -3
 ( ص 560 هعیشلا ،  هقیدح  . )
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هب مکح  یمازلا ،  هفیظو  کی  تروص  هب  قلطم و  روطب  نانآ  هک  تسا  تهج  نیازا  هیفوص  بهذـم  نالطب  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  -4
دوخ يارب  يویند  ياهتمعنو  اهتّذـل  زا  يا  هراـپ  كرت  یهاـگ  یمالـسا ،  هاگدـید  زا  هنرگو  دـندرک ،  یم  يویند  ياـهتمعن  تاّذـل و  كرت 
مدرم هّماعو  دراد  هدـهعرب  زین  رهاظ  رد  ار  نآ  هک  یماگنه  رد  یمالـسا  هعماج  يربهر  ماقم  يارب  زین  نامورحم و  اب  يدردـمه  ای  يزاس و 
هیفوص رکفت  زاریغ  نیا  یلو  تسا ،  مزال  مالـسلا ،  هیلع  نانم  ؤم  ریماو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دننام  دنرب  یم  رـسب  یتسدـگنت  رقف و  رد 

 . تسا

 . ص 564 هعیشلا ،  هقیدح  -5

يربتو یلوت 

تیالو

تیالو تایآ  نیبت 

 ... ًاناسْحِإ ِنْیَدِلاوْلاِب  َو  ًائْیَش  ِهِب  اوُکِرْشُت  َو ال  َهَّللا  اوُدُبْعا  َو 

َو ال َهَّللا  اوُدـُبْعا  َو  یلاعت ]   ] هلوق یف  مالّـسلا  هیلع  قداـصلا ]   ] رفعج نع  اـنعنعم  یـسمحألا  دیعـس  نب  دـمحم  نب  رفعج  ینثدـح  لاـق  تارف 
َو نیدلاولا ]   ] نادلاولا امه  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  نإ  لاق  ًاناسْحِإ  ِْنیَِدلاْولِاب  َو  ًاْئیَـش  ِِهب  اوُکِرُْـشت 

 . مالّسلا امهیلع  نیسحلا  نسحلا و  لاق  یبْرُْقلا  يِِذب 

َو ُِبنُْجلا  ِراـْجلا  َو  یبْرُْقلا  ِيذ  ِراـْجلا  َو  ِنیکاـسَْملا  َو  یماـتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِذـِب  َو  ًاـناسْحِإ  ِْنیَدـِلاْولِاب  َو  ًاْئیَـش  ِهـِب  اوُکِرُْـشت  ـال  َو  َهَّللا  اوُدـُبْعا  َو 
 ( 36 هیآ ءاسن  هروس   ) ًاروُخَف ًالاتُْخم  َناک  ْنَم  ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  َو  ِلیبَّسلا  ِْنبا  َو  ِْبنَْجلِاب  ِبِحاَّصلا 

هک ًاناسْحِإ  ِْنیَِدلاْولِاب  َو  ًاْئیَش  ِِهب  اوُکِرُْشت  َو ال  یلاعت  قح  لوق  لیوأت  رد  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تارف  ریـسفت  رد 
مالّسلا امهیلع  نیسح  نسح و  دارم  یبرقلا  يذ  هب  و  دننادلاو ، مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

. دنا

136 ص :
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191 ص : ج 5 ، بولقلا ، هایح 

 ... ْمُکِّبَر ْنِم  ٌناهْرُب  ْمُکَءاج  ْدَق  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

ناهربلا لاق : ًانِیبُم » ًارُون  ْمُْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌناـهُْرب  ْمُکَءاـج  ْدَـق   » هلوق مالّـسلا  هیلع  هللا  دـبع  یبـأل  تلق  لاـق  نامیلـس  نب  هللا  دـبع  نع 
مالّسلا هیلع  یلع  میقتسملا  طارصلا  لاق : ًامیِقَتْسُم » ًاطارِص   » هل تلق  لاق : مالّسلا  هیلع  یلع  رونلا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم 

(174 هیآ ءاسن  هروس   ) ًانیبُم ًارُون  ْمُْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌناهُْرب  ْمُکَءاج  ْدَق  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

، میقتسم طارص  رون و  و  تسا ؛ مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ناهرب ، هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یـشایع 
 . تسا مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

260 ص : ج 5 ، بولقلا ، هایح 

 ... ّالِإ اوُفِقُث  ام  َنْیَأ  ُهَّلِّذلا  ُمِهْیَلَع  ْتَبِرُض 

: لاق ِساَّنلا » َنِم  ٍْلبَح  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍْلبَِحب  اَّلِإ  : » هلوق یف  مالّسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  یلإ  هوعفر  انباحـصأ  نم  هدع  نع  نمحرلا  دبع  نب  سنوی  نع 
 . مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  وه  سانلا  نم  لبحلا  هللا و  باتک  هللا  نم  لبحلا 

اُوناک ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ُهَنَکْـسَْملا  ُمِْهیَلَع  َْتبِرُـض  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍبَضَِغب  ُؤاب  َو  ِساَّنلا  َنِم  ٍْلبَح  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍْلبَِحب  َّالِإ  اوُفُِقث  اـم  َْنیَأ  ُهَّلِّذـلا  ُمِْهیَلَع  َْتبِرُض 
هیآ 112) نارمع  لآ  هروس   ) َنوُدَتْعَی اُوناک  َو  اْوَصَع  اِمب  َِکلذ  ٍّقَح  ِْریَِغب  َءاِیْبنَْألا  َنُوُلتْقَی  َو  ِهَّللا  ِتایِآب  َنوُرُفْکَی 

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  سان ، زا  لبح  و  تسادخ ؛ باتک  ادخ ، زا  لبح  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یـشایع  و 
 . تسا مالّسلا 

137 ص :
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381 ص : ج 5 ، بولقلا ، هایح 

... هفاک ملسلا  یف  اولخدا 

هلوق یف  لوقی  مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  قداصلا  تعمس  لاق : میهاربإ ، نب  دمحم  هدج  نع  هیبأ ، نع  میهاربإ ، دمـصلا  دبع  وبأ  ینثدح 
« مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هیالو  یف  : » لاق ًهَّفاَک ، ِْملِّسلا  ِیف  اُولُخْدا  یلاعت :

هیآ 208) هرقب  هروس   ) ٌنیبُم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َو ال  ًهَّفاَک  ِْملِّسلا  ِیف  اُولُخْدا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

هیلع بلاطیبا  نب  یلع  تیالو  رد  ینعی  هفاک  ملسلا  یف  اولخدا  دندومرف : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زادیوگ  میهاربا  نب  دمحم 
. دیوش دراو  مالسلا 

446 ص : ج 1 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا 

 ... ُهَلوُسَر َو  َهَّللا  ِعِطُی  ْنَم  َو  ِهَّللا  ُدوُدُح  َکْلِت 

ِنَع ٍطاَبْـسَأ  ِْنبا  ِنَع  ِّيِراَّیَّسلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِمَْثیَْهلا  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِساَّبَْعلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  هرهاـظلا  تاـیآلا  لـیوأت  دـئاوفلا و  عماـج  زنک 
 . ًامیِظَع ًازْوَف  َزاف  ْدَقَف  ِهِدَْعب  ْنِم  ِهَِّمئَْألا  َو  ٍِّیلَع  ِهَیَالَو  ِیف  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َلاَق : ُهَّنَأ  مالّسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیِنئاَطَْبلا 

(13 هیآءاسن هروس   ) ُمیظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلذ  َو  اهیف  َنیِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتْحَت  ْنِم  يرْجَت  ٍتاَّنَج  ُْهلِخُْدی  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو  ِهَّللا  ُدوُدُح  َْکِلت 

ادخ و تعاطا  هک  یـسک  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  هیآ  ریـسفت  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دـنکیم  لقن  ریـصب  وبا  زا  دـئاوفلا : زنک 
تسا هدیسر  یگرزب  يراگتسر  هب  ًامیِظَع  ًازْوَف  َزاف  ْدَقَف  وا  زا  دعب  همئا  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  دروم  رد  دیامن  ار  ربمایپ 

138 ص :
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220 ص : ج 1 ، راونالاراحب ، تماما 

 ... ًهَغْبِص ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو  ِهَّللا  َهَغْبِص 

ٍْدیَبُـع ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  َناَرْمِع  یَـسُوم  ِیبَأ  ْنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِرَفْعَج  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  مـیهاربإ  نـب  تارف  ریـسفت 
َنِینِمْؤُْملا َهَْغبِـص  َلاَـق  ًهَْغبِـص  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو  ِهَّللا  َهَْغبِـص  َیلاَـعَت  ِِهلْوَق  ِیف  مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِّیِـسِراَْفلا 

 . مالّسلا هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِیف  ِهَّللا  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَم  َیلاَعَت  ُُهلْوَق  َلََزن  َلاَق  َو  ِقاَثیِْملا  یِفِهَیَالَْولِاب 

(138 هیآ هرقب  هروس   ) َنوُِدباع َُهل  ُنَْحن  َو  ًهَْغبِص  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو  ِهَّللا  َهَْغبِص 

تسا یتشرس  ًهَْغبِص  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو  ِهَّللا  َهَْغبِص  هیآ  هراب  رد  هک  درک  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یلع  نب  دّمحم  تارف : ریسفت 
: دیامرف یم  هیآ  نیا  رد  تسا  تیالو  قاثیم  رد  تسا  هتشرس  نآ  رب  ار  نینمؤم  دنوادخ  هک  یتشرس  دومرف  تسا  هتـشرس  نآ  رب  دنوادخ  هک 

دننکیم فرص  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  هک  یناسک  ِهَّللا  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَم 

268 ص : ج 1 ، راونالاراحب ، تماما 

 ... ِهَّللا ِرْکِذِب  ْمُهُبوُلُق  ُّنِئَمْطَت  َو  اوُنَمآ  َنیذَّلا 

ِرْکِِذب ْمُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَت  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َیلاَعَت  ِِهلْوَق  ِیف  مالّسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  َیلِإ  ُهَعَفَر  ٍْدیَبُع  ِْنب  ِمِساَْقلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  میهاربإ  نب  تارف  ریـسفت 
َو ُهَّللا  َلاَق  َْتلََزن  ْنَمِیف  يِرْدَـت  مالّـسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَِعل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ُبُولُْقلا  ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِذـِب  ـالَأ  ِهَّللا 

 . َكِدَْعب ْنِم  ِهَِّمئَْألا  َو  َْرمَْألا  ََکل  َمَّلَس  َو  َكِدَْعب  ْنِم  َکَتَْرتِع  َو  َکَّبَحَأ  َو  ِیب  َنَمآ  َو  ِیب  َقَّدَص  ْنَمِیف  َلاَق  ُمَلْعَأ  ُُهلوُسَر 

139 ص :
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هیآدعر 28) هروس   ) ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِِذب  الَأ  ِهَّللا  ِرْکِِذب  ْمُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَت  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا 

الَأ ِهَّللا  ِرْکِذـِب  ْمُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَت  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  هیآ  هراب  رد  هک  دـنک  یم  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دـیبع  نب  مساـق  تارف : ریـسفت 
هچ هراب  رد  هیآ  نیا  ینادـیم  دیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دومرف  ُبُولُْقلا  ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِذـِب 

ار ترتع  ارت و  نمب و  دروآ  نامیا  دنک و  قیدصت  ارم  هک  یـسک  هراب  رد  دومرف  دـنرتاناد  شربمغیپ  ادـخ و  درک  ضرع  ؟ هدـش لزان  یـسک 
. دشاب وت  زا  دعب  همئا  وت و  میلست  درادب و  تسود  وت  زا  دعب 

268 ص : ج 1 ، راونالاراحب ، تماما 

 ... ٍرِصان َو ال  ٍهَّوُق  ْنِم  ُهَل  امَف 

ِِهلْوَق ِیف  مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِِّیِنئاَـطَْبلا  ِْنبا  ِنَع  یَـسُوم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  َدَـمْحَأ  ُْنب  ُرَفْعَج  یمقلا  ریـسفت 
ًاْدیَک َنوُدیِکَی  ْمُهَّنِإ  ُْتُلق  ًاءوُس  ِِهب  َداَرَأ  ْنِإ  ُهُرُْصنَی  ِهَّللا  َنِم  ٍرِصاَن  َال  َو  ِهِِقلاَخ  یَلَع  اَِهب  يَْوقَی  ٍهَُّوق  ْنِم  َُهل  اَم  َلاَق  ٍرِصان  َو ال  ٍهَُّوق  ْنِم  َُهل  امَف  َیلاَعَت 
ًادـْیَک ُدـیِکَأ  َو  ًادـْیَک  َنوُدـیِکَی  ْمُهَّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی  ُهَّللا  َلاَق  َو  مالّـسلا  اهیلع  َهَمِطاَف  اوُداَک  َو  مالّـسلا  هیلع  ًاِّیلَع  اوُداَک  َو  ِهَّللا ص  َلوُسَر  اوُداَک  َلاَق 
 . ِساَّنلا ِِرئاَس  َو  َهَّیَمُأ  ِیَنب  َو  ٍْشیَُرق  ْنِم  ِتیِغاَوَّطلا  َو  َنیِراَّبَْجلا  َنِم  ِیل  ُمِقَْتنَیَف  مالّسلا  هیلع  ِِمئاَْقلا  ِْثَعب  ِْتقَِول  ًاْدیَوُر  ْمُْهلِْهمَأ  َنیِِرفاْکلا  ِلِّهَمَف 

(10 هیآ قراط  هروس   ) ٍرِصان َو ال  ٍهَُّوق  ْنِم  َُهل  امَف 

ادخ اب  نآ  اب  هک  تسین  یئورین  ار  وا  دومرف  ٍرِـصان  َو ال  ٍهَُّوق  ْنِم  َُهل  امَف  هیآ  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ریـصب  وبا  یمق : ریـسفت 
اب گنرین  دومرف  ًاْدیَک  َنوُدـیِکَی  ْمُهَّنِإ  متفگ  دریگب  يدـب  میمـصت  شیارب  ادـخ  رگا  دـنک  يرای  ار  وا  هک  دراد  يروای  هن  دـنک و  يدروآمه 

ِلِّهَمَف ًاْدیَک  ُدیِکَأ  َو  ًاْدیَک . َنوُدیِکَی  ْمُهَّنِإ  دّمحم  ای  دیامرف  یم  دنوادخ  دندز  مالّسلا  مهیلع  ارهز  همطاف  بلاط و  یبا  نب  یلع  مرکا و  ربمایپ 
دنوادخ هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ترضح  روهظ  یتقو  ات  هدب  تلهم  ار  ناشیا  منک  یم  لثمب  هلباقم  اهنآب  زین  نم  ًاْدیَوُر  ْمُْهلِْهمَأ  َنیِِرفاْکلا 

. دریگ یم  ماقتنا  مدرم  ریاس  هیما و  ینب  شیرق و  نارابج  نارگمتس و  زا  وا  هلیسوب 

140 ص :

 ... ٍرِصان َو ال  ٍهَّوُق  ْنِم  َُهل  www.Ghaemiyeh.comامَف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 164 

http://www.ghaemiyeh.com


269 ص : ج 1 ، راونالاراحب ، تماما 

 ... ٌمیقَتْسُم َّیَلَع  ٌطارِص  اذه  َلاق 

میِقَتْسُم ٍِّیلَع  ُطاَرِص  اَذَه  اَذَکَه  َهَیْآلا  ِهِذَه  اَلَت  َلاَق : مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِماَشِه  ْنَع 

(41 هیآ رجح  هروس   ) ٌمیقَتْسُم َّیَلَع  ٌطارِص  اذه 

یلع ینعی   ) دومن هفاضا  یلعب  ار  طارص  دناوخ و  ٌمیِقَتْسُم  َّیَلَع  ٌطارِص  اذه  ار  هیآ  نیا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تفگ : مکح  نب  ماشه 
(. تسین رادرب  فارحنا  هک  تسا  نید  راوتسا  هار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 

15 ص : ج 2 ، راونالاراحب ، تماما 

 ... ای ُلوُقَی  ِهْیَدَی  یلَع  ُمِلاَّظلا  ُّضَعَی  َمْوَی  َو 

 . مالّسلا هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  ِینْعَی  اًلِیبَس  ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَخَّتا  ِینَْتَیل  ای  َّلَج  َو  َّزَع  ُُهلْوَق  َلاَق : ُهَّنَأ  مالّسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍزیِرَح  ْنَع 

(27 هیآ ناقرف  هروس   ) ًالیبَس ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَخَّتا  ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَی  ِْهیَدَی  یلَع  ُِملاَّظلا  ُّضَعَی  َمْوَی  َو 

( مدش یم  ماگمه  ربمیپ  اب  شاک  يا   ) اًلِیبَس ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَخَّتا  ِینَْتَیل  ای  هیآ  هراب  رد  هک  درک  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  زیرح 
. تسا مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  روظنم  دومرف :

15 ص : ج 2 ، راونالاراحب ، تماما 

 ... اهاحُض َو  ِسْمَّشلا  َو 

ُْنب ُِّیلَع  اهالَت  اذِإ  ِرَمَْقلا  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َوُه  َلاَق  اهاحُض  َو  ِسْمَّشلا  َو  ِِهلْوَق  ِیف  مالّـسلا  امهیلع  ُقِداَّصلا  َو  ُِرقاَْبلا  بوشآرهـش  نبال  بقانملا 
ِكاَهُّصلا ُْنبا  َو  ٌقِیتَع  اهاشْغَی  اذِإ  ِْلیَّللا  َو  َلاَق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ُلآ  َو  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  اهاَّلَج  اذِإ  ِراهَّنلا  َو  مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ 

 . ْمُهاَّلَوَت ْنَم  َو  َهَّیَمُأ  ُوَنب  َو 

141 ص :
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(1 هیآ سمش  هروس   ) اهاحُض َو  ِسْمَّشلا  َو 

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  سمش  دومرف  اهاحُض  َو  ِسْمَّشلا  َو  حیضوت  رد  مالّسلا  امهیلع  رقاب  قداص و  ترـضح  هک  هدش  لقن  زین  بقانم  زا 
. تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اهالَت  اذِإ  ِرَمَْقلا  َو  هلآو 

67 ص : ج 2 ، راونالاراحب ، تماما 

 ... ًانَسَح ًادْعَو  ُهانْدَعَو  ْنَمَف  َأ 

َلاَق ِهِیقال  َوُهَف  ًانَسَح  ًادْعَو  ُهانْدَعَو  ْنَمَف  َأ  َّلَج  َو  َّزَع  ِِهلْوَق  ِیف  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  ُّیِمَْلیَّدلا  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ُْنب  ُنَسَْحلا  ُهاََور  اَم 
 . ِهَرِخْآلا ِیف  ِِهئاَِیلْوَِأل  َو  َُهل  َهَّنَْجلا  ُهَدَعَو  َو  اَْینُّدلا  ِیف  ِِهئاَدْعَأ  ْنِم  َُهل  َمِقَْتنَی  ْنَأ  ُهَّللا  ُهَدَعَو  مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَعُدوُعْوَْملا 

(61 هیآ صصق  هروس   ) َنیرَضْحُْملا َنِم  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  َوُه  َُّمث  اْینُّدلا  ِهایَْحلا  َعاتَم  ُهانْعَّتَم  ْنَمَک  ِهیقال  َوُهَف  ًانَسَح  ًادْعَو  ُهانْدَعَو  ْنَمَف  َأ 

یبا نب  یلع  دنا  هداد  هدعو  واب  هک  یسک  نآ  دومرف  هیآ  نیمه  هراب  رد  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یملید  نسحلا  وبا 
ترخآ رد  شناتـسود  وا و  يارب  تشهب  هدـعو  ایند و  رد  دریگب  نانمـشد  زا  ار  شماقتنا  داد  هدـعو  دـنوادخ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  بلاط 

. هداد

138 ص : ج 2 ، راونالاراحب ، تماما 

اوُنَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

َو اَهُفیِرَش  َو  اَهُِدئاَق  َو  اَهُریِمَأ  مالّسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َو  اَّلِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  اَُهلَّوَأ  ِنآْرُْقلا  ِیف  ٍهَیآ  ْنِم  اَم  مالّسلا  هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَق 
َو اَّلِإ  ِراَّنلا  َیلِإ  ُقوُسَت  ٍهَیآ  ْنِم  اَم  َو  ْمِهِعاَْبتَأ  َو  ْمِهِعاَیْـشَأ  َو  مالّـسلا  مهیلع  ِهَِّمئَأـْلا  َو  ِِّیبَّنلا  ِیف  َیِه  َو  اَّلِإ  ِهَّنَْجلا  َیلِإ  ُقوُسَت  ٍهَیآ  ْنِم  اَـم  َو  اَُـهلَّوَأ 

ْنِم اَْهنِم  َناَک  اَم  َو  ِْریَْخلا  ِلْهَأ  ِیف  ٍراَج  َوُهَف  ٍْریَخ  ْنِم  اَْهنِم  َناَک  اَمَف  َنِیلَّوَْألا  ِرْکِذ  ِیف  ُتاَیْآلا  َِتناَـک  ْنِإ  َو  ْمَُهل  َنیِِفلاَـخُْملا  َو  ْمِِهئاَدـْعَأ  ِیف  َیِه 
 . ِّرَّشلا ِلْهَأ  ِیف  ٍراَج  َوُهَف  ٍّرَش 

142 ص :
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هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  هکنیا  زج  دشاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  نآ : لوا  هک  تسین  نآرق  رد  يا  هیآ  چیه  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 
تیب لها  ربمایپ و  هراب  رد  تسا  تشهب  يوسب  یئاـمنهار  هک  يا  هیآ  ره  تسا و  هیآ  نآ  رد  نمؤم  نیلوا  فیرـش و  اوشیپ و  ریما و  مالّـسلا 

. تسا اهنآ  ناوریپ  نایعیش و  بانج و  نآ 

268 ص : ج 2 ، راونالاراحب ، تماما 

 ... ِهِفْوَج یف  ِنْیَبْلَق  ْنِم  ٍلُجَرِل  ُهَّللا  َلَعَج  ام 

ِّيِدَّمَحُْملا ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِعِیبَّرلا  ِْنب  ِْدیَمُح  ْنَع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِساَّبَْعلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  هرهاظلا  تایآلا  لیوأت  دئاوفلا و  عماج  زنک 
ُِّیلَع َلاَق  َلاَق  ِِهفْوَج  ِیف  ِْنیَْبلَق  ْنِم  ٍلُجَِرل  ُهَّللا  َلَعَج  ام  َّلَج  َو  َّزَع  ِِهلْوَق  ِیف  ُماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِدوُراَْجلا  ِیبَأ  ْنَع  ٍشاَّیَع  ِْنب  ِرِیثَک  ْنَع 

ْنِم ٍدـْبَع  ْنِم  اَم  َو  اَنُّدَوَی  َوُهَف  ِِهْبلَق  یَلَع  اَنَتَّدَوَم  ُدِـجَی  َوُه  َو  اَّلِإ  ِناَمیِْإِلل  ُُهْبلَق  َنُِحْتما  ِنَّمِم  ِهَّللا  ِدـِیبَع  ْنِم  ٌدـْبَع  َْسَیل  مالّـسلا  هیلع  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ُْنب 
َحَبْصَأ َو  ِضِْغبُْملا  َضُْغب  ُفِْرعَن  َو  ِّبِحُْملا  ِّبُِحب  ُحَْرفَن  اَنْحَبْـصَأَف  اَنُـضِْغُبی  َوُهَف  ِِهْبلَق  یَلَع  اَنَـضُْغب  ُدِجَی  َوُه  َو  اَّلِإ  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َطِخَـس  ْنَّمِم  ِهَّللا  ِدِیبَع 

َراَْهنا ِدَق  اَفَّشلا  َِکلَذ  َّنَأَکَف  ِراَّنلا  َنِم  ٍفُرُج  اَفَش  یَلَع  اَنُـضِْغبُم  َحَبْـصَأ  َو  َُهل  ْتَِحُتف  ْدَق  ِهَمْحَّرلا  َباَْوبَأ  َّنَأَکَف  َّزَع  َو  َّلَج  ِهَّللا  َهَمْحَر  ُرِظَْتنَی  اَنُّبُِحم 
ٌْدبَع َْسَیل  ُهَّنِإ  َو  َنیِرِّبَکَتُْملا  يَْوثَم  َْسِئبَلَف  ُلوُقَی  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهاَْوثَم  ِراَّنلا  ِلْهَِأل  ًاسْعَت  َو  ْمُُهتَمْحَر  ِهَمْحَّرلا  ِلـْهَِأل  ًاـئِینَهَف  َمَّنَهَج  ِراـن  ِیف  ِِهب 

ْلَعْجَی َْمل  َهَّللا  َّنِإ  ًاَدبَأ  ٍلُجَر  ِْبلَق  ِیف  ِناَعِمَتْجَی  َال  َو  اَنُـضِْغُبی  ْنَم  َو  اَنُّبُِحی  ْنَم  يِوَتْـسَی  َال  ْذِإ  ُهَْدنِع  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ٍْریَِخل  اَنِّبُح  ِیف  ُرِّصَُقی  ِهَّللا  ِدِیبَع  ْنِم 
یَلَع اَنُـضِْغبُم  َو  ِهِیف  َرَدَـک  َال  ِراَّنلِاب  ُبَهَّذـلا  ُُصلْخَی  اَمَک  اََنل  َّبُْحلا  ُِصلُْخیَف  اَـنُّبُِحم  اَّمَأ  اَذَِـهب  ُضِْغُبی  َو  اَذَِـهب  ُّبُِحی  ِِهفْوَج  ِیف  ِْنیَْبلَق  ْنِم  ٍلُـجَِرل 

ْنَأ َداَرَأ  ْنَمَف  ْمُْهنِم  ُناَْطیَّشلا  َو  ِناَْطیَّشلا  ِبْزِح  ْنِم  ُهَیِغاَْبلا  ُهَئِْفلا  َو  ِءاَیِـصْوَْألا  ُّیِـصَو  اَنَأ  َو  ِءاَِیْبنَْألا  ُطاَْرفَأ  اَنُطاَْرفَأ  َو  ُءاَـبَجُّنلا  ُنَْحن  َِهلِْزنَْملا  َکـِْلت 
. َنیِِرفاَْکِلل ٌّوُدَع  ُهَّللا  َو  ُلِیئاَکیِم  َو  ُلِیئَْربَج  َو  ُهُّوُدَع  ُهَّللا  َو  ُْهنِم  اَنَْسل  َو  اَّنِم  َْسیَلَف  اَنَّوُدَع  اَنِّبُح  ِیف  َكَراَش  ْنِإَف  ُهَْبلَق  ْنِحَتْمَْیلَف  اَنَّبُح  َمَْلعَی 
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ْمُُکلْوَق ْمُِکلذ  ْمُکَءاْنبَأ  ْمُکَءایِعْدَأ  َلَعَج  ام  َو  ْمُِکتاهَّمُأ  َّنُْهنِم  َنوُرِهاُظت  یئَّاللا  ُمُکَجاوْزَأ  َلَعَج  ام  َو  ِِهفْوَج  یف  ِْنیَْبلَق  ْنِم  ٍلُـجَِرل  ُهَّللا  َلَـعَج  اـم 
(4 هیآ بازحا  هروس   ) َلیبَّسلا يِدْهَی  َوُه  َو  َّقَْحلا  ُلوُقَی  ُهَّللا  َو  ْمُکِهاْوفَِأب 

رد بلق  ود  ادـخ  ِِهفْوَج  ِیف  ِْنیَْبلَق  ْنِم  ٍلُجَِرل  ُهَّللا  َلَعَج  ام  و  : ) هیآ هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دوراجلا  وبا  دـئاوفلا : عماـج  زنک 
يارب ار  شبلق  دـنک  شیامزآ  ادـخ  هک  ار  يا  هدـنب  ره  دومرف  هک  درک  لقن  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  هدادـن ) رارق  درف  کی  داـهن 

دوخ بلق  رد  ار  ام  اب  ینمـشد  دشاب  ادخ  مشخ  دروم  هک  ار  يا  هدنب  ره  درادـیم و  تسود  ار  ام  دـبای  یم  دوخ  بلق  رد  ار  ام  تبحم  نامیا 
درگن یم  ادـخ  تمحرب  ام  تسود  میتسه  هجوتم  ار  نانمـشد  ینمـشد  میداش و  ناتـسود  یتسودـب  ام  دزرو  یم  ینمـشد  ام  اب  دـبای و  یم 

داب اراوگ  تسا  منهج  شتآ  رد  طوقس  لاح  رد  هک  هتفرگ  رارق  شتآ  زا  یهاگترپ  رد  ام  نمشد  تسا و  زاب  وا  يورب  ادخ  تمحر  ياهرد 
. َنیِرِّبَکَتُْملا يَْوثَم  َْسِئبَلَف  دیامرفیم : دنوادخ  تسا  منهج  نانآ  هاگیاج  نایمنهج  رب  گرم  راگدرورپ  تمحر  ار  تمحر  لها 

کی اب  ام  نمـشد  تسود و  اریز  دـشاب  هداد  رارق  وا  رد  ادـخ  هک  یبوخ  ریخ و  هطـساوب  درادـن  ام  تبحم  هار  رد  یهاـتوک  یـسک  زگره  و 
یکی اـب  هک  هدادـن  رارق  بلق  ود  ادـخ  درفکی  يارب  اریز  دریگیمن  ياـج  رفنکی  بلق  رد  اـم  ینمـشد  تـبحم و  ره  دنتـسین و  يواـسم  رگید 

زین ام  نمـشد  دـنکیم و  صلاخ  كاپ و  شتآ  ار  الط  هک  روط  نامه  تسا  صلاخ  شتبحم  ام  تسود  نمـشد  يرگید  اـب  درادـب و  تسود 
زا ناطیـش  دنناطیـش و  نارادفرط  زا  هشیپ  متـس  هورگ  میایـصوا و  یـصو  نم  دنربمایپ و  نادنزرف  ام  نادنزرف  ابجن و  میئام  تسا  روط  نامه 
ام زا  دهدیم  رارق  کیرـش  ار  ام  نمـشد  ام  تبحم  رد  رگا  دنک  هاگن  دوخ  بلقب  هن  ای  دراد  تسود  ار  ام  دنادب  دـهاوخیم  هک  ره  تسا  اهنآ 

. تسا نارفاک  نمشد  ادخ  دننمشد  وا  اب  لیئاکیم  لیئربج و  دنوادخ ، میرادن . یطابترا  وا  اب  زین  ام  تسین و 
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269 ص : ج 2 ، راونالاراحب ، تماما 

يوَه اذِإ  ِمْجَّنلا  َو 

َقَرَْتفا ِریِدَْغلا  َمْوَی  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َفَقْوَأ  اََّمل  َلاَق : مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِکلَْملا  ِْدبَع  ِْنب  ِلْضَْفلا  ِنَع 
ِمْجَّنلا َو  ُهَناَْحبُـس  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  ِهِّمَع  ِْنبا  َو  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ِیف  ُلوُقَی  ُهاَوَِهب  َْتلاَق  ٌهَقِْرف  َو  يَوَغ  َْتلاَق  ٌهَقِْرف  َو  ٌدَّمَُحم  َّلَض  ٌهَقِْرف  َْتلاَـقَف  ٍقَِرف  َثاََـلث  ُساَّنلا 

 . ِتاَیْآلا يوَه  اذِإ 

(1 هیآ مجن  هروس   ) يوَه اذِإ  ِمْجَّنلا  َو 

یبا نب  یلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتقو  دومرف : هک  درک  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  کـلملا  دـبع  نب  لـضف 
لطابب دندش  یعدم  یضعب  هدش و  هارمگ  دّمحم  دنتفگ  یهورگ  دندش  هتسد  هس  مدرم  دومن  دنلب  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاط 

اذِإ ِمْجَّنلا  َو  دومن : لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  شنادنواشیوخ ، هراب  رد  تسوا  دوخ  لد  تساوخ  يور  زا  نیا  دنتفگ  رگید  هتـسد  هدـیئارگ و 
 . يوَه

275 ص : ج 2 ، راونالاراحب ، تماما 

 ... َبَّذَک ْنَمِل  انْدَتْعَأ  َو  ِهَعاَّسلاِب  اوُبَّذَک  ْلَب 

َوُه َو  اَْهنِم  ٍهَعاَس  ُفَرْـشَأ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َّنِإ  َو  ًهَعاَسَهَرْـشَع  اَتَْنثا  َراَهَّنلا  َو  َْلیَّللا  َّنِإ  مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَـق  ِِتماَّصلا  ِیبَأ  ْنَع 
 . ًاریِعَس ِهَعاَّسلِاب  َبَّذَک  ْنَِمل  انْدَتْعَأ  َو  ِهَعاَّسلِاب  اُوبَّذَک  َْلب  َیلاَعَت  ُُهلْوَق 

(11 هیآ ناقرف  هروس   ) ًاریعَس ِهَعاَّسلِاب  َبَّذَک  ْنَِمل  انْدَتْعَأ  َو  ِهَعاَّسلِاب  اُوبَّذَک  َْلب 

زا تعاس  نیرتهب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسا  تعاس  هدزاود  زور  بش و  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  تفگ  تماصلا  وبا 
. ًاریِعَس ِهَعاَّسلِاب  َبَّذَک  ْنَِمل  انْدَتْعَأ  َو  ِهَعاَّسلِاب  اُوبَّذَک  َْلب  تسا  نامهب  هراشا  هیآ  نیا  تسا و  تعاس  هدزاود  نیا 
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281 ص : ج 2 ، راونالاراحب ، تماما 

 ... یتَّلا ِهَّللا  َتَرْطِف  ًافینَح  ِنیِّدلِل  َکَهْجَو  ْمِقَأَف 

ٌدَّمَُحم َو  ُدـیِحْوَّتلا  َلاَق  اـْهیَلَع  َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  َّلَـج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍرِیثَک  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ْنَع 
مالّسلا هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ٌِّیلَع  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر 

هروس  ) َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدـلا  َِکلذ  ِهَّللا  ِْقلَِخل  َلیدـْبَت  اْهیَلَع ال  َساَّنلا  َرَطَف  یتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  ًافینَح  ِنیِّدـِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف 
(30 هیآ مور 

توبن دیحوت و  دومرف  اْهیَلَع » َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف   » هیآ دروم  رد  دنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ریثک  نب  نمحرلا  دـبع 
 . تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یلع  هکنیا  هلاو و  هیلع  هلا  یلصدّمحم 

208 ص : ج 4 ، راونالاراحب ، تماما 

 ... ْلَعْفَت ْمَل  ِْنإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َکْیَلِإ  َلِزْنُأ  ام  ْغِّلَب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ 

ٍهَرَشَع َهَنَس  ِّيَّرلِاب  ِهِهاَقَناَخ  ِیف  ِْهیَلَع  ُْتأَرَق  َو  ِِهلْصَأ  ْنِم  ُتْخَـسَن  َو  ًهَزاَجِإ  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِْهیََوبَاب  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم  ُوبَأ  ُْخیَّشلا  ِینَرَبْخَأ 
ِْنب ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َلاَق : ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ِهِّمَع  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِهِیبَأ  ْنَع  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِهِّمَع  ْنَع  ٍهَئاِمِـسْمَخ  َو 
ِیل َلاَق  َلاَـق : ِِّیبَلَْحلا  ٍدَّمَُحم  ْنَع  َنَْمیَأ  ِْنب  ِمَکَح  ْنَع  ٍجاَّرَد  ِْنب  ِلـیِمَج  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِْهیَوَلیِجاَـم 

َو ُْتُلق  ٍلْهَِجب  ُْهنِم  َجَرَخ  ُلَهْجَی  ٍْرمَأ  ِیف  َلَخَد  ْنَم  َو  َلوُزَی  ْنَأ  َْلبَق  ُلاَبِْجلا  َِتلاَز  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِباَـتِک  ْنِم  ُهَنیِد  َفَرَع  ْنَم  ُهَّنِإ  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ُوبَأ 
َعاطَأ ْدَقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم  َّلَج  َو  َّزَع  ُُهلْوَق  َو  اوُهَْتناَف  ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  َو  ُهوُذُـخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ُلْوَق  َلاَق  ِهَّللا  ِباَتِک  ِیف  َوُه  اَم 
ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُُهلْوَق  َو  ْمُْکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  َّلَج  َو  َّزَع  ُُهلْوَق  َو  َهَّللا 

َرَجَـش امِیف  َكوُمِّکَُحی  یَّتَح  َنُونِمُْؤی  َکِّبَر ال  َو  الَف  ُُهلاَلَج  َّلَج  ُُهلْوَق  َو  َنوُعِکار  ْمُه  َو  َهاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َهـالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 
َْمل ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  َّلَج  َو  َّزَع  ُُهلْوَق  َو  ًامِیلْسَت  اوُمِّلَُسی  َو  َْتیَـضَق  اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  اوُدِجَی  َُّمث ال  ْمُهَْنَیب 

ُهالاَو ْنَم  ِلاَو  َّمُهَّللا  ُهَالْوَم  ٌِّیلَعَف  ُهَالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  ٍِّیلَِعل ع  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُلْوَق  َِکلَذ  ْنِم  َو  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِصْعَی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت 
هَضَْغبَأ ْنَم  ْضِْغبَأ  َو  ُهَّبَحَأ  ْنَم  َّبِحَأ  َو  َُهلَذَخ  ْنَم  ْلُذْخا  َو  ُهَرَصَن  ْنَم  ْرُْصنا  َو  ُهاَداَع  ْنَم  ِداَع  َو 
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رتاجرباپ راوتسا  ياههوک  زا  دریگب  دنوادخ  باتک  زا  ار  دوخ  نید  سک  ره  دومرف  نمب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تفگ  یبلح  دّمحم 
. دوش یم  جراخ  ینادانب  دوش  دراو  يراک  رد  ینادان  اب  هک  ره  تسا و 

ْدَقَف َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم  هیآ  اوُهَْتناَف و  ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  َو  ُهوُذُـخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  اـم  هیآ  نیا  دومرف  تسا  نآرق  هیآ  مادـک  رد  بلطم  نیا  متفگ :
َنیِذَّلا َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ  هیآ  نیا  ْمُْکنِم و  ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوـُعیِطَأ  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  هیآ  نیا  َهَّللا و  َعاـطَأ 

َُّمث ال ْمُهَْنَیب  َرَجَـش  اـمِیف  َكوُمِّکَُحی  یَّتَـح  َنُونِمُْؤی  ـال  َکِّبَر  َو  ـالَف  هیآ  نیا  َنوُعِکار و  ْمُه  َو  َهاـکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َهـالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اوـُنَمآ 
َْتغََّلب امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  هیآ  نیا  ًامِیلْـسَت و  اوُمِّلَُـسی  َو  َْتیَـضَق  اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  اوُدِـجَی 

(1 . ) ِساَّنلا َنِم  َکُمِصْعَی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر 

لاو مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  :» تسا مالّسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  شیامرف  نیا  هلمج  نآ  زا 
میوا ياورنامرف  ریما و  نم  هک  ره  « هضغبا نم  ضغبا  هبحا و  نم  بحا  هلذـخ و  نم  لذـخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داـع  هـالاو و  نم 

دنک و کمک  ار  یلع  هک  یـسکب  نک  کمک  ار  یلع  نمـشد  رادب  نمـشد  ار و  یلع  تسود  رادـب  تسود  ایادـخ  تسوا  ياورنامرف  یلع 
(2 .) دراد مشخ  یلع  اب  هک  یسک  رب  ریگب  مشخ  درادب  تسود  ار  وا  هک  ره  رادب  تسود  دنک  راوخ  ار  یلع  هک  اریسک  نک  راوخ 

147 ص :
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129 ص : ج 2 ، همیدقلا ،) ط -   ) یضترملا هعیشل  یفطصملا  هراشب  (1)

72 ص : ج 1 ، راونألا ،) راحب  ات 27 دلج 23  همجرت  تماما (  شخب  (2)

 .. ْمِهِروُهُظ ْنِم  َمَدآ  ینَب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإ  َو 

ْمُهَدَهْـشَأ َو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  ِیَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَـخَأ  ْذِإ  َو  َّلَـج  َو  َّزَع  ِِهلْوَق  ِیف  مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍرِیثَک  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع 
َو ُهَّبَر  ٌدَـحَأ  ْفِْرعَی  َْمل  َِکلَذ  َال  َْول  َو  ُهَسْفَن  ْمُهَفَّرَعَف  ِّرَّذـلاَک  ِهَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ُهَتَّیِّرُذ  َمَدآ  ِرْهَظ  ْنِم  ُهَّللا  َجَرْخَأ  َلاَـق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع 

 . َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  ًاِّیلَع  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  یَلب  اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  َلاَق 

َو ٍدَّمَُحم  ِهَُّوُبِنب  اَّلِإ  ًاِّیبَن  ُهَّللا  َثَْعبَی  َْنل  َو  ِءاَِیْبنَْألا  ِفُحُص  ِعیِمَج  ِیف  ٌَهبُوتْکَم  ٍِّیلَع  ُهَیَالَو  َلاَق : مالّسلا  هیلع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِْلیَضُْفلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع 
 . اَمِْهیَلَع ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ٍِّیلَع  ِهَّیِصَو 

اَّنُک اَّنِإ  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  اُولوُقَت  ْنَأ  انْدِهَش  یَلب  اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  ْمُهَدَهْـشَأ  َو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  یَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإ  َو 
(172 هیآ فارعا  هروس   ) َنیِلفاغ اذه  ْنَع 

َو ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُـهُظ  ْنِم  َمَدآ  ِیَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَـخَأ  ْذِإ  َو  هیآ  هراـب  رد  درک  لـقن  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح  زا  ریثـک  نـب  نـمحرلا  دـبع 
یفرعم اهنآب  ار  دوخ  هرذ  تروصب  درک  جراخ  شداهن  زا  تمایق  زور  ات  ار  مدآ  هیرذ  دنوادخ  دومرف  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  ْمِهِسُْفنَأ  یلَع  ْمُهَدَهْشَأ 

هَّللا لوسر  دّمحم  ارچ و  دنتفگ  متسین ؟ امش  راگدرورپ  نم  رگم  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  دومرف  تخانـش  یمن  ار  يادخ  يدحا  دوبن  نینچ  رگا  درک 
. تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یلع  و 

دنوادخ هدش  هتشون  ءایبنا  ياهباتک  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  دومرف  هک  درک  لقن  مالّسلا  هیلع  نسحلا  وبا  ترـضح  زا  لیـضف  نب  دّمحم 
. امهیلع هَّللا  تاولص  یلع  وا  یصو  دّمحم و  تّوبن  هب  رارقا  اب  رگم  هدرکن  ثوعبم  ار  يربمایپ  زگره 

148 ص :

 .. ْمِِهروُهُظ ْنِم  َمَدآ  ینَب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإ  www.Ghaemiyeh.comَو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 172 

http://www.ghaemiyeh.com


210 ص : ج 4 ، راونالاراحب ، تماما 

 ... ًاحوُن ِهِب  یَّصَو  ام  ِنیِّدلا  َنِم  ْمُکَل  َعَرَش 

َو َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  يِذَّلا  َو  ًاحُون  ِِهب  یَّصَو  ام  ِنیِّدلا  َنِم  ْمَُکل  َعَرَـش  ِهِِّیبَِنل  َلاَق  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق : مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِراَّفَْغلا  ِدـْبَع  ْنَع 
ِْهَیلِإ ْمُهوُعْدَت  ام  َنیِکِرْشُْملا  یَلَع  َُربَک  َهَیَالَْولا  ِینْعَی  اَمَّنِإ  ِهِیف  اُوقَّرَفَتَت  َو ال  َنیِّدلا  اوُمِیقَأ  ْنَأ  َِکْلبَق  ْنِم  یـسیِع  َو  یـسُوم  َو  َمیِهاْربِإ  ِِهب  اْنیَّصَو  ام 
یّلـص ٍدَّمَحُِمب  َُّننِمُْؤَیل  ٍنِمُْؤم  ِّلُک  َو  ٍِّیبَن  ِّلُک  َقاَثیِم  َذَخَأ  ْدَـق  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق  ٍِّیلَع ع  ِهَِیلْوَت  ْنِم  ِْهَیلِإ  ْمُهوُعْدَـت  اَم  ُدَّمَُحم  اَی  َکِمْوَق  یَلَع  َُربَک  ِینْعَی 

َو َمَدآ  ِینْعَی  ْهِدَْـتقا  ُمُهادُِـهبَف  ُهَّللا  يَدَـه  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ٍدَّمَحُِمل  َلاَق  َُّمث  ِهَیاـَلَْولِاب  َو  ٍِّیبَن  ِّلُِـکب  َو  ٍِّیلَع  َو  هلآ  هیلع و  هَّللا 
 . ُهَدَْعب ٍِّیبَن  َّلُک  َو  ًاحُون 

َُربَک ِهیف  اُوقَّرَفَتَت  َو ال  َنیِّدلا  اوُمیقَأ  ْنَأ  یسیع  َو  یسُوم  َو  َمیهاْربِإ  ِِهب  اْنیَّصَو  ام  َو  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  يذَّلا  َو  ًاحُون  ِِهب  یَّصَو  ام  ِنیِّدلا  َنِم  ْمَُکل  َعَرَش 
(13 هیآ يروش  هروس   ) ُبیُنی ْنَم  ِْهَیلِإ  يدْهَی  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِْهَیلِإ  یبَتْجَی  ُهَّللا  ِْهَیلِإ  ْمُهوُعْدَت  ام  َنیکِرْشُْملا  یَلَع 

يِذَّلا َو  ًاحُون  ِِهب  یَّصَو  ام  ِنیِّدلا  َنِم  ْمَُکل  َعَرَش  دومرف  شربمایپ  هب  دنوادخ  دومرف  هک  درک  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رافغلا  دبع 
نآ هراب  رد  دـیراداپب و  ار  نید  هکنیا  ِهِیف  اُوقَّرَفَتَت  َو ال  َنیِّدـلا  اوُمِیقَأ  ْنَأ  وت  زا  لبق  یـسیِع  َو  یـسُوم  َو  َمیِهاْربِإ  ِِهب  اْنیَّصَو  ام  َو  َْکَیلِإ  اـْنیَحْوَأ 
هیلع یلع  تیالوب  توعد  ار  اهنآ  هک  تسا  نارگ  وت  موق  رب  ینعی  ِْهَیلِإ  ْمُهوُعْدَت  ام  َنیِکِرْـشُْملا  یَلَع  َُربَک  تسا  تیالو  روظنم  دیوشن  قرفتم 

. ینکیم مالسلا 

149 ص :
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اهنآ زا  هتفرگ  قاثیم  يربماـیپ و  ره  یلع و  دّـمحمب و  دـنروآ  ناـمیا  هک  هتفرگ  ار  ینمؤم  ره  ربماـیپ و  ره  ناـمیپ  قاـثیم و  دـنوادخ  دومرف 
تیاده ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یناسک  دنیاهنیا  ْهِدَْتقا  ُمُهادُِهبَف  ُهَّللا  يَدَه  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  دیامرفیم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحمب  دـعب  تیالوب 

. تسا وا  زا  دعب  يربمایپ  ره  حون و  مدآ و  روظنم  نک  يوریپ  اهنآ  تیاده  زا  سپ  هدرک 

214 ص : ج 4 ، راونالاراحب ، تماما 

 ... ْمِهِروُهُظ ْنِم  َمَدآ  ینَب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإ  َو 

یَلَع َِکب  ُهَّللا  َّجَـتْحا  يِذَّلا  َْتنَأ  ُِّیلَع  اَی  مالّـسلا  هیلع  ٍِّیلَِعل  َلاَق  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَـج  ْنَع 
َیبَأَف َلاَق  ْمُکَماَمِإ  ٌِّیلَع  َو  َلاَق  یََلب  اُولاَق  ْمُکَِّیبَن  ٌدَّمَُحم  َو  َلاَقَف  یَلب  اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  ْمَُهل  َلاَق  َو  ْمِِهئاَدـِْتبا  ِیف  ًاحاَبْـشَأ  ْمُهَماَقَأ  َنیِح  ِِقئاَـلَْخلا 

ِءاَمَّسلا ِیف  َّنِإ  َو  ِلِیلَْقلا  ُّلَقَأ  ْمُه  َو  ِنیِمَْیلا  ُباَحْصَأ  ْمُه  َو  ْمُْهنِم  اًلِیلَق  اَّلِإ  ًاراَبِْکتْسا  اَْهنَع  اْوَتَع  َو  َِکلْضَِفب  ِراَْرقِْإلا  َو  َِکتَیَالَو  ْنَع  ًاعیِمَج  ُِقئاَلَْخلا 
 . ِلِیلَْجلا ِلْضَْفلا  اَذَه  یَلَع  ِرِیثَْکلا  َِملاَْعلا  اَذَه  ْنِم  َلِیلَْقلا  َْقلَْخلا  اَذَه  َّلَد  ْنَم  َناَْحبُس  ِهِحِیبْسَت  ِیف  ُلوُقَی  ًاکَلَم ]  ] کلم ِهَِعباَّرلا 

اَّنُک اَّنِإ  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  اُولوُقَت  ْنَأ  انْدِهَش  یَلب  اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  ْمُهَدَهْـشَأ  َو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  یَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإ  َو 
هیآ 172) فارعا  هروس   ) َنیِلفاغ اذه  ْنَع 

دنوادخ هک  یتسه  وت  یلع  ای  دومرف  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  درک  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  رباج 
یَلب اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  اهنآب  تفگ  دروآ و  رد  شنیرفآ  يادتبا  رد  حبش  تروصب  ار  اهنآ  هک  یماگنه  دومن  قیالخ  رب  جاجتحا  وت  هلیسوب 

؟ تسا امش  ماما  یلع  دومرف و  ارچ  دنتفگ  تسا  امش  ربمایپ  دّمحم  دومرف و 

150 ص :
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اهنآ دنتسه و  نیمی  باحصا  اهنآ  هک  یکدنا  هورگ  کی  رگم  دندرک  ربکت  تخـس  هدیزرو  عانتما  وت  تلیـضف  تیالو و  شریذپ  زا  قیالخ 
ار ریثک  ملاع  نیا  زا  كدنا  هورگ  نیا  هک  سک  نآ  تسا  هزنم  دـیوگیم : دوخ  حـیبست  رد  هک  تسیا  هتـشرف  مراهچ  نامـسآ  رد  دـنمک  مک 

. گرزب لضف  نیا  رب  درک  یئامنهار 

223 ص : ج 4 ، راونالاراحب ، تماما 

 ... ِهَّللا ِلیبَس  یف  َنوُلِتاقُت  ْمُکَل ال  ام  َو 

انْجِرْخَأ انَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  ِنادـْلِْولا  َو  ِءاسِّنلا  َو  ِلاجِّرلا  َنِم  َنیِفَعْـضَتْسُْملا  َیلاَعَت  ِِهلْوَق  ْنَع  مالّـسلا  هیلع  َقِداَّصلا  ُْتلَأَس  َلاَق  ٍناـَبَأ  ُْنب  ُناَْـمثُع 
 . ِکلَذ ُنَْحن  َلاَق  َهَیْآلا  اُهلْهَأ  ِِملاَّظلا  ِهَیْرَْقلا  ِهِذه  ْنِم 

اُهلْهَأ ِِملاَّظلا  ِهَیْرَْقلا  ِهِذه  ْنِم  انْجِرْخَأ  انَّبَر  َنُولوُقَی  َنیذَّلا  ِنادـْلِْولا  َو  ِءاسِّنلا  َو  ِلاجِّرلا  َنِم  َنیفَعْـضَتْسُْملا  َو  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  َنُوِلتاُقت  ْمَُکل ال  ام  َو 
(75 ءاسن هروس   ) ًاریصَن َْکنَُدل  ْنِم  اَنل  ْلَعْجا  َو  اِیلَو  َْکنَُدل  ْنِم  اَنل  ْلَعْجا  َو 

َنیِذَّلا ِناْدلِْولا  َو  ِءاسِّنلا  َو  ِلاجِّرلا  َنِم  َنیِفَعْضَتْسُْملا  َو  مدرک  لاؤس  ار  هیآ  نیا  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تفگ  نامثع  نب  نابا  بقانم :
دنتـسه ملاظ  نآ  لها  هک  يا  هیرق  نیا  زا  میراد  اضاقت  هک   ) میتسه اه  نامه  ام  دومرف  اـُهلْهَأ . ِِملاَّظلا  ِهَیْرَْقلا  ِهِذـه  ْنِم  اـنْجِرْخَأ  اـنَّبَر  َنُولوُقَی 

(. دنک جراخ  ار  ام  ادخ 

171 ص : ج 5 ، راونالاراحب ، تماما 

َکِلْبَق ْنِم  َنیِذَّلا  یَلِإ  َو  َکْیَلِإ  َیِحوُأ  ْدَقَل 

َنیِذَّلا َیلِإ  َو  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  ْدََـقل  َو  َیلاَعَت  ِِهلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍلُجَر  ْنَع  ٍلُولُْهب  ِْنب  ِمَکَْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ُْنب  ُِّیلَع 
َهَّللا َِلب  ِینْعَی  « 2  » َنیِرِکاَّشلا َنِم  ْنُک  َو  ْدـُبْعاَف  َهَّللا  َِلب  ُهَْریَغ  ِهَیَالَْولا  ِیف  َتْکَرْـشَأ  ْنِإ  ِینْعَی  َلاَق  « 1  » َُکلَمَع َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْـشَأ  ِْنَئل  َِکْلبَق  ْنِم 

. َکِّمَع ِْنبا  َو  َکیِخَِأب  َُکتْدَضَع  ْنَأ  َنیِرِکاَّشلا  َنِم  ْنُک  َو  ِهَعاَّطلِاب  ُْدبْعاَف 

151 ص :
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رگا هک  هدـش  یحو  دـندوب  وت  زا  شیپ  هک  اـهنآ  وت و  هب  ًاـققحم  (: » رمز هروس   65  ) یلاعت ادـخ  لوق  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
تسرپب و ار  ادخ  هکلب   ( » مالـسلا هیلع  یلع   ) ار وا  زج  يروایب  کیرـش  تیالو  رد  رگا  ینعی  دومرف : دوش » نوگنرـس  تلمع  يروآ  كرش 

. مداد کمک  تمع  رسپ  تردارب و  هب  ار  وت  هک  شاب  نارکاش  زا  نک و  تعاطا  ار  ادخ  ینعی  نارکاش » زا  شاب 

.64 رمزلا : ( 1)

.65 رمزلا : ( 2)

427 ص : ج 1 ، هیمالسإلا ،) ط -   ) یفاکلا

تیالو تایاور 

تیالو نارکنم 

تسادخ لوسر  رکنم  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تیالو  رکنم 

ِیبَأ ِْنب  ِِّیلَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِهِیبَأ  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ناَرْهِم  ِْنب  َناَْمیَلُس 
ِیف ِیتَّمُأ  َو  ِیلْهَأ  یَلَع  ِیتَفِیلَخ  َو  یِّیِـصَو  َْتنَأ  ُِّیلَع  اَی  ِیل  َلاَق  ِْهیَلَع  ُْتلَخَد  اَّمَلَف  ِیناَـعَد  ُهاَـفَْولا  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ْتَرَـضَح  اََّمل  َلاَـق : ٍِبلاَـط ع 

ِیَتلاَسِِرل ِرِْکنُْملاَک  يِدَْعب  َِکتَیَالَِول  ُرِْکنُْملا  ُِّیلَع  اَی  ِهَّللا  ُّوُدَع  يِّوُدَع  َو  يِّوُدَع  َكُّوُدَـع  َو  ِهَّللا  ُِّیلَو  یِِّیلَو  َو  یِِّیلَو  َکُِّیلَو  ِیتْوَم  َدـَْعب  َو  ِیتاَیَح 
. ٍبَاب َْفلَأ  ُحَتْفَی  ٍبَاب  ُّلُک  ِْملِْعلا  َنِم  ٍبَاب  َْفلَأ  ََّیلِإ  َّرَسَأَف  ِیناَنْدَأ  َُّمث  َْکنِم  اَنَأ  َو  یِّنِم  َکَّنَِأل  ِیتاَیَح  ِیف 

ربمایپ تافو  هک  هاگنآ  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  شراوگرزب ، ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نارهم  نب  نامیلس 
رد متّما  نادناخ و  رد  نم  نیشناج  ّیـصو و  وت  یلع ! يا  دومرف : نم  هب  مدش  بایفرـش  شتمدخ  یتقو  دیـسر ، ارف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ 
نم نمـشد  نم و  نمـشد  وت ، نمـشد  تسادخ ، تسود  نم  تسود  نم و  تسود  وت ، تسود  یتسه ، نم  گرم  زا  سپ  یگدنز و  نارود 

زا وت  هک  اریز  تسا ؛ نم  یگدنز  نارود  رد  نم  رکنم  نوچمه  دوش ، رکنم  ار  وت  تیالو  نم  زا  سپ  هک  یـسک  یلع ! يا  تسادخ . نمـشد 
هدوشگ رگید  باب  رازه  یباب  ره  زا  هک  دومرف  نم  هب  هنوگ  زار  ار  ملع  زا  باب  رازه  دـناوخ و  کیدزن  ارم  هاـگنآ  متـسه . وت  زا  نم  و  ینم ،

. دش یم 

152 ص :
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511 ص : ج 2 ، يرفعج ، همجرت  لاصخلا / 

دنتشگرب نامیا  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  نتفگ  كرت  اب 

اوُّدَتْرا ٌناَُلف  َو  ٌناَُلف  َو  ٌناَُلف  يَدُْهلا  ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِرابْدَأ  یلَع  اوُّدَـتْرا  َنیِذَّلا  َّنِإ  َیلاَعَت - ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع 
ِضَْعب ِیف  ْمُکُعیُِطنَـس  ُهَّللا  َلََّزن  ام  اوُهِرَک  َنیِذَِّلل  اُولاق  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  َیلاَـعَت  ُُهلْوَق  ُْتُلق  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِهَیاـَلَو  ِكْرَت  ِیف  ِناَـمیِْإلا  ِنَع 
ْمُهَّنَِأب َِکلذ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُلِیئَْربَج  ِِهب  َلََزن  يِذَّلا  َّلَـج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ُلْوَق  َوُه  َو  اَـمِهِعاَْبتَأ  ِیف  َو  اَـمِهِیف  ِهَّللا  َو  َْتلََزن  : َلاَـق ِْرمَأـْلا 

َدَْعب اَنِیف  َْرمَْألا  اوُرِّیَُـصی  اَّلَأ  ْمِِهقاَثیِم  َیلِإ  َهَّیَمُأ  ِیَنب  اْوَعَد  َلاَق  ِْرمَأـْلا  ِضَْعب  ِیف  ْمُکُعیُِطنَـس  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِیف  ُهَّللا  َلََّزن  اـم  اوُهِرَک  َنیِذَِّلل  اُولاـق 
ْمِهِیف ُْرمَْألا  َنوُکَی  ْنَأ  اُولاَُبی  َْمل  َو  ٍء  ْیَـش  َیلِإ  اوُجاَتْحَی  َْمل  ُهاَّیِإ  ْمُهاَْنیَطْعَأ  ْنِإ  اُولاَق  َو  ًاْئیَـش  ِسُمُْخلا  َنِم  اَنوُطُْعی  َال  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا 

اَم ُهَّللا  َلََّزن  يِذَّلا  َو  ُهَّللا  َلََّزن  اـم  اوُهِرَک  ُُهلْوَـق  َو  ًاْئیَـش  ُْهنِم  ْمُهَیِطُْعن  اَّلَأ  ُسُمُْخلا  َوُـه  َو  ِْهَیلِإ  اـَنوُُمتْوَعَد  يِذَّلا  ِْرمَأـْلا  ِضَْعب  ِیف  ْمُکُعیُِطنَـس  اُولاَـقَف 
ْمَأ َنُومِْربُم  اَّنِإَف  ًاْرمَأ  اُومَْربَأ  ْمَأ  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  ْمُهَِبتاَـک  َناَـک  َو  َهَدـْیَبُع  ُوبَأ  ْمُهَعَم  َناَـک  َو  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِهَیاـَلَو  ْنِم  ِهِْقلَخ  یَلَع  َضَرَْتفا 

. َهَیْآلا ْمُهاوَْجن  َو  ْمُهَّرِس  ُعَمْسَن  اَّنَأ ال  َنُوبَسْحَی 

: دومرف ( 1 «) دنتـشگرب بقعب  هدش  نشور  ناشیارب  تیادـه  هکنآ  زا  سپ  هک  یناسک  : » یلاعت يادـخ  لوق  هراب  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
: مدرکضرع نم  دیوگ  يوار  دنتـشگرب . نامیا  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  نتفگ  كرت  اب  هک  دنتـسه  نالف  نالف و  نالف و  ناشیا 

روما زا  یـضعب  رد  دنیوگ  دـنراد ، دنـسپان  هدرک  لزان  ادـخ  ار  هچنآ  هک  یناسکب  اهنآ  هک  دوب  تهج  نادـب  نیا  : » دـیامرفیم یلاعت  يادـخ 
. تسا هدش  لزان  ناشیا  ناوریپ  و  یمود ) یلوا و   ) رفن ود  نآ  هراب  رد  هیآ  نیا  ادخب  دومرف : درک » میهاوخ  امش  تعاطا 
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اهنآ هک  دوب  تهج  نادـب  نیا  : » هدرک لزاـن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  رب  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  هک  تسا  لـج  زع و  يادـخ  لوـق  نآ  و 
(2 «.) درک میهاوخ  امش  تعاطا  روما  زا  یضعب  رد  دنیوگ  دنراد ، دنسپان  مالسلا ) هیلع  یلع  هراب  رد   ) هدرک لزان  ادخ  ار  هچنآ  هک  یناسکب 

ام نادـناخ  رد  ار  تماـما  رما  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربـمغیپ  زا  دـعب  هک  دـندرک  توعد  دوـخ  ناـمیپب  ار  هیما  ینب  اـهنآ  دوـمرف : ماـما  سپس 
رد تماما  رما  ندوبن  زا  تشاد و  دـنهاوخن  جایتحا  يزیچب  میهد  اهنآب  ار  سمخ  رگا  دـنتفگ  و  دـنهدن ، اـمب  يزیچ  سمخ  زا  و  دـنراذگن ،

تسا سمخ  عوضوم  نآ  مینکیم و  تعاطا  دینکیم  نامتوعد  هچنآ  زا  یضعب  رد  ار  امـش  ام  دنتفگ : اهنآب  هیما  ینب  دنرادن ، كاب  اهنآ  نایم 
. میهدن يزیچ  اهنآب  هک 

رب هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  هدرک ، لزان  ادخ  ار  هچنآ  دنراد » دنـسپان  هدرک  لزان  ادـخ  ار  هچنآ  : » دـیامرف ادـخ  هکنیا  و 
هکلب : » دومرف لزان  هیآ ) نیا  اهنآ  يرـس  نامیپ  هراب  رد   ) ادخ دوب  ناشیا  همان  نامیپ  بتاک  اهنآ و  هارمه  هدیبع  وبا  هتخاس و  بجاو  شقلخ 

«. میونشیمن ار  ناشزار  ناهن و  ام  هک  دنرادنپ  ای  مینانکراوتسا  ام  انامه  دندرک ، راوتسا  ار  يراک 

هیآ 25 دمحم  هروس  -1

هیآ 26 دمحم  هروس  -2

80 هیآ فرخز  هروس  -3

290 ص : ج 2 ، يوفطصم ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

لمع طبح  بجوم  تیالو  رد  كرش 

ْنِإ ِینْعَی  َلاَق  َکـُلَمَع  َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْـشَأ  ِْنَئل  َکـِْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َیلِإ  َو  َکـَْیلِإ  َیِحوُأ  ْدََـقل  َو  َیلاَـعَت  ِِهلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع 
ِْنبا َو  َکیِخَِأب  َُکتْدَضَع  ْنَأ  َنیِرِکاَّشلا  َنِم  ْنُک  َو  ِهَعاَّطلِاب  ُْدبْعاَف  َهَّللا  َِلب  ِینْعَی  َنیِرِکاَّشلا  َنِم  ْنُک  َو  ُْدبْعاَف  َهَّللا  َِلب  ُهَْریَغ  ِهَیَالَْولا  ِیف  َتْکَرْـشَأ 

. َکِّمَع
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هابت تلمع  يروآ  كرش  رگا  هک : دش  یحو  دنا ، هدوب  وت  زا  شیپ  هک  یناسک  وت و  هب  : » یلاعت يادخ  لوقب  عجار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هکلب ینعی  ( 1 «) شاب نارازگرکـش  زا  نک و  تدابع  ار  ادـخ  هکلب   » ینادرگ کیرـش  ار  يرگید  تیالو  رما  رد  رگا  ینعی  دومرف : دوش » یم 

هیآ 66-65 رمز  هروس  -1 متخاس . وت  روای  ار  تمع  رسپ  ردارب و  هک  شاب ، نارازگرکش  زا  نک و  تدابع  تعاطا  اب  ار  ادخ 

301 ص : ج 2 ، يوفطصم ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

تسا ینید  یب  ، تسین ادخ  بناج  زا  هک  یماما  تیالو  لوبق 

َو ًاناَُلف  َنْوَّلَوَتَی  َو  ْمُکَنْوَّلَوَتَی  َال  ٍماَْوقَأ  ْنِم  ِیبَجَع  ُُرثْکَیَف  َساَّنلا  ُِطلاَخُأ  یِّنِإ  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأـِل  ُْتُلق  َلاَـق : ٍروُفْعَی  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع 
مالـسلا هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  يَوَتْـساَف  َلاَق  ُقْدِّصلا  َال  َو  ُءاَفَْولا  َال  َو  ُهَناَمَْألا  َکـِْلت  ْمَُهل  َْسَیل  ْمُکَنْوَّلَوَتَی  ٍماَْوقَأ  َو  ٌءاَـفَو  َو  ٌقْدِـص  َو  ٌهَناَـمَأ  ْمَُهل  ًاـناَُلف 

ِهَّللا َنِم  ٍلِداَع  ٍماَمِإ  ِهَیَالَِوب  َناَد  ْنَم  یَلَع  َْبتَع  َال  َو  ِهَّللا  َنِم  َْسَیل  ٍِرئاَج  ٍماَمِإ  ِهَیَالَِوب  َناَد  ْنَِمل  َنیِد  اـَل  َلاَـق  َُّمث  ِبَضْغُْملاَـک  َّیَلَع  َلَْـبقَأ  َو  ًاـِسلاَج 
ُِّیلَو ُهَّللا  َّلَج - َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَِقل  ُعَمْـسَت  اَم  َأ  َلاَق  َُّمث  ِءَالُؤَه  یَلَع  َْبتَع  َال  َو  َِکَئلوُِأل  َنیِد  َال  ْمَعَن  َلاَق  ِءَالُؤَه  یَلَع  َْبتَع  َال  َو  َِکَئلوُِأل  َنیِد  َال  ُْتُلق 

َُّمث ِهَّللا  َنِم  ٍلِداَـع  ٍماَـمِإ  َّلُـک  ْمِِهتَیاـَلَِول  ِهَرِفْغَْملا  َو  َِهبْوَّتلا  ِرُون  َیلِإ  ِبُونُّذـلا  ِتاَُـملُظ  ْنِم  ِینْعَی  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاـُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
اُوناَک ْمُهَّنَأ  اَذَِـهب  یَنَع  اَمَّنِإ  ُْهنِم  ُجُرْخَیَف  ِِرفاَْکِلل  ُنوُکَی  ٍرُون  ُّيَأَف  ِتاُملُّظلا  َیلِإ  ِروُّنلا  َنِم  ْمُهَنوُجِرُْخی  ُتوُغاَّطلا  ُمُهُؤاِیلْوَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  َلاَـق -
َراَّنلا ُمَُهل  ُهَّللا  َبَجْوَأَف  ِْرفُْکلا  ِتاَُملُظ  َیلِإ  ِماَلْـسِْإلا  ِرُون  ْنِم  ْمُهاَّیِإ  ْمِِهتَیَالَِوب  اوُجَرَخ  ِهَّللا  َنِم  َْسَیل  ٍِرئاَج  ٍماَمِإ  َّلُـک  اْوَّلَوَت  اَّمَلَف  ِماَلْـسِْإلا  ِرُون  یَلَع 

. َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  َلاَقَف  ِراَّفُْکلا  َعَم 

155 ص :
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هک یئاههورگ  زا  متفگش  رد  رایسب  مراد ، ترـشاعم  مدرم  اب  نم  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ روفعی  یبأ  نب  هَّللا  دبع 
هک یئاههورگ  نانیا ) لاقم  رد   ) و دنتسه ، يرادافو  یتسار و  تناما و  ياراد  نانآ  دنراد ، ار  ینالفو  ینالف  ّیلوت  دنرادن و  ار  امـش  تیالو 

: دیوگ دنتسین ؟ یتسار  يرادافو و  تناما و  نآ  ياراد  دنراد  ار  امش  تیالو 

: تفگ هدرک و  نم  هب  ور  نیگمشخ  یمدآ  دننامه  تسشن و  تسار  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگان 

بوصنم یلداع  ماما  تیالو  هب  هک  یسک  رب  و  درادن ، نید  الصا  دشاب  هتشاد  داقتعا  تسین  ادخ  بناج  زا  هک  راکمتـس  یماما  هب  هک  یـسک 
نانآ يرآ  دومرف : تسین ؟ نانیا  رب  مه  یشنزرس  و  دنتسین ، رادنید  نانآ  مدرک : ضرع  تسین . یـشنزرس  دشاب  هتـشاد  داقتعا  ادخ  بناج  زا 

َنیِذَّلا ُِّیلَو  ُهَّللا  دـیامرف : یم  هک  يا  هدینـشن  ار  ّلج  ّزع و  يادـخ  شیامرف  ایآ  دومرف : سپـس  تسین ، یـشنزرس  زین  ناـنیا  رب  دـنرادن و  نید 
(1 :) ِروُّنلا َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  اُونَمآ 

زا نداد ) قوـس   ) ینعی دـنار » یم  یئانــشور  يوـس  هـب  اـه  یکیراـت  زا  ار  ناـنآ  دراد و  تیـالو  دـنا  هدروآ  ناـمیا  هـک  ناـنآ  رب  دـنوادخ  »
دنوادخ سپـس  تسادخ ، بناج  زا  یلداع  ماما  ره  تیالو  زا  يرادروخرب  ساپ  هب  شزرمآ  هبوت و  یئانـشور  فرط  هب  ناهانگ  ياهیکیرات 

يرون هچ  رفاک  يارب  دـننار » یم  اهیکیرات  يوس  هب  یئانـشور  زا  ار  نانآ  تسا  توغاط  ناشیایلوا  دـندیزرو  رفک  هک  ناـنآ  و  : » دـیامرف یم 
يرئاج ماما  ره  تیالو  نوچ  یلو  دندوب  مالـسا  یئانـشور  رد  نانآ  هک  تسا  نیا  اهنت  هیآ  نیا  دارم  هکلب  دیآ ؟ نوریب  نآ  زا  ات  دراد  دوجو 
دنوادخ سپ  دندمآ ، رد  رفک  تاملظ  هب  مالـسا  رون  زا  دنتفریذپ  ار  نانآ  تیالو  ناشیا  هکنیا  رطاخ  هب  دنتفریذپ  دوبن  ادـخ  بناج  زا  هک  ار 
دنهاوخ نادواج  شتآ  رد  ناـنآ  دـنا  خزود  لـها  هورگ  نآ  : » دـیامرف یم  و  دومرف . بجاو  راّـفک  اـب  هارمه  ار  خزود  شتآ  ناـنآ  يارب  زین 

«. دوب
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هیآ 257 هرقب  هروس  -1

184-183 ص : يرافغ ، همجرت  ینامعنلل /)   ) هببیغلا

تسا هدرم  تّیلهاج  گرم  هب 

َو ْمُکَماَرَح  ُمِّرَُحی  َو  ْمَُکلاَلَح  ُلِّلَُحی  َو  ْمُکِّوُدَـع  ْنِم  ُأَْربَی  َو  ْمُکاَّلَوَتَی  ٌلُجَر  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَـق : ٍروُفْعَی  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع 
ٍلُجَر یَلَع  اوُعَمَتْجا  اَذِإَـف  ُهَداَْـقلا  ُهَِّمئَأـْلا  ُمُه  َو  - ْمُهَْنَیب اَـمِیف  اوُفَلَتْخا  ِدَـق  ْمُهَّنِإ  ُلوـُقَی  ُهَّنَأ  اَّلِإ  ْمُکِْریَغ  َیلِإ  ْمُْکنِم  ْجُرْخَی  َْمل  ْمُکِیف  َْرمَأـْلا  َّنَأ  ُمُعْزَی 

. ًهَِّیلِهاَج ًهَتیِم  َتاَم  ْدَقَف  اَذَه  یَلَع  َتاَم  ْنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَقَف  اَذَه  اَْنُلق  اَذَه  اُولاَقَف 

یم يرازیب  امـش  نمـشد  زا  دراد و  لوبق  ار  امـش  تیالو  يدرم  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ روفعی  یبأ  نب  هَّللا  دـبع 
هب امـش  نایم  زا  تسا و  نادناخ  امـش  نایم  رد  رما  هک  درادنپ  یم  دناد و  یم  مارح  ار  امـش  مارح  دناد و  یم  لالح  ار  امـش  لالح  دیوج و 

اوشیپ ناماما  دوخ  هکنیا  دوجو  اب  دـنراد و  فالتخا  تسا  ناشدوخ  نیب  هچنآ  رد  نانآ  دـیوگ : یم  هکنیا  زج  هدـشن  جراـخ  نارگید  يوس 
وا رگا  دومرف : ترضح  نآ  تسا ، ماما  نامه  میئوگ  یم  زین  ام  تسا ، ماما )  ) نیا : دنتفگ دندش و  لوقلا  قفّتم  یسک  رب  دوخ  هاگ  ره  دنتسه 

«. تسا هدرم  ّتیلهاج  گرم  هب  دریمب ، داقتعا  نیا  رب 

ره شیوخ  يأر  اب  دوخ  مدرم  هک  درادن  یعنام  یلو  هدرک  نییعت  ادخ  هک  تساهنامه  اب  ّقح  دنیوگ  هک  دنتسه  هّیرتب  تعامج  دارم  : ) حرش
دنتسین لئاق  ّصن  هب  هرخألاب  و  دوب ، دهاوخ  هعاطإلا  بجاو  وا  دندرک  نییعت  هچنانچ  دننک و  نییعت  تماما  هب  دنتساوخ  نادناخ  نآ  زا  ار  هک 

(. دنناد یمن  ادخ  هب  رصحنم  ار  بصن  ّقح  و 

185 ص : يرافغ ، همجرت  ینامعنلل /)   ) هببیغلا
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باذع اب  ربارب  تیالو  كرت 

ُمَُهبَّذََعل ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  ُعیِمَج  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  َدَحَج  َْول  ُلوُقَی  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ِءاَلَْعلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع 
. َراَّنلا ُمُهَلَخْدَأ  َو  ًاعیِمَج  ُهَّللا 

نانمؤم ریما  تیالو ) تماما و   ) نیمز هرک  نانکاس  همه  رگا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  ءالعلا  یبا  نب  نیـسح 
ناهانگ رفیک  اهیکین و  شاداپ  دنک . مّنهج  راپسهر  و  دزاس ، راتفرگ  دوخ )  ) باذع هب  ار  اهنآ  همه  دنوادخ  دننک  راکنا  ار  مالّسلا  هیلع  یلع 

528 ص : لامعألا ، باوث  همجرت  / 

رقس هب  تروص  اب  ار  وا 

ُدَّمَُحم اَی  َلاَقَف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ِِّیبَّنلا  یَلَع  ُلِیئَْربَج  َلََزن  َلاَـق : مالّـسلا  هیلع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  یِمَلُّسلا  َناَّسَح  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع 
َنِم َمَظْعَأ  ًاعِضْوَم  ُْتقَلَخ  اَم  َو  َّنِْهیَلَع  اَم  َو  َْعبَّسلا  َنیِـضَرَْألا ]   ] ضرألا َو  َّنِهِیف  اَم  َو  َْعبَّسلا  ِتاَواَمَّسلا  ُْتقَلَخ  اَم  ُلوُقَی  َو  َماَلَّسلا  َُکئِْرُقی  ُماَلَّسلا 

. َرَقَس ِیف  ُُهْتبَبْکََأل  ٍِّیلَع  ِهَیَالَِول  ًادِحاَج  ِینَیَِقل  َُّمث  َضْرَْألا  َو  ِتاَواَمَّسلا  ُْتقَلَخ  ُْذنُم  ِیناَعَد  ًاْدبَع  َّنَأ  َْول  َو  ِماَقَْملا  َو  ِنْکُّرلا 

لوسر رب  لیئربج  دومرف : مالّسلا  هیلع  شراوگرزب  ردپ  زا  لقن  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  یملـس  ناّسح  نب  دمحم 
هچنآ هناگتفه و  ياهنامـسآ  دیامرف : یم  دناسر و  یم  مالـس  وت  هب  دنوادخ  دمحم ! يا  درک : ضرع  دش و  لزان  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ 

، مدرکن قلخ  ماقم  نکر و  نیب  اـم  زا  رتهب  ار  یناـکم  چـیه  و  مدـیرفآ ، ار  همه  تسا ، نآ  رب  رد  هچنآ  هناـگتفه و  ياـهنیمز  تساـهنآ و  رد 
راکنا ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هک  یلاح  رد  یلو  دـشاب ، هدرک  دای  ارم  ما  هدـیرفآ  ار  اهنیمز  اهنامـسآ و  هک  ینامز  زا  يا  هدـنب  هچناـنچ 

و  ) دنکفا مهاوخ  تسا ) خزود  تاکرد  نیرت  نیئاپ  نیرت و  تسپ  هک   ) رقـس هب  تروص  اب  ار  وا  دورب ،) ایند  زا   ) دباتـشب نم  رادـید  هب  دـنک 
(. درک مهاوخن  تباجا  دنک ، یم  يربارب  نیمز  اهنامسآ و  رمع  اب  هک  تّدم ، نیا  رد  هک  ار  وا  ياعد 
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529 ص : لامعألا ، باوث  همجرت  ناهانگ /  رفیک  اهیکین و  شاداپ 

تیالو نانمشد  لامعا  تبقاع 

ًاران یلْـصَت  ٌهَبِـصان  ٌهَِلماع  ِهَیْآلا - ِهِذَه  ِلْهَأ  َیلِإ  ُریِـصَی  َدَهَتْجا  َو  َدَّبَعَت  ْنِإ  َو  ٍبِصاَن  ُّلُک  مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  َِبْلغَت  ِْنب  ِنَابَأ  ْنَع 
. هَیِماح

ره مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تیالو  نانمـشد  زا  مادـک  ره  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  بلغت  نب  ناـبا 
رد : » تسا هدومرف  دیجم  نآرق  رد  دنوادخ  هک  تسا  هفیرـش  هیآ  نامه  دافم  وا  راک  ماجرف  ماجنارـس و  دشوکب ، تدابع  رد  هک  مه  هزادـنا 

(1 «.) بّذعم هتخورفارب ، شتآ  رد  هراومه  دنتّقشم و  جنر و  رد  همه  خزود ،

هیآ 4-3 هیشاغ ، هروس  -1

523 ص : لامعألا ، باوث  همجرت  ناهانگ /  رفیک  اهیکین و  شاداپ 

دنوادخ رظنم  زا  هارمگ 

ِیف یِّبَر  ََهلاَسِر  ْمُُکتْأَْبنَأ  ُْثیَح  َنِیبِّذَکُْملا  َرَشْعَم  اَی  ٍنِیبُم  ٍلالَض  ِیف  َوُه  ْنَم  َنوُمَْلعَتَسَف  َّلَج - َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
ْنِإ َلاَقَف  اوُضِْرُعت  َْوأ  اوُْولَت  ْنِإ  َیلاَعَت - ِِهلْوَق  ِیف  َو  َْتلِْزنُأ  اَذَک  ٍنِیبُم  ٍلاَلَض  ِیف  َوُه  ْنَم  ِهِدَْعب  ْنِم  مالسلا  مهیلع  ِهَِّمئَْألا  َو  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِهَیَالَو 
هیلع َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َهَیاـَلَو  ْمِهِکْرَِتب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَقیِذـُنَلَف  ِِهلْوَق  ِیف  َو  ًارِیبَـخ  َنُولَمْعَت  اـِمب  َناـک  َهَّللا  َّنِإَـف  ِِهب  ُْمتِْرمُأ  اَّمَع  اوُضِْرُعت  َو  َْرمَأـْلا  اوُْولَت 

 . َنُولَمْعَی اُوناک  يِذَّلا  َأَوْسَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنل  َو  اَْینُّدلا  ِیف  ًادیِدَش  ًاباذَع  مالسلا 

هورگ يا  ( 1 «) تسا نایامن  یهارمگ  رد  یـسک  هچ  تسناد  دیهاوخ  و  : » دومرف لج  زع و  يادـخ  لوق  نیاب  عجار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
رد یـسک  هچ  مدـیناسر ، امـشب  وا  زا  دـعب  ناماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  تیالو  هراـب  رد  ار  مراـگدرورپ  ماـغیپ  نم  اریز  ناگدـننک ، بیذـکت 

. تسا هدش  لزان  نینچ  نیا  تسا ، نایامن  یهارمگ 

159 ص :

تیالو نانمشد  لامعا  www.Ghaemiyeh.comتبقاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 183 

http://www.ghaemiyeh.com


هیآ 29 کلم  هروس  - 1

291 ص : ج 2 ، يوفطصم ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

. نادناخ ام  تیالو  اب  رگم  دریذپ  یمن  ار  وا  هبوت  ادخ 

ٍلُجَر َو  ًاناَسْحِإ  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  ُداَدْزَی  ٍلُجَر  ِْنیَلُجَر  ِدَحَِأل  اَّلِإ  اَْینُّدلا  ِیف  َْریَخ  َال  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِّیِعَخَّنلا  ٍثاَیِغ  ِْنب  ِصْفَح  ْنَع 
. مالسلا مهیلع  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَِنتَیَالَِوب  اَّلِإ  ُْهنِم  ُهَّللا  َِلبَق  اَم  ُهُُقنُع  َعِطَْقنَی  یَّتَح  َدَجَس  َْول  ِهَّللا  َو  َِهبْوَّتلِاب  َُهل  یَّنَأ  َو  َِهبْوَّتلِاب  ُهَْبنَذ  ُكَراَدَتَی 

رب زور  ره  هک  یـسک  سک : ود  يارب  رگم  تسین  ایند  رد  يریخ  دومرف : هک  دـنک  یم  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ثاـیغ  نب  صفح 
هک دنگوس  ادخ  هب  دنک ؟ هبوت  دناوت  یم  یک  وا  دـنک ، یم  ناربج  ندرک  هبوت  اب  ار  دوخ  هانگ  هک  یـسک  دـیازفا و  یم  دوخ  ندرک  ناسحا 

ج يرفعج ، همجرت  لاصخلا /  نادناخ . ام  تیالو  اب  رگم  دریذپ  یمن  ار  وا  هبوت  ادخ  دوش ، عطق  شندرگ  هک  يا  هنوگ  هب  دنک  هدجـس  رگا 
69 ص : ، 1

نارادمتیالو

مالسلا هیلع  نینموملاریما  تیالو  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  راختفا 

مالـسلا هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَِعل  ِیتَیَالَو  َّنَِأل  ُْهنِم  ِیتَدَالِو  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَِعل  ِیتَیَالَو  مالـسلا  هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَـق 
. ٌلْضَف ُْهنِم  ِیتَدَالِو  َو  ٌضْرَف 

و تسا ، بجاو  يرما  وا  تیـالو  هب  مداـقتعا  اریز  تسا ، وا  زا  متدـالو  زا  رت  بوـبحم  نم  دزن  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هـب  متیـالو 
. تسا يرتربو  لضف  کی  اهنت  وا  زا  متدالو 

299 راونالا 39 /  راحب 

نادناخ ام  یتسود  تیالو و  رثا 

160 ص :
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ِلوُسَر ْنِم  ْمُِکَتباَرَِقل  ْمُکاَْنبَبْحَأ  اَمَّنِإ  ِْهیَلَع  اُولَخَد  َنیِح  اُولاَق  ْمُهَّنَأ  مالّسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَدیِعَس  ِیبَأ  ِْنب  ِِتباَث  ِْنب  َفُسُوی  َهَّیَمُأ  ِیبَأ  ْنَع 
ُُهنیِد اَّنِم  ٍئِْرمِال  َُحلْـصَِیل  َو  ِهَرِخْآلا  ِراَّدـلا  َو  ِهَّللا  ِهْجَِول  اَّلِإ  ْمُْکنِم  اَُهبیُِـصن  اَْینُّدـِلل  ْمُکاَْنبَبْحَأ  اَم  ْمُکِّقَح  ْنِم  َّلَـج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َبَجْوَأ  اَِـمل  َو  ِهَّللا ص 

َو َلاَق  َُّمث  ِْنیََتباَّبَّسلا  َْنَیب  َعَمَج  َُّمث  اَذَکَه  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  اَنَعَم  َءاَج  َْوأ  - اَنَعَم َناَک  اَنَّبَحَأ  ْنَم  َلاَق  َُّمث  ُْمْتقَدَص  ُْمْتقَدَص  مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَقَف 
َو َلاَق  َُّمث  ِْهیَلَع  ٌطِخاَس  َْوأ  ٍضاَر  ُْریَغ  ُْهنَع  َوُه  َو  ُهَیِقََلل  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَِنتَیَالَو  ِْریَِغب  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َیَِقل  َُّمث  َْلیَّللا  َماَـق  َو  َراَـهَّنلا  َماَـص  اًـلُجَر  َّنَأ  َْول  ِهَّللا 
َو ال یلاسُک  ْمُه  َو  اَّلِإ  َهالَّصلا  َنُوتْأَی  ـال  َو  ِِهلوُسَِرب  َو  ِهَّللاـِب  اوُرَفَک  ْمُهَّنَأ  اَّلِإ  ْمُُهتاـقَفَن  ْمُْهنِم  َلَـبُْقت  ْنَأ  ْمُهَعَنَم  اـم  َو  َّلَـج - َو  َّزَع  ِهَّللا  ُلْوَق  َکـِلَذ 

َنوُِرفاک ْمُه  َو  ْمُهُـسُْفنَأ  َقَهْزَت  َو  اْینُّدلا  ِهایَْحلا  ِیف  اِهب  ْمَُهبِّذَُـعِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  ْمُهُدالْوَأ  َو ال  ْمُُهلاْومَأ  َْکبِْجُعت  الَف  َنوُهِراک  ْمُه  َو  اَّلِإ  َنوُقِْفُنی 
یلـص ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک  ْدَقَف  َنیِِّیناَدْحَو  اُونوُکَت  ْنِإ  َلاَق  َُّمث  ُلَمَْعلا  ُهَعَم  ُعَْفنَی  َال  ُْرفُْکلا  َِکلَذَک  َو  ُلَمَْعلا  ُهَعَم  ُّرُـضَی  َال  ُناَمیِْإلا  َِکلَذَـک  َو  َلاَق  َُّمث 

ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  ْدَـق  َو  مالّـسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َُهل - َباَجَتْـسا  ِنَم  َلَّوَأ  َناَک  َو  َُهل  َنُوبیِجَتْـسَی  اَلَف  َساَّنلا  وُعْدَـی  ًاِّیناَدْـحَو  هلآو  هیلع  هللا 
. يِدَْعب َِّیبَن  َال  ُهَّنَأ  اَّلِإ  یَسُوم  ْنِم  َنوُراَه  َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  َْتنَأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

: دش ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هک  یماگنه  دنک  یم  لقن  تباث  نب  فسوی 

دنوادخ هک  تسا  یقح  نآ  رطاخب  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  تسا  امش  يدنواشیوخ  رطاخب  اهنت  میراد  تسود  ار  امش  ام  هکنیا 
ادخ و ياضر  رطاخب  هکلب  میرادن ، ناتتـسود  دـسرب  امب  امـش  زا  یئایند  لام  هکنیا  يارب  ام  هن  رگ  و  تسا ! هدرک  بجاو  ام  ندرگب  امـش  زا 
، دیتفگ تسار  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : دـنک ! حالـصا  ار  دوخ  نید  اهام  زا  کی  ره  هکنآ  يارب  ترخآ و  هناخ  هب  ندیـسر 
ود ره  هبابس  ناتشگنا  سپس  روط - نیا  تمایق  زور  رد  دیایب - ام  هارمه  دومرف : هکنیا  ای  تسا  ام  اب  دراد  تسود  ار  ام  هک  ره  دومرف : سپس 

ار بش  درادب و  هزور  ار  زور  يدرم  رگا  مسق  ادخب  دومرف : هاگنآ  روط -) نیا  ینعی   ) دنابـسچ مهب  بلطم ) ندـنامهف  يارب   ) ار دوخ  تسد 
وا زا  هک  هدرک  رادـید  ار  وا  یلاح  رد  دـنک  رادـید  نادـناخ  ام  یتسود  تیالو و  نودـب  ار  لـج  زع و  يادـخ  سپـس  هدرب  رـسب  تداـبع  هب 

. تسا كانمشخ  وا  رب  هکلب  تسین و  دونشوخ 

161 ص :
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رفاک شلوسر  ادخب و  هکنآ  زج  دشن  اهنیا  ياهقافنا  نتفریذپ  عنام  يزیچ  (: » دیامرف هک   ) لج زع و  يادخ  راتفگ  تسا  نیا  و  دومرف : سپس 
درواین تفگـشب  ار  وت  و  تهارک ، يور  زا  زج  دننکن  جرخ  ادخ ) هار  رد   ) مه يزیچ  یلبنت و  تلاسک و  لاح  اب  زج  دنیاین  زامن  هب  دـندش و 

سپس ( 1 « ) دیآرد ناشناج  رفک  لاحب  دنک و  باذع  ایند  یگدنز  رد  نآ  هلیـسوب  ار  نانآ  ات  دهاوخیم  ادخ  هکلب  ناشدالوا  هن  اهنآ و  لاوما 
تمحر تعافـش و  زا  یگ  هرهب  یب  ای  خزود  رد  دولخ  بجوم  هک   ) دنزن واب  ینایز  هانگ ) و   ) دب راک  هک  تسا  نینچ  نیا  مه  نامیا  دومرف :

مه امـش  اب  امومع  و   ) دیئاهنت مدرم ) نایم  رد   ) امـش رگا  دومرف : هاگنآ  دشخبن . دوس  نادـب  کین )  ) لمع هک  تسا  نینچ  زین  رفک  و  ددرگ )
یسک نیتسخن  تفریذپ و  یمن  وا  زا  یسک  درکیم و  توعد  ادخب  ار  مدرم  هک  دوب  اهنت  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنتـسین ) هدیقع 

دننامه نمب  تبـسن  وت  ماقم  : » دومرف واب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دوب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفریذپ  ار  شتوعد  هک 
55 هیآ 54 - هبوت  هروس  -1 تسین .» نم  زا  سپ  يربمایپ  هکنآ  زج  یسومب  تبسن  تسا  نوراه  ماقم 

155 ص : ج 1 ، یتالحم ، یلوسر  همجرت  یفاکلا /  نم  هضورلا 

دنوادخ بناج  زا  جارعم  رد  تیالو  رما  رب  دیکات 

َّزَع ُهَّللا  یَصْوَأ  ْدَق  َو  اَّلِإ  ٍهَّرَم  ْنِم  اَم  ًهَّرَم  َنیِرْشِع  َو  ًهَئاِم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ُِّیبَّنلا  َجَرَع  َلاَق : مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینَزُْملا  ٍحاَّبَـص  ْنَع 
. ِِضئاَرَْفلِاب ُهاَصْوَأ  اَّمِم  َرَثْکَأ  مالسلا  مهیلع  ِهَِّمئَْألا  َو  ٍِّیلَِعل  ِهَیَالَْولِاب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  َِّیبَّنلا  اَهِیف  َّلَج  َو 

162 ص :
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جورع نامـسآ  هب  هبترم  تسیب  دص و  کی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دومرف : هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینزملا  حاّبص 
شیپ درک  هیصوت  مالسلا  مهیلع  نایاوشیپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  تیالو  هب  ار  وا  نآ  رد  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  رگم  دوبن  يا  هبترم  چیه  درک و 

. دیامرف یم  هیصوت  تابجاو  هب  ار  وا  هکنآ  زا 

425 ص : ج 2 ، يرفعج ، همجرت  لاصخلا / 

تیالو ناگتشرف و 

ْمُه َو  ْمُهَضَرَع  َُّمث  اَهَّلُک  ِهَّللا  ِجَجُح  َءاَمْـسَأ  َمَدآ  َمَّلَع  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنَأ  مالّـسلا  هیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ِقِداَّصلا  ِنَع  ٍزِرُْحم  ِْنب  َنَْمیَأ  ْنَع 
اُولاق َمَدآ  ْنِم  ْمُکِـسیِدْقَت  َو  ْمُکِحِیبْسَِتل  ِضْرَْألا  ِیف  ِهَفاَلِْخلِاب  ُّقَحَأ  ْمُکَّنَِأب  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِءالُؤه  ِءامْـسَِأب  ِینُوِئْبنَأ  َلاقَف  ِهَِکئاَلَْملا  یَلَع  ٌحاَوْرَأ 
اوُفَقَو ْمِِهئامْـسَِأب  ْمُهَأَْبنَأ  اَّمَلَف  ْمِِهئامْـسَِأب  ْمُْهِئْبنَأ  ُمَدآ  ای  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُهَّللا  َلاَق  ُمیِکَْحلا  ُمِیلَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  انَتْمَّلَع  ام  اَّلِإ  اَنل  َْملِع  َکـَناْحبُس ال 

ْمِهِراَْصبَأ ْنَع  ْمُهَبَّیَغ  َُّمث  ِِهتَّیَِرب  یَلَع  ُهَجَجُح  َو  ِهِضْرَأ  ِیف  ِهَّللا  َءاَفَلُخ  اُونوُکَی  ْنَِأب  ُّقَحَأ  ْمُهَّنَأ  اوُِملَعَف  ُهُرْکِذ  َیلاَـعَت  ِهَّللا  َدـْنِع  ْمِِهَتلِْزنَم  ِمیِظَع  یَلَع 
 . نوُُمتْکَت ُْمْتنُک  ام  َو  َنوُْدُبت  ام  ُمَلْعَأ  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َْبیَغ  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  ْمَُکل  ُْلقَأ  َْمل  َأ  ْمَُهل  َلاَق  َو  ْمِِهتَّبَحَم  َو  ْمِِهتَیَالَِوب  ْمُهَدَبْعَتْسا  َو 

سپس تخومآ ، مالّسلا  هیلع  مدآ  هب  ار  یهلا  ءامـسا  همه  یلاعت  يادخ  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زرحم  نب  نمیا 
زا رتراوازـس  ناتـسیدقت ) حیبست و  رطاخب   ) امـش هک  دـیئوگ  یم  تسار  رگا  دومرف : تشاد و  هضرع  هکئالم  رب  ار  هرهاط  جـجح  نآ  حاورا 

اناد و وت  یتخومآ و  ام  هب  وت  هچنآ  زج  تسین  یـشناد  ار  ام  یهزنم ، وت  دـنتفگ : دـیئوگب . نم  هب  ار  ناشیا  ياهمان  دـیتسه ، تفـالخ  هب  مدآ 
دزن مدآ  يالاو  ماقم  هب  درک ، نایب  ار  یهلا  جـجح  ءامـسا  هک  یماگنه  و  وگزاب ، ار  ناشیا  ءامـسا  مدآ ! يا  دومرف : یلاـعت  يادـخ  یمیکح .

زا ار  اهنآ  سپس  دنشاب . ناگدیرفآ  رب  وا  ياهتّجح  یهلا و  يافلخ  هک  دنرتراوازس  ججح )  ) نانآ هک  دنتسناد  و  دندش ، فقاو  یلاعت  يادخ 
متفگن امـش  هب  ایآ  تفگ : اهنآ  هب  دناوخ و  ارف  دوخ  شتـسرپ  هب  ناشتّبحم ، تیالو و  ببـس  هب  ار  ناگتـشرف  درک و  ناهنپ  هکئالم  ناگدید 

(1 (؟ دیراد یم  ناهن  امش  هک  ار  هچنآ  دینک و  یم  راکشآ  امش  هک  ار  هچنآ  مناد  یم  مرتاناد و  نیمز  اهنامسآ و  بیغ  هب  نم  هک 
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هیآ 33-32-31 هرقب  هروس  -1

29 ص:28 - ج 1 ، ناولهپ ، همجرت  نیدلا /  لامک 

تسا همئا  تیالو  لمعلا  ریخ  یلع  ّیح  زا  روظنم 

. ُهَیَالَْولا ِلَمَْعلا  ُْریَخ  َلاَقَف  ِلَمَْعلا  ِْریَخ  یَلَع  َّیَح  یَنْعَم  ْنَع  َِلئُس  مالسلا  هیلع  َقِداَّصلا  َّنَأ  َرَخآ  ٍرَبَخ  ِیف  َِيُور  ْدَق  َو 

مالـسلا مهیلع  هّمئا  تیالو  لمع ، نیرتهب  دومرف : دیـسرپ ، ار  لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » يانعم مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ترـضح  زا  یـصخش 
. تسا

92 ص : ج 1 ، يدمحم ، همجرت  رابخألا /  یناعم 

دییوگب نخس  ام  تیالو )  ) دروم رد 

هُویْحَأ َو  اَنَْرمَأ  اوُرَکاَذَت  َو  اْوَقاَلَت  َو  اوُرَواَزَت  َنیِمِحاَرَتُم  َنِیلِصاَُوم  ِهَّللا  ِیف  َنیِّباَحَتُم  ًهَرََرب  ًهَوْخِإاُونوُک  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  ِِهباَحْصَِأل  مالّسلا  هیلع  َلاَق 

و دینک ، یتسود  رگید  کی  اب  ادخ  هار  رد  دیشاب ، وکین  يردارب  مه  اب  دیشاب و  راگزیهرپ  دومرف : دوخ  باحصا  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
نآ و  دییوگب ، نخس  ام  تیالو )  ) دروم رد  و  دیور ، رگید  کی  تاقالم  رادید و  هب  دیزرو ، رهم  رگید  کی  هب  و  دیشاب ، هتـشاد  یگتـسویپ 

. دیرادهگن هدنز  ار 

377 ص : نتم ، يدمحم ، دنمشوه و  همجرت  راونألا /  هاکشم 

تسا تیالو  اعد  یلوبق  طرش 

َال َناَکَف  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنب  ِیف  اُوناَک  ٍْتَیب  ِلْهَأ  ُلَثَم  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَُنلَثَم  اَمَّنِإ  ٍدَّمَُحم  َابَأ  اَی  َلاَق  مالـسلا  امهیلع  اَمِهِدَحَأ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ُْنب  ُدَّمَُحم  ُهاََور  اَم 
َوُه اَم  ِْهَیلِإ  وُکْـشَی  یَـسیِع  یَتَأَف  َُهل  ْبَجَتُْـسی  ْمَلَف  اَعَد  َُّمث  ًهَْلَیل  َنیَِعبْرَأ  َدَهَتْجا  ُمُْهنِم  اًلُجَر  َّنِإ  َو  َبیِجُأَف  اَعَد  اَّلِإ  ًهَْلَیل  َنیَِعبْرَأ  ْمُْهنِم  ٌدَـحَأ  ُدِـهَتْجَی 

يِذَّلا ِباَْبلا  ِْریَغ  ْنِم  ِیناَتَأ  يِْدبَع  َّنِإ  مالسلا  هیلع  یَسیِع  اَی  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأَف  اَعَد  َُّمث  یَّلَص  َو  مالـسلا  هیلع  یَـسیِع  َرَّهَطَتَف  َءاَعُّدلا  ُُهلَأْسَی  َو  ِهِیف -
مالسلا هیلع  یَـسیِع  َتَفَْتلاَف  َُهل - ُْتبَجَتْـسا  اَم  ُُهِلماَنَأ  ُِرثَْتنَی ]  ] َُرْثنَت َو  ُهُُقنُع  َعِطَْقنَی  یَّتَح  ِیناَعَد  ْوَلَف  َْکنِم - ٌّکَش  ِِهْبلَق  ِیف  َو  ِیناَعَد  ُهَّنِإ  ُْهنِم  یَتوُأ 
یَـسیِع َُهل  اَعَدَف  یِّنَع  ِِهب  َبَهْذَی  ْنَأ  َهَّللا  ِلَأْساَف  َْتُلق  اَم  ِهَّللا  َو  َناَک  ْدَق  ُهَتَِملَک  َو  ِهَّللا  َحُور  اَی  َلاَق  ِهِِّیبَن  ْنِم  ٌّکَش  َِکْبلَق  ِیف  َو  َکَّبَر  وُعْدَـت  َلاَقَف 

. اَنِیف ُّکُشَی  َوُه  َو  ٍْدبَع  َلَمَع  ُهَّللا  ُلَبْقَی  َال  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  ُنَْحن  َِکلَذَک  َو  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ِیف  َراَص  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َلَّضَفَتَف  مالسلا  هیلع 
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ياراد هک  مینیب  یم  ار  امش  نیفلاخم  یضعب  ام  : متشاد هضرع  هک  هدش  دراو  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب و  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحمزا 
زا یتیب  لها  لثم  ام  لثم  دمحم  ابا  يا  دومرف : دشخب ؟ یم  یعفن  ار  وا  لامعا  نیا  ایآ  دنتسه  نید  رما  رد  عوشخ  شالت و  یعـس و  تدابع و 

دش و یم  تباجا  وا  ياعد  هکنآ  رگم  درک  یمن  اعد  بش  لهچ  هداوناخ  نیا  زا  سک  چیه  هک  دوب  نیا  ناشیا  شور  هک  تسا  لیئارسا  ینب 
مالسلا هیلع  یسیع  ترـضح  تمدخ  هب  دیدن . يرثا  تباجازا  یلو  دومن  اعد  و  دومن ، هدهاجم  دیـشوک و  بش  لهچ  هداوناخ  نیا  زا  يدرم 

درازگ و زامن  تفرگ و  وضو  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  سپ  دنک  اعد  شیارب  هک  تساوخ  وا  زا  دومن و  ار  شیوخ  لاح  تیاکش  دمآ و 
يو بلق  رد  یلو  درک ، تساوخرد  نم  زا  دش و  دراو  نم  رد  زا  ریغ  يرد  زا  نم  هدنب  یسیع  يا  دومرف : یحو  وا  هب  يادخ  درک  اعد  سپس 

شتباجا نم  دوش  ادـج  مه  زا  شناتـشگنا  دوش و  عطق  شندرگ  ات  دـنک  اعد  ردـقنآ  رگا  نیا  رب  انب  دراد  دوجو  کش  وت  تلاسر  هب  تبـسن 
هضرع تسا  كاش  شربمایپ  هب  تبسن  تبلق  یناوخ و  یم  ار  تراگدرورپ  ایآ  دومرف : وا  هب  دش و  وا  هجوتم  یسیع  ترضح  سپ  منک  یمن 

ترـضح دوش . لـیاز  نم  زا  کـش  نآ  هک  هاوخب  ادـخ  زا  سپ  یتفگ  هک  دوب  هنوگ  ناـمه  مسق  ادـخ  هب  وا ، هملک  ادـخ و  حور  يا  تشاد 
شا هداوناخ  هرمز  رد  و  دـش ) هدروآرب  شتجاح  دـش و  لیاز  شکـش  و   ) دومرف لّضفت  وا  هب  ادـخ  درک و  اعد  وا  يارب  مالـسلا  هیلع  یـسیع 

. دنک یمن  لوبق  دراد  کش  ام  تیالو  رد  هک  ار  يا  هدنب  لمع  ادخ  میتسه  یسیع  ترضح  دننامه  تیب  لها  ام  دمآرد و 
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65 ص : ج 1 ، یعادلا ،) هدع  همجرت   ) زاین یب  هاگرد  هب  زاینو  زار  بادآ 

تیبلا لها  تیالو  هعیش و 

ِِهتَفِْرعَم یَلَع  ِهَیَالَْولِاب  اََنل  ْمُهَقاَثیِم  َذَـخَأ  َو  ِِهتَمْحَر  ِیف  ْمُهَغَبَـص  َو  ِهِرُون  ْنِم  ْمُهَلَعَجَف  ًهَعیِـش  اََنل  َلَعَج  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق : مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع 
. ًهَئِّیَس ُْهنَع  ْزَواَجَتَی  َْمل  َو  ًهَنَسَح  ُْهنِم  ْلَّبَقَتَی  َْمل  ِْهیَلَع  َوُه  اَِمب  َهَّللا  َْقلَی  َْمل  ْنَم  ْمِِهئیِسُم  ْنَع  ُزِواَجَتُْملا  ْمِِهنِسُْحم  ْنِم  ُلِّبَقَتُْملا  َوُهَف  ُهَسْفَن  ْمُهَفَّرَع  َمْوَی 

هک يزور  ار  ام  تیالو  نامیپ  شتمحر و  رد  هدرب  ورف  شرون و  زا  هتخاس  يا  هعیـش  ام  يارب  ادـخ  هک  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
نانآ شیکب  دریمن  هک  ره  ناشراکدـب ، زا  هدـننک  تشذـگ  و  ناشراک ، وکین  زا  اریذـپ  تسا  وا  هتفرگ و  اـهنآ  زا  هدناسانـش  اهنادـب  ار  دوخ 

. وا هانگ  چیه  زا  درذگن  يا و  هنسح  وا  زا  دریذپن 

57 ص : راونألا ،) راحب  دلج 64  همجرت  یمالسا (  قالخا 

منهج شتآ  زا  ینمیا  تیبلا و  لها  تیالو 

ُهَعاَّسلا ِهِذَه  ِبِذَْکلا  َهَعاَس  ْتَْسَیل  َو  َّیَلَع  اوُدَهْشا  اََنل  َلاَق  ُهاَفَْولا  ُْهتَرَـضَح  اََّمل  َلاَق : َساَْیلِإ  ِهِّدَج  ْنَع  َيَور  َساَْیلِإ  ِْتِنب  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع 
ِْریَغ ْنِم  َهَِثلاَّثلا  َو  َهَِیناَّثلا  َداَعَأ  َُّمث  ُراَّنلا  ُهُّسَمَتَف  َهَِّمئَْألا  یَّلَوَتَی  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ُّبُِحی  ٌْدبَع  ُتوُمَی  َال  ِهَّللا  َو  ُلوُقَی  مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمََـسل 

. َُهلَأْسَأ ْنَأ 

غورد هظحل  تعاس و  کنیا  هک  دیـشاب  هاوگ  تفگ  تافو  ماگنه  رد  سایلا  شدج  هک  دنک  یم  تیاور  سایلا  رتخد  دـنزرف  یلع  نب  نسح 
همئا و لوسر و  ادـخ و  تبحم  هب  هک  يا  هدـنب  ره  دـنگوس  دـنوادخ  هب  دومرف : یم  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  نم  تسین ، نتفگ 

. دندرک رارکت  راب  هس  ار  نخس  نیا  دناسر و  یمن  بیسآ  ار  وا  خزود  شتآ  دورب  ایند  زا  نانآ  تیالو  هب  داقتعا 

166 ص :

تیبلا لها  تیالو  www.Ghaemiyeh.comهعیش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 190 

http://www.ghaemiyeh.com


247 ص : ج 1 ، يدراطع ،) همجرت  دلج 64 /  راونألا  راحب  رفکلا  نامیإلا و  باتک  همجرت  رفک (  نامیا و 

لامعا یلوبق  تیالو و 

َءاَْضَیب ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ُکَلَْملا  اَهَعَفَر  اَهَدوُدُح  َماَقَأَف  اَِهْتقَو  ِلَّوَأ  ِیف  ِتاَضوُْرفَْملا  ِتاَوَلَّصلا  یَّلَص  ْنَم  َلاَق : مالسلا  هیلع  ِقِداَّصلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
ْمُِقی ْمَلَف  ٍهَّلِع  ِْریَغ  ْنِم  اَِهْتقَو  َدَْعب  اَهاَّلَص  ْنَم  َو  ًامیِرَک  ًاکَلَم  ِینَتْعَدْوَتْسا  اَمَک  ُهَّللا  َکَعَدْوَتْسا  َو  ِینَتْظِفَح  اَمَک  ُهَّللا  َکَظِفَح  ِِهب  ُِفتْهَت  َیِه  َو  ًهَّیِقَن 

ُقِداَّصلا َلاَق  َُّمث  ِینَعْرَت  َْمل  اَمَک  ُهَّللا  َكاَعَر  َال  َو  ِینَتْعَّیَـض  اَمَک  ُهَّللا  َکَعَّیَـض  ِینَتْعَّیَـض  ِِهب  ُِفتْهَت  َیِه  َو  ًهَِملْظُم  َءاَدْوَس  ُکَلَْملا  اَهَعَفَر  اَهَدوُدُح 
ِهَضوُْرفَْملا ِهاَکَّزلا  ِنَع  َو  ِتاَضوُْرفَْملا  ِتاَوَلَّصلا ]  ِنَع   ] ُتاَوَلَّصلا ُُهلاَلَج  َّلَج  ِهَّللا  ِيَدَی  َْنَیب  َفَقَو  اَذِإ  ُْدبَْعلا  ُْهنَع  ُلَأُْسی  اَم  َلَّوَأ  َّنِإ  مالـسلا  هیلع 

ُُهتاَکَز َو  ُهُمْوَص  َو  ُُهتاَلَـص  ُْهنِم  ْتَِلُبق  اَْهیَلَع  َتاَم  َُّمث  اَِنتَیَالَِوب  َّرَقَأ  ْنِإَف  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَِنتَیَالَو  ْنَع  َو  ِضوُْرفَْملا  ِّجَْـحلا  ِنَع  َو  ِضوُْرفَْملا  ِماَیِّصلا  ِنَع  َو 
. ِِهلاَمْعَأ ْنِم  ًاْئیَش  ُْهنِم  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ِلَبْقَی  َْمل  ُُهلاَلَج  َّلَج  ِهَّللا  ِيَدَی  َْنَیب  اَِنتَیَالَِوب  َّرُِقی  َْمل  ْنِإ  َو  ُهُّجَح  َو 

ًهاَلَـص َْتیَّلَـص  اَذِإ  مالـسلا  هیلع  ُقِداَّصلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍروُفْعَی  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِزیِزَْعلا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِداَنْـسِْإلا  اَذَِـهب  َو 
َو َِکنیِمَی  ْنَع  ْنَم  ُمَْلعَت  ْوَلَف  َكِدوُجُـس  ِعِضْوَم  َیلِإ  َكِرَـصَِبب  ْفِرْـصا  َُّمث  ًادـَبَأ  اَْهَیلِإ  َدوُعَی  اـَل  ْنَأ  ُفاَـخَی  ٍعِّدَُوم  َهاَلَـص  اَِـهْتقَِول  اَهِّلَـصَف  ًهَضیِرَف 

. هاَرَت َال  َو  َكاَرَی  ْنَم  ْيَدَی  َْنَیب  َکَّنَأ  ْمَلْعا  َو  َکَتاَلَص  َْتنَسْحََأل  َِکلاَمِش 

نامسآب ناشخرد  كاپ و  ار  نآ  هتـشرف  دنک  ادا  تسرد  دناوخب و  تقو  لوا  رد  ار  بجاو  ياهزامن  هک  ره  دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هک ره  و  میرک ، يا  هتشرف  هب  يدرپس  ارم  هچنانچ  مراپس  ادخب  ار  وت  یتشاد و  مهگن  هچنانچ  دراد  تهگن  ادخ  دنز  دایرف  زامن  نآ  دناسر و 
دنک تعیاض  ادخ  دشک  دایرف  زامن  نآ  درب و  الاب  کیرات  هایـس و  ار  نآ  هتـشرف  دنک  ادا  تسرد  دـناوخب و  ار  نآ  تقو  یب  يرذـع  نودـب 
لوا دتـسیا  ادـخ  ربارب  هدـنب  نوچ  دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  سپـس  يدرکن  متیاعر  هچنانچ  دـنکن  تتیاعر  يدرک و  معیاض  هچنانچ 

ام تیالو  هب  فرتعم  رگا  تسنادناخ و  ام  تیالو  زا  بجاو و  جح  زا  بجاو و  هزور  زا  بجاو و  هاکز  زا  بجاو و  ياهزامن  زا  وا  شـسرپ 
يزیچ ادخ  دنکن  ام  تیالو  هب  فارتعا  ادخ  ربارب  رگا  تسا و  هتفریذپ  وا  جح  هاکز و  هزور و  زامن و  دریمب  هدـیقع  نآ  رب  دـشاب و  نادـناخ 

. دریذپن وا  لامعا  زا 
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نادـب یـسرتیم  هک  ایوگ  هک  نک  عادو  نآ  اب  ناوخب و  تقو  رد  یناوخیم  یبجاو  زاـمن  نوچ  : دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دنـس  نیمهب 
یسک ربارب  وت  هک  نادب  یناوخیم  زامن  بوخ  تسا  وت  پچ  ای  تسار  فرط  یـسک  ینادب  رگا  زادنیب ، تا  هدجـس  ياجب  هدید  يدرگنرب و 

. ینیبیمن ار  وا  دنیب و  یم  ار  وت  هک  یتسه 

256 ص : نتم ، يا ، هرمک  همجرت  قودصلل / )  ) یلامألا

دوش تشهب  دراو  دهاوخ  يرد  ره  زا 

َو ِهَّللا  ِِّیبَن  ِْتَیب  ِلْهَِأل  َهَیَالَْولا  َنَسْحَأ  َو  ِهَّللا  َمِراَحَم  َبَنَتْجا  َو  ِهَّللا  َِضئاَرَف  َماَقَأ  ْنَم  مالـسلا : هیلع  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  ُقِداَّصلا  َلاَق  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع 
. َءاَش ِهَِیناَمَّثلا  ِهَّنَْجلا  ِباَْوبَأ  ِّيَأ  ْنِم  ْلُخْدَْیلَف  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِءاَدْعَأ  ْنِم  َأَّرَبَت 

زا دـشاب و  وکین  يرادـم  تیالو  دـشاب و  رانک  رب  ادـخ  تاـمرحم  زا  دراد و  اـپ  رب  ار  قح  ضئارف  هک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
. دوش دراو  دهاوخ  هک  تشهب  رد  تشه  مادک  ره  زا  دنک  يرازیب  لج  زع و  يادخ  نانمشد 

474 ص : نتم ، يا ، هرمک  همجرت  قودصلل / )  ) یلامألا

تیبلا لها  تیالو  رذ و  ملاع 

َّنِإ َنُولوُقَی  ُْتُلق  َنُولوُقَی  اَم  َلاَقَف  ِءاْملا  یَلَع  ُهُشْرَع  َناک  َو  َّلَـج - َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  اـَبَأ  ُْتلَأَـس  َلاَـق : ِّیِّقَّرلا  َدُواَد  ْنَع 
يِذَّلا َء  ْیَّشلا  َّنَأ  ُهَمَِزل  َو  ِقُولْخَْملا  ِهَفِِـصب  ُهَفَـصَو  َو  ًالوُمْحَم  َهَّللا  َرَّیَـص  ْدَـقَف  اَذَـه  َمَعَز  ْنَم  اُوبَذَـک  َلاَقَف  ُهَقْوَف  ُّبَّرلا  َو  ِءاَْملا  یَلَع  َناَک  َشْرَْعلا 

َْوأ ٌْسنِإ  َْوأ  ٌّنِج  َْوأ  ٌءاَمَـس  َْوأ  ٌضْرَأ  َنوُـکَی  ْنَأ  َلـْبَق  َءاَْـملا  ُهَْملِع  َو  ُهَنیِد  َلَّمَح  َهَّللا  َّنِإ  َلاَـقَف  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ِیل  ْنَِّیب  ُْتُلق  ُهـْنِم  يَوـْقَأ  ُهـُلِمْحَی 
ُریِمَأ َو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َقَطَن - ْنَم  ُلَّوَأَـف  ْمُکُّبَر  ْنَم  ْمَُهل  َلاَـقَف  ِْهیَدَـی  َْنَیب  ْمُهَرَثـَن  َْقلَْخلا  َُقلْخَی  ْنَأ  ُهَّللا  َداَرَأ  اَّمَلَف  ٌرَمَق  َْوأ  ٌسْمَش 

َو یِْملِع  َو  ِینیِد  ُهَلَمَح  ِءَالُؤَه  ِهَِکئاَلَْمِلل  َلاَق  َُّمث  َنیِّدـلا  َو  َْملِْعلا  ُمُهَلَّمَحَف  اَنُّبَر  َْتنَأ  اُولاَـقَف  ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ُهَِّمئَأـْلا  َو  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا 
ُهَّللا َلاَقَف  اَنْرَْرقَأ  اَنَّبَر  ْمَعَن  اُولاَـقَف  ِهَعاَّطلا  َو  ِهَیاـَلَْولِاب  ِرَفَّنلا  ِءاـَلُؤَِهل  َو  ِهَِّیبُوبُّرلاـِب  ِهَِّلل  اوُِّرقَأ  َمَدآ  ِینَِبل  َلاَـق  َُّمث  َنُولُوئْـسَْملا  ُمُه  َو  یِْقلَخ  ِیف  ِیئاَـنَمُأ 
ًهَّیِّرُذ اَّنُک  َو  ُْلبَق  ْنِم  انُؤابآ  َكَرْـشَأ  امَّنِإ  اُولوُقَت  َْوأ  َنِیِلفاغ . اذه  ْنَع  اَّنُک  اَّنِإ  ًادَغ  اُولوُقَی  َال  ْنَأ  یَلَع  اَنْدِهَـش  ُهَِکئاَلَْملا  َِتلاَقَف  اوُدَهْـشا  ِهَِکئاَلَْمِلل 

. ِقاَثیِْملا ِیف  ْمِْهیَلَع  ٌهَدَّکَُؤم  اَُنتَیَالَو  ُدُواَد  اَی  َنُولِْطبُْملا  َلَعَف  اِمب  انُِکلُْهتَف  َأ  ْمِهِدَْعب  ْنِم 
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هچ هراب  نیا  رد  دومرف : مدیسرپ  (1 « ) دوب بآ  رب  ادخ  شرع  و   » لج زع و  يادخ  لوقب  عجار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یقر  دواد 
ار ادـخ  دـنک  ناـمگ  نیا  هک  ره  دـنیوگ ، غورد  دومرف : نآ ، يـالاب  راـگدرورپ  دوـب و  بآ  يور  شرع  دـنیوگیم  مدرکـضرع : دـنیوگیم ؟
. دـشاب وا  زا  رتاناوت  دـنکیم  لـمح  ار  ادـخ  هک  يزیچ  هک  دـیآ  مزـال  ار  وا  تسا و  هدرک  فصو  قولخم  تفـصب  ار  وا  هداد و  رارق  لومحم 

ادخ دشاب ، یهام  دیشروخ و  ای  یـسنا  نج و  ای  ینامـسآ  ای  ینیمز  هکنآ  زا  شیپ  دومرف : دینک . نایب  میارب  امـش  مدرگ  تنابرق  مدرکـضرع 
تـساوخ ادـخ  نوچ  تآرم ) دراد - ار  ناربمغیپ  قلخ  تیلباـق  هک  تسیا  هداـم  بآ  زا  دوصقم  ، ) دومرف اـطع  بآ  هب  ار  شملع  ار و  شنید 

تفگ نخـس  هک  یـسک  نیتسخن  تسیک ؟ امـش  راگدرورپ  تفگ : اهنآب  تخاس و  هدـنکارپ  شیوخ  ربارب  رد  ار  ناـشیا  دـنیرفایب  ار  قولخم 
ناشیاب ادخ  ام ، راگدرورپ  یئوت  دنتفگ : هک  دندوب  مهیلع  هَّللا  تاولص  همئا  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

نادـنزرفب هاگنآ  دننالوئـسم ، مقلخ و  نایم  رد  نم  نانیما  نم و  ملع  نید و  نالماح  نانیا  دومرف : ناگتـشرفب  سپـس  درک  اـطع  نید  ملع و 
ادـخ سپ  میدومن ، فارتعا  ام  راگدرورپ  يا  يرآ  دـنتفگ ، دـینک ، فارتعا  صاخـشا  نیا  تعاـطا  تیـالو و  ادـخ و  تیبوبرب  تفگ : مدآ 

ای میدوب  ربخ  یب  نآ  زا  اـم  دـنیوگن  ادرف  هک  دوب  نآ  يارب  ناـمیپ  نیا  میهد و  یهاوگ  دـنتفگ : ناگتـشرف  دیـشاب ، هاوگ  دومرف : ناگتـشرفب 
(2 (؟ ینکیم كاله  دندرک  لطاب  لها  هچنآب  ارام  میدوب ، اهنآ  زا  سپ  نادنزرف  مه  ام  دندش و  كرشم  شیپ  زا  ام  ناردپ  دنیوگب : هکنآ 
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. تسا هتشگ  دکؤم  ناشیارب  يریگ  نامیپ  نامز  رد  ام  تیالو  دواد  يا 

هیآ 7 دوه  هروس  -1

هیآ 173-172 فارعا  هروس  -2

180-181 ص : ج 1 ، يوفطصم ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

یهلا تمعن  نیرتگرزب   ، تیالو

ِمَِعن ُمَظْعَأ  َیِه  : َلاَق َال ، ُْتُلق : ِهَّللا  ُءَالآ  اَم  يِرْدَت  َأ  َلاَق : ِهَّللا  َءالآ  اوُرُکْذاَف  َهَیْآلا - ِهِذَه  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  اَلَت  َلاَق : ِزاَّزَْبلا  َفُسُوی  ِیبَأ  ْنَع 
. اَُنتَیَالَو َیِه  َو  ِهِْقلَخ  یَلَع  ِهَّللا 

ادـخ ياهتمعن  ینادـیم  دومرف : دومن و  توـالت  ار  (1 «) دـیروآ دایب  ار  ادـخ  ياهتمعن  » هیآ مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دـیوگ : زازب  فسوی  وبا 
. تسام تیالو  نآ  شقلخ و  رب  تسادخ  ياهتمعن  نیرتگرزب  دوصقم  دومرف : هن ، مدرکضرع : تسیچ ؟

هیآ 7 هدئام  هروس  -1

316 ص : ج 1 ، يوفطصم ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  هدنب  ندرک  دازآ 

ِریِمَأ َهَیاـَلَو  ٍهَبَقَر  ُّکَـف  ِِهلْوَِـقب - ِینْعَی  ٍهَبَقَر  ُّکَـف  ُهَبَقَْعلا . اَـم  َكارْدَأ  اـم  َو  َهَبَقَْعلا . َمَحَْتقا  اَـلَف  َّلَـج - َو  َّزَع  ِِهلْوَـق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ 
. ٍهَبَقَر ُّکَف  َِکلَذ  َّنِإَف  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا 

: لج زع و  يادخ  لوق  هراب  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ریما تیالو   ، هدنب ندرک  دازآ  زا  ادـخ  دوصقم  دومرف : (1 «) تسا هدنب  ندرک  دازآ  تسیچ ؟ هندرگ  یناد  هچ  وت  هتخادـنین ، هندرگب  ار  دوخ  »
. تسا هدنب  ندرک  دازآ  تیالو  اریز  تسا ، مالسلا  هیلع  نینمؤملا 

حیضوت

يراوشد لکشم و  راک  هک  نتخادنا  هوک  هندرگب  ار  دوخ  و  يراوشد ، یتخس و  اب  تسا  راک  نداد  ماجنا  ماحتقا  هوک و  هندرگ  ینعمب  هبقع 
هک تسا  رظن  نیا  زا  هدنب  يدازآ  اب  تیالو  تبسانم  تسا و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  شلیوأت  هدنب و  ندرک  دازآ  شریسفت  تسا ،
هک ار  یگدرب  تراـسا و  دـنکیم و  هدـنز  مدرم  رد  ار  يدازآ  تیرح و  حور  ترـضح  نآ  زا  يوریپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  تیـالو  نتفریذـپ 

هجوت رابخا  خیرات و  رظن  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  راتفر  راتفگب و  دیاب  اجنیا  رد  دـیادزیم ، اهنآ  نماد  زا  تسا  ینامیا  یب  رفک و  هجیتن 
نایامن نازورف  رتخا  نوچ  هک  ترضح  نآ  یگدنز  خیرات  ياه  هشوگ  تالمج و  يالبال  زا  ار  يدازآ  تیرح و  راثآ  ات  درک  ازـسب  یتقد  و 
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. دومن طابنتسا  تسا 
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هیآ 13-12 دلب  هروس  - 1

292 ص : ج 2 ، يوفطصم ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

عّیشت يابفلا  همانسانش و  ، دمحم لآ  رارسأ  باتک 

عّیـشت يابفلا  همانـسانش و  ناونعب  مالّـسلا و  مهیلع  دّـمحم  لآ  رارـسا  زا  يّرـس  ناونعب  ار  سیق » نب  میلـس  باتک   » مالّـسلا هیلع  قداص  ماـما 
تئارب تیالو و  انامه  هک  ار  باتک  نیا  ياوتحم  لـقا  ـال  سک  ره  هک  درک  هدافتـسا  نینچ  ناوت  یم  ترـضح  مـالک  زا  دـندومرف و  یفّرعم 

. دیآ رامشب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  یعقاو  نیّبحم  زا  ات  دشاب  دوخ  دیاقع  ندرک  لماک  ددص  رد  دیاب  دشاب ، هتشادن  لوبق  تسا 

60 ص : میلس ، باتک  همجرت  / مالسلا مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

دنوادخ ناگدنب و  نیب  هطساو 

َناَک اَهَدَحَج  ْنَم  َو  ًانِمُْؤم  َناَک  ِِهتَیَالَِوب  َّرَقَأ  ْنَمَف  ُهُْریَغ  ٌمَلَع  ْمُهَْنَیب  َْسَیل  ِهِْقلَخ  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  ًاِّیلَع  َلَعَج  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق : مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
. راَّنلا َلَخَد  اَهَرَْکنَأ  ْنَم  َو  َهَّنَْجلا  َلَخَد  ِِهتَیَالَِوب  َءاَج  ْنَم  َو  ًاکِرْشُم  َناَک  ُهَعَم  َبَصَن  ْنَم  َو  الاَض  َناَک  ُهَلِهَج  ْنَم  َو  ًاِرفاَک 

ناـشنایم رد  یملع  مالّـسلا  هیلع  یلع  زج  هداد و  رارق  شقلخ  دوخ و  نیب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـنوادخ  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
هارمگ دسانشن  ار  وا  هک  یسک  تسا و  رفاک  ددرگ ، رکنم  ار  نآ  هک  یسک  و  تسا ، نمؤم  دیامن ، رارقا  وا  تیالو  هب  هک  یسک  سپ  تسین ،

هک یسک  دور و  یم  تشهب  هب  دشاب ، هتشاد  ار  شتیالو  هک  یـسک  تسا و  كرـشم  دشاب ، هتـشاد  لوبق  وا  اب  ار  يرگید  سک  رگا  و  تسا ،
. دوش یم  شتآ  لخاد  ددرگ ، رکنم  ار  نآ 
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100 ص : ج 2 ، یگلس ، همجرت  بولقلا /  داشرإ 

نینمؤملا ریما  تیالو   ، تناما

َو اهَْنلِمْحَی  ْنَأ  َْنَیبَأَف  ِلابِْجلا  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  یَلَع  َهَنامَْألا  اَنْـضَرَع  اَّنِإ  َّلَج - َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍلُجَر  ْنَع 
. مالسلا هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ُهَیَالَو  َیِه  َلاَق  ًالوُهَج  ًامُولَظ  َناک  ُهَّنِإ  ُناْسنِْإلا  اَهَلَمَح  َو  اْهنِم  َنْقَفْشَأ 

زا اهنآ  میدرک ، هضرع  اههوک  نیمز و  اهنامـسآ و  هب  ار  تناما  ام  : » لج زع و  يادـخ  لوقب  عجار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دـیوگ : يدرم 
ریما تیالو  تناما  نآ  دومرف : ( 1) تسنادان هشیپ و  متس  ناسنا  انامه  تشادرب ، ار  نآ  ناسنا  و  دندیسرتب ، نآ  زا  دندز و  زابرـس  شنتـشادرب 

، تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملا 

هیآ 72 بازحا  هروس  -1

277 ص : ج 2 ، يوفطصم ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

تیالو نانمشد  تیالو و  اب  هتفه  مایا  طابترا 

ُْتلِعُج َلاَق  ْجُرْخَت  َْمل  ََکل  اَم  ُناَُلف  اَی  ِهِیلاَوَم  ْنِم  ٍلُـجَِرل  َلاَـق  ُهَّنَأ  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  َیلِإ  َثیِدَْـحلا  َعَفَر  ُِّیناَـجْرُْجلا  َناَیْفُـس  ُْنب  وُرْمَع 
ًاّدَح َُهل  َّنِإَف  ِدَحَْألا  َّدَح  اوُرَذْحا  َلاَق  ُهَّنَأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا  ِنَع  َءاَج  يِذَّلا  ِثیِدَْحِلل  ُلُجَّرلا  َلاَق  ِدَـحَْأِلل  اَم  َو  َلاَق  ُدَـحَْألا  ُمْوَْیلا  َكاَدـِف 

ُْتلِعُج ُْتُلق  َلاَق  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِءاَمْـسَأ  ْنِم  ٌمْسا  َدَحَْألا  َّنِإَف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َِکلَذ  َلاَق  اَم  اُوبَذَک  اُوبَذَک  َلاَق  ِْفیَّسلا  ِّدَح  َْلثِم 
َیلاَعَت َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  ْمَْهفاَف  َْتثِّدُح  اَذِإ  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  اَنوُکَی  َْمل  َو  اَمِهِمْسِاب  َیِّمُسَف  ُلُجَّرلا  َلاَق  اَمِهِمْـسِاب  َیِّمُـس  َلاَق  ِْنیَْنثِْإلاَف  َكاَِدف 

َمْوَی ْتَِقلُخ  َلاَق  َءاـَثاَلَّثلاَف  ُْتُلق  َلاَـق  اَمِهِمْـسِاب  ُهاَّمَـسَف  ُهُّیِـصَو  ِهِیف  ُمَلُْظی  يِذَّلا  َمْوَْیلا  َو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ُهُِّیبَن  ِهِیف  ُضَبُْقی  يِذَّلا  َمْوَْیلا  َِملَع  ْدَـق 
ُْتُلق َلاَق  ِبَهَّللا  َنِم  ِینُْغی  َو ال  ٍلِیلَظ  ٍبَعُـش ال  ِثالَث  ِيذ  ٍّلِظ  یلِإ  اوُِقلَْطنا  َنُوبِّذَُکت  ِِهب  ُْمْتنُک  ام  یلِإ  اوُِقلَْطنا  َیلاَعَت  ُُهلْوَق  َِکلَذ  َو  ُراَّنلا  ِءاَثاَلَّثلا 

ُهَّللا َعَمَج  َلاَق  ُهَعُمُْجلاَف  ُْتُلق  َلاَق  ِسیِمَْخلا  َمْوَی  َهَّنَْجلا  ُهَّللا  َقَلَخ  َلاَق  ُسیِمَْخلاَف  ُْتُلق  َلاَق  ِءاَِعبْرَْألا  َمْوَی  ِراَّنلا  ِناَـکْرَأ  ُهََعبْرَأ  ْتَِیُنب  َلاَـق  ُءاَِـعبْرَْألاَف 
. ًادِحاَو ْلَزَی  َْمل  ُُهتْدَجَوَف  ِْتبَّسلا  َمْوَی  اَهِّبَِرل  ُهَِکئاَلَْملا  ِتَتَبَس  َلاَق  ُْتبَّسلاَف  ُْتُلق  َلاَق  ِهَعُمُْجلا  َمْوَی  اَِنتَیَالَِول  َْقلَْخلا  َّلَج  َو  َّزَع 
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ارچ ینالف  دومرف : دوخ  ناتـسود  زا  یکی  هب  ترـضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  اعوفرم  یناجرج  نایفـس  نب  ورمع 
هک یثیدح  رطاخ  هب  تفگ : درم  نآ  تسیچ ؟ هبنش  کی  زور  رگم  دومرف : تسا . هبنش  کی  زور  زورما  مدرگ  تیادف  تفگ : یتفرن ؟ نوریب 

: دومرف ماما  تسا . ریـشمش  يزیت  دـننام  نآ  يزیت  هک  دیـسرتب  هبنـش  کی  زور  يزیت  زا  دومرف : هک  هدـش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا 
: دـیوگ یم  تسا . دـنوادخ  ياه  مان  زا  یمان  دـحا ، انامه  تسا ؟ هدومرفن  نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـنتفگ ، غورد  دـنتفگ ، غورد 

رفن ود  نآ  ماـن  هب  : تفگ درم  نآ  تسا ، هدـش  يراذـگمان  رفن  ود  نآ  ماـن  هب  دوـمرف : تسیچ ؟ هبنـشود » نـینثا   » سپ مدرگ  تیادـف  مـتفگ :
، مهفب ار  نآ  دوش  یم  هتفگ  یثیدح  وت  هب  یتقو  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دندوب ؟ هدماین  ایند  هب  اهنآ  زونه  هک  یلاح  رد  هدش  هدیمان 

مان هب  ار  زور  نآ  تسناد و  دش  متـس  وا  ّیـصو  هب  هک  ار  يزور  زین  تفر و  ایند  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ار  يزور  دـنوادخ  انامه 
هب : » دنوادخ نخـس  يانعم  تسا  نیا  دش و  هدیرفآ  شتآ  هبنـش  هس  زور  دومرف : هبنـش ؟ هس  متفگ : دیوگ : یم  درک . يراذـگمان  رفن  ود  نآ 

بیهل زا  هن  تسا و  رتـسگ  هیاـس  هن  هک  دـیورب  تسا  هخاـش  هس  ياراد  هک  يدود  يوس  هب  دـیورب ، دـیدرک ، یم  شراـکنا  هک  يزیچ  يوس 
: متفگ دیوگ : یم  تسا  هدش  داینب  هبنش  راهچ  زور  رد  شتآ  نوتـس  راهچ  دومرف : هبنـشراهچ ؟ متفگ : دیوگ : یم  (1 .« ) دراد یم  زاب  شتآ 

يارب ار  ناگدیرفآ  زور  نآ  رد  دنوادخ  دومرف : هعمج ؟ متفگ : دیوگ : یم  دـیرفآ . هبنـشجنپ  زور  رد  ار  تشهب  دـنوادخ  دومرف : هبنـشجنپ ؟
. دنتفای هناگی  ار  وا  دندرک و  هجوت  دنوادخ  يوس  هب  زور  نآ  رد  ناگتشرف  دومرف : هبنش ؟ متفگ : دیوگ : یم  درک : عمج  ام  تیالو 
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هیآ 31-30-29 تالسرم  هروس  -1

77 ص : ج 2 ، يرفعج ، همجرت  لاصخلا / 

رفک نامیا و  كالم  ، تیالو

ُهَّللا َفَرَع  َلاَقَف  ٌنِمُْؤم  ْمُْکنِم  َو  ٌِرفاک  ْمُْکنِمَف  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَـس  َلاَـق : ِفاَّحَّصلا  ٍْمیَُعن  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع 
. ٌّرَذ ْمُه  َو  مالسلا  هیلع  َمَدآ  ِْبلُص  ِیف  َقاَثیِْملا  ُمِْهیَلَع  َذَخَأ  َمْوَی  اَِهب  ْمُهَْرفُک  َو  اَِنتَیَالَِوب  ْمُهَناَمیِإ 

(1) دـنرفاک یخرب  نمؤم و  امـش  زا  یخرب   » لـج زع و  يادـخ  لوقب  عـجار  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگ : فاحـص  میعن  نب  نیـسح 
سپ  ) تخانـش ام  تیالو  اب  ار  اهنآ  رفک  نامیا و  ادخ  دندوب ، مالـسلا  هیلع  مدآ  بلـص  رد  روم  تروصب  مدرم  هک  يزور  دومرف : مدیـسرپ ،

(. تخانش شرفاک  دیدن  هکنآ  رد  تسناد و  شنمؤم  دید  سک  ره  رد  ار  ام  تیالو 

هیآ 2 نباغت  هروس  -1

278 ص : ج 2 ، يوفطصم ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

وا زا  دعب  ناماما  تیالو  یلع و  تیالوب  عجا  ر 

ًامیِظَع ًازْوَف  َزاف  ْدَـقَف  ِهِدـَْعب  ْنِم  ِهَِّمئَْألا  ِهَیَالَو  َو  ٍِّیلَع  ِهَیَالَو  ِیف  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو  َّلَـج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع 
. َْتلََزن اَذَکَه 

دعب ناماما  تیالو  یلع و  تیالو  هب  عجار   ، دنک شلوسر  ادخ و  تعاطا  هک  ره  و   » لج زع و  يادـخ  لوقب  عجار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
، لوسر ادـخ و  تعاـطا  زا  دوصقم  هک  تسنیا  دارم  اـیوگ  . ) تسا هدـش  لزاـن  هنوگ  نیا  دومرف : ( 1 «) تسا هدیـسر  یگرزب  یبایماکب  وا  زا 

(. تسا مالسلا  مهیلع  همئا  یلع و  تیالو 

هیآ 71 بازحا  هروس  -1

279 ص : ج 2 ، يوفطصم ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

174 ص :
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مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  هاگیاپ 

. مالسلا هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ُهَیَالَو   : َلاَق ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٍقْدِص  َمَدَق  ْمَُهل  َّنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِرَِّشب  َیلاَعَت - ِِهلْوَق  ِیف  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 

یتسار و هاگیاپ  ناشراگدرورپ  دزن  هک  هدـب  هدژم  دـنا ، هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  : » یلاعت يادـخ  لوقب  عجار  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
. تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  هاگیاپ  نآ  دومرف : ( 1 «) دنراد یتسرد 

هیآ 2 سنوی  هروس  - 1

292 ص : ج 2 ، يوفطصم ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو 

ِهَّللا ِلْوَق  ْنَع  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍرِیثَک  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  َناَّسَح  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َهَمَروُأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  یَّلَعُم  ْنَع 
. مالسلا هیلع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ُهَیَالَو  َلاَق :  ِّقَْحلا  ِهَِّلل  ُهَیالَْولا  َِکلانُه  َیلاَعَت -

: دومرف مدیسرپ ، ( 1  «) ادخ يارب  قح  تیالو  تساجنآ  : » یلاعت يادخ  لوقب  عجار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : ریثک  نب  نمحرلا  دبع 
. تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو 

هیآ 44 فهک  هروس  - 1

293 ص : ج 2 ، يوفطصم ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

یبن تیب  هب  دورو  اب  تسیواسم  تیالو  شریذپ 

ِیف َلَخَد  ْنَم  َهَیاـَلَْولا ؛ ِینْعَی  ( » 1 « ) ًاـنِمُْؤم َِیتـَْیب  َلَـخَد  ْنَِمل  َو  َّيَدـِلاِول  َو  ِیل  ْرِفْغا  ِّبَر  : » َّلَـج َّزَع و  ِِهلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع 
«. مالسلا مهیلع  ِءاَِیْبنَْألا  ِْتَیب  ِیف  َلَخَد  ِهَیَالَْولا 

اَهِیف َلَخَد  ْنَم  ْمُهَتَیَال ، مالـسلا و و  مهیلع  َهَِّمئَأـْلا  ِینْعَی  (: » 2 «) ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اـمَّنِإ  : » ِِهلْوَقَو
« هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِِّیبَّنلا  ِْتَیب  ِیف  َلَخَد 

175 ص :
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دوش نم  هناخ  دراو  نامیا  لاحب  هک  ره  اب  ار  مردام  ردـپ و  ارم و  اراـگدرورپ ! : » لـج زع و  يادـخ  لوق  هراـب  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
. تسا هدش  دراو  ناربمغیپ  هناخب  دوش ، تیالو  دراو  سک  ره  تسا ، تیالو  دوصقم  دومرف : زرمایب »

تیالو مالسلا و  مهیلع  همئا  دنک » هزیکاپ  یبوخب  ار  امش  دربب و  هداوناخ  امش  زا  ار  یکاپان  دهاوخیم  ادخ  : » یلاعت يادخ  لوق  زا  دوصقم  و 
. تسا هدش  دراو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  هناخ  رد  دوش  دراو  اهنآ  تیالو  رد  سک  ره  تساهنآ ،

حیضوت

تمالسب رافک و  ندش  قرغ  زا  دعب  بانج  نآ  هک  تسا  یئاعد  دنکیم و  نایب  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  نابز  زا  یلاعت  يادخ  ار  لوا  هیآ 
مالـسلا مهیلع  همئا  تیالو  رد  هک  ره  سپ  تسوا ، يوریپ  تیالو و  رد  دورو  هناخ ، رد  دورو  زا  دوصقم  و  دـنک ، یم  دوخ  یتشک  نتـسشن 

. ددرگیم حون  ترضح  ياعد  لومشم  دوش ، دراو  مه 

هیآ 28. حون  -1

هیآ 33. بازحألا  -2

293 ص : ج 2 ، يوفطصم ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

لامعا شریذپ  طرش   ، تیالو

َیلِإ ِهِدَِیب  يَوْهَأ  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَُنتَیَالَو  ُهُعَفْرَی  ُِحلاَّصلا  ُلَمَْعلا  َو  ُبِّیَّطلا  ُِملَْکلا  ُدَعْصَی  ِْهَیلِإ  َّلَج - َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
. الَمَع َُهل  ُهَّللا  ِعَفْرَی  َْمل  اَنَّلَوَتَی  َْمل  ْنَمَف  ِهِرْدَص 

ام تیالو  دومرف : ( 1 «) درب الاب  ار  هتـسیاش  راک  دور و  الاب  وا  يوسب  كاپ  نانخـس  : » لج زع و  يادـخ  لوقب  عجار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
الاب وا  زا  ار  یلمع  چیه  ادخ  دـشاب ، هتـشادن  ار  ام  تیالو  هک  یـسک  دومرف : دومن و  دوخ  هنیـس  هب  هراشا  تسد  اب  و  تسا ، دوصقم  هداوناخ 

. دربن

176 ص :
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هیآ 10 رطاف  هروس  -1

306 ص : ج 2 ، يوفطصم ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

تسادخ تیالو  نامه  ام  تیالو 

. اَِهب اَّلِإ  ُّطَق  ًاِّیبَن  ْثَْعبَی  َْمل  ِیتَّلا  ِهَّللا  ُهَیَالَو  اَُنتَیَالَو  َلاَق : مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 

. تخاسن ثوعبم  نآ  هب  زج  ار  يربمغیپ  چیه  ادخ  هک  تسادخ  تیالو  نامه  ام  تیالو  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

حرش

نیاب صتخم  ام  تیالو  و  دوشن . لوبق  ام  تیالو  نودب  ادخ  تیالو  هک  تسنیا  تهجب  ای  تسادـخ  فرط  زا  تیالو  ینعی  تسادـخ  تیالو 
. تسا هدوب  مزال  یتعیرش  ره  رد  هکلب  تسین ، تعیرش 

319 ص : ج 2 ، يوفطصم ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

نید زا  یئزج  تیالو 

َضَرَْتفا يِذَّلا  ِنیِّدلا  ِنَع  ِینِْربْخَأ  َكاَِدف  ُْتلِعُج  َُهل  َلاَقَف  مالّسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُلَأْسَی  ُُهتْعِمَـس  َلاَق : ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  َهَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع 
َّنَأ َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُهَداَهَـش  َلاَقَف  ِْهیَلَع  َداَعَأَف  َّیَلَع  ْدِـعَأ  َلاَقَف  َوُه  اَم  ُهُْریَغ  ْمُْهنِم  ُلَبُْقی  اـَل  َو  ُُهلْهَج  ْمُهُعَـسَی  اـَل  اَـم  ِداَـبِْعلا  یَلَع  َّلَـج  َو  َّزَع  ُهَّللا 

َتَکَـس َُّمث  َناَضَمَر  ِرْهَـش  ُمْوَص  َو  اًلِیبَس  ِْهَیلِإ  َعاطَتْـسا  ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِـح  َو  ِهاَکَّزلا  ُءاَتیِإ  َو  ِهاَلَّصلا  ُماَقِإ  َو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ًادَّمَُحم 
ُتْـضَرَْتفا اَم  یَلَع  ِینَتْدِز  اَّلَأ  َلوُقَیَف  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  َداَبِْعلا  ُّبَّرلا  ُلَأْسَی  َال  َو  ِداَبِْعلا  یَلَع  ُهَّللا  َضَرَف  يِذَّلا  اَذَـه  َلاَق  َُّمث  ِْنیَتَّرَم  ُهَیَالَْولا  َو  َلاَق  َُّمث  اًـلِیلَق 

. اَِهب ُذْخَْألا  ِساَّنِلل  یِغَْبنَی  ًهَلیِمَج  ًهَنَسَح  ًانَنُس  َّنَس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإ  ُهَّللا  َُهداَز  َداَز  ْنَم  ْنَِکل  َو  َْکیَلَع 

رب لج  زع و  يادخ  هک  ار  ینید  هد  ربخ  نمب  مدرگ ، تنابرق  دیسرپ : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصب  وبا  مدینش  دیوگ : هزمح  یبا  نب  یلع 
هرابود وا  وگب ، هرابود  دومرف : تسمادک ؟ تسین  هتفریذپ  ناشیا  زا  نآ  زج  دشابن و  اور  نآ  نتـسنادن  ار  ناگدـنب  هتخاس و  بجاو  ناگدـنب 
ندرازگ تسادخ و  لوسر  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  تسین و  ادخ  زج  یـشتسرپ  هتـسیاش  هکنیاب  نداد  یهاوگ  دومرف : ترـضح  تفگ ،

: دومرف سپس  دومن و  توکس  یکدنا  سپس  ناضمر ، هام  هزور  تفای و  دناوت  هار  نادب  هک  ره  يارب  هبعک  هناخ  جح  تاکز و  نداد  زامن و 
ارچ هک  دیـسرپ  دهاوخن  شناگدنب  زا  تمایق  زور  رد  راگدرورپ  هتخاس و  بجاو  ناگدنب  رب  ادـخ  ار  هچنآ  تسنیا  دومرف : هاگنآ  تیالو ، و 
ادخ لوسر  انامه  دنک . دایز  ار  وا  شاداپ  مه  ادـخ  دـهد ، ماجنا  رتدایز  هک  ره  یلو  دـیدادن ، ماجنا  رتدایز  متخاس  بجاو  امـش  رب  هچنآ  زا 

. دننک لمع  اهنآ  هب  مدرم  تسا  راوازس  هک  دومرف  عضو  هتسارآ  وکین و  یئاهتنس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

177 ص :
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35-36 ص : ج 3 ، يوفطصم ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

تایح هیام  تیبلا  لها  تیالو 

ْمُکاعَد اذِإ  ِلوُسَّرِلل  َو  ِهَِّلل  اُوبیِجَتْسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  َّلَج - َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  مالّسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِّیِماَّشلا  ِعِیبَّرلا  ِیبَأ  ْنَع 
. مالّسلا هیلع  ٍِّیلَع  ِهَیَالَو  ِیف  َْتلََزن  : َلاَق ْمُکِییُْحی  اِمل 

ادخ دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  (: » دیامرف هک   ) مدیسرپ لج  زع و  يادخ  راتفگ  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یماش  عیبرلا  وبا 
هیآ نیا  دومرف : ترضح  (، 1 «) دنک یم  توعد  دهد  یم  ناتیگدنز  هک  يزیچ  هب  ار  امـش  اریز  دینک  تباجا  زین  ار  ربمغیپ  دـینک و  تباجا  ار 

(. تسا درخ  لد و  ناج و  یگدنز  هیام  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  اریز  ، ) هدش لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هرابرد 

هیآ 24 لافنا  هروس  -1

59 ص : ج 2 ، یتالحم ، یلوسر  همجرت  یفاکلا /  نم  هضورلا 

یهلا برق  راوج  رد 

ْنِإ َُهل  َنِمَض  َلاَق  َوُه  اَم  َو  ُْتُلق  َلاَق  ًاناَمَـض  ِنِمْؤُْمِلل  َنِمَـض  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  مالّـسلا : هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  َرَمُع  ِْنب  ِلَّضَفُْملا  ِنَع 
َو ِهِراَوِج  ِیف  ُهَنِکُْـسی  ْنَأ  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َضَرَْتفا  اَم  يَّدَأ  َو  ِهَماَمِْإلِاب  مالّـسلا  هیلع  ٍِّیلَِعل  َو  ِهَُّوبُّنلِاب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ٍدَّمَحُِمل  َو  ِهَِّیبُوبُّرلِاب  َُهل  َّرَقَأ  َوُه 

اًلِیلَق اُولَمْعا  مالّسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َُّمث  َلاَق  َنیِّیِمَدْآلا  ُهَماَرَک  َیِه  َو  ٌهَماَرَک  اَهُِهبُْشی  َال  ِیتَّلا  ُهَماَرَْکلا  ِهَّللا  َو  ِهِذَهَف  ُْتُلق  َلاَق  ُْهنَع  ْبِجَتْحَی  َْمل 
. ًارِیثَک اوُمَّعَنَت 

. تسا هدوـمرف  دّـهعت  ار  يرما  نمؤـم  ناـسنا  يارب  هبترم  دـنلب  دـنوادخ  تسا : هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  رمع  نـب  لّـضفم 
یّلص ادخ  لوسر  تّوبن  ادخ و  تیبوبر  هب  هک  نمؤم  ناسنا  يارب  دنوادخ  دومرف : تسا !؟ مادک  رما  نآ  مدیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  هکدیوگ 

رد ار  وا  هک  تسا  هدومرف  دّهعت  دهد  ماجنا  زین  ار  یهلا  تابجاو  دنک و  رارقا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تماما  تیالو و  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
. درادن زاب  ماقم  نیا  زا  ار  وا  دهد و  ياج  دوخ  برق  راوج 
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رد ترـضح  و  دوب . دهاوخن  هدوبن و  رّوصتم )  ) یمدآ رب  نآ  دننامه  هک  تسا  یماقم  تلزنم و  نیا  دنگوس  ادـخب  هک : مدرک  ضرع  دـیوگ 
. دیربب تّذل  ناوارف  ات  دینک  لمع  یمک  دندومرف : دوخ  نانخس  همادا 

63 ص : لامعألا ، باوث  همجرت  ناهانگ /  رفیک  اهیکین و  شاداپ 

مالسا ياهنوتس 

ِریِمَأ ِهَیاـَلَو  َو  ِّجَْـحلا  َو  ِمْوَّصلا  َو  ِهاَـکَّزلا  َو  ِهاَـلَّصلا  یَلَع  َِمئاَـعَد  ِسْمَخ  یَلَع  ُماَلْـسِْإلا  َِیُنب  َلاَـق : مالـسلا  هـیلع  ٍدَّمَُحم  ِنـْب  ِرَفْعَج  ِقِداَّصلا  ِنَـع 
. مالسلا مهیلع  ِهِْدلُو  ْنِم  ِهَِّمئَْألا  َو  َنِینِمْؤُْملا 

زا ناماما  ناـنمؤم و  ریما  تیـالو  جـح و  هزور و  رب  تاـکز  رب  زاـمن  رب  هدـش : اـنب  نوتـس  جـنپ  رب  مالـسا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
. شنادنزرف

268 ص : نتم ، يا ، هرمک  همجرت  قودصلل / )  ) یلامألا

ار امش  داب  اراوگ 

َلاَقَف یََلب  ُْتلُقَف  ِِهب  اَّلِإ  اًلَمَع  ِداَبِْعلا  َنِم  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُلَبْقَی  َال  اَِمب  ْمُکُِربْخُأ  َال  َأ  ٍمْوَی  َتاَذ  َلاَق  ُهَّنَأ  مالّسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع 
َمِیلْـسَّتلا َو  ًهَّصاَخ  َهَِّمئَْألا  ِینْعَی  اَِنئاَدـْعَأ  ْنِم  ُهَءاَرَْبلا  َو  اََنل  ُهَیَالَْولا  َو  ُهَّللا  َرَمَأ  اَِمب  ُراَْرقِْإلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ْنَأ  ُهَداَـهَش 

ْنِم َنوُکَی  ْنَأ  ُهَّرَس  ْنَم  َلاَق  َُّمث  َءاَش  اَذِإ  اَِهب  ُهَّللا  ُء  یِجَی  ًَهلْوَد  اََنل  َّنِإ  َلاَق  َُّمث  مالّسلا  هیلع  ِِمئاَْقِلل  ُراَِظْتنِالا  َو  ُهَنِینْأَمُّطلا  َو  ُداَِهتْجِالا  َو  ُعَرَْولا  َو  ْمَُهل 
ُهَکَرْدَأ ْنَم  ِرْجَأ  ُْلثِم  ِرْجَْألا  َنِم  َُهل  َناَک  ُهَدـَْعب  ُِمئاَْقلا  َماَق  َو  َتاَم  ْنِإَف  ٌرِظَْتنُم  َوُه  َو  ِقاَلْخَْألا  ِنِساَحَم  َو  ِعَرَْولِاب  ْلَمْعَْیل  َو  ْرِظَْتنَْیلَف  ِِمئاَْقلا  ِباَحْـصَأ 

. ُهَموُحْرَْملا َُهباَصِْعلا  اَُهتَّیَأ  ْمَُکل  ًائِینَه  اوُرِظَْتنا  َو  اوُّدِجَف 
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نآ نودب  دنوادخ  هک  منکن  هاگآ  يزیچ  زا  ار  امش  ایآ  : » دومرف ترضح  نآ  يزور  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  وبا 
دّمحم هکنیا  تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  چیه  هکنیا  رب  نداد  یهاوگ  دومرف : دیئامرفب ، مدرک : ضرع  دریذپ ؟ یمن  ناگدنب  زا  ار  یلمع  چیه 

ینعی ام - نانمشد  زا  يرازیب  ام و  يارب  تیالو  هدومرف و  رما  دنوادخ  هچنآ  ره  هب  رارقا  و  تسا ، وا  هداتـسرف ]  و   ] هدنب هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 
سپـس ندوب ، مالّـسلا  هیلع  مئاق  هار  هب  مشچ  يراد و  نتـشیوخ  شـشوک و  يراگزیهرپ و  نانآ و  هب  ندـش  میلـست  و  صوصخب - ناماما  ام 
نارای رامش  رد  ندوب  هک  سک  ره  : دومرف سپـس  دروآ ، یم  راک  رـس  رب  ار  نآ  دهاوخب  دنوادخ  هاگ  ره  هک  تسا  یتلود  ار  ام  انامه  : دومرف

دسرب و شلجا  رگا  سپ  رظتنم ، تسوا  دنک و  راتفر  وکین  قلخ  يراگزیهرپ و  هب  راظتنا  لاح  اب  دشاب و  راظتنا  هب  دیاب  دزاس  شنامداش  مئاق 
دیـشوکب و سپ  دشاب ، هتفایرد  ار  ترـضح  نآ  هک  تسا  یـسک  شاداپ  زا  وا  هرهب  دنک ، مایق  وا  تشذـگرد  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ماما 

«. دیتسه ادخ  تمحر  لومشم  هک  یتعامج  يا  ار  امش  داب  اراوگ  دیشاب ، رظتنم 

286 ص : يرافغ ، همجرت  ینامعنلل /)   ) هبیغلا

ام تیالو  رب  يرادیاپ 

َّنِإ َُهلُوبَق  َو  ُهَتَفِْرعَم  َْسَیل  اَنِْرمَأ  َلاَِمتْحا  َّنِإ  یَلْعَْألا  َدـْبَع  اَی  مالّـسلا  هیلع  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  َلاَق : َنَیْعَأ  ِْنب  یَلْعَْألا  ِدـْبَع  ْنَع 
َهَّدَوَم َّرَجَتْـسا  ًادـْبَع  ُهَّللا  َمِحَر  ْمَُکل  َلاَق  ُْلق  َو  َهَعیِّشلا  ِینْعَی  ِهَّللا  َهَمْحَر  َو  َماَلَّسلا  ُمُْهئِْرقَأَـف  ِِهلْهَأ  ْنِم  َْسَیل  ْنَّمَع  ُهُْرتَس  َو  ُُهنْوَص  َوُهاـَنِْرمَأ  َلاَِـمتْحا 

اَِمب اَْنیَلَع  ِقِطاَّنلا  َنِم  ًهَنُوئَم  َّدَـشَِأب  ًابْرَح  اََنل  ُبِصاَّنلا  اَم  َلاَـق  َُّمث  َنوُرِْکُنی  اَـم  ْمُْهنَع  َّفُکَی  َو  َنُوفِْرعَی  اَـم  ْمَُهل  َرِهُْظی  ْنَأـِب  اَْـنَیلِإ  َو  ِهِسْفَن  َیلِإ  ِساَّنلا 
. ُهُهَرْکَن
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یهاگآ اهنت  ام ، تیالو  رب  يرادیاپ  نتـشاد و  شود  رب  یلعألا  دبع  يا  : » دومرف نمب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : نیعأ  نب  یلعألا  دبع 
سپ تسا ، هناگیب  نآ  اب  هک  تسا  یـسک  زا  شنتـشاد  هدیـشوپ  يرادهگن و  انامه  نآ ، نتـشاد  شود  رب  هکلب  تسین  نآ  نتفریذـپ  نادـب و 

اب هک  ار  یسک  نآ  دنک  تمحر  دنوادخ  تسا : هدومرف  امـش  هب  ترـضح  نآ  وگب : ناسرب و  نایعیـش - نانآ - هب  ار  ادخ  تمحر  ام و  مالس 
يوس هب  زین  دوخ و  هب  تبسن  ار  نانآ  یتسود  ّتبحم و  دنرادن  رواب  نادب  هچنآ  راهظا  زا  يراددوخ  دنراد و  یئانشآ  نادب  مدرم  هچنآ  نایب 

ام هک  ینخـس  هدنیوگ  زا  شتمحز  ام  يارب  دزیخ ، یم  رب  گنجب  نادناخ  ام  اب  هک  یـسک  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  سپـس   ] دـیامن بلج  ام 
 [«. تسین رتشیب  میراد  یمن  تسود 

53 ص : يرافغ ، همجرت  ینامعنلل /)   ) هبیغلا

ایند لام  زا  رتهب  تیالو 

ْدَق َو  ٌهَدیِدَش  ٌهَجاَح  ِیْنَتباَصَأ  ْدَق  َو  ِیتَّدَوَِمب  ْمُْکَیلِإ  ٌعِطَْقنُم  ٌلُجَر  یِّنِإ  ُهَّللا  َکَحَلْصَأ  َلاَقَف  ٌدِحاَو  ِْهیَلَع  َلَخَد  ُهَّنَأ  مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
َهَّللا ُْعدا  َكاَِدف  ُْتلِعُج  َلاَق  َْکنِم  َذَخَأ  اَّمِم  ٌْریَخ  ُهَّللا  َكاَتآ  اَمَف  َلاَق  ًادُْعب  اَّلِإ  ْمُْهنِم  َِکلَِذب  ِینْدِزَی  ْمَلَف  یِمْوَق  َو  ِیْتَیب  ِلْهَأ  َیلِإ  َِکلَذـِب  ُْتبَّرَقَت 
ِماَِئل َیلِإ  َكُّرَطْضَت  ِیتَّلا  ِهَجاَْحلا  ِنَع  َکَِینُْغی  ْنَأ  َهَّللا  ِلَس  ْنَِکل  َو  َءاَش  ْنَم  ْيَدَی  یَلَع  َءاَش  ْنَم  َقْزِر  َمَّسَق  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق  ِهِْقلَخ  ْنَع  ِینَِینُْغی  ْنَأ  ِیل 

. ِهِْقلَخ

هتخاس و هجوتم  امشب  اهنت  ار  دوخ  یتسود  هک  متسه  يدرم  نم  هَّللا  کحلصا  درکضرع : دمآ و  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  یـصخش 
ار میراتفرگ  دـیاش  هک   ) مدـش کـیدزن  مموق  لـیمافب و  نآ  هطـساوب  هک  هدـمآ  شیپ  میارب  یتخـس  جاـیتحا  نونکا  و  ما ، هدـیرب  نارگید  زا 

ادخ هچنآ  دومرف : ماما  مریگ ) هرانک  اهنآ  زا  مدـش  روبجم  هک  دـنداد  در  خـساپ  نمب   ) دوزفین میارب  اهنآ  زا  يرود  زج  یلو  دـننک ) فرطرب 
زا مدرگ ، تنابرق  درکـضرع : تسا ، رتهب  دـشاب ) ایند  لام  هک   ) هتفرگ وت  زا  هچنآ  زا  دـشاب ) مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تیـالو  هک   ) هداد وتب 

هدومن میـسقت  هداد و  رارق  هتـساوخ  هک  یـسک  تسدب  هتـساوخ  ار  هک  ره  يزور  ادـخ  دومرف : دـنک ، زاین  یب  شقلخ  زا  ارم  هک  هاوخب  ادـخ 
. يوش راچان  شمیئل  تسپ و  قولخمب  هک  یجایتحا  زا  دنک  زاین  یب  ارت  هک  هاوخب  ادخ  زا  نکیل  دنجاتحم ) رگیدکیب  مدرم  سپ  )
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366 ص : ج 3 ، يوفطصم ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

نمؤم تاراختفا 

ِیف ُهاَلَّصلا  ِهَرِخْآلا  َو  اَْینُّدـلا  ِیف  ُُهتَنیِز  َو  ِنِمْؤُْملا  ُرْخَف  َّنُه  ٌهَثاََلث  ُلوُقَی  مالـسلا  هیلع  َقِداَّصلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع 
. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ِماَمِْإلا  ُهَیَالَو  َو  ِساَّنلا  يِْدیَأ  ِیف  اَّمِم  ُهُسْأَی  َو  ِْلیَّللا  ِرِخآ 

تسد رد  هچنآ  رد  يدیمون  بش و  رخآ  رد  زامن  ترخآ ، ایند و  رد  وا  رویز  تسا و  نمؤم  راختفا  زیچ  هس  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. هلآ هیلع و  هللا  یلصدمحم  لآ  زا  ماما  تیالو  تسا و  مدرم 

544 ص : نتم ، يا ، هرمک  همجرت  قودصلل / )  ) یلامألا

تئارب

نآرق هاگن  رد  نعل  ّبس و 

هراشا

یکی تسا ، هدومرف  نایب  ار  يدعاوق  لوصا و  رـشب  زاین  دروم  لیاسم  مامت  رد  تسا و  یتسیز  مه  یگدنزاس و  تیاده ، باتک  میرک  نآرق 
تیاده تهج  رد  نآرق  مالـسا و  یقالخا  تاروتـسد  تسا . رگیدکی  اب  اه  ناسنا  طابترا  رـشب و  رادرک  راتفر و  نییبت  نآرق ، تاروتـسد  زا 

نآ و رب  دـیکأت  يارب  زین  عرـش  دـیامن  كرد  ار  هچ  ره  یتشز  یبوخ و  لقع  هک  نانچ  تسا ، رادروخرب  یقطنم  یلقع و  هاگن  کی  زا  رـشب 
، تسا یلقع  لالدتـسا  ياراد  تمهت  غورد و  ملظ ، یتشز  هک  نانچ  مه  رگید  ترابع  هب  دـیامرف . یم  نایب  ار  یـصاخ  روتـسد  مدرم  داشرا 

: دیامرف یم  زین  سدقم  عرش 

هب ادخ  تقیقح  رد  [ ) 2 ( ] ناسحالا لدـعلاب و  رمأی  هللا  نا   ) و دراد ) یمن  تسود  ار  نارگدادـیب  دـنوادخ  و  [ ) 1 ( ] نیملاظلا بحی  ـال  هللاو  )
( دهد یم  نامرف  يراکوکین  يرگداد و 
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. دـیامرف یم  دـییأت  ار  رـشب  يرطف  یعیبط و  تالیامت  تسا و  ینالقع  یفرع و  هاگن  اـب  وس  مه  نآرق  هاگدـید  زین  نعل  بس و  صوصخ  رد 
بجوم هتفرگ و  ار  ناسنا  لامک  دـشر و  يولج  هک  یناسک  ناطیـش ، رگمتـس ، ملاظ و  راـتفر  لـقع ، ـالقع و  فرع ، هک  هنوگ  ناـمه  ینعی 

یم يرازیب  دـنزرویم  تردابم  اهنآ  هب  هک  یناـسک  زا  دـیامن و  یم  موکحم  ار  داـسف  ناگدـنهد  رـشن  دـندرگ و  یم  لـسن  ثرح و  يدوباـن 
زا ار  ناـنآ  هدومیپـن و  ار  ییاـه  هورگ  نینچ  هار  تسا  هتـساوخ  ناناملـسم  زا  هدومن و  نعل  موـکحم و  ار  دارفا  هنوـگ  نیا  زین  نآرق  دـیوج ،

. دنزاس رود  یمالسا  هعماج 

رارق یـسررب  دروم  دنا ، هتفرگ  رارق  نیرفن  نعل و  لومـشم  هدومن و  دای  نانآ  زا  میرک  نآرق  هک  ار  یفلتخم  ياه  هورگ  تسا  مزال  اجنیا  رد 
. میهد

: زا دنا  ترابع  دنا  هدش  عقاو  نعل  دروم  هک  ییاه  هورگ 

نیطایش ( 1

نارفاک ( 2

باتک لها  ( 3

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ناگدنهد  رازآ  ( 4

نارگمتس ( 5

نیمز رد  نارگداسف  ( 6

نایوگ غورد  ( 7

انز هب  ناگدنهد  تبسن  ( 8

ناقفانم ( 9

هیآ 57 نارمع  لآ  -1

هیآ 90 لحن  -2

ناطیش نعل 

میرک نآرق  تسا ، قح  ربارب  رد  ربکت  دّرمت و  غورد ، ملظ ، لبمـس  ناطیـش  تسا و  ناطیـش  اه  يدب  رورـش و  همه  همـشچرس  هک  اج  نآ  زا 
دومن یچیپرس  مدآ  رب  هدجس  رد  یهلا  روتسد  زا  هک  دوب  يدرمتم  نیتسخن  وا  هک  ارچ  تسا ، هدومن  زاغآ  ناطیش  سیلبا و  زا  ار  یهلا  تنعل 

. تسا ناطیش  وت  رب  تمایق  زور  ات  نم  تنعل  [ 1(;  ] نیدلا موی  یلا  یتنعل  کیلع  ّنا  ;و   ) دیدرگ يدبا  نعل  لومشم  و 
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هدـنار تلع  هک  هنوگ  نامه  تسا  هجوت  هتـسیاش  هتبلا  دراد ، دوجو  وا  تمحر  دـنوادخ و  هاگـشیپ  زا  ناطیـش  يرود  هرابرد  یناوارف  تایآ 
هتشاد ار  ناطیش  ياه  یگژیو  سنا ، ای  نج  زا  هاوخ  یـسک  ره  هدوب ، قح  ربارب  رد  ربکت  یهلا و  روتـسد  زا  یچیپرـس  درمت و  ناطیـش  ندش 

روهطوغ يدب  رورش و  رد  یسک  ره  نیاربانب  سنا .» نج و  نیطایش  : » هدش هتفگ  تهج  نیا  زا  دیاش  دنک و  یم  ادیپ  هباشت  ناطیـش  اب  دشاب ،
هاگرد زا  ناطیش  هک  هنوگ  نامه  دریگ و  یمرب  رد  ار  وا  یهلا  هاگرد  زا  ندش  هدنار  نعل و  مکح  دریگ و  یم  دوخ  هب  یناطیـش  هرهچ  دوش 

. دریگ یم  رارق  یهلا  نعل  دروم  دشاب  رادروخرب  یناطیش  ياه  یگژیو  زا  هک  یناسنا  دش ، هدنار  یهلا 

هدش عقاو  نعل  دروم  رفاک  ای  ناملـسم  ییاه  هورگ  زین  رگید  تایآ  رد  هک  نانچ  دـیآ  یم  تسد  هب  زین  رگید  ياه  هورگ  نعل  زا  بلطم  نیا 
. دنا هدوب  رادروخرب  یناطیش  ياه  یگژیو  زا  یعمج  يدرف و  یگدنز  رد  هک  دنا 

هیآ 78 1-ص 

نارفاک نعل 

دننام گرزب ، يادـخ  یگدـنب  تیدوبع و  ياج  هب  هک  یناـسک  ینعی  دنتـسه ، نارفاـک  دـنا  هدـش  راـتفرگ  یهلا  نعل  هب  هک  یهورگ  نیمود 
هراب نیا  رد  تسا . ملاع  هدـننیرفآ  زا  دـنراد  هچ  ره  هک  نآ  لاح  دـندیزرو و  رفک  شترـضح  هب  هدومن و  یچیپرـس  یهلا  نامرف  زا  ناـطیش 

: دیرگنب دراد ; دوجو  یناوارف  تایآ 

. تسا هدومن  هدامآ  ار  یتخس  باذع  نانآ  يارب  هدومن و  تنعل  ار  نارفاک  گرزب  يادخ  [ 1;  ] ًاریعس مهل  ّدعأ  نیرفاکلا و  نعل  هللا  نا  ( 1

اب لییارسا  ینب  زا  نارفاک  [ 2;  ] نودتعی اوناک  اوصع و  امب  کلذ  میرم  نب  یسیع  دواد و  ناسل  یلع  لیئارـسا  ینب  نم  اورفک  نیذلا  نعل  ( 2
. دوب نانآ  يرگزواجت  تیصعم و  رطاخ  هب  نیرفن  نیا  و  دنتفرگ ، رارق  نعل  دروم  میرم  نب  یسیع  دوواد و  نابز 
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رد دـندیزرو و  رفک  هک  یناسک  انامه  [ 3;  ] نیعمجا سانلا  هکئالملا و  هللا و  هنعل  مهیلع  کـئلوا  راـفک  مه  اوتاـم و  اورفک و  نیذـلا  ّنا  ( 3
. داب اهنآ  رب  مدرم  ناگتشرف و  همه  دنوادخ و  تنعل  دندرم ، ناشرفک  نامه 

رفک نآ  هب  دنتخانـش  یم  ار  نآ  هک  هچنآ  اهنآ  يوس  هب  دمآ  هک  یماگنه  [ 4;  ] نیرفاکلا یلع  هللا  هنعلف  هب  اورفک  اوفرع  ام  مهءاج  اّـملف  ( 4
. نارفاک رب  دنوادخ  تنعل  سپ  دندیزرو ،

ًاـضعب و مکـضعب  نعلی  ضعبب و  مکـضعب  رفکی  هماـیقلا  موی  مث  ایندـلا  هویحلا  یف  مکنیب  هدوم  ًاـناثوأ  هللا  نود  نم  متذـختا  اـّمنا  لاـق  و  ( 5
نایم تبحم  یتسود و  هیام  هک  دیا  هدیزگرب  دوخ  يارب  ییاه  تب  ادخ  زا  ریغ  امش  تفگ : میهاربا  [ 5;  ] نیرصان نم  مکلام  رانلا و  مکیوأم 

تسا و شتآ  امش  هاگیاج  دینک و  یم  نعل  ار  رگیدکی  دیوش و  یم  رفاک  يرگید  رب  کی  ره  تمایق  زور  سپـس  تسایند ، یگدنز  امش و 
. تشاد دیهاوخن  يروای  رای و  چیه 

مهتآ انبر  الیبسلا  انولـضاف  انءاربک  انتداس و  انعطا  انا  انبر  اولاق  الوسرلا و  انعطا  هللا و  انعطأ  انتیل  ای  نولوقی  راـنلا  یف  مههوجو  بلقت  موی  ( 6
یم نامیـشپ  دوخ  راک  زا  دش  دهاوخ  نوگرگد  شتآ  رد  اهنآ  ياه  تروص  هک  زور  نآ  رد  [ 6;  ] ًاریبک ًانعل  مهنعلا  باذعلا و  نم  نیفعض 

میدرک تعاطا  دوخ  ناگرزب  نارتهم و  زا  ام  اراگدرورپ ! دنیوگ : یم  میدرک و  یم  تعاطا  ار  ربمایپ  ادخ و  شاک  يا  دـنیوگ  یم  دـنوش و 
. امن راتفرگ  یگرزب  نعل  هب  ار  اهنآ  هد و  نادنچ  ود  باذع  ار  اهنآ  اراگدرورپ ! دنتخاس . هارمگ  ار  ام  اهنآ  و 

هیآ 64 بازحا  -1
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هدئام 78 -2

هیآ 161 هرقب  -3

هیآ 89 هرقب  -4

هیآ 25 توبکنع  -5

68 هیآ بازحا  -6

باتک لها 

نیع رد  دنراد ، داقتعا  دنتـسه  یهلا  باتک  ياراد  هک  یناربمایپ  زا  يا  هراپ  ادـخ و  هب  هک  دوش  یم  هدرب  راک  هب  یناسک  يارب  حالطـصا  نیا 
. دنا هدرواین  دورف  میلست  رس  هللادبع  نب  دمحم  ترضح  نالوسر ، متاخ  يربمایپ  هب  لاح 

: دیامرف یم  نانآ  هرابرد  میرک  نآرق 

ًالیبس اونمآ  نیذـلا  نم  يدـهأ  ءالؤه  اورفک  نیذـلل  نولوقی  توغاطلا و  تبجلاب و  نونمؤی  باـتکلا  نم  ًابیـصن  اوتوأ  نیذـلا  یلا  رت  ملأ  ( 1
باتک لها  هدش  هداد  باتک  زا  یبیـصن  نانآ  هب  هک  یناسک  ینیب  یمن  ایآ  [ 1;  ] ًاریـصن هل  دجت  نلف  هللا  نعلی  نم  هللا و  مهنعل  نیذلا  کئلوا 
یناسک اهنآ  تسا . نانمؤم  هار  زا  رت  هدننک  تیاده  اهنآ  هار  هک  دـنیوگ  یم  رافک  دروم  رد  دـنا و  هدروآ  نامیا  اه  تب  توغاط  تبج و  هب 

. یبای یمن  وا  يارب  يروای  دنک  شتنعل  ادخ  هک  یسک  دنک و  یم  تنعل  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دنتسه 

لییارسا ینب  نوچ  سپ  [ 2;  ] هب اورکذ  امم  ًاظح  اوسن  هعضاوم و  نع  ملکلا  نوفرحی  هیـساق  مهبولق  انلعجو  مهانعل  مهقاثیم  مهـضقن  امبف  ( 2
زا ار  ادـخ  تاملک  اهنآ  درکن . رثا  اهنآ  رد  هظعوم  هک  نانچ  میدـینادرگ  تخـس  ار  ناشیاه  لد  میدرک و  تنعل  ار  ناـنآ  دنتـسکش ، ناـمیپ 

. دنتخاس مورحم  ار  دوخ  تاروت  رد  داد  یم  دنپ  اهنآ  هب  هک  تاملک  نآ  گرزب  هرهب  زا  و  دنداد ، یم  رییغت  دوخ  ياج 

ادخ تسد  دنتفگ : نایدوهی  [ 3 ... ;  ] ءاشی فیک  قفنی  ناتطوسبم  هادـی  لب  اولاق  امب  اونعل  مهیدـیأ و  تلغ  هلولغم  هللا  دـی  دوهیلا  تلاـق  و  ( 3
هدش هتسب  اهنآ  تسد  غورد ، راتفگ  نیا  هطـساو  هب  دروآ ! یمن  دوجو  هب  مدع  زا  ار  يزیچ  دهد و  یمن  قلخ  رد  يرییغت  رگید  تسا ، هتـسب 

. دنک یم  قافنا  دهاوخب  هنوگ  ره  تسا و  هداشگ  ادخ  تسد  ود  انامه  دنا . هدیدرگ  راتفرگ  ادخ  نعل  هب  و 
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نآ [ 4;  ] نونعللا مهنعلی  هللا و  مهنعلی  کئلوا  باتکلا  یف  نم  سانلل  هانیب  ام  دـعب  نم  يدـهلا  تانیبلا و  نم  انلزنا  اـم  نومتکی  نیذـلا  نا  ( 4
، میا هداد  حیـضوت  باتک  رد  مدرم  يارب  هک  نآ  زا  دـعب   ، میداتـسرف ورف  هک  ار  يدومنهر  نشور و  لیالد  تایآ و  هک  باتک  لها  زا  هورگ 

. دننک یم  ناشتنعل  ناگدننک  تنعل  دنک و  یم  تنعل  دنوادخ  ار  نانآ  دنراد ، یم  هتفهن 

هیآءاسن 52 -1

هیآ 13 هدئام  -2

هیآ 64 هدئام  -3

هیآ 159 هرقب  -4

ادخ لوسر  ادخ و  ناگدنهد  رازآ 

تیذا ار  شلوسر  دنوادخ و  هک  یناسک  انامه  [ 1;  ] ًانیهم ًاباذع  مهل  ّدعا  هرخآلا و  ایندلا و  یف  هللا  مهنعل  هلوسر  هللا و  نوذؤی  نیذـلا  نا  ( 1
هدرک ایهم  يا  هدننک  راوخ  باذع  اهنآ  يارب  هتخاس و  رود  دوخ  تمحر  زا  دتـسرف  یم  تنعل  ترخآ  ایند و  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  دـننک  یم 

: دیامرف یم  هیآ  نیا  زا  شیپ  نینچمه  تسا .

ردق نآ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ماقم  [، 2 ( ] ًامیلست اومّلس  هیلع و  اّولص  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  یبّنلا  یلع  نّولـصی  هتکئالم  هللا و  ّنا  )
وا رب  تسا ، هدش  هدراذگ  اهنآ  هدهع  رب  قح  نامرف  هب  ناهج  نیا  ریبدت  هک  یناگتـشرف  مامت  یتسه و  ملاع  راگدیرفآ  هک  تسا  دـنلب  الاو و 

دورد وا  رب  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دـیوش و  گـنهامه  یتسه  ناـهج  ماـیپ  نیا  اـب  زین  امـش  ناـیمدآ  يا  سپ  دنتـسرف ، یم  دورد 
. دیشاب میلست  وا  نامرف  ربارب  رد  دییوگب و  مالس  دیتسرفب و 

بلط يانعم  هب  ددرگ  بوسنم  نانمؤم  ناگتشرف و  هب  هاگره  و  تسا ، تمحر  نداتسرف  يانعم  هب  دوش  هداد  تبسن  ادخ  هب  تالـص ، هاگره 
هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ رب  تاولـص  یگنوگچ  هرابرد  نینچمه  دراد . تلالد  رارمتـسا  رب  نّولـصی »  » عراضم لعف  ییوس  زا  دشاب . یم  تمحر 

و دیجم ، دیمح  کنا  میهاربا  یلع  ّتیلص  امک  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  ّلص  مهللا  : » دومرف دش ، هدیسرپ  ترضح  نآ  دوخ  زا  ملسو ) هلآو 
«. دیجم دیمح  کنا  میهاربا  لآ  میهاربا و  یلع  تکراب  امک  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  كراب 
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دنیامن تیذا  اذـیا و  ار  شربمایپ  ادـخ و  هک  یناـسک  ینعی  دـشاب ، یم  تاولـص  هیآ  لـباقم  هطقن  [3 ( ] هلوسر هللا و  نوذؤـی  نیذـلا  ّنا   ) هیآ
. تسا هدروآ  مهارف  يا  هدننک  راوخ  باذع  نانآ  يارب  دزاس و  یم  رود  دوخ  تمحر  زا  ترخآ  ایند و  رد  ار  نانآ  دنوادخ 

تـسا داحلا  رفک و  يانعم  هب  دنوادخ  ياذیا  هک  دنا  هتفگ  هراب  نیا  رد  یـضعب  تسانعم ؟ هچ  هب  دنوادخ  »ي  اذیا  » هک دومن  هجوت  دیاب  هتبلا 
داحلا رفک و  هاوخ  دراد ; یعیـسو  موهفم  رازآ  اذـیا و  تسا  ملـسم  هچنآ  تسا . نانمؤم  ربمایپ و  ياذـیا  ناـمه  دـنیوگ : یم  رگید  یخرب  و 

راک نیا  [ 4(;  ] یبنلا يذؤی  ناک  مکلذ  ّنا  : ) دیامرف یم  يرگید  هیآ  رد  هک  نانچ  تمحازم و ... داجیا  تمهت ، اوران ، ياه  تبسن  ای  دشاب و 
ار ربمایپ  اهنآ  زا  یهورگ  [;5 ( ] نذا وه  نولوقی  یبّنلا و  نوذؤی  نیذلا  مهنم  و  : ) تسا هدمآ  زین  هبوت  هروس  رد  دهد . یم  رازآ  ار  ربمایپ  امش 

یفاطعنا رطاخ  هب  ار  مالـسا  ربمایپ  نانآ  دـهد . یم  سک  ره  فرح  هب  شوگ  هک  تسا  يرواب  شوخ  مدآ  وا  دـنیوگ  یم  دـنهد و  یم  رازآ 
. دندرک یم  مهتم  یلد  هداس  يرواب و  شوخ  هب  داد  یم  ناشن  مدرم  نانخس  ربارب  رد  هک 

57 هیآ بازحا  -1

هیآ 56 بازحا  -2

57 هیآ بازحا  -3

53 هیآ بازحا  -4

هیآ 61 هبوت  -5

نارگمتس

. داب نارگمتس  رب  دنوادخ  تنعل  هک  تشهب  رد  يا  هدنهد  ادن  داد  ادن  سپ  [ 1;  ] نیملاظلا یلع  هللا  هنعل  ّنا  مهنیب  نّذؤم  نذأف  ( 1

. تسا نارگمتس  ناملاظ و  رب  دنوادخ  تنعل  هک  دیشاب  هاگآ  [ 2;  ] نیملاظلا یلع  هللا  هنعل  الأ  ( 2

مشخ اهنآ  يارب  دهدن و  دوس  ناششزوپ  ار  ناراکمتس  زور  نآ  رد  [ 3;  ] رادلا ءوس  مهل  هنعللا و  مهل  مهترذـعم و  نیملاظلا  عفنی  موی ال  ( 3
. تسا هدش  ایهم  يدب  هاگلزنم  تنعل و  و 
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اورفک ًاداع  ّنا  الأ  همایقلا  موی  هنعل و  ایندلا  هذه  یف  اوعبتأ  دینع و  رابج  لک  رمأ  اوعبتا  هلُسُر و  اوصعو  مهبر  تایاب  اودحج  ٌداع  کلت  و  ( 4
هدنامرف ره  روتسد  زا  هدومن و  نایصع  نالوسر  رب  دندرک و  راکنا  ار  ناشراگدرورپ  تایآ  داع  موق  نیا  ;4]و   ] دوه موق  داعل  ًادعب  الأ  مهبر 

ناه دندیزرو  رفک  ناشراگدرورپ  هب  داع  موق  انامه  تسا ; تنعل  ناشبیـصن  تمایق  زور  رد  ایند و  نیا  رد  سپ  دندرک . تیعبت  يرـس  هریخ 
. دوه موق  نایداع : رب  گرم 

هیآ 44 فارعا  -1

18 هیآدوه -2

52 هیآ رفاغ  -3

هیآ 60 دوه  -4

نیمز رد  نارگداسف 

. یهاگیاج دب  تسا و  تنعل  ناشیارب  نیمز ، رد  دننک  یم  داسف  و  [ 1;  ] رادلا ءوس  مهل  هنعللا و  مهل  کئلوا  ضرألا  یف  نودسفی  و 

هیآ 25 دعر  -1

نایوگ غورد 

یلع هللا  هنعل  الأ  مهبر  یلع  اوبذک  نیذـلا  ءالؤه  داهـشألا و  لوقی  مهبر و  یلع  نوضرعی  کئلوا  ًابذـک  هللا  یلع  يرتفا  نمم  ُملظأ  نم  َو  ( 1
: دـنیوگ یم  نادـهاش  شیوخ و  راگدرورپ  رب  دـنوش  یم  هضرع  ناـنآ  ددـنب ، غورد  ادـخ  رب  هکنآ  زا  رتراکمتـس  تسیک  و  [ 1;  ] نیملاظلا

. داب ناراکمتس  رب  دنوادخ  تنعل  انامه  دنتسب ، غورد  شیوخ  راگدرورپ  رب  هک  نانآ  دنیاهنیا ،

لعجنف لهتبن  مث  مکسفنا  انـسفنا و  مکءاسن و  انئاسن و  مکءانبا و  انئانبا و  عدن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  كءاج  ام  دعب  نم  هیف  کّجاح  نمف  ( 2
، دـییایب وگب  سپ  دـنک ، هزیتـس  هجاـحم و  هدیـسر  وت  هب  نآ  ملع  هکنآ  زا  دـعب  قح  نآ  رد  وـت  اـب  هک  ره  سپ  [ 2;  ] نیبذاـکلا یلع  هللا  هنعل 

غورد رب  ار  دنوادخ  تنعل  مینک و  نیرفن  سپس  ار . ناتدوخ  نامدوخ و  ار و  امش  نانز  ام و  نانز  ار و  امـش  نادنزرف  ام و  نادنزرف  میناوخب 
. میوش راتساوخ  نایوگ 
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. دشاب نایوگ  غورد  زا  رگا  داب  وا  رب  ادخ  تنعل  دیوگب : مجنپ  هبترم  رد  و  [ 3;  ] نیبذاکلا نم  ناک  نا  هیلع  هللا  هنعل  نا  هسماخلا  و  ( 3

دنناوخ یم  ارف  شتآ  هب  ار  مدرم  هک  یناربهر 

اهنآ ام  و  [ 4;  ] نیحوبقملا نم  مه  همایقلا  موی  هنعل و  ایندلا  هذه  یف  مهانعبتأ  نورصنی و  همایقلا ال  موی  راّنلا و  یلا  نوعدی  ًهمئا  مه  انلعج  و 
تنعل ناشلامعا  هجیتن  رد  ایند  نیا  رد  دـش . دـنهاوخن  يراـی  زیخاتـسر  زور  دـنناوخ و  یم  ارف  شتآ  يوس  هب  هک  میداد  رارق  یناـیاوشیپ  ار 

. دننایور تشز  زا  تمایق  زور  رد  میدرک و  ناشبیصن  يدبا 

هیآ 18 دوه  -1

هیآ 61 نارمع  لآ  -2

هیآ 7 رون  -3

هیآ 41 صصق  -4

انز هب  ناگدنهد  تبسن 

ربخ یب  نمادکاپ و  نانز  هک  یناسک  [ 1;  ] میظع باذع  مهل  هرخالا و  ایندلا و  یف  اونعل  تانمؤملا  تالفاغلا  تانـصحملا  نومری  نیذـلا  ّنا 
. تسا نانآ  راظتنا  رد  گرزب  یباذع  و  دنرودب ، یهلا  تمحر  زا  ترخآ  ایند و  رد  دننک ، یم  مهتم  ار  نمؤم  یگدولآ و  هنوگ  ره  زا 

هیآ 23 رون  -1

ناقفانم

امنیأ نینوعلم  ًالیلق  ّـالا  هیف  کـنورواجی  ـال  مث  مهب  کـنیرغنل  هنیدـملا  یف  نوفجرملا  ٌضرم و  مهبولق  یف  نیذـلا  نوقفاـنملا و  هتنی  مل  نئل 
ساسا یب  تاعیاش  غورد و  رابخا  هک  اهنآ  نینچمه  تسا و  يرامیب  ناشیاه  لد  رد  هک  اهنآ  ناقفانم و  رگا  [ 1;  ] ًالیتقت اولتقو  اوذخأ  اوفقث 

رد دـنناوت  یمن  یهاتوک  تدـم  زج  سپـس  میناروش ، یم  اهنآ  دـض  رب  ار  وت  دـنرادنرب ، دوخ  راک  زا  تسد  دـننک ، یم  شخپ  هنیدـم  رد  ار 
. دیسر دنهاوخ  لتق  هب  دش و  دنهاوخ  هتفرگ  دنوش  تفای  اج  ره  دنوش ، یم  درط  اج  همه  زا  و  دننامب . رهش  نیا  رد  وت  رانک 

190 ص :

انز هب  ناگدنهد  www.Ghaemiyeh.comتبسن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 216 

http://www.ghaemiyeh.com


امک يربـنم  یلع  نوزنی  صاـعلا  یبا  ینب  وا  مکحلا  ینب  مونلا  یف  تیأر  : » دومرف ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ دـیوگ  یم  هریره  وـبا 
زا صاعلا  یبا  ای  مکح  نادنزرف  هک  مدـید  باوخ  رد  دومرف : ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دـیوگ : یم  هریرهوبا  [ 2 ...« ;  ] هدرقلا اوزنت 

. دشن هدید  ترضح  نآ  بل  رب  يا  هدنخ  تافو  ماگنه  ات  نآ  زا  سپ  دیوگ : یم  سپس  دنیآ  یم  نییاپ  هتفر و  الاب  نومیم  دننام  مربنم 

، اهوطعأ ایند  یه  اّمنا  هیلا : هللا  یحوأف  کلذ  هءاسف  هربنم  یلع  هّیمأ  ینب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) یبنلا يأر  دیوگ : یم  بیسم  نب  دیعس 
. سانلل ءالب  ینعی  [ 3;  ] سانلل هنتف  ّالا  كانیرأ  یتلا  ایؤرلا  انلعج  ام  و  هلوق : یه  و  هنیع ، ترقف 

: لاـقف همـالک ، فرعف  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوـسر  یلع  نذأتـسی  صاـعلا  یبأ  نب  مکحلا  ءاـج  : » دـنک یم  تیاور  هرم  نب  ورمع 
یف نوعـضوی  ایندـلا و  یف  نوفرـشی  مه ، اـم  لـیلق  و  نونمؤملا ، ّـالا  هبلـص  نم  جرخی  نم  یلع  و  هللا ، هنعل  هیلع  هیح ، دـلو  وا  هیح ، هلاونذـئا 

صاعلا یبا  نب  مکح  دـنک : یم  تیاور  هرم  نب  ورمع  قـالخ ;» نم  هرخـآلا  یف  مهلاـم  ایندـلا و  یف  نومظعی  هعیدـخ  رکم و  وذ  و  هرخـآلا ،
. تسا رام  زا  يدنزرف  ای  تسا  يرام  وا  يارب  دیهد ، هزاجا  دندومرف : هتخانش ، ار  وا  ترضح  دوش ، فرشم  ادخ  لوسر  دزن  ات  تفرگ  هزاجا 

لها زا  ایند  رد  ار  دوخ  دـنکدنا . رایـسب  اـهنآ  دنـشاب و  نمؤم  هک  یناـسک  زج  تسادـخ ، تنعل  دـیآ  نوریب  وا  بلـص  زا  هک  یـسک  وا و  رب 
یبیصن چیه  ترخآ  رد  دنوش و  یمن  هداد  تمظع  ایند  رد  دنگنرین . رکم و  ياراد  اهنآ  دنشاب . یم  تسپ  ترخآ  رد  یلو  دنناد  یم  تفارش 

. دنرادن
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صاـعلا و یبأ  نب  مکحلا  نا  مارحلا ، دـلبلا  و  مارحلا ، تیبلا  اذـه  بر  و  : » تفگ درک  یم  ینارنخـس  ربنم  رب  هک  یلاـح  رد  ریبز  نب  هللادـبع 
: تفگ درک ، یم  ینارنخـس  دوب و  ربـنم  رب  هک  یلاـح  رد  ریبز  هللادـبع  [ 4 (« ;  ] ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم ناسل  یلع  نونوعلم  هدـلو 

تنعل ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم كرابم  نابز  هب  وا  دالوا  صاعلا و  یبا  نب  مکح  هکم  مارح  رهـش  هبعک و  مارحلا  تیب  هب  دـنگوس 
. دنا هدش 

. تسا هدش  رکذ  ّتنس  لها  یثیدح  ياه  باتک  زا  لقن  هب  قشمد  خیرات  رد  یناوارف  تایاور  هراب  نیا  رد 

هیآ 60 بازحا  -1

544 ص : ج 3 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  -2

هیآ 60 ءارسا  -3

151 ص : ج 2 ، مالسلا ، مهیلع  راهطألا  همئألا  لئاضف  یف  رابخألا  حرش  -4

تئارب تایآ 

هراشا

ترـضح هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  هتابن  نب  غبـصا  : مییامن یم  بلج  ابیز  یتیاور  هب  ار  امـش  هجوت  ثحب  هب  دورو  زا  لبق 
رد مراهچ  کی  ام . نانمـشد  اب  هطبار  رد  مراهچ  کی  تسام , اب  هطبار  رد  مراهچ  کی  تسا , هدـش  لزان  شخب  راهچ  رد  نآرق  دـندومرف :

. ماکحا تابجاو و  رد  رگید  مراهچ  کی  مارح و  لالح و  اب  هطبار 

لیزنتلا 1/45 دهاوش 

نیِّلاَّضلا َو ال  ْمِهْیَلَع  ِبوُضْغَمْلا  ِرْیَغ 

(7/ هحتاف  ) نیِّلاَّضلا َو ال  ْمِْهیَلَع  ِبوُضْغَْملا  ِْریَغ 

: مهیلع بوضغملا  : » لاـق َنیِّلاَّضلا  اـَل  َو  ْمِْهیَلَع  ِبوُضْغَْملا  ِْریَغ  هلوـق : یف  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبأ  نع  هنیذأ ، نبا  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع 
مامإلا نوفرعی  نیذلا ال  كاکشلا  نیلاضلا : و  باصنلا ،

" مهیلع بوضغملا  : " دـندومرف هفیرـش  هیآ  دروم  رد  ترـضح  نآ  هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هنیذا  نبا  زا  ریمع  یبا  نبا 
( دنا هداتفا  تلالض  یهارمگ و  رد  و   ) دنرادن مالسلا  هیلع  ماما  هب  تفرعم  هک  دنتسه  یناگدننک  کش  نیلاض " نایبصان و" 
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ناهرب 1/52 ح37 ریسفت 

ِهَّللا ِّبُحَک  ْمُهَنوُّبِحُی  ًادادْنَأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُذِخَّتَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 

ِهَّللا ِّبُحَک  ْمُهَنوُّبُِحی  ًاداْدنَأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُذِخَّتَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 

: لاق ِهَّللا  ِّبُحَک  ْمُهَنوُّبُِحی  ًاداْدنَأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُذِخَّتَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  لج : زع و  هللا  لوق  نع  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج ابأ  تلأس  لاق : رباج ، نع 
َْول َو  یلاعت : كرابت و  هللا  لاق  کلذلف  امامإ ، سانلل  هللا  هلعج  يذـلا  مامإلا  نود  نم  همئأ  مهوذـختا  نالف ، نالف و  نالف و  ءایلوأ  مه  : » لاقف
َنِم هلوق - یلإ  اوُعَبَّتا - َنیِذَّلا  َنِم  اوُِعبُّتا  َنیِذَّلا  َأَّرَبَـت  ْذِإ  ِباذَْـعلا  ُدـیِدَش  َهَّللا  َّنَأ  َو  ًاـعیِمَج  ِهَِّلل  َهَّوـُْقلا  َّنَأ  َباذَْـعلا  َنْوَرَی  ْذِإ  اوُـمَلَظ  َنیِذَّلا  يَرَی 

«. ِراَّنلا

« مهعایشأ ملظلا و  همئأ  مه  رباج - ای  هللا - و  (: » مالسلا هیلع   ) رفعج وبأ  لاق  مث  لاق :

(165/ هرقب . ) دنراد یم  تسود  ادخ  نوچمه  ار  اهنآ  و  دننک ، یم  باختنا  دوخ  يارب  دنوادخ ، زا  ریغ  ییاهدوبعم  مدرم  زا  یضعب  ینعی :

نالف و نیبحم  هورگ , نآ  دندومرف : ترضح  مدومن  لاوس  هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت  اب  هطبار  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  رباج 
هک دـنهد  رارق  یـسک  ار  دوخ  ياوشیپ  هکنآ  نودـب  دـنا  هداد  رارق  دوخ  ياوشیپ  ار  نانآ  هک  دنتـسه  نامثع ) رمع و  رکبابا و   ) نالف نالف و 

. تسا هداد  رارق  مدرم  يارب  ماما  ناونع  هب  ار  وا  لاعتم  يادخ 

11 مقر یفاک 1/374  لوصا  راونالا 8/363 ح41 , راحب  یشایع 1/72 ح142 , ریسفت 

ناطْیَّشلا ِتاوُطُخ  اوُعِبَّتَت  َو ال  ًهَّفاَک  ِمْلِّسلا  یِف  اوُلُخْدا  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

ناْطیَّشلا ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َو ال  ًهَّفاَک  ِْملِّسلا  ِیف  اُولُخْدا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

ِناْطیَّشلا ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َو ال  ًهَّفاَک  ِْملِّسلا  ِیف  اُولُخْدا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  لوقی : مالسلا ) هیلع   ) هللا دبع  ابأ  تعمس  لاق : ریصب ، یبأ  نع 
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. ملعأ تنأ  تلق : لاق : ملسلا »؟ ام  يردت  أ  : » لاق

« نالف نالف و  هیالو  هللا - و  ناطیشلا - تاوطخ  و  لاق - هدعب - نم  ءایصوألا  همئألا  یلع و  هیالو  : » لاق

(208/ هرقب . ) دینکن يوریپ  ناطیش ، ياهماگ  زا  و  دییآ ! رد  یتشآ  حلص و  رد  یگمه  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

امـش مدرک : ضرع  تسیچ ؟ ملـس "  " یناد یم  اـیآ  دـندومرف : هفیرـش  هیآ  نیا  تئارق  زا  دـعب  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  دـیوگ : ریـصبوبا 
سپس تسوا . زا  دعب  نیشناج  ناماما  مالسلا و  هیلع  نینموملاریما  تیالو  ینعی  هدعب . نم  ءایـصوالا  همئالا  یلع و  هیالو  دندومرف : دیرتاناد .

ار رکباباو ) رمع   ) ینالف ینالف و  تیالو  مسق  ادـخ  هب  ناطیـش  ياهماگ  ینعی و  نـالف . نـالف و  هیـالو  هللا  ناطیـشلا و  تاوطخ  و  دـندومرف :
. تسا ندرک  لوبق 

راونالاراحب 24/159 ح1 یشایع 1/102 ح294 , ریسفت 

 ... ِتامُلُّظلا َنِم  ْمُهُجِرْخُی  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  ُّیِلَو  ُهَّللا 

َِکئلوُأ تاـُملُّظلا ِ  َیلِإ  ِروُّنلا  َنِم  ْمُهَنوُجِرُْخی  ُتوُـغاَّطلا  ُمُهُؤاـِیلْوَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاـُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللا 
نوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ 

هک یناسک  اما ) . ) درب یم  نوریب  رون  يوس  هب  اهتملظ ، زا  ار  اـهنآ  دـنا ، هدروآ  ناـمیا  هک  تسا  یناـسک  تسرپرـس  یلو و  دـنوادخ ، ینعی :
نآ رد  هشیمه  دـنا و  شتآ  لها  اهنآ  دـنرب . یم  نوریب  اـهتملظ  يوس  هب  رون ، زا  ار  اـهنآ  هک  دنتـسه ، اـهتوغاط  اـهنآ  ياـیلوا  دـندش ، رفاـک 

(257/ هرقب . ) دنام دنهاوخ 

ِْدبَع ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍروُفْعَی  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّيِْدبَْعلا  ِزیِزَْعلا  ِْدبَع  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنبا  ِنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  ٌهَّدِع 
ْمُکَنْوَّلَوَتَی ٌماَْوقَأ  َو  ٌءاَفَو  َو  ٌقْدِـص  َو  ٌهَناَمَأ  ْمَُهل  ًاناَُلف  َو  ًاناَُلف  َنْوَّلَوَتَی  َو  ْمُکَنْوَّلَوَتَی  َال  ٍماَْوقَأ  ْنِم  ِیبَجَع  ُُرثْکَیَف  َساَّنلا  ُطـِلاَخُأ  یِّنِإ  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا 

َهَّللا َناَد  ْنَِمل  َنیِد  َال  َلاَق  َُّمث  ِناَبْضَْغلاَک  َّیَلَع  َلَْبقَأَف  ًاِسلاَج  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  يَوَتْساَف  َلاَق  ُقْدِّصلا  َو  ُءاَفَْولا  َال  َو  ُهَناَمَْألا  َْکِلت  ْمَُهل  َْسَیل 
َنیِد َال  ْمَعَن  َلاَق  ِءَالُؤَه  یَلَع  َْبتَع  َال  َو  َِکَئلوُِأل  َنیِد  َال  ُْتُلق  ِهَّللا  َنِم  ٍلِداَع  ٍماَمِإ  ِهَیَالَِوب  َناَد  ْنَم  یَلَع  َْبتَع  َال  َو  ِهَّللا  َنِم  َْسَیل  ٍِرئاَج  ٍماَمِإ  ِهَیاـَلَِوب 

ْنِم ِینْعَی  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاـُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللا  َّلَـج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَِقل  ُعَمْـسَت  اـَل  َأ  َلاَـق  َُّمث  ِءاـَلُؤَه  یَلَع  َْبتَع  اـَل  َو  َکـَِئلوُِأل 
ِروُّنلا َنِم  ْمُهَنوُجِرُْخی  ُتوُغاَّطلا  ُمُهُؤاِیلْوَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  َلاَق  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍلِداَع  ٍماَمِإ  َّلُک  ْمِِهتَیَالَِول  ِهَرِفْغَْملا  َو  َِهبْوَّتلا  ِرُون  َیلِإ  ِبُونُّذلا  ِتاَُملُظ 
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ْنِم ُهاَّیِإ  ْمِِهتَیَالَِوب  اوُجَرَخ  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َنِم  َْسَیل  ٍِرئاَج  ٍماَمِإ  َّلُک  اْوَّلَوَت  ْنَأ  اَّمَلَف  ِماَلْـسِْإلا  ِرُون  یَلَع  اُوناَـک  ْمُهَّنَأ  اَذَِـهب  یَنَع  اَـمَّنِإ  ِتاـُملُّظلا  َیلِإ 
(1 .) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  َف  ِراَّفُْکلا  َعَم  َراَّنلا  ُمَُهل  ُهَّللا  َبَجْوَأَف  ِْرفُْکلا  ِتاَُملُظ  َیلِإ  ِماَلْسِْإلا  ِرُون 

هک ییاه  هورگ  زا  متفگـش  رد  رایـسب  مراد . دـمآ  تفر و  مدرم  اـب  نم  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  : » دـیوگ روفعی  یبا  نب  هللادـبع 
ار امش  تیالو  هک  ییاه  هورگ  اما  دنتسه  افو  اب  وگتسار و  راد ، تناما  یلو  دننک  یم  يوریپ  نالف  نالف و  زا  دنرادن و  لوبق  ار  امش  تیالو 
هب تسشن و  تسار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  دیوگ : روفعی  یبا  نب  هللادبع  دنرادن ! ار  ییوگتـسار  افو و  يراد ، تناما  نآ  دنراد ،

دریذـپب و تسین ، ادـخ  يوس  زا  هک  ار  يرگمتـس  ماما  تیالو  هک  یـسک  درادـن  نید  دومرف : سپـس  درک و  ور  نیگمـشخ  يدرف  نوچ  نم 
چیه دنرادن و  نید  چیه  نانیا  : متفگ دیوگ : روفعی  یبا  نب  هللادبع  دریذپب . ادخ  يوس  زا  ار  یلداع  ماما  تیالو  هک  یـسک  رب  تسین  یتمالم 

دنوادـخ هدومرف  هب  ایآ  دومرف : سپـس  تسین . ناـنآ  رب  یخیبوت  دـنرادن و  نید  ناـنآ  يرآ ، دومرف : ترـضح  تسین ؟ ناـنآ  رب  مه  یخیبوت 
(2 (؟ درب یم  نوریب  رون  يوس  هب  اه  تملظ  زا  ار  اهنآ  دنا ؛ هدروآ  نامیا  هک  تسا  یناسک  تسرپرس  ّیلو و  دنوادخ ، هک : يا  هدادن  شوگ 

يوس زا  هک  تسا  یلداع  ماما  ره  اب  نانیا  یتسود  لیلد  هب  نآ ]  و  [ ؛ درب یم  نوریب  شزرمآ  هبوت و  رون  هب  ناهانگ  ياـه  تملظ  زا  ار  ناـنآ 
یم نوریب  اه  تملظ  يوس  هب  رون  زا  ار  اهنآ  هک  دنتـسه  اه  توغاـط  اـهنآ  ياـیلوا  دـندش ، رفاـک  هک  یناـسک  دـیامرف : دـنوادخ  تسادـخ .

(3) دنرب

؟ دـندش رفاک  هک  یناسک  دـیوگ : یم  هک  نامز  نآ  تسین  راّـفک  هیآ ، نیا  زا  دـنوادخ  روظنم  اـیآ  مدیـسرپ : دـیوگ : روفعی  یبا  نب  هللادـبع 
يوس هب  دنروآ و  نوریب  نآ  زا  ار  وا  ات  دراد  رفک  هک  ینامز  رد  تسا  رفاک  يارب  يرون  هچ  دومرف : ترـضح  دیوگ : روفعی  یبا  نب  هللادـبع 
دوبن ادخ  يوس  زا  هک  ار  يرگمتـس  ماما  ره  تیالو  نوچ  یلو  دنورب  مالـسا  رون  رب  نانیا  هک  تسا  نیا  ادـخ  روظنم  اهنت  دـنربب ؟ اه  تملظ 
ررقم ناش  يارب  ار  شتآ  راّفک ، هارمه  هب  دنوادخ  هجیتن  رد  دندمآ و  رد  رفک  ياه  یکیرات  هب  مالسا  رون  زا  نانآ  تیالو  لیلد  هب  دنتفریذپ 

(5 () 4 . ) دنام دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  دنشتآ و  لها  نانآ  دومرف : تخاس و 
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1087 ص : ج 30 ، هعیشلا ،) ثیداحأ  عماج  همجرت   ) هعیش هقف  عبانم  - 5

1

 ... ْضِرْعَأَف ْمِهِبوُلُق  یِف  ام  ُهَّللا  ُمَلْعَی  َنیِذَّلا  َکِئلوُأ 

اغِیَلب ًالْوَق  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  ْمَُهل  ُْلق  َو  ْمُهْظِع  َو  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ام  ُهَّللا  ُمَْلعَی  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 

اب نک و  هظعوم  ار  اهنآ  نادرگ و  يور  ناشیا  زا  لوسر ) يا   ) سپ دـناد . یم  دـنراد  لد  رد  ار  هچنآ  ادـخ  هک  دنتـسه  یناسک  اـهنآ  ینعی :
(63/ ءاسن .) نک ناشدزشوگ  ار  ناشتریس  اسر  يا  هتفگ 

هللا دبع  ابأ  تعمس  لاق ، یشاجنلا  هللا  دبع  نع  هنیذأ  نبا  نع  سنوی  نب  روصنم  نع  هریغ  لیعمسا و  نب  دمحم  نع  هیبأ  نع  میهاربإ  نب  یلع 
« ًاغِیَلب ًالْوَق  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  ْمَُهل  ُْلق  َو  ْمُهْظِع  َو  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ام  ُهَّللا  ُمَْلعَی  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ، » لج زع و  هللا  لوق  یف  لوقی : مالـسلا  هیلع 

ُمَُهل َرَفْغَتْـسا  َو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكُؤاـج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  ِهَّللا  ِنْذِإـِب  َعاـُطِیل  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  اـم  اـنالف و  اـنالف و  هللا  ینعی و 
یلع ای  اهب  كؤاج  ول  ینعی  اوعنص ، امم  مالسلا  هیلع  ایلع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هللا  ینعی و  ًامیِحَر  ًاباَّوَت  َهَّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا 

وبا لاقف  ْمُهَْنَیب  َرَجَش  امِیف  َكوُمِّکَُحی  یَّتَح  َنُونِمُْؤی  َکِّبَر ال  َو  الَف  ًامیِحَر  ًاباَّوَت  َهَّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْسا  اوعنص و  امم  هللا  اورفغتـساف 
یلع و هیالو  نم  هب  ینعی  هللا  لوسر  ای  کناسل  یلع  َْتیَـضَق  اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  اوُدِجَی  َُّمث ال  هنیعب  یلع  هللا  وه و  مالـسلا : هیلع  هللا  دبع 

. یلعل امیلست  اوملسی 
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َو ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ام  ُهَّللا  ُمَْلعَی  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  هیآ  هراب  رد  هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگ : یم  یـشاجن  هَّللا  دـبع 
: دومرف ًاغِیَلب  ًالْوَق  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  ْمَُهل  ُْلق  َو  ْمُهْظِع 

اوُمَلَظ ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َعاُطِیل  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ام  َو  هکرابم : هیآ  نیا  زا  دوصقم  و  تسا ، ینالف  ینالف و  دوصقم  دـنگوس  ادـخب 
دنیایب اهنآ  دزن  هک  تسا  یلع  ربمایپ و  دوصقم  ادخب  دومرف : ًامیِحَر  ًاباَّوَت  َهَّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْسا  َو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكُؤاج  ْمُهَسُْفنَأ 

يارب زین  ربمایپ  دـندیبلط و  یم  شزرمآ  ادـخ  زا  دوخ  رادرک  زا  دـندمآ و  یم  وت  دزن  رگا  یلع ! يا  ینعی  دـنبلط . شزرمآ  دوخ  رادرک  زا  و 
امِیف َكوُمِّکَُحی  یَّتَح  َنُونِمُْؤی  َکِّبَر ال  َو  الَف  دعب : هیآ  رد  و  دندید ، یم  نابرهم  ریذـپ و  هبوت  ار  دـنوادخ  امتح  دوب  هتـساوخ  شزرمآ  اهنآ 

 ... َْتیَضَق اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُدِجَی  َُّمث ال  تسا ... . یلع  اهنآ و  نایم  فالتخا  زا  دوصقم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ْمُهَْنَیب  َرَجَش 
. دنوش یلع  تیالو  میلست  ینعی  ًامِیلْسَت ،  اوُمِّلَُسی  َو  مالّسلا ... ، هیلع  یلع  تیالو  نالعا  هراب  رد  ربمایپ  يا  وت  نابز  هب  ینعی 

385 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

ادیِرَم ًاناطْیَش  َّالِإ  َنوُعْدَی  ِْنإ  َو  ًاثانِإ  َّالِإ  ِهِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی  ِْنإ 

رگم دنناوخ  یمن  و  ار ، یناگدام )  ) اهلعفنم رگم  ادخ  زج  دنناوخ  یمن  ینعیادـیِرَم : ًاناْطیَـش  َّالِإ  َنوُعْدَـی  ْنِإ  َو  ًاثانِإ  َّالِإ  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَـی  ْنِإ 
(117/ ءاسن . ) ار هدئافیب  ناطیش 

276 ص : ج 1 ، یشایعلا ، ریسفت 
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ریمأ ای  کیلع  مالـسلا  لاقف : هللا  دبع  یبأ  یلع  لجر  لخد  لاق  هللا ع  دـبع  یبأ  نع  هامـس  لجر  نع  يزارلا  لیعامـسإ  نب  دـمحم  نع   274
ناک الإ  هب - یـضرف  هریغ  دـحأ  هب  مسی  مل  هب و  هامـس  هللا  نینمؤملا ع ، ریمأل  الإ  حلـصی  مسا ال  اذـه  هم  لاـقف : هیمدـق  یلع  ماـقف  نینمؤملا 

اذ امف  تلق : لاق : ًادیِرَم » ًاناْطیَـش  اَّلِإ  َنوُعْدَی  ْنِإ  َو  ًاثانِإ  اَّلِإ  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَـی  ْنِإ   » هباتک یف  هللا  لوق  وه  و  هب ، یلتبا  هب  نکی  مل  نإ  احوکنم و 
«. 2  » هللا لوسر  نبا  ای  کیلع  مالسلا  هللا ، هیقب  ای  کیلع  مالسلا  هل  لاقی  لاق : مکمئاق  هب  یعدی 

يا وت  رب  مالـس  تفگ : و  دـش . دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  یـصخش  دـیوگ : یم  فیرحتلا  لـیزنتلا و  رد  يرایـسلا  دـمحم  نب  دـمحا 
هیلع بلاطیبا  نب  یلع  نینوملاریما  الوم  صتخم  اهنت  مسا  نیا  اـنامه  دـندومرف : دـندش و  تحاراـن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   ! نینموملاریما
لها  ) نوبام هکنیا  رگم  دننک  باطخ  مالسلا  هیلع  نینوملاریما  ار  وا  دوش  یمن  یضار  یسک  و  درادن . ار  نآ  تیحالص  سک  چیه  مالسلا و 

اَّلِإ ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی  ْنِإ  : دـیامرفیم هک  تسا  دـنوادخ  لوق  نیا  و  دوش . یم  التبم  نآ  هب  دـشابن  طاول ) هب  التبم   ) يا هنبا  رگا  و  دـشاب ! طاول )
يوار . ار هدئافیب  ناطیـش  رگم  دنناوخ  یمن  و  ار ، یناگدام )  ) اهلعفنم رگم  ادخ  زج  دنناوخ  یمن  ینعی : ًادیِرَم . ًاناْطیَـش  اَّلِإ  َنوُعْدَی  ْنِإ  َو  ًاثانِإ 

هیقب ای  کیلع  مالسلا   " ار وا  دندومرف : دننز ؟ یم  ادص  یمسا  هچ  هب  ار  وا  دیامرفب  روهظ  امـش  مئاق  هک  ینامز  سپ  مدرک : لاوس  دیوگ  یم 
. دننک یم  باطخ  هللا " لوسر  نبای  کیلع  مالسلا  هللا ,
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لئاسولا 10/400 كردتسم  راونالاراحب 37/331 و 

اوُنَمآ َّمُث  اوُرَفَک  َّمُث  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 

الِیبَس ْمُهَیِدْهَِیل  َو ال  ْمَُهل  َرِفْغَِیل  ُهَّللا  ِنُکَی  َْمل  ًاْرفُک  اوُدادْزا  َُّمث  اوُرَفَک  َُّمث  اُونَمآ  َُّمث  اوُرَفَک  َُّمث  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 

ادخ زگره  دندوزفا  دوخ  رفک  رب  سپـس  دندش  رفاک  راب  رگد  و  دندروآ ، نامیا  مه  زاب  دندش ، رفاک  سپـس  دندروآ ، نامیا  هک  اهنآ  ینعی :
(137/ ءاسن . ) دنک یم  تیاده  تسار )  ) هار هب  ار  اهنآ  هن  دیشخب و  دهاوخن  ار  اهنآ 

اُونَمآ َنیِذَّلا  َّنِإ  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍرِیثَک  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع 

ًاْرفُک اوُدادْزا  َُّمث  اوُرَفَک  َُّمث  اُونَمآ  َُّمث  اوُرَفَک  َُّمث 

ُهَیَالَْولا ُمِْهیَلَع  ْتَضِرُع  ُْثیَح  اوُرَفَک  َو  ِْرمَْألا  ِلَّوَأ  ِیف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلِاب  اُونَمآ  ٍناَُـلف  َو  ٍناَُـلف  َو  ٍناَُـلف  ِیف  َْتلََزن  َلاَـق  ْمُُهَتبْوَت  َلَـبُْقت  َْنل 
یَـضَم ُْثیَح  اوُرَفَک  َُّمث  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَِأل  ِهَْعیَْبلِاب  اُونَمآ  َُّمث  ُهَالْوَم  ٌِّیلَع  اَذَـهَف  ُهاـَلْوَم  ُْتنُک  ْنَم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ُِّیبَّنلا  َلاَـق  َنیِح 
ٌء. ْیَش  ِناَمیِْإلا  َنِم  ْمِهِیف  َْقبَی  َْمل  ِءَالُؤَهَف  ْمَُهل  ِهَْعیَْبلِاب  ُهَعَیَاب  ْنَم  ْمِهِذْخَِأب  ًاْرفُک  اوُدادْزا  َُّمث  ِهَْعیَْبلِاب  اوُّرِقَی  ْمَلَف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر 

هکدـش لزان  نامثع ) رمع و  رکبابا و   ) ینالفو ینالف  ینالف و  هرابرد  هیآ  نیا  دـندومرف : هفیرـش  هیآ  نیا  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
یـسک : " دندومرف هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  دندروآ و  نامیا  رهاظ ) بسح  هب   ) هلا هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  رما  يادـتبا  رد 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه  سپس  دندیزرو . رفک  اهنآ  اما  دش  هضرع  اهنآ  رب  تیالو  تسیوا ". يالوم  یلع  متسه  وا  يالوم  نم  هک 
تعیب الوم  اب  هک  یناسک  زا  دوخ  يارب  نتفرگ  تعیب  اب  دندرکن و  رارقا  دوخ  تعیب  هب  دـندیزرو و  رفک  ًاددـجم  دـندومرف  تلحر  هلا  هیلع و 

. تسا هدنامن  یقاب  نامیا  يا  هرذ  ناشیا  دوجو  ردو  تقیقح  رد  سپ  دندوزفا . دوخ  رفک  رب  دندوب , هدرک 
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یفاک 1/420 ح42 لوصا 

نِجْلا َو  ِسْنِإْلا  َنیِطایَش  اوُدَع  ٍّیِبَن  ِّلُکِل  انْلَعَج  َکِلذَک  َو 

نِْجلا َو  ِْسنِْإلا  َنیِطایَش  اوُدَع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  اْنلَعَج  َِکلذَک  َو 

(112/ ماعنا  . ) میداد رارق  نج  سنا و  نیطایش  زا  ینمشد  يربمایپ  ره  ربارب  رد  نینچنیا 

رتبح و دمحم  ابحاص  هدعب و  نم  سانلا  نالضی  هنایذؤی و  ناناطیش  هنامز  یف  الإ و  ایبن  هللا  ثعب  ام  مالـسلا  هیلع  قداصلا  لاق  هزمح  وبأ  لاق 
 . هیآلا اوُدَع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  اْنلَعَج  َِکلذَک  َو  الت  مالسلا و  هیلع  رقابلا  نع  هوحن  مالد و 

دندوب ناطیش  ود  شنامز  رد  هکنیا  رگم  يربمایپ  تشگن  ثوعبم  دندومرف : ترضح  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هزمحوبا 
مالد رتبح و  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  نامز  مه  ِناطیـش  ود  دـندرک و  یم  هارمگ  ار  مدرم  وا  زا  دـعب  هدومن و  یم  تیذا  ار  وا  هک 

. دندوب رمع ) رکبوبا و  )

میقتسملا 3/40 طارصلا 

اهِلاثْمَأ ُرْشَع  ُهَلَف  ِهَنَسَحْلاِب  َءاج  ْنَم 

اِهلاْثمَأ ُرْشَع  ُهَلَف  ِهَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم 

(160/ ماعنا  . ) تشاد دهاوخ  شاداپ  نآ  ربارب  هد  دروایب  یکین  راک  سک  ره 

، تائیس رشع  هنع  احم  و  هنسح ، نیعبس  هل  هللا  بتک  هادغ - لک  امهنعلف  امهرکذ  نم  لاق : اِهلاْثمَأ » ُرْشَع  ُهَلَف  ِهَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم   » هنع هرارز  نع 
رمع  ) ینالف ینالف و  حبص  زور  ره  سک  ره  هک : تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هفیرش  هیآ  لیذ  رد  . تاجرد رشع  هل  عفر  و 

. درب یم  الاب  هجرد  هد  ار  شماقم  هدومن و  وحم  وا  زا  هانگ  هد  هتشون و  هنسح  داتفه  وا  يارب  یلاعت  يادخ  دنک  نعل  ار  رکبابا ) و 

راونالاراحب 30/222 یشایع 1/387 , ریسفت 

 ... ِضْرَأْلا َو  ِتاوامَّسلا  یَلَع  َهَنامَأْلا  اَنْضَرَع  اَّنِإ 
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الوُهَج ًامُولَظ  َناک  ُهَّنِإ  ُناْسنِْإلا  اَهَلَمَح  َو  اْهنِم  َنْقَفْشَأ  َو  اهَْنلِمْحَی  ْنَأ  َْنَیبَأَف  ِلابِْجلا  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  یَلَع  َهَنامَْألا  اَنْضَرَع  اَّنِإ 

رب ار  نآ  ناسنا  اما  دنتـشاد ، ساره  نآ  زا  دـندرک و  ابا  نآ  لمح  زا  اهنآ  میتشاد  هضرع  اه  هوک  نیمز و  اهنامـسآ و  رب  ار  تناـما  اـم  ینعی :
(72/ بازحا . ) دوب لهاج  ملاظ و  رایسب  وا  دیشک ،! شود 

اهَْنلِمْحَی ْنَأ  َْنَیبَأَف  ِلابِْجلا  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  یَلَع  َهَنامَْألا  اَنْضَرَع  اَّنِإ  َّلَج - َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ِهَّللا ع  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍریَِـصب ٍ  ِیبَأ  نع ْ 
. ُِقفاَنُْملا ِروُرُّشلا  ُوبَأ  ُناَْسنِْإلا  َو  ُهَیَالَْولا  ُهَناَمَْألا  َلاَق  ًالوُهَج  ًامُولَظ  َناک  ُهَّنِإ  ُناْسنِْإلا  اَهَلَمَح  َو  اْهنِم  َنْقَفْشَأ  َو 

روظنم تیالو و  ینعی  تناما  دندومرف : ترضح  هک  دنک  یم  تیاور  قوف  هفیرش  هیآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هللا  همحر  ریصبوبا 
. تسا قفانملا " رورشلاوبا   " نامه هیآ  رد  ناسنا  زا 

ناهرب 3/341 ح4 ریسفت 

 ... ًابیِنُم ُهَّبَر  اعَد  ٌّرُض  َناسْنِإْلا  َّسَم  اذِإ  َو 

ُْلق ِِهلِیبَس  ْنَع  َّلُِضِیل  ًادادـْنَأ  ِهَِّلل  َلَعَج  َو  ُْلبَق  ْنِم  ِْهَیلِإ  اوُعْدَـی  َناک  ام  َیِـسَن  ُْهنِم  ًهَمِْعن  َُهلَّوَخ  اذِإ  َُّمث  ِْهَیلِإ  ًابِینُم  ُهَّبَر  اعَد  ٌّرُـض  َناـْسنِْإلا  َّسَم  اذِإ  َو 
راَّنلا ِباحْصَأ  ْنِم  َکَّنِإ  ًالِیلَق  َكِْرفُِکب  ْعَّتَمَت 

وا هب  دوخ  زا  یتمعن  هک  یماگنه  اما  ددرگ ، یم  زاب  وا  يوس  هب  و  دـناوخ ، یم  ار  دوخ  راگدرورپ  دـسر  ینایز  ار  ناسنا  هک  یماگنه  ینعی :
هار زا  ار  مدرم  ات  دهد ، یم  رارق  ییاه  هیبش  دنوادخ  يارب  و  درپس ، یم  یشومارف  هب  دناوخ  یم  ار  ادخ  البق  نآ  رطاخ  هب  ار  هچنآ  دنک  اطع 

(8/ رمز  . ) یخزود باحصا  زا  هک  ریگ  هرهب  ترفک  زا  يزور  دنچ  وگب  دزاس ، فرحنم  وا 

: َلاَق ِّیِطَاباَّسلا ، ٍراَّمَع  ْنَع  ٍِملاَس ، ِْنب  ِماَشِه  ْنَع  ٍبُوبْحَم ، ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  یسیِع ،  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ییْحَی ،  ُْنب  ُدَّمَُحم  . 
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َناَک ُهَّنِإ  ِلیِـصَْفلا ،  ِیبَأ  ِیف  َْتلََزن  : » َلاَق ِْهَیلِإ » ًابِینُم  ُهَّبَر  اعَد  ٌّرُـض  َناْسنِْإلا  َّسَم  اذِإ  َو  : » َّلَجَوَّزَع ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس 
ِلوُسَر ِیف  ِِهلْوَق  ْنِم  ِْهَیلِإ - ًاِبئاَت  ِینْعَی  ِْهَیلِإ - ًابِینُم  ُهَّبَر  اَعَد  َمْقُّسلا - ِینْعَی  ُّرُّضلا - ُهَّسَم  اَذِإ  َناَکَف  ًارِحاَـس ، ُهَدـْنِع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر 

َو َّزَع  ِهَّللا - َیلِإ  ََهبْوَّتلا  َیِسَن  ِینْعَی  ُْلبَق » ْنِم  ِْهَیلِإ  اوُعْدَی  َناک  ام  َیِسَن   » َهَِیفاَْعلا ِینْعَی  ُْهنِم » ًهَمِْعن  َُهلَّوَخ  اذِإ  َُّمث   » ُلوُقَی اَم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا 
ْنِم َکَّنِإ  اًـلِیلَق  َكِْرفُِکب  ْعَّتَمَت  ْلـُق  : » َّلَـج َو  َّزَع  ُهَّللا  َلاَـق  َِکلذـِل  َو  ٌرِحاَـس ، ُهَّنِإ  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ُلوُقَی  َناَـک  اَّمِم  َّلَـج -

«. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِِهلوُسَر  ْنِم  َو  َّلَج - َو  َّزَع  ِهَّللا - َنِم  ٍّقَح  ِْریَِغب  ِساَّنلا  یَلَع  َکَتَْرمِإ  ِینْعَی  ِراَّنلا » ِباحْصَأ 

َو َكَراَبَت  ِهَّللا  َْدنِع  ِِهلْضَف  َو  ِِهلاَِحب  ُِربُْخی  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِیف  َّلَج - َو  َّزَع  ِهَّللا - َنِم  ُلْوَْقلا  َفِطُع  َُّمث  : » مالـسلا هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َُّمث  َلاَق :
ُلوُسَر ًادَّمَُحم  َّنَأ  َنوُمَْلعَی » َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  ُْلق  ِهِّبَر  َهَمْحَر  اوُجْرَی  َو  َهَرِخْآلا  ُرَذْحَی  ًاِمئاق  َو  ًادِجاس  ِْلیَّللا  َءانآ  ٌِتناق  َوُه  ْنَّمَأ  : » َلاَقَف یلاَعَت ، 

« ِباْبلَْألااُولوُأ ُرَّکَذَتَی  امَّنِإ   » ٌباَّذَک ٌرِحاَس  ُهَّنَأ  َو  ِهَّللا ، ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  ْنَأ  َنوُمَْلعَی » َنیِذَّلا ال  َو   » ِهَّللا

«. ُراَّمَع اَی  ُُهلیِوْأَت  اَذه  : » مالسلا هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َُّمث  َلاَق :

. مدرک شسرپ  ِْهَیلِإ ...  ًابِینُم  ُهَّبَر  اعَد  ٌّرُض  َناْسنِْإلا  َّسَم  اذِإ  َو  هفیرـش : هیآ  نیا  نوماریپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  یطاباس  راّمع 
وا رظن  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  اریز  تسا ، هدـش  لزان  رکب ] وبا   ] لیـصف وبا  هراب  رد  هیآ  نیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما 
هک یلطاب  هدیقع  زا  ینعی  تشگ - یمزاب  وا  يوس  هب  دناوخ و  یم  ار  دوخ  راگدرورپ  دش  یم  رامیب  هاگ  ره  دوب و  رگنوسفا  رحاس و  يدرم 

ینعی درک - یم  ناغمرا  وا  هب  یتمعن  دنوادخ  هک  یماگنه  سپـس  درک - یم  هبوت  تشاد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هراب  رد 
یم نآ  سپ  رد  دنوادخ  ور  نیا  زا  درب و  یم  دای  زا  دوب  هدناوخ  ادـخ  هاگرد  هب  نآ  زا  شیپ  ار  هچنآ  دـنادرگ - یم  زاب  وا  هب  ار  یتسردـنت 

: دیامرف
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. یتفای مدرم  رب  ربمایپ  دنوادخ و  زا  يروتسد  قحانب و  هک  یتاراما  ییاورنامرف و  ینعی  ِراَّنلا ،  ِباحْصَأ  ْنِم  َکَّنِإ  اًلِیلَق  َكِْرفُِکب  ْعَّتَمَت  ُْلق  .. 

عضو و زا  هدرک و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هّجوتم  ار  نخـس  ّلج  ّزع و  يادخ  هاگ  نآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  سپـس  دـیوگ : یم  يوار 
: دروآ یم  نایم  هب  نخس  نینچ  دراد  يادخ  هاگشیپ  رد  هک  یتلیضف 

ُرَّکَذَـتَی امَّنِإ  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْـسَی  ْلَه  ُْلق  ِهِّبَر  َهَمْحَر  اوُجْرَی  َو  َهَرِخْآلا  ُرَذْـحَی  ًاِمئاق  َو  ًادِـجاس  ِْلیَّللا  َءانآ  ٌِتناق  َوُه  ْنَّمَأ 
. نآ لیوأت  تسا  نیا  راّمع ! يا  دومرف : سپس  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما   . ِباْبلَْألا اُولوُأ 

474 ص : ج 15 ، ثیدحلاراد ،) ط -   ) یفاکلا

ْمِهِرابْدَأ یلَع  اوُّدَتْرا  َنیِذَّلا  َّنِإیَدُهْلا  ُمُهَل  َنَّیَبَت  ام  ِدْعَب  ْنِم  ْمِهِرابْدَأ  یلَع  اوُّدَتْرا  َنیِذَّلا  َّنِإیَدُهْلا  ُمُهَل  َنَّیَبَت  ام  ِدْعَب  ْنِم  ْمِهِرابْدَأ  یلَع  اوُّدـَتْرا  َنیِذَّلا  َّنِإ 
يَدُهْلا ُمُهَل  َنَّیَبَت  ام  ِدْعَب  ْنِم 

يَدُْهلا ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِرابْدَأ  یلَع  اوُّدَتْرا  َنیِذَّلا  َّنِإ 

(25/ دمحم . ) دندرک تشپ  نآ  هب  قح  ندش  نشور  زا  دعب  هک  یناسک  ینعی :

َو ٌناَُلف  َو  ٌناَُلف  يَدُْهلا  ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِرابْدَأ  یلَع  اوُّدَتْرا  َنیِذَّلا  َّنِإ  َیلاَعَت - ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِداَنْسِْإلا  اَذَِهب  َو 
ْمُکُعیُِطنَـس ُهَّللا  َلََّزن  ام  اوُهِرَک  َنیِذَِّلل  اُولاق  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  َیلاَعَت  ُُهلْوَق  ُْتُلق  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِهَیَالَو  ِكْرَت  ِیف  ِناَمیِْإلا  ِنَع  اوُّدَتْرا  ٌناَُلف 

هیلع هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  یَلَع  مالـسلا  هیلع  ُلِیئَْربَج  ِِهب  َلََزن  يِذَّلا  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ُلْوَق  َوُه  َو  اَمِهِعاَْبتَأ  ِیف  َو  اَمِهِیف  ِهَّللا  َو  َْتلََزن  َلاَق  ِْرمَْألا  ِضَْعب  ِیف 
اوُرِّیَُصی اَّلَأ  ْمِِهقاَثیِم  َیلِإ  َهَّیَمُأ  ِیَنب  اْوَعَد  َلاَق  ِْرمَْألا  ِضَْعب  ِیف  ْمُکُعیُِطنَس  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِیف  ُهَّللا  َلََّزن  ام  اوُهِرَک  َنیِذَِّلل  اُولاق  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  هلآو 

َنوُکَی ْنَأ  اُولاَُبی  َْمل  َو  ٍء  ْیَش  َیلِإ  اوُجاَتْحَی  َْمل  ُهاَّیِإ  ْمُهاَْنیَطْعَأ  ْنِإ  اُولاَق  َو  ًاْئیَش  ِسُمُْخلا  َنِم  اَنوُطُْعی  َال  َو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِِّیبَّنلا  َدَْعب  اَنِیف  َْرمَْألا 
َلََّزن يِذَّلا  َو  ُهَّللا  َلََّزن  ام  اوُهِرَک  ُُهلْوَق  َو  ًاْئیَـش  ُْهنِم  ْمُهَیِطُْعن  اَّلَأ  ُسُمُْخلا  َوُه  َو  ِْهَیلِإ  اَنوُُمتْوَعَد  يِذَّلا  ِْرمَْألا  ِضَْعب  ِیف  ْمُکُعیُِطنَـس  اُولاَقَف  ْمِهِیف  ُْرمَأـْلا 

َنُومِْربُم اَّنِإَف  ًاْرمَأ  اُومَْربَأ  ْمَأ  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  ْمُهَِبتاَک  َناَک  َو  َهَْدیَبُع  ُوبَأ  ْمُهَعَم  َناَک  َو  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِهَیَالَو  ْنِم  ِهِْقلَخ  یَلَع  َضَرَْتفا  اَم  ُهَّللا 
«. 1  » َهَیْآلا ْمُهاوَْجن  َو  ْمُهَّرِس  ُعَمْسَن  اَّنَأ ال  َنُوبَسْحَی  ْمَأ 
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« ، يَدُْـهلا ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ْمِهِرابْدَأ  یلَع  اوُّدَـتْرا  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » یلاـعت يادـخ  لوق  رد  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا 
«. دوب هدش  نشور  ناشیا  يارب  زا  تسار  هار  هک  نآ  زا  دعب  دـندش ، رفاک  شیوخ و  ياه  تشپ  رب  دنتـشگرب  هک  نانآ  هک  یتسرد  هب  : » ینعی

هیلع نینمؤـملا  ریما  تیـالو  ندرک  كرت  رد  رفک ، يوـس  هـب  دنتــشگرب  ناـمیا  زا  ینعی ...  نـالف  نـالف و  نــالف و  : » دوـمرف ترــضح  هـک 
رد ِْرمَْألا ، » ِضَْعب  ِیف  ْمُکُعیُِطنَس  ُهَّللا  َلََّزن  ام  اوُهِرَک  َنیِذَِّلل  اُولاق  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  : » یلاعت يادخ  لوق  مدرک : ضرع  هک  دیوگ  یم  يوار  «. مالسلا

ّلجوّزع يادـخ  لوق  ینعم  نیا  و  دـش . لزان  ناشیا  ناوریپ  نأش  رد  ود و  نیا  نأش  رد  هک  دـنگوس ، ادـخ  هب  : » دومرف دـش ؟ لزان  یک  نأـش 
یلع یف  ُهَّللا » َلََّزن  ام  اوُهِرَک  َنیِذَِّلل  اُولاـق  ْمُهَّنَأـِب  َکـِلذ  : » دروآ دورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رب  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  هک  تسا 

هک ْمَُهل ، » یْلمَأ  َو  ْمَُهل  َلَّوَس  ُناْطیَّشلا  : » رد هک  ناشیا » يوزرآ  ندینادرگ  زارد  ناطیش و  نتـسارآ  نآ  : » ینعی ِْرمَْألا ،» ِضَْعب  ِیف  ْمُکُعیُِطنَـس  »
هک ار  هچنآ  دنتشاد  شوخان  هک  نانآ  يارب  زا  دنتفگ  ناشیا  هک  تسا  نآ  ببس  هب  تسا ، عقاو  دش ، روکذم  میود  لوا و  رد  هچنآ  هنایم  رد 

ینب ناشیا  : » هک دومرف  ترضح  و  اهراک . زا  يا  هراپ  رد  ار  امش  میرب  نامرف  هک  دشاب  دوز  هک  مالسلا ، هیلع  یلع  نأش  رد  داتـسرف  ورف  ادخ 
سمخ زا  دوش و  لقتنم  ام  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دـعب  تفالخ  رما  دـنراذگن  هک  دـندرک  توعد  شیوخ  نامیپ  يوس  هب  ار  هّیما 
ناشیا رد  تفالخ  رما  هک  دنـشاب  هتـشادن  اورپ  دنـشابن و  جاتحم  يزیچ  هب  میهد ، ناشیا  هب  سمخ  رگا  هک : دنتفگ  و  دنهدن . ام  هب  ار  يزیچ 

هک تسا  سمخ  نآ  و  دیدومن ، توعد  نآ  يوس  هب  ار  ام  هک  يروما  زا  یضعب  رد  مینک  تعاطا  ار  امش  هک  دشاب  دوز  دنتفگ : سپ  دشابن .
. میهدن ناشیا  هب  نآ  زا  يزیچ 
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بجاو دوخ  قلخ  رب  هک  تسا  يزیچ  هداتـسرف ، ورف  ادخ  هچنآ  تسا : نیا  ُهَّللا ، » َلََّزن  ام  اوُهِرَک  : » دیامرف یم  هک  بانج  نآ  هدومرف  ینعم  و 
ورف ادخ  سپ  تشون ، ار  ناشیا  همان  دـهع  هک  دوب  ناشیا  هدنـسیون  ناشیا و  اب  هدـیبع  وبا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  زا  هدـینادرگ 

مکحم هکلب  : » هک تسا  نیا  نآ  همجرت  هک  هیآ ، رخآ  ات  ْمُهاوَْجن » َو  ْمُهَّرِس  ُعَمْسَن  اَّنَأ ال  َنُوبَـسْحَی  ْمَأ  َنُومِْربُم * اَّنِإَف  ًاْرمَأ  اُومَْربَأ  ْمَأ  : » داتـسرف
میونـش یمن  ام  هک  نآ  دنرادنپ  یم  هکلب  میناگدنزاس ، مکحم  زین  ام  هک  یتسرد  هب  سپ  تسا . هفیحـص  نتـشون  نآ  هک  ار  يراک  دـنتخاس 

یم یـشوگ  رد  دـننک و  یم  تروشم  رگیدـکی  اـب  نآ  هب  هک  ناـشیا  راکـشآ  نخـس  دـنراد و  یم  دوخ  لد  رد  هک  ار  ناـشیا  یناـهن  نخس 
«. دنیوگ یم  هچنآ  دنسیون  یم  دنناشیا  دزن  رد  هک  لامعا ) ناظفاح  ینعی :  ) ام ناگداتسرف  میونش و  یم  ار  نآ  یلب  دنیوگ .

421 ص : ج 1 ، هیمالسإلا ،) ط -   ) یفاکلا

439 ص : ج 2 ، یفاک ،) لوصأ  همجرت   ) ءایلوألا هفحت 

 ... ْمُکِبوُلُق یِف  ُهَنَّیَز  َو  َنامیِإْلا  ُمُکْیَلِإ  َبَّبَح  َهَّللا  َّنِکل  َو 

نایْصِْعلا َو  َقوُسُْفلا  َو  َْرفُْکلا  ُمُْکَیلِإ  َهَّرَک  َو  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ُهَنَّیَز  َو  َنامیِْإلا  ُمُْکَیلِإ  َبَّبَح  َهَّللا  َّنِکل  َو 

روفنم ار  هانگ  قسف و  رفک و  سکع ) هب   ) و هدیـشخب ، تنیز  ناـتیاهلد  رد  ار  نآ  و  هداد ، رارق  امـش  بوبحم  ار  ناـمیا  دـنوادخ  یلو  ینعی :
(7/ تارجح . ) تسا هداد  رارق  امش 

َبَّبَح ِِهلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍرِیثَک  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ْنَع  َناَّسَح  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  اَّیِرَکَز  ِْنب  یَیْحَی  ْنَع  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَـح 
. ٌناَُلف َو  ٌناَُلف  َو  ٌناَُلف  َنایْصِْعلا  َو  َقوُسُْفلا  َو  َْرفُْکلا  ُمُْکَیلِإ  َهَّرَک  َو  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  ِینْعَی  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ُهَنَّیَز  َو  َنامیِْإلا  ُمُْکَیلِإ 

205 ص :

 ... ْمُِکبوُلُق یِف  ُهَنَّیَز  َو  َنامیِإْلا  ُمُکَْیلِإ  َبَّبَح  َهَّللا  َّنِکل  www.Ghaemiyeh.comَو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 231 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  نینموملاریما  نامیا , زا  دوصقم  تسا : هدمآ  نینچ  هیآ  نیا  لیذ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد 
ياهلد رد  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  نایـصع  قوسف و  رفک و  زا  دوصقم  و  تسا . هدیـشخب  تنیز  نینموم  ياهلد  رد  ار  ناشیا  دـنوادخ  هک  تسا 

. تسا نامثع ) رمع و  رکبوبا و   ) ینالف ینالف و  ینالف و  تسا : هاد  رارق  روفنم  نینموم 

یمق 2/319 ریسفت 

ِنابِّذَکُت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَأِبَف 

ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف 

نمحرلا 16) ( ؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ  ینعی :

َلاَق ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  َهَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َمَلْـسَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَیْحَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَح  َلاَق  ٍِّیلَع  ُْنب  ُدَمْحَأ  اَنَثَّدَح 
ِناَرُفْکَت ِْنیَتَمْعِّنلا  ِّيَِأبَف  َسَّدَـقَت - َو  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُهَّللا  َلاَق  َلاَق  ِنابِّذَُـکت ، امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ِهَّللا : ِلْوَق  ْنَع  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَـس 

. مالسلا هیلع  ٍِّیلَِعب  ْمَأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ٍدَّمَحُِمب 

و رکبابا ) رمع و   ) رفن ود  نآب  دنک  یم  باطخ  دنوادخ  دندومرف  ناشیا  دـندرک . لاؤس  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار  قوف  هیآ  يانعم 
هب ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هب  دیدرک  بیذکت  دیدش و  رفاک  مدومن  اطع  ناگدـنب  هب  هک  نم  تمعن  ود  زا  کی  مادـک  هب  دـیوگ  یم 

!؟  مالسلا هیلع  نینموملاریما 

راونالا 24/59 راحب  یفاک 1/217 , یمق 2/344 , ریسفت  نیلقثلارون 5/190 , ریسفت 

 ... اوُرَفَک َنیِذَّلا  ُهوُجُو  ْتَئیِس  ًهَفْلُز  ُهَْوأَر  اَّمَلَف 

نوُعَّدَت ِِهب  ُْمْتنُک  يِذَّلا  اَذه  َلِیق  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهوُجُو  ْتَئیِس  ًهَْفلُز  ُْهَوأَر  اَّمَلَف 

نامه نیا  دوش  یم  هتفگ  اهنآ  هب  ددرگ و  یم  هایـس  تشز و  نارفاک  تروص  دـننیب  یم  کـیدزن  زا  ار  یهلا  هدـعو  نآ  هک  یماـگنه  ینعی :
(27/ کلملا . ) دیتشاد ار  نآ  ياضاقت  هک  تسا  يزیچ 
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ٍِّیلَع َلِْزنَم  ٌناَُلف  َو  ٍناَُلف  ُوبَأ  َيأَر  اَذِإ  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِءاَدـْعَأ  ِیف  ِنآْرُْقلا  َنِم  َلََزن  اَـمِیف  َءاَـج  َو 
ُهَعَفْدَـی یَّتَح  ٍلَسُْرم  ٍِّیبَن  ُّلُک  َو  ٍبَّرَقُم  ٍکَلَم  ُّلُـک  ُهَتْحَت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ِدْـمَْحلا  َءاَِول  ُهَّللا  َعَفَد  اَذِإ  ِهَماَـیِْقلا  َمْوَی  هلآو  هیلع 

نِینِمْؤُْملا َریِمَأ  َنوُّمَُست  ِهِمْسِاب  َْيأ  َنوُعَّدَت  ِِهب  ُْمْتنُک  يِذَّلا  اَذه  َلِیق  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهوُجُو  ْتَئیِس  ٍِّیلَع  َیلِإ 

( رمع رکبابا و   ) ینالف ینالف و  تمایق  زور  هک  یماگنه  دندومرف : هیآ  نیا  دروم  رد  ترـضح  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
یلـص مرکا  ربمایپ  تسد  هب  ار  دمح ) مچرپ   ) دمحلا ءاول  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  دـننیب  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تلزنم  ماقم و 

نآ ربمایپ  سپ  دنوش . یم  شرـضحم  بایفرـش  ادخ , بناج  زا  هدش  هداتـسرف  ناربمایپ  ادخ و  برقم  کئالم  همه  دهد و  یم  هلا  هیلع و  هللا 
( دنوش یم  هایـس  ور   ) دوش یم  هتفرگ  دندش  رفاک  هک  یناسک  يور  ماگنه  نیا  رد  دهد و  یم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تسد  هب  ار  مچرپ 

. دیتسناد یم  دوخ  يارب  ار  نینموملاریما  ماقم  ینعی  ار  ماقم  نیا  دیدرک و  یم  اعدا  نآ  هب  هک  تسا  نامه  نیا  دوش  یم  هتفگ  و 

راونالاراحب 37/302 ح24

... نیِّجِس یِفَل  ِراَّجُفلا  َباتِک  َّنِإ  َّالَک 

ُریِطاسَأ َلاق  اُنتایآ  ِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  ٍمِیثَأ *  ٍدَـتْعُم  ُّلُک  َّالِإ  ِِهب  ُبِّذَُـکی  ام  َو  ِنیِّدـلا *  ِمْوَِیب  َنُوبِّذَُـکی  َنیِذَّلا  نیِّجِـس ... یَِفل  ِراَّجُفلا  َباتِک  َّنِإ  َّالَک 
 ... نوُّیِّلِع ام  َكارْدَأ  ام  َو  َنیِّیِّلِع *  یَِفل  ِراْربَْألا  َباتِک  َّنِإ  َّالَک  َنُوبِّذَُکت *  ِِهب  ُْمْتنُک  يِذَّلا  اَذـه  ُلاُقی  َُّمث  ِمیِحَْجلا *  اُولاَصل  ْمُهَّنِإ  َُّمث  نِیلَّوَْألا ... 

نوُزَماغَتَی ْمِِهب  اوُّرَم  اذِإ  َو  َنوُکَحْضَی *  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  اُوناک  اُومَرْجَأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  َنُوبَّرَقُْملا *  اَِهب  ُبَرْشَی  ًاْنیَع 
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راکنا ار  تمایق  زور  هک  اهنامه  تسا ...  نیجس  رد  نارجاف  لامعا  همان  املسم  دننک ) یم  لایخ  تمایق  هرابرد   ) اهنآ هک  تسین  نینچ  ینعی :
یم دوش  یم  هدـناوخ  وا  رب  ام  تایآ  یتقو  هک  سک  ناـمه  دـنراکهنگ . زواـجتم و  هک  دـننک  یم  راـکنا  ار  نآ  یناـسک  اـهنت  و  دـننک . یم 

هک تسا  يزیچ  نامه  نیا  دوش  یم  هتفگ  اهنآ  هب  دعب  دنوش . یم  خزود  دراو  املسم  اهنآ  سپس  تسا ...! ناینیـشیپ  ياه  هناسفا  نیا  دیوگ :
یم هچ  وت  و  تسا . نییلع " رد " ناکین  لامعا  همان  هکلب  دننک ، یم  لایخ  داعم ) هراب  رد   ) اهنآ هک  تسین  نانچ  دیدرک ! یم  بیذـکت  ار  نآ 

. دنشون یم  نآ  زا  نابرقم  هک  يا  همشچ  نامه  تسیچ .... ؟ نییلع  یناد 

دروم تاراشا  اب  ار  اهنآ  دنتـشذگ  یم  نانمؤم ) عمج   ) اهنآ رانک  زا  هک  یماگنه  و  دـندیدنخ . یم  ناـنمؤم  هب  هتـسویپ  اـیند ) رد   ) ناراکدـب
ات 30)  7/ نیففطم . ) دنداد یم  رارق  هیرخس 

َو ٌناَُلف  َو  ٌناَُلف  َوُه  َلاَق  ٍنیِّجِس  یَِفل  ِراَّجُفلا  َباتِک  َّنِإ  اَّلَک  ِِهلْوَق  ِیف  ٍدَّمَُحم ع  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِِّیْبلَْکلا  ِنَع  ِّيِْدنِّسلا  ِنَع  ٍفوُْرعَم  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَح 
َلاق اُنتایآ  ِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  ٍمِیثَأ - ٍدَـتْعُم  ُّلُک  اَّلِإ  ِِهب  ُبِّذَُـکی  اـم  َو  ٌرَْتبَح  َو  ٌْقیَرُز  ِنیِّدـلا  ِمْوَِیب  َنُوبِّذَُـکی  َنیِذَّلا  ِِهلْوَق  َیلِإ  ٌنیِّجِـس - اـم  َكارْدَأ  اـم 

َنُوبِّذَُکت ِِهب  ُْمْتنُک  يِذَّلا  اَذـه  ُلاُقی  َُّمث  اَمُه  ِمیِحَْجلا  اُولاَصل  ْمُهَّنِإ  ِِهلْوَق  َیلِإ  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ِنَابِّذَُـکی  اَناَک  ٌرَْتبَح  َو  ٌْقیَرُز  اَمُه  َو  َنِیلَّوَْألا  ُریِطاسَأ 
َو ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ْمُه  َو  َنُوبَّرَقُْملا  اَِهب  ُبَرْشَی  ًاْنیَع  ِِهلْوَق  َیلِإ  َنوُّیِّلِع  ام  َكارْدَأ  ام  َو  َنیِّیِّلِع - یَِفل  ِراْربَْألا  َباتِک  َّنِإ  اَّلَک  اَمُهَِعبَت  ْنَم  َو  اَمُه  ِینْعَی 
َو َنوُکَحْـضَی - اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  اُوناک  اَمُهَِعبَت  ْنَم  َو  ٌرَْتبَح  َو  ٌْقیَرُز  اُومَرْجَأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  ُهَِّمئَْألا ع  َو  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  ُهَمِطاَف  َو  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ 

. اَمِهِیف ِهَروُّسلا  ِرِخآ  َیلِإ  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرب  َنوُزَماغَتَی  ْمِِهب  اوُّرَم  اذِإ 
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411 ص : ج 2 ، یمقلا ، ریسفت 

تسین نینچ  نیجـس , یفل  راجفلا  نا  الک  : " دندومرف ترـضح  هک  دنک  یم  تیاور  قوف  تایآ  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلک 
. دنتسه رمع ) رکبابا و   ) ینالف ینالف و  نانآ  تسا " نیجس  رد  نارجاف  لامعا  همان  املسم  دننک  یم  لایخ  تمایق  هرابرد  اهنآ  هک 

یم راکنا  ار  تمایق  زور  هک  اهنامه  هفیرش : هیآ  ات  تسیچ ؟ نیجس  یناد  یم  هچ  وت  و  نیدلا , مویب  نوبذکی  نیذلا  ... نیجـس ام  كاردا  ام  "
اولاص مهنا   " هفیرـش هیآ  نیا  ات  دننک  یم  بیذکت  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنتـسه  ینالف  ینالف و  روظنم  دندومرف : دـننک ".

. دنرفن ود  نآ  روظنم  دندومرف : دنوش " یم  منهج  دراو  املسم  اهنآ  میحجلا ,

: دندومرف دـیدرک " یم  بیذـکت  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  هک  دوشیم  هتفگ  اهنآ  هب  دـعب  نوبذـکت , هب  متنک  يذـلا  اذـه  لاقی  مث  "

. دنتسه دننک  یم  يوریپ  ود  نآ  زا  هک  یناسک  ود و  نآ  روظنم 

هچ وت  تسا و  نییلع  رد  ناکین  لامعا  همان  هکلب  دـننک  یم  لایخ  داعم  هرابرد  اهنآ  هک  تسین  نانچ  نوبرقملا , اـهب  برـشی  اـنیع  ... نا اـّلک  "

مالسلا و هیلع  نینوملاریما  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اهنآ  دنشون "و  یم  نآ  زا  نابرقم  هک  يا  همشچ  نامه  تسیچ ؟ نییلع  یناد  یم 
. دنتسه مالسلا  مهیلع  نایاوشیپ  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  ارهز و  ترضح 

. دنتسه ناشناوریپ  و  رمع ) رکبابا و   ) ینالف ینالف و  ینعی  دنراک  هنگ  مرجم و  هک  یناسک  .. اومرجا " نیذلا  نا  "

دروم تاراشا  اب  ار  ناشیا  اهنآ  رانک  زا  ناـنموم  روبع  ماـگنه  دـندیدنخ و  یم  ناـنموم  هب  هتـسویپ  نوکحـضی ,... اونمآ  نیذـلا  نم  اوناـک  "

هروس نیا  نایاپ  ات  و  دندرک . یم  هرخسم  ار  ترضح  دندیدنخ و  یم  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  دندومرف  دنداد ". یم  رارق  رخسمت 
! تسا رمع  رکبابا و  دروم  رد  نخس 
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یمق 2/411 ریسفت 

اهاحُض َو  ِسْمَّشلا  َو 

اهاشْغَی اذِإ  ِْلیَّللا  َو  اهَّالَج *  اذِإ  ِراهَّنلا  َو  اهالَت *  اذِإ  ِرَمَْقلا  َو  اهاحُض *  َو  ِسْمَّشلا  َو 

ار نیمز  هحفـص  هک  یماـگنه  زور  هب  و  دـیآ . رد  نآ  زا  دـعب  هک  ماـگنه  نآ  رد  هاـم  هب  و  دـنگوس ! نآ  رون  شرتسگ  دیـشروخ و  هب  ینعی :
ات 4)  1/ سمش . ) دناشوپب ار  نیمز  هحفص  هک  ماگنه  نآ  بش  هب  مسق  و  دزاس . نشور 

اهاحُض َو  ِسْمَّشلا  َو  ِمیِحَّرلا - ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

َو ِسْمَّشلا  َو  َّلَـج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَـق  ْنَع  ُُهْتلَأَـس  َلاَـق  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِمَْلیَّدـلا  َناَْمیَلُـس  ْنَع  ِیبَأ  ِینَرَبْـخَأ  َلاَـق :
هیلع َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َِکلَذ  َلاَق  اهالَت  اذِإ  ِرَمَْقلا  َو  ُْتُلق : ْمُهَنیِد  ِساَّنِلل  ِِهب  ُهَّللا  َحَـضْوَأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ُسْمَّشلا  َلاَـق : اـهاحُض ،

ًاـِسلْجَم اوُسَلَج  َو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِلآ  َنُود  ِْرمَْأِلل - اوُّدَبَتْـسا  َنیِذَّلا  ِرْوَْجلا  ُهَِّمئَأ  َِکلَذ  َلاَق : اـهاشْغَی  اذِإ  ِلـْیَّللا  َو  ُْتُلق : مالـسلا 
اذِإ ِْلیَّللا  َو  ُُهلْوَق : َوُه  َو  ِرْوَْجلا - َو  ِْملُّظلِاب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َنیِد  اوُّشَغَف  ْمُْهنِم ، ِِهب  َیلْوَأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُلآ  َناَک 
ِهَّللا ِلوُسَر  ِنیِد  ْنَع  ُلَأُْسی  مالسلا  اهیلع  َهَمِطاَف  ِهَّیِّرُذ  ْنِم  ُماَمِْإلا  َِکلَذ  َلاَق : اهاَّلَج  اذِإ  ِراهَّنلا  َو  ُْتُلق : ِراَهَّنلا ، َءْوَض  ْمُهُْملُظ  یَشْغَی  َلاَق : اهاشْغَی ،

اهاَّلَج اذِإ  ِراهَّنلا  َو  َُهلْوَق : ُهَّللا  یَکَحَف  ُُهلَأْسَی ، ْنَِمل  یِّلَُجیَف 

ادخ لوسر  دیشروخ  زا  دوصقم  دندومرف : ترـضح  مدومن . لاوس  قوف  تایآ  ریـسفت  نوماریپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : ریـصبوبا 
مالـسلا هیلع  نینموملاریما  هام  زا  دوصقم  و  دزاس . یم  نشور  مدرم  يارب  ار  نید  وا  هلیـسو  هب  لجوزع  يادـخ  هک  تسا  هلاو  هیلع  هللا  یلص 

زا ار  دوخ  رون  هام , هک  روطنامه   ) دیمد وا  رد  لماک  روط  هب  ار  شناد  ترضح , نآ  دمآ و  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یپ  زا  هک  تسا 
ربارب رد  يرس  دوخ  يور  زا  هک  دنتسه  نامثع ) رمع و  رکبوبا و   ) قح ان  نایاوشیپ  یکیرات  بش و  زا  دوصقم  و  دنک ) یم  بسک  دیـشروخ 
هدرپ دـندوب . راوازـس  نآ  هب  تلاسر  نادـناخ  هک  دنتـسشن  يدنـسم  رب  دـندرک و  بصغ  ار  تفالخ  و  دنداتـسیا . ادـخ ص  لوسر  نادـناخ 

بش هب  دنگوس  : " دومرف هک  هدرک  تیاکح  نایب  نیا  هب  ار  نانآ  راک  دنوادخ  دندناشوپ و  ادخ  نید  رب  دوخ  فارحنا  متـس و  اب  ار  یکیرات 
شسرپ وا  زا  ادخ  لوسر  نید  هرابرد  هک  تسا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  لسن  زا  يدهم )  ) ماما زور  زا  دوصقم  دریگارف ".و  ار  نیمز  هک  یتقو 

. هدومرف نایب  لکش  نیا  هب  ار  تانایرج  نیا  لجوزع  يادخ  دزاس و  نشور  هدننک  شسرپ  يارب  ار  نآ  وا  دوش و 
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یفاکلا 8/50

ًهَیِماح ًاران  یلْصَت  ٌهَبِصان *  ٌهَلِماع 

ًهَیِماح ًاران  یلْصَت  ٌهَبِصان *  ٌهَِلماع 

/3 و 4) هیشاغ . ) دندرگ یم  دراو  نازوس  شتآ  رد  و  هدشن .) ناشدئاع  يا  هجیتن  و   ) دنا هدش  هتسخ  هدرک و  لمع  هتسویپ  هک  اهنآ  ینعی :

: ٍناَنَح ْنَع  ٍلاَّضَف ، ِْنبا  ِنَع  ٍداَیِز ، ِْنب  ِلْهَس  ْنَع  اَِنباَحْصَأ ، ْنِم  ٌهَّدِع  . 

« . ًهَیِماح ًاران  یلْصَت  ٌهَبِصان  ٌهَِلماع   : » ْمِهِیف َْتلََزن  ُهَیْآلا  ِهِذه  َو  ینَز ،  ْمَأ  یّلَص  ُبِصاَّنلا  ِیلاَُبی  َال  : » َلاَق ُهَّنَأ  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 

شنیموصعم دالوا  نینموملاریما و  نمشد   ) یبصان يارب  درادن  هدیاف  دومرف : ترضح  هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناّنح 
. هیماح اران  یلصت  هبصان *  هلماع  دیامرف : یم  هک  هتشگ  لزان  اهنآ  هرابرد  مه  هیآ  نیا  و  دنک !  انز  ای  دناوخب  زامن  هچ  مالسلا ) مهیلع 

یفاکلا 8/160) )

ٌهوُجُو ُّدَوْسَت  َو  ٌهوُجُو  ُّضَیْبَت  َمْوَی 

(106) َنوُرُفْکَت ُْمتنُک  اَِمب  َباَذَْعلا  ْاُوقوُذَف  ْمُِکناَمیِإ  َدَْعب  ُمتْرَفَک  َأ  ْمُهُهوُجُو  ْتَّدَوْسا  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ٌهوُجُو  ُّدَوْسَت  َو  ٌهوُجُو  ُّضَْیبَت  َمْوَی 

ناتندروآ نامیا  زا  سپ  امـش  ایآ  دنیوگ : یم  دنا  هدش  يور  هیـس  هک  نانآ  هب  دنوش  يور  هیـس  یهورگ  يوردـیپس و  یهورگ  هک  زور  نآ 
. ار ادخ  باذع  دیشچب  ناتندش  رفاک  ببس  هب  دیدش ؟ رفاک 

و]  ] همایقلا موی  یلع  ءادـعأ  رـشحی  مههوجو و  هضیبم  نییورم  ءاور  یلع  هعیـش  هماـیقلا  موی  رـشحی  لاـق  مالـسا  هیلع  دـمحم  نب  رفعج  نع 
هلثم ٌهوُجُو  ُّدَوْسَت  َو  ٌهوُجُو  ُّضَْیبَت  َمْوَی  أرق  مث  نیئماظ ]  هدوسم   ] مههوجو

اب ترـضح  نآ  نانمـشدودنوش  یم  روشحم  دیفـس  ورو  باریـس  تمایقرد  مالـسا  هیلع  نانمومریما  نایعیـش  : دومرف مالـسا  هیلع  قداص  ماما 
. دومرف تئارقار  هفیرش  هیآ  سپس  ، دشدنهاوخروشحم هنشتو  هایس  يور 

92 ص : یفوکلا ، تارف  ریسفت 

ٍرْسُخ یِفَل  َناسْنِإْلا  َّنِإ 

211 ص :

ًهَیِماح ًاران  یلْصَت  ٌهَبِصان *  www.Ghaemiyeh.comٌهَلِماع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 237 

http://www.ghaemiyeh.com


انادعا ینعی  ٍرْسُخ » یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  : ... » لج زع و  هللا  لوق  نع  مالسلا  امهیلع  دمحم  نب  رفعج  قداصلا  تلأس 

. دنتسه تیبلها  ام  نانمشد  هیآرد  تسا  نایز  رد  هک  یناسنازا  دارم  : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نیلقثلارون ج5 ص666

 .. هِقْوَف ْنِم  ٌجْوَم  ِهِقْوَف  ْنِم  ٌجْوَم  ُهاشْغَی  ٍّیِّجُل  ٍرْحَب  یف  ٍتامُلُظَک  َْوأ 

لثعن ینعی  ٌجْوَم  ُهاشْغَی  ٍّیُِّجل  ٍرَْحب  ِیف  نالف  نالف و  ٍتاُملُظَک  َْوأ  هللا  لوق  یف  لوقی  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  ابأ  تعمس  لاق : لهـس  نب  حلاص  نع 
ْنَم َو  اهارَی  ْدَکَی  َْمل  مهتنتف  هملظ  یف  ُهَدَـی  َجَرْخَأ  اذِإ  هیمأ  ینب  نتف  دـیزی و  هیواعم و  ٍضَْعب  َقْوَف  اهُـضَْعب  ٌتاُملُظ  ریبز  هحلط و  ٌجْوَم  ِِهقْوَف  ْنِم 

هرونب یشمی  همایقلا  موی  مامإ  نم  هل  امف  ٍرُون  ْنِم  َُهل  امَف  مالسلا  هیلع  همطاف  دلو  نم  امامإ  ینعی  ٍرُون  ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل 

اولزنی یتح  ْمِِهناْمیَِأب  َو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  یعْسَی  ْمُهُرُون  همایقلا  موی  نونمؤملا  امنإ  لاق : ْمِِهناْمیَِأب  َو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  ْمُهُرُون  یعْسَی  هلوق : یف  امک  ینعی 
. نانجلا نم  مهلزانم 

ُهاشْغَی و  رمع ؛ رکب و  وبا  هنتف  هب  تسا  هراـشا  ٌتاـُملُظ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد 
ریاس هیواعم و  ياه  هنتف  هب  هراشا  ٍضَْعب  َقْوَف  اهُـضَْعب  ٌتاُملُظ  ریبز ؛ هحلط و  هنتف  هب  تسا  هراشا  ٌجْوَم  ِِهقْوَف  ْنِم  تسا ؛ ناـمثع  هنتف  دارم  ٌجْوَم 

َُهل ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  َو  دید ؛ دناوت  هک  تسین  کیدزن  دروآردب  ناشیا  ياه  هنتف  ياهیکیرات  رد  ار  دوخ  تسد  نمؤم  هاگره  تسا . هّیما  ینب 
: ینعی ٍرُون  ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون 

هار وا  رون  هب  هک  دوب  دـهاوخن  یماما  تمایق  رد  ار  وا  سپ  هدادـن  رارق  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  نادـنزرف  زا  یماما  وا  يارب  زا  ادـخ  ار  سک  ره 
هک دنناشیا  رون  تمایق  رد  نینمؤم  همئا  ینعی  هک : دومرف  (1) ْمِِهناْمیَِأب َو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  یعْسَی  ْمُهُرُون  تسا  هدومرف  رگید  هیآ  رد  هکنانچ  دور ،

(. 2  ) دننادرگ لزان  تشهب  رد  ناشیا  لزانم  رد  ار  نایعیش  ات  دنور  یم  ناشیا  تسار  تسد  ور و  شیپ  رد 
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.8 میرحت : هروس  (. 1 ) 

.106 یمق 2 / ریسفت  (. 2 ) 

يذَأْلا َو  ِّنَمْلاِب  ْمُکِتاقَدَص  اوُلِطْبُت  اوُنَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

ْمُِکتاقَدَـص اُولِْطُبت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  : » هللا لوق  یف  رفعج ع  یبأ  دـمحم و  نب  رفعج  نع  هباحـصأ  ضعب  نع  حـلاص  نب  لـضفملا  نع 
امهعابتأ هیواعم و  یف  ترج  نامثع و  یف  تلزن  لاق : هیآلا  رخآ  یلإ  يذَْألا »  َو  ِّنَْملِاب 

تسا يراج  مهود  نآ  ناوریپو  هیواعم  رد  ،و  هدش لزان  نامثع  هرابرد  هفیرش  هیآ  هک  هدش  تیار  مالسلا  هیلع  قداص  مامازا 

147 ص : ج 1 ، ریسفتلا ، باتک 

ِلْوَقْلا ِنْحَل  یِف  ْمُهَّنَفِرْعَتَل  َو 

: لاقف نیقفانملا ؟ فرعی  نامیلا  نب  هفیذح  ناک  مالـسلا :) هیلع   ) هللا دبع  یبأل  تلق  لاق : عوفرم ، دانـسإب  یقربلا : دلاخ  نب  دمحم  نب  دـمحأ 
لهف ِلْوَْقلا ، ِنَْحل  ِیف  ْمُهَّنَفِْرعََتل  َو  لوقی : یلاعت  كرابت و  هللا  نإ  لجر ، فلأ  رشع  ینثأ  فرعت  تنأ  و  الجر ، رـشع  ینثا  فرعی  ناک  لجأ ، »

« هبعکلا بر  و  هیلع ) هللا  تاولص   ) بلاط یبأ  نب  یلع  ضغب  : » لاق هللا . ال و  تلق : لوقلا »؟ نحل  ام  يردت 

وا تفگ  يدرم  تخانش  یم  ار  نیقفانم  نامی  نب  هفیذح  ایآ  مدرکضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضحب  دیوگیم  يرگید  ای  یلع  نب  دّمحم 
دب ینادیم  ِلْوَْقلا  ِنَْحل  ِیف  ْمُهَّنَفِْرعََتل  دیامرفیم : یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  یـسانشیم  ار  رفن  رازه  هدزاود  امـش  تخانـش و  یم  ار  رفن  هدزاود 

. مسق هبعک  راگدرورپب  بلاط  یبا  نب  یلع  ضغب  دومرف  ادخب  هن  مدرکضرع  تسیچ . ینابز 

194 ص : ج 5 ، تماما ،

71 ص : ج 5 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا 

 ... َنوُتْؤُی َنیِذَّلا ال  َنیِکِرْشُمْلِل  ٌلْیَو  َو 

هیلع هللا  دبع  وبأ  یل  لاق  لاق  بلغت  نب  نابأ  نع  هلیمج ]  ] لیمج یبأ  نع  بوبحم  نبا  نع  دـمحم  نب  دـمحأ  نع  سیردإ  نب  دـمحأ  انربخأ 
َنیِذَّلا ال َنیِکِرْـشُْمِلل  ٌْلیَو  َو  : » لوقی ثیح  هب  نوکرـشی  مه  مهلاومأ و  هاکز  نیکرـشملا  نم  بلط  لج  زع و  هللا  نأ  يرت  ناـبأ أ  اـی  مالّـسلا :

لوألا مامإلاب  اوکرشأ  نیذلا  نیکرشملل  لیو  لاقف  یل  هرـسف  كادف  تلعج  کلذ  فیک  هل : تلق  َنوُِرفاک » ْمُه  ِهَرِخْآلِاب  ْمُه  َو  َهاکَّزلا  َنُوتُْؤی 
ضئارفلا مهیلع  ضرتفا  هلوسرب  هللااب و  اونمآ  اذإف  هب  نامیإلا  یلإ  دابعلا  هللا  اعد  امنإ  نابأ  ای  نورفاک ، نیرخآلا  همئألاب  مه  و 

213 ص :

يذَأْلا َو  ِّنَمْلِاب  ْمُِکتاقَدَص  اوُلِطْبُت  اوُنَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  www.Ghaemiyeh.comای  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 239 

http://www.ghaemiyeh.com


كرـشم هک  یلاح  رد  هتـساوخن  ار  ناشلام  تاکز  نیکرـشم  زا  دـنوادخ  نابا ! دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تفگ  بلغت  نب  ناـبا 
موش تیادف  اقآ ! مدرکـضرع  َنوُِرفاک  ْمُه  ِهَرِخْآلِاب  ْمُه  َو  َهاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َنیِذَّلا ال  َنیِکِرْـشُْمِلل  ٌْلیَو  َو  دـیامرف  یم  هیآ  نیا  رد  هچنانچ  دنـشاب 

. دنرفاک مه  رگید  همئا  دروم  رد  اهنآ  لوا  ماما  دروم  رد  دندروآ  كرـش  هک  نیکرـشم  رب  ياو  دومرف  . دـیهدب حیـضوت  میارب  ار  بلطم  نیا 
. دوش یم  مزال  اهنآ  رب  تابجاو  دندروآ  ربمایپ  ادخب و  نامیا  یتقو  هدرک  دوخب  نامیاب  توعد  ار  مدرم  دنوادخ  نابا !

56 ص : ج 1 ، تماما ،

 ... َو ُءاشَت  ْنَم  َکْلُمْلا  یِتْؤُت  ِکْلُمْلا  َکِلام  َّمُهَّللا  لق 

ْنَّمِم َْکلُْملا  ُعِْزنَت  َو  ُءاشَت  ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِْکلُْملا  َِکلام  َّمُهَّللا  ُِلق  ِهَّللا  ُلْوَق  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍدَقْرَف  ِْنب  َدُواَد  ْنَع  یشایعلا  ریـسفت 
َُهل ُنوُکَی  ِلُجَّرلا  َِهلِْزنَِمب  َهَّیَمُأ  ُوَنب  ُهَذَـخَأ  َو  َْکلُْملا  اـَناَتآ  َهَّللا  َّنِإ  ِْهَیلِإ  ُساَّنلا  ُبَهْذَـی  ُْثیَح  َْسَیل  َلاَـقَف  َکـْلُْملا  َهَّیَمُأ  ِیَنب  ُهَّللا  یَتآ  ْدَـقَف  ُءاـشَت 

 . ُهَذَخَأ يِذَِّلل  َوُه  َْسیَلَف  ُرَخْآلا  ُهُذُخْأَی  َو  ُبْوَّثلا 

َو ُءاشَت  ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِْکلُْملا  َِکلام  َّمُهَّللا  ُِلق  هیآ  ریسفت  مدرکضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضحب  تفگ  دقرف  نب  دواد  یشایع : ریـسفت 
ار کلم  دـنوادخ  تسین  دـنک  یم  لایخ  مدرم  هک  روط  نآ  دومرف  هدرک  تیانع  ار  کلم  زین  هیما  ینب  هب  دـنوادخ  ُءاشَت  ْنَّمِم  َکـْلُْملا  ُعِْزنَت 

. تسین هتفرگ ، هک  یسک  لام  دریگیم  وا  زا  يرگید  دراد  یسابل  یسک  هکنیا  لثم  دنتفرگ  هیما  ینب  داد  امب 

289 ص : ج 23 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

ٍمْلُظِب ْمُهَنامیِإ  اوُسِبْلَی  ْمَل  َو  اوُنَمآ  َنیِذَّلا 

ِیف مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍرِیثَک  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  َناَّسَح  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِباَّشَْخلا  یَـسُوم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍرِهاَز  ِیبَأ  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع 
ٍناَُلف ِهَیَالَِوب  اَهوُِطلْخَی  َْمل  َو  ِهَیَالَْولا  َنِم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ٌدَّمَُحم  ِِهب  َءاَج  اَِمب  َلاَق  ٍْملُِظب  ْمُهَنامیِإ  اوُِسْبلَی  َْمل  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق 

 . ِْملُّظلِاب ُسَّبَلُْملا  َوُهَف  ٍناَُلف  َو 

214 ص :
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هدروآ ربمایپ  هچنآب  نامیا  دومرف  ٍْملُِظب  ْمُهَنامیِإ  اوُِسْبلَی  َْمل  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  هیآ  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ریثک  نب  نمحرلا  دبع 
. ملظب هتشغآ  نامیا  تسنیا  نالف ، نالف و  تیالوب  ار  دوخ  نامیا  دنا  هدرکن  طولخم  تیالو و  زا 

272 ص : ج 1 ، تماما ،

ٍمْلُظِب ٍداحْلِإِب  ِهیِف  ْدِرُی  ْنَم  َو 

َو ْمِهِْرفُک  یَلَع  اوُدَـقاَعَت  َو  اوُدَـهاَعَتَف  َهَبْعَْکلا  اوـُلَخَد  ُْثیَح  ْمِهِیف  َْتلََزن  َلاَـق ع  ٍمـْلُِظب  ٍداـْحلِِإب  ِهـِیف  ْدُِری  ْنَـم  َو  مالـسلا  هـیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَـع 
 . َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقِلل  ًادُْعبَف  ُهَِّیلَو  َو  َلوُسَّرلا  ُمِهِْملُِظب  ِْتیَْبلا  ِیف  اوُدَْحلَأَف  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِیف  َلُِّزن  اَِمب  ْمِهِدوُحُج 

هبعک دراو  هک  یعقوم  دش  لزان  اهنآ  هراب  رد  هیآ  نیا  دومرف  ٍْملُِظب  ٍداْحلِِإب  ِهِیف  ْدُِری  ْنَم  َو  هیآ  هراب  رد  دـنکیم  لقن  قداص  ترـضح  زا  دانـسا 
دترم ادخ  هناخ  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  دروم  رد  دـیزرو  راکنا  رفک و  هک  دنتـشاذگ  رارق  دنتـسب و  نامیپ  اجنآ  رد  دـندش و 

. ناراکمتس دنتخبدب  ردقچ  شنیشناج ، ربمایپ و  هب  دننک  ملظ  هک  دنتشاذگ  رارق  دندش و 

276 ص : ج 1 ، تماما ،

َنیرِفاکْلِل ٍعِقاو  ٍباذَعِب  ٌلِئاس  َلَأَس 

(1/ جراعم  ) ٍِعقاو ٍباذَِعب  ٌِلئاس  َلَأَس 

َیلاَعَت ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َناَْمیَلُـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع 
هیلع و هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  یَلَع  مالـسلا  هیلع  ُلِیئَْربَج  اَِهب  َلََزن  ِهَّللا  َو  اَذَکَه  َلاَق  َُّمث  ٌِعفاد  َُهل  َْسَیل  ٍِّیلَع  ِهَیَالَِوب  َنیِرفاْکِلل  ٍِعقاو  ٍباذَِـعب  ٌِلئاس  َلَأَس 

 . هلآ

ٌِعفاد َُهل  َْسَیل  یلع  تیالوب  نارفاک  دومرف  َنیِرفاْکِلل  ٍِعقاو  ٍباذَِعب  ٌِلئاس  َلَأَس  هیآ  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ریـصب  وبا  یفاک :
دّمحم ترضح  يارب  دروآ  لیئربج  روط  نیا  مسق  ادخب  دومرف 

215 ص :
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278 ص : ج 1 ، تماما ،

ِدیِمَحْلا ِطارِص  یلِإ  اوُدُه  َو  ِلْوَقْلا  َنِم  ِبِّیَّطلا  یَلِإ  اوُدُه  َو 

(24/ جحلا دیمَْحلا ( ِطارِص  یلِإ  اوُدُه  َو  ِلْوَْقلا  َنِم  ِبِّیَّطلا  َیلِإ  اوُدُه  َو 

ْنَع َناَّسَح  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َهَمَروُأ  ِْنبا  ِنَع  یَّلَعُْملا  ِنَع 

َو ُهَزْمَح  َكاَذ  َلاَق  ِدیِمَْحلا  ِطارِص  یلِإ  اوُدُه  َو  ِلْوَْقلا  َنِم  ِبِّیَّطلا  َیلِإ  اوُدُه  َو  ِِهلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍرِیثَک  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع 
ْمُِکبُوُلق ِیف  ُهَنَّیَز  َو  َنامیِْإلا  ُمُْکَیلِإ  َبَّبَح  ِِهلْوَق  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َیلِإ  اوُدُـه  ٌراَّمَع  َو  ِدَوْسَأـْلا  ُْنب  ُداَدـْقِْملا  َو  ٍّرَذ  ُوبَأ  َو  ُناَْملَـس  َو  ُهَدـْیَبُع  َو  ٌرَفْعَج 

 . َِثلاَّثلا َو  َِیناَّثلا  َو  َلَّوَْألا  َنایْصِْعلا  َو  َقوُسُْفلا  َو  َْرفُْکلا  ُمُْکَیلِإ  َهَّرَک  َو  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  ِینْعَی 

. ِدیِمَْحلا ِطارِص  یلِإ  اوُدُه  َو  ِلْوَْقلا  َنِم  ِبِّیَّطلا  َیلِإ  اوُدُه  َو  هیآ  هراب  رد  قداص  ترضح  زا  ریثک  نب  نمحرلا  دبع 

دنتفای مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بناجب  تیاده  هک  دـنرامع  دوسا و  نب  دادـقم  رذ و  وبا  ناملـس و  هدـیبع و  رفعج و  هزمح و  اهنآ  دومرف 
. تسارآ امش  رظنب  ار  نآ  تخادنا و  امش  لد  رد  ار  نامیا  تبحم  نینمؤملا  ریما  ینعی  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ُهَنَّیَز  َو  َنامیِْإلا  ُمُْکَیلِإ  َبَّبَح 

یمود و یلوا و  هرقف  هس  نیا  زا  دارم  هک  ار  اـطخ  قـسف و  رفک و  امـش  رظن  رد  دوـمن  دنـسپان  َنایْـصِْعلا و  َو  َقوُـسُْفلا  َو  َْرفُْکلا  ُمُْکَیلِإ  َهَّرَک  َو 
. تسا یموس 

278 ص : ج 1 ، تماما ،

میحَجْلا ُباحْصَأ  َکِئلوُأ  َنیزِجاعُم  انِتایآ  یف  اْوَعَس  َنیذَّلا  َو 

(50  / جحلا  ) میرَک ٌقْزِر  َو  ٌهَرِفْغَم  ْمَُهل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلاَف 

216 ص :
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ِتاِحلاَّصلا اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَف  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُْهنَع  ِداَنْـسِْإلا  اَذَِهب  هرهاظلا  تایآلا  لیوأت  دئاوفلا و  عماج  زنک 
ِمیِحَْجلا ُباحْـصَأ  َِکئلوُأ  َنیِزِجاعُم  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِهَّدَوَم  ِعْطَق  ِیف  اْوَعَـس  َنیِذَّلا  َو  مالـسلا  هیلع  ٍدَّمَُحم  ُلآ  َِکَئلوُأ  َلاَق  ٌمیِرَک  ٌقْزِر  َو  ٌهَرِفْغَم  ْمَُهل 

 . ِْنیَّیِوَمُْألا َو  َّيِدَْعلا  َو  َّیِْمیَّتلا  ِینْعَی  ٍرَفَن  ُهََعبْرَْألا  َیِه  َلاَق 

لآ اـهنیا  دومرف  ٌمیِرَک  ٌقْزِر  َو  ٌهَرِفْغَم  ْمَُهل  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلاَـف  هیآ  هراـب  رد  هک  درک  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
دنرفن راهچ  نامه  اهنآ  دومرف  ِمیِحَْجلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  َنیِزِجاعُم  دّمحم  لآ  تبحم  عطق  رد  دننکیم  یعس  یناسک  اْوَعَس  َنیِذَّلا  َو  دندّمحم 

(. نایفس وبا  ای   ) هیواعم نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  ینعی 

280 ص : ج 1 ، تماما ،

َنیِّلَصُمْلا َنِم  ُکَن  ْمَل  اوُلاق  َرَقَس . یِف  ْمُکَکَلَس  ام 

(22/ کلملا میقَتْسُم (  ٍطارِص  یلَع  ایِوَس  یشْمَی  ْنَّمَأ  يدْهَأ  ِهِهْجَو  یلَع  ابِکُم  یشْمَی  ْنَمَفَأ 

ُْتلَأَس َلاَق : مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  َسیِرْدِإ  ْنَع  ِّیِّمُْقلا  ِنَسَْحلا  ِنَع  َناَرْهِم  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  ٍلْهَـس  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُِّیلَع 
َكَراَبَت ُهَّللا  َلاَق  َنیِذَّلا  ِهَِّمئَْألا  مالسلا  هیلِعاَْبتَأ  ْنِم  ْنُکَن  َْمل  اَِهب  یَنَع  َلاَق  َنیِّلَصُْملا  َنِم  ُکَن  َْمل  اُولاق  َرَقَس  ِیف  ْمُکَکَلَس  ام  ِهَیْآلا  ِهِذَه  ِریِسْفَت  ْنَع 

يِذَّلا َِکلَذَف  َیِّلَصُْملا ]   ] یلصم ِهَْبلَْحلا  ِیف  َِقباَّسلا  ِیلَی  يِذَّلا  َنوُّمَُـسی  َساَّنلا  يَرَت  اَمَأ  َنُوبَّرَقُْملا  َِکئلوُأ  َنوُِقباَّسلا  َنوُِقباَّسلا  َو  ْمِهِیف  َیلاَعَت  َو 
َنیِِقباَّسلا ِعاَْبتَأ  ْنِم  ُکَن  َْمل  َنیِّلَصُْملا  َنِم  ُکَن  َْمل  َلاَق  ُْثیَح  یَنَع 

یم َنیِّلَـصُْملا » َنِم  ُکَن  َْمل  اُولاق  َرَقَـس . ِیف  ْمُکَکَلَـس  ام   » هیآ ریـسفت  زا  هک  درک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هَّللا  دـبع  نب  سیردا 
هراشا هیآ  نیا  رد  هک  همئا  ناوریپ  زا  ام  هک  تسنیا  روظنم  دومرف : میدوبن  ناوخزامن  ام  دنیوگ : یم  دیدش  یمنهج  امش  هک  دش  هچ  دنـسرپ 

 ... میدوبن دیامرف  یم 
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7 ص : ج 2 ، تماما ،

يدْهَأ ِهِهْجَو  یلَع  ابِکُم  یِشْمَی  ْنَمَف 

 ( 22  / کلملا  ) میقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  ایِوَس  یشْمَی  ْنَّمَأ  يدْهَأ  ِهِهْجَو  یلَع  ابِکُم  یشْمَی  ْنَمَف  َأ 

َو ُناَْملَس  َلاَق  ٍمیِقَتْسُم  ٍطارِص  یلَع  ایِوَس  یِشْمَی  ْنَّمَأ  ْمُهُؤاَدْعَأ  َْيأ  يدْهَأ  ِهِهْجَو  یلَع  ابِکُم  یِـشْمَی  ْنَمَف  َأ  ِِهلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ 
. ُُهباَحْصَأ َو  ٌراَّمَع  َو  ُداَدْقِْملا 

یعقاو هار  رد  دوریم  هار  هداتفا  نیمز  يور  رب  هک  یسک  ایآ  يدْهَأ  ِهِهْجَو  یلَع  ابِکُم  یِشْمَی  ْنَمَف  هیآ : هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
. دمحم لآ  نانمشد  ینعی  تسا 

15 ص : ج 2 ، تماما ،

اًلیِلَخ ًانالُف  ْذِخَّتَأ  ْمَل  یِنَتْیَل  یتَلْیَو  ای 

(28 ناقرفلا :  ) الیلَخ ًانالُف  ْذِخَّتَأ  َْمل  ینَْتَیل  یتَْلیَو  ای 

ِینَْتَیل یتَْلیَو  ای  َلاَق  یَّتَح  ِِهباَتِک  ِیف  ُهَّللا  یَنَک  اَم  ِهَّللا  َو  َلاَق : ُهَّنَأ  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ْنَع  ِراَّیَّطلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع 
 . ًامْوَی ُرَهْظَیَس  َو  اًلِیلَخ  َِیناَّثلا  ِذِخَّتَأ  َْمل  ِینَْتَیل  یَتَْلیَو  اَی  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِفَحْصُم  ِیف  َیِه  اَمَّنِإ  َو  اًلِیلَخ  ًانالُف  ْذِخَّتَأ  َْمل 

ای  » هیآ نیا  رد  هدومرفن  هراشا  اب  دوخ  باتک  رد  دـنوادخ  مسق  ادـخب  دومرف : هک  درک  لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  باـطخلا  وبا 
ناونعب ار  یمود  شاک  « الیلخ یناثلا  ذختا  مل  ینتیل  انتلیو  ای  :» تسا نینچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  فحـصم  رد  اًلِیلَخ » ًانالُف  ْذِـخَّتَأ  َْمل  ِینَْتَیل  یتَْلیَو 

. دش دهاوخ  راکشآ  يدوزب  مدوب و  هدرکن  باختنا  تسود 

16 ص : ج 2 ، تماما ،

 ... ِراَّنلا یِف  ْمُهُهوُجُو  ْتَّبُکَف  ِهَئِّیَّسلاِب  َءاج  ْنَم  َو 
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 ( 90  / لمنلا  ) نُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  َّالِإ  َنْوَزُْجت  ْلَه  ِراَّنلا  ِیف  ْمُهُهوُجُو  ْتَّبُکَف  ِهَئِّیَّسلِاب  َءاج  ْنَم  َو 

َال َو  ٌلَمَع  ِناَمیِْإلا  َعَم  ُّرُضَی  َال  َْتُلق  َکَّنَأ  َْکنَع  َثَّدَح  ٍِتباَث  َْنب  َفُسُوی  َهَّیَمُأ  َابَأ  َّنِإ  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ِّیِطَاباَّسلا  ٍراَّمَع  ْنَع 
َو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  َماَمِْإلا  َفَرَع  ْنَم  ُهَّنَأ  اَذَِـهب  ُْتیَنَع  اَمَّنِإ  اَهِریِـسْفَت  ْنَع  َهَّیَمُأ  ُوبَأ  ِیْنلَأْسَی  َْمل  ُهَّنِإ  َلاَقَف  ٌلَـمَع  ِْرفُْکلا  َعَم  ُعَْفنَی 

ُْتیَنَع اَم  اَذَـهَف  ِهَفِْرعَْملا  َعَم  ِْریَْخلا  ِلاَمْعَِأب  َعَفَْتنا  َو  ًهَرِیثَک  ًافاَعْـضَأ  َُهل  َفِعوُض  َو  َِکلَذ  ُْهنِم  َِلُبق  ِْریَْخلا  ِلَـمَع  ْنِم  َءاَـش  اَـم  ِهِسْفَِنل  َلِـمَع  َُّمث  ُهاَّلَوَت 
ِهَّللا ُْدبَع  َُهل  َلاَقَف  َیلاَعَت  ِهَّللا  َنِم  َْسَیل  يِذَّلا  َِرئاَْجلا  َماَمِْإلا  اُوَّلَوَت  اَذِإ  اَهَنُولَمْعَی  ِیتَّلا  َهَِحلاَّصلا  َلاَمْعَْألا  ِداَبِْعلا  َنِم  ُهَّللا  ُلَبْقَی  َال  َِکلَذَـک  َو  َِکلَذـِب 

ِیلاَُوی ْنَّمِم  ُِحلاَّصلا  ُلَمَْعلا  ُعَْفنَی  َال  َْفیَکَف  َنُونِمآ  ٍذـِئَمْوَی  ٍعَزَف  ْنِم  ْمُه  َو  اْهنِم  ٌْریَخ  ُهَلَف  ِهَنَـسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  َلاَق  َیلاَعَت  ُهَّللا  َْسَیل  َأ  ٍروُفْعَی  ِیبَأ  ُْنب 
َلاَق ْدَق  َو  ُُهتَعاَط  َو  ِماَمِْإلا  ُهَفِْرعَم  َیِه  ِهَیْآلا  ِهِذَه  ِیف  َیلاَعَت  ُهَّللا  اَهاَنَع  ِیتَّلا  ُهَنَسَْحلا  اَم  يِرْدَت  ْلَه  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  ِرْوَْجلا  َهَِّمئَأ 
ِهَّللا َنِم  َوُه  يِذَّلا  ِماَمِْإلا  َراَْکنِإ  ِهَئِّیَّسلِاب  َداَرَأ  اَمَّنِإ  َو  َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  ام  اَّلِإ  َنْوَزُْجت  ْلَه  ِراَّنلا  ِیف  ْمُهُهوُجُو  ْتَّبُکَف  ِهَئِّیَّسلاـِب  َءاـج  ْنَم  َو  َیلاَـعَت  ُهَّللا 
ُهَّللا ُهَّبَکَأ  اَِنتَیَالَِول  ًادِـحاَج  اَنِّقَِحل  ًارِْکنُم  َءاَج  َو  ِهَّللا  َنِم  َْسَیل  ٍِرئاَج  ٍماَمِإ  ِهَیَالَِوب  ِهَماَـیِْقلا  َمْوَی  َءاَـج  ْنَم  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَـق  َُّمث  َیلاَـعَت 

 . ِراَّنلا ِیف  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  َیلاَعَت 

هدومرف امش  هک  درک  لقن  میارب  تباث  نب  فسوی  هیما  وبا  مدرکضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضحب  هک  دنکیم  لقن  یطاباس  رامع  زا  یلاما :
: دیا
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« لمع رفکلا  عم  عفنی  لمع و ال  نامیالا  عم  رضی  «ال 

. درادن يدوس  لمع  زین  رفک  اب  دناسریمن و  نایز  لمع  نامیا  نتشاد  اب 

دّمحم لآ  زا  ماـما  ماـقمب  فراـع  سک  ره  هک  دوب  نآ  نخـس  نیا  زا  مروظنم  تسیچ ، فرح  نیا  زا  هک  دیـسرپ  مروظنم  زا  هیما  وبا  دومرف 
شاداپ واب  ربارب  نیدنچ  دوش  یم  هتفریذپ  وا  زا  دهد  ماجنا  ریخ  لامعا  زا  دوخ  يارب  تسا  لیام  هچ  ره  سپـس  درادب  تسود  ار  وا  دـشاب و 

. دوب نیا  مروظنم  دوش ، یم  دنم  هرهب  بوخ  راک  زا  تفرعم  اب  داد  دنهاوخ 

ادخ بناج  زا  هک  دنشاب  يرگمتس  ماما  رادفرط  رادتسود و  هک  یتروص  رد  تفریذپ  دهاوخن  ار  مدرم  لامعا  دنوادخ  هک  تسا  روط  نیمه 
. هدشن نییعت 

هنوگچ سپ  َنُونِمآ  ٍِذئَمْوَی  ٍعَزَف  ْنِم  ْمُه  َو  اْهنِم  ٌْریَخ  ُهَلَف  ِهَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  دیامرفیمن : هیآ  نیا  رد  دنوادخ  رگم  تفگ  روفعی  یبا  نب  هَّللا  دبع 
. روج نایاوشیپ  نتشاد  تسود  اب  دهد  ماجنا  یحلاص  لمع  هک  یسک  درب  دهاوخن  دوس 

وا زا  تعاطا  ماما و  تفرعم  ینعی  تسیچ ؟ روظنم  تسا  هیآ  رد  هک  يا  هنسح  ینادیم  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  قداص  ترـضح 
یماما راکنا  شروظنم  هئیـس  زا  َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  ام  اَّلِإ  َنْوَزُْجت  ْلَه  ِراَّنلا  ِیف  ْمُهُهوُجُو  ْتَّبُکَف  ِهَئِّیَّسلِاب  َءاـج  ْنَم  َو  هدومرف : هیآ  نیا  رد  دـنوادخ 

. هدش نییعت  ادخ  بناج  زا  هک  تسا 

قح رکنم  درادن و  ادخ  اب  یگتسب  دوش  رشحم  دراو  رگمتس  ماما  تیالو  اب  تمایق  زور  سک  ره  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هاگنآ 
. دنکیم ریزارس  منهج  شتآ  رد  ار  وا  دنوادخ  تسا  نادناخ  ام  تیالو  و 
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41 ص : ج 2 ، راونألا ،) راحب  ات 27 دلج 23  همجرت  تماما (  شخب 

ینْسُحْلاِب َبَّذَک  َو 

(9-5/ لیللا  -) ینْسُْحلِاب َبَّذَک  َو  ینْغَتْسا  َو  َلَِخب  ْنَم  اَّمَأ  َو  يرُْسْیِلل  ُهُرِّسَُینَسَف  ینْسُْحلِاب  َقَّدَص  َو  یقَّتا  َو  یطْعَأ  ْنَم  اَّمَأَف 

یَلْعَْألا ِْدبَع  ْنَع  َدیِزَی  ِْنب  ِِدلاَخ  ْنَع  ِْنیَـصُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  َدَمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َسیِرْدِإ  ُْنب  ُدَمْحَأ  یمقلا  ریـسفت 
َو يرُْسْیِلل  ُهُرِّسَُینَـسَف  ِهَیَالَْولِاب  َلاَق  ینْـسُْحلِاب  َقَّدَص  َو  یقَّتا  َو  یطْعَأ  ْنَم  اَّمَأَف  َیلاَعَت  ِِهلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ْنَع 

 . يرْسُْعِلل ُهُرِّسَُینَسَف  ِهَیَالَْولِاب  َلاَق  ینْسُْحلِاب  َبَّذَک  َو  ینْغَتْسا  َو  َلَِخب  ْنَم  اَّمَأ 

ینعی دومرف  ینْسُْحلِاب  َقَّدَص  َو  یقَّتا  َو  یطْعَأ  ْنَم  اَّمَأَف  هیآ : دروم  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  درک  لقن  باطخلا  وبا  زا  یلعالا  دبع 
 . يرْسُْعِلل ُهُرِّسَُینَسَف  دنک  تیالو  بیذکت  ینعی  ینْسُْحلِاب  َبَّذَک  َو  ینْغَتْسا  َو  َلَِخب  ْنَم  اَّمَأ  َو  يرُْسْیِلل  ُهُرِّسَُینَسَف  دنک  تیالو  قیدصت 

41 ص : ج 2 ، تماما ،

ِهْیَلِإ ًابیِنُم  ُهَّبَر  اعَد  ٌّرُض  َناسْنِإْلا  َّسَم  اذِإ  َو 

ُْلق ِِهلیبَس  ْنَع  َّلُِضِیل  ًادادـْنَأ  ِهَِّلل  َلَعَج  َو  ُْلبَق  ْنِم  ِْهَیلِإ  اوُعْدَـی  َناک  ام  َیِـسَن  ُْهنِم  ًهَمِْعن  َُهلَّوَخ  اذِإ  َُّمث  ِْهَیلِإ  ًابینُم  ُهَّبَر  اعَد  ٌّرُـض  َناـْسنِْإلا  َّسَم  اذِإ  َو 
 ( 8 رمزلا / ) راَّنلا ِباحْصَأ  ْنِم  َکَّنِإ  ًالیلَق  َكِْرفُِکب  ْعَّتَمَت 

ًابِینُم ُهَّبَر  اعَد  ٌّرُـض  َناْسنِْإلا  َّسَم  اذِإ  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِّیِطَاباَّسلا  ٍراَّمَع  ْنَع  ٍِملاَس  ِْنب  ِماَـشِه  ْنَع 
ِِهلْوَق ْنِم  ِْهَیلِإ  ًاِبئاَت  ِینْعَی  ِْهَیلِإ  ًابِینُم  ُهَّبَر  اَعَد  َمْقُّسلا  ِینْعَی  ُّرُّضلا  ُهَّسَم  اَذِإ  َناَکَف  ًارِحاَس  ُهَْدنِع  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک  ُهَّنَأ  ِلیِصَْفلا  ِیبَأ  ِیف  َْتلََزن  َلاَق  ِْهَیلِإ 

ِهَّللا َیلِإ  ََهبْوَّتلا  َیِسَن  ِینْعَی  ُْلبَق  ْنِم  ِْهَیلِإ  اوُعْدَی  َناک  ام  َیِـسَن  َهَِیفاَْعلا  ِینْعَی  ُْهنِم  ًهَمِْعن  َُهلَّوَخ  اذِإ  َُّمث  ُلوُقَی  اَم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف 
رِحاَس ُهَّنِإ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ُلوُقَی  َناَک  اَّمِم  َّلَج  َو  َّزَع 

221 ص :
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وبا هراب  رد  دومرف  ِْهَیلِإ  ًابِینُم  ُهَّبَر  اعَد  ٌّرُـض  َناـْسنِْإلا  َّسَم  اذِإ  َو  مدیـسرپ : ار  هیآ  نیا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  تفگ  یطاـباس  راـمع 
( رضلا هسم  اذا   ) دش یم  يرامیب  هب  التبم  یتقو  تسنادیم  رحاس  ار  مرکا  ربمایپ  وا  هدش  لزان  رکب ) وبا   ) لیصفلا

105 ص : ج 2 ، تماما ،

ٍهَزَمُل ٍهَزَمُه  ِّلُکِل  ٌلْیَو 

ِدَّمَُحم ْنَع  َناَرْهِم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِِّیلَفْوَّنلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِساَّبَْعلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  هرهاظلا  تایآلا  لیوأت  دـئاوفلا و  عماـج  زنک 
اوُزَمَه َنیِذَّلا  َلاَق  ٍهَزَُمل  ٍهَزَمُه  ِّلُِکل  ٌْلیَو  َیلاَعَت  ِِهلْوَق  یَنْعَم  اَم  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَـق : َناَْمیَلُـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِِّیقْرَْبلا  ٍدـِلاَخ  ِْنب 

 . ْمُْهنِم ِِهب  َّقَحَأ  ٍدَّمَُحم  ُلآ  َناَک  ًاِسلْجَم  اوُسَلَج  َو  ْمُهوُزََمل  َو  ْمُهَّقَح  ٍدَّمَُحم  َلآ 

رب ياو  ینعی  دومرف  ٍهَزَُمل  ٍهَزَمُه  ِّلُِکل  ٌْلیَو  تسیچ ؟ هیآ  نیا  ینعم  مدرک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضحب  تفگ : نامیلـس  نب  دّـمحم 
بحاص دوب  اهنآب  قلعتم  هک  یماقم  هتفرگ  هدروخ  اهنآ  رب  دندرک و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  لآ  قح  زا  يریگولج  هک  یناسک 

. دندش

264 ص : ج 2 ، تماما ،

ًادوُعَص ُهُقِهْرُأَس 

(17/ رثدملا ) ادوُعَص ُهُقِهْرُأَس 

اَقَْحلَت یَّتَح  اََتباَذ  ِلَبَْجلا  یَلَع  ِْهیَدَِـیب  َبَرَـض  اَذِإَف  ًاـهِراَک  ُهَدَعْـصََیل  ٌرَْتبَح  ِْهیَلَع  ُلَـمُْحی  ٍساَُـحن  ْنِم  ِراَّنلا  ِیف  ٌلَـبَج  ٌدوُعَـص  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَـق 
هَّللا َءاَش  اَم  اَذَکَه  ُلاَزَی  اَلَف  اَتَداَع  اَمُهَعَفَر  اَذِإَف  ِْنیَتَبْکُّرلِاب 

شتسد یتقو  دور  الاب  نآ  رب  دننک  یم  راداو  ار  رکب  ابا  هک  سم  زا  منهج  رد  تسا  یهوک  دوعص  دومرف  قداص  ترـضح  ًادوُعَـص  ُهُقِهْرُأَس 
رب لوا  تلاـحب  هوک  دراد و  یم  رب  تسد  اـت  زاـب  دـسر  یم  ونازب  شیاهتـسد  هک  يروـطب  دوـش  یم  بوذ  هوـک  دراذـگیم  هوـک  يور  رب  ار 

. دهاوخب ادخ  یتقو  ات  تسه  روط  نیمه  ددرگیم 
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277 ص : ج 2 ، تماما ،

 ... َو ْمُهُعِبار  َوُه  اَّلِإ  ٍهَثالَث  يوْجَن  ْنِم  ُنوُکَی  ام 

ْنِم ینْدَأ  َو ال  ْمُهُـسِداس  َوُه  َّالِإ  ٍهَسْمَخ  َو ال  ْمُهُِعبار  َوُه  َّالِإ  ٍهَثالَث  يوَْجن  ْنِم  ُنوُکَی  ام  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  َرَت  َْمل  َأ 
 ( 7  / هلداجملا  ) میلَع ٍء  ْیَش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  اُولِمَع  اِمب  ْمُُهئِّبَُنی  َُّمث  اُوناک  ام  َْنیَأ  ْمُهَعَم  َوُه  َّالِإ  َرَثْکَأ  َو ال  َِکلذ 

ُنوُکَی ام  لج : زع و  هللا  لوق  یف  مالسلا ،) هیلع   ) هللا دبع  یبأ  نع  ریـصب ، یبأ  نع  هزمح ، یبأ  نب  یلع  نع  نیـسحلا ، نب  یلع  نع  یلع ، نع 
اُولِمَع اِمب  ْمُُهئِّبَُنی  َُّمث  اُوناک  ام  َْنیَأ  ْمُهَعَم  َوُه  اَّلِإ  َرَثْکَأ  َو ال  َِکلذ  ْنِم  ینْدَأ  َو ال  ْمُهُـسِداس  َوُه  اَّلِإ  ٍهَسْمَخ  َو ال  ْمُهُِعبار  َوُه  اَّلِإ  ٍهَثـالَث  يوَْجن  ْنِم 

. ٌمِیلَع ٍء  ْیَش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ  ِهَمایِْقلا  َمْوَی 

نب هریغملا  و  هفیذـح ، یبأ  یلوم  ملاس  و  فوع ، نب  نمحرلا  دـبع  و  حارجلا ، نب  هدـیبع  یبأ  و  نالف ، و  نـالف ، یف  هیـآلا  هذـه  تلزن  : » لاـق
زع و هللا  لزنأف  ادبأ ، هوبنلا  مشاه و ال  ینب  یف  هفالخلا  نوکت  دمحم ال  یـضم  نئل  اوقفاوت : اودـهاعت و  و  مهنیب ، باتکلا  اوبتک  ثیح  هبعش ،

«. هیآلا هذه  مهیف  لج 

رمع نع  ریمع ، یبأ  نبا  دـمحم  نع  هیبأ ، نع  میهاربإ ، نب  یلع  انربخأ  لاق : هللا ،) همحر   ) يولعلا دـمحم  نب  هزمح  انثدـح  لاق : هیوباـب ، نبا 
 . لوألا ثیدحلا  لثم  رکذ  و  مالسلا ،) هیلع   ) هللا دبع  یبأ  نع  هنیذأ ، نب 

ْنِم ینْدَأ  َو ال  ْمُهُسِداس  َوُه  اَّلِإ  ٍهَسْمَخ  َو ال  ْمُهُِعبار  َوُه  اَّلِإ  ٍهَثالَث  يوَْجن  ْنِم  ُنوُکَی  ام  هیآ  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ریـصب  وبا 
نالف و نالف و  هراب  رد  هیآ  نیا  دومرف  ٌمِیلَع  ٍء  ْیَش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  اُولِمَع  اِمب  ْمُُهئِّبَُنی  َُّمث  اُوناک  ام  َْنیَأ  ْمُهَعَم  َوُه  اَّلِإ  َرَثْکَأ  َو ال  َِکلذ 

رارق دنتـشون و  یناـمیپ  اـهنیا  نوچ  هدـش  لزاـن  هبعـش  نب  هریغم  هفیذـح و  یبا  یلوم  ملاـس  فوـع و  نب  نمحرلا  دـبع  حارج و  هدـیبع  وـبا 
. دومن لزان  اهنآ  هراب  رد  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  دشاب . مشاه  ینب  رد  ود  ره  توبن  تفالخ و  دیابن  تفر  ایند  زا  دّمحم  یتقو  هک  دنتشاذگ 

223 ص :
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302 ص : ج 2 ، تماما ،

 ... ُلَّزَنَت ْنَم  یلَع  ْمُکُئِّبَنُأ  ْلَه 

 ( 221  / ءارعشلا  ) نیطایَّشلا ُلَّزَنَت  ْنَم  یلَع  ْمُُکئِّبَنُأ  ْلَه 

، اعیمج سیردإ  نب  دمحأ  و  راطعلا ، ییحی  نب  دمحم  انثدـح  الاق : امهنع ،) هللا  یـضر   ) نسحلا نب  دـمحم  و  یبأ ، ینثدـح  لاق : هیوباب ، نبا 
نع دیزی ، یبأ  نب  دواد  نع  لاضف ، نب  یلع  نبا  نسحلا  نع  دـیزی ، نب  بوقعی  نع  يرعـشألا ، نارمع  نب  ییحی  نب  دـمحأ  نب  دـمحم  نع 
مه : » لاق ٍمِیثَأ ، ٍكاَّفَأ  ِّلُک  یلَع  ُلَّزَنَت  ُنیِطایَّشلا  ُلَّزَنَت  ْنَم  یلَع  ْمُُکئِّبَنُأ  ْلَه  لـج : زع و  هللا  لوق  یف  مالـسلا ،) هیلع   ) هللا دـبع  یبأ  نع  لـجر ،

« باطخلا نبا  و  ثراحلا ، نب  هللا  دبع  و  یماشلا ، ثراحلا  و  يربربلا ، هرامع  نب  هزمح  و  دئاص ، و  نانب ، و  هریغملا ، هعبس :

دومرف ٍمِیثَأ  ٍكاَّفَأ  ِّلُک  یلَع  ُلَّزَنَت  ُنیِطایَّشلا  ُلَّزَنَت  ْنَم  یلَع  ْمُُکئِّبَنُأ  ْلَـه  هیآ  دروم  رد  هک  درک  لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  يدرم 
. باطخلا وبا  ثراح و  نب  هَّللا  دبع  یماش و  ثراح  يربربلا و  هرامع  نب  هزمح  دئاص و  نایب و  هریغم و  دندوب  رفن  تفه  اهنآ 

198 ص : ج 3 ، تماما ،

 ... َْوأ ْمُکِسُفْنَأ  یِف  ام  اوُدْبُت  ِْنإ  َو 

یلَع ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُبِّذَُعی  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  ُرِفْغَیَف  ُهَّللا  ِِهب  ْمُْکبِساُحی  ُهوُفُْخت  َْوأ  ْمُکِـسُْفنَأ  یف  ام  اوُْدُبت  ْنِإ  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل 
(284 هرقبلا /  ) ریدَق ٍء  ْیَش  ِّلُک 

َو ُءاشَی  ْنَِمل  ُرِفْغَیَف  ُهَّللا - ِِهب  ْمُْکبِساُحی  ُهوُفُْخت  َْوأ  ْمُکِسُْفنَأ - ِیف  ام  اوُْدُبت  ْنِإ  َو  : » هلوق یف  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  لجر  نع  نادعـس  نع 
: لاق ُءاشَی » ْنَم  ُبِّذَُعی 

امهبح نم  لدرخ  نم  هبح  لاقثم  هبلق  یف  ناک  نم  هنجلا  لخدی  نأ ال  هللا  یلع  قیقح 
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ُرِفْغَیَف ُهَّللا  ِِهب  ْمُْکبِـساُحی  ُهوُفُْخت  َْوأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ِیف  ام  اوُْدُبت  ْنِإ  َو  هیآ  هراب  رد  هک  درک  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  يدرم  زا  نادعس 
نآ تبحم  لدرخ  هناد  کی  هزادناب  لد  رد  هک  ار  یسک  دنکن  تشهب  لخاد  دنوادخ  هک  تسا  راوازـس  دومرف  ُءاشَی  ْنَم  ُبِّذَُعی  َو  ُءاشَی  ْنَِمل 

. دشاب هتشاد  ار  ( رمعو رکبوبا   ) ود

46 ص : ج 5 ، تماما ،

َنیِمِّسَوَتُمْلِل ٍتایآَل  َکِلذ  یِف  َّنِإ 

یبأ عم  تججح  لاق : ریثک ، نب  نمحرلا  دبع  نع  ناسح ، نب  یلع  نع  ءاربلا ، نب  نسحلا  و  میهاربإ ، نب  دمحأ  نع  نیـسحلا ، نب  دمحأ  نع 
!«. جیجحلا لقأ  جیجضلا و  رثکأ  ام  : » لاقف سانلا ، یلإ  رظنی  فرشأف  لبج ، یلع  دعـص  قیرطلا  ضعب  یف  انرـص  املف  مالـسلا ) هیلع   ) هللا دبع 
نأ رفغی  هللا ال  نإ  نامیلـس - ابأ  ای  کحیو - : » لاق يرأ ؟ يذـلا  عمجلا  اذـه  ءاعد  هللا  بیجتـسی  له  هللا ، لوسر  نب  اـی  یقرلا : دواد  هل  لاـقف 

«. نثو دباعک  مالسلا ) هیلع   ) یلع هیالول  دحاجلا  نإ  هب ، كرشی 

نمؤم هینیع : نیب  بتک  الإ  دلوی  دبع  نم  سیل  هنإ  نامیلس - ابأ  ای  کحیو - : » لاق مکیـضغبم ؟ مکیبحم و  نوفرعت  له  كادف ، تلعج  تلق :
: هینیع نیب  ابوتکم  يرنف  انئادعأ ، نم  هءاربلاب  انتیالوب و  انیلإ  لخدیل  لجرلا  نإ  و  [ ؛ رفاک وأ 

« انیلو نم  انودع  فرعن  َنیِمِّسَوَتُْمِلل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  لج : زع و  هللا ]  لاق  رفاک ؛ وأ  نمؤم 

رس و ردقچ  دومرف  دینارذگ . رظن  زا  ار  مدرم  تفر و  یهوک  زارف  رب  مالّسلا  هیلع  ماما  هار  نیب  رد  دنتفر  جحب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
دومرف دنکیم . باجتسم  ار  تیعمج  نیا  ياعد  دنوادخ  ایآ  هَّللا  لوسر  نبا  ای  درکـضرع  یقر  دواد  تسا . مک  یجاح  یلو  تسا  دایز  ادص 

تــسرپ تـب  دــننام  یلع  تیـالو  رکنم  دــهد و  رارق  کیرــش  شیارب  هـک  ار  یــسک  دزرمآ  یمن  دــنوادخ  نامیلــس  اــبا  يا  وـت  رب  ياو 
رد هکنیا  رگم  دوشیمن  دـلوتم  سک  چـیه  نامیلـس  ابا - وت  رب  ياو  دومرف  دیـسانشیم . ار  ناتنمـشد  تسود و  امـش  اـیآ  هک  درکـضرع  . تسا

شیناشیپ رد  مینیب  یم  ام  نامنانمـشد  زا  يرازیب  ام و  تیالو  اب  دیآ  یم  ام  شیپ  یـصخش  تسا . رفاک  ای  نمؤم  دوش . یم  هتـشون  وا  یناشیپ 
زاـب ناـم  تسود  زا  ار  نامنانمـشد  اـم  َنیِمِّسَوَتُْمِلل  ٍتاـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  دـیامرفیم  نآرق  رد  دـنوادخ  رفاـک ، اـی  تسا  نمؤـم  تسا  هتـشون 

. میسانشیم
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ْمُکَلامْعَأ اوُلِطْبُت  َو ال  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

ِْنب ِِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َهَزْمَح ] ُْنبا   ] ِینَثَّدَـح َلاَق  ٍِبلاَغ  ِیبَأ ]   ] َْنبا ِینْعَی  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح  َلاَق  ُّيِرْهُّزلا  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَـح  َلاَق 
اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  َیلاَعَت ]  ِِهلْوَق  ِیف   ] ٍدَّمَُحم ع ُْنب  ُرَفْعَج  َلاَق  َلاَق  ُهَّنَأ  ُّيِدْهَّنلا  ٍدَقْرَف  ُْنب  ُدیِزَی  ِینَثَّدَح  َلاَق  َهَّیِطَع  ُْنب  ُِکلاَم  ِینَثَّدَح  َلاَق  ٍْفیَس 

مَُهلاَمْعَأ ُلِْطُبت  اَُنتَواَدَع  َلاَق  ْمَُهلاَمْعَأ  ُلِْطُبی  اَم  َلوُسَّرلا  اوُعاَطَأ  َو  َهَّللا  اوُعاَطَأ  اَذِإ  ِینْعَی ]   ] ْمَُکلامْعَأ اُولِْطُبت  َو ال  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ 

زا تعاطا  یتقو  ْمَُکلامْعَأ  اُولِْطُبت  َو ال  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  هیآ  دروم  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تفگ  يدهن  دقرف  نب  دیزی 
. دنکیم لطاب  ار  اهنآ  لامعا  ام  اب  ینمشد  دومرف  و  دوشیمن . لطاب  ناشلامعا  دننکب  ربمایپ  ادخ و 

162 ص : ج 5 ، تماما ،

َنیِرِّبَکَتُمْلا يَوْثَم  َسْئِبَلَف 

ْنَع ٍشاَّیَع  ِْنب  ِرِیثَک  ْنَع  ِّيِدَّمَحُْملا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِعِیبَّرلا  ِْنب  ِْدیَمُح  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَـح  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِساَّبَْعلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق 
هیلع ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَق  َلاَق  ِِهفْوَج  ِیف  ِْنیَْبلَق  ْنِم  ٍلُجَِرل  ُهَّللا  َلَـعَج  اـم  َّلَـج  َو  َّزَع  ِِهلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِدوُراَْـجلا  ِیبَأ 
ْنَّمِم ِهَّللا  ِدـِیبَع  ْنِم  ٍدـْبَع  ْنِم  اَم  َو  اَنُّدَوَی  َوُهَف  ِِهْبلَق  یَلَع  اَنَتَّدَوَم  ُدِـجَی  َوُه  َو  اَّلِإ  ِناَـمیِْإِلل  ُهَْبلَق  ُهَّللا  َنَحَْتما  ْنَّمِم  ِهَّللا  ِدـِیبَع  ْنِم  ٌدـْبَع  َْسَیل  مالـسلا 
اَنُّبُِحم َحَبْـصَأ  َو  َضَْغبُْملا  ُضِْغُبن  َو  َُهل  ُرِفَتْغَن  َو  اََنل  ِّبِحُْملا  ِّبُِحب  ُحَْرفَن  اَنْحَبْـصَأَف  اَنُـضِْغُبی  َوُهَف  ِِهْبلَق  یَلَع  اَنَـضُْغب  ُدِـجَی  َوُه  َو  اَّلِإ  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َطِخَس 

ِِهب َراَْهنا  ِدَق  اَفَّشلا  َِکلَذ  َناَکَف  ِراَّنلا  َنِم  ٍراه  ٍفُرُج  افَش  یلَع  اَنُضِْغبُم  َحَبْـصَأ  َو  َُهل  ْتَِحُتف  ْدَق  ِهَمْحَّرلا  ُباَْوبَأ  َناَکَف  َّزَع  َو  َّلَج  ِهَّللا  َهَمْحَر  ُرِظَْتنَی 
ْنِم ٌدـْبَع  َْسَیل  ُهَّنِإ  َو  َنیِرِّبَکَتُْملا  يَْوثَم  َْسِئبَلَف  ُلوُقَی  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهاَْوثَم  ِراَّنلا  ِلْهَِأل  ًاسْعَت  َو  ُُهتَمْحَر  ِهَمْحَّرلا  ِلـْهَِأل  ًاـئِینَهَف  َمَّنَهَج  ِراـن  ِیف 

ٍلُجَِرل ْلَعْجَی  َْمل  َهَّللا  َّنِإ  ًاَدبَأ  ٍلُجَر  ِْبلَق  ِیف  ِناَعِمَتْجَی  َال  َو  اَنُـضِْغُبی  َو  اَنُّبُِحی  ْنَم  يِوَتْـسَی  َال  ْذِإ  ُهَدـْنِع  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ٍْریَِخل  اَنِّبُح  ِیف  ُرِّصَُقی  ِهَّللا  ِدـِیبَع 
َْکِلت یَلَع  اَنُـضِْغبُم  َو  ِهِیف  َرَدَـک  َال  ِراَّنلِاب  ُبَهَّذـلا  ُُصلْخَی  اَمَک  اََـنل  ُّبُْحلا  ُُصلْخَیَف  اَـنُّبُِحم  اَّمَأ  اَذَِـهب  ُضِْغُبی  َو  اَذَِـهب  ُّبُِحی  ِِهفْوَج  ِیف  ِْنیَْبلَق  ْنِم 

َمَْلعَی ْنَأ  َداَرَأ  ْنَمَف  ْمُْهنِم  ُناَْطیَّشلا  َو  ِناَْطیَّشلا  ِبْزِح  ْنِم  ُهَیِغاَْبلا  ُهَئِْفلا  َو  ِءاَیِـصْوَْألا  ُّیِـصَو  اَنَأ  َو  ِءاَِـیْبنَْألا  ُطاَْرفَأ  اَـنُطاَْرفَأ  َو  ُءاَـبَجُّنلا  ُنَْحن  َِهلِْزنَْملا 
َنیِِرفاْکِلل ٌّوُدَع  ُهَّللا  َو  ُلِیئاَکیِم  َو  ُلِیئَْربَج  َو  ُهُّوُدَع  ُهَّللا  َو  ُْهنِم  اَنَْسل  َو  اَّنِم  َْسیَلَف  اَنَّوُدَع  اَنِّبُح  ِیف  َكَراَش  ْنِإَف  ُهَْبلَق  ُنِحَتْمَیَلَف  اَنَّبُح 
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رد بلق  ود  ادـخ  ِِهفْوَج  ِیف  ِْنیَْبلَق  ْنِم  ٍلُجَِرل  ُهَّللا  َلَعَج  ام  و  هیآ : هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دوراـجلا  وبا  دـئاوفلا : عماـج  زنک 
يارب ار  شبلق  دـنک  شیامزآ  ادـخ  هک  ار  يا  هدـنب  ره  دومرف  هک  درک  لقن  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  هدادـن  رارق  درف  کـی  داـهن 

دوخ بلق  رد  ار  ام  اب  ینمـشد  دشاب  ادخ  مشخ  دروم  هک  ار  يا  هدنب  ره  درادـیم و  تسود  ار  ام  دـبای  یم  دوخ  بلق  رد  ار  ام  تبحم  نامیا 
ياهرد درگن  یم  ادخ  تمحرب  ام  تسود  میتسه  هجوتم  ار  نانمشد  ینمشد  میداش و  ناتسود  یتسودب  ام  دزرویم  ینمشد  ام  اب  دبای و  یم 

لها داب  اراوگ  تسا  منهج  شتآ  رد  طوقـس  لاح  رد  هک  هتفرگ  رارق  شتآ  زا  یهاگترپ  رد  ام  نمـشد  تسا و  زاـب  وا  يورب  ادـخ  تمحر 
. َنیِرِّبَکَتُْملا يَْوثَم  َْسِئبَلَف  دیامرفیم : دنوادخ  تسا  منهج  نانآ  هاگیاج  نایمنهج  رب  گرم  راگدرورپ  تمحر  ار  تمحر 

کی اب  ام  نمـشد  تسود و  اریز  دـشاب  هداد  رارق  وا  رد  ادـخ  هک  یبوخ  ریخ و  هطـساوب  درادـن  ام  تبحم  هار  رد  یهاـتوک  یـسک  زگره  و 
یکی اـب  هک  هدادـن  رارق  بلق  ود  ادـخ  درفکی  يارب  اریز  دریگیمن  ياـج  رفنکی  بلق  رد  اـم  ینمـشد  تـبحم و  ره  دنتـسین و  يواـسم  رگید 

زین ام  نمـشد  دـنکیم و  صلاخ  كاپ و  شتآ  ار  الط  هک  روط  نامه  تسا  صلاخ  شتبحم  ام  تسود  نمـشد  يرگید  اـب  درادـب و  تسود 
زا ناطیـش  دنناطیـش و  نارادفرط  زا  هشیپ  متـس  هورگ  میایـصوا و  یـصو  نم  دنربمایپ و  نادنزرف  ام  نادنزرف  ابجن و  میئام  تسا  روط  نامه 
ام زا  دهدیم  رارق  کیرـش  ار  ام  نمـشد  ام  تبحم  رد  رگا  دنک  هاگن  دوخ  بلقب  هن  ای  دراد  تسود  ار  ام  دنادب  دـهاوخیم  هک  ره  تسا  اهنآ 

. تسا نارفاک  نمشد  ادخ  دننمشد  وا  اب  لیئاکیم  لیئربج و  دنوادخ ، میرادن . یطابترا  وا  اب  زین  ام  تسین و 
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440 ص : هرهاطلا ، هرتعلا  لئاضف  یف  هرهاظلا  تایآلا  لیوأت 

ٌتاهِباشَتُم ُرَخُأ  َو 

( نارمع لآ  /7  ) ٌتاِهباشَتُم ُرَخُأ  َو  ِباتِْکلا  ُّمُأ  َّنُه  ٌتامَکُْحم  ٌتایآ  ُْهنِم  َباتِْکلا  َْکیَلَع  َلَْزنَأ  يذَّلا  َوُه 

ُّمُأ َّنُه  ٌتامَکُْحم  ٌتایآ  ُْهنِم  َباـتِْکلا  َکـْیَلَع  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه  َّلَـج  َو  َّزَع  ِِهلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍرِیثَک  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ْنَع 
َو ِهَْنتِْفلا  َءاِغْتبا  ُْهنِم  ََهباشَت  ام  َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ٌناَُلف  َو  ٌناَُلف  َو  ٌناَُلف  َلاَق  ٌتاِهباشَتُم  ُرَخُأ  َو  ُهَِّمئَْألا  َو  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَق  ِباتِْکلا 

مالسلا هیلع  ُهَِّمئَْألا  َو  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَا  ْمُه  َو  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِساَّرلا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ُهَلیِوْأَت  ُمَْلعَی  ام  َو  ِِهلیِوْأَت  َءاِغْتبا 

ٌتامَکُْحم ٌتایآ  ُْهنِم  َباتِْکلا  َْکیَلَع  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه  .و  درک لقن  هفیرش  هیآ  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ریثک  نب  نمحرلا  دبع 
ینالف و تاـهباشتم  زا  دوصقم  ٌتاـِهباشَتُم  ُرَخُأ  َو  دنتـسه  مالّـسلا  مهیلع  همئا  نینمؤملا و  ریما  تاـمکحم  تاـیآ  زا  روظنم  ِباـتِْکلا  ُّمُأ  َّنُه 

ِیف َنوُخِـساَّرلا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ُهَلیِوْأَت  ُمَْلعَی  ام  َو  ِِهلیِوْأَت  َءاِغْتبا  َو  ِهَْنتِْفلا  َءاِغْتبا  ُْهنِم  ََهباشَت  ام  َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  تسا  ینـالف  ینـالف و 
. دنتسه مالّسلا  مهیلع  همئا  نینمؤملا و  ریما  ملع  رد  نیخسار  دومرف  ِْملِْعلا 

139 ص : ج 1 ، تماما ،

نآرق رد  تیبلا  لها  نانمشد 

نآرق رد  ام  نمشد 

ُنَْحن َدُواَد  اَی  َلاَقَف  ُّجَْحلا  ُُمْتنَأ  َو  ُهاَکَّزلا  ُُمْتنَأ  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِباَتِک  ِیف  ُهاَلَّصلا  ُُمْتنَأ  مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍرِیثَک  ِْنب  َدُواَد  ْنَع 
َو ِهَّللا  ُهَبْعَک  ُنَْحن  َو  ُماَرَْحلا  ُدَـلَْبلا  ُنَْحن  َو  ُماَرَْحلا  ُرْهَّشلا  ُنَْحن  َو  ُّجَْـحلا  ُنَْحن  َو  ُماَیِّصلا  ُنَْحن  َو  ُهاَکَّزلا  ُنَْحن  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِباَـتِک  ِیف  ُهاَـلَّصلا 

َّلَج َو  َّزَع  ِهَّللا  ِباَتِک  ِیف  اَنُّوُدَع  َو  ُتاَنِّیَْبلا  ُنَْحن  َو  ُتاَیْآلا  ُنَْحن  َو  (1) ِهَّللا ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیَأَف  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلاَق  ِهَّللا  ُهْجَو  ُنَْحن  َو  ِهَّللا  ُهَْلِبق  ُنَْحن 
ِریِْزنِْخلا ُمَْحل  َو  ُمَّدلا  َو  ُهَْتیَْملا  َو  ُتوُغاَّطلا  َو  ُْتبِْجلا  َو  ُناَثْوَْألا  َو  ُماَنْصَْألا  َو  ُمَالْزَْألا  َو  ُباَْصنَْألا  َو  ُرِْسیَْملا  َو  ُرْمَْخلا  َو  ُیْغَْبلا  َو  ُرَْکنُْملا  َو  ُءاَشْحَْفلا 

َو ًاداَدْـضَأ  اََنل  َلَعَج  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اَم  َو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  یَلَع  ُهَناَّزُخ  َو  ُهَتَظَفَح  َو  ُهَءاَنَمُأ  اَنَلَعَج  َو  اَنَلَّضَف  َو  اَنَْقلَخ  َمَرْکَأَف  اَـنَقَلَخ  َهَّللا  َّنِإ  ُدُواَد  اَـی 
َو ْمِِهئاَمْـسَأ  ْنَع  یَّنَک  َو  ِِهباَتِک  ِیف  اَنَءاَدْعَأ  َو  اَنَداَدْـضَأ  یَّمَـس  َو  ِْهَیلِإ  اَهِّبَحَأ  َو  ِءاَمْـسَْألا  ِنَسْحَِأب  اَِنئاَمْـسَأ  ْنَع  یَّنَک  َو  ِِهباَتِک  ِیف  اَناَّمَـسَف  ًءاَدـْعَأ 

. َنیِقَّتُْملا ِهِداَبِع  َیلِإ  َو  ِْهَیلِإ  ِءاَمْسَْألا  ِضَْغبَأ  ِیف  ِِهباَتِک  ِیف  َلاَْثمَْألا  ُمَُهل  َبَرَض 
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؟ دیتسه جح  تاکز و  امش  دیتسه و  زامن  نآرق  رد  امش  متفگ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضحب  تفگ  ریثک  نب  دواد 

. میتسه هَّللا  هجو  هلبق و  هبعک و  مارح و  رهش  مارح و  هام  جح ، هزور ، تاکز ، زامن و  نآرق  رد  ام  دواد  دومرف 

مالزا باصنا ، رسیم ، رمخ ، ینعی  رکنم  ءاشحف و  نآرق  رد  ام  نمـشد  میتسه و  تانیب  تایآ و  ام  ِهَّللا  ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیَأَف  هدومرف : دنوادخ 
. دنریزنخ محل  نوخ  رادرم  توغاط  تبج  ناثوا  مانصا ،

رارق نیفلاخم  نانمشد و  ام  يارب  داد  رارق  نیمز  اهنامسآ و  ناراد  هنیزخ  نانابهگن و  ءانما و  ار  ام  دیـشخب  زایتما  امب  دیرفآ و  ار  ام  دنوادخ 
باتک رد  زین  ار  ام  نیفلاخم  نانمـشد و  دروآ  هیانک  تشاد  تسود  هک  اهزیچ  نیرتهب  هب  ام  ياهمان  زا  درب و  مان  دوخ  باـتک  رد  ار  اـم  داد 

هیآ 115 هرقب  هروس  -1 راگزیهرپ . ناگدنب  دوخ و  دزن  رد  اهزیچ  نیرتدب  ياه  مانب  درب  مان  هیانکب  دوخ 

258 ص : ج 2 ، تماما ،

ِرَکْنُمْلا َو  ِءاشْحَفْلا 

 . یبْرُْقلا ِيذ  ِءاتیِإ  َو  ِناسْحِْإلا  َو  ِلْدَْعلِاب  ُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  هللا : لوق  یف  مالسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع 

و یناثلا ، رکنملا : و  لوألا ، ءاشحفلا : نع  یهنی  و  مالسلا ،) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  هیالو  ناسحإلا : و  هللا ، الإ  هلإ  نأ ال  هداهش  لدعلا : : » لاق (1)
« ثلاثلا یغبلا :

، متس رکنم و  اشحف و  زا  دهد و  یم  نامرف  ناکیدزن  هب  ششخب  ناسحا و  لدع و  هب  دنوادخ  ؛ هفیرـش هیآ  دروم  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا 
هللا الا  هلا  ـال  هب  تداهـش  ینعی  لدـعلا  : دـندومرف هک  هدـش  تیاور  دـیوش  رّکذـتم  دـیاش  دـهد ، یم  زردـنا  امـش  هب  دـنوادخ  دـنک  یم  یهن 

یموس یغب  یمود و  رکنم  یلوا و  ءاشحف  ، یغبلاو رکنملا  ءاشحفلا و  نع  یهنی  زا  روظنم  ،و  مالسلا هیلع  نینموملاریما  هیالو  ینعی  ناسحالاو 
. دشاب یم 
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لحن 90 هروس  -1

ثیدح 7  449 ص : ج 3 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا 

رگمتس نایاوشیپ  ناوریپ  هب  طوبرم 

ُهَّللا َو  انَءابآ  اْهیَلَع  انْدَـجَو  اُولاق  ًهَشِحاف  اُولَعَف  اذِإ  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  ِینْعَی  ُُهْتلَأَس  َلاَق : ٍروُْصنَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع 
ِءاشْحَْفلِاب ُُرمْأَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ُْلق  اِهب  انَرَمَأ 

َلاَق َال  ُْتُلق  ِمِراَحَْملا  ِهِذَـه  ْنِم  ٍء  ْیَـش  َْوأ  ِرْمَْخلا  ِبْرُـش  َو  اَنِّزلِاب  ُهَرَمَأ  َهَّللا  َّنَأ  َمَعَز  ًادَـحَأ  َْتیَأَر  ْلَهَف  َلاَق  ( 1) َنوُمَْلعَت اـم ال  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَتَأ 
ِماَِمتیالِاب ْمُهَرَمَأ  َهَّللا  َّنَأ  اْوَعَّدا  ِرْوَْجلا  ِهَِّمئَأ  ِءاَِیلْوَأ  ِیف  اَذَـه  َّنِإَف  َلاَق  ُهُِّیلَو  َو  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  ُْتُلق  اَِهب  ْمُهَرَمَأ  َهَّللا  َّنَأ  َنوُعَّدَـی  ِیتَّلا  ُهَشِحاَْفلا  ِهِذَـه  اَمَف 

. ًهَشِحاَف ْمُْهنِم  َِکلَذ  یَّمَس  َو  َبِذَْکلا  ِْهیَلَع  اُولاَق  ْمُهَّنَأ  ْمُهَرَبْخَأ  َو  ْمِْهیَلَع  َِکلَذ  ُهَّللا  َّدَرَف  ْمِِهب 

: مدیسرپ هیآ  نیاب  عجار  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تفگ  روصنم  نب  دّمحم 

. َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَتَأ  ِءاشْحَْفلِاب  ُُرمْأَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ُْلق  اِهب  انَرَمَأ  ُهَّللا  َو  انَءابآ  اْهیَلَع  انْدَجَو  اُولاق  ًهَشِحاف  اُولَعَف  اذِإ  َو 

: وگب تسا »! هداد  روتسد  نآ  هب  ار  ام  دنوادخ  میتفای و  لمع  نیا  رب  ار  دوخ  ناردپ  : » دنیوگ یم  دنهد  یم  ماجنا  یتشز  راک  هک  یماگنه  و 
!؟ دیناد یمن  هک  دیهد  یم  تبسن  ادخ  هب  يزیچ  ایآ  دهد ! یمن  نامرف  تشز  راک  هب  زگره )  ) دنوادخ »

نیا سپ  دومرف : هن  متفگ : اهمارح . زا  رگید  یکی  ای  هتـشاداو  يراوخبارـش  انزب و  ار  وا  ادخ  دیوگب  رفن  کی  يا  هدـید  ایآ  : دومرف ترـضح 
نایاوشیپ ناوریپ  هب  طوبرم  بلطم  نیا  دومرف  دننادیم . رتهب  ماما  ادخ و  متفگ  ؟ تسیچ هدرک ، رما  اهنآب  ادـخ  دنتـسه  یعدـم  هک  یتشز  راک 

هک دـهد  یم  عالطا  دـنک و  یم  در  اعدا  نیا  رد  ار  اهنآ  دـنوادخ  دنـشاب  ناشیا  وریپ  هدرک  رما  اهنآب  ادـخ  دـننک  یم  اعدا  هک  تسا  رگمتس 
. تسا هداهن  مان  هشحاف  ار  اهنآ  راک  نیا  دنا  هتسب  ادخ  رب  غورد  اهنآ 
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فارعا 28 هروس  -1

162 ص : ج 2 ، تماما ،

دنک انز  ای  دناوخب  زامن  درادن  یقرف 

(1 «.) ًهَیِماح ًاران  یلْصَت  ٌهَبِصان  ٌهَِلماع   : » ْمِهِیف َْتلََزن  ُهَیْآلا  ِهِذه  َو  ینَز ،  ْمَأ  یّلَص  ُبِصاَّنلا  ِیلاَُبی  َال  : » َلاَق ُهَّنَأ  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 

دشاب هتـشادن  یکاب   ( هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  نادناخ  نمـشد   ) یبصان دومرف : هک  دیوگ  یم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  نانح 
 . ًهَیِماح ًاران  یلْصَت  ٌهَبِصان * ٌهَِلماع  تسا : هدش  لزان  وا  هراب  رد  هیآ  نیا  و  دنک ، انز  ای  دناوخب  زامن  هک 

: حیضوت

لئامش لکـش و  طقف  هن  رگ  دریگ و  ماجنا  هداد  روتـسد  سدقم  عراش  هک  یهار  زا  هک  دریگ  یم  دوخ  هب  تدابع  گنر  یعقوم  ، لمع نوچ 
روتسد ادخ  هک  يریسم  ریغ  زا  توهش  عفد  ینعی  انز  لاح  . تسا عراش  روتسد  اب  تفلاخم  هکلب  تسین  تدابع  عقاو  رد  یلو  دراد  ار  تدابع 

زا هک  يا  هزور  زامن و  و   ، انز سپ  دریگ  ماجنا  هدومرف  روتسد  عراش  هک  یقیرط  رب  هک  تسا  تدابع  زامن و  یعقوم  مه  زامن  و  تسا ،  هداد 
. دشاب یم  ادخ ) ) عراش رما  تفلاخم  هکلب  دشاب  یمن  تدابع  تسا و  يواسم  مه  اب  تسا  تیبلا  لها  قیرط  ریغ 

 . 5 هیآ 4 - هیشاغ  هروس  - 1

383 ص : ج 15 ، ثیدحلاراد ،) ط -   ) یفاکلا
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  رظنم  زا  تیبلا  لها  نانمشد 

يدب ره  هشیر  زین  ام  نمشد 

َو ِْظیَْغلا  ُمْظَک  َو  ُماَیِّصلا  َو  ُهاَلَّصلا  َو  ُدـیِحْوَّتلا  ِِّرْبلا  َنِم  َو  ٍِّرب  ُّلُک  اَـنِعوُُرف  ْنِم  َو  ٍْریَخ  ِّلُـک  ُلْـصَأ  ُنَْحن  َلاَـق : ُهَّنَأ  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع 
ُمُْهنِمَف ٍهَشِحاَف  َو  ٍحِیبَق  ُّلُک  ْمِهِعوُُرف  ْنِم  َو  ٍّرَش  ِّلُک  ُلْصَأ  اَنُّوُدَع  َو  ِِهلْهَِأل  ِلْضَْفلِاب  ُراَْرقِْإلا  َو  ِراَْجلا  ُدُهاَعَت  َو  ِریِقَْفلا  ُهَمْحَر  َو  ِء  یِـسُْملا  ِنَع  ُْوفَْعلا 

ِشِحاَوَْفلا ُبوُکُر  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َرَمَأ  ِیتَّلا  ِدوُدُْحلا  يِّدَعَت  َو  ِهِّقَح  ِْریَِغب  ِمِیتَْیلا  ِلاَم  ُلْکَأ  َو  َابِّرلا  ُلْکَأ  َو  ُهَعیِطَْقلا  َو  ُلُْخْبلا  َو  ُهَمیِمَّنلا  َو  ُبِذَْکلا 
. اَنِْریَغ ِعْرَِفب  ٌقِّلَعَتُم  َوُه  َو  اَنَعَم  ُهَّنِإ  َلاَق  ْنَم  َبَذَک  َو  ِحِیبَْقلا  َنِم  َِکلَذ  َقَفاَو  اَم  ُّلُک  َوِهَقِرَّسلا  َو  اَنِّزلا  َنِم  َنََطب  ام  َو  اْهنِم  َرَهَظ  ام 

اهیبوـخ هلمج  زا  و  یکین ، ره  دـنزیم  هناوـج  اـم  زا  میتـسه و  یبوـخ  ره  لـصا  اـم  دوـمرف  هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
تیـصخش هب  فارتـعا  هیاـسمه و  زا  یـسررب  تسدـیهت  هب  مـحر  راـکهانگ و  زا  تشذـگ  مـشخ ، ندرب  ورف  هزور ، زاـمن و  دـیحوت ، : تـسا

، ینیچ نخس  ، یئوگغورد اهنآ  هلمج  زا  یحیبق  تشز و  راک  ره  دنزیم  هناوج  اهنآ  زا  تسا و  يدب  ره  هشیر  زین  ام  نمشد  . بوخ صاخـشا 
يدزد انز ، ناهنپ ، رهاظ و  شحاوف  ماجنا  هدرک و  رما  ادخ  هک  يدـح  زا  زواجت  میتی و  لام  ندروخ  يراوخ ، ابر   ، يدـنواشیوخ عطق  لخب ،

« انریغ عرفب  قلعتم  وه  انعم و  هنا  لاق  نم  بذک  «و  رگید تشز  راک  ره  و 
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. ام نانمشد  ياهراکب  هدز  گنچ  هکنیا  اب  دزرویم  تبحم  ام  هب  تسا  یعدم  هک  یسک  هتفگ  غورد 

303 ص : ج 24 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

یگداز مارح  تامالع 

 . ْتیَْبلا َلْهَأ  اَنُضُْغب  َو  ِءاَنِّزلا  َیلِإ  ُنِینَْحلا  َو  ِرَضْحَْملا  ُءوُس  ؛  ٌثاََلث ِءاَنِّزلا  َِدلَو  ُتاَماَلَع  َلاَق  مالّسلا  هیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ِقِداَّصلا  ِنَع 

لیم قایتشاو و  دروخرب 2 - يدب  یقالخا و  دب  - 1: تسا زیچ  هس  هداز  مارح  تمالع  دومرف  مالّسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  قداص  ترـضح 
. تیب لها  ام  اب  ینمشد  انزب 3 -

123 ص : ج 5 ، تماما ،

تسا رفک  تیبلا  لها  ام  اب  ینمشد 

. ٌْرفُک اَنُضُْغب  َو  ٌناَمیِإ  اَنُّبُح  ُْدیَز  اَی  مالّسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  َلاَق : ِماَّحَّشلا  ٍْدیَز  ْنَع 

. تسا رفک  ام  اب  ینمشد  نامیا و  ام  هب  هقالع  : دومرف نمب  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  تفگ : ماحش  دیز 

73 ص : ج 5 ، تماما ،

تانسحزا رپ  وا  لمع 

ُّرُمَی ُهَّنَأ  َِکلَذ  َو  َفِرَْصنَی  ْنَأ  َْلبَق  ٍتاَنَسَح  َُهل  ُهَّللا  اَهُؤَلْمَیَف  ٌهَنَـسَح  ِِهتَفیِحَـص  ِیف  اَم  َو  ُجُرْخََیل  ْمُکَدَحَأ  َّنِإ   000 ُلوُقَی مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  َوبَأ 
. اَنِیف ُهوُمَتَش  ْمُْهنَع  یَضَم  اَذِإَف  ِهَِّیناَلُْفلا  َنِم  اَذَه  اُوتُکْسا  ُلاَُقیَف  اَنَنوُِمتْشَی  ْمُه  َو  ِسِلْجَْملِاب 

هک یماگنه  اما  تسین  يا  هنـسح  وا  همان  رد  ددرگ  یم  نوریب  هناخ  زا  امـش  زا  یکی  هاگ  ره  : هک هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
ام رطاخ  هب  اهنآ  و  دسر ، یم  امش  هب  ام  نانمشد  زا  هک  تسا  یئازـسان  رطاخب  نیا  و  دشاب ، یم  تانـسح  زا  رپ  شا  همان  دندرگ  یم  رب  هناخب 

. دنهد یم  شحف  امش  هب 
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75 ص : ج 65 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

رادرم وا  ندیماشآ 

ِْهیَتَْبنَج یَلَع  ُهَءاَم  َفَرْـشَأ  ْدَق  ًاخیِخَز  ُّخُزَی  َوُه  َو  ِتاَرُْفلا  َیلِإ  َءاَج  ٍِّیلَع  َّوُدَـع  َّنَأ  َْول  ُلوُقَی  مالّـسلا  هیلع   َ قِداَّصلا ٍدَّمَُحم  َْنب  َرَفْعَج  ِهَّللا  ِدـْبَعوبَأ 
. ریِزنِخ َمَْحل  َْوأ  ًاحوُفْسَم  ًامَد  َْوأ  ًهَْتیَم  اَّلِإ  َِکلَذ  َناَک  اَم  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َلاَق  اََهبِرَش  اَذِإ  َو  ِهَّللا  ِمِْسب  َلاَق  َو  ًَهبْرَش  ُْهنِم  َلَواَنَتَف 

ار دور  فارطا  مامت  دنزیم و  جوم  بآ  هک  یلاح  رد  تارف  رهن  رانک  دیایب  یلع  نمشد  رگا  دومرفیم  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
هدش هتخیر  نوخ  ای  رادرم  وا  ندیماشآ  نیا  هَّلل  دمحلا  دیوگب  ندیماشآ  زا  سپ  و  هَّللا . مسب  دیوگب  دماشایب و  فک  کی  نآ  زا  هدرک و  رپ 

. تسا كوخ  تشوگ  ای  و 

بآ نآ  زا  یتقو  تسین  نآ  رد  يریگتخس  بصغ و  فارسا و  لامتحا  تسا و  دایز  ناوارف و  ردق  نیا  بآ  هکنیا  اب  تسنیا  روظنم  حیضوت :
. تسا هدش  لالح  نینمؤم  يارب  ایند  ياهتمعن  اریز  تسا  رفاک  نوچ  تسا  مارح  وا  يارب  بآ  نیا  بحتسم  بادآ  ظفح  اب  دماشآ  یم 

180 ص : ج 5 ، تماما ،

تسا رتدب  راوخ  بارش  زا  تیبلا  لها  نمشد 

ُْتلِعُج ُْتُلق  ُْهنِم  ٌّرَـش  مالّـسلا  مهیلع  ٍدَّمَُحم  ِلِآل  ُبِصاَّنلا  َو  ِنَثَْولا  ِدـِباَعَک  ِرْمَْخلا  ُنِمْدـُم  مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَـق  َلاَـق : ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع 
ِضْرَْألا َو  ِتاَواَمَّسلا  ُلْهَأ  ِهِیف  َعَفَـش  َْول  َبِصاَّنلا  َّنِإ  َو  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ُهَعاَفَّشلا  ُهُکِرُْدت  ِرْمَْخلا  َبِراَش  َّنِإ  َلاَقَف  ِنَثَْولا  ِِدباَع  ْنِم  ُّرَـشَأ  ْنَم  َو  َكاَدـِف 

. اوُعَّفَُشی َْمل 
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مدرک ضرع  تسا . رتدـب  وا  زا  هداوناخ  ام  نمـشد  تسرپ و  تب  لثم  راوخ ، بارـش  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تفگ  ریـصب  وبا 
رگا ار  هداوناخ  ام  نمشد  اما  دریگارف  تعافش  يزور  تسا  نکمم  ار  راوخ  بارش  دومرف  تسا ؟ رتدب  تسرپ  تب  زا  سک  هچ  موش  تیادف 

. دوشیمن هتفریذپ  اهنآ  تعافش  دننک  تعافش  نیمز  اهنامسآ و  لها  مامت 

192 ص : ج 5 ، تماما ،

مالسلا هیلع  قداص  ماما  هب  تفالخ  نیبصاغ  هثاغتسا 

ٍلَبَِجب اَنْرَرَم  َُّمث  َناَفْسُع  َُهل  ُلاَُقی  ًالِْزنَم  َلَزَنَف  ِهَنیِدَْملا  َنِم  َهَّکَم  ِقیِرَط  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  ُْتبِحَـص  َلاَق  ِِّیناَجَّرَْألا  ٍرَْکب  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع 
يِرْدَت ٍرَْکب  َْنبا  اَی  َلاَقَف  ُْهنِم  َشَحْوَأ  اًلَبَج  ِقیِرَّطلا  ِیف  ُْتیَأَر  اَم  َلَبَْجلا  اَذَه  َشَحْوَأ  اَم  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  ُْتلُقَف  ٍشْحَو  ِقیِرَّطلاراَسَی  یَلَع  َدَوْسَأ 

اَم َو  مالـسلا ..... هیلع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِیبَأ  ُهَلَتَق  ِهِیف  َمَّنَهَج  ِهَیِدْوَأ  ْنِم  ٍداَو  یَلَع  َوُه  َو  ُدَـمَْکلا  َُهل  ُلاَُقی  ٌلَبَج  اَذَـه  َلاَق  اـَل  ُْتُلق  اَذَـه  ٍلَـبَج  ُّيَأ 
اَمَّنِإ ِءَالُؤَه  َّنِإ  اَمَُهل  ُلُوقَأَف  ِیبَأ  ِهَلَتَق  َیلِإ  ُرُْظنََأل  یِّنِإ  َو  ََّیلِإ  ِناَعَّرَـضَتَی  َو  ِیب  ِناَثیِغَتْـسَی  اَمُُهْتیَأَر  اَّلِإ  ُْتفَقَوَف  يِریِـسَم  ِیف  ُّطَق  ِلَبَْجلا  اَذَِـهب  ُتْرَرَم 

.... ِیْبلَق ِیف  ُضِْرعَی  اَم  ُضَْعب  یِّنَع  یَّلَسَتَِیل  اَمِْهیَلَع  ُْتفَقَو  اَمَّبُرَف  ِیناَّثلا  ًهَناَِکتْسا  َو  ًاعُّرَضَت  اَمُهُّدَشَأ  َو  ...... اَُمتْسَّسَأ اَِمل  اُولَعَف  اَم  اَِنب  اُولَعَف 

هب میتفر  یم  هکم  فرط  هب  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اب  تفگ : ریکب  نب  هللادـبع  زا  هک  تسا  هدرک  لقن  تارایزلا  لـماک  بحاـص 
هللا لوسر  نبا  ای  مدرک  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دوب  كانتـشحو  رایـسب  هک  داتفا  یهایـس  هوک  هب  ام  روبع  میدیـسر  نافـسع  لزنم 

! تسا كانتشحو  هوک  نیا  ردقچ 
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رـس رب  دنیوگ و  یم  دَمَک  ار  هوک  نیا  هب  دـندومرف : هن . مدرک : ضرع  تسا ؟ یهوک  هچ  هوک  نیا  یناد  یم  ایآ  ریکب  نبای  دومرف : ترـضح 
رد هوک  نیا  زا  نم  دـنیامرف ): یم  ترـضح  هک  نیا  اـت  دـنبذعم و (... مردـپ  نیلتاـق  هوـک  نیا  رد  تسا و  عـقاو  منهج  ياـه  يداو  زا  يداو 

هثاغتـسا نم  هب  هک  ما  هدـید  اج  نیا  رد  ار  بصاغ  ود  نآ  راب  ره  هک  نآ  رگم  ما  هدرکن  فقوت  هوک  نیا  رـس  رب  ما و  هدرکن  روبع  میاـهرفس 
يراک اه  نیا  میوگ  یم  ود  نآ  هب  مزادنا و  یم  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  نیلتاق  هب  یهاگن  زین  نم  دنهاوخ . یم  کمک  نم  زا  دننک و  یم 

نم دـنک و  یم  يرتـشیب  يراز  عرـضت و  هیلع ) هللا  هنعل   ) یمود ، رفن ود  نیا  زا  دـیتشاذگ و ... ار  شـساسا  رفن  ود  امـش  هک  دـنداد  ماـجنا  ار 
. دبای یلست  مبلق  ياه  غاد  ملد و  ياه  مخز  زا  یمک  رادقم  ات  متسیا  یم  یمود  لباقم  رد  اجنیا  تاقوا  یهاگ 

344 ص : صنلا ، صاصتخإلا ،

رکنم زا  روظنم 

َلَخَدَف َهَریِْحلا  َلََزن  َقاَرِْعلا  مالـسلا  هیلع  ُقِداَّصلا  َمِدَق  اََّمل  َلاَق : ِِّیْبلَْکلا  ِِبئاَّسلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  َیلِإ  ِهِداَنْـسِِإب  ُهَحوُر  ُهَّللا  َسَّدَق  ُدیِفُْملا  ُخـْیَّشلا  َيَور 
َهَفِینَح َابَأ  اَی  ُفوُْرعَْملا  مالـسلا  هیلع  َلاَقَف  ِفوُْرعَْملِاب  ُْرمَْألا  اَم  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َُهل  َلاَق  ْنَأ  َُهلَأَس  اَّمِم  َناَک  َو  َلـِئاَسَم  ْنَع  َُهلَأَـس  َو  َهَفِینَح  ُوبَأ  ِْهیَلَع 

اَمَف َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َلاَـق  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َکـِلَذ  َو  ِضْرَأـْلا  ِلـْهَأ  ِیف  ُفوُْرعَْملا  ِءاَـمَّسلا  ِلـْهَأ  ِیف  ُفوُْرعَْملا 
 ..... هِِفتَک یَلَع  َساَّنلا  اَلَمَح  َو  ُهَْرمَأ  ُهاَّزَْتبا  َو  ُهَّقَح  ُهاَمَلَظ  ِناَذَّللا  َلاَق  ُرَْکنُْملا 

قارع هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  یماگنه  تفگ : هک  هدومن  لقن  هباسن  یبلک  زا  وا  بئاس و  نب  دمحم  زا  شیوخ  دانـسا  هب  دیفم  خـیش 
زا هک  دومن  لاوس  ترضح  زا  یلئاسم  دروم  رد  هدش و  بایفرـش  ترـضح  نآ  رـضحم  هب  هفینحوبا  دندیزگ . تماقا  هریح  لزنم  رد  هدمآ و 

هیلع نینموملاریما  نیمز , نامـسآ و  لـها  دزن  فورعم  هفینح !  اـبا  يا  دـنومرف : تسیچ ؟ فورعم  هب  رما  موش  تیادـف  دوب : نیا  اـهنآ  هلمج 
بصغ ار  شتفالخ  دندرک و  ملظ  وا  قح  رد  هک  دنتـسه  رفن  ود  نآ  رکنم  دومرف : تسیچ ؟ رکنم  مدرگ  تیادف  درک : ضرع  تسا . مالـسلا 

.... دندومن طلسم  وا  رب  ار  مدرم  دندرک و 
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تشهب هب  دورو  عنام  یمود  یلوا و  تبحم 

. اَمِهِّبُح ْنِم  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍهَّبَح  ُلاَْقثِم  ِِهْبلَق  ِیف  َناَک  ْنَم  َهَّنَْجلا  َلِخُْدی  َال  ْنَأ  ِهَّللا  یَلَع  ٌقیِقَح  ُمالسلا : هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِوبَأ  َلاَق 

. درادن تشهب  قاقحتسا  دشاب  هتشاد  لد  هب  ار  یمود  یلوا و  تبحم  زا  يا  هرذ  هک  یسک  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ثیدح 76 راونالاراحب ج30ص215  157 و  ص : ج 1 ، یشایعلا ، ریسفت 

ناطیش زا  رت  یقش 

اَی َُهل  ُْتلُقَف  ٌرَْبنَق  َّيَدَی  َْنَیب  َو  ِهَفوُْکلا  ِرْهَظ  َیلِإ  ٍمْوَی  َتاَذ  ُتْجَرَخ  َلاَق  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ْنَع  مالـسلا  هیلع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع 
َأَّوَض ْدَـق  َال  اُولاَقَف  َيرَأ  اَم  َنْوَرَت  اََنباَحْـصَأ  اَی  ُْتلُقَف  يِرََـصب  ُْهنَع  َیِمَع  اَّمَع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  ََکل  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َأَّوَض  َلاَقَف  َيرَأ  اَـم  يَرَت  ُرَْبنَق 
اَمَف ُعَمْـسَأ  اَمَک  ُهَماَلَک  َّنُعَمْـسََتل  َو  ُهاَرَأ  اَمَک  ُهَّنُوَرََتل  َهَمَـسَّنلا  َأََرب  َو  َهَّبَْحلا  َقَلَف  يِذَّلا  َو  ُْتلُقَف  اَنُراَْصبَأ  ُْهنَع  َیِمَع  اَّمَع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  َکـَل  ُهَّللا 
َْنیَأ ْنِم  ُْتلُقَف  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُهَمْحَر  َو  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َلاَقَف  ِلوُّطلِاب  ِناَْـنیَع  َُهل  ِهَماَْـقلا  ُدـیِدَم  ِهَماَْـهلا  ُمیِظَع  ٌْخیَـش  َعَلَط  ْنَأ  اَْـنِثَبل 

َکَّنَثِّدَـحَُأل ِهَّللا  َوَف  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  اَذَـه  ُلوُقَت  َِمل  َلاَقَف  َْتنَأ  ُخـْیَّشلا  َْسِئب  ُْتلُقَف  َماَنَْألا  َلاَق  ُدـیُِرت  َْنیَأ  َو  ُْتلُقَف  ِماَنَْألا  َنِم  َلاَق  ُنیِِعل  اَـی  َْتلَْبقَأ 
َیلِإ ِیتَئیِطَِخب  ُتْطَبَه  اََّمل  ُهَّنِإ  ْمَعَن  َلاَق  ٌِثلاَث  اَمُکَْنَیب  اَم  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِنَع  َْکنَع  ُنیِِعل  اَی  ُْتلُقَف  ٌِثلاَث  اَنَْنَیب  اَم  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِنَع  یِّنَع  ٍثیِدَِـحب 

یَقْـشَأ َوُه  ْنَم  ُْتقَلَخ  ْدَـق  یََلب  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُهَّللا  یَحْوَأَف  یِّنِم  یَقْـشَأ  َوُه  ًاْقلَخ  َْتقَلَخ  َُکبَـسْحَأ  اَم  يِدِّیَـس  َو  یَِهلِإ  ُْتیَداَن  ِهَِعباَّرلا  ِءاَمَّسلا 
ٌِکلاَم ِیب  َقَلَْطناَف  یِّنِم  یَقْـشَأ  َوُه  ْنَم  ِینِرَأ  ُلوُقَی  َو  َماَلَّسلا  َْکیَلَع  ُأَْرقَی  ُماَلَّسلا  ُْتلُقَف  ٍِکلاَم  َیلِإ  ُْتقَلَْطناَف  ُهَکیُِری  ٍِکلاَم  َیلِإ  ِْقلَْطناَـف  َکـْنِم 
ِقَبَّطلا َیلِإ  ِیب  َقَلَْطنا  َُّمث  ْتَأَدَـهَف  ِیئَدـْها  اََهل  َلاَقَف  ًاِکلاَم  ْتَلَکَأ  َو  ِیْنتَلَکَأ  ْدَـق  اَهَّنَأ  ُْتنَنَظ  ُءاَدْوَس  ٌراـَن  ْتَجَرَخَف  یَلْعَأـْلا  َقَبَّطلا  َعَفَرَف  ِراَّنلا  َیلِإ 
ُجُرْخَت ٍراَن  ُّلُک  َو  ِِعباَّسلا  ِقَبَّطلا  َیلِإ  ِیب  َقَلَْطنا  ِنَأ  َیلِإ  ْتَدَمَخَف  يِدِمْخا  اََهل  َلاَقَف  ًایْمَح  ُّدَشَأ  َو  ًاداَوَس  َْکِلت  ْنِم  ُّدَشَأ  َیِه  ٌراَن  ْتَجَرَخَف  ِیناَّثلا 

َّیَْنیَع یَلَع  َّيَدَی  ُْتعَـضَوَف  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُهَقَلَخ  اَم  َعیِمَج  َو  ًاِکلاَم  ْتَلَکَأ  َو  ِیْنتَلَکَأ  ْدَق  اَهَّنَأ  ُْتنَنَظ  ٌراَن  ْتَجَرَخَف  َیلوُْألا  َنِم  ُّدَـشَأ  َیِه  ٍقَبَط  ْنِم 
اَمِِهقاَنْعَأ ِیف  ِْنیَلُجَر  ُْتیَأَرَف  ْتَدَـمَخَف  اَـهَرَمَأَف  ِمُوْلعَْملا  ِْتقَْولا  َیلِإ  َدَـمْخَت  َْنل  َکَّنِإ  َلاَـقَف  ُتْدَـمَخ  اَّلِإ  َو  َدَـمْخَت  ْنَأ  ُکـِلاَم  اَـی  اَـهُْرم  ُْتُلق  َو 

َْتأَرَق اَم  َو  َأ  َلاَقَف  ِناَذَـه  ْنَم  ُِکلاَم  اَی  ُْتلُقَف  اَِهب  اَمُهَنوُعَمْقَی  ِناَریِّنلا  ُعِماَقَم  ْمُهَعَم  ٌمْوَق  اَمِهِـسوُءُر  یَلَع  َو  ُقْوَف  َیلِإ  اَِهب  َنیِقَّلَعُم  ِناَریِّنلا  ُلِساَلَس 
ِناَذَه َلاَقَف  ٍِّیلَِعب  ُُهتْرَصَن  َو  ُُهتْدَّیَأ  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ٍماَع  ْیَْفلَِأب  اَْینُّدلا  ُهَّللا  َُقلْخَی  ْنَأ  َْلبَق  ُُهتْأَرَق  ْدَق  ُْلبَق  ُْتنُک  َو  ِشْرَْعلا  ِقاَس  یَلَع 

. ْمِهیِِملاَظ َْوأ  َِکَئلوُأ  ِءاَدْعَأ  ْنِم 
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هب يزور  دندومرف : هک  دیامرف : یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ار يزیچ  دینادرگ  نشور  امش  يارب  دنوادخ  تفگ : ینیب ؟ یم  مه  وت  مینیب  یم  نم  ار  هچ  نآ  متفگ : وا  هب  دوب . نم  اب  مه  ربنق  متفر , ارحص 

دنوادـخ نینوملاریما !  ای  هن , دـنتفگ : دـینیب ؟ یم  مه  امـش  منیب , یم  نم  ار  هچنآ  ام , نارای  يا  متفگ : سپـس  مناوتان . نآ  ندـید  زا  نم  هک 
. میتسه زجاع  نآ  ندید  زا  ام  هک  ار  يزیچ  دینادرگ  نشور  امش  يارب 

ار وا  مالک  دینـش  دیهاوخ  منیب و  یم  نم  هک  نانچمه  ار  وا  دید  دیهاوخ  دیرفآ . ار  نارادـناج  تفاکـش و  ار  هناد  هک  یـسک  هب  مسق  متفگ :
لوط تهج  رد  شنامـشچ  هک  هدیـشک  یتماق  اب  گرزب  يا  هثج  اب  يریپ  هک  میدوب  هدرکن  گـنرد  یکدـنا  زونه  مونـش . یم  نم  هک  ناـنچ 

؟ نیعل يا  يدمآ  اجک  زا  دندومرف : ترضح  نینموملاریما .! ای  داب  امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  تفگ : دش و  رهاظ  دوب .

ای تفگ : یتـسه . يدـب  ریپ  هچ  متفگ : اـهناسنا ) هسوـسو  ءاوـغا و  يارب   ) مدرم دزن  تفگ : يور ؟ یم  اـجک  هب  متفگ : مدرم , دزن  زا  تـفگ :
مهاوخ نایب  امـش  يارب  مدیـسرپ  لجوزع  دنوادخ  زا  هک  ار  دوخ  زا  ییارجام ) و   ) ثیدح مسق  ادـخ  هب  ییوگ . یم  نینچ  ارچ  نینموملاریما 

. دوبن یموس  صخش  ام  نیب  هک  درک 

دوخ هانگ  رثا  رد  هک  یماگنه  يرآ , تفگ : دوبن ؟ یموس  صخش  امش  نیب  يدیسرپ و  لجوزع  يادخ  زا  هک  دوخ  ثیدح  نیعل  يا  متفگ :
( رت تخبدـب   ) رت یقـش  نم  زا  یقلخ  هک  مدرک  یمن  نامگ  نم ! ياـقا  دیـس و  ادـخ و  يا  هک  مداد  رد  ادـن  مدـمآ  دورف  مراـهچ  نامـسآ  هب 

یم ناطیـش  . ) دـهد ناشن  وت  هب  ار  وا  اـت  منهج  نزاـخ  دزن  ورب  ما . هدـیرفآ  مه  رت  یقـش  وت  زا  يرآ  دومرف : یحو  دـنوادخ  ؟ یـشاب هدـیرفآ 
هارمه نزاخ  یهد . ناشن  نم  هب  ار  نم  زا  رت  یقش  دیامرف : یم  هدناسر  مالـس  وت  هب  لاعتم  دنوادخ  متفگ : متفر و  کلام  دزن  هاگنآ  دیوگ )

ار نزاخزین  ارم و  اعطق  هک  مدرک  نامگ  دـش . جراخ  نآ  زا  گنر  هایـس  یـشتآ  دز . رانک  ار  نآ  هقبط  نیرتالاب  هدـمآ و  شتآ  يوس  هب  نم 
. دیعلب دهاوخ 
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. دش جراخ  یلوا  شتآ  زا  رت  نازوس  رت و  هایـس  یـشتآ  میتفر . مود )  ) یناث هقبط  هب  سپـس  تفرگ . مارآ  ریگب . مارآ  تفگ : شتآ  هب  نزاخ 
یلبق ییالاب و  هقبط  زا  رتدیدش  دش . جراخ  هک  هقبط  ره  زا  شتآ  میتفر . متفه  هقبط  هب  نیا  ات  دش  شوماخ  شاب . شوماخ  تفگ : زین  نآ  هب 

و متـشاذگ . ممـشچ  يور  ار  دوخ  تسد  دیعلب . دهاوخ  ار  ادـخ  تاقولخم  همه  منهج و  نزاخ  نم و  اعطق  متـشادنپ  یم  هک  يروط  هب  دوب .
دش و یهاوخن  شوماخ  مولعم  تقو  ات  وت  تفگ : باوج  رد  نزاخ  دش . مهاوخ  شوماخ  نم  الا  نک و  شوماخ  ار  شتآ  نزاخ ، يا  متفگ :

. دش شوماخ  شتآ  وا  روتسد  بسح  رب  سپس 

شتآ ياهزرگ  اب  یهورگ  ود  نآ  رـس  يالاب  رب  دندوب . نازیوآ  نادب  الاب  زا  هک  دوب  شتآ  زا  ییاهریجنز  ناشندرگ  رد  هک  مدید  ار  رفن  ود 
تقلخ زا  لبق  لاس  رازه  ود  هک  یلاح  رد  يا ! هدناوخن  شرع  قاس  رب  رگم  تفگ : دنتسیک ؟ ود  نیا  نزاخ  يا  متفگ : دندز . یم  ناشرس  رب 

هک تسا  وا  هداتسرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  تسین . هناگی  يادخ  زج  ییادخ  تسا : هتـشون  نآ  رب  هک  يا  هدناوخ  ار  نآ  ایند 
یلص دمحم  ترـضح   ) راوگرزب ود  نیا  نانمـشد  زا  ود  نیا  تفگ : کلام  سپـس  مهد . یم  ددم  يرای و  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  دوجو  هب 

. دنتسه ناشیا  یمارگ  نادناخ  و  مالسلا ) هیلع  نینموملاریما  هلآو و  هیلع  هللا 

316 ص : ج 8 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب  صاصتخا ص108 - 

تفالخ نابصاغ  نعاطم 

َّنَم َُّمث  ُهَدیِحْوَت  اَنَفَّرَع  ْنَِأب  اَْنیَلَع  َّنَم  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ْنَع 
َِکلَذـِب ُدـیُِرن  اَمَّنِإ  َو  ْمُکِّوُدَـع  ْنِم  ُأَّرَبَتَن  َو  ْمُکاَّلَوَتَن  ِْتیَْبلا  َلـْهَأ  ْمُکِّبُِحب  اَـنَّصَتْخا  َُّمث  َِهلاَـسِّرلِاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ٍدَّمَحُِمب  اـَنْرَْرقَأ  ْنَأـِب  اَْـنیَلَع 

َُهل َلاَقَف  َلاَق  ِِهب  َُکتْرَبْخَأ  اَّلِإ  ٍء  ْیَش  ْنَع  ِیُنلَأْسَت  َال  ِهَّللا  َوَف  ِیْنلَس  مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  ُْتیَکَبَف  ُْتقَقَر  َو  َلاَق  ِراَّنلا  َنِم  اَنِـسُْفنَأ  َصاَلَخ 
َهَمِطاَف اَعَنَم  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِباَتِک  ِیف  اَنَّقَح  اَناَمَلَظ  َلاَق  ِْنیَلُجَّرلا  ِنَع  ِینْرِّبَخ  ُْتُلق  َلاَق  َکَْلبَق  ٍقُولْخَِمل  اََهلاَق  ُُهتْعِمَـس  اَم  َنَیْعَأ  ُْنب  ِِکلَْملا  ُْدبَع 

. اَمِهِروُهُظ َءاَرَو  ِهَّللا  َباَتِک  اَذَبَن  َو  ِهِْفلَخ  َیلِإ  َراَشَأ  َو  َلاَق  ِمْوَْیلا  َیلِإ  اَمُهُْملُظ  يَرَج  َو  اَهِیبَأ  ْنِم  اَهَثاَریِم  مالّسلا  اهیلع 
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یگناگی اب  هک  داهن  ّتنم  ام  رب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  انامه  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : یم  هَّللا  دبع  یبا  نب  نمحرلا  دبع 
هژیو امـش  نادناخ  یتسود  هب  ار  ام  سپـس  میدرک و  رارقا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  تلاسر  هب  داهن و  ّتنم  ام  رب  درک و  نامانـشآ  دوخ 
ّتقر ارم  دـیوگ : یم  وا  . میناهرب شتآ  زا  ار  دوخ  میهاوخ  یم  هار  نیا  زا  میرازیب و  ناتنانمـشد  زا  میوریپ و  رادتـسود و  ار  امـش  دـینادرگ .

..... مهد ربخ  وت  هب  هکنآ  زج  یسرپن  يزیچ  زا  ادخب  هک  سرپب  نم  زا  دومرف : نم  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  سپ  متسیرگ . تفرگ و 

تـشاد رّرقم  اـم  يارب  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  هک  یّقح  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما  هد . ربـخ  ( رمعو رکبوـبا   ) درم ود  نآ  زا  نم  هب  مدرک  ضرع 
تراشا شیوخ  رـس  تشپ  هب  دوخ  تسد  اب  سپـس  دندیزرو ، غیرد  وا  زا  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ثاریم  دـندوبر و  ام  زا  متـس  هب  سمخ ]  ]

. دنتخادنا ناشرس  تشپ  ار  ادخ  نآرق  دومرف : درک و 

ثیدح 74  140 ص : یفاک ، هضور  همجرت  یفاک /  تشهب 

نعل يربت و  هرابرد  تایاور 

شاب رازیب  ود  نآزا 

ِْنیَذَـه ُْرمَأ  ِیل  ْشَْرُفی  َْمل  َو  َتْوَْملا ، َِوأ  َتْوَْـفلا  َکـْیَلَع  َو  َّیَلَع  ُفَّوَـخَتَأ  یِّنِإ  ْهاَّمَع ! اَـی  ٍدَّمَُحم : ِْنب  ِرَفْعَِجل  ُْتُلق  َلاَـق : ِطَـقْرَْألا ، ِهیِخَأ  ِْنبا  ِنَع 
.. اَمُْهنِم ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  َئَِرب  اَمُْهنِم ، ْأَْربا  ُماَلَّسلا : ِْهیَلَع  . ٌرَفْعَج ِیل  َلاَقَف  ِْنیَلُجَّرلا .؟

هدرکن نشور  نم  ياربار  ( رمعورکبابا ) ود نیا  لاح  یلودیورب  ایند  زا  امشای  مریمب  مسرت  یم  : درک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  يوار 
. دنرازیباهنآزاربمایپو ادخ  ، شابرازیبود نآزا  : دومرف ترضح  . دیشاب

راحب ج30ص384

تسا بجاو  تیبلا  لها  نانمشد  زا  يرازیب 
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َُهباَـجِح اوُکَتَه  َو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ٍدَّمَُحم  َلآ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َنِم  َو  ٌهَبِجاَو  ْمِِهئاَدـْعَأ  ْنِم  ُهَءاَرَْبلا  َو  ٌهَبِجاَو  ْمَُهل  ُهَیاـَلَْولا  َو  ِهَّللا  ِءاَِـیلْوَأ  ُّبُح  ...
َهَّنُـس اوُرَّیَغ  َو  َْملُّظلا  اوُسَّسَأ  َو  اَِهْتَیب  ِقاَرْحِِإب  اوُّمَه  َو  اَمُهَقوُقُح  اَهَجْوَز  َو  اَهُوبَـصَغ  َو  اَهَثاَریِم  اَهوُعَنَم  َو  َكَدَـف  مالـسلااهیلع  َهَمِطاَف  ْنِم  اوُذَـخَأَف 

َو ْمِِهلَّوَأ  ْمِهِّلُک  ِرْوَْجلا  ِهَداَق  َو  ِلاَلَّضلا  ِهَِّمئَأ  ِمَالْزَْألا  َو  ِباَْصنَْألا  َنِم  ُهَءاَرَْبلا  َو  ٌهَبِجاَو  َنِیقِراَْـملا  َو  َنیِطِـساَْقلا  َو  َنِیثِکاَّنلا  َنِم  ُهَءاَرَْبلا  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر 
ِهَلَتَق ِعیِمَج  ْنِم  ُهَءاَرَْبلا  َو  ٌهَبِجاَو  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِِلتاَق  َدوُمَث  ِهَقاَن  ِِرقاَع  ِقیِقَش  َنیِرِخْآلا  َو  َنِیلَّوَْألا  یَقْـشَأ  ْنِم  ُهَءاَرَْبلا  َو  ٌهَبِجاَو  ْمِهِرِخآ 

ِّیِسِراَْفلا َناَْملَس  ِْلثِم  ٌهَبِجاَو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ْمِهِِّیبَن  َدَْعب  اُولِّدَُبی  َْمل  َو  اوُرِّیَُغی  َْمل  َنیِذَّلا  َنِینِمْؤُْمِلل  ُهَیَالَْولا  َو  ٌهَبِجاَو  مالـسلا  مهیلع  ِْتیَْبلا  ِلْهَأ 
ِْنب ِمَْثیَْهلا  ِیبَأ  َو  ِناَمَْیلا  ِْنب  َهَْفیَذُـح  َو  ِّيِراَْصنَْألا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِِرباَـج  َو  ٍرِـساَی  ِْنب  ِراَّمَع  َو  ِّيِدـْنِْکلا  ِدَوْسَأـْلا  ِْنب  ِداَدـْقِْملا  َو  ِّيِراَـفِْغلا  ٍّرَذ  ِیبَأ  َو 
ِیبَأ َو  ِْنیَتَداَهَّشلا  ِيذ  ٍِتباَث  ِْنب  َهَْمیَزُخ  َو  ِِتماَّصلا  ِْنب  َهَداَبُع  َو  ِِتماَّصلا  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  َو  ِّيِراَْـصنَْألا  َبوُّیَأ  ِیبَأ  َو  ٍْفیَنُح  ِْنب  ِلْهَـس  َو  ِناَـهِّیَّتلا 

... هَبِجاَو ْمُهاَدُِهب  َو  ْمِِهب  َنیِدَتْقُْملا  َو  ْمِهِعاَْبتَِأل  ُهَیَالَْولا  َو  ْمِِهْلِعف  َْلثِم  َلَعَف  َو  ْمُهَوَْحن  اََحن  ْنَم  َو  ِّيِرْدُْخلا  ٍدیِعَس 

يرازیب تسا و  مزال  اهنآ  تیالو  تسا  بجاو  ادخ  يایلوا  یتسود  : دومرف هک  دـنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  شمعا  ربخ  رد 
زا هدومن و  کته  ار  ناشیا  تمرح  دـنا و  هدرک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  لآب  متـس  هک  یناسک  زا  مه  تسا و  بجاو  اهنآ  نانمـشد  زا 

يارب شـشوک  دـنا و  هدرک  بصغ  ار  شرهوش  وا و  قـح  هتـشادزاب و  شثاریم  زا  ار  وا  دـنا و  هتفرگ  ار  كدـف  مالّـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف 
تسا و مزال  نیفرحنم  نارگمتس و  نانکش و  نامیپ  زا  يرازیب  دنداد و  رییغت  ار  ربمایپ  تنـس  هداهن  ار  ملظ  داینب  دندرک و  شا  هناخ  نتخوس 

نینچمه تسا  مزـال  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هدنـشک  دومث  رتش  هدـننک  یپ  ياـتمه  ناگدـنیآ  ناگتـشذگ و  درف  نیرت  یقـش  زا  يرازیب 
. تسا بجاو  تیب  لها  ناگدنشک  مامت  زا  يرازیب 
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یسراف ناملس  دننام  تسا  مزال  دنا  هدرواین  دوجوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  سپ  یلیدبت  رییغت و  هک  ینینمؤم  تیالو  و 
لهس ناهیتلا و  نب  مثیهلا  یبا  نامی و  نب  هفیذح  يراصنا و  هَّللا  دبع  نب  رباج  رسای و  نب  رامع  يدنک و  دوسا  نب  دادقم  يرافغ و  رذ  وبا  و 
سک ره  يردخ و  دیعس  یبا  نیتداهشلا و  وذ  تباث  نب  همیزخ  تماص و  نب  هدابع  تماص و  نب  هَّللا  دبع  يراصنا و  بویا  وبا  فینح و  نب 

. تسا بجاو  مزال و  ناشتیاده  ناشیاب و  ناگدننکادتقا  ناوریپ و  تیالو  اهنآ و  هیبش  شرادرک  دشاب و  هتفر  اهنیا  هار  زا 

608 ص : ج 2 ، لاصخلا ،

. دیوجیمن يرازیب  ام  نانمشد  زا  هک  یسک  دیوگیم  غورد 

ْنِم ْأَّرَبَتَی  َْمل  َو  اَنَتَّبَحَم  یَعَّدا  ِنَم  َبَذَـک  َتاَْهیَه  َلاَق  ْمُکِّوُدَـع  ْنِم  ِهَءاَرَْبلا  ِنَع  ُفُعْـضَی  ُهَّنَأ  اَّلِإ  ْمُکِیلاَُوی  ًاـناَُلف  َّنِإ  مالـسلا  هیلع  ِقِداَّصِلل  َلـِیق  َو 
 . اَنِّوُدَع

امـش نانمـشد  زا  تئارب  رد  اما  دراد  لد  رد  ار  امـش  تبحم  هک  تسا  یـصخش  انامه  تشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  یـصخش 
ام نانمـشد  زا  اما  تسام  رادتـسود  دنک  یم  نامگ  هک  یـسک  دیوگیم  غورد  دـندومرف : خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . فیعض 

. دیوج یمن  تئارب 

640 ص : ج 3 ، تافرطتسملا ،) و   ) يواتفلا ریرحتل  يواحلا  رئارسلا 

تیبلا لها  نانمشد  نعل  شزرا 

ُْهنَع َنوُْفنَی  ُُهلوُدُـع ، ٍفَلَخ  ِّلُک  ْنِم  َْملِْعلا  اَذَـه  ُلِمْحَی  : هلآو هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  اَـمَک  ْمُه  َنیِذَِّلل  َیبوُط  مالّـسلا  هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَـق 
 . َنِیلِهاَْجلا َلیِوْأَت  َو  َنِیلِْطبُْملا  َلاَِحْتنا  َو  َنِیلاَْغلا ، َفیِرْحَت 
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ِیلاَح َْفیَکَف  ْمِْهیَلَع ، َنْعَّللا  َو  ْمُِکئاَدـْعَأ ، ْنِم  َهَءاَرَْبلا  اَّلِإ  ُِکْلمَأ  ُتَْسل  َو  ْمُِکتَرُْـصن ، ْنَع  ِینَدَِـبب  ٌزِجاَع  یِّنِإ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَـی  ٌلُـجَر : َُهل  َلاَـقَف 
َفُعَـض ْنَم  َلاَق : ُهَّنَأ ]   ] هلآو هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  مالّـسلا ،  هیلع  ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ِیبَأ ، ِینَثَّدَـح  مالّـسلا :  هیلع  ُقِداَّصلا  َُهل  َلاَقَف 

ًانَْعل اَنَءاَدْعَأ  ُلُجَّرلا  اَذَه  َنََعل  اَمَّلُکَف  ِشْرَْعلا ، َیلِإ  يَرَّثلا  َنِم  ِكاَْلمَْألا  َعیِمَج  ُهَتْوَص  ُهَّللا  َغََّلب  اَنَءاَدْعَأ ، ِِهتاَوَلَخ  ِیف  َنَعَلَف  ِْتیَْبلا ، َلْهَأ  اَِنتَرُْصن  ْنَع 
. َلَعََفل ُْهنِم  َرَثْکَأ  یَلَع  َرَدَق  َْول  َو  ِهِعْسُو ، ِیف  اَم  َلََذب  ْدَق  يِذَّلا  اَذَه ، َكِْدبَع  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  اُولاَقَف : اْوَّنَث - َُّمث  ُُهنَْعلَی ، ْنَم  اُونَعَلَف  ُهوُدَعاَس 

َْنیَفَطْـصُْملا َنِم  يِْدنِع  ُُهْتلَعَج  َو  ِحاَوْرَْألا ، ِیف  ِهِحوُر  یَلَع  ُْتیَّلَـص  َو  ْمُکَءاَِدن ، ُْتعِمَـس  َو  ْمُکَءاَعُد ، ُْتبَجَأ  ْدَـق  َیلاَعَت : ِهَّللا  ِلَِبق  ْنِم  ُءاَدِّنلا  اَذِإَف 
 . ِرایْخَْألا

نارگداد ار  شناد  نیا  :» دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـننانچ  اهنآ  هک ؛ یناسک  لاحب  اشوخ  : دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  مامإ 
نیا رد  دـنزاس ».! رود  نآ ، زا  ار  نالهاج  لیوأت  و  نایارگچوپ ! غورد  ياعّدا  و  ناـیلاغ ! نارـسدوخ و  فیرحت  هک ؛ دـنا ، لـماح  یلـسن  ره 

ار اهنآ  نعل  و  امـش ! نانمـشد  زا  يرازیب  زج  و  مزجاع ! امـش  يرای  زا  مندب  هطـساوب  نم ، هَّللا ! لوسر  نبا  ای  : تفگ بانج  نآب  يدرم  هظحل ،
یّلص ادخ  لوسر  هک ، دومن  ثیدح  شّدج  زا  شردپ  زا  مردپ  : دومرف واب  مالّسلا  هیلع  قداص  مامإ  ؟ تسا هنوگچ  ملاح  سپ ؛ متسین ! کلام 

، تخادرپ ام  نانمـشد  نعلب  شیوخ  ياهتولخ  ناهن و  رد  و  دـش ! ناوتان  زجاع و  تیب - لهأ  ام - يرای  زا  هک ؛ یـسک  : دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا 
ار وا  دومن ، یّـصاخ  نعل  ار  ام  نانمـشد  درم ، نیا  هک ؛ نامز  ره  و  دیناسر ! یهلا - شرع  ات  نیمز  زا  ناگتـشرف - عیمجب  ادخ ، ار  وا  يادـص 
دنتخادرپ و یهلا ) درم   ) نیا يانث  هب  هاگنآ ؛ دندرک ! شنعل  زین ) نانآ   ) تسا لوغشم  هک  ره  نعلب  و  دندرک ! تدعاسم  يرای و  ناگتشرف ،) )
، نآ زا  شیب  رگا  و  دیشخب ! وت ) هار  رد   ) دوب شناکما  رد  هچنآ  هک ؛ يا  هدنب  تسرفب ! مالس ) و   ) تاولص دوخ ، هدنب  نیا  رب  اهلإ ! راب  : دنتفگ

. دادیم ماجنا  تشاد ، یئاناوت 
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- يو حور  رب  و  مدینش ! ار  ناتیادن  و  متشاد ! تسود  ار  امـش  ياعد  هقیقح ؛ : هک دسر  ارف  یئادن  ّلج ! ّزع و  يادخ  بناج  زا  ماگنه ؛ نیا  رد 
! مداد رارق  ناگزیکاپ  ناگدیزگرب و  رایخأ و  زا  مدوخ  دزن  ار  وا  و  مداتسرف ! مالس ) و   ) تاولص اهحور - رد 

49 ص : مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  باتکلا  هحتاف  ریسفت 

نعل باوث 

فلا فلا  نیعبس  هنع  یحم  هنـسح  فلا  فلا  نیعبـس  هل  هللا  بتک  هدحاو  هنعل  توغاطلا  تبجلا و  نعل  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
؛ کلذ لثم  هل  بتک  هدحاو  هنعل  امهنعلی  یسما  نم  هجرد و  فلا  فلا  نیعبس  هل  عفر  هنسح و 

هدنورپ زا  هانگ  نویلیم  داتفه  دـسیون و  یم  وا  يارب  هنـسح  نویلیم  داتفه  یلاعت  دـنوادخ  ار  توغاط  تبج و  دـنک  نعل  راب  کی  هک  یـسک 
ار ود  نآ  هک  یلاح  رد  درذگب  وا  رب  بش  زور و  هک  سک  نآ  ره  دیازفا و  یم  وا  تاجرد  رب  هجرد  نویلیم  داتفه  دـنکیم و  كاپ  شلامعا 

. دوش یم  هتشون  وا  يارب  تانسح  نامه  دنک  تنعل 

رودصلا ج2ص378 ءافش 

دینک راکشآ  اهنآ  زا  ار  دوخ  يرازیب 

َو ْمُْهنِم  َهَءاَرَْبلا  اوُرِهْظَأَف  يِدـَْعب  ْنِم  ِعَدـِْبلا  َو  ِْبیَّرلا  َلْهَأ  ُْمْتیَأَر  اَذِإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَـق  َلاَـق  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع 
ُِبتْکَی ْمِهِعَِدب  ْنِم  اوُمَّلَعَتَی  َال  َو  ُساَّنلا  ُمُهَرَذْحَی  َو  ِماَلْـسِْإلا  ِیف  ِداَسَْفلا  ِیف  اوُعَمْطَی  اَْلیَک  ْمُهُوتِهَاب  َو  َهَعِیقَْولا  َو  ْمِهِیف  َلْوَْقلا  َو  ْمِهِّبَـس  ْنِم  اوُِرثْکَأ 

. ِهَرِخْآلا ِیف  ِتاَجَرَّدلا  ِِهب  ْمَُکل  ْعَفْرَی  َو  ِتاَنَسَْحلا  َِکلَِذب  ْمَُکل  ُهَّللا 

دیدـید ار  تعدـب  بیر و  لها  نم  زا  سپ  هاگره  تسا :  هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـندومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
هک دینک  هفخ  لیلد  ناهرب و  اب  ار  اهنآ  و  دیئوگ ، دب  اهنآ  هرابرد  و  دـیهد ، مانـشد  اهنآ  هب  رایـسب  و  دـینک ، راکـشآ  اهنآ  زا  ار  دوخ  يرازیب 
دای ار  اهنآ  ياهتعدب  دننک و  يرود  اهنآ  زا  مدرم  هجیتن  رد  و  دننک ، عمط  مالـسا  رد  داسفب  دنناوتن  دننک و  ههبـش  ءاقلا  مدرم  لد  رد  دنناوتن 

. درب الاب  ترخآ  رد  ار  امش  تاجرد  دسیونب و  تاجرد  تانسح و  امش  يارب  راک  نیا  ربارب  رد  دنوادخ  و  دنریگن ،
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تیاور 4  83  : هحفص دلج 4  یفاک  لوصا 

يربت اب  هارمه  یلوت 

ُِّیلَع اَی  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِیل  َلاَق  َلاَق : مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ْنَع  ِِهئاـَبآ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِشَمْعَأـْلا  َناَْمیَلُـس  ْنَع 
ُْجَوز َْتنَأ  ُِّیلَع  اَی  َنیِِقباَّسلا  ُلَْضفَأ  َو  َنیِقیِّدِّصلا  ُْریَخ  َو  َنیِِّیبَّنلا  ِْملِع  ُثِراَو  َو  َنیِّیِـصَْولا  ُدِّیَـس  َْتنَأ  ُِّیلَع  اَی  َنیِقَّتُْملا  ُماَمِإ  َو  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َْتنَأ 

َو َكاَّلَوَت  ْنَم  َهَّنَْجلا  َبَجْوَتْسا  َنیِعَمْجَأ  ِساَّنلا  یَلَع  يِدَْعب  ُهَّجُْحلا  َو  َنِینِمْؤُْملا  َیلْوَم  َْتنَأ  ُِّیلَع  اَی  َنِیلَسْرُْملا  ِْریَخ  ُهَفِیلَخ  َو  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ِهَدِّیَس 
َِکلَذ َِلُبق  اَم  ٍماَع  َْفلَأ  َهَّللا  َدَبَع  ًاْدبَع  َّنَأ  َْول  ِهَّیِرَْبلا  ِعیِمَج  یَلَع  ِیناَفَطْـصا  َو  ِهَُّوبُّنلِاب  ِینَثََعب  يِذَّلا  َو  ُِّیلَع  اَی  َكاَداَع  ْنَم  ِراَّنلا  َلوُخُد  َبَجْوَتْـسا 

ِینَرَبْخَأ َِکلَذـِب  َكِدـْلُو  ْنِم  ِهَِّمئَْألا  ِءاَدـْعَأ  َو  َِکئاَدـْعَأ  ْنِم  ِهَءاَرَْبلِاب  اَّلِإ  ُلَبُْقت  َال  َکَتَیَالَو  َّنِإ  َو  َكِدـْلُو  ْنِم  ِهَِّمئَأـْلا  ِهَیاـَلَو  َو  َکـِتَیَالَِوب  اَّلِإ  ُْهنِم 
. ْرُفْکَْیلَف َءاش  ْنَم  َو  ْنِمُْؤْیلَف  َءاش  ْنَمَف  ُلِیئَْربَج ع 

: دـندومرف ترـضح  هک  دـندومرف  لقن  نینموملاریما  زا  ناشناردـپ  زا  ناشیا  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـنک  یم  لـقن  شمعا  ناـمیلس 
. یتسه ناراگزیهرپ  ماما  نانموم و  يادتقم  ریما و  وت  یلعای !  : دومرف نم  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

. یتسه نیرترب  نازاتشیپ  نایم  رد  و  نیرتهب , نیقیدص  هاگیاج  رد  و  ناربمایپ , شناد  هدنرب  ثرا  هب  ءایصوا و  رورس  اقآ و  وت  یلع !  ای 

. یتسه ادخ  ناربمغیپ  زا  ربمغیپ  نیرتهب  نیشناج  ناهج و  نانز  رورس  هدیس و  رسمه  وت  یلع !  ای 

ره تسوا و  يارب  زا  تشهب  وت  زا  دنک  تیعبت  هک  یـسک  یتسه . نامدرم  مامت  رب  نم  زا  دـعب  ادـخ  تجح  نامیا و  لها  يالوم  وت  یلع !  ای 
. تسا خزود  شتآ و  بجوتسم  دنک  ینمشد  وت  اب  سک 
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قح تدابع  لاس  رازه  ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدـنب  رگا  دـیزگرب  مدرم  مامت  رب  ارم  درک و  ثوعبم  توبن  هب  ارم  هک  یـسک  نآ  هب  مسق  یلع ! ای 
هتفریذـپ مه  وت  تیالو  و  دـشاب . وت  نادـنزرف  زا  ناـماما  تیـالو  وت و  تیـالو  اـب  هارمه  هک  نیا  رگم  دوشیمن  هتفریذـپ  وا  زا  درک  ار  یلاـعت 

هداد ربخ  رما  نیا  هب  ارم  لیئاربج  و  دـشاب . وت  نادـنزرف  زا  ناماما  نانمـشد  وت و  نانمـشد  زا  يرازیب  تئارب و  اب  هارمه  هک  نیا  رگم  دوشیمن 
(29/ فهک  ) دزرو رفک  دهاوخ  یم  سک  ره  دروایب و  نامیا  دهاوخ  یم  سک  ره  : تسا

راونالاراحب ج27ص63ح22

مالسلا هیلع  نینموملاریما  هریس  رد  نعل 

ُوبَأ َو  ٍداَیِز  ِْنب  ِلْهَـس  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِماَلَـس  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍمِشاَه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ُْنب  ُِّیلَع 
َو ٍِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق  ِّیِمِشاَْهلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِماَلَـس  ْنَع  ٍطاَبْـسَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ًاعیِمَج  َناَّسَح  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُّيِرَعْـشَْألا  ٍِّیلَع 

مالسلا هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َیلِإ  ٌشاَدِخ  َُهل  ُلاَُقی  ِْسیَْقلا  ِْدبَع  ْنِم  اًلُجَر  ُْرَیبُّزلا  َو  ُهَْحلَط  َثََعب  َلاَق : مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُْهنِم  ُُهتْعِمَـس  ْدَق 
ْنِم َِعنَتْمَت  ْنَأ  ْنِم  اَنِـسُْفنَأ  ْنِم  اَِنتَرْـضَِحب  ْنَم  َُقثْوَأ  َْتنَأ  َو  ِهَناَهِْکلا  َو  ِرْحِّسلِاب  ِِهْتَیب  َلـْهَأ  َو  ُُهفِْرعَن  اَّنُک  اَـم  َلاَـط  ٍلُـجَر  َیلِإ  َکـُثَْعبَن  اَّنِإ  َُهل  ـالاَق  َو 

َساَّنلا ُعَدْخَی  ِیتَّلا  ِباَْوبَْألا  َنِم  َو  ُْهنَع  َِکلَذ  َکَّنَرِـسْکَی  اَلَف  يَوْعَد  ِساَّنلا  ُمَظْعَأ  ُهَّنَأ  ْمَلْعا  َو  ٍمُوْلعَم  ٍْرمَأ  یَلَع  ُهَفِقَت  یَّتَح  اََنل  ُهَّجاَُحت  ْنَأ  َو  َِکلَذ 
ُلْخَت َال  َو  ًانْهُد  َال  َو  اًلَسَع  َُهل  َّسَمَت  َال  َو  ًاباَرَـش  َُهل  ْبَرْـشَت  َال  َو  ًاماَعَط  َُهل  ْلُکْأَت  اَلَف  َلُجَّرلا  َِیلاَُخی  ْنَأ  َو  ُنْهُّدلا  َو  ُلَسَْعلا  َو  ُباَرَّشلا  َو  ُماَعَّطلا  اَِهب 

اَلَف ِْهَیلِإ  َتْسَلَج  اَذِإَف  ِناَْطیَّشلا  ِدـْیَک  َو  ِهِدـْیَک  ْنِم  ِهَّللِاب  ْذَّوَعَت  َو  ِهَرْخُّسلا  َهَیآ  ْأَْرقاَف  ُهَْتیَأَر  اَذِإَف  ِهَّللا  ِهَکََرب  یَلَع  ِْقلَْطنا  َو  ُْهنِم  ُهَّلُک  اَذَـه  ْرَذْـحا  َو  ُهَعَم 
اَم َأ  ََکل  ِنَالوُقَی  َو  َهَعیِطَْقلا  َِکناَدِشاَُنی  َِهباَرَْقلا  ِیف  َکِّمَع  ْیَْنبا  َو  ِنیِّدلا  ِیف  َْکیَوَخَأ  َّنِإ  َُهل  ُْلق  َُّمث  ِِهب  ِْسنْأَتْـسَت  َال  َو  ِهِّلُک  َكِرََـصب  ْنِم  ُْهنِّکَُمت 

َْتعَّیَـض ٍلاَنَم  یَنْدَأ  َْتِلن  اَّمَلَف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ًادَّمَُحم  َّلَـج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َضَبَق  ُذـْنُم  َکـِیف - اـَنَِرئاَشَع  اَـنَْفلاَخ  َو  َکـَل  َساَّنلا  اَـنْکَرَت  اَّنَأ  ُمَْلعَت 
ْنَع َو  اَّنَع  َُکفِرْـصَی  َناَک  ْنَم  َّنَأ  َو  َکَنوُد  ِداَِلْبلا  َهَعَـس  َو  َکـْنَع  ِيْأَّنلا  یَلَع  اَنَتَرْدـُق  َو  َکـِیفاََنلاَْعفَأ  َْتیَأَر  ْدَـق  َُّمث  اـَنَءاَجَر - َْتعَطَق  َو  اَـنَتَمْرُح 

يِذَّلا اَمَف  اَْنیَلَع  ٌءاَعُد  َو  اََنل  ٌكاَِهْتنا  َْکنَع  اَنَغََلب  ْدَـق  َو  ِْنیَْنیَع  يِذـِل  ُحـْبُّصلا  َحَـضَو  ْدَـق  َو  اَّنِم  ًاْعفَد  َْکنَع  َفَعْـضَأ  َو  ًاعْفَن  ََکل  َّلَقَأ  َناَک  اَِنتَلِص 
َریِمَأ ٌشاَدِخ  یَتَأ  اَّمَلَف  َْکنَع  اَنُرِـسْکَی  َِکلَذ  َّنَأ  يَرَت  َو  ًانیِد  اََنل  َنْعَّللا  ُذِخَّتَت  َأ  ِبَرَْعلا  ِناَسُْرف  ُعَجْـشَأ  َکَّنَأ  يََرن  اَّنُک  ْدَقَف  َِکلَذ  یَلَع  َُکلِمْحَی 
َیلِإ َُهل  َراَشَأ  َو  ٍْسیَق  ِْدبَع  اَخَأ  اَی  اَنُهاَه  َلاَق  َو  َکِحَض  ُهَسْفَن  یِجاَُنی  َوُه  َو  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  ِْهَیلِإ  َرَظَن  اَّمَلَف  ُهاَرَمَأ  اَم  َعَنَص  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا 

َکََتلاَسِر يِّدَُؤت  َُّمث  ُنِهَّدَت  َو  ََکباَِیث  ُّلُحَت  َو  ُبَرْـشَت  َو  ُمَعْطَت  َْلب  َلاَق  ًَهلاَسِر  َْکَیلِإ  َيِّدَؤُأ  ْنَأ  ُدـیِرُأ  َناَکَْملا  َعَسْوَأ  اَم  َلاَقَف  ُْهنِم  ٍبیِرَق  ٍسِلْجَم 
َْکَیلِإ ُبَْرقَأ  َوُه  يِذَّلا  ِهَّللِاب  َكُدُْشنَأَف  َلاَق  ٌهَِیناَلَع  ِیل  ٍّرِـس  ُّلُک  َلاَق  َِکب  ُولْخَأَف  َلاَق  ٌهَجاَح  َتْرَکَذ  اَّمِم  ٍء  ْیَـش  َیلِإ  ِیب  اَم  َلاَق  ُْهلِْزنَأَف  ُرَْبنَق  اَی  ُْمق 

ْمَعَن َّمُهَّللا  َلاَق  َْکیَلَع  ُتْضَرَع  اَِمب  ُْرَیبُّزلا  َْکَیلِإ  َمَّدَقَت  َأ  ُروُدُّصلا  یِفُْخت  ام  َو  ُِنیْعَْألا  َهَِنئاخ  ُمَْلعَی  يِذَّلا  َِکْبلَق  َْنَیب  َو  َکَْنَیب  ِِلئاَْحلا  َکِسْفَن  ْنِم 
هیلع ٌِّیلَع  َلاَق  ْمَعَن  َّمُهَّللا  َلاَق  ِینَْتیَتَأ  اَذِإ  ُُهلوُقَت  ًاماَلَک  َکَمَّلَع  ْلَه  َهَّللا  َكُدُْـشنَأَف  َُکفْرَط  َکـَْیلِإ  َّدَـتْرا  اَـم  َکـُْتلَأَس - اَـم  َدـَْعب  َتْمَتَک  َْول  َلاَـق 

َنیِْعبَـس اَهَأَرَق  اَذِإ  یَّتَح  َأَطْخَأ  اَذِإ  ِْهیَلَع  ُحَتْفَی  َو  اَهُدِّدَُری  َو  اَهُرِّرَُکی  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َلَعَج  َو  اَهَأَرَقَف  اَهْأَْرقاَف  َلاَق  ْمَعَن  َلاَق  ِهَرْخُّسلا  َهَیآ  مالـسلا 
َلاَق ِهِدَِیب  یِسْفَن  يِذَّلا  َو  ِيإ  َلاَق  َّنَأَمْطا  َکَْبلَق  ُدِجَت  َأ  َُهل  َلاَق  َُّمث  ًهَّرَم  َنیِْعبَس  اَهِدُّدَرَِتب  ُهَْرمَأ  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  يَرَی  اَم  ُلُجَّرلا  َلاَق  ًهَّرَم 

َو ِنیِّدلا  ِیف  َياَوَخَأ  اَمُکَّنَأ  اَُمتْمَعَز  َنیِِملاَّظلا * َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنَِکل  َو  اَمُْکیَلَع  ًهَّجُح  اَمُکِقِْطنَِمب  یَفَک  اَمَُهل  ُْلق  َلاَقَف  ُهَرَبْخَأَف  ََکل  الاَق  اَمَف 
ْنِإَف ِنیِّدـلا  ِیف  َياَوَخَأ  اَمُکَّنِإ  اَمُُکلْوَق  اَّمَأ  َو  ِماَلْـسِْإلِاب  ُهَّللا  ُهَلَـصَو  اَم  اَّلِإ  ًاعوُطْقَم  ُبَسَّنلا  َناَک  ْنِإ  َو  ُهُرِْکنُأ  اَلَف  ُبَسَّنلا  اَّمَأَف  ِبَسَّنلا  ِیف  یِّمَع  اَْنبا 

اَمُِکئاَعِّدِاب اَُمْتیَرَْتفا  َو  اَُمْتبَذَک  ْدَـقَف  اَّلِإ  َو  ِنیِّدـلا  ِیف  اَمُکیِخَأ  ِیف  اَمُِکلاَْعفَِأب  ُهَْرمَأ  اَُمْتیَـصَع  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َباَتِک  اَُمْتقَراَف  ْدَـقَف  ِْنیَقِداَص  اَُمْتنُک 
َِکلَذ اَُمتْـضَقَن  ْدَقَف  ٍّقَِحب  ْمُهاَُمْتقَراَف  اَُمْتنُک  ْنِإَف  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ًادَّمَُحم  ُهَّللا  َضَبَق  ُذـْنُم  َساَّنلا  اَمُُکتَقَراَفُم  اَّمَأ  َو  ِنیِّدـلا  ِیف  َياَوَخَأ  اَمُکَّنَأ 

اَمُکَتَقْفَـص َّنَأ  َعَم  اَُمْتثَدْـحَأ  يِذَّلا  ِثَدَْـحلا  َعَم  اَـمُْکیَلَع  ِلِـطاَْبلا  َکـِلَذ  ُْمثِإ  َعَـقَو  ْدَـقَف  ٍلِـطاَِبب  ْمُهاَُـمْتقَراَف  ْنِإ  َو  ًاریِخَأ  َياَّیِإ  اَـمُِکقاَرِِفب  َّقَْـحلا 
ِینَفَرَص يِذَّلا  اَّمَأ  َو  ًاْئیَـش  ِینیِد  ْنِم  ِهَّللا  ِدْمَِحب  ِناَبیِعَت  َال  اَنَءاَجَر  َْتعَطَقَف  اَمُُکلْوَق  َِکلَذ  َو  اَُمتْمَعَز  اَْینُّدلا  ِعَمَِطل  اَّلِإ  ْنُکَت  َْمل  َساَّنلا  اَمُِکتَقَراَفُِمب 
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اَلَف ًاْئیَش  ِِهب  ُكِرْـشُأ  َال  یِّبَر  ُهَّللا  َوُه  َو  ُهَماَِجل  ُنوُرَْحلا  ُعَلْخَی  اَمَک  اَمُِکباَقِر  ْنِم  ِهِْعلَخ  یَلَع  اَمُکَلَمَح  َو  ِّقَْحلا  ِنَع  اَمُکَفَرَـص  يِذَّلاَف  اَمُِکتَلِـص  ْنَع 
َّنِإَف ِیئاَعُد  َو  ِینَْعل  ْنِم  اَمُُکبْرَه  َو  ِبَرَْعلا  ِناَسُْرف  ُعَجْـشَأ  یِّنِإ  اَمُُکلْوَق  اَّمَأ  َو  ِقاَفِّنلا  َعَم  ِكْرِّشلا  َمْسا  اَّقِحَتْـسَتَف  ًاْعفَد  َفَعْـضَأ  َو  ًاعْفَن  َّلَقَأ  َالوُقَت 
یِّنَِأب اَُمْتَیبَأ  اَذِإ  اَّمَأ  َو  ِْبلَْقلا  ِلاَمَِکب  ُهَّللا  َِینیِفْکَی  َّمَثَف  اَمُکَفاَوْجَأ  اَمُکاَرْحَـس  َأَلَم  َو  ِْلیَْخلا  ُدُوُبل  ْتَجاَم  َو  ُهَّنِـسَْألا  ِتَفَلَتْخا  اَذِإ  اًلَمَع  ٍِفقْوَم  ِّلُِـکل 

َو ٍَهلاَلَـض  یَلَع  ُهَمَد  ْکِفْـسا  َو  ٍهَْلِتق  ِّرَِـشب  َْرَیبُّزلا  ِصِْعقَأ  َّمُهَّللا  اَُمتْمَعَز  ٍهَرَحَـس  ٍمْوَق  ْنِم  ٌرِحاَس  ٌلُجَر  اَمُْکیَلَع  َوُعْدَـی  ْنَأ  ْنِم  اَعَزْجَت  اَـلَف  َهَّللا  وُعْدَأ 
ََکلوُسَر اَیَصَع  َو  َكاَیَـصَع  َو  اَمُهَتَداَهَـش  اَمَتَک  َو  َّیَلَع  اَیَرَْتفا  َو  ِیناَمَلَظ  اَناَک  ْنِإ  َِکلَذ  ْنِم  ًاّرَـش  ِهَرِخْآلا  ِیف  اَمَُهل  ْرِخَّدا  َو  َهَّلَذَْملا  َهَْحلَط  ْفِّرَع 

ِلَعْجَی َْمل  ًاضَْعب  اَهُـضَْعب  ُضُْقنَی  ٍهَّجُح  َلِماَح  َْکنِم  ًأَطَخ  َنَْیبَأ  ُّطَق  ًهَیِْحل  ُْتیَأَر  اَم  ِهَّللا  َو  ِهِسْفَِنل  ٌشاَدِخ  َلاَق  َُّمث  َنیِمآ  ٌشاَدِخ  َلاَق  َنیِمآ  ُْلق  َِّیف 
َْکَیلِإ ِینَّدُرَی  ْنَأ  َهَّللا  َلَأْسَت  یَّتَح  ِهَّللا  َو  َال  َلاَق  ُْتُلق  اَم  اَمُهِْملْعَأ  َو  اَمِْهَیلِإ  ْعِجْرا  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق  اَمُْهنِم  ِهَّللا  َیلِإ  ُأَْربَأ  اَنَأ  ًاـکاَسِم  اََـهل  ُهَّللا 

. ُهَّللا ُهَمِحَر  ِلَمَْجلا  َمْوَی  ُهَعَم  َِلُتق  َو  َفَرَْصنا  ِنَأ  ْثَْبلَی  ْمَلَف  َلَعَفَف  َکِیف  ُهاَضِِرل  ِینَقِّفَُوی  ْنَأ  َو  اًلِجاَع 

246 ص :

مالسلا هیلع  نینموملاریما  هریس  رد  www.Ghaemiyeh.comنعل  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 273 

http://www.ghaemiyeh.com


ندناسر يارب  دنداتسرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  شادِخ  مان  هب  ار  سیقلا  دبع  زا  يدرم  ریبز  هحلط و  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
همه نایم  رد  وت  میا ، هتخانـش  تناهک  رحـس و  هب  ار  شنادناخ  وا و  ینامز  رید  زا  هک  میتسرف  یم  یـسک  دزن  ار  وت  ام  دـنتفگ : وا  هب  یمایپ ،

: هک یتسه  دامتعا  دروم  رتشیب  مه  ام  دوخ  زا  ام  نایفارطا 

. يرادهگن ار  دوخ  يو  تناهک  وداج و  زا  - 1

زا وا  ياعّدا  هک  ینادب  دیاب  و  ینامهفب خ ل ،) ودب   ) یمهفب یمولعم  نشور و  بلطم  ات  یئوگب  نخس  ینک و  همکاحم  وا  اب  ام  فرط  زا  - 2
تسا وا  ِبوخ  یئاریذپ  دنز  یم  لوگ  نآ  اب  ار  مدرم  هک  یهار  کی  دنک ، درخ  ار  وت  يو  یئوگ  هفازگ  نیا  ادابم  تسا ، رتگرزب  مدرم  همه 
لسع هب  تسد  نزم و  مد  وا  یندیـشون  كاروخ و  هب  مدرم ، اب  نتفگ  هنامرحم  ندرک و  تولخ  نغور و  لسع و  یندیـشون و  یندروخ و  اب 

ار هرخـس  هیآ  يدـید  ار  وا  نوچ  ورب و  ادـخ  يرای  هب  شاـب ، رذـح  رد  يو  زا  اـهنیا  همه  زا  نیـشنم ، تولخ  رد  وا  اـب  يـالایم و  شنغور  و 
هک  ) نکم طلـسم  تدوخ  مشچ  رب  ار  وا  یتسـشنوا  دزن  نوچ  وج و  هانپ  ادخ  هب  ناطیـش  وا و  گنرین  زا  و  فارعا :) هروس   54  ) نک توالت 

: وگب وا  هب  گنرز  ربز و  وشم و  سونأم  وا  اب  و  ددنبب ) ار  وت  مشچ 

توعد محر  عطق  دض  رب  يرای  هب  ار  وت   ) دـنهد یم  دـنگوس  محر  عطق  هب  ار  وت  وت ، يدـنواشیوخ  هدازومع  ود  ینید و  ردارب  ود  یتسار  هب 
اهر ار  مدرم  وت  يارب  تفرگ  ار  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ناج  لج  زع و  ادخ  هک  يزور  زا  ام  هک  ینادـیمن  وت  دـنیوگ : یم  و  دـننک ) یم 

يدید سپس  يدیرب و  ار  ام  دیما  يدرک و  مگ  ار  ام  مارتحا  يدیسر  یماقم  نیرتمک  هب  نوچ  و  میدومن ، تفلاخم  دوخ  ریاشع  اب  میدرک و 
نادرگ ور  ام  اب  دنویپ  ام و  زا  ار  وت  هک  اهنآ  یتسار  وت ، ربارب  رد  عیـسو  دالب  هب  هانپ  وت و  زا  يرود  رد  میراد  یئورین  هچ  میدرک و  هچ  وت  اب 
یکاته ام  هب  تبـسن  هک  هدیـسر  ربخ  ام  هب  تسا ، نشور  باتفآ  دننام  اهام ، زا  دننک  عافد  وت  زا  رت  تسـس  دنناسر و  دوس  رتمک  وت  هب  دننک 

نیا هک  ینک  یم  لایخ  یناد و  ام  يازـس  ار  نیرفن  نعل و  یبرع ، ناناولهپ  رتعاجـش  وت  ام  رظن  هب  ینک ؟ نینچ  ارچ  يدومن ، نیرفن  يدرک و 
؟ دهد یم  تسکش  وت  ربارب  رد  ار  ام  راک 
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اخا ای  دومرف : دیدنخ و  دیوگ ، یم  يزار  دوخ  اب  دید  مالسلا  هیلع  یلع  درک ، راک  اهنآ  روتسد  هب  دمآ : مالسلا  هیلع  یلع  دزن  شادخ  نوچ 
(. داد ناشن  وا  هب  دوخ  کیدزن  ار  ییاج  دوخ  تسد  اب   ) اج نیا  دیئامرفب  سیق ، دبع 

دیشونب و دیروخب و  يزیچ  دیئامرفب  مالسلا :  هیلع  یلع  . مناسرب امش  هب  یمایپ  مهاوخ  یم  طقف  نم  تسا ، عیسو  رایسب  اج  اقآ ، ریخ  شادخ :
هدب لزنم  ار  وا  زیخرب  ربنق ، دیناسرب ، مه  ار  دوخ  مایپ  سپـس  دینک و  تحارتسا  دینزب و  دوخ  رب  رـس و  هب  ینوباص  دینک و  زاب  ار  دوخ  هماج 

. مرادن زاین  يدومرف  هچنآ  هب  نم  اقآ  ریخ  شادخ : . نک مهارف  ار  وا  یئاریذپ  لئاسو  و 

. مینک تبحص  مهاب  یصوصخ  هنامرحم و  سلجم  کی  رد  تسا  رتهب  سپ  مالسلا :  هیلع  یلع 

. مرادن يا  هنامرحم  فرح  نم  هصالخ  دوش و  یم  یقلت  راکشآ  نم  رظن  رد  يا  هدرپ  ریز  هنامرحم و  بلطم  ره  شادخ :

هکنآ دش ، دناوت  لئاح  تلد  وت و  نایم  هکنآ  تسا ، رتکیدزن  وت  هب  تدوخ  زا  هک  مهد  یم  دنگوس  یئادخ  نآ  هب  ار  وت  مالـسلا :  هیلع  یلع 
روتسد هدرک و  شرافس  وا  يرآ  ادخ  هب  شادخ : ؟ تسا هدرک  ار  اه  شرافس  نیا  وت  هب  ریبز  ایآ  دناد ، یم  ار  اه  هنیس  زار  اهندز و  کمشچ 

ادخ هب  ار  وت  يدش ،) یم  كاله  ینعی   ) یتشاذگ یمن  مه  رب  هدـید  رگید  يدرک ، یم  نامتک  مدیـسرپ  هچنآ  رگا  مالـسلا :  هیلع  یلع  . هداد
؟ یئوگب ار  نآ  یئآ  نم  دزن  نوچ  هک  تخومآ  ینخس  وت  هب  ایآ 

. داد میلعت  يزیچ  نم  هب  يرآ  دنوادخ ، هب  شادخ :

. تسا هیآ  نامه  يرآ  شادخ : ؟ دوب هرخس  هکرابم  هیآ  مالسلا :  هیلع  یلع 

یم زاب  وا  يارب  دناوخ  یم  طلغ  اج  ره  درک و  رارکت  زاب  دناوخ و  وا  درک و  نیقلت  يو  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ناوخب . ار  نآ  مالسلا  هیلع  یلع 
. دناوخ ار  نآ  راب  داتفه  ات  تفگ 
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. دوش رارکت  هیآ  نیا  راب  داتفه  دهد  یم  روتسد  نینمؤملا  ریما  تسا ، بجع  شادخ :

. دش نئمطم  هدوسآ و  بوخ  تلد  هک  یتفایرد  الاح  مالسلا :  هیلع  یلع 

. یناسرب نم  هب  هک  دنا  هداد  وت  هب  یمایپ  هچ  منادب  وگب  نونکا  مالسلا :  هیلع  یلع  . تسا وا  تسد  هب  مناج  هک  یئادخ  نآ  هب  يرآ ، شادخ :

. داد شرازگ  ترضح  نآ  هب  ار  مایپ  نتم  شادخ :

امش دنک ، یمن  يربهر  ار  راکمتس  مدرم  ادخ  یلو  تسا  امش  دوخ  رب  تجح  امش  دوخ  نخس  هک : وگب  اه  نآ  خساپ  رد  مالسلا :  هیلع  یلع 
. ددنویپ مالسا  ار  هچنآ  زج  دش  هدیرب  یبسن  ره  هچ  رگ  متسین  رکنم  ار  بسن  نم ، یبسن  هدازومع  مه  دینم و  ینید  ردارب  مه  هک  دیدقتعم 

ردارب هراب  رد  نآ  ینامرفان  هب  و  لج ، زع و  ادخ  باتک  فالخ  رب  امـش  دیئوگ  یم  تسار  رگا  دیتسه ، نم  ینید  ردارب  دیئوگ  هک  نیا  اما  و 
. دیتسناد نم  ینید  ردارب  ار  دوخ  غورد  هب  هن  رگ  و  دیدرک ، راتفر  دوخ  ینید 

نیا هطـساو  هب  هدوب  قح  تیاعر  نم و  رطاخ  هب  رگا  دیتفرگ  هرانک  مدرم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  تافو  زا  سپ  هک  نیا  ياعدا  اما  و 
هرانک هانگ  مه  دیتفرگ ، هرانک  مدرم  زا  قحان  هب  لوا  زور  زا  رگا  دیتفر و  قح  فالخ  دیدرک و  ضقن  ار  نآ  دیتفرگ  هرانک  نم  زا  ًاریخا  هک 

. ار دوخ  هزات  يریگ  هرانک  هانگ  مه  دیراد و  ندرگ  هب  ار  لوا  يریگ 

ار ام  دیما  هک  دیدرک  ضارتعا  نم  هب  طقف  امش  تسا ، هدوبن  ایند  يوزرآ  عمط و  زج  مدرم  اب  تقرافم  زا  امش  دصقم  تقیقح  رد  هک  نیا  اب 
ور قح  زا  امـش  هک  تسا  نیا  مدـیرب  امـش  زا  نم  هک  نیا  تلع  دـیرادن  ینید  داـقتنا  ضارتـعا و  نم  هب  تبـسن  هک  ار  ادـخ  دـمح  يدـیرب ،

تسا وا  دلسگب ، ار  دوخ  راهم  هک  یشک  رـس  ياپ  راهچ  دننام  دیتخادنا  رود  هب  دیدرک و  زاب  دوخ  ندرگ  زا  ار  هقح  تادهعت  دیدینادرگ و 
رت تسـس  تسا و  رتدوس  مک  وت  روای  دیئوگن  تسا ، وا  تسد  هب  زیچ  همه  منادن ، کیرـش  وا  اب  ار  يزیچ  نم ، روای  راگدرورپ و  دـنوادخ ،

. قفانم مه  دیشاب و  كرشم  مه  ات  وتزا  عافد  رد  تسا 

249 ص :

مالسلا هیلع  نینموملاریما  هریس  رد  www.Ghaemiyeh.comنعل  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 276 

http://www.ghaemiyeh.com


هتکن ره  و  ییاج ، نخس  ره   ) دراد یلمع  یفقوم  ره  هک  دینادب  دیاب  دینازیرگ ، منیرفن  سرت و  زا  مبرع و  ناسراف  عجشا  نم  دیتفگ : هک  نیا 
هک تسا  اج  نآ  دنک ، داب  ناتنورد  رد  سرت  زا  امش  ياهـشش  دنز و  جوم  ناراوس  بسا  نیز  دوش و  مه  رد  اه  هزین  هک  یتقو  دراد ) یماقم 
دنک نیرفن  امش  هراب  رد  يرگوداج  درم  هک  نیا  زا  منک ، یم  نیرفن  امش  هب  نم  هک  دینارگن  نیمه  زا  رگا  تسا و  نم  رای  مارآ ، لد  اب  ادخ 

؟ دیراد یسرت  هچ  دشاب  مه  يرگوداج  نادناخ  زا  امش  هدیقع  هب  و 

اه نآ  يارب  نیا  زا  رتدـب  ترخآ  رد  نادرگ و  راوـخ  ار  هحلط  زیرب و  ار  شنوـخ  یهارمگ  هب  شکب و  یلتق  نیرتدـب  هب  ار  ریبز  ایادـخ  راـب 
ار تلوسر  ار و  وت  دـندرک و  ناـمتک  نم  هراـب  رد  ار  دوـخ  یهاوـگ  دنتـسب و  ارتـفا  نم  رب  و  دـندرک ، متـس  نم  هب  هک  نآ  يارب  نک  هریخذ 

يرت راک  اطخ  شیر  زگره  ادخ  هب  تفگ : دوخ  اب  تفگ و  نیمآ  شادخ  . نک باجتـسم  ایادخ  نیمآ  وگب  نم ، هب  تبـسن  دـندرک  ینامرفان 
نت ود  نآ  زا  ادـخ  هب  نم  دـشاب ، هدرکن  کسمت  لباق  ار  نآ  ادـخ  دـشاب و  ضیقن  دـض و  همه  دروآ و  جایتحا  ماـیپ  هک  مدـیدن  دوخ  نوچ 

. مرازیب

امـش هب  يدوز  هب  ارم  ینک  تساوخ  رد  ادـخ  زا  هک  نیا  ات  ادـخ  هب  هن  شادـخ : . ناـسرب ار  اـه  نآ  ماـیپ  خـساپ  درگرب و  مالـسلا :  هیلع  یلع 
نآ تمدـخ  تشگرب  هک  دـشن  یتخل  درک و  اعد  مالـسلا  هیلع  یلع  . منک مهارف  امـش  هب  تبـسن  ار  وا  تیاـضر  هک  دراد  قفوم  دـنادرگرب و 

. هللا همحر  دش ، هتشک  لمج  گنج  زور  دوب  وا  اب  ترضح و 
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راونالاراحب 32/128 یفاک 1/343 , لوصا 

تبیغ رصع  رد  يربت 

َو ُّبُِحت  َْتنُک  ْنَم  ِْببْحَأَف  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ًاماَمِإ  ِهِیف  يَرَت  َال  ًامْوَی  َْتیَْـسمَأ  َو  َتْحَبْـصَأ  اَذِإ  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍروُْصنَم  ِهِیبَأ  ْنَع 
. ًءاَسَم َو  ًاحاَبَص  َجَرَْفلا  ِرِظَْتنا  َو  ِیلاَُوت  َْتنُک  ْنَم  ِلاَو  َو  ُضِْغُبت  َْتنُک  ْنَم  ْضِْغبَأ 

ییاهنآ دیدرگ , دیدپان  امـش  مشچ  زا  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  زا  ماما  اوشیپ و  هک  دمآ  شیپ  يزور  رگا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
دوخ تیالو  رب  و  رادـب . نمـشد  یتشاد  ضوغبم  نمـشد و  هک  ییاهنآ  رادـب و  تسود  يدوب ) اهنآ  تبحم  هب  روماـم  و   ) یتشاد تسود  هک 

. شاب جرف  رظتنم  ماش  حبص و  ره  شاب و  مدق  تباث  مالسلا ) مهیلع  تیب  لها   ) شیوخ نایلاوم  هب  تبسن 

راونالاراحب 52/123 ینامعن ص158 , خیش  هبیغلا 

نعل بس و  هب  تیبلا  لها  رما 

. اَمُْهنِم ِهَءاَرَْبلا  َو  اَمِهِّبَِسب  اَنَراَغِص  َو  اَنَراَبِک  ُُرمَْأن  ٍمِشاَه  ِیَنب  َرِشاَعَم  ُنَْحن  : مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 

ود و نآ  نعل  بس و  هب  ار  دوخ  گرزب  کچوک و  مالـسلا ) مهیلع  تیب  لـها   ) مشاـه ینب  هفئاـط  اـم  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
. میئامن یم  رما  رکبابا ) رمع و   ) ود نآ  زا  نتسج  يرازیب 

قداصلا -2- مسق ج 20- داوجلا ، مامإلا  یلإ  ءاسنلا  هدیـس  كردتـسم   ) لاوقألا رابخألا و  تایآلا و  نم  لاوحألاو  فراـعملا  مولعلا و  ملاوع 
992 ص : ع ،

تسا یمود  یلوا و  ندرگ  هب  ملاع  رد  یملظ  ره 

َّلَج َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ِهِرِخآ  ِیف  َلاَق  َُّمث  ُهَوَْحن  َرَکَذ  َو  ُهَدَْـشنَأَف  ُْتیَمُْکلا  َلَـخَد ]   ] تلخد َلاَـق : ِناَـمْعُّنلا  ِْنب  َدُواَد  ْنَع  ِءاَّشَْولا  ٍراََّشب  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع 
َُّمث ًهَداَسِو  ِهِرْدَص  ِیف  َرَسَک  َو  ًاِسلاَج  يَوَتْساَف  ًائِکَّتُم  َناَک  َو  ٍَهلَأْسَم  ْنَع  َُکلَأْسَأ  يِدِّیَس  اَی  ُْتیَمُْکلا  َلاَقَف  اَهَفاَسْفَس  ُهَرْکَی  َو  ِرُومُْألا  َِیلاَعَم  ُّبُِحی 

َحُِکن َال  َو  ِهِّلِح  ِْریَغ  ْنِم  ٌلاَم  َبُِستْکا  َال  َو  ٍمَد  ْنِم  ٌهَمَجِْحم  ِماَلْـسِْإلا  ِیف  َقیِرَهُأ  اَم  ٍدـْیَز  َْنب  َْتیَمُک  اَی  َلاَقَف  ِْنیَلُجَّرلا  ِنَع  َُکلَأْسَأ  َلاَقَف  ْلَس  َلاَـق 
ِهَءاَرَْبلا َو  اَمِهِّبَِـسب  اَنَراَغِـص  َو  اَنَراَبِک  ُُرمَْأن  ٍمِشاَـه  ِیَنب  َرِـشاَعَم  ُنَْحن  َو  اَـنُِمئاَق  َموُقَی  یَّتَح  ِهَماَـیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  اَـمِِهقاَنْعَأ  ِیف  َکـِلَذ  َو  اَّلِإ  ٌماَرَح  ٌجْرَف 

. اَمُْهنِم
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: دندومرف ترضح  مراد ، یلاوس  نم ! ياقآ  يا  درک  ضرع  سپس  دناوخ . يرعـش  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  تیمک  يزور 
تماجح نوخ  هزادـنا  هب  تمایق  زور  ات  تیمک  يا  دـندومرف : ترـضح  تسا . یمود  یلوا و  ثیبخ  ود  نآ  هرابرد  ملاؤس  درک  ضرع  وگب .
سپـسو دـشاب  ود  نیا  ندرگ  هب  همه  هک  نیا  رگم  دریگن  ماجنا  انز  عینـش  لمع  دوشن و  بسک  مارح  یلام  دوشن و  هتخیر  مالـسا  رد  ینوخ 

. مینک یم  ود  نآ  زا  نتسج  يرازیبو  بس  هب  رما  ار  نامکچوکو  گرزب  مشاه  ینب  ام  دومرف  ترضح 

ثیدح 17 ص 323 ، ج 47 ، راونالاراحب : ص 135  یشک : لاجر 

ناطیش ربارب  دنچ  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  نمشد  باذع 

ْنِم ٍماَمِِزب  ًامُومْزَم  َسِیْلبِِإب  یَتُْؤی  ِهَماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  ُلوُقَی  َّیِسِراَْفلا  َناَْملَس  ُْتعِمَس  َلاَق  ِِّیلاَلِْهلا  ٍْسیَق  ِْنب  ِْمیَلُـس  ْنَع  ٍشاَّیَع  ِیبَأ  ِْنب  ِنَابَأ  ْنَع 
َو َنیِرِخْآلا  َو  َنِیلَّوَْألا  ُْتنَتَف  يِذَّلا  اَنَأ  َْتنَأ  ْنَم  َکُّمُأ  َْکتَلِکَث  ُلوُقَی  َو  ُخَرْـصَیَف  ُسِیْلبِإ  ِْهَیلِإ  ُِقلَْطنَیَف  ٍراَن  ْنِم  ِْنیَماَـمِِزب  ًاـمُومْزَم  َرَفُِزب  یَتُْؤی  َو  ٍراـَن 

یِصُعَف ُهَّللا  َرَمَأ  َو  ُْتعِطُأَف  ُتْرَمَأ  يِذَّلا  اَنَأ  ُلوُقَیَف  ِْنیَماَمِِزب  ٌمُومْزَم  َْتنَأ  َو  ٍدِحاَو  ٍماَمِِزب  ٌمُومْزَم  اَنَأ 

هک مدینش  یـسراف  ناملـس  زا  تفگ : هک  هدرک  لقن  یلاله  سیق  نب  میلـس  زا  شاّیع  یبا  نب  نابا  تمایق  زور  رد  هفیقـس  راذگناینب  سیلبا و 
ود اب  هک  یلاح  رد  ار  رفز »  » و دـنروآ ، یم  هدـش  ماجل  نیـشتآ  يراسفا  اـب  هک  یلاـح  رد  ار  سیلبا  دوش  اـپ  رب  تماـیق  زور  یتقو  : تفگ یم 

یسک نم  یتسه ؟ هک  وت  دنیشنب ، تیازع  هب  ردام  دیوگ : یم  دنز و  یم  دایرف  دور و  یم  وا  دزن  سیلبا  دنروآ ! یم  هدش  ماجل  نیشتآ  راسفا 
نم دـیوگ : یم  وا  يا ! هدـش  ماجل  راسفا  ود  هب  وت  ما و  هدـش  ماجل  راسفا  کی  هب  هک  یلاح  رد  مدرک ، هارمگ  ار  نیرخآ  نیلّوا و  هک  متـسه 

! دش نایصع  درک و  رما  دنوادخ  مدش و  تعاطا  مدرک و  رما  هک  متسه  یسک 
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244 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

نعل رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هریس 

َنِم ًاَعبْرَأ  َو  ِلاَجِّرلا  َنِم  ًهََعبْرَأ  ٍَهبُوتْکَم  ِّلُک  ُِربُد  ِیف  ُنَْعلَی  َوُه  َو  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَنْعِمَس  الاَق  ِجاَّرَّسلا  َهَمَلَس  ِیبَأ  َو  ٍْریَُوث  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع 
. َهَیِواَعُم ُتْخُأ  ِمَکَْحلا  ُّمُأ  َو  ٌْدنِه  َو  ُهَناَُلف  َو  ُهَناَُلف  َو  ْمِهیِّمَُسی  َو  ُهَیِواَعُم  َو  ٌناَُلف  َو  ٌناَُلف  َو  ٌناَُلف  ِءاَسِّنلا 

یم نعل  بجاو  زامن  ره  زا  دعب  ترضح  نآ  هک  میدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک : دنا  هدرک  لقن  جارـس  هملـسوبا  ریوث و  نب  نیـسح 
, هصفح , هشئاع زا : دـندوب  ترابع  نانز  هیواعم و  نامثع , رمع , رکبابا , زا : دـنترابع  نادرم  اما  ار . نوعلم  نز  راهچ  نوعلم و  درم  راهچ  درک 

. هیواعم رهاوخ  مکحلا  ما  دنه و 

یفاکلا ج3 ص342

هجرف هللا  لجع  نامز  ماما  هریس  رد  يربت  نعل و 

َُهل َناَک  اَهَدَرَو  اَذِإَف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  يِّدَج  ِهَنیِدَم  َیلِإ  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َْنیَأ  َیلِإ  ُّيِدْهَْملا  ُریِـسَی  َُّمث  يِدِّیَـس  اَی  ُلَّضَفُْملا  َلاَق 
َرِـشاَعَم اَی  ُلوُقَیَف  ِهِّدَـج  ِْربَق  َیلِإ  ُدِرَی  َلاَق  َكاَذ  َوُه  اَم  يِدِّیَـس  اَی  ُلَّضَفُْملا  َلاَق  َنیِِرفاَْکلا  ُيْزِخ  َو  َنِینِمْؤُْملا  ُروُرُـس  ِهِیف  ُرَهْظَی  ٌبیِجَع  ٌماَقَم  اَـهِیف 

َنُولوُقَیَف ِْربَْقلا  ِیف  ُهَعَم  ْنَم  َو  ُلوُقَیَف  مالسلا  مهیلع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َّيِدْهَم  اَی  ْمَعَن  َنُولوُقَیَف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  يِّدَج  ُْربَق  اَذَه  ِِقئاَلَْخلا 
ِْقلَْخلا ِْنَیب  ْنِم  اَِنفُد  َْفیَک  َو  ُرَمُع  َو  ٍرَْکب  ُوبَأ  ْنَم  َنوُعَمْسَی  ًاعیِمَج  ْمُهُّلُک  ُِقئاَلَْخلا  َو  اَمِِهب  ُمَلْعَأ  َوُه  َو  ُلوُقَیَف  ُرَمُع  َو  ٍرَْکب  ُوبَأ  ُهاَعیِجَـض  َو  ُهاَبِحاَص 

اَنُهاَه اَـم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َّيِدـْهَم  اَـی  ُساَّنلا  ُلوُقَیَف  اَـمُهَْریَغ  ُنُوفْدَْـملا  یَـسَع  َو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  يِّدَـج  َعَم 
اَمِْهیَْربَق ْنِم  اَـمُهوُجِرْخَأ  ٍثاََـلث  َدـَْعب  ِْقلَْخِلل  ُلوُقَیَف  ِْهیَتَـجْوَز  اََوبَأ  َو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  اَـتَفِیلَخ  اَـمُهَّنَِأل  ُهَعَم  اَِـنفُد  اَـمُهَّنِإ  اَـمُهُْریَغ 

اَعیِجَـض َْسَیل  َو  ِهَفِّصلِاب  اَـمُُهفِْرعَن  َنُولوُقَیَف  اَـمُُهفِْرعَی  ْنَم  ْمُکِیف  ْلَـه  ُلوُقَیَف  اَـمُُهنَْول  ْبُحْـشَی  َْمل  َو  اَـمُهُْقلَخ  ْرَّیَغَتَی  َْمل  ِْنیَّیِرَط  ِْنیَّضَغ  ِناَـجَرُْخیَف 
َو ِساَّنلا  ِیف  ُرَبَْخلا  ُرِـشَْتنَی  َُّمث  ٍماَّیَأ  َهَثاََلث  اَمُهَجاَرْخِإ  ُرِّخَُؤیَف  َال  َنُولوُقَیَف  اَمِهِیف  ُّکُشَی  َْوأ  اَذَـه  َْریَغ  ُلوُقَی  ٌدَـحَأ  ْمُکِیف  ْلَه  ُلوُقَیَف  اَمُهَْریَغ  َكِّدَـج 

ِناَجَرُْخیَف اَمِْهَیلِإ  َنُولِـصَی  یَّتَح  ْمِهیِْدیَِأب  َنُوثَْحبَیَف  اَمُهوُُشْبنا  َو  اَمُْهنَع  اُوثَْحبا  ِءاَبَقُّنِلل  ُلوُقَی  َو  ِْنیَْربَْقلا  ِنَع  َناَرْدُْجلا  ُفِشْکَی  َو  ُّيِدْهَْملا  ُرُـضْحَی 
ُلوُطَی َو  ُقِرُوت  َو  ُهَرَجَّشلا  اَیْحَتَف  اَْهیَلَع  اَمُُهِبلْصَیَف  ٍهَرَِخن  ٍهَِسباَی  ٍهَحْوَد  یَلَع  اَمِهِْعفَِرب  ُُرمْأَی  َو  اَمُهَناَفْکَأ  اَمُْهنَع  ُفِشْکَیَف  اَمِِهتَروُصَک  ِْنیَّیِرَط  ِْنیَّضَغ 
ِهِـسْفَن ِیف  ْنَّمِم  ُهَسْفَن  یَفْخَأ  ْنَم  ُرَبُْخی  َو  اَمِِهتَیَالَو  َو  اَمِِهتَّبَحَِمب  اَنُْزف  ْدََـقل  َو  ًاّقَح  ُفَرَّشلا  ِهَّللا  َو  اَذَـه  اَمِِهتَیَالَو  ِلْهَأ  ْنِم  َنُوباَتْرُْملا  ُلوُقَیَف  اَهُعْرَف 
ْیَبِحاَص َّبَحَأ  ْنَم  ُّلُک  مالـسلا  هیلع  ِّيِدـْهَْملا  يِداَنُم  يِداَُنی  َو  اَمِِهب  َنُونَتُْفی  َو  اَمُهَنْوَرَی  َو  اَمُهَنوُرُـضْحَیَف  اَمِِهتَیَالَو  َو  اَمِِهتَّبَحَم  ْنِم  ٍهَّبَح  ُساَیْقِم 

هیلع ُّيِدْهَْملا  ُضِْرعَیَف  اَمُْهنِم  ٌئِّرَبَتُم  ُرَخْآلا  َو  ٍلاَُوم  اَمُهُدَحَأ  ِْنیَءْزُج  ُْقلَْخلا  ُأَّزَجَتَتَف  ًاِبناَج  ْدِرَْفنَْیلَف  ِْهیَعیِجَـض  َو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر 
َْدنِع اَمَُهل  َّنَأ  ُمَْلعَن  اَنَْـسل  َو  اَمُْهنِم  ْأَّرَبَتَن  َْمل  ُنَْحن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِلآ  َّيِدـْهَم  اَی  َنُولوُقَیَف  اَمُْهنِم  َهَءاَرَْبلا  اَمِِهئاَِیلْوَأ  یَلَع  مالـسلا 

َو اَمِِهتَراَضَن  ْنِم  ِْتقَْولا  اَذَه  ِیف  اَْنیَأَر  اَم  اَمُْهنِم  اَْنیَأَر  ْدَق  َو  اَمُْهنِم  َهَعاَّسلا  ُأَّرَبَتَن  َأ  اَمِِهلْـضَف  ْنِم  اََنل  اََدب  يِذَّلا  اَذَه  َو  ََهلِْزنَْملا  ِهِذَـه  َكَدـْنِع  َو  ِهَّللا 
َلَعَف اَم  اَمِِهب  َلَعَف  َو  اَمُهَجَرْخَأ  َو  اَمُهَبَلَص  ْنَم  َو  اَمِِهب  ُنِمُْؤی  َال  ْنَم  َو  َِکب  َنَمآ  ْنَّمِم  َو  َْکنِم  ُأَّرَبَتَن  ِهَّللا  َو  َْلب  اَمِِهب  ِهَرَجَّشلا  ِهاَیَح  َو  اَمِِهتَـضاَضَغ 

َیلاَعَت ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَمِهِییُْحیَف  ِْهَیلِإ  ِنَالَْزُنیَف  اَمِِهلاَْزنِِإب  ُُرمْأَی  َُّمث  ٍهَیِواَخ  ٍلَْخن  ِزاَجْعَأَک  ْمُُهلَعْجَتَف  ْمِْهیَلَع  ُّبُهَتَف  َءاَدْوَس  ًاحیِر  مالسلا  هیلع  ُّيِدْهَْملا  ُُرمْأَیَف 
َعْمَج َو  مالـسلا  هیلع  َمَدآ  ِْنب  َلِیباَه  َْلتَق  ْمِْهیَلَع  َّصُقَی  یَّتَح  ٍرُود  َو  ٍروُک  ِّلُک  ِیف  اَمِِهلاَِعف  َصَـصَق  ْمِْهیَلَع  ُّصُقَی  َُّمث  ِعاَِمتْجالِاب  َِقئاَلَْخلا  ُُرمْأَـی  َو 

َو مالـسلا  هیلع  یَیْحَی  َلـْتَق  َو  ِتوُْحلا  ِیف  مالـسلا  هیلع  َُسنوـُی  َْسبَح  َو  ِّبُْجلا  ِیف  مالـسلا  هیلع  َفُـسُوی  َحْرَط  َو  مالـسلا  هیلع  َمیِهاَْربِإـِل  ِراَّنلا 
َو َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِبَاب  یَلَع  ِراَّنلا  َلاَعْـشِإ  َو  ِّیِـسِراَْفلا  َناَْملَـس  َبْرَـض  َو  مالـسلا  هیلع  َلاَِیناَد  َو  َسیِجْرِج  َباَذَع  َو  مالـسلا  هیلع  یَـسیِع  َْبلَص 
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َو اَِهنَْطب  َْسفَر  َو  ِطْوَّسلاـِب  مالـسلا  اـهیلع  َهَمِطاَـف  يَْربُْکلا  ِهَقیِّدِّصلا  ِدَـی  َبْرَـض  َو  اَِـهب  ْمِِهقاَرْحِإـِل  مالـسلا  مهیلع  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َو  َهَمِطاَـف 
یّلص ِهَّللا  ِلوُسَر  ِّيِراَرَذ  َْیبَس  َو  ِهِراَْصنَأ  َو  ِهِّمَع  ِیَنب  َو  ِِهلاَفْطَأ  َْحبَذ  َو  مالسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  َْلتَق  َو  مالسلا  هیلع  ِنَسَْحلا  َّمَس  َو  ًانِّسَُحم  اَهَطاَقْسِإ 
ٍْملُظ َو  ٍْمثِإ  َو  ٍهَشِحاَف  َو  ٍْثبُخ  َو  ٍْنیَر  َّلُک  َو  ًاماَرَح  َحُِکن  ٍجْرَف  َّلُک  َو  َکِفُـس  ٍمَد  ِّلُک  َو  مالـسلا  مهیلع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِءاَمِد  َهَقاَرِإ  َو  هلآ  هیلع و  هَّللا 
ُُرمْأَی َُّمث  ِِهب  ِناَفِرَتْعَیَف  ُهاَّیِإ  اَمُهُمِْزُلی  َو  اَمِْهیَلَع  ُهُدِّدَُعی  َِکلَذ  ُّلُک  مالـسلا  هیلع  اَنِِمئاَق  ِماَِیق  ِْتقَو  َیلِإ  مالـسلا  هیلع  َمَدآ  ِدـْهَع  ُذـْنُم  ٍمْشَغ  َو  ٍرْوَج  َو 
ُُرمْأَی َُّمث  َهَرَجَّشلا  َو  اَمُُهقِرُْحتَف  ِضْرَْألا  َنِم  ُجُرْخَت  ًاراَن  ُُرمْأَی  َو  ِهَرَجَّشلا  یَلَع  اَمُُهِبلْصَی  َُّمث  َرَضَح  ْنَم  ِِملاَظَِمب  ِْتقَْولا  َِکلَذ  ِیف  اَمُْهنِم  ُّصَتُْقیَف  اَمِِهب 

ُرَبْکَْألا ُدِّیَّسلا  َّنَرُـضْحََیل  َو  َّنَّدَُرَیل  ِهَّللا  َو  ُلَّضَفُم  اَی  َتاَْهیَه  َلاَق  اَمِِهباَذَـع  ُرِخآ  َکـِلَذ  يِدِّیَـس  اَـی  ُلَّضَفُْملا  َلاَـق  ًافْـسَن  ِّمَْیلا  ِیف  اَمُهُفِْـسنَتَف  ًاـحیِر 
ْنَم ُّلُک  َو  مالـسلا  مهیلع  ُهَِّمئَأـْلا  َو  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  ُهَمِطاَـف  َو  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ُرَبْکَأـْلا  ُقیِّدِّصلا  َو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم 

اَم َیلِإ  ِناَّدَُری  َو  ٍهَْلتَق  َْفلَأ  ٍهَْلَیل  َو  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  ِناَلَتُْقَیل  اَمُهَّنِإ  یَّتَح  ْمِهِعیِمَِجل  اَمُْهنِم  َّنَّصَتْقََیل  َو  ًاضْحَم  َْرفُْکلا  َضَحَم  َْوأ  ًاضْحَم  َناَـمیِْإلا  َضَحَم 
. اَمُهُّبَر َءاَش 

253 ص :
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رد هنیدمب  یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مدج  هنیدمب  دوریم  دومرف : دوریم ؟ اجکب  مالـسلا  هیلع  يدهم  سپـس  اقآ ! تفگ : لضفم 
. دشابیم رافک  تمقن  نینمؤم و  ترسم  ثعاب  هک  تشاد  دهاوخ  بیجع  سب  یماقم  دمآ 

مدرم تسا ؟ نم  دـج  ربق  نیا  ایآ  مدرم ! يا  دـنزیم : ادـص  ربمغیپ و  ربق  رانک  دـیآ  یم  دومرف : تسیچ ؟ بیجع  ماقم  نآ  اقآ ! تفگ : لضفم 
؟ دنتسه نوفدم  اجنیا  رد  يو  اب  یناسک  هچ  دسرپیم : تسا . وت  دج  ربمغیپ  ربق  نیا  يرآ  دمحم  لآ  يدهم  يا  دنیوگیم :

. وا سینا  باحصا و  زا  رفن  ود  دنیوگیم :

هک دش  روطچ  دـننایک ؟ اهنآ  دـنکیم : لاؤس  دـنهدیم ، شوگ  همه  مدرم  هک  یلاح  رد  دسانـشیم ، ار  رفن  ود  نآ  رتهب  سک  ره  زا  وا  هکنیا  اب 
. دنشاب نوفدم  رگید  یناسک  دیاش  دندش ، نفد  اجنیا  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمغیپ  نم  دج  اب  رفن  ود  نیا  طقف  مدرم  مامت  نایم  رد 

هفیلخ هک  دـندش  نفد  اـجنیا  رد  تهج  نیا  زا  تسین  نوفدـم  اـجنیا  رد  رفن  ود  نـیا  زا  ریغ  یـسک  دـمحم ! لآ  يدـهم  يا  دـنیوگیم : مدرم 
. دنروایب نوریب  ربق  زا  ار  رفن  ود  نآ  هک  دهدیم  روتسد  سپس  دنکیم ، رارکت  ار  لاؤس  نیا  راب  هس  يدهم  دنتسه ، وا  نز  ردپ  ربمغیپ و 

. دنا هدرکن  رییغت  هدیسوپن و  الصا  تسا و  هزات  رت و  ناشندب  هک  یلاح  رد  دنروآ  یم  نوریب  ار  اهنآ  مه  مدرم 

سینا نانیا  میسانشیم . ناشفاصواب  ار  اهنآ  ام  دنیوگیم : مدرم  دسانـشب ؟ ار  نانیا  هک  تسه  امـش  نایم  رد  یـسک  ایآ  دسرپیم : يدهم  سپس 
هس يدهم  هندنیوگ ! یم  مدرم  دنک ؟ کش  نانیا  هراب  رد  ای  دیوگب  نیا  زج  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  دسرپیم : دنتـسه . امـش  دج 

. دوش یم  رشتنم  مدرم  نایم  رد  ربخ  نیا  دزادنا و  یم  ریخأتب  ار  اهنآ  ندروآ  نوریب  زور 
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: دیوگیم دوخ  يابقن  هب  درادیمرب و  ار  اهنآ  ياهربق  يور  هدمآ و  اجنآب  يدهم  سپس 

تـسخن زور  دننام  هزات  رت و  هکنآ  ات  هدرک  وجتـسج  ار  اهنآ  دوخ  ياهتـسد  اب  مه  ابقن  دینک . وجتـسج  ار  اهنآ  دیفاکـشب و  ار  نانیا  ياهربق 
زبسرس و تخرد  لاحلا  یف  دنشک ، رادرب  یکشخ  هدیـسوپ و  تخرد  رب  دندروآ  نوریب  ار  اهنآ  ياهنفک  دهدیم  روتـسد  دنروآ . یم  نوریب 

اهنیا هک  تسا  یقیقح  تفارـش  نیا  مسق  ادخب  دنیوگیم : اهنآ ، نارادتـسود  بیجع  عضو  نیا  هدـهاشم  اب  دوش ! یم  مرخ  گرب و  خاشرپ و 
ندید اب  درگنیم و  ار  هرظنم  نآ  دیآ و  یم  دشاب ، هتـشاد  لد  رد  اهنآ  زا  یتبحم  یئزج  سک  ره  میدش  زئاف  نانیا  یتسودـب  مه  ام  و  دـنراد ،

. ددرگیم هتفیرف  نآ 

ود مدرم  دتـسیاب . تمـس  کی  رد  درادـیم  تسود  ار  وا  سینا  ربمغیپ و  هباحـص  ود  سک  ره  دـنزیم : ادـص  يدـهم  یچراج  ماگنه  نیا  رد 
. دنیوج يرازیب  اهنآ  زا  هک  دهدیم  روتسد  رفن  ود  نآ  ناتسودب  يدهم  نانآ . نمشد  يا  هتـسد  اهنآ و  تسود  هتـسد  کی  دنوش : یم  هتـسد 
، میتسجن يرازیب  اهنآ  زا  دـنراد  یماقم  نینچ  وت  ادـخ و  دزن  رد  نانیا  مینادـب  هکنآ  زا  شیپ  اـم  ربمغیپ ! لآ  يدـهم  يا  دـنیوگیم : مه  اـهنآ 

يرازیب نانآ  زا  هدیـسوپ  تخرد  ندـش  زبس  اهنآ و  هزات  رت و  ندـب  ندـید  اب  هنوگچ  هدـش ، رهاـظ  اـم  يارب  اـهنآ  ماـقم  لـضف و  هک  نونکا 
؟ میئوجب

، دـندروآ نوریب  ربق  زا  و  دـندز ، رادرب  ار  اهنآ  دـنرادن و  نامیا  نانیاب  هک  اهنآ  دـنراد و  وتب  هدـیقع  هک  یناسک  وت و  زا  ام  مسق  ادـخب  هکلب 
تخرد هدیـسوپ  ياه  هشیر  دننام  ار  نانآ  دزوب و  اهنآ  رب  یهایـس  داب  دهدیم  روتـسد  دـنوادخ  رماب  يدـهم  تقو  نیا  رد  میئوجیم ، يرازیب 

. دربیم نایم  زا  لخن 
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هاگنآ دنوش . عمج  مدرم  مامت  دهدیم  روتـسد  دنادرگیم و  هدنز  دنوادخ  رماب  و  دنروایب ، نیئاپ  راد  يالاب  زا  ار  اهنآ  دـهدیم  روتـسد  سپس 
میهاربا و يارب  شتآ  نتخورفارب  مدآ و  دنزرف  لیباه  ندش  هتـشک  ناتـساد  هکنآ  ات  دـهدیم ، حرـش  يا  هرود  هروک و  ره  رد  ار  اهنآ  لامعا 

لایناد سیجرج و  نداد  هجنکـش  یـسیع و  ندیـشک  راد  ییحی و  لتق  یهام و  مکـش  رد  سنوی  ندش  ینادـنز  هاچ و  رد  فسوی  نتخادـنا 
يوزابب ندز  هنایزات  مالسلا و  مهیلع  نیـسح  نسح و  ارهز و  همطاف  نینمؤملا و  ریما  هناخ  رد  ندز  شتآ  و  یـسراف ، ناملـس  ندز  ربمغیپ و 

لافطا و نیسح و  ماما  نتـشک  نسح و  ماماب  نداد  مس  وا و  هچب  نسحم  ندش  طقـس  و  ندز ، وا  يولهپ  هب  رد  ارهز و  همطاف  يربک  هقیدص 
قحانب هک  ینوخ  ره  و  دمحم ، لآ  نوخ  نتخیر  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  نادنزرف  ندرک  ریسا  ترـضح و  نآ  ناروای  ناگدازومع و 

عقوم ات  مدآ  ترضح  نامز  زا  هک  متـس  ملظ و  هانگ و  تشز و  لامعا  تنایخ و  ره  و  هتفرگ ، رارق  زواجت  دروم  هک  ینز  ره  و  هدش ، هتخیر 
فارتعا مه  اهنآ  دـنادرگیم و  مزلم  هدومن و  تباـث  اـهنآ  رب  هتخادـنا و  یمود  یلوا و  ندرگب  ار  همه  همه و  هدزرـس  مدآ  ینب  زا  مئاـق  ماـیق 

. دننکیم

. دنک صاصق  هدید  یملظ  اهنآ  زا  تسا و  رضاح  سک  ره  دهدیم  روتسد  هاگنآ 

تخرد اب  ار  اهنآ  هدمآ  نوریب  نیمز  زا  یشتآ  دنکیم  رما  و  دشکیم ، رادب  تخرد  نامه  رب  هرابود  ار  اهنآ  سپس  دننکیم ، صاصق  مه  اهنآ 
. دشاپب اهایرد  بآب  ار  ناشرتسکاخ  ات  دهدیم  روتسد  دابب  هاگنآ  دنازوسیم 
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رشحم يارحـصب  يرفاک  نمؤم و  ره  تمایق  يادرف  مسق  ادخب  لضفم  يا  هن ! هن ! دومرف : تساهنآ ؟ رخآ  باذع  نیا  اقآ  درکـضرع : لضفم 
رضاح زین  راهطا  همئا  نیسح و  نسح و  همطاف و  نینمؤملا و  ریما  ربکا  قیدص  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  گرزب  ياقآ  دنیآ و  یم 

دنوادـخ رماب  زاب  دنـشکیم و  راب  رازه  زور  هنابـش  ره  رد  ار  رفن  ود  نآ  هک  ییاج  اـت  دـننکیم . صاـصق  رفن  ود  نآ  زا  اـهنآ  همه  دـنوشیم و 
. دنوش باذع  زاب  ات  دندرگیمرب  لوا  تروصب 

1161 ص : نتم ، مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم 

اقلباج رد  تیبلا  لها  نانمشد  نعل 

ِریِمَأ ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِهلاَجِر  ِضَْعب  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  َناَْوفَـص  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَـح 
اَمَف ِهَّمُْألا  ِهِذَه  َْلثِم  اَّلِإ  ٌهَّمُأ  اَْهنِم  َْسَیل  ٍهَّمُأ  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  اَْقَلباَج  ِیف  َو  اَْقَلباَج  اََهل  ُلاَُقی  ِبِْرغَْملا  َْفلَخ  ًهَدـَْلب  ِهَِّلل  َّنِإ  َلاَق : مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا 
هللا یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتَیب  ِلْهَِأل  َهَیَالَْولا  َو  اَمُْهنِم  َهَءاَرَْبلا  َو  ِْنَیلَّوَْألا  یَلَع  َءاَعُّدـلا  اَّلِإ  ًالْوَق  َنُولوُقَی  اـَل  َو  اًـلَمَع  َنُولَمْعَی  اَـمَف  ٍْنیَع  َهَفْرَط  َهَّللا  اُوَصَع 

. هلآو هیلع 

ناشراوگرزب دج  زا  وا  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  ناشراوگرزب  ردپ  زا  وا  مالـسلا و  مهیلع  ناشراوگرزب  ردپ  زا  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما 
همه هک  تسا  تما  رازه  داتفه  نآ  رد  اقلباج و  ماـن  هب  دراد  يرهـش  برغم  تشپ  رد  دـنوادخ  : دـندومرف تیاور  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
رگم دـنیوگ  یمن  یمالک  دـنرادن و  یلمع  چـیه  نانآ  دـننک . یمن  ینامرفان  یندز  مه  هب  مشچ  هزادـنا  هب  یلو  دنتـسه  تما  نیا  لثم  ناـش 

. هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  تیالو  هب  رارقا  اهنآ و  زا  نتسج  يرازیب  و  رکبابا ) رمع و   ) ود نآ  رب  نیرفن 
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تاجردلارئاصب ص490ح1

همطاف ای  کیملاظ  هللا  نعل  هدنیوگ  نز  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تیانع 

ُنْدا ُراََّشب  اَی  َلاَقَف  ُلُکْأَی  َوُه  َو  « 1  » ٍدَزْرَبَط ٍبَطُر  ُقَبَط  َُهل  َمُِّدق  ْدَق  َو  ِهَفوُْکلِاب  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَق : يِراَکُْملا  ٍراََّشب  ْنَع  ِ 
َتَْونَد اََّمل  یِّقَِحب  ِیل  َلاَقَف  یِّنِم  َغََلب  َو  ِیْبلَق  َعَجْوَأ  یِقیِرَط  ِیف  ُُهْتیَأَر  ٍء  ْیَـش  ْنِم  ُهَریِْغلا  ِیْنتَذَـخَأ  ْدَـق  َكاَدـِف  ِینَلَعَج  َو  ُهَّللا  َكَأَّنَه  ُْتلُقَف  ْلُکَف 
اَِهتْوَص اَلْعَِأب  يِداَُنت  َیِه  َو  ِْسبَْحلا  َیلِإ  اَُهقوُسَی  َو  ٍهَأَْرما  َْسأَر  ُبِرْضَی  « 2  » ًازاَْولِج ُْتیَأَر  ُْتُلق  َکَثیِدَح  ِیل  َلاَقَف  ُْتلَکَأَف  ُتَْونَدَف  َلاَق  َْتلَکَأَف 
ُهَمِطاَف اَی  ِکیِِملاَظ  ُهَّللا  َنََعل  َْتلاَقَف  ْتَرَثَع  اَهَّنِإ  َنُولوُقَی  َساَّنلا  ُْتعِمَس  َلاَق  َِکلَذ  اَِهب  َلَعَف  َِمل  َو  َلاَق  ٌدَحَأ  اَُهثیُِغی  َال  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  ُثاَغَتْسُْملا 
ِدِجْـسَم َیلِإ  اَِنب  ُْمق  ُراََّشب  اَی  َلاَق  َُّمث  ِعُومُّدلِاب  ُهُرْدَـص  َو  ُُهتَیِْحل  َو  ُُهلیِدـْنِم  َّلَْتبا  یَّتَح  یِْکبَی  ْلَزَی  َْمل  َو  َلْکَْألا  َعَطَقَف  َلاَق  َبَکَتْرا  اَم  اَْهنِم  َبَکَتْراَف 

ُهَِیتْأَی ْنَأ  َیلِإ  َحَْربَی  َال  ْنَِأب  ِْهَیلِإ  َمَّدَقَت  َو  ِناَْطلُّسلا  ِبَاب  َیلِإ  ِهَعیِّشلا  َضَْعب  َهَّجَو  َو  َلاَق  ِهَأْرَْملا  ِهِذَـه  َصاَلَخ  َُهلَأْسَن  َو  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َوُعْدَـنَف  ِهَلْهَّسلا 
مالسلا هیلع  ُقِداَّصلا  َعَفَر  َُّمث  ِْنیَتَعْکَر  اَّنِم  ٍدِحاَو  ُّلُک  یَّلَـص  َو  ِهَلْهَّسلا  ِدِجْـسَم  َیلِإ  اَنْرِـصَف  َلاَق  اَّنُک  ُْثیَح  اَْنَیلِإ  َراَص  ِهَأْرَْملِاب  َثَدَح  ْنِإَف  ُُهلوُسَر 

َلاَق ُهَأْرَملا  ِتَِقلْطُأ  ْدَقَف  ُْمق  َلاَقَف  ُهَسْأَر  َعَفَر  َُّمث  َسَفَّنلا  اَّلِإ  ُْهنِم  ُعَمْـسَأ  َال  ًادِجاَس  َّرَخَف  َلاَق  ِءاَعُّدـلا  ِرِخآ  َیلِإ  ُهَّللا  َْتنَأ  َلاَق - َو  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ُهَدَـی 
َِقلْطُأ ْدَق  َلاَق  ُرَبَْخلا  اَم  مالـسلا  هیلع  َُهل  َلاَقَف  ِناَْطلُّسلا  ِبَاب  َیلِإ  ُهاَنْهَّجَو  يِذَّلا  ُلُجَّرلا  اَِنب  َقَِحل  ْذِإ  ِقیِرَّطلا  ِضَْعب  ِیف  ُنَْحن  اَمَْنیَبَف  ًاعیِمَج  اَنْجَرَخَف 

ِتْمَّلَکَت يِذَّلا  اَم  اََهل  َلاَق  َو  اَهاَعَدَـف  ٌبِجاَح  َجَرَخ  ْذِإ  ِناَْطلُّسلا  ِبَاب  یَلَع  ًاِفقاَو  ُْتنُک  ِینَّنَِکل  َو  ِيرْدَأ  َال  َلاَق - اَهُجاَرْخِإ  َناَک  َْفیَک  َلاَق  اَْـهنَع 
َْتبَأَف ٍّلِح  ِیف  َریِمَْألا  ِیلَعْجا  َو  ِهِذَـه  يِذُـخ  َلاَق  َو  ٍمَهْرِد  ْیَتَئاِم  َجَرْخَأَف  َلاَق  َلُِعف  اَم  ِیب  َلِعُفَف  ُهَمِطاَف  اَی  ِکیِِملاَظ  ُهَّللا  َنََعل  ُْتلُقَف  ُتْرَثَع  َْتلاَـق 

ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  اَِهلِْزنَم  َیلِإ  ْتَبَهَذَـف  ِِکْتَیب  َیلِإ  ِیفِرَْـصنا  َلاَقَف  َجَرَخ  َُّمث  َِکلَذـِب  ُهَبِحاَص  َمَلْعَأ  َو  َلَخَد  اَْهنِم  َکـِلَذ  َيأَر  اَّمَلَف  اَهَذُـخْأَت  ْنَأ 
َْتنَأ ْبَهْذا  َلاَق  َو  َرِیناَنَد  ُهَْعبَس  اَهِیف  ًهَّرُص  ِِهْبیَج  ْنِم  َجَرْخَأَف  َلاَق  اَْهَیلِإ  ٌهَجاَتُْحم  ِهَّللا  َو  َیِه  َو  ْمَعَن  َلاَق  ٍمَهْرِد  ْیَتَئاِْملا  َذُخْأَت  ْنَأ  َْتبَأ  مالـسلا  هیلع 

ٍدَّمَُحم ُْنب  ُرَفْعَج  ِینَأَْرقَأ  ِهَّللِاب  َْتلاَقَف  َماَلَّسلا  ُْهنِم  اَهاَنْأَْرقَأَف  ًاعیِمَج  اَْنبَهَذَـف  َلاَق  َرِیناَنَّدـلا  ِهِذَـه  اَْهَیلِإ  ْعَفْدا  َو  َماَلَّسلا  یِّنِم  اَْهئِْرقَأَف  اَِهلِْزنَم  َیلِإ  ِهِذَِـهب 
َو ْتَقاَفَأ  یَّتَح  اَنْرَبَصَف  َلاَق  اَْهیَلَع  ًهَّیِـشْغَم  ْتَعَقَو  َو  اَـهَْبیَج  ْتَّقَـشَف  َماَـلَّسلا  ِكَأَْرقَأ  ٍدَّمَُحم  َْنب  َرَفْعَج  َّنِإ  ِهَّللا  َو  ُهَّللا  ِکَـمِحَر  اََـهل  ُْتلُقَف  َماَـلَّسلا 
- َْتلاَق َو  اَّنِم  ُْهتَذَخَأَف  ِِکلَِذب  يِرِْـشبَأ  َو  ِْکَیلِإ  ِِهب  َلَسْرَأ  اَم  اَذَه  يِذُـخ  اََهل  اَْنُلق  َُّمث  ًاثاََلث  َِکلَذ  ْتَلَعَف  یَّتَح  اَْهیَلَع  اَهاَنْدَـعَأَف  َّیَلَع  اَهْدِـعَأ  َْتلاَق 

ِْدبَع ِیبَأ  َیلِإ  اَنْعَجَرَف  َلاَق  مالسلا  مهیلع  ِهِداَدْجَأ  َو  ِِهئَابآ  ْنِم  َو  ُْهنِم  َرَثْکَأ  ِهَّللا  َیلِإ  ِِهب  َلِّسُُوت  ًادَحَأ  ُفِرْعَأ  اَمَف  ِهَّللا  َنِم  ُهَتَمَأ  َبِهْوَتْـسَی  ْنَأ  ُهُولَس 
َیِّفُُوت اَذِإ  ُراََّشب  اَی  َلاَق  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َجَرَف  َيرَأ  یَتَم  يِْرعِش  َْتَیل  ُْتُلق  َُّمث  اََهل  وُعْدَی  َو  یِْکبَی  َلَعَجَف  اَْهنِم  َناَک  اَِمب  ُُهثِّدَُحن  اَْنلَعَجَف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا 
ْتَقَْتلا َِکلَذ  َْتیَأَر  اَذِإَف  ٌءاَوَس  ٌهَبیِـصُم  ٍناَُلف  ِیَنب  ِْدلُو  َیلِإ  ُلِصَی  َِکلَذ  َْدنِعَف  ِداَبِْعلا  ِراَرِـش  َْنَیب  ِعاَِقْبلا  ِّدَشَأ  ِیف  يِدـْلُو  ْنِم  ُِعباَّرلا  َوُه  َو  ِهَّللا  ُِّیلَو 

. ِهَّللا ِْرمَِأل  َّدَرَم  َال  َو  ِناَِطْبلا  ُقَلَح 
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يامرخ زا  یقبط  مدیـسر . شروضح  هب  دـندوب . هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ینامز  تفگ : هک  تسا  هدـش  لقن  يراکم  راـشب  زا 
. روخب امرخ  نیا  زا  وش و  کیدزن  راشب  يا  دومرف : دید  ارم  نوچ  دومن . یم  لیم  نآ  زا  تشاد و  ور  شیپ  دزربط 

هدروآ درد  هب  ار  ملد  متحاران و  تخـس  ما . هدـید  اج  نیا  هب  دوخ  هار  رد  هک  يزیچ  زا  دـنادرگ  تیادـف  ارم  دـنک و  تیاراوگ  ادـخ  متفگ :
. تسا

. روخب امرخ  نیا  زا  وش و  کیدزن  مراد  وت  ندرگ  هب  هک  یقح  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

نیا ییارجام  هچ  دومرف : تشاد ) یهاگآ  دوب  هدـید  راشب  هچنآ  زا  هک  نیا  اـب   ) مالـسلا هیلع  ماـما  هاـگنآ  مدروخ . يردـق  مدـش و  کـیدزن 
؟  تسا هدناجنر  ار  وت  نینچ 

یم دایرف  نز  نآ  درب و  یم  نادـنز  يوس  هب  ار  وا  تفوک و  یم  ینز  رـس  رب  یتسد ) بوچ  ای  هناـیزاتاب   ) یتموکح ناروماـم  زا  یکی  متفگ :
. داد یمن  خساپ  وا  یهاوخ  ددم  هب  سک  چیه  اما  مبلط  یم  يرای  شربمایپ  ادخ و  زا  دز :

؟ درک یم  نینچ  وا  اب  یتموکح  رومام  نآ  ارچ  دیسرپ : ماما 

( اهیلع هللا  مالـس   ) همطاف يا  وت  قح  رد  هک  ینانآ  دنک  تنعل  ادـخ  هتفگ : هدروخ و  نیمز  هب  نز  نآ  هک  دـنتفگ  یم  مدرم  داد : خـساپ  راشب 
. دش یم  راتفر  نانچ  وا  اب  لیلد  نیمه  هب  و  دندرک . ملظ 

هاگنآ دش . رت  کشا  زا  وا  لامتسد  هنیس و  نساحم ، هک  تسیرگ  نانچ  دیـشک و  تسد  ندروخ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : راشب 
. میهاوخب تیدحا  ترضح  زا  ار  نز  نآ  يدازآ  مینک و  اعد  لجوزع  يادخ  هاگرد  هب  میورب و  هلهس  دجسم  هب  ات  زیخرب  راشب ! يا  دومرف :
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ار اجنآ  هدماین  وت  دزن  نم  کیپ  ات  دومرف : وا  هب  داتسرف و  یتموکح  خاک  هب  ار  دوخ  نایعیش  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  دیوگیم : راشب 
. نک علطم  ار  ام  داد  خر  يدماشیپ  نز  نآ  يارب  رگا  و  دننکیم ) هچ  نز  نآ  اب  نیبب  شاب و  رظتنم  ینعی   ) نکم كرت 

يوس هب  تسد  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپـس  میدرازگ  زاـمن  تعکر  ود  کـیره  میتفر و  هلهـس  دجـسم  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هارمه  هب 
رد داهن و  هدجـس  هب  هب  رـس  هاگنآ  دناوخ .) رخآ  ات  ار  اعدو  ...) تنا الا  هلا  هللا ال  تنا  تشاد : هضرع  تیدحا  هاگرد  هب  هدرک  دـنلب  نامـسآ 
زا ود  ره  دش . دازآ  نز  نآ  هک  زیخرب  دومرف : تشادرب و  هدجـس  زا  رـس  سپـس  دش . یمن  هدینـش  وا  زا  ندیـشک  سفن  يادص  زج  لاح  نآ 
هچ دوـمرف : وا  هـب  ماـما  . دیـسرام هـب  دوـب  هداتـسرف  تیروماـم  هـب  ار  وا  مالـسلا  هـیلع  ماـما  هـک  يدرم  هار  هناـیم  رد  میدـش و  نوریب  دجـسم 

؟ دوب تروص  هچ  هب  وا  يدازآ  دیسرپ :  ترضح  . درک دازآ  ار  نز  نآ  مکاح  تفگ : ؟ ربخ

رب يزیچ  هچ  دیـسرپ : وا  زا  تساوخ و  ار  نز  نآ  مکاح  بجاح  مدوب . هداتـسیا  هموکحلاراد  برد  رانک  هک  یماگنه  اـما  منادـیمن . تفگ :
و دندرک . ملظ  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف يا  وت  قح  رد  هک  ینانآ  دنک  تنعل  ادـخ  متفگ : مداتفا . نیمز  هب  نوچ  تفگ : نز  ؟ يا هدـنار  نابز 

. دمآ هچنآ  دمآ  مرس  رب 

. نک لالح  ار  ریما  ناتسب و  ار  نیا  تفگ : ودب  داد و  نز  نآ  هب  مهرد  تسیود  بجاح 

درگرب تا  هناخ  هب  تفگ : نز  هب  تشگزاب و  سپـس  درک . ربخاـب  نز  شنکاو  زا  ار  ریما  بجاـح  درک . يراددوخ  اـه  مهرد  نتفرگ  زا  نز 
. دش ناور  دوخ  هناخ  يوس  هب  نز  و  یتسه ) دازآ  وت  )
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؟ درک يراددوخ  مهرد  تسیود  نتفرگزا  نز  نآ  : دیسرپ مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

. دوب جاتحم  نادب  دنگوس  ادخ  هب  هک  درک  يراددوخ  غلبم  نآ  نتفرگ  زا  یلاح  رد  تفگ :

مالس ورب و  نز  نآ  هناخ  هب  دومرف : وا  هب  داد و  درم  نآ  هب  دروآ و  رد  دوخ  بیج  زا  رانید  تفه  يواح  يا  هسیک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. هدب وا  هب  ار  اهرانید  نیا  ناسرب و  وا  هب  ارم 

. میدیناسر وا  هب  ار  شترضح  مالس  میدش و  نز  نآ  هناخ  هناور  ود  ره  دیوگیم : راشب 

؟ تسا هداد  مالس  ارم  مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  ایآ  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  تفگ : نز 

. تسا هداد  مالس  ار  وت  دمحم  نب  رفعج  دنگوس  ادخ  هب  دنک  تمحر  ار  وت  ادخ  متفگ : وا  هب 

هبو مینک  رارکت  ار  دوخ  هتفگ  ات  تساوخ  ام  زا  دـمآ و  شوه  هب  ات  میدرک  گنرد  یمک  داتفا . نیمز  رب  شوه  یب  داد و  كاچ  نابیرگ  نز 
. هداد وا  هب  ار  اهرانید  هاگنآ  میدرک . رارکت  ار  ماما  مالس  راب  هس  وا  تساوخرد 

. شابداش نآ  هب  تسا و  هداتسرف  وت  يارب  ترضح  زین  ار  اهنیا  هک  ناتسب  میتفگ :

مسانش یمن  ار  یسک  اریز  دنک . ششخب  وفع و  بلط  ادخ  زا  شزینک  نیا  يارب  ات  دیهاوخب  ترضح  زا  تفگ : تفرگ  ار  اهرانید  هسیک  نز 
. دنشاب ادخ  يوس  هب  لسوت  هلیسو  شناردپ  وا و  نوچ  هک 

دنتسیرگ و مه  ترـضح  میدرک . وگزاب  ترـضح  هب  ار  دوب  هداد  خر  هک  ار  یعیاقو  میتشگرب و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  دیوگ : يوار 
. دندرک اعد  وا  قح  رد 

. دزربطلا رکسلاب  اهیبشت  هتوالح  هدشل  هب  یمس  رمتلا  نم  عون  دزربطلا : ( 1)
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. هزوالج عمج  ریمالا  يدی  نیب  یجملا ء  باهذلا و  یف  فحی  يذلا  یطرشلا  زاولجلا : ( 2)

379 ص : ج 47 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

هفیقس ریدغ و  ناوریپ  کیکفت 

تاداقتعا

ِهِیبَأ ْنَع  ِّیِمَْلیَّدلا  َناَْمیَلُس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َقاَحْسِإ  ُْنب  ُمیِهاَْربِإ  ِینَثَّدَح  َلاَق  َدَمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُراَّطَْعلا  یَیْحَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح  َلاَق  هر  ِیبَأ 
ُهُِمتْخَی ًاباَتِک  ًاِیلاَت  اَّمِإ  ِِهتْوَص  یَلَع  اَّلِإ  ُِهبَْتنَأ  ُتَْسل  ًاراَج  ِیل  َّنِإ  َكاَِدف  ُْتلِعُج  َُهل  ُْتلُقَف  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَق : ِّیِّطُّزلا  ِعاََّیب  ٍْسیَق  ْنَع 

ًاْئیَش ُفِْرعَی  ُهَرَْسیَم  اَی  َلاَقَف  َلاَق  ِمِراَحَْملا  ُعِمَتُْجم  ُهَّنِإ  ِیل  َلیِقَف  ِهَِیناَلَْعلا  َو  ِّرِّسلا  ِیف  ُْهنَع  ُْتلَأَسَف  ًاِّیبِصاَن  َنوُکَی  ْنَأ  اَّلِإ  َلاَق  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَِّلل  ُحِّبَُـسی  َْوأ 
ِهَّللا ع ِدـْبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَدَـف  ِْرمَْألا  اَذَـه  ْنِم  ًاْئیَـش  ُفِْرعَی  َال  ُُهتْدَـجَوَف  ِلُجَّرلا  ِنَع  ُْتلَأَـسَف  ٍلـِباَق  ْنِم  ُتْجَجَحَف  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  ُْتُلق  ِْهیَلَع  َْتنَأ  اَّمِم 

َلاَق ًهَمْرُح  ُمَظْعَأ  ِعاَِقْبلا  ُّيَأ  ُهَرَْـسیَم  اَی  َلاَق  َال  ُْتُلق  ِْهیَلَع  َْتنَأ  اَّمِم  ًاْئیَـش  ُفِْرعَی  یِـضاَْملا  ِماَْعلا  ِیف  َلاَق  اَم  َْلثِم  ِیل  َلاَـقَف  ِلُـجَّرلا  ِرَبَِخب  ُُهتْرَبْخَأَـف 
َْنَیب اَمِیف  ُهَّللا  ُهَرَّمَع  ًادـْبَع  َّنَأ  َْول  ِهَّللا  َو  ِهَّنَْجلا  ِضاَیِر  ْنِم  ٌهَضْوَر  ِماَقَْملا  َو  ِنْکُّرلا  َْنَیب  اَـم  ُهَرَْـسیَم  اَـی  َلاَـق  ُمَلْعَأ  ِِهلوُسَر  ُْنبا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُْتُلق 

َو َّزَع  َهَّللا  َیَِقل  َُّمث  ُحَْلمَْألا  ُْشبَْکلا  َُحبُْذی  اَمَک  ًامُولْظَم  ِهِشاَِرف  یَلَع  َِحبُذ  َُّمث  ٍماَع  َْفلَأ  ُهُُدبْعَی  ِرَْبنِْملا  َو  ِْربَْقلا  َْنَیب  اَمِیف  َو  ٍماَع  َْفلَأ  ِماَقَْملا  َو  ِنْکُّرلا 
. َمَّنَهَج ِراَن  ِیف  ِْهیَرِْخنَم  یَلَع  ُهَّبُِکی  ْنَأ  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  یَلَع  ًاقیِقَح  َناََکل  اَِنتَیَالَو  ِْریَِغب  َّلَج 

اب طقف  هک  مراد  يا  هیاسمه  مدرگ ! تیادـف  مدرک : ضرع  وا  هب  هتفر و  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ندـید  هب  دـیوگ : یم  یّطز » عاـّیب  رّـسیم  »
یم و  دنک . یم  اعد  عرـضت  هیرگ و  اب  ای  دنک  یم  عرـضت  هیرگ و  هدرک و  رارکت  ار  نآ  تایآ  هدناوخ ، نآرق  ای  موش  یم  رادـیب  وا  يادـص 

ضرع دراد ؟ مه  ار  وت  تاداقتعا  ایآ  رـسیم ! يا  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دـنک . یم  زیهرپ  دـنوادخ  ياـهمارح  همه  زا  دـنیوگ 
هب هرابود  درادن . ار  تیب  لها  تیالو  الـصا  دـش  مولعم  مدیـسرپ . وا  تاداقتعا  زا  متفر  جـح  هب  هک  هدـنیآ  لاس  دـناد . یم  دـنوادخ  مدرک :

تاداقتعا هب  ایآ  دندومرف : هدومن و  رارکت  ار  هتشذگ  لاس  لاؤس  هرابود  وا  متفگ . نخس  درم  نآ  زا  هتفر و  مالّسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ندید 
شلوسر رسپ  وا و  لوسر  ادخ و  مدرک : ضرع  تسا ؟ رتمرتحم  نیمز  هطقن  مادک  رـسیم ! يا  دندومرف : ریخ . مدرک : ضرع  تسا ؟ دقتعم  وت 

ربنم مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ربق  نیب  تشهب و  ياهرازلگ  زا  رازلگ  کی  ماقم  نکر و  نیب  رـسیم ! يا  دندومرف : دنرتاناد .
ماقم و نکر و  نیب  لاس  رازه  هک  دـیامن  ینالوط  ردـق  نآ  ار  يا  هدـنب  رمع  دـنوادخ  رگا  تسا . تشهب  ياهرازلگ  زا  يرگید  رازلگ  زین  وا 
ار وا  دـننک ، یم  حـبذ  ار  ابیز  چوق  هک  هنوگ  نامه  هاگنآ  دـنک ؛ تدابع  ار  وا  شربنم ، مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ربق  نیب 
رد تروص  اب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  راوازـس  دنک ، تاقالم  ار  ّلج  ّزع و  دنوادخ  ام  تیالو  نودب  سپـس  دنـشکب و  شرتسب  رد  هنامولظم 

. دنکفیب منهج  شتآ 
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453 ص : یگیرردنب ، همجرت  لامعألا /  باقع  لامعألا و  باوث 

رفاک نموم و  هناشن 

ِْنب ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ٍدیِعَس  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ُْنب  ُدَمْحَأ  ِینَثَّدَح  َلاَق  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدْعَـس  ِینَثَّدَح  َلاَق  هر  ِیبَأ 
هیلع ًاِّیلَع  َلَعَج  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  مالّسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  مالّسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َرَمُع  ِْنب  ِلَّضَفُْملا  ِنَع  ِّیِمَرْضَْحلا  ِمِساَق 

. ًاکِرْشُم َناَک  ِهِیف  َّکَش  ْنَم  َو  ًاِرفاَک  َناَک  ُهَدَحَج  ْنَم  َو  ًانِمُْؤم  َناَک  ُهَِعبَت  ْنَمَف  ُهُْریَغ  ٌمَلَع  ُهَْنَیب  َو  ْمُهَْنَیب  َْسَیل  ِهِْقلَخ  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  ًامَلَع  مالّسلا 

هیلع یلع  نانمؤم  ریما  دـنوادخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رمع ، نب  لّـضفم 
، تسین مالّـسلا ) هیلع  یلع   ) وا زج  يا  هناشن  قح ) ترـضح   ) وا اهنآ و  نایم  و  داد ، رارق  هناشن  دوخ  ناگدـیرفآ  دوخ و  ناـیم  رد  ار  مالّـسلا 
وا تیالو ) تماما و  تیناّقح و   ) رد هک  یسک  و  تسا ؛ رفاک  دنز  زاب  رس  شیوریپ  زا  هک  یسک  و  نمؤم ؛ دنک ، يوریپ  وا  زا  هک  یـسک  سپ 

. دشاب یم  كرشم  دنک ، دیدرت 

209 ص : صنلا ، لامعألا ، باقع  لامعألا و  باوث 

دنک رواب  ار  زیچ  شش  دیاب  نمؤم 

ِهَّللا ِْدیَبُع  ْنَع  ٍرْمِش  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ِْنب  َدَمْحَأ  ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهَعیِّشلا ، ِتاَفِـص  ُباَتِک 
َو ِهَعْجَّرلاـِب  ِناَـمیِْإلا  َو  ِهَیاـَلَْولِاب  ِراَْرقِإـْلا  َو  ِتوُـغاَّطلا  َو  ِْتبِْجلا  َنِم  ِهَءاَرَبـْلا  ٌنِمْؤـُم  َوُـهَف  َءاَیْـشَأ  ِهَْعبَِـسب  َّرَقَأ  ْنَم  َلاَـق : مالـسلا  هیلع  ِقِداَّصلا  ِنَع 

 . ِْنیَّفُْخلا یَلَع  ِحْسَْملا  َو  ِّيِّرِْجلا  ِمیِرْحَت  َو  ِهَْعتُْمِلل  ِلاَلِْحتْسِالا 
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: تسا نمؤم  دنک  رواب  زیچ  ششب  هک  یسک  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ  هَّللا  دبع 

 ( رمعو رکبوبا  ) نارگمتس ناشکندرگ و  زا  يرود  يرازیب و  - 1

تیالوب رارقا  - 2

تعجر هب  رواب  - 3

هعتم ندرمش  لالح  - 4

یهام رام  ندرمش  مارح  -5

. ندیشکن حسم  شفک  يور  رب  -6

30 ص : یملعا ،)  ) همجرت هعیشلا /  تافص   194 ص : ج 62 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

تسا رفاک  ماما  رکنم 

ِباَّشَْخلا یَسُوم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِیبَأ  اَنَثَّدَح  َلاَق  ُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ُراَّطَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُدَمْحَأ  اَنَثَّدَح 
َناَک ُهَفَرَع  ْنَمَف  ِهِْقلَخ  َْنَیب  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َْنَیب  اَـمِیف  ٌمَلَع  ُماَـمِْإلا  ٍدَّمَُحم ع  ُْنب  ُرَفْعَج  ُقِداَّصلا  َلاَـق  َلاَـق  ٍِملْـسُم  ِْنب  َناَوْرَم  ْنَع  ٍدِـحاَو  ِْریَغ  ْنَع 

. ًاِرفاَک َناَک  ُهَرَْکنَأ  ْنَم  َو  ًانِمُْؤم 

تسا و نمؤم  دسانشب  ار  وا  هک  ره  تسا  قلخ  ادخ و  نیب  هطساو  ماما  دومرف  هک  درک  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ملـسم  نب  ناورم 
. تسا رفاک  دشاب  شرکنم  هک  ره 

412 ص : ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  60 و  ص : ج 1 ، تماما ،

یهلا باذع  بجوتسم  نایبصان  اب  یتسود 

َو ٌء  يَِرب  اَّنِم  َوُهَف  ًافوُْرعَم  ِْهَیلِإ  َعَنَطْصا  َو  ًاروُرُـس  ٍِّیبِصاَن  یَلَع  َلَخْدَأ  َُّمث  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَنَتَیَالَو  َذَخَّتا  ٍلُجَر  اَمُّیَأ  َلاَق  مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 
. راَّنلا ِهَّللا  یَلَع  ُُهباََوث  َناَک 

هتـشاد تبحم  یتسود و  نانآ  اب  و  دیامن ، تاقالم  نایبصان  اب  دعب  دـنک و  لوبق  ار  ام  تیالو  هک  يدرم  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
همجرت راونألا /  هاکـشم  دوب . دـهاوخ  شتآ  قحتـسم  وا  میئوجیم و  تئارب  يو  زا  ام  دزاس ، مهارف  ار  نانآ  یلاحـشوخ  تابجوم  ای  دـشاب و 

94 ص : يدراطع ،

264 ص :

تسا رفاک  ماما  www.Ghaemiyeh.comرکنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 292 

http://www.ghaemiyeh.com


ریدغ بحاص  ترایز  تیمها  نایب 

نارهم نب  ناوفص  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  ربق  عضوم  نداد  ناشن 

ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریِرَج  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  ٍبوـُبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِتاَّیَّزلا  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم 
ِِبناَج َیلِإ  ِفَجَّنلا  ِهَیِحاَِنب  َوُه  َو  اًْـلَیل  مالّـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َْربَق  ِیتآ  ُْتنُک  ِساَّبَْعلا  ِیبَأ  َدـْنِع  ِهَریِْحلاـِب  ُْتنُک  اََّمل  یِّنِإ  َلاَـق : مالّـسلا  هیلع 

. ِرْجَْفلا َْلبَق  ُفِرَْصنأ  َو  ِْلیَّللا  َهاَلَص  ُهَْدنِع  یِّلَصُأَف  ِناَمْعُّنلا  ِّيِرَْغلا 

، دنک یم  لقن  مالّسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبا  انالوم  زا  وا  نارهم و  نب  ناوفص  زا  وا  لاّجح و  زا  وا  نیسح و  نب  دّمحم  زا  زاّزر ، رفعج  نب  دّمحم 
؟ مدیسرپ ترضح  نآ  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ربق  ناکم  هب  عجار  : دیوگ یم  يو 

هتخاس يا  هتشپ  هدش و  هتشابنا  مه  يور  هب  اه  گیر  هک  تسا  یعـضوم  : دنتـشاد راهظا  هدومرف و  نایب  میارب  ار  ناکم  نآ  فصو  ترـضح 
ار ناشیا  هدرک و  تعجارم  ادعب  مالّسلا  هیلع  ماما  كرابم  رضحم  هب  سپـس  هدناوخ  زامن  اجنآ  رد  هتفر و  ناکم  نآ  هب  : دیوگ یم  يوار  . دنا

فّقوت اجنآ  رد  لاس  تسیب  تّدم  نآ  زا  دعب  . يداد ماجنا  یحیحص  لمع  دندومرف : ترضح  . مداد عالطا  اجنآ  رد  مندناوخ  زامن  نتفر و  زا 
. مدیدرگ لوغشم  زامن  ندناوخ  هب  هدرک و 

107 ص : ینارهت ، ینهذ  همجرت  تارایزلا /  لماک 

هدرک كرد  ارالوم  ترایز  قیفوت  ترضح  تمدخ  رد  اهرابدیزی  نبرمع 

اَنَعَم َبِکَرَف  ُُهتْجَرْخَتْساَف  ِّیِساَنُْکلا  ٍصْفَح  َلِْزنَم  اَْنیَتَأ  یَّتَح  اَْنیَـضَمَف  ُهَعَم  ُْتبِکَرَف  ْبَکْرا  ِیل  َلاَقَف  َدیِزَی  ُْنب  ُرَمُع  ِیناَتَأ  َلاَق : ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع 
ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  َعَم  ُُهْتیَتَأ  َلاَقَف  َتِْملَع  َْنیَأ  ْنِم  اَْنلُقَف  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ُْربَق  اَذَه  اُولِْزنا  َلاَقَف  ٍْربَق  َیلِإ  اَْنیَهَْتناَف  َّيِرَْغلا  اَْنیَتَأ  یَّتَح  اَْنیَـضَم  َُّمث 

. ُهُْربَق ُهَّنَأ  ِینَرَّبَخ  َو  ٍهَّرَم  َْریَغ  ِهَریِْحلِاب  َناَک  ُْثیَح  مالسلا  هیلع 
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یـسانک صفح  لزنمب  ات  متفر  وا  هارمه  مدش و  راوس  نم  میورب  وش  راوس  تفگ : دمآ و  نم  دزن  دـیزی  نب  رمع  دـیوگ : نانـس  نب  هَّللا  دـبع 
: تفگ رمع  میدروخرب ، يربقب  میدیسر و  يرغب  ات  میدمآ  سپـس  تشگ ، ام  هارمه  دش و  راوس  مدروآ ، نوریب  هناخ  زا  مه  ار  وا  میدیـسر ،
رد اـهراب  دوب ، هریح  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  یناـمز  تفگ : ؟ یناد اـجک  زا  وت  میتفگ  تسا ، نینمؤملا  ریما  ربق  نیا  هک  دـیئآ  دورف 

. تسترضح نآ  ربق  نیا  دومرف : نمب  مدمآ و  اجنیاب  شتمدخ 

353 ص : ج 2 ، يوفطصم ، همجرت  یفاکلا /  لوصأ 

... فجنرد مالسلا  هیلع  نینموملاریما  نفدم 

َّنِإ ٌِرماَع  َُهل  َلاَقَف  مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  َدـْنِع  ُّيِدْزَْألا  َهَعاَذُـج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُِرماَع  َو  ُْتنُک  َلاَـق : ِلاَّمَْجلا  َناَْوفَـص  ْنَع  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع 
َرْهَظ ِِهب  یَتَأَف  مالّسلا  هیلع  ُنَسَْحلا  ُهَلَمَح  َتاَم  اََّمل  ُهَّنِإ  َلاَق  َِنفُد  َْنیَأَف  َلاَق  َال  َلاَقَف  ِهَبْحَّرلِاب  َِنفُد  مالّـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  َّنَأ  َنوُمُعْزَی  َساَّنلا 

ًاعِضْوَم ُتْمَّهَوَتَف  ِعِضْوَْملا  َیلِإ  ُْتبَهَذ  ُدَْعب  َناَک  اَّمَلَف  َلاَق  ٍضِیب  ٍتاَوَکَذ  َْنَیب  َِنفُدَف  ِهَریِْحلا  ِنَع  ًهَنْمَی  ِّيِرَْغلا  ِنَع  ًهَرْسَی  ِفَجَّنلا  َنِم  ًابیِرَق  ِهَفوُْکلا 
 [. ٍتاَّرَم َثاََلث  ُهَّللا  َکَمِحَر  َْتبَصَأ   ] ُهَّللا َکَمِحَر  ٍتاَّرَم  َثاََلث  َْتبَصَأ  َْتبَصَأ  َلاَقَف  ُُهتْرَبْخَأَف  ُُهْتیَتَأ  َُّمث  ُْهنِم 

هیلع قداص  ماما  رـضحم  يدزا  هعاذـج  نب  هَّللا  دـبع  نب  رماـع  نم و  تفگ : يو  هک  هدرک  تیاـکح  لاـمج  ناوفـص  زا  وا  مکح و  نب  یلع 
دنتـسه نوفدـم  هبحر »  » رد مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دـنراد  نامگ  مدرم  دومن : ضرع  ماما  هب  رماـع  : دـیوگ یم  لـقان  میدوب ، مالّـسلا 

. تسین روط  نیا  ریخ ، دندومرف : ترضح 

تلحر مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یتقو  : دندومرف ترـضح  ؟ دنـشاب یم  نوفدم  اجک  رد  ترـضح  نآ  سپ  متـشاد  هضرع  دیوگ : یم  يوار 
هداد لاقتنا  دوب  هریح  تسار  يرغ و  پچ  رد  فجن و  کیدزن  هک  یناـکم  رد  هفوک  تشپ  هب  ار  ناـشیا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  دـندومرف 

. دندومن نفد  ار  ترضح  نآ  نشور  دیفس و  ياهگیر  نیب  سپس 
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رـضحم هک  سپـس  تسا و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نفدـم  ناکم  نآ  متـشادنپ  هتفر و  یناکم  هب  نیا  زا  دـعب  : دـیوگ یم  يوار 
هبترم هس  ترضح  مدش ، ایوج  نآ  مقس  تّحص و  زا  هداد و  ربخ  بانج  نآ  هب  دوخ  رادنپ  زا  مدش  فّرشم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  كرابم 

. یتفر باوص  هب  ترادنپ  رد  دنک  تمحر  ار  وت  دنوادخ  : دندومرف

93 ص : ینارهت ، ینهذ  همجرت  تارایزلا /  لماک 

ّيرغ رد  ربق  ود 

َّيِرَْغلا َْتیَتَأ  اَذِإ  َکَّنِإ  مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ُهَعَفَر  ٍطاَبْـسَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِباَّشَْخلا  یَـسُوم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع 
. مالّسلا هیلع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ُْسأَرَف  ُریِغَّصلا  اَّمَأ  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ُْربَقَف  ُرِیبَْکلا  اَّمَأَف  ًاریِغَص  ًاْربَق  َو  ًارِیبَک  ًاْربَق  ِْنیَْربَق  َْتیَأَر 

: تفگ هدومن و  لقن  هعوفرم  روط  هب  طابسا  نب  یلع  زا  وا  باشخلا و  یسوم  نب  نسح  زا  هَّللا  دبع  نب  دعس 

. کچوک ربق  گرزب و  ربق  ینیب : یم  ربق  ود  هدش  دراو  ّيرغ  هب  یتقو  : دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

مالّسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  رهطم  ّرـس  نفد  لحم  نآ  کچوک : ربق  اّما  .و  تسا مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ربق  نآ  گرزب  ربق  اّما 
. دشاب یم 

98 ص : ینارهت ، ینهذ  همجرت  تارایزلا /  لماک 

مالّسلا مهیلع  مئاق  ربنم  ياجو  نیسح  ترضح  رّهطم  رس  ناکمو  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ربق 

اًلِیلَق َراَس  َُّمث  ِْنیَتَعْکَر  یَّلَصَف  اًلِیلَق  َمَّدَقَت  َُّمث  ِْنیَتَعْکَر - یَّلَص  َو  َلَزَنَف  ِهَفوُْکلا  ِرْهَِظب  َّرَمَف  مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  َعَم  ُْتنُک  َلاَق : َِبْلغَت  ِْنب  ِنَابَأ 
ُعِضْوَم َلاَق  اَمِهِیف  َْتیَّلَص  ِْنیَذَّللا  ِْنیَعِضْوَْملا  اَمَف  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  مالّسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِْربَق  ُعِضْوَم  اَذَه  َلاَق  َُّمث  ِْنیَتَعْکَر  یَّلَـصَف  َلَزَنَف 

 . مالّسلا هیلع  ِِمئاَْقلا  ِرَْبنِم  ُعِضْوَم  َو  مالّسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  ِْسأَر 
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روبع هفوـک  تشپ  زا  ترـضح  نآ  هک  مدوـب  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  یهارمه  رد  : تفگ يو  هک  هدـش  لـقن  بلغت  نب  ناـبا  زا 
یمک سپـس  هدـناوخ  رگید  تعکر  ود  هتفر و  ولج  یکدـنا  دـعب  دـندناوخ و  زاـمن  تعکر  ود  هدـمآ و  ریز  هب  بکرم  زا  سپـس  هدومرف و 

: مدرک ضرع  . تسا مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ربق  اج ، نیا  : دندومرف سپـس  هدـناوخ  زامن  تعکر  ود  دـندش و  هدایپ  زاب  هدومرف و  تکرح 
مالّـسلا هیلع  نیـسح  ترـضح  رّهطم  رـس  ناکم  یکی  : دندومرف ترـضح  ؟ دوب هچ  دیدناوخ  زامن  نآ  رد  هک  ناکم  ود  نآ  سپ  موش  تیادف 

. دشاب یم  مالّسلا  هیلع  مئاق  ربنم  ياج  يرگید  دوب و 

98 ص : ینارهت ، ینهذ  همجرت  تارایزلا /  لماک 

دنتفر یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  ترایزب  اهبش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

ِیبَأ ْنَع  ٍریِرَج  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  ٍبوـُبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِتاَّیَّزلا  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَـح 
َیلِإ ِفَجَّنلا  ِهَیِحاَِنب  َوُه  َو  اًْلَیل  مالّـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َْربَق  ِیتآ  ُْتنُک  ِساَّبَْعلا  ِیبَأ  َدـْنِع  ِهَریِْحلِاب  ُْتنُک  اََّمل  یِّنِإ  َلاَق : مالّـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع 

. ِرْجَْفلا َْلبَق  ُفِرَْصنأ  َو  ِْلیَّللا  َهاَلَص  ُهَْدنِع  یِّلَصُأَف  ِناَمْعُّنلا  ِّيِرَْغلا  ِِبناَج 

يو هک  هدرک  لقن  ریرج  نب  قحـسا  زا  وا  بوبحم و  نب  نسح  زا  وا  تاـیز و  باـطخ  یبا  نب  نیـسح  نب  دّـمحم  زا  زاّزر  رفعج  نب  دّـمحم 
یم مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ربق  ترایز  هب  اه  بش  مدوب  سابعلا  یبا  دزن  هریح  رد  هک  یماگنه  : دندومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  : تفگ
رجف عولط  زا  شیپ  هدناوخ و  ار  بش  زامن  ربق  دزن  تروص  ره  هب  دشاب  یم  نامعّنلا  يرغ  بناج  هب  فجن  هیحان  رد  ترـضح  نآ  ربق  متفر ،

. متشگ یم  رب  اجنآ  زا 
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107 ص : ینارهت ، ینهذ  همجرت  تارایزلا /  لماک 

مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  مرح 

َو مالّـسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ُمَرَح  َو  ِِهلوُسَر  ُمَرَح  َو  ِهَّللا  ُمَرَح  ُهَّکَم  َلاَق -: ُهَّنَأ  مالّـسلا  هیلع  ِقِداَّصلا  ِنَع  ُّیِِـسناَلَْقلا  ٍّداَـم  ُْنب  ُدـِلاَخ  َيَور 
مالّـسلا هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ُمَرَح  َو  ِِهلوُسَر - ُمَرَح  َو  ِهَّللا  ُمَرَح  ُهَنیِدَْملا  َو  ٍمَهْرِد  ِْفلَأ  ِهَئاِِمب  اَهِیف  ُمَهْرِّدـلا  َو  ٍهاَلَـص  ِْفلَأ  ِهَئاِِمب  اَهِیف  ُهاَلَّصلا 

مالّسلا هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ُمَرَح  َو  ِِهلوُسَر  ُمَرَح  َو  ِهَّللا  ُمَرَح  ُهَفوُْکلا  َو  ٍمَهْرِد  ِفَالآ  ِهَرَشَِعب  اَهِیف  ُمَهْرِّدلا  َو  ٍهاَلَص  ِفَالآ  ِهَرَشَِعب  اَهِیف  ُهاَلَّصلا 
. ِمَهْرِّدلا ِنَع  َتَکَس  َو  ٍهاَلَص  ِْفلَِأب  اَهِیف  ُهاَلَّصلا  َو 

هَّللا یلـص  ادخ  لوسر  مرح  دنوادخ و  مرح  هّکم  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـسنالق  دام  نب  دلاخ 
هک  ) زامن رازه  دـص  اب  تسا  ربارب  دوش  هدروآ  اجب  نآ  رد  هک  زامن  کی  باوث  تسا و  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  مرح  هلآ و  هیلع و 

اهاج ریاس  رد  هک  تسا  مهرد  رازه  دـص  اب  ربارب  شباوث  دوش ) هداد  ادـخ  هار  رد  هک   ) اجنآ رد  مهرد  کـی  و  دوش ) هدرک  رگید  طاـقن  رد 
کی تسا ، مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  مرح  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مرح  یلاعتم و  دنوادخ  مرح  هنیدم  و  دنهد ، هقدـص 

اب ربارب  شباوث  اجنآ  رد  ندرک  فرـص  ادخ  هار  رد  مهرد  کی  و  دراد ، ار  رگید  ياج  زامن  رازه  هد  باوث  دوش  هدـناوخ  اجنآ  رد  هک  زامن 
نب یلع  مرح  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مرح  دـنوادخ و  مرح  هفوک  و  دوش ، فرـص  اجنآ  ریغ  رد  هک  تسا  مهرد  رازه  هد  قافنا 

. دومرفن ینخس  مهرد  قافنا  باوث  هب  عجار  و  تسا ، ربارب  زامن  رازه  اب  دنرآ  ياجب  اجنآ  رد  هک  زامن  کی  و  تسا ، مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ 
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ص:342 ج 1 ، ردص ، یغالب ، داوج و  دمحمو  ربکا  یلع  يرافغ ، همجرت  هیقفلا /  هرضحی  نم ال 

ریدغاب ینمشد  دمایپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تداهش 

هراشا

هکلب درک ،  باختنا  دوخ  لصفالب  نیشناج  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  اهنت  هن  مخ  ریدغ  زور  رد  ملـسو  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
 . دینادرگ بجاو  مدرم  يارب  ار  اهنآ  زا  تعاطا  دومن و  یفرعم  مدرم  هب  زین  ار  وا  زا  دعب  ماما  هدزای 

هطساوب ي دنشاب و  یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  ، ریدغ ثراو  نیمجنپ  ناونعب  اوشیپ و  نیمشش  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
یلص ربمایپ  نیـشناج  ناونعب  ناشیا  يرهاظ  تفالخ  دندش و  عنم  شیوخ  یهلا  قح  زا  تفالخ  نابـصاغ  ریدغ و  نانمـشد  ياه  يزوت  هنیک 

مومـسم نیگآ  رهز  روـگنا  هلیـسوب  یقناود  روـصنم  ماـنب  نیبصاـغ  نیمه  زا  یکی  طـسوت  هرخـالاب  دـیدرگ و  بصغ  ملـس  هلاو و  هـیلع  هللا 
یفرعم زا  رگید  یکی  تلادع  ياوشیپ  نیمشش  دروخ و  مقر  مالـسا  خیرات  رد  يرگید  گنن  هکل  بیترت  نیدب  دندش و  دیهـش  دندیدرگ و 

 . دیسر تداهش  هب  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  مانب  مخ  ریدغ  رد  ناگدش 

دننراذگن  ، هک دندش  نامیپ  مه  ریدغ  نانمشدو  نیقفانم  نآ  زا  لبق  اجنآ و  رد  اریز  دراد  هفیقس  رد  هشیر  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تداهش 
راثآو ناشدوخدیاب  یتحو  دنـسرب  تفالخ  دنـسمرب  دومن  یفرعم  ادخ  رما  هب  ریدغ  رد  ملـسو  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  ار  ینانآ 

. ددرگ وحم  نانآ 

تداهش

دیفـس هماـج  ود  رد  مدرک  نفک  ار  دوخ  راوـگرزب  ردـپ  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ماـما  زا  قـّثوم  دنـس  هب  ینیلک 
هدیـسر وا  هب  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  زا  هک  يا  همامع  رد  و  دیـشوپ ، یم  هک  ینهاریپ  رد  و  تسب ، یم  مارحا  اـهنآ  رد  هک  يرـصم 

. دیزرا یم  رانید  دص  راهچ  هب  دوب  یم  زورما  رگا  و  «، 1  » دوب هدیرخ  الط  رانید  لهچ  هب  هک  ینمی  درب  رد  و  دوب ،
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رب غارچ  بش  ره  دومرف  یم  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تاـفو  زا  دـعب  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًاـضیا 
«. 2  » دوب هتفای  تافو  هرجح  نآ  رد  ترضح  نآ  هک  يا  هرجح  رد  دنزورفا 

نآ هب  يدولآرهز  روگنا  هک : دـنیوگ  و  دـندرک ، دیهـش  رهز  هب  ار  ترـضح  نآ  نوعلم  روصنم  رما  هب  هک : دـنا  هتفگ  نارگید  هیوباـب و  نبا 
«. 3  » دیدرگ نوفدم  دوخ  عینم  دلاو  بنج  رد  عیقب  ناتسربق  رد  عیفر  ماما  نآ  قافّتا  هب  و  دندیناروخ ، ترضح 

لاوش مجنپ  تسیب و  رد  ماما  تداهش  دیـسر . تداهـش  هب  دوب ، هدروآ  مهارف  روصنم  هک  يرهز  هلیـسو  هب  قداص  ماما  روصنم ، راگزور  رد 
. داب نانآ  یگلمج  رب  ادخ  دورد  دیدرگ . نوفدم  ع )  ) یبتجم ماما  شدج و  شردپ و  رانک  رد  عیقب  ناتسربق  رد  داتفا و  قافتا  لاس 148 ه .

هدیناروخ ترضح  نآ  هب  روصنم  هک  دولآرهز  روگنا  ببس  هب  تشه  لهچ و  دصکی و  هنس  « 4  » لاّوش هام  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 
دولخلا تاّنج  بحاص  یلب  هدوب ، لاوش  دوب و  هتـشذگ  « 5  » لاس جنپ  تصش و  شکرابم  ّنس  زا  تداهش  تقو  رد  و  دیسر . تداهـش  هبدوب 

«6 ، » هتفگ هام  نآ  هدوب  لاوش  مجنپ  تسیب و  زور  رد  تسا  يرهام  عّبتتم  هک 

.476 یفاک 1 / ( 1 ) 

.251 یفاک 3 / ( 2 ) 

.302 بوشآ 4 / رهش  نبا  بقانم  180 ؛ دیفم 2 / خیش  داشرا  هّمهملا 227 ؛ لوصفلا  ( 3 ) 

ص 883. نویعلا ، ءالج  ص 78 ؛ هعیشلا ، قرف  ص 78 ؛ ج 6 ، بیذهتلا ، ص 472 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، کن : ( 4)

ص 883. نویعلا ، ءالج  ص 180 ؛ ج 2 ، دیفم ، داشرالا  ص 472 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، کن : ( 5)
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ص 29. دولخلا ، تانج  ( 6)

تداهش لاح 

کیراب رغال و  نادنچ  ار  ترضح  هک  دید  شتافو  ضرم  رد  شباحصا  ضعب  ترضح  نآ  رب  دش  لخاد  هک  راونألا  هاکـشم  زا  هدش  لقن  و 
؟ ینک یم  هیرگ  هچ  يارب  دومرف : ترضح  دمآ . رد  هیرگ  هب  درم  نآ  سپ  شنینزان  رس  زج  هدنامن  راوگرزب  نآ  زا  چیه  ایوگ  هک  هدش 

ریخ دوش  وا  ضراع  هچ  ره  هک  تسا  نانچ  نمؤم  انامه  نکم ، نینچ  دومرف : منیب !؟ یم  لاح  نیا  هب  ار  امـش  هک  نآ  اـب  منکن ، هیرگ  تفگ :
«1 . » تسا ریخ  وا  يارب  ار  برغم  قرشم و  دوش  کلام  رگا  و  تسا ؛ ریخ  وا  يارب  وا  ياضعا  دوش  هدیرب  رگا  و  تسا ، وا 

ص 109. ج 71 ، راونألا ، راحب  اضر ؛»  » رد عباس  لصف  لّوا ، باب  ص 75 ، راونالا ، هاکشم  ( 1)

ج 2،ص:1404  ، یمق سابع  خیش  لامآلا ، یهتنم 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  اب  روصنم  نشخ  ياهدروخرب 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  هناخ  ندز  شتآ 

دیز نب  نسح  هب  یقیناود  روصنم  دنک : یم  لقن  مالّسلا ) هیلع  قداص  ماما  هتسجرب  نادرگاش  زا  یکی   ) رمع نب  لّضفم  زا  هر )  ) ینیلک خیش 
. دناشکب شتآ  هب  ار  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هناخ  ات  داد  نامرف  دوب ، هنیدم  هّکم و  رد  وا  رادنامرف  هک 

نآ دـیدرگ ، رو  هلعـش  شتآ ، زا  هناخ ، نالاد  هناـخ و  رد  هک  يروط  هب  تفرگ ، شتآ  ترـضح  نآ  هناـخ  داد ، ماـجنا  ار  تیرومأـم  نیا  وا 
: دومرف یم  تفر و  یم  هار  شتآ  يور  ترضح 

هّللا لیلخ  میهاربا  نبا  انا  يّرثلا  قارعا  نبا  انا 
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هدش هدنکارپ  هدناود و  هشیر  نیمز  فلتخم  طاقن  رد  شنادنزرف  هک  متسه  لیعامسا  رسپ  ینعی   ) متـسه نیمز  ریخ  ياه  هشیر  دنزرف  نم  : »
يارب شتآ  و  تخادنا ، شتآ  رد  ار  مالّسلا  هیلع  میهاربا  دورمن ، هکنیا  زا  هیانک  « ] مشاب یم  مالّـسلا  هیلع  ادخ  لیلخ  میهاربا  دنزرف  نم  دنا )

 [. نک راوخ  دورمن  دننام  ارم  نمشد  و  نادرگ ، درس  میارب  ار  شتآ  ادخ ، يا  دش ، درس  وا 

ص:248و249  ، هیهبلا راونألا 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  هنابش  راضحا 

نونکا مه  داد ، نامرف  وا  هب  و  دـیبلط ، ار  عیبر »  » دوخ نابرد  تفرن ، باوخ  هب  یـساّبع ) هفیلخ  نیمّود   ) یقیناود روصنم  یبش  هدـش : تیاور 
. روایب اجنیا  هب  ار  وا  ورب و  مالّسلا ) هیلع  قداص  ماما   ) دّمحم نب  رفعج  دزن 

نآ ياه  هنوگ  مدـید  مدـش ، شا  هناخ  دراو  هزاجا ، نودـب  متفای ، شا  هناخ  رد  اهنت  ار  وا  متفر ، ترـضح  نآ  هناـخ  رد  هب  دـیوگ : یم  عیبر 
یم هدید  هدجس ) رثا  رب   ) شراسخر هرهچ و  رد  كاخ  رثا  و  هدرک ، دنلب  عّرـضت  اعد و  لاح  هب  ار  شیاهتـسد  تسا ، دولآ  كاخ  ترـضح ،

. دوش

ص:248  ، هیهبلا راونألا 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  هزانج  عییشت  ماگنه  هریره ، وبا  راعشا 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  هزانج  عییشت  ماگنه  هریره ، وبا  راعشا 

، دندرب یم  نفد  يارب  عیقب  يوس  هب  هداهن و  توبات  نایم  ردار  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هزانج  هک  یماگنه  هدش : تیاور  باد  نب  یـسیع  زا 
: دناوخ یم  ار  راعشا  نیا  « 1  » هریره وبا 

قتاع هیلماح و  نم  لهاک  یلع  هنولمحی  هب  اوحار  دق  لوقا و 

قهاش ءایلع  سأر  نم  يوث  اریبث  يّرثلا  یلا  نولمحت  اذ  ام  نوردت  أ 
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قرافملا قوف  ناک  یلوا  ابارت و  هحیرض  قوف  نوثاحلا  یثح  هادغ 

. دندرک لمح  دنتفرگ و  دوخ  شود  هناش و  رب  ار  نآ  دنتفر و  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هزانج  يوس  هب  انامه  میوگ : یم  : »

( مرگن یم   ) ار عفترم  رایسب  دنلب و  زارف  رب  يا  هتشارفارب  رس  هوک  دینک ؟ یم  لمح  ربق ، كاخ  يوس  هب  ار  یتیصخش  هچ  هک  دیناد  یم  ایآ 

ار وا  هزانج  هک  تسا  نیا  رتهب  ای  « ] دنزیرب دوخ  ياهرس  رب  ار  كاخ  نآ  هک  تسا  نیا  رتهب  دنزیر ، یم  وا  هزانج  يور  رب  ار  ربق  كاخ  اهنآ 
[. دنهد رارق  دوخ  ياهرس  يور  هکلب  دنهنن ، ربق  رد 

، تسین تسا ، فورعم  یئوگغورد  هب  هک  هباحص ، هریره  وبا  هریره ، وبا  نیا  زا  روظنم  ( 1)

یم رعـش  اهنآ ، ماقم  هرابرد  اراکـشآ  هک  تسا ، مالّـسلا  مهیلع  تلاسر  نادـناخ  نارعاش  رامـش  رد  هک  تسا  یلجع  هریره  وبا  روظنم  هکلب 
. دورس

ص:271  ، هیهبلا راونألا 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  فیرش  دقرم  ترایز  شاداپ 

مالّسلا مهیلع  ناماما  ریاس  مالّسلا و  هیلع  قداص  ماما  فیرش  دقرم  ترایز  شاداپ 

هیلع قداص  ماما  مالّسلا و  هیلع  رقاب  ماما  مالّسلا و  هیلع  داّجس  ماما  فیرش  دقرم  ترایز  شاداپ  باب  رد  هعنقم ،»  » باتک رد  هر )  ) دیفم خیش 
: دسیون یم  مالّسلا 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هدش  تیاور 

اریقف تمی  مل  هبونذ و  هل  ترفغ  ینراز  نم 

«. دریم یمن  ریقف  و  دوش ، هدیزرمآ  شناهانگ  دنک ، ترایز  ارم  هک  یسک  : »

بارش وا  موش ، تیادف  مدرک : ضرع  دناوخب ، ام  يارب  ار  هریره  وبا  رعش  هک  تسیک  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  ریـصب  وبا 
یم ماجنارـس ) - ) دـشابن مالّـسلا  هیلع  یلع  اـب  ینمـشد  هارمه  رگا  ار - یهاـنگ  ره  دـنوادخ  دـنک ، تمحر  ار  وا  ادـخ  : » دومرف دروـخ ، یم 

( ّفلؤم « ) دزرمآ
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و دوش ، یمن  التبم  درد  مشچ  هب  دـنک ، ترایز  ار  شردـپ  و  ع )»  » قداص ماما   ) رفعج هک  یـسک  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
«. دور یمن  ایند  زا  یناشیرپ  لاح  رد  و  ددرگ ، یمن  رامیب 

، دناوخب ناشربق  رانک  رد  زامن  تعکر  راهچ  و  دنک ، ترایز  ار  مالّسلا  مهیلع  ناماما  زا  یماما  هک  یـسک  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
«. دسیون یم  وا  يارب  ار  هرمع  کی  ّجح و  کی  شاداپ  دنوادخ 

: دومرف خساپ  رد  ترضح  نآ  تسیچ ،»؟ دنک  ترایز  ار  امش  هک  یسک  شاداپ  : » دیسرپ مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یصخش 

هّللا لوسر  راز  نمک  نوکی 

«. تسا هدومن  ترایز  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یسک  نآ  دننام  : »

، دهع هب  يافو  ندومن  لماک  روما  زا  یکی  انامه  تسا ، ینامیپ  دهع و  شنایعیـش ، ندرگ  رب  یماما  ره  يارب  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما 
اهنآ دـنراد ، نآ  هب  قایتشا  هک  هچنآ  هب  قیدـصت  يور  زا  و  قایتشا ، يور  زا  هک  یـسک  تسا ، اهنآ  ياهربق  ترایز  اهنآ ، ّقح  کین  يادا  و 

. دنیامن تعافش  ناگدننک ، ترایز  زا  تمایق  رد  اهنآ  دنک ، ترایز  ار 

ص:272  ، هیهبلا راونألا 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  فیرش  دقرم  ترایز  www.Ghaemiyeh.comشاداپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 303 

http://www.ghaemiyeh.com


زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود هب  یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

. دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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رشن عبانم  رکذ  .5
 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7
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