
http://www.ghaemiyeh.com






مالسلا هیلع  يدهم ترضح  محارم  قوقح و  تخانش 

: هدنسیون

یناهفصا يوسوم  یقت  دمحم  دیس 

: یپاچ رشان 

نارکمج سّدقم  دجسم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلعيدهم  ترضح  محارم  قوقح و  7تخانش 

باتک 7تاصخشم 

رشان 7همدقم 

( مالسلاهیلع » نامز ماما  تخانش  7بوجو 

7هراشا

یلقع لیلد   - 17

یلقن لیلد   - 29

لوا 9تمسق 

مود 12تمسق 

« مالسلاهیلع » يرکسعلا نسحلا  نب  ۀجح  ترضح  تماما  13تابثا 

لوا 13تمسق 

مود 16تمسق 

ّصاخ روط  هب  هک  هرتاوتم  ثیداحا  زا  یتمسق  لّوا : 18لصف 

رتاوتم تامارک  تازجعم و  زا  یمک  رادقم  نایب  رد  مود : 20لصف 

ام هب  تبسن  ترضح ، نآ  محارم  قوقح و  زا  21یتمسق 

21حیضوت

یتسه دوجو و  ّقح  21لّوا :

ایند رد  اقب  ّقح  23مود :

هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  يدنواشیوخ  تبارق و  ّقح  24موس :

تمعن هطساو  ّقح  معنتم و  رب  معنم  ّقح  مجنپ : 24مراهچ و 

دنزرف رب  ردپ  ّقح  24مشش :

هدنب رب  بابرا  اقآ و  ّقح  25متفه :

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 32زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


مّلعتم رب  ملاع  ّقح  25متشه :

تیعر رب  ماما  ّقح  26مهن :

نارکمج سّدقم  دجسم  تاروشنم  26تسرهف 

اه تشون  28یپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  29هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 32زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلعيدهم  ترضح  محارم  قوقح و  تخانش 

باتک تاصخشم 

 : روآدیدپ مان  ناونع و  یسراف  مئاقلاءاعدلادیاوف .  یف  مراکملالایکم  يدادرارق :  ناونع  . 1308 یقتدمحم 1262 -  یناهفصا  هسانشرس : 
تاصخـشم ینیوزقيرئاح . يدهم  مجرتم  یناهفـصايوسوم ؛  یقتدمحم  فلوم  مالـسلاهیلع /  يدـهم  ترـضح  محارم  قوقح و  تخانش 

رـضاح باتک  تشادداـی :   2-005-973-964 کــباش :  472 ص . يرهاـظ :  تاصخـشم  نارکمج 1385 . سدـقم  دجـسم  مـق : رـشن : 
 : عوـضوم سیوـن . ریز  تروـص  هب  هماـنباتک  تشادداـی :  تـسا . فـلوم  رثا  مئاـقلل  اعدـلادئاوف  یف  مراـکملالایکم  باـتک  زا  ياهـتفرگرب 

يدـهم ینیوزق  يرئاح  هدوزفا :  هسانـش  اـهاعد  عوضوم :  راـظتنا  تیودـهم -- عوضوم :  مهدزاود 255ق -  ماما  جـع ،)  ) نسح نبدـمحم 
 : ییوید يدـنب  هدر  6م8042164 1385  فلا  / BP224 هرگنک :  يدـنب  هدر  مـق )  ) نارکمج دجــسم  هدوزفا :  هسانــش  مجرتـم   - ، 1334

م15149-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/462

رشان همدقم 

کت ناهج  نایعّدم  طسوت  یفارحنا  راکفا  ینیدیب و  غیلبت  اب  هک  زورما  ناهج  رد  رهتشملا  لدعلاو  رظتنملا  مئآقلا  یلع  مالسلا  یلاعت  همـسب 
تیاده غارچ  رَظتنم ، يدهمو  دوعوم  یجنم  هب  دیما  دنناشکیم ، ههاریب  هب  ار  نایدا  رگید  ناملسم و  ناناوج  نیغورد ، رـشب  قوقح  یبطق و 

لّجع مئاق -  ترـضح  يارب  اعد  دئاوف  رد  مراکملا  لایکم  گنـس  نارگ  باتک  میدش  نآرب  اذل  دوب . دهاوخ  تقیقح  قح و  هار  ناگدنیوپ 
طسوت هک  هیلع -  هَّللا  ناوضر  یناهفـصا -  يوسوم  یقت  دّمحم  دیـس  هَّللا  تیآ  ترـضح  موحرم  لضاف  ملاع  فیلأت  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا 

تاعوضوم دلج و  جنپ  رد  ار  تسا ، هدیدرگ  همجرت  هّزع -  دیز  ینیوزق -  يرئاح  يدهم  دیـس  جاح  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  ترـضح 
 - يدمحم بان  مالـسا  قح و  نید  نایدانم  ياسر  يادن  یمالـسا  بالقنا  هک  ینونک  رـصع  رد  تسا  دـیما  مییارایب . عبط  رویز  هب  رـصتخم 

سدـقم دجـسم  تاراـشتنا  تیریدـم  میـشاب . هدرک  ياهفیظو  ماـجنا  دـناسریم ، هدـناسر و  ناـیناهج  شوـگ  هب  ار  هـلآو -  هـیلع  هَّللا  یّلص 
نارکمج

( مالسلاهیلع » نامز ماما  تخانش  بوجو 

هراشا

. یلقن لیلد  مه  تسه و  یلقع  لیلد  مه  بلطم  نیا  رد  دریذپیمن ؛ ققحت  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تخانش  نودب  نامیا 

یلقع لیلد   - 1

زین ربمغیپ  یصو  نیـشناج و  دوجو  ترورـض  يارب  اهّتلع  نامه  دناهتفگ ، ربمایپ  دوجو  موزل  ترورـض و  يارب  هک  ییاههفـسلف  اهّتلع و 
هعجارم دوخ  یگدـنز  فلتخم  نوؤش  رد  ربمغیپ  نیـشناج  هب  مدرم  ات  دـشاب  هدوب  تسا  مزال  ترـضح  نآ  تاـفو  زا  سپ  هک  تسا  قداـص 

تسا بجاو  زین  مدرم  رب  دیامرف و  بصن  ار  وا  هک  تسا  بجاو  لاعتم  دنوادخ  رب  سپ  دندرکیم ، هعجارم  ربمغیپ  هب  هک  هنوگنامه  دننک ،
اب ربمغیپ  نتخیگنارب  ّتلع  هک : دنک  لاکشا  یسک  رگا  درادن . ناکما  تخانش  تفرعم و  نودب  ندرک  يوریپ  هک  اریز  دنـسانشب ؛ ار  ماما  نآ 

ربـمغیپ هب  داـعم ، هب  طوبرم  روما  يورخا و  ياـههبنج  يّداـم و  یگدـنز  نوؤش  شاـعم و  روما  رد  مدرم  هک  اریز  دـنکیم ؛ قرف  دروـم  نیا 
يارب ار  تسا  مدرم  زاین  دروم  هچنآ  ربمغیپ  نوچ  دـنیامن و  لمع  نآ  قباطم  دروایب و  نانآ  يارب  ینوناـق  دـنوادخ  بناـج  زا  اـت  دـندنمزاین 

مالسلا هیلعيدهم  ترضح  محارم  قوقح و  www.Ghaemiyeh.comتخانش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 32زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


نایب و يارب  دوشیم و  فرطرب  زاین  رگید  دـندرک ، لمع  دنتخانـش و  ار  اهنآ  مدرم  دومرف و  نایب  ناشیارب  یماکحا  دـعاوق و  دروآ و  نانآ 
باوج رد  تسین ! مزال  ربمغیپ  نیشناج  یـصو و  دوجو  سپ  تسا ، هدنـسب  هطوبرم  ياهباتک  املع و  دوجو  نید  ماکحا  دعاوق و  شزومآ 

نید تاروتسد  هدومرف و  نایب  یّلک  روط  هب  ار  دعاوق  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  لّوا : تسا : تسردان  تهج  دنچ  هب  لاکـشا  نیا  میوگیم :
هلآو هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  ثیداحا  هب  هک  یناسک  يارب  بلطم  نیا  و  تسا ، هدرک  حیرـشت  نامز  نآ  رد  مومع  زاین  دروم  رادقم  هب  ار 

نادنمـشناد املع و  رب  یتح  لئاسم  زا  ياهراپ  هکلب  هدشن ، فرطرب  نایب  زا  رادـقم  نآ  اب  مدرم  جایتحا  نیاربانب  تسا . حـضاو  دـننک  هعجارم 
دننک و هعجارم  وا  هب  ات  دنتسه  ریزگان  موصعم  ياوشیپ  ماما و  دوجو  زا  رشب  دارفا  سپ  نارگید -  هب  دسر  هچ  ات  دنامیم -  هدیشوپ  گرزب 

دوخ یصو  هب  ار  مولع  ماکحا و  مامت  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمغیپ  هک  تسین  يدیدرت  هتبلا  دنزومایب . وا  زا  ار  شیوخ  زاین  دروم  بلاطم 
زا دـعب  ماـما  هب  یماـما  ره  و  تسا ، هتـشاد  هدـهع  هب  دـنوادخ -  فرط  زا  ار -  مدرم  يربهر  مالـسلا ، هیلعترـضح  نآ  زا  سپ  هک  هدرپـس 
هک ار  یهلا  ماکحا  مالسلا  مهیلعناماما  يراب ، تسا . هدیسر  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  ام -  نامز  ماما  هب  تبون  هکنیا  ات  هدرپس  شدوخ 
نآ هک  تسین  يدیدرت  نینچمه  دنزاسیم . انـشآ  سدـقم  نید  میهافم  ینابم و  اب  ار  نانآ  دـننکیم و  نایب  مدرم  يارب  دـناهتفرگ  ربمغیپ  زا 

دهاوخن قّقحت  وا  ندـیزگرب  زا  فدـه  درک و  دـنهاوخن  دامتعا  نانیمطا و  وا  ياـههتفگ  هب  مدرم  دـشابن ، موصعم  رگا  نید  ماـکحا  ِرگناـیب 
فالتخا شکمشک و  عازن و  رد  ناشیناسفن ، ياههتـساوخ  اهاوه و  هب  هّجوت  اب  دنراد و  هک  یعیبط  عضو  رطاخ  هب  ناسنا  دارفا  مود : تفای .

ره نتفر  نایم  زا  يارب  هک  تسا  دـنوادخ  فطل  ياضتقم  اذـل  مینیبیم ، مشچ  اب  هدومن و  ساسحا  نادـجو  اب  ار  ینعم  نیا  دـنوشیم ، عقاو 
عوجر یـصخش  نینچ  هب  مدرم  نامز  ره  رد  ات  دـنادب ، ًالماک  ار  اهتیعقاو  قیاـقح و  هک  دـیامن  نییعت  ار  یـصخش  فـالتخا ، عازن و  هنوگ 

نآ و  دبای . شرتسگ  مدرم  نایم  رد  یهلا  تلادع  دـسرب و  رادـقح  هب  ّقح  هجیتن  رد  و  دـنریگب ، کمک  وا  زا  اههعفارم  اهعازن و  رد  دـننک و 
نوؤش رد  دننک و  يوریپ  وا  زا  دنراد  هفیظو  مدرم  هک  تسا  یلع  ماما  نامه  هدیزگرب ، عازن  فالتخا و  عفر  يارب  ار  وا  دنوادخ  هک  صخش 
دعاوق يانبم  رب  زج  ناشروضح  نامز  رد  مالـسلا  مهیلعام  ناماما  هک  دینک  لاکـشا  رگا  دـنیامن . دامتعا  وا  رب  هعجارم و  وا  هب  دوخ  فلتخم 

سپ دـندرکیم . مکح  دـننکیم  مکح  ناشتبیغ  نامز  رد  اـملع  هک  يدـعاوق  يور  ناـنآ  رگید : تراـبع  هب  و  دـندرکیمن ، مکح  يرهاـظ 
هب شور  نیا  میوگیم : دـنک ؟ مکح  اهتیعقاو  ّقح و  يانبم  رب  ات  تسا  ماما  بصن  نییعت و  یهلا  فطل  ياضتقم  هک  دوشیم  اعدا  هنوگچ 

هنوگچـیه تروص  نیا  رد  سپ  تسا . مدرم  فرط  زا  زین  ماـما  روهظ  عناـم  هکناـنچ  تشاد ، دوجو  مدرم  هیحاـن  زا  هک  دوـب  یعناـم  رطاـخ 
تسا یتایاور  یعدم  نیا  رب  لیلد  تسا . ضقانتم  یهلا  فطل  اب  رما  نیا  هک  درک  لایخ  دیابن  هجو  چیه  هب  تسین و  دراو  نانآ  رب  یـضارتعا 

، تافّرـصت رد  دـشیم و  راذـگاو  نانآ  هب  لماک  روط  هب  تفالخ  تسایر و  هچناـنچ  هک  دـنکیم  حیرـصت  هدـش و  دراو  ناـشیا  دوخ  زا  هک 
رد هک  تسا  یتیاور  هلمج  زا  دنتخاسیم . راکشآ  مدرم  يارب  ار  یعقاو  ماکحا  دندرکیم و  مکح  دوواد  لآ  مکح  هب  دوبیم ، زاب  ناشتسد 

مهیلعدمحم لآ  مئاق  هاگ  ره  هدیبعوبا ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلعقداص  هَّللا  دبعوبا  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  ءاّذح  هدیبعوبا  زا  یفاک  لوصا 
ربخ رد  باتک  ناـمه  رد  و  ( 1 .) دیسرپ دهاوخن  دهاش  هنیب و  زا  دنکیم و  مکح  مالـسلا  امهیلعنامیلـس  دوواد و  مکح  هب  دزیخاپب ، مالـسلا 

هکنیا ات  دش  دهاوخن  مامت  ایند  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعقداص  هَّللا  دبعوبا  ترـضح  زا  تفگ : هک  تسا  لوقنم  نابا  زا  حـیحص 
و ( 2 .) دهدیم ار  شّقح  يدوجوم  ره  هب  دـسرپن ، دـهاش  هنیب و  زا  دـنک و  تموکح  دوواد  لآ  مکح  هب  هک  دـیامن  روهظ  نم  رابت  زا  يدرم 

رگا متـشاد : هضرع  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  ترـضح  هب  تفگ : هک  تسا  هدـمآ  یطاـباس  راّـمع  زا  حیحـص  دنـس  هب  باـتک  ناـمه  رد  زین 
دیایب شیپ  ياهیضق  ام  رب  هاگ  ره  سپ  دوواد ؛ مکح  هب  یهلا و  مکح  هب  دومرف : درک ؟ دیهاوخ  مکح  هنوگچ  دسر  امش  تسد  هب  تموکح 

یلع ترضح  زا  ینادمه  دیَعُج  زا  دوخ  دنـس  هب  زین  و  ( 3 .) درک دهاوخ  اقلا  ام  هب  ار  نآ  سدقلا  حور  دـشابن ، رـضاح  ام  دزن  نآ  مکح  هک 
لآ مکح  هب  دومرف : دییامرفیم ؟ مکح  ییانبم  هچ  يور  مدیسرپ : ترضح  نآ  زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  امهیلعنیـسحلا  نب 

ح»  » فرح باـتک  نیمه  مراـهچ  شخب  رد  میوگیم : ( 4 .) دروآ دـهاوخ  نامیارب  سدـقلا  حور  ددرگ ، راوشد  ام  رب  يراـک  رگا  و  دوواد ؛
مه زاب  دننک ، لمع  ماکحا  مامت  هب  نادنمـشناد  املع و  مامت  مینک  ضرف  رگا  موس : یلاعت . هَّللا  ءاش  نا  دـمآ ؛ دـهاوخ  هنیمز  نیا  رد  یبلاطم 
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صخـش دوجو  زا  نامز  ره  رد  سپ  دنتـسین . موصعم  هابتـشا  وهـس و  زا  نانآ  هک  اریز  دزاسیمن ، زاینیب  ماـما  دوجو  زا  ار  اـم  ناـشیا  دوجو 
نآ و  دـیامرف . نایب  ناشیارب  ار  ماکحا  قیاـقح  هدوب ، مدرم  هاـنپ  عجرم و  اـت  میتسه . ریزگاـن  دـشاب  ظوفحم  هابتـشا  اـطخ و  زا  هک  یموصعم 

ناهنپ و مدرم  ناگدـید  زا  هک  یلاح  رد  شندوب  اب  ماـما  ندوبن  دـیوگب : یـسک  رگا  اـجنیا  رد  تسین . ماـما  زج  سک  چـیه  موصعم  صخش 
نیا تسا ، مدرم  دوخ  زا  یـشان  ترـضح ، نآ  ندوب  راکـشآ  روهظ و  عناـم  هکنیا  هب  رظن  ًـالّوا : میوگیم  دـنکیم ؟ قرف  هچ  دـشاب  بیاـغ 
مدرم رب  هکلب  تسین ، مالـسلا  هیلعترـضح  نآ  دوجو  هب  یجاـیتحا  هکنیا  رب  دوشیمن  لـیلد  و  درادـن . دـنوادخ  فطل  اـب  یتاـفانم  بلطم 
تبیغ ًایناث : دننک . هدافتـسا  شفراعم  مولع و  عاونا  زا  دنوش و  دـنمرهب  شـسّدقم  رون  زا  ات  دـنزاس  فرطرب  ار  روهظ  عناوم  هک  تسا  بجاو 

تمدـخ هب  هک  تسا  هداتفا  قافتا  نینمؤم  ناگرزب  زا  يرایـسب  يارب  هکلب  تسین ، نمؤم  ياهناسنا  همه  زا  اهنامز و  همه  رد  ترـضح  نآ 
اهنآ نایب  و  تسا ، طبض  ام  راوگرزب  ياملع  ياهباتک  رد  نانآ  تانایرج  دناهتفای . هار  شـسّدقم  رـضحم  هب  هدش و  بایفرـش  شترـضح 

كرابم دوجو  عفانم  ًاثلاث : تسا . نیقی  بجوم  ام  يارب  هدـش  لقن  رتاوتم  روط  هب  هکنیا  رطاخ  هب  تایاکح  و  تسا . جراخ  ام  ثحب  زا  ًالعف 
وا دوجو  تاکرب  زا  دـسریم ، تاقولخم  هب  یهلا  ضیف  همـشچرس  أدـبم و  زا  هچنآ  همه  هکلب  تسین ، مولع  ناـیب  رد  رـصحنم  ترـضح  نآ 

. یلاعت هَّللا  ءاش  نا  درک ؛ میهاوخ  نایب  ار  عوضوم  نیا  باتک  موس  شخب  رد  هک  دشابیم 

یلقن لیلد   - 2

لوا تمسق 

مالـسالا ۀقث  هک  اهنآ  زا  یتمـسق  رکذ  هب  راصتخا  تیاعر  رطاخ  هب  ام  هک  هدش  دراو  هراب  نیا  رد  تسا  رتاوت  ّدـح  رد  هک  يرایـسب  تایاور 
ترـضح هک : تـسا  راّـمع  نـب  ۀـیواعم  زا  حیحـص  ربـخ   - 1 مینکیم : اـفتکا  تـسا ، هدروآ  یفاـک  باـتک  رد  ینیلک  بوـقعی  نـب  دـمحم 

اهنآ اب  ار  وا  سپ  تسا ، اهمان  نیرتوکین  دـنوادخ  يارب  و  5 ؛) «) اِهب ُهوُعْداَف  ینْسُحلا  ُءآمْسَألا  ِِهَّللَو   » هکرابم هیآ  هرابرد  مالـسلا  هیلعقداص 
اب رگم  دریذپیمن ، ناگدنب  زا  ار  یلمع  چـیه  دـنوادخ  هک  میتسه  اهمان ) نیرتوکین   ) ینـسح ءامـسا  نآ  ام  مسق ، ادـخ  هب  دومرف : دـیناوخب .

دنوادخ يوس  هب  مدرم  يامنهار  لیلد و  نانآ  هک  دشاب  نیا  رطاخ  هب  ءامـسا »  » هب ناماما  زا  ریبعت  دیاش  میوگیم : ( 6 .) ام تفرعم  تخانش و 
ادخ دنکیم ؛ تلالد  وا  رب  هک  نآ  بحاص  يارب  تسا  ياهناشن  مسا  هک  روطنامه  دنـشابیم ، یهلا  توربج  تردـق و  ياههناشن  دنتـسه و 
مامت شقلخ  رب  دنوادخ  تّجح  دومرف : هک  تسا  هدمآ  مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  حلاص  دبع  زا  حیحـص  ربخ   - 2 تساناد .
لاعتم دـنوادخ  رب  تّجح  لیلد و  ندرک  اپرب  بوجو  هب  ترـضح  هراـشا  میوگیم : ( 7 .) دوش هتخانـش  هک  یماما  هلیـسو  هب  رگم  ددرگیمن 

دنوادـخ رب  وا  نییعت  تسا و  بجاو  مدرم  رب  ماما  تخانـش  سپ  مالـسلا ، هیلعماما  دوجو  هب  رگم  تسین  نکمم  دـنوادخ  تخانـش  و  تسا ،
مالسلا مهیلعهمئا  تافص  لاح و  نآ ، رد  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلعقداص  هَّللا  دبعوبا  ترضح  زا  ياهبطخ  حیحص  ربخ   - 3 مزال .

یلـصمرکا ربمغیپ  نادناخ  زا  ّقح  رب  ناماما  هلیـسو  هب  ّلجوّزع -  دنوادخ -  هک  یتسار  هب  تسا : هدمآ  نینچ  هبطخ  نآ  رد  دـنکیم . دای  ار 
هب شیوخ  شناد  همشچ  نورد  زا  و  هتخاس ، راکشآ  ار  دوخ  شور  هار و  نانآ  دوجو  هب  هدرک و  يرادربهدرپ  شیوخ  نید  زا  هلآو  هیلع  هللا 

دهاوخ ار  نامیا  نیریش  هزم  دنک ، كرد  ار  شماما  تیالو  ماقم  هک  ره  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  تّما  زا  تسا . هدومرف  اطع  ناشیا  هلیسو 
ِهِّداوَم ِلْهَأ  یلَع  ًۀَّجُح  ُهَلَعَجَو  ِهِْقلَِخل  ًامَلَع  َمامِإلا  َبَصَن  یلاعَتو  َكَرابَت  َهَّللا  َّنَِأل  « ؛ تسناد دـهاوخ  ار  مالـسا  ياهییابیز  يرترب و  و  دیـشچ ،
تّجح شیوخ  ناهج  تعیبط و  لها  رب  ار  وا  هداد ؛ رارق  دوخ  قلخ  یبایهر  يارب  ياهناشن  ار  ماما  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  اریز  ِهَِملاـعَو ؛»

وا زا  یهلا  تاضویف  و  هتسویپ ، نامسآ  ات  یبیغ  یطابترا  اب  هتفرگ ، ارف  ار  وا  توربج  رون  هکنانچ  تسا . هداهن  وا  رـس  رب  راقو  جات  هتخاس و 
ره دریذپیمن . ار  ناگدنب  لامعا  ماما  تفرعم  هب  زج  دنوادخ  دوشن . كرد  وا  هلماک  لئاسو  هب  زج  تسوا  شیپ  هچنآ  و  تسا ، هتـشگن  عطق 

دنوادخ تساناد . هاگآ و  اهنآ  رب  ًالماک  دوش ، هضرع  ماما  رب  زادنا  طلغ  ياههنتف  مولعمان و  هدیچیپ و  ننس  لکشم و  هبتـشم و  روما  زا  هچ 
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هب ماما  ره  لسن  زا  دـنکیم و  رایتخا  قلخ  تیادـه  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  نادـنزرف  زا  ار  ناماما  هشیمه  يارب  یلاـعت -  كراـبت و  - 
هدومن نییعت  شیوخ  قلخ  يارب  هتخاس و  موصعم  كاپ و  ار  نانآ  دنیزگیمرب . ار  یکی  تماما ، يربهار و  بصنم  نتفرگ  هدـهع  هب  روظنم 

ياـج رب  يو  لـسن  زا  يرگید  ماـما  دـبای ، تاـفو  مالـسلا  مهیلعناـماما  زا  یکی  هاـگره  تسا . هداد  رارق  شیوخ  ياـضر  دنـسپ و  دروـم  و 
فرط زا  ناماما  نیا  دـشاب . هدوب  هاگآ  یتّجح  و  ناشخرد ، يرگتیادـه  شخبرون و  و  راکـشآ ، ِتسار  هار  رگناشن  ییاـمنهار  اـت  دراـمگب ،

، یهلا ياـهتّجح  دـننک . ارجا  ار  تلادـع  ناسنیدـب  هدومن ، تیادـه  ّقح  هب  ار ) مدرم  ناـنآ   ) دـناهدش بصن  مدرم  ییاوـشیپ  هب  دـنوادخ 
زا ددرگ و  دابآ  ناشرون  هب  اهنیمزرـس  و  دننک ، يرادنید  ادخ  ناگدـنب  نانآ ، ياهییامنهار  اب  هک  دـنیوا ، يوس  هب  مدرم  نایعاد  نایعار و 

ار اهیکیرات  ناشیا  هلیـسو  هب  هتخاس و  مدرم  یگدنز  تایح و  هیام  ار  نانآ  راگدرورپ ، دریگ . ینوزف  نهک  رئاخذ  اهتورث و  نانآ  تکرب 
يراج ناشیا  دروم  رد  یهلا  یمتح  ریدقت  بیترت  نیدـب  تسا و  هداد  رارق  مالـسا  ياهنوتـس  نخـس و  ياهدـیلک  ار  نانآ  و  هدومن ، نشور 
رارـسا مرحم  هدومن و  ضیوفت  وا  هب  ار  مدرم  يربهر  هدیزگرب و  هدیدنـسپ و  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  یـصخش  نامه  ماما  سپ  تسا . هدش 

ار وا  ّرذ  ملاع  رد  هدیزگرب و  روما  نیدب  ار  وا  راگدرورپ  يراب  دـیامن . مایق  وا  نامرف  هب  هک  تسا ، هداد  رارق  شیوخ  ناگدـنب  دـیما  یبیغ و 
رد ياهیاـس  نوچمه  ار  ماـما  رون  تادوجوم ، شنیرفآ  زا  شیپ  تسا . هداد  شرورپ  روـما  نیمه  يارب  و  هتخادرپ ، هتخاـس و  دوـخ  رظن  ریز 

شایکاـپ رطاـخ  هب  دـیزگرب و  دوخ  ملع  هب  ار  وا  دوـمرف . تیاـنع  وا  هب  ار  شتمکح  شیوـخ  بیغ  ملع  رد  و  دـیرفآ ، شرع  تسار  تمس 
هللا یلـصدمحم  ترتع  زا  هدبز  لیعامـسا و  هلالـس  میهاربا ، نادناخ  هدیزگرب  حون ، زا  دنزرف  نیرتهب  مدآ ، زا  يراگدای  ماما  درک . باختنا 

ياـهماد درادیم ؛ هگن  دوخ  تیاـمح  هب  دـنکیم و  ظـفح  ار  وا  تسادـخ ؛ صوـصخم  تیاـنع  تیاـعر و  رد  هشیمه  هک  تسا ، هلآو  هیلع 
وا زا  ار  اهيدـب  دـیامنیم ؛ عفد  وا  زا  ار  قساف  نارگوداج  نوسفا  ماـگنه و  بش  ثداوح  و  دزاـسیم ، رود  وا  زا  ار  شنایرکـشل  ناـطیش و 
رد ماما  دـشاب . نوصم  یگزره  يراکتشز و  هنوگره  زا  موصعم و  اهشزغل  زا  دـنامب ، ظوفحم  اهتفآ  زا  رود و  اهالب  زا  اـت  هدـنادرگرب 
وا هب  شردـپ  تماما  رما  فوصوم . لضف  ملع و  فافع و  هب  رما  ياهتنا  رد  تسا و  روهـشم  يراکوکین  يراد و  نتـشیوخ  هب  شراک  زاـغآ 

شّقح رد  یهلا  تارّدـقم  تشگ و  يرپس  شردـپ  تایح  تماما و  نارود  هک  یماگنه  دـنزیمن . مد  ردـپ  تاـیح  ناـمز  رد  یلو  دـسریم 
و دـسریم ، يو  هب  وا  زا  سپ  دـنوادخ  رما  تفای ، نایاپ  ردـپ  رمع  ینعی  درب ، دوخ  ّتبحم  لزنمرـس  هب  ار  وا  دـنوادخ  هدارا  تفاـی و  قّقحت 
رادروخرب و دوخ  ملع  زا  دییأت ؛ دوخ  حور  هب  تسرپرـس ؛ میق و  ناهج  رد  تّجح ؛ ناگدنب  رب  ار  يو  درپسیم ، وا  هب  ار  دوخ  نید  دـنوادخ 
؛ دزاسیم علّطم  ار  وا  شملع  تلیـضف  زا  درادیم و  اپب  شگرزب  رما  يارب  درپسیم و  يو  هب  ار  دوخ  زار  دـیامنیم ؛ شهاگآ  ییوگّقح  هب 
ار وا  قلخ ، تماـما  يارب  دـهدیم و  رارق  شناگدـنب  یلو  نید و  لـها  ییانـشور  دـنادرگیم و  شملاـع  لـها  قلطم  تّجح  قـلخ و  ربـهر 
وا زا  ار  شنید  لـها  يرادـمامز  هداـهن ، وا  رد  ار  شتمکح  دـیامنیم و  دوخ  ملع  ظـفاح  ار  يو  درپـسیم ، ودـب  شیوخ  ّرـس  ددنـسپیم و 

ماما دیامنیم . ایحا  وا  دوجو  هب  ار  دوخ  دودح  ضئارف و  نید و  ياهشور  دنادرگیم و  صوصخم  ار  وا  شگرزب  رما  يارب  و  دهاوخیم ،
، هدرک مایق  مادقا و  لدع  هب  دناهدمآ ، راتفرگ  لدج  لها  ماد  هب  هک  نانادان  ياهتریح  ماگنه  دنمدوس ، ياهنامرد  هدنشخرد و  رون  اب  مه 

شراکتـسرد يوگتـسار  ناردپ  هک  یـشم  ّطخ  نامه  رد  و  دـیامرفیم ، داشرا  ار  مدرم  يوس  ره  زا  حـضاو  ياهییامنهار  نشور و  نایب  اب 
یـسک و  تسا ، هارمگ  دیامن  راکنا  ار  وا  هک  ره  دنمتواقـش و  تخبدب و  دریگب ، هدـیدان  ار  یملاع  نینچ  ّقح  هک  ره  سپ  دوریم . دـناهتفر 

َملاع دیوگ : ناگدننک  حرش  زا  یکی  ( 8 .) دشاب هدرک  تراسج  تأرج و  الع -  ّلج و  دنوادخ -  رب  هکنیا  رگم  دـنکن  ینکـشراک  وا  هیلع 
اهلـقع هملک  نیا  زا  روظنم  دـیاش  و  ّداوم ، رب  اـی  لـها  رب  تسا  فطع  ِهَِملاـعَو »... ِهِّداوَم  یلَع  ًۀَّجُح  ُهَلَعَجَو  : » تراـبع رد  قولخم -  ینعی  - 

صاصتخا تیکلم و  مال  ریدـقت  هب  دـنوادخ ، ریمـض  هب  ملاع  ّداوم و  ینعی  هفاضا ، ود  نیا  تسا و  لقع  ناـمه  تفرعم  ّداوم  هک  اریز  دـشاب ،
تسا و تّجح  تاقولخم  همه  رب  مالـسلا  هیلعماما  هک  اریز  لوقع ، لها  ریغ  لوقع و  لـها  رب  داد  رارق  تّجح  ار  ماـما  دـنوادخ  ینعی  تسا ،

ّداوم زا  روظنم  هک  تسه  زین  يرگید  لامتحا  دنک . هعجارم  ماما  هب  شعوضخ  هوحن  تدابع و  سیدـقت و  حـیبست و  رد  هک  دـیاب  يزیچ  ره 
دشاب ّتبحم  لها  ّداوم ، لها  زا  دارم  هکنیا  لامتحا  اّما  تایناحور . تادّرجم و  َِملاع  َملاع ، زا  روظنم  دشاب و  تاینامـسج  تاینامز و  ملاع ،
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لاعتم دـنوادخ  زا  ریغ  يدّرجم  هک  تسا  نآ  حیحـص  لوق  میوگیم : میرادـنپ . لـبق  بلطم  ناـیب  ریـسفت و  ار  فطع  هکناـنچ  تسا . دـیعب 
رد هک  تسه  نآ  فالخرب  لیلد  هکلب  درادـن ، یمکحم  لیلد  دوش -  ضرف  دـنوادخ  ریغ  يدّرجم  هک  هراب -  نیا  رد  قوف  نخـس  و  تسین ،
هک دنچره  تسین ، دیعب  نتسناد  لبق  بلطم  نایب  ریـسفت و  ار  فطع  اّما  و  تسین . ثحب  ندرتسگ  ياج  اجنیا  تسا و  هدش  تباث  دوخ  ياج 

مالسلا امهیلعقداص  ترضح  ای  رقاب  ترضح  زا  حیحص  نوچمه  يدنـس  هب   - 4 دوش . رکذ  يرگید  ینعم  فطع ، اب  هک  تسا  نیا  هدـعاق 
شنامز ماما  زین  دسانـشب و  ار  مالـسلا  مهیلعناماما  همه  لوسر و  ادخ و  هکنیا  رگم  دوب  دهاوخن  نمؤم  ادخ  هدنب  دومرف : هک  تسا  تیاور 

رد دسانشب  ار  ماما  نیرخآ  هک  دوشیم  هنوگچ  دومرف : سپـس  دشاب . يو  رما  میلـست  دنک و  هعجارم  وا  هب  دوخ  روما  مامت  رد  دسانـشب و  ار 
: متفگ مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ترضح  هب  تفگ : هک  تسا  تیاور  هرارز  زا  حیحص  دنس  هب   - 5 ( 9 .) دشاب هتخانشن  ار  ماما  نیلّوا  هک  یتروص 

ترـضح ّلـجوّزع -  دـنوادخ -  دوـمرف : تسا ؟ بجاو  مدرم  هـمه  رب  وا  تخانـش  اـیآ  زاـس ، هاـگآ  نادـناخ  امـش  زا  ماـما  تخانـش  زا  ارم 
هب هکنآ  ره  سپ  تخیگنارب . نیمز  رد  قیـالخ  همه  رب  یهلا  تّجح  لوسر و  ناوـنع  هب  ناـهج  مدرم  همه  رب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم 

تسا بجاو  وا  رب  درک ، قیدصت  ار  شتلاسر  دومن و  يوریپ  وا  زا  دروآ و  نامیا  ادخ  لوسر  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترضح  دنوادخ و 
لوسر ادخ و  ّقح  هدومنن و  قیدصت  ار  وا  هدرکن ، تیعبت  يو  زا  هدرواین ، نامیا  وا  لوسر  ادخ و  هب  هکنآ  ره  دسانشزاب و  ار  ام  زا  ماما  هک 

هتخانـشن ار  اهنآ  ّقح  هدرواین و  وا  لوسر  ادـخ و  هب  ناـمیا  زونه  هک  یلاـح  رد  دـشاب  بجاو  وا  رب  ماـما  تخانـش  هنوگچ  هتخانـشن ، ار  وا 
هن ماما ، تخانـش  بوجو  رب  تسا  مّدقم  هبتر  رظن  زا  لوسر  ادخ و  تخانـش  تفرعم و  بوجو  هک  تسا  نیا  روظنم  میوگیم : ( 10 (؟ تسا

بجاو مزال و  لّوا  هلحرم  رد  سک  ره  رب  رگید  ترابع  هب  دسانـشیمن . ار  لوسر  ادخ و  هک  یـسک  زا  دشاب  هدش  ماما  بوجو  یفن  هکنیا 
ادیپ تفرعم  تخانـش و  هدومرف  نییعت  وا  يارب  دـنوادخ  هک  ییاوشیپ  ماما و  هب  تبـسن  مود  هلحرم  رد  دسانـشب و  ار  وا  لوسر  ادـخ و  تسا 

ادخ يرادنید  هک  ره  دومرفیم : مالسلا  هیلعرقاب  ترـضح  مدینـش  تفگ : هک  تسا  تیاور  ملـسم  نب  دمحم  زا  حیحـص  ربخ  رد   - 6 دنک .
هارمگ و تسین و  هتفریذـپ  وا  شالت  دـشابن ، وا  يارب  ادـخ  فرط  زا  بوصنم  ماما  یلو  دزادـنا  جـنر  هب  نآ  رد  ار  دوخ  هک  یلاـح  رد  دـنک 

زور بش و  هدش و  مگ  دوخ  هلگ  ناپوچ و  زا  هک  تسا  يدنفـسوگ  دـننام  هب  وا  درامـشیم . دـب  ار  وا  رادرک  دـنوادخ  و  تسا ، نادرگرس 
، دنارذگب ار  بش  شلغآ  رد  نآ  اب  دروخب و  نآ  بیرف  دهن و  لد  نادـب  دـنیبب و  یبیرغ  هلگ  بش  دـیآیم و  دوریم ، دودیم ، دـهجیم و 
اب ياهلگ  و  دـبلطب ، ار  دوخ  هلگ  ناپوچ و  دـهجب و  نادرگرـس  دسانـشن و  ار  هلگ  ناـپوچ و  نآ  دـنارب ، ار  دوخ  هلگ  ناـپوچ ، هک  یماـگنه 

هتـشگمگ و وت  اریز  دـنویپ ، تدوخ  هلگ  ناپوچ و  هب  هک : دـنز  گـناب  نآ  رب  ناـپوچ  و  ددرگ ، هتفیرف  دـهن و  لد  نادـب  دـنیبب و  شناـپوچ 
هب ار  وا  هک  درادـن  یناپوچ  دـهجب و  اهنت  نادرگرـس و  ناساره و  هدـشمگ ، دنفـسوگ  نآ  و  يراـنکرب ، تاهلگ  ناـپوچ و  زا  ینادرگرس و 

. دروخب ار  وا  دنک و  ییوجتصرف  شندش  مگ  زا  گرگ  هاگانب  تسا ، ناریح  هک  انثا  نیمه  رد  دنادرگرب . ای  دنک  يربهر  شدوخ  هاگارچ 
! دـمحم يا  مسق  ادـخ  هب  ًاِهئات ؛»... ًّالاض  َحَبْـصَأ  ٍلِداع  ٍرِهاظ ]  ] ٍرِهاط َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َنِم  َُهل  َمامِإ  ِۀَّمُألا ال  ِهِذـه  ْنِم  َحَبْـصَأ  ْنَم  ُدَّمَُحم  اـی  ِهَّللاَو  »

نادرگرـس هدش و  مگ  دنزن ، تسد  دشاب  هدوب  دنوادخ  فرط  زا  بوصنم  رهاظ ] ای   ] رهاط هک  یماما  ناماد  هب  تّما  نیا  رد  هک  یـسک  لاح 
یتسار دنرانکرب ، ادخ  نید  زا  ناشناوریپ  متـس و  ناربهر  هک  نادب  دـمحم ! يا  تسا . هدرم  قافن  ای  رفک  رد  دریمب  لاح  نیا  رب  رگا  تسا و 
بـسک هچنآ  رب  هجو  چـیه  هب  یناـفوط ، زور  داـبدرگ  ربارب  رد  تسا  يرتسکاـخ  دـننام  ناـشیاهراک  همه  هدـننک و  هارمگ  دـنهارمگ و  هک 

ِهَّللا َنِم  َُهل  َمامِإ  ِۀَّمُألا ال  ِهِذه  ْنِم  َحَبْـصَأ  ْنَم  : » دیامرفیم هکنیا  میوگیم : ( 11 .) رود یهارمگ  نامه  تسا  نیا  دنرادن . یسرتسد  دناهدرک 
یموصعم ماما  نماد  هب  تسد  هک  ره  ینعی  تسا ، ماما  تمـصع  روظنم  دـشاب ، رهاط  ثیدـح  نتم  رد  رگا  ٍلِداع ؛»... ٍرِهاظ ]  ] ٍرِهاط َّلَجَوَّزَع 

زا ماما  هک  دـنچ  ره  نشور ، ياـههناشن  حـضاو و  لـیالد  اـب  مدرم  يارب  تسا  راکـشآ  هک  یماـما  دوجو  ینعی  دـشاب ، رهاـظ  رگا  و  دـنزن ...
مالسلا هیلعرقاب  ترـضح  زا  تسا  حیحـص  هوجو ، یـضعب  هب  انب  ای  حیحـص  دننام  هک  يدنـس  هب   - 7 ( 12 .) دـشاب بیاغ  نیبهاتوک  ياهرظن 

، دسانشب تسا  ام  نادناخ  زا  هک  ار  دوخ  ماما  ار و  دنوادخ  هک  دنکیم  تدابع  دسانشیم و  ار  يادخ  یـسک  هتبلا  دومرف : هک  تسا  تیاور 
ادـخ هب  تسا . هدرک  تدابع  هتخانـش و  ار  ادـخ  ریغ  دـشاب ، هتخانـشن  ار  ام  نادـناخ  زا  ماما  هتخانـش و  ار  ّلجوّزع -  يادـخ -  هکنآ  ره  و 
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هار نآ و  دیلک  رما و  يدنلب  هّلق و  دومرف : هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلعرقاب  ترـضح  زا  حیحـص  ربخ  رد   - 8 تسا . نیمه  یهارمگ  دنگوس 
ْدَقَف َلوُسَّرلا  ِعِطی  ْنَم  : » دیامرفیم ّلجوّزع -  دنوادخ -  هک  وا  تخانـش  تفرعم و  زا  دعب  تسا ، ماما  زا  تعاطا  راگدرورپ  تیاضر  ایـشا و 
هدرک تعاطا  ار  يادخ  هک  یتسار  هب  دنکیم  يوریپ  ّقح  هداتسرف  زا  هکنآ  ره  13 ؛) ...«) ًاظیِفَح ْمِهیَلَع  َكاْنلَسْرَأ  امَف  ّیلََوت  ْنَمَو  َهَّللا  َعاطَأ 
شلام مامت  درادب و  هزور  ار  شیاهزور  دزیخرب و  تدابع  هب  اهبش  یـصخش  رگا  و  یتسین . وا  لوؤسم  وت  سپ  دنز  زابرـس  هک  ره  تسا و 

شلامعا مامت  دنک و  يوریپ  وا  زا  ات  دسانشن  ار  ادخ  یلو  تیالو  اّما  دهد ، ماجنا  ار  هبعک  هناخ  ّجح  شرمع  ياهلاس  همه  دهد و  هقدص  ار 
نب یسیع  زا  حیحـص  ربخ  رد   - 9 ( 14 .) دشابیمن نامیا  لها  زا  وا  تسین و  وا  يارب  دـنوادخ  دزن  باوث  ّقح  دریذـپ ، ماجنا  وا  ییامنهار  اب 
سک چـیه  هک  ار  مالـسا  ياـههیاپ  متفگ : مالـسلا  هیلعقداـصلا  هَّللا  دـبعوبا  ترـضح  هب  تفگ : هک  تـسا  هدـش  تـیاور  عـسیلاوبا  يرـسلا 

هتفریذپ یهلا  هاگرد  رد  شلامعا  دوب و  دـهاوخ  دـساف  شنید  دـیامن  لالخا  اهنآ  رد  رگا  هک  دـنک  ریـصقت  اهنآ  نتخانـش  رد  دـناوتیمن 
عقاو راشف  رد  رگید  روما  نتـسنادن  رطاخ  هب  هدوب و  راگدرورپ  دنـسپ  دروم  شنید  دـنک  لمع  اهنآ  هب  دسانـشب و  ار  اهنآ  هک  ره  تسین و 

؟ دییامرف نایب  نم  يارب  دش  دهاوخن 

مود تمسق 

زا ترـضح  نآ  هچنآ  هب  رارقا  تسا و  ادـخ  لوسر  هداتـسرف و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  هکنیا  هب  نامیا  هَّللا و  ّالإ  هلإ  تداهـش ال  دومرف :
. دـشابیم مالـسلا -  مهیلعدّـمحم  لآ  تیالو  دومرف -  رما  دـنوادخ  هک  یتیالو  تسه و  لاوما  رد  هک  تاـکز  ّقح  و  هدروآ ، ادـخ  بناـج 

ياههبترم  ) تسه رگید  زیچ  زا  رتمک  يزیچ  تیالو  رد  ایآ  ِِهب ؛»؟ َذَخَأ  ْنَِمل  ُفَْرعی  ٌلْضَف  ٍءیَـش  َنُود  ٌءیَـش  ِۀیالِولا  ِیف  ْلَه  : » دیـسرپ يوار 
اوُعیِطَأَو َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهیَأ  اـی  : » دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ  يرآ ، دومرف : دوـش ؟ هدـیمهف  نآ  بتارم  ّلـقا  هک  تسه ) فـلتخم 

ربماـیپ و  دـینک . تعاـطا  ار  ناـتدوخ  رما  ياـیلوا  لوـسر و  ادـخ و  دـیاهدروآ ! ناـمیا  هـک  یناـسک  يا  15 ؛) «) ْمُْکنِم ِْرمَـألا  ِیلوُأَو  َلوُـسَّرلا 
ار شناـمز  ماـما  هک  دریمب  یلاـح  رد  سک  ره  ًۀـِیلِهاج ؛» ًۀَـتیَم  َتاـم  ِِهناـمَز  َماـمِإ  ْفِْرعی  َْملَو  َتاـم  ْنَم  : » هدوـمرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 

هیواعم دنتفگ  نارگید  یلو  دندوب ، مالسلا  هیلعیلع  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ماما ، نیا  و  تسا . هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دشاب ، هتخانـشن 
هاگنآ دندوبن . ربارب  اهنیا  هن ! هن ! هیواعم !! نب  دیزی  دنتفگ  نارگید  مالسلا و  هیلعنیـسح  وا  زا  دعب  دوب و  مالـسلا  هیلعنسح  سپـس  تسا .

نب یلع  سپـس  دوـمرف : مدرگ . تیادـف  ارچ ، تشاد : هضرع  راّـضح  زا  یکی  روعـألا  مَکَح  میازفین ؟ تیارب  اـیآ  دوـمرف : دـعب  دـش  تکاـس 
هیلعرقاب رفعجوبا  ترـضح  تماما  ناـمز  زا  شیپ  نایعیـش  و  مالـسلا ، اـمهیلعیلع  نب  دّـمحم  رفعجوبا  سپـس  دوب ، مالـسلا  امهیلعنیـسحلا 

دومرف نایب  ار  مارح  لالح و  ّجح و  کسانم  دوشگ و  نانآ  رب  ار  ملع  ِرد  ترضح  نآ  هکنیا  ات  دنتسنادیمن  ار  دوخ  ّجح  کسانم  مالـسلا 
نیمز تشذگ و  دهاوخ  بیترت  نیدب  دندوب و  دـنمزاین  نارگید  هب  هکنآ  زا  دـعب  دـش ، مالـسلا  مهیلعتیب  لها  هب  ناشزاین  مدرم  هکنیا  ات 

و دشاب ، هدرم  تیلهاج  نارود  رد  هک  تسا  نآ  دننام  دـشاب  هتخانـشن  ار  دوخ  ماما  هک  یلاح  رد  دریمب  سک  ره  و  دوب . دـهاوخن  ماما  اب  زج 
وت زا  ایند  و  درک -  هراشا  شیولگ  هب  دسرب -  اجنیا  هب  تحور  هک  تسا  یماگنه  یتسه ، نآ  رب  هچنآ  هب  تبسن  وت  يارب  تقو  نیرتدنمزاین 

يزیچ تیالو  رد  اـیآ   ) دیـسرپ يوار  هکنیا  میوگیم : ( 16 .) متـشاد یکین  بهذـم  مدوب و  یبوخ  عضو  رب  نم  تفگ : یهاوخ  دوش ، ادـج 
ار نآ  لئاس  هک  دشابن  زیاج  ّدح  نآ  زا  رتمک  هک  دراد  دوجو  تیالو  يارب  ینیعم  ّدح  ایآ  فلا ) دراد : لامتحا  ود  تسه )؟ يزیچ  زا  رتمک 

همیرک هیآ  هب  دومن  لالدتـسا  و  وا ، زا  تعاطا  مود  ماما و  تفرعم  لّوا  تفگ : خـساپ  ار  وا  رما  ود  رکذ  اب  مالـسلا  هیلعماما  هک  دـنک ؟ ذـخا 
دییأت تشذـگ  هک  یحیحـص  ثیدـح  ار  هجو  نیا  مالـسلا . هیلعماما  تفرعم  هراـبرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  تیاور  هب  تعاـطا و 

مالـسلا مهیلعدـمحم  لآ  تیالو  بوجو  رب  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ّتنـس  ای  نآرق  زا  لیلد  ناـیب  روظنم  هکنیا  ب ) دـنکیم .
مهیلعدّمحم لآ  تیالو  هدومرف ، رما  نآ  هب  دنوادخ  هک  یتیالو  : » دومرف ترـضح  یتقو  هک  نوچ  دشاب ، تّجح  نیفلاخم  رب  ات  دنک  تلالد 

راکنا اـی  ّدر  ار  نآ  دـنناوتن  هک  دـشاب  ربتعم  نیفلاـخم  دزن  هک  یلیلد  ینعی  تسه  يزیچ  هراـبنیا  رد  اـیآ  درک : لاؤس  يوار  تسا .» مالـسلا 
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: حیضوت دننک . ّدر  دنناوتیمن  نیفلاخم  ار  اهنآ  هک  ّتنـس  زا  يرگید  دیجم و  نآرق  زا  یکی  درک ، رکذ  لیلد  ود  ترـضح  نآ  سپ  دننک ؟
دزاس راداو  ار  دوخ  لقع  رگا  دـشاب ، هتـشاد  یـشنیب  نیرتمک  سک  ره  هکنیا : دومرف  لالدتـسا  مالـسلا  هیلعماما  هک  یثیدـح  هیآ و  تلالد 

، دنیامن يوریپ  رگمتـس  راکتیـصعم  رجاف  قساف  رفن  کی  زا  دنکیمن  رما  دوخ  نمؤم  ناگدنب  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  درک  دـهاوخ  فارتعا 
ره هک  دنکیمن  مکح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نینچمه  دنیامن . يوریپ  موصعم  ِدهاز  ِملاع  ناسنا  کی  زا  هک  دـنکیم  رما  ار  اهنآ  هکلب 

ندرم هب  دـشاب  هتخانـشن  ار  اهنیا  لاثما  دـیزی و  هیواعم و  لـثم  تیـصعم  هاـنگ و  عاونا  هب  رهاـجتم  ناـسن  کـی ا  هک  یلاـح  رد  دریمب  سک 
رخآ لاـمتحا  نیا  دـیؤم  و  تخانـش . ناوتن  ار  ماـکحا  وا  هلیـسو  هب  زج  هک  دوش  عوـجر  یـسک  هب  تسا  بجاو  هکلب  تسا ، هدرم  تیلهاـج 
ًالبق هک  ملـسم  نب  دمحم  حیحـص  تیاور  ءاوَس .» الَو  َءاوَس  الَو  ِّیلَع  ُْنب  ُنیَـسُحَو  َۀیِواعُم  ُْنب  ُدیِزی  َنوُرَخآلا  َلاقَو  : » دومرف هک  تسا  ثیدح 

مالسلا هیلعقداص  هَّللا  دبعوبا  ترضح  هب  تفگ : هک  هدمآ  ةریغملا  نب  ثراح  زا  حیحص  ثیدح  رد   - 10 تسانعم . نیا  دیؤم  زین  تشذگ 
مادک نیا  متشاد : هضرع  يرآ . دومرف : ًۀِیلِهاج ؟» ًۀَتیِم  َتام  ُهَمامِإ  ُفِْرعی  الَو  َتام  ْنَم  : » تسا هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ایآ  متفگ :

: میوگیم ( 17 .) لالـض قافن و  رفک و  تیلهاج  دومرف : هتخانـشن ؟ ار  شماـما  هک  یـسک  تیلهاـج  اـی  قلطم  تیلهاـج  اـیآ  تسا  تیلهاـج 
: دومرف مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  ماما  هک : هدـمآ  نیدـلا  لامک  رد   - 11 تسا . دایز  رایـسب  باـب  نیا  رد  هدراو  ثیداـحا 
ره رد  ماما  تفرعم  اهنآ  زا  یکی  تسا ، رفاک  هدومرف  لزان  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  يروما  همه  هب  دـنک  کش  زیچ  راهچ  رد  سکره 

مالـسلا مهیلعشراوگرزب  ناردـپ  زا  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  زا  باـتک  نآ  رد  نینچمه   - 12 ( 18 .) دشابیم شتفـص  صخـش و  هب  نامز 
هدرم تیلهاـج  گرم  هب  دوـش  رکنم  شتبیغ  ناـمز  رد  ارم  نادـنزرف  زا  مئاـق  سک  ره  دوـمرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوـسر  هـک  هدـمآ 
سک ره  دومرف : هک  تسا  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  زا  مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  زا  باتک  نامه  رد  و   - 13 ( 19 .) تسا

نآ هک  هدروآ  مالسلا  هیلعقداص  ترضح  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  تبیغ  رد   - 14 ( 20 .) تسا هدش  رکنم  ارم  دوش  منادنزرف  زا  مئاق  رکنم 
رایسب رابخا  و  ( 21 .) دریمیم تیلهاج  ندرم  هب  دسانـشن  ار  شنامز  ماما  هک  یلاح  رد  دروآ  حبـص  هب  ار  یبش  سک  ره  دندومرف : ترـضح 

هک دـمآ  دـهاوخ  متـشه  باب  لّوا  رد  تسیچ ؟ تخانـش  تفرعم و  زا  روظنم  اّما  تسا . هدـش  تیاور  مالـسلا  مهیلعراهطا  همئا  زا  هک  رگید 
اب هک  وا  تایصوصخ  تافص و  تخانـش  مود : وا . بسن  مسا و  اب  ماما  صخـش  نتخانـش  یکی  تسا : رما  ود  تفرعم  رد  تسا  بجاو  هچنآ 
هک تسا  نآ  حیحـص  ربخ  هک : دننآرب  نیدهتجم  زا  نیرّخأتم  هّجوت : دمآ . دهاوخ  لیـصفت  هب  هَّللا  ءاش  نا  دـباییم . زایتما  نارگید  زا  اهنآ 

رداص موصعم  زا  هک  دوش  لصاح  نانیمطا  هک  تسا  يربخ  حیحص  ربخ  دناهتفگ : نیمّدقتم  یلو  دشاب . یماما  لداع  هقبط  ره  رد  نآ  يوار 
ربانب ای  تسا  حیحـص  نوچمه  ربخ  نیا  هک  ماهدرک  ریبعت  هاگ  ره  تسا و  لّوا  ینعم  نامه  حیحـص  زا  نم  روظنم  باـب  نیا  رد  تسا . هدـش 

. تسا مود  ینعم  هب  حیحص ، هوجو  یضعب 

« مالسلاهیلع » يرکسعلا نسحلا  نب  ۀجح  ترضح  تماما  تابثا 

لوا تمسق 

رظتنم فلخ  ام و  نیب  و  دیامن ، رادیاپ  ترخآ  ایند و  رد  ّقح  هب  نامیا  راوتـسا و  مکحم و  هشیدنا  رب  ار  امـش  نم و  دنوادخ  زیزع ! هدـنناوخ 
رد هک  روطنامه  اریز  هزجعم . ّصن و  رگم  تسین  تماما  تابثا  يارب  یهار  چـیه  هک  نادـب  دـیامرف . عمج  تراـهط  تمـصع و  نادـناخ  زا 

حالطصا هب  و  دباییمن ، قّقحت  وا  بصن  زا  فده  دشابن ، موصعم  ماما  رگا  هک  تسا  تمصع  ماما ، طیارـش  هلمج  زا  هدش  تباث  دوخ  ياج 
رگم دـنادیمن  ار  نآ  یـسک  تسا و  هدیـشوپ  مدرم  رظن  زا  هک  تسا  ياهبترم  یناسفن و  تسا  یتلاح  تمـصع  دـیآیم . مزال  ضرغ  ضقن 

ود زا  یکی  اب  ار  موصعم  ماما  هک  تسا  دنوادخ  رب  هطبار  نیا  رد  دـشاب . هدومرف  ماهلا  اهنآ  هب  ار  نآ  ملع  دـنوادخ  هک  یناسک  دـنوادخ و 
و دوش ، ماـجنا  وا  تسد  هب  هک  ياهزجعم  هلیـسو  هب   - 2 یلبق . ماما  ای  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هلیـسو  هب   - 1 دـنک : یفرعم  مدرم  هب  هار 
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یَـضَق اذِإ  ٍۀَنِمُْؤم  الَو  ٍنِمْؤُِمل  َناک  امَو  : » هک دنیامن  دامتعا  دننک و  هعجارم  وا  هب  هک  تسا  بجاو  اهنآ  رب  هدـش  نیعم  مدرم  يارب  ماما  نوچ 
نیا ینمؤم  نز  درم و  چیه  يارب  و  22 ؛) «) ًانِیبُم ًالالَض  َّلَض  ْدَقَف  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  ِصْعی  ْنَمَو  ْمِهِْرمَأ  ْنِم  ُةَریِخلا  ُمَُهل  َنوُکی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا 

ادـخ و هکنآ  ره  و  دنـشاب . هتـشاد  یـشنیزگ  و   ] رایتخا ناشراک  رد  ناشیا  دـننک ، مزال  ار  يراـک  وا  لوسر  ادـخ و  هاـگره  هک  تسین  ّقح 
رتاوتم ینعم  رظن  زا  هک  تسا  یثیداحا  تشذگ  هچنآ  رب  دهاش  و  تسا . هداتفا  يراکشآ  یهارمگ  رد  هک  اّقح  دیامن ، ینامرفان  ار  وا  لوسر 

هک دنچ  ره  ثیدح  نیا  تسا . هدروآ  جاجتحالا  باتک  رد  ( 23) یسربط بلاط  یبا  نب  دمحا  لیلج  هقث  خیش  هک  تسا  یثیدح   - 1 تسا :
تابثا هزجعم  ّصن و  اب  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  ام -  يالوم  تماما  ثیدح  نیا  رد  دراد . مهم  روما  رایـسب و  دـیاوف  یلو  تسا  ینالوط 

میهاوخیم دنوادخ  زا  میروایب و  ار  ثیدح  نیا  مامت  هک  درادن  یبّجعت  سپ  دـنک ، رایتخا  یماما  دوخ  يارب  دـیاشن  ار  تّما  هکنیا  هدـش و 
تّجح ترـضح  جاجتحا  : » تسا هتفگ  نینچ  دنک -  تمحر  شیادخ  هک  یـسربط -  خیـش  دهد . رارق  ثیدـح  نیا  شریذـپ  لها  ار  ام  هک 

زا هک  یبصان  رفن  کی  هب  تسا : هتفگ  يرعـشا  یمق  هَّللا  دبع  نب  دعـس  داب -  شناردـپ  وا و  رب  دـنوادخ  دورد  نامزلا -  بحاص  رظتنم  مئاق 
، اهیـضفار امـش  داب . تناکلـسممه  وت و  رب  گرم  تفگ : نم  هب  هرظانم  ماگنه  يزور  مدـش . راچد  دوب  رتيوق  هلداجم  رد  اـهیبصان  همه 

هکنآ لاـح  و  دـینکیم ، راـکنا  ناـنآ  هب  تبـسن  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ّتبحم  و  دـیهدیم ، رارق  نعط  دروم  ار  راـصنا  نیرجاـهم و 
زا ترجه  بش  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  دینادیمن  رگم  هتسج ، تقبس  مالـسا  هب  هک  تسا  باحـصا  دارفا  نیرتالاب  قیّدص ،

ترـضح نآ  نیـشناج  هفیلخ و  وا  هک  تسنادیم  هکنیا  يارب  دوب . ناـسرت  دوخ  ناـج  رب  هکناـنچ  درب  راـغ  هب  دوـخ  اـب  وا ، ناـج  رب  سرت 
ار یلع  لاح  نامه  رد  دوش ، لتخم  شدوخ  زا  دعب  نید  عضو  ادابم  ات  دنک  ظفح  دوخ  ناج  دننام  ار  وا  ناج  هک  تساوخ  اذل  دش ، دـهاوخ 
هک دندوب  باحـصا  زا  یناسک  اریز  ددرگیمن ، لتخم  مالـسا  عضو  دوش  هتـشک  وا  رگا  تسنادیم  هک  نوچ  داد ، رارق  دوخ  باوختخر  رد 

. دوبن نکـشنادند  اهباوج  یلو  مداد ، ار  شباوج  نم  دیوگیم : دعـس  دادیمن . تیّمها  شندش  هتـشک  هب  یلیخ  اذـل  دـنریگب ، ار  وا  ياج 
منیبب وگب  تفگ : هاگنآ  دینکیم . لالدتسا  هبقعلا  ۀلیل  يارجام  هب  دناهدوب و  قفانم  یمود  یلّوا و  دییوگیم : نایـضفار  امـش  تفگ : سپس 

نوچ مدرک ، يراددوخ  باوج  زا  اجنیا  رد  نم  دوب ؟ راک  رد  يرابجا  هارکا و  ای  دوب  تبغر  تساوخ و  يور  زا  اـهنآ  ندـش  ناملـسم  اـیآ 
ینعم نیا  لامتحا  ات  دوب  هدشن  دنمورین  مالـسا  ماگنه  نآ  رد  هک  دـندش  ناملـسم  هارکا  رابجا و  يور  زا  میوگب  رگا  مدیـشیدنا  دوخ  اب  هک 
دردرپ یلد  اب  هرظانم  نیا  زا  دوب . دهاوخن  قافن  يور  زا  اهنآ  نامیا  هک  دندروآ  مالسا  تبغر  تساوخ و  يور  زا  میوگب  رگا  دوش و  هداد 
هدنیامن هب  ار  همان  نیا  متفگ : نینچ  دوخ  اب  متشون و  دوب  راوشد  میارب  اهنآ  ّلح  هک  ياهلأسم  دنچ  لهچ و  متـشادرب و  يذغاک  متـشگزاب ،

متفر وا  غارـس  یتقو  اما  منک ، میلـست  دوب -  مق  نکاس  هک  قاحـسا  نب  دمحا  ینعی  مالـسلا -  هیلعيرکـسع  یلع  نب  نسح  دـمحموبا  یلوم 
نم هب  قاحـسا  نب  دـمحا  متـشاذگ . نایم  رد  وا  اب  ار  نایرج  متفای و  ار  وا  هکنیا  اـت  مدرک  ترفاـسم  وا  لاـبند  هب  تسا ، هدرک  رفـس  مدـید 

نمّرس هب  وا  اب  سپ  مینک ، لاؤس  هراب  نیا  رد  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نسح  نامیالوم  زا  ات  میورب  ءارماس )  ) يأر نم  ّرـس  هب  مه  اب  ایب  تفگ :
يرابهلوک قاحـسا  نب  دمحا  میدش . هناخ  لخاد  دـش  هداد  هزاجا  میتساوخ ، دورو  هزاجا  میدیـسر و  نامیالوم  هناخ  برد  هب  ات  میتفر  يأر 

رهم اهنآ  زا  کـی  ره  رب  دوب و  هرقن  ـالط و  ياـهلوپ  زا  هسیک  تصـش  دـص و  نآ  رد  هک  دوب  هدـناشوپ  ار  نآ  يربط  ياـبع  اـب  هک  تشاد 
بـش هام  دـننام  شتروص  هک  میدـید  داتفا ، مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نسحلا  دـمحموبا  ترـضح  لامج  هب  ناممـشچ  نوچ  دوب و  شبحاـص 

رد دراد و  رـس  رب  وسیگ  ود  تسا و  يرتـشم  هراتـس  دـننام  لاـمج  نسح و  رد  هک  هتـسشن  یکدوک  شنار  يور  رب  دـشخردیم و  هدراـهچ 
هدرک ادها  هرصب  ياسؤر  زا  یکی  ار  رانا  ، دوب هدش  تنیز  یتمیق  ياهنیگن  تارهاوج و  اب  هک  تشاد  رارق  ینیرز  رانا  ترضح  نآ  هاگـشیپ 

ار رانا  نآ  تفرگیم  ار  شتـسد  كدوک  هاـگره  و  تشونیم ، يزیچ  ذـغاک  يور  نآ  اـب  تشاد و  تسد  رد  یملق  مالـسلا  هیلعماـما  دوب ،
ار رابهلوک  ابع و  قاحـسا  نب  دـمحا  سپ  تشونیم . تساوخیم  هچ  ره  تصرف  نیا  رد  دروایب و  ار  نآ  دورب و  كدوک  نآ  اـت  دـنکفایم 

كدوک هب  يرظن  ترـضح  نآ ، زا  سپ  دوشگ ، تسا ) مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  باقلا  زا  یکی   ) مالـسلا هیلعيداـه  ترـضح  دزن 
يایادـه يوس  هب  كاپ  تسد  تسا  زیاج  ایآ  نم ! يالوم  يا  تشاد : هضرع  ریگرب . تناتـسود  نایعیـش و  يایادـه  زا  رهم  تفگ : دـنکفا و 
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مه زا  لالح  مارح و  ات  دروآ  نوریب  تسه  راـبهلوک  رد  هچنآ  دومرف : قاحـسا  نب  دـمحا  هب  ترـضح  نآ  دوش ؟ زارد  دـیلپ  لاوما  سجن و 
رانید ود  تصـش و  هک  تسا  مق  هّلحم  نالف  زا  نـالف  نب  نـالف  هب  طوبرم  نیا  تفگ : كدوک  دروآ ، نوریب  ار  ياهسیک  وا  سپ  دوش . ادـج 

هـس ناکد  هس  ترجا  رانید و  هدراهچ  نهاریپ  تفه  لوپ  زا  تسا و  رانید  جـنپ  لهچ و  شردـپ  زا  ثرا  هتخورف و  هک  یلزنم  لوپ  زا  دراد ،
رد لاس  نالف  رد  هک  تسا  يرانید  هسیک  نیا  رد  تفگ : كدوک  نک . نایب  ار  نآ  زا  مارح  مدـنزرف ، یتفگ  تسار  دومرف : ام  يالوم  رانید .

رادقم نیمه  لاوما  نیا  رد  مارح  تسا ، مین  قناد و  کی  اهنآ  نزو  هک  هدش  ضارقم  هعطق  هس  هتفر و  شـشقن  زا  یمین  هدروخ ، هکـس  ير 
تّدم هک  تشاد  هدـش  هدیـسیر  مشپ  عبر  نم و  کی  دوب  شاهیاسمه  هک  یجاّسن  دزن  هام  نالف  لاس ، نالف  رد  هسیک  نیا  بحاص  هک  تسا 
رادـقم هب  نآ  ياج  هب  تفریذـپن و  ار  جاّسن  نخـس  وا  یلو  درک ، غالبا  وا  هب  جاّسن  دـیدزد ، یقراس  ار  نآ  سپ  دوب ، هتـشذگ  نآ  رب  يدایز 

نیا دـنتفاب ، نآ  زا  ینهاریپ  شیارب  ات  داد  شرافـس  سپـس  تفرگ ، ناوات  دوب  هتفر  تقرـس  هب  هک  شدوخ  لام  زا  رتمرن  مشپ  مین  نم و  کی 
هک روطنامه  ار  اههدـش  ضارقم  رانید و  دوشگ ، هسیک  زا  هرگ  قاحـسا  نب  دـمحا  تسا . نهاریپ  نآ  لوپ  زا  اههدـش  ضارقم  نآ  راـنید و 

هاجنپ مق ، هّلحم  نالف  زا  تسا  نالف  نب  نـالف  لاـم  نیا  دومرف : كدوک  نآ  دروآ . نوریب  يرگید  هسیک  سپـس  دـید . نآ  رد  دوب  هداد  ربخ 
اهرانید نیا  هکنیا  رطاخ  هب  دومرف : ارچ ؟ تفگ : قاحـسا  نب  دمحا  مینزب . تسد  اهنآ  هب  هک  ام  يارب  تسین  هتـسیاش  تسه ، نآ  رد  رانید 

اهنآ تمسق  تشادرب و  لماک  هنامیپ  اب  ار  شدوخ  تمسق  یلو  تشاد  دادرارق  شنازرواشک  اب  لوپ  نیا  بحاص  هک  تسا  یمدنگ  لوپ  زا 
رادرب و ار  هسیک  نیا  قاحسا ! رسپ  يا  تفگ : سپس  مدنزرف . یتفگ  تسار  دومرف : مالسلا  هیلعنسح  ماما  ترـضح  داد . صقان  هنامیپ  اب  ار 

هاگنآ میرادـن . زاین  نآ  هب  ام  هک  دـنناسرب  نازرواشک ) یلـصا =(  نابحاص  هب  هک  يامن  شرافـس  ار  اـهنآ  نک و  دزـشوگ  شناـبحاص  هب 
دروایب ار  نآ  ات  تفر  هاگنآ  ماهدرک . شومارف  هدوب -  یکاس  رد  هک  ار -  نآ  تفگ : قاحسا  نب  دمحا  روایب . ار  نزریپ  نآ  نهاریپ  دومرف :

: متـشاد هضرع  يدـمآ ؟ اجنیا  بجع  هچ  دومرف : دـنکفا و  رظن  نم  هب  مالـسلا  هیلعيداه  دـمحموبا  ترـضح  ناـمیالوم  ماـگنه  نیا  رد  هک 
تـسا لاح  نامه  هب  متـشاد : هضرع  دش ؟ هچ  یتشاد  هک  یتالاؤس  سپ  دومرف : میایب . امـش  رادید  هب  هک  درک  قیوشت  ارم  قاحـسا  نب  دمحا 

! اـم هدازیلوم  رورـس و  يا  متـشاد : هضرع  درک -  هراـشا  كدوک  هب  و  سرپب - . یهاوخیم  هچ  ره  ممـشچ  رون  زا  دومرف : نم ! يـالوم  يا 
يروط هب  دوب  هدرک  راذگاو  مالسلا  هیلعنینمؤملا  ریما  هب  ار  دوخ  نارسمه  قالط  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  هک  هدش  تیاور  ام  يارب 

زا ار  تنادنزرف  و  يدرک ] هدافتـسا  ءوس  تماقم  زا  و   ] یتخاس دراو  تکاله  مالـسا  لها  مالـسا و  رب  وت  داد : ماغیپ  هشیاع  هب  لمج  زور  هک 
رد قالط  ینعم  هک  دـییامرفب  نم  يالوم  يا  داد . مهاوخ  قالط  ار  وت  يرادـنرب  تسد  تیاهراک  زا  رگا  يدـناشک ، يدوبان  هب  لـهج  يور 

ماقم كاپ  دنوادخ  دومرف : دوب ؟ هدرک  راذگاو  مالـسلا  هیلعنینمؤملا  ریما  هب  ار  نآ  مکح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسیچ  اجنیا 
هب هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هاگنآ  دیـشخب ، راختفا  ندوب  نینمؤم  ناردام  تفارـش  هب  ار  نانآ  داد و  رارق  گرزب  ار  ربمغیپ  نارـسمه 
ره سپ  دـننامب ، راوتـسا  دـنوادخ  تعاطا  رب  هک  تسا  یقاب  اهنآ  يارب  یتقو  ات  تفارـش  نیا  نسحلابا ! ای  دومرف : مالـسلا  هیلعناـنمؤم  ریما 

ندوب نینمؤم  ردام  راختفا  زاس و  نوریب  نم  يرسمه  زا  ار  وا  دومن ، جورخ  وت  هیلع  هکنیا  هب  درک  تیصعم  ار  يادخ  نم  زا  دعب  ناشمادک 
زا ار  وا  هّدع  مایا  رد  دنچره  تسا  زیاج  رهوش  يارب  دوش  بکترم  ار  نآ  نز  رگا  هک  تسیچ  هنیبم  هشحاف  متفگ : نآ  زا  سپ  ریگب . وا  زا  ار 
وا اب  تساوخ  یـسک  رگا  دـنزاسیم و  يراج  وا  رب  ار  ّدـح  درک  اـنز  رگا  هک  اریز  اـنز ؛ هن  تسا  هقحاـسم  دومرف : دـنار ؟ نوریب  دوخ  هناـخ 

دوش و راسگنـس  هک  تسا  بجاو  درک ، هقحاـسم  رگا  یلو  تسین . نآ  عناـم  هدـش  يراـج  وا  رب  هک  يّدـح  درادـن و  لاکـشا  دـنک  جاودزا 
کیدزن وا  هب  هک  تسین  اور  یسک  يارب  اذل  هدرک ، شراوخ  دننک ، راسگنس  هدومرف  رما  دنوادخ  ار  سک  ره  هک  تسا  يايراوخ  راسگنس 

َکیَْلعَن ْعَلْخاَف  : » دـیامرفیم هک  هد  مربخ  مالـسلا  هیلعیـسوم  شربمغیپ  هب  ّلجوّزع -  يادـخ -  لوق  زا  ربمایپ ! هداز  يا  متفگ : سپـس  دوش .
هک دـنرادنپ  نینچ  نیقیرف  ياـهقف  یتـسه . يوُط  سّدـقم  هاـگیاج  رد  هک  زاـس  نوریب  ار  تیاـهشفک  24 ؛) «) يوُط ِسَّدَـقُملا  ِداولِاب  َکَّنِإ 

ارتفا مالـسلا  هیلعیـسوم  ترـضح  رب  دـنزب  ار  فرح  نیا  سک  ره  دومرف : هدوب ؟ رادرم  تسوپ  زا  مالـسلا  هیلعیـسوم  ترـضح  ياهنیلعن 
ای هدوب  زیاج  نآ  اب  شزامن  هکنیا  ای  تساطخ ، ود  ره  هک  دوبن  جراخ  لاح  ود  زا  هک  اریز  تسا ؛ هتـشادنپ  لهاج  شتّوبن  رد  ار  وا  و  هتـسب ،
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سپ هدوبن  زیاج  شزامن  رگا  تسا و  هزیکاپ  هک  دنچ  ره  دشاب  هدیشوپ  ار  نآ  هک  دوب  زیاج  زین  هاگیاج  نآ  رد  سپ  هدوب  زیاج  زامن  رگا  هن .
رفک نیا  دوشیمن و  زیچ  هچ  اب  دناوخ و  زامن  ناوتیم  زیچ  هچ  اب  هک  دشاب  هتسنادن  دشاب و  هتخانشن  ار  لالح  مارح و  دیاب  یسوم  ترضح 

: تشاد هضرع  هک  دوب  سّدـقم  يداو  رد  یـسوم  ترـضح  دومرف : يامرف ؟ نایب  میارب  ار  هیآ  نیا  لیوأت  نم ! يـالوم  يا  سپ  متفگ : تسا .
تخـس شاهداوناـخ  هب  تبـسن  یـسوم  یلو  مداد ، وشتـسش  وـت  ریغ  زا  ار  ملد  متخاـس و  صلاـخ  وـت  هب  تبـسن  ار  مـتّبحم  نـم  اراـگدرورپ !

یلاخ نم  ریغ  هب  لیم  زا  تلد  صلاخ و  نم  هب  تبـسن  وت  ّتبحم  رگا  ینعی  َکـیَْلعَن ؛» ْعَلْخاَـف  : » دومرف لاـعتم  دـنوادخ  سپ  دوب . دـنمهقالع 
زا فورح  نیا  دوـمرف : تـسیچ ؟ ( 25 «) صعیهک  » لـیوأت دـییامرفب  متـشاد : هضرع  نک . نوریب  تبلق  زا  ار  تا  هداوناـخ  ّتبحم  سپ  تـسا 
نآ و  دومرف ، تیاکح  ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  رب  سپـس  تخاس ، علطم  نآ  رب  ار  ایرکز  شاهدنب  دنوادخ  هک  تسا  یبیغ  ياهربخ 
مان وا  هب  دومرف و  لزان  وا  رب  ار  لیئربج  دنوادخ  دنک  میلعت  وا  هب  ار  نت  جنپ  ياهمان  هک  تساوخ  راگدرورپ  زا  ایرکز  یتقو  هک  تسا  نینچ 
رود وا  زا  هودـنا  ّمغ و  ّمه و  درکیم  داـی  ار  مالـسلا  مهیلعنسح  همطاـف و  یلع و  دّـمحم و  ماـن  اـیرکز ، هاـگ  ره  سپ  تخوـمآ ، ار  ناـنآ 

دنوادخ هاگـشیپ  هب  يزور  داتفایم . ندز  سفن  هب  درـشفیم و  ار  شیولگ  ضغب  درکیم  دای  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  تقو  ره  یلو  دشیم ،
ماهدید منکیم  دای  ار  نیسح  نوچ  مباییم و  رطاخ  یّلست  منکیم  دای  ار  نانیا  زا  نت  راهچ  مان  یتقو  هک  تسا  هنوگچ  اهلا ! تشاد : هضرع 

« فاک  » سپ صعیهک » : » دومرف دیناسر و  ایرکز  عالّطا  هب  ار  ترـضح  نآ  تداهـش   ] نایرج لاعتم  دنوادخ  دوشیم ؟ دـنلب  ماهلان  نایرگ و 
هیلعنیسح شطع  نیع »  » و دشابیم ، مالسلا  هیلعنیسح  رب  هدننکمتـس  هک  تسا  دیزی  ای »  » و ربمغیپ ، ترتع  تکاله  اه »  » تسا و البرک  مان 

دوخ اب  تاقالم  زا  ار  مدرم  درکن و  كرت  ار  شدجـسم  زور  هس  ات  دینـش  ار  بلطم  نیا  ایرکز  هک  یماـگنه  تسوا . ربص  داـص »  » مالـسلا و
شدـنزرف گوـس  هب  ار  تقیـالخ  نیرتـهب  اـیآ  ایادـخ ! تفگیم : تسیرگیم و  نیـسح  رب  تخادرپ . يراز  هیرگ و  هـب  تخاـس و  عوـنمم 

یهاوخ همطاـف  یلع و  نت  رب  ازع  هماـج  اـیآ  یهلا ! دوـمن ؟ یهاوـخ  دراو  وا  رب  ار  گرزب  تبیـصم  نیا  اـیآ  اراـگدرورپ ! دـیناشن ؟ یهاوـخ 
يریپ ّنس  رد  ممـشچ  هک  نک  يزور  يدنزرف  نم  هب  تفگیم : هاگنآ  دناسر ؟ یهاوخ  اهنآ  تحاس  هب  ار  تبیـصم  نیا  مغ  ایآ  دناشوپ ؟

شدنزرف گوس  رد  ار  دوخ  بیبح  دّمحم  هکنانچ  ناشنب  شنداد  تسد  زا  مغ  رد  ارم  سپـس  دزیگنا ، هنتف  ملد  رد  شتّبحم  نشور و  وا  هب 
نانچمه دوب  هام  شش  ییحی  لمح  تّدم  تخاس و  شراوگوس  وا  تداهـش  هب  نآ  زا  سپ  و  داد ، يو  هب  ار  ییحی  دنوادخ  دناشن . یهاوخ 
ناـشدوخ يارب  ماـما  دـنناوتیمن  مدرم  هک  تسیچ  ّتلع  دـییامرفب  نـم ! يـالوم  يا  مـتفگ : سپـس  مالـسلا . هیلعنیـسح  لـمح  تّدـم  هـک 

رد دننک  باختنا  ار  يدساف  هک  دراد  ناکما  ایآ  دومرف : رگحالـصا . متـشاد : هضرع  رگداسف ؟ ای  تسا  رگحالـصا  ماما  دومرف : دـننیزگرب ؟
ینـشور لیلد  اب  هک  ّتلع  تسا  نیمه  دومرف : يرآ . متفگ : داسفا ؟ ای  دراد  حالـصا  رکف  درذگیم ، هچ  وا  هشیدنا  رد  هک  دننادن  هک  یلاح 

و هدـیزگرب ، ار  نانآ  دـنوادخ  هک  یناربمایپ  منیبب  وگب  دومرف : دـییامرفب . متـشاد : هضرع  دریذـپب . ار  نآ  وت  لقع  هک  منکیم  ناـیب  وت  يارب 
اب یسیع  یـسوم و  هلمج  زا  دندوب ، مما  نایاوشیپ  هدومرف و  دییأت  تمـصع  یحو و  اب  ار  نانآ  و  هدرک ، لزان  ناشیا  رب  ینامـسآ  ياهباتک 

. ریخ متفگ : تسا ؟ نمؤم  هک  دنشاب  هتشاد  نامگ  هک  یلاح  رد  دننک  باختنا  ار  یقفانم  دراد  ناکما  دنتشاد ، هک  ياهتـسجرب  هشیدنا  ملع و 
هوجو موق و  ناـگرزب  زا  رفن  داـتفه  وا ، رب  یحو  لوزن  ملع و  لـقع و  همه  نآ  اـب  هک  دـش  هنوگچ  هَّللا  میلک  یـسوم  ترـضح  سپ  دوـمرف :

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  دوب . هدرک  باختنا  ار  نیقفانم  عقاو  رد  یلو  تشادن ، دیدرت  ناشصالخا  ناشنامیا و  رد  هک  یناسک  شنایرکشل ،
ُهَمْوَق یسُوم  َراتْخاَو  »

مود تمسق 

هب ار  وا  دـنوادخ  هک  یـصخش  مینیبیم  هک  ام  دـیزگرب . اـم  تاـقیم  يارب  ار  دوخ  موق  زا  رفن  داـتفه  یـسوم  و  26 ؛) «) اِنتاقیِِمل ًالُجَر  َنیِْعبَس 
هکنآ يارب  زج  تسین  زیاج  ندرک  باختنا  هک  میمهفیم  دنکیم ، باختنا  ار  دسفا  حلـصا ، ياج  هب  مالـسلا ) هیلعیـسوم   ) هدیزگرب تّوبن 

هک ناربمغیپ  هکنآ  زا  دعب  درادن . یشزرا  راصنا  نیرجاهم و  باختنا  هک  میمهفیم  زین  و  دنادیم . ار  همه  ناهنپ  ياههشیدنا  ناهن و  رارسا 
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ربمغیپ دـنکیم  اعّدا  وت  مصخ  دعـس ! يا  دومرف : سپـس  دـش . عقاو  داـسف  لـها  رب  ناـنآ  باـختنا  دـننیزگرب ، ار  حالـص  لـها  دنتـساوخیم 
شدوـخ ناـج  رب  هک  يروطناـمه  دیـسرتیم  وا  ناـج  رب  هک  نوـچ  درب ، راـغ  هب  دوـخ  اـب  ار  تّما  نیا  هدـیزگرب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 

ار یلع  اّما  دربب ، دوخ  اب  ار  وا  هک  دوبن  نیا  زج  ندش  یفخم  همزال  نوچ  تسوا . شدوخ  زا  دعب  تّما  رب  هفیلخ  تسنادیم  اریز  دیـسرتیم ؛
يدارفا نوچ  تسین ، یلع  ندـش  هتـشک  اـب  دوشیم  دراو  رکبوبا  ندـش  هتـشک  اـب  هک  یللخ  تسنادیم  هک  نوچ  دـیناباوخ ، دوخ  ياـج  رد 
تفالخ نم  زا  دعب  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  دیدقتعم  امـش  هن  رگم  هدب : خساپ  نینچ  دـننک ! رپ  ار  وا  ياج  دـنناوتب  هک  دنتـسه 
راـچان هب  مصخ  دـینادرگ ؟ صوصخم  مالـسلا  هیلعیلع  ناـمثع و  رمع و  رکبوـبا و  نت  راـهچ  نیا  تّدـم  رب  ار  تفـالخ  تسا و  لاـس  یس 

ار رگید  رفن  هس  نآ  تفر و  راغ  هب  رکبوبا -  طقف  هفیلخ -  کی  اـب  ارچ  سپ  تسا ، تسرد  بلطم  نیا  رگا  وگب  وا  هب  يرآ ، دـهد : باوج 
. رکبوبا اب  هک  درکیم  راتفر  روطنامه  ناشیا  اب  هک  دوب  مزال  نوچ  هدرمـش ؛ کبـس  ار  نانآ  ربمغیپ  هک  دوشیم  مولعم  باسح  نیا  اب  دربن ؟

بیترت هب  دوـب  بجاو  هـکنیا  اـب  هتـشاد  غـیرد  ناـنآ  زا  یناـبرهم  و  هدوـمن ، يراگنالهـس  ناـنآ  قوـقح  رد  درکن  ار  راـک  نـیا  نوـچ  سپ 
ناملـسم تبغر  تساوخ و  يور  زا  ایآ  رفن  ود  نآ  تفگ : وت  هب  مصخ  هکنیا  اـّما  و  درکیم . راـتفر  رکبوبا  لـثم  مه  ناـشیا  اـب  ناـشتفالخ 
يزوریپ ندمآرب و  زا  دنتـشاد و  ترـشاعم  دوهی  اب  نانآ  هک  اریز  دندروآ ؛ مالـسا  عمط  يور  زا  هکلب  یتفگن : ارچ  هارکا ؟ يور  زا  ای  دندش 

ناـیرج ياـههناشن  زا  ار  ناـنآ  محـالم ، تاروت و  هتـشذگ و  ياـهباتک  يور  زا  دوهی  دـندوب ، ربخاـب  برع  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم 
ینب رب  تسا  رـصنلا  تخب  ّطلـست  ریظن  برع  رب  وا  ّطلـست  هک  دـنتفگیم  ناشیا  هب  دـندرکیم و  هاـگآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح 
رهاـظ هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رما  هک  یماـگنه  سپ  تسین . ربمغیپ  یلو  دـنکیم  زین  يربمغیپ  ياـعدا  وا  هک  قرف  نیا  اـب  لیئارـسا ،

، دیدرگ مّظنم  روما  دـش و  بوخ  عاضوا  یتقو  هکنیا  عمط  هب  هَّللا ، لوسر  دّـمحم  هَّللا و  ّالإ  هلإ  تداهـش ال  رب  دـندرک  کمک  وا  اب  تشگ 
نارکفمه زا  یـضعب  اب  دندش  سویأم  ترـضح  نآ  تسد  هب  تسایر  هب  ندیـسر  زا  نوچ  دسرب و  اهنآ  هب  مه  ییاج  تیالو  يرادـنامرف و 

هلآو هیلع  هللا  یلصترضح  كانلوه ، هندرگ  نآ  رد  رتش  دنهدب و  مر  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رتش  هبقع  بش  رد  ات  دندش  هارمه  دوخ 
درک و ظفح  داد و  رارق  نمیا  نانآ  گنرین  زا  ار  شربمغیپ  دنوادخ  یلو  نارگید . لثم  دندناشوپ  ار  ناشتروص  دوش و  هتـشک  دـنکفیب و  ار 
ره هکنیا  عمط  هب  دندرک  تعیب  مالـسلا  هیلعیلع  اب  دندمآ و  هک  تسا  ریبز  هحلط و  ریظن  ناشلاح  رفن  ود  نآ  دـنناسرب . یبیـسآ  دنتـسناوتن 

تبقاع هکنیا  ات  دـندرک ، مایق  ترـضح  نآ  هیلع  دنتـسکش و  ار  تعیب  دـندش  سویأم  یتقو  اـّما  دـنوشب ، ناتـسا  کـی  رادـنامرف  ناشمادـک 
امهیلعیلع نب  نسح  ماما  نامیالوم  دیسر ، اجنیا  هب  هک  نخـس  دننکـشب . ار  تعیب  هک  تسا  يدارفا  راک  تبقاع  هک  دیـشک  اجنادب  ناشراک 

هک مدمآرب  قاحسا  نب  دمحا  يوجتسج  هب  متشگزاب و  ناشتمدخ  زا  نم  تساخرب و  وا  اب  زین  مالسلا  هیلعمئاق  تساخرب ، زامن  يارب  مالسلا 
: متفگ متفاـین . دومرف  هبلاـطم  میـالوم  هک  ینهاریپ  تفگ : ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  و  يدـش ؟ لّـطعم  ارچ  متفگ : هدـمآ ، مدزن  هب  ناـیرگ  مدـید 

دورد دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  مّسبت  اب  هک  یلاـح  رد  تشگرب  دـش و  لـخاد  ترـضح  رب  سپ  هدـب . ربخ  ترـضح  هب  ورب  شاـبم ، تحاراـن 
نآ زا  سپ  میدروآ و  ياجب  ار  یهلا  دـمح  سپ  تسا ، هدرتسگ  میالوم  ياـپ  ریز  نهاریپ  مدـید  تفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  متفگ : داتـسرفیم .
نم دیـسر ، یظفاحادخ  عادو و  زور  نوچ  میدیدیمن . ترـضح  دزن  ار  كدوک  نآ  یلو  میتفریم  نامیالوم  هناخ  هب  مه  يزور  دنچ  زور ،

ربمغیپ دنزرف  يا  تشاد : هضرع  تساخاپب و  قاحسا  نب  دمحا  میدش . دراو  ترـضح  نآ  رب  نم  يرهـشمه  نالهک ، قاحـسا و  نب  دمحا  و 
ترـضح تردپ  یفطـصم و  دّمحم  تّدج  رب  ار  دوخ  دورد  هک  میهاوخیم  دنوادخ  هاگرد  زا  تسا ، دایز  نامهّصغ  کیدزن و  نتفر  ادخ !

مالسلا مهیلعتناردپ  زا  ناشیا  زا  دعب  هزیکاپ  ناماما  تردپ و  ومع و  تشهب  ناناوج  رورس  ود  ءاسنلا و  ةدیس  ترـضح  تردام  یـضترم و 
و دندرگ ، نوبز  تسپ و  تنانمشد  دنلب و  تاهناتـسآ  هک  میهاوخیم  ادخ  زا  و  دهد ، رارق  تدنزرف  وت و  رب  ار  دوخ  تاولـص  دورد و  زین  و 
زا کشا  هک  يروط  هب  دش  رثأتم  ترضح  دیسر ، اجنیا  هب  قاحسا  نب  دمحا  نخس  نوچ  دشاب . امش  اب  نامرادید  نیرخآ  نیا  هک  دنکن  ادخ 

یهاوخ تاقالم  ار  يادخ  رفـس  نیا  رد  وت  هک  نارذـگم  ّدـح  زا  ار  دوخ  ياعد  قاحـسا ! نبا  يا  دومرف : سپـس  تشگ ، يراج  شناگدـید 
مـسق تّدـج  تمرح  ادـخ و  هب  ار  وت  تشاد : هضرع  دـمآ  شوه  هب  نوچ  و  داتفا ، شوهیب  دینـش  ار  نخـس  نیا  اـت  قاحـسا  نب  دـمحا  درک .
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دروآ و نوریب  مهرد  هدزیس  درب و  دوخ  دنسم  ریز  تسد  ام  يالوم  مهد ؟ رارق  دوخ  نفک  ار  نآ  ات  ییامن  مرختفم  ياهچراپ  هب  هک  مهدیم 
ار ناراکوکین  رجا  دـنوادخ  هّتبلا  دـش ، یهاوخن  مورحم  یتساوخ  هچنآ  نکم و  فرـصم  تدوخ  يارب  ار  نیا  زا  ریغ  ریگب و  ار  نیا  دومرف :

يرامیب درک و  بت  قاحـسا  نب  دمحا  هدنام ، ناولح  هب  گنـسرف  هس  هار  نیب  رد  میتشگرب  نوچ  دهدیم : همادا  دعـس  درک . دـهاوخن  عیاض 
نب دـمحا  میدـمآ . دورف  نآ  ياهارـسناوراک  زا  یکی  رد  میدـش ، ناولح  دراو  هک  یماگنه  تسـش و  تسد  یگدـنز  زا  هک  تفرگ  یتخس 
اهنت ارم  دـیور و  نوریب  نم  دزن  زا  بشما  تفگ : اـم  هب  سپـس  دـناوخ و  دوخ  دزن  دوـب  ناوـلح  میقم  هک  ار  شنایرهـشمه  زا  یکی  قاحـسا 

میـالوم مداـخ  روفاـک  مدوـشگ ، مـشچ  نوـچ  دز ، مرـس  هـب  يرکف  حبـص  کـیدزن  تـفر ، دوـخ  هاـگباوخ  هـب  اـم  زا  مادـک  ره  دـیراذگب .
زا ام  دیامن ، ناربج  ار  هعجاف  نیا  ناتیارب  و  دنک ، دایز  تبیـصم  نیا  رد  ار  امـش  رجا  دنوادخ  تفگیم : هک  مدید  ار  مالـسلا  هیلعدـمحموبا 

سپس تسا . رتیمارگ  ناتهمه  زا  امش  رورس  دزن  شماقم  وا  هک  اریز  دیزیخرب ، وا  نفد  يارب  امـش  میتفای ، تغارف  امـش  قیفر  نفک  لسغ و 
ادخ میدناسر ، نایاپ  هب  ار  وا  مسارم  میدرک و  ادا  ار  وا  ّقح  میدش و  رضاح  قاحسا  نب  دمحا  هزانج  رب  هیرگ  اب  ام  دش و  بیاغ  ام  مشچ  زا 

هک دینکیم  نامگ  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلعقداص  ماما  هک  هدروآ  یفاک  رد  ینیلک  مالـسالا  ۀقث  هک  تسا  یثیدح   - 2 ( 27 .) دنک شتمحر 
ادـخ و فرط  زا  تسا  ینامیپ  دـهع و  تماما  هکلب  مسق ، ادـخ  هب  هن  دـنک ؟ تیـصو  دـناوتیم  دـهاوخب  ناملد  سک  ره  هب  اـم  زا  کـی  ره 

دیس یلوم و  تماما  هک  تفگ  دیاب  یتسناد ، ار  بلطم  نیا  نوچ  ( 28 .) دسرب شبحاص  هب  رما  ات  رگید  يدرم  زا  سپ  يدرم  يارب  شلوسر 
تباث هرتاوتم  تایاور  هلیسو  هب  هزجعم ) ّصن و   ) هار ود  ره  هب  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  نامزلا -  بحاص  يرکـسعلا  نسحلا  نب  ۀّجح  ام 

. دشابن یلاخ  لیلد  زا  باتک  نیا  ات  میروآیم  ار  اهنآ  زا  یتمسق  لصف  ود  رد  هک  تسا 

ّصاخ روط  هب  هک  هرتاوتم  ثیداحا  زا  یتمسق  لّوا : لصف 

ماما ترـضح  زا  یفاـک  باـتک  رد  ینیلک  مالـسالا  ۀـقث  هک  تسا  یحیحـص  تیاور   - 1 دراد . تلالد  مالـسلا  هیلعترـضح  نآ  تماـما  رب 
ناملـس تسد  هب  هک  یلاـح  رد  مالـسلا  اـمهیلعیلع  نب  نسح  هارمه  مالـسلا  هیلعنینمؤملا  ریما  دومرف : هک  تسا  هدروآ  مالـسلا  هیلعداوـج 
مالـسلا هیلعیلع  نانمؤم  ریما  رب  دمآ و  سابلشوخ  هفایقشوخ و  يدرم  هاگان  هک  دنتـسشن  دـندش و  مارحلا  دجـسم  دراو  دوب ، هدرک  هیکت 

هـس نم  مالـسلا ! هیلعنینمؤملا  ریما  ای  تفگ : سپـس  دـنداد . ار  وا  مالـس  باوج  راوگرزب  نآ  تسـشن . ترـضح  نآ  تمدـخ  درک و  مالس 
ایند و رد  هک  دـناهدش  بکترم  گرزب  یفالخ  وت  راک  رد  مدرم  نیا  هک  تسناد  مهاوخ  يداد  ار  اـهنآ  خـساپ  رگا  مسرپیم ، وت  زا  هلأـسم 
ره دومرف : مالـسلا  هیلعنانمؤم  ریما  يرادن . ناشیا  رب  يزایتما  چـیه  یتسه و  يواسم  نانآ  اب  وت  هک  ممهفیم  هنرگ  دـننآ و  لوؤسم  ترخآ 

يروآداـی یـشومارف و  ب ) دوریم ؟ اـجک  هب  شحور  دـباوخیم  ناـسنا  یتقو  فلا ) منیبب ! وگب  تشاد : هضرع  نک . لاؤس  یهاوخیم  هچ 
ریما سپ  دـنباییم ؟ تهابـش  دوـخ  ياـهییاد  اـی  اـهومع  هب  ناـسنا  نادـنزرف  هک  دوـشیم  روـطچ  ج ) دـهدیم ؟ تسد  ناـسنا  هب  هنوـگچ 

: تفگ درم  نآ  داد . ار  شباوج  مالـسلا  هیلعیبتجم  ماما  هدب . ار  شباوج  دومرف : هدرک  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  هب  يور  مالـسلا  هیلعنانمؤم 
لوـسر هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هک  مهدیم  یهاوـگ  ماهدوـب و  هاوـگ  نآ  رب  هشیمه  تسین و  ییادـخ  هَّللا  زج  هک  مهدیم  تداهـش  نـم 

هیلعنانمؤم ریما  هب  و  یتسه - . وا  تّجح  هب  مئاق  ادخ و  لوسر  یـصو  وت  هک  مهدیم  تداهـش  و  ماهدوب . دهاش  نآ  رب  هشیمه  تسادـخ و 
نیسح هک  مهاوگ  و  درک -  هراشا  مالسلا  هیلعنسح  ماما  هب  و  یتسه -  وا  تّجح  هب  مئاق  نیشناج و  وت  هک  مهاوگ  و  درک -  هراشا  مالـسلا 
تسا نیسح  تماما  هب  مئاق  مالسلا  امهیلعنیـسحلا  نب  یلع  و  وا ، زا  دعب  تسوا  تّجح  هب  مئاق  دوخ و  ردارب  یـصو  مالـسلا  امهیلعیلع  نب 
دمحم تماما  هب  مئاق  مالـسلا  امهیلعدمحم  نب  رفعج  تسا و  نیـسحلا  نب  یلع  تماما  هب  مئاق  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  دّـمحم  و  وا ، زا  دـعب 
یسوم تماما  هب  مئاق  هک  مالسلا  امهیلعیسوم  نب  یلع  تسا و  دمحم  نب  رفعج  تماما  هب  مئاق  هک  مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  و  تسا ،
تماما هب  مئاق  هک  مالسلا  امهیلعدمحم  نب  یلع  تسا و  یسوم  نب  یلع  تماما  هب  مئاق  هک  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  دمحم  تسا و  رفعج  نب 

هک يدرم  هب  مهدیم  یهاوگ  تسا و  دمحم  نب  یلع  تماما  هب  مئاق  هک  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نسح  تسا و  مالسلا  امهیلعیلع  نب  دمحم 
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هدش رپ  متـس  ملظ و  زا  هکنانچ  دنک  رپ  تلادـع  زا  ار  نیمز  ددرگ و  رهاظ  وا  رما  هکنیا  ات  دوشن  ریبعت  مان  هینک و  هب  تسا و  نسح  دـنزرف 
رد دمحموبا ! يا  دومرف : مالسلا  هیلعنانمؤم  ریما  تفر ، تساخرب و  سپـس  نانمؤم ! ریما  يا  داب  وت  رب  ادخ  تکرب  تمحر و  دورد و  دشاب .

نوریب دجسم  زا  ار  دوخ  ياپ  هک  دوبن  نیا  زج  تفگ : تشگرب و  تفر و  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نسح  دوریم . اجک  نیبب  ورب  درم  نیا  یپ 
مالـسلا هیلعنسح  ماما  یـسانشیم ؟ ار  وا  دمحموبا  دومرف : مالـسلا  هیلعنانمؤم  ریما  تفر . ادـخ  نیمز  ياجک  هب  متـسنادن  نم  تشاذـگ و 

دیدس هیقف  قودـص  خیـش  هک  تسا  یتیاور   - 2 ( 29 .) دوب مالـسلا  هیلعرـضخ  وا  دومرف : دـنرتاناد . نانمؤم  ریما  شلوسر و  ادـخ و  تفگ :
ربانب حیحـص  نوچمه  يدنـس  هب  ۀـمعنلا  مامتا  نیدـلا و  لامکا  باـتک  رد  یمق  هیوباـب  نب  یـسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا 
مدش فّرشم  مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  متفه  ماما  رـضحم  هب  تفگ : هک  تسا  هدروآ  نمحرلا  دبع  نب  سنوی  زا  لقن  هب  هوجو  یـضعب 

نانمـشد زا  ار  نیمز  هک  مئاـق  نآ  یلو  متـسه ، ّقح  هب  مئاـق  زین  نم  دومرف : یتسه ؟ ّقح  هب  مئاـق  وت  اـیآ  هَّللا ! لوسر  نباـی  متـشاد : هضرع  و 
یتبیغ هک  تسا  نم  دنزرف  نیمجنپ  دشاب ، هدش  رپ  متـس  روج و  زا  هک  نانچمه  دیامن  تلادع  زا  رپ  ار  نآ  دنک و  كاپ  ّلجوّزع -  يادخ - 

مدقتباث رگید  ياهّدع  هتشگرب و  ّقح  زا  ياهّدع  تسا ] بیاغ  رظن  زا  وا  هک   ] تدم نیا  رد  دسرتیم ، دوخ  ناج  رب  هک  اریز  دراد ، ینالوط 
هدنام و راوتسا  تباث و  ام  یتسود  هب  هدیبسچ و  ام  تیالو  هتشر  هب  ام  مئاق  تبیغ  رد  هک  ام  نایعیـش  لاح  هب  اشوخ  دومرف : سپـس  دننامیم ،

ندوب هعیـش  هب  ار  ناشیا  مه  ام  دناهدیدنـسپ و  تماما  هب  ار  ام  هتبلا  هک  میتسه  نانآ  زا  ام  دنیام و  زا  نانآ  دنـشاب ، هدوب  رازیب  ام  نانمـشد  زا 
باتک رد  و   - 3 ( 30 .) دوب دنهاوخ  ام  تاجرد  رد  تمایق  زور  ناشیا  هک  ادخ  هب  ناشلاح ، هب  اشوخ  مه  زاب  ناشلاح  هب  اشوخ  میاهدیدنـسپ .

، دش دراو  نانکهیرگ  سینخ  نب  یّلعم  مدوب ، بایفرش  مالـسلا  هیلعقداص  هَّللا  دبعوبا  ماما  تمدخ  دیوگ : ملـسم  نب  دمحم  هدمآ : جیارخلا 
اهنآ امش و  تسین و  یتلیضف  ام  رب  ار  امـش  دنرادنپیم  هک  دنتـسه  یناسک  امـش  هناخ  نوریب  تفگ : ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دومرف : ترـضح 

امرخ هناد  کی  هاگنآ  دـنروایب ، اـمرخ  یقبط  هک  داد  روتـسد  سپـس  دـنام ، تکاـس  یمک  مالـسلا  هیلعقداـص  ترـضح  دـیتسه . ناـسکی 
سران يامرخ  درک و  دشر  هتـسهآ  سپ  تشاک ، نیمز  رد  ار  شاهتـسه  دومرف و  لوانت  ار  امرخ  نآ  سپـس  درک ، مین  ود  ار  نآ  تفرگرب و 

هدـش هتـشون  نآ  رد  ناوخب ! دومرف : داد و  یّلعم  هب  دروآرب و  نآ  زا  ياهتـشون  تسوپ  هاگنآ  درک ، لوانت  تفرگرب و  نآ  زا  ترـضح  داد ،
کی هب  کی  مان  َو »... ِنیَسُحلا  ُْنب  ِیلَعَو  ُنیَسُحلاَو  ُنَسَحلاَو  یضَتْرُملا  ِیلَع  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  َّالِإ  َهلِإ  ِمیِحَّرلا ال  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دوب

تلصلا نب  نایر  زا  حیحص  تیاور  هب  قودص  خیش   - 4 ( 31 .) دوب نآ  رد  مالسلا  مهیلع  ( يدهم  ) شدنزرف يرکسع و  نسح  ماما  ات  ناماما 
[ تماما  ] رما بحاص  زین  نم  دومرف : دـیتسه ؟ رما  بحاص  امـش  متـشاد : هضرع  مالـسلا  هیلعاضر  ماـما  ترـضح  هب  تفگ : هک  تسا  هدروآ 

لاح مشاب و  وا  هنوگچ  و  متـس ، روج و  زا  دـشاب  هدـش  رپ  هک  روطناـمه  دـنک  رپ  لدـع  زا  ار  نیمز  هک  يرما  بحاـص  نآ  هن  یلو  متـسه ،
يردق هب  دراد ، ناناوج  يامیـس  ناریپ و  ّنس  دیامن  روهظ  یتقو  هک  تسا  نآ  مالـسلا  هیلعمئاق  اّما  تسا ! فیعـض  مندـب  هک  ینیبیم  هکنآ 

ياهگنـس دروآرب  دایرف  اههوک  نایم  رد  رگا  و  دنکرب ، ياج  زا  ار  نآ  دزادنا  تسد  تخرد  نیرتگرزب  هب  رگا  هک  تسا  دنمورین  شندب 
هک ردق  ره  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  نم  دنزرف  نیمراهچ  وا  تسا ، وا  اب  مالسلا  امهیلعنامیلـس  يرتشگنا  یـسوم و  ياصع  دزیر ، ورف  اهنآ 
زا هکنانچ  دنک  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  ات  دـنادرگیم  راکـشآ  ار  وا  سپـس  دزاسیم ، روتـسم  بیغ  هدرپ  تشپ  رد  دریگ  ّقلعت  شتیـشم 

: تفگ هک  تسا  هدروآ  يرفعج  مساقلا  نب  دوواد  مشاهوبا  زا  یحیحص  ثیدح  رد  زین  قودص  خیش   - 5 ( 32 .) دشاب هدش  رپ  دادیب  متس و 
یلو تسا ، نسح  مدنزرف  نم  زا  دعب  نم  نیشناج  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  ( يداه ماما   ) رکـسعلا بحاص  نسحلاوبا  ترـضح  زا 

اور هن  دینیبیم و  ار  وا  هن  هک  اریز  دومرف : مدرگ ؟ تنابرق  رگم  روطچ  مدرک : ضرع  وا ؟ زا  سپ  نیشناج  رد  تشاد  دیهاوخ  یلاح  هچ  امش 
لآ تّجح   ) ینعی مالـسلا ؛» مهیلعٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ُۀَّجُحلَا  : » دـییوگب دومرف : مینک ؟ داـی  ار  وا  روطچ  سپ  متفگ : دـیربب . ار  شمـسا  هک  تسا 

شناور هک  يرمع -  دیعـس  نب  ناـمثع  باـنج  زا  یحیحـص  ربخ  رد  قودـص  خیـش  نینچمه   - 6 ( 33 (.) نیعمجا مهیلع  هَّللا  یّلـص  دّمحم 
زا دش  لاؤس  راوگرزب  نآ  زا  مدوب  مالسلا  هیلع  ( يرکسع ماما   ) یلع نب  نسح  دمحموبا  رـضحم  رد  تفگ : هک  هدروآ  تیاور  داب -  یمارگ 
هک یلاح  رد  دریمب  هک  ره  تمایق و  زور  ات  دنام  دهاوخن  یلاخ  قولخم  رب  یهلا  تّجح  زا  نیمز  : » هک هدـش  تیاور  شناردـپ  زا  هک  يربخ 
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: دش ضرع  تسا . ّقح  زور  هک  روطنامه  ّقح ، تسا و  تسرد  هتبلا  دومرف : تسا » هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دـشاب  هتخانـشن  ار  شنامز  ماما 
ار وا  دریمب و  هک  ره  تسا ، نم  زا  دـعب  تّجح  ماما و  هک  دـمحم  نم  دـنزرف  دومرف : تسیک ؟ امـش  زا  دـعب  تّجح  ماما و  هَّللا ! لوسر  نباـی 
، دنتفا تکاله  هب  دنوش و  نادرگرـس  نآ  رد  نادان  دارفا  هک  تسا  ینالوط  یتبیغ  ار  وا  هک  دینادب  و  تسا . هدرم  تیلهاج  ندرم  هب  دسانـشن 

يالاب هفوک  فجن  رد  هک  يدـیپس  ياـهمچرپ  منیبیم  اـیوگ  درک . دـهاوخ  جورخ  سپـس  دـنیوگیم . غورد  نآ  هب  تبـسن  نارازگتقو  و 
یلع ّصنلا  یف  رثـالا  ۀـیافک  باـتک  رد  هللا  همحریمق  زازخلا  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع  خیـش  لـیلج  هقث  میوـگیم : تسا . زازتـها  هب  شرس 

مالسلا هیلعرظتنم  مئاق  ترضح  تماما  هب  اهنآ  همه  هک  هدرک  تیاور  یّنـس  هعیـش و  قیرط  زا  ثیدح  داتفه  دصکی و  رـشع ، ینثالا  ۀّمئألا 
. دروآ میهاوخ  باتک  باوبا  ریاس  رد  ار  اهنآ  زا  یضعب  زین  ام  دراد . حیرصت 

رتاوتم تامارک  تازجعم و  زا  یمک  رادقم  نایب  رد  مود : لصف 

هک یماـگنه  تفگ : هک  هدرک  لـقن  يرمع  ناـمثع  نب  دـمحم  زا  قودـص  خیـش  هـک  تـسا  یتـیاور  مالـسلا 1 -  هیلعنامزلا  بحاص  ـالوم 
شراگدرورپ يارب  داهن و  نیمز  رب  يور  سپس  دیشخرد ، نامسآ  زارف  رب  ات  شرس  يالاب  زا  يرون  دش ، دلوتم  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح 

؛) 34 «) ِْملِعلا اُولوُأَو  ُۀَِـکئالَملاَو  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِهَـش  : » تفگیم هک  یلاح  رد  تشادرب  رـس  دـعب  داتفا و  هدجـس  هب  هرکذ -  یلاـعت  - 
ترضح نآ  یتقو  هک : تسا  هدش  تیاور   - 2 دنهاوگ . وا  ییاتکی  هب  زین  نادنمشناد  ناگتشرف و  و  دهد ، تداهش  دوخ  ییاتکی  هب  دنوادخ 

هب سپـس  دندیـشک ، شندب  ياضعا  ریاس  تروص و  رـس و  رب  ار  دوخ  ياهلاب  دـندمآ و  دورف  نامـسآ  زا  يدیفـس  ناگدـنرپ  دـش ، دـلوتم 
دورف دازون  نیا  هب  كّربت  يارب  هک  دندوب  ناگتشرف  اهنآ  دومرف : مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  ترـضح  هاگنآ  دندرک ، زاورپ  نامـسآ 

رد  - 2 ( 35 .) تسا هدروآ  نیدلا  لامک  باتک  رد  قودص  خیـش  ار  ثیدح  نیا  دنیوا . نارای  اهنآ  دنک  روهظ  دنزرف  نیا  هاگره  دـندمآ و 
لاـم زا  مک  مهرد  تسیب  مهرد  دـصناپ  رادـقم  هک : تسا  هدرک  لـقن  روباـشین  رد  هک  هدـمآ  میعن  نب  ناذاـش  نب  دـمحم  زا  یحیحـص  ربخ 

لام زا  ار  يرسک  مهرد  تسیب  اذل  متسرفب ، صقان  ار  نآ  متشادن  شوخ  هک  دش  عمج  نم  دزن  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ترـضح 
رفعج نب  دمحم  سپ  تسا . نم  زا  مهرد  تسیب  هک  متـشونن  یلو  مداتـسرف ، رفعج  نب  دـمحم  دزن  ار  مهرد  دـصناپ  مدرک و  لیمکت  مدوخ 

تسیب هک  مهرد  دصناپ  دوب : هدش  هتشون  نآ  رد  هک  داتسرف  میارب  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ترضح  هسّدقم  هیحان  زا  ار  نآ  ضبق 
رصتخم اب  يروباشین  ناذاش  نب  یلع  نب  دمحم  زا  دمحم  نب  یلع  زا  یفاک  رد  ار  تیاور  نیمه  میوگیم : دیـسر . دوب  تدوخ  زا  شمهرد 
ترضح لام  زا  رانید  دصناپ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نوراه  نب  دمحم  زا  یحیحـص  ربخ  رد  نینچمه   - 4 ( 36 .) تسا هدرک  لقن  توافت 

یماو رطاخ  هب  مدوب و  دادغب  رد  دوب . هتفرگ  ارف  ار  دادـغب  دـیدش  یکیرات  نافوط و  هک  اهبش  زا  یبش  دوب ، نم  هدـهع  رب  مالـسلا  هیلعمئاق 
هب ار  اهنآ  یلو  ماهدیرخ  رانید  یـس  دـصناپ و  ار  اهنآ  هک  مراد  ناکد  دـنچ  متفگ : دوخ  اب  مدـش و  ناساره  تخـس  متـشاد  هدـهع  رب  هک 
نآ باسح  هب  ار  اهناکد  نآ  دمآ و  مغارس  هب  یصخش  نآ  زا  سپ  تفگ : يو  منکیم . راذگاو  مالسلا  هیلعمئاق  ترـضح  هب  رانید  دصناپ 

يراج مه  منابز  رب  یتح  مدوب و  هتفگن  ار  زار  نآ  سک  چـیه  هب  هتـشونن و  شترـضح  هب  هک  یتروص  رد  تفرگ ، لـیوحت  نم  زا  ترـضح 
هجرف هَّللا  لّجع  مئاق -  سّدـقم  رـضحم  هب  هک : نیا  هدـش  لقن  يرمـس ) اـی   ) يرمیـس دـمحم  نب  یلع  زا  تسا  یتیاور   - 5 ( 37 .) دوب هدشن 

رد سپ  دـش . یهاوخ  دـنمزاین  نآ  هب  مکی  داتـشه و  ای  داتـشه  لاس  رد  هک : دـمآ  باوج  درک . نفک  تساوخرد  تشون و  همان  فیرـشلا - 
رد تیاور  نیا  دـش . هداتـسرف  شیارب  نفک  شتوف  زا  شیپ  هام  کی  تفای و  تاـفو  دوب  هدرک  نییعت  شیارب  ترـضح  نآ  هک  یتقو  ناـمه 
اب هک  تسا  مدرم  ياههتـساوخ  لوصح  مالـسلا ، هیلعترـضح  نآ  راکـشآ  تازجعم  هلمج  زا  و  میوگیم : ( 38 .) تسا هدمآ  نیدـلا  لامک 

همتاخ رد  ار  نآ  ام  تسا و  بّرجم  دوشیم و  هدـید  ًالماک  رما  نیا  دریذـپیم و  ماجنا  يراج  بآ  ای  بآ  هاچ  رد  تجاح  هضیرع  ندـنکفا 
نیا يارب  هک  ییاهباتک  هب  يوش ، علطم  ترـضح  نآ  تازجعم  رب  یهاوخب  رگا  زیزع ! هدـنناوخ  یلاعت . هَّللا  ءاـش  نا  دروآ  میهاوخ  باـتک 

ۀبه نب  دیعس  خیش  جیارخ  باتک  و  قودص ، خیـش  نیدلا  لامک  اهباتک ، هلمج  زا  ینک . هدافتـسا  رتشیب  ات  نک  هعجارم  هدش  مهارف  روظنم 

مالسلا هیلعيدهم  ترضح  محارم  قوقح و  www.Ghaemiyeh.comتخانش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 32زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


یگمه تامحز  دنوادخ  هک  يرون -  نیـسح  ازریم  لماک  ملاع  بقاثلا  مجنلا  یـسلجم و  رقابدمحم  انالوم  لماک  لضاف  راونالا  راحب  هَّللا و 
ار نخـس  نانع  هنیمز  نیا  رد  رادقم  نیا  زا  شیب  رگا  نم  درب . مان  ناوتیم  ار  دـیامرف -  اطع  ناشیا  هب  رایـسب  ياهشاداپ  دریذـپب و  ار  نانآ 

. تسا سب  فرح  کی  تسا  سک  رگا  هناخ  رد  هک : منکیم  هدنسب  رصتخم  نیمه  هب  اذل  منامیم . زاب  مایلصا  راک  زا  مزاس ، اهر 

ام هب  تبسن  ترضح ، نآ  محارم  قوقح و  زا  یتمسق 

حیضوت

یـصاّوغ هک  تسا  یجاّوم  ناشورخ و  يایرد  نوچمه  هکلب  تسا ، رامـش  زا  نوریب  شمحارم  فاطلا و  رایـسب و  ام  رب  راوگرزب  نآ  قوقح 
، سب تسا و  ادخ  زا  قیفوت  و  میوپیم ، هر  شهاگرد  هب  بّرقت  یپ  رد  مریگیمرب و  نآ  زا  یتسد  فک  رادـقم  هب  یلو  درک ، مناوتن  نآ  رد 

. مروآ يور  وا  يوس  هب  مراد و  لّکوت  وا  رب 

یتسه دوجو و  ّقح  ّلوا :

نیمز هن  دوبن  وا  رگا  هکلب  دوبن ، سک  چیه  دوبن  وا  رگا  دـیرفآ و  ار  يدوجوم  ره  وت و  مالـسلا  هیلعترـضح  نآ  دوجو  تکرب  هب  دـنوادخ 
هدمآ جاجتحالا  باتک  رد  ترـضح  نآ  هفیرـش  تاعیقوت  زا   - 1 هلمج : زا  دراد  تلالد  یتایاور  ینعم  نیا  رب  کـلف ، هن  تفاـییم و  دوجو 

رد هک  تسا  ناـمه  یکی  تسا : دراو  هجو  ود  رب  نخـس  نیا  ینعم  هـّتبلا  ( 39 ...«) انُِعئانَـص ُدَْعب  ُْقلَخلاَو  اّنِبَر  ِِعئانَـص  ُنَْحنَو  : » دومرف هک  تسا 
هب ار  قولخم  نداد  يزور  شنیرفآ و  دنوادخ ، ایآ  هکنیا  رد  دـندرک  فالتخا  نایعیـش  زا  یتعامج  هدـمآ : باتک  نامه  رد  يرگید  عیقوت 

یلو دنک . قلخ  دناوتیمن  يادخ  زج  یـسک  ار  ماسجا  هک  اریز  تسا ، لاحم  نیا  دـنتفگ : ياهّدـع  سپ  هدرک ؟ راذـگاو  مالـسلا  مهیلعهّمئا 
نیا رد  دناهدیـشخب و  يزور  هدیرفآ و  نانآ  تسا و  هدومن  راذگاو  مالـسلا  مهیلعهّمئا  هب  ار  قلخ  تردـق  دـنوادخ  دـنتفگ : رگید  ياهّدـع 

زا هک  دیوریمن  نامثع  نب  دمحم  رفعجوبا  غارس  هب  ارچ  هک  درک  داهنشیپ  یصخش  هکنیا  ات  تفرگرد ، اهنآ  نیب  يدیدش  فالتخا  هلأسم 
دندش و یضار  ینعم  نیا  هب  همه  تسوا ، مالـسلا  هیلعنامز  ماما  يوس  هب  هار  هک  نوچ  دزاس ؟ راکـشآ  امـش  يارب  ار  قح  ات  دینک  لاؤس  وا 
: هک دمآ  عیقوت  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  رـصع -  ماما  فرط  زا  سپ  دـنداد ، حیـضوت  ار  هلأسم  همان  نآ  رد  دنتـشون . رفعجوبا  هب  ياهمان 
وا لثم  زیچ  چیه  هدرک ، لولح  یمـسج  رد  هن  تسا و  مسج  هن  هک  اریز  درک ، میـسقت  ار  اهيزور  هدیرفآ و  ار  ماسجا  دوخ  یلاعت  دـنوادخ 

تباجا رطاخ  هب  دـهدیم  يزور  وا  دـنیرفآیم و  وا  دـننکیم و  تساوخرد  یلاعت  دـنوادخ  زا  ناماما ؛ اـّما  و  اـنیب ، ياونـش  تسوا  تسین و 
رد دنتـسه  هطـساو  مالـسلا  مهیلعشراوگرزب  ناردـپ  نامز و  ماما  هکنیا : هجو  نیا  لـصاح  ( 40 .) ناـشیا ّقح  میظعت  اـهنآ و  تساوخرد 
؛» ِءامَّسلاَو ِضْرَألا  َنَیب  ُلِصَّتُملا  ُبَبَّسلا  َنیَأ  : » هک هدـش  هراشا  هبدـن  ياعد  رد  ینعم  نیمه  هب  تاقولخم و  ریاس  هب  یهلا  ياهضیف  ندـناسر 

رایسب فرع  تغل و  رد  هطساو  ببس و  هب  لعف  نداد  تبسن  هّتبلا  دناسریم ؟ نیمز  له  هب ا  ار  نامـسآ  تاضویف  هک  ياهلیـسو  نآ  تساجک 
اهنیا ینعی  دنـشابیم ، شنیرهاط  ناردپ  ترـضح و  نآ   ، هدـیرفآ لاعتم  دـنوادخ  هچنآ  مامت  شنیرفآ  زا  دوصقم  هکنیا : مود  هجو  تسا .

هیلعیلع نینمؤملا  ریما  زا  هک  تسا  یتیاور  هجو  نیا  دیؤم  تسا . هدـش  هدـیرفآ  اهنیا  رطاخ  هب  تسه  هچنآ  دنتـسه و  شنیرفآ  ییاغّتلع 
تسا يدنتسم  تیاور  هلمج : زا  دراد ، تلالد  ینعم  نیا  رب  یناوارف  ثیداحا  و  ( 41 «) اَنل ُِعئانَص  ُدَْعب  ُْقلَخلاَو  اّنِبَر  ُِعئانَص  ُنَْحن  : » هدمآ مالسلا 

نب رفعج  شردپ  زا  رفعج ، نب  یسوم  شردپ  زا  مالـسلا ، هیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  زا  نیدلا  لامک  باتک  رد  قودص  خیـش  هک 
مالـسلا مهیلعبلاط  یبا  نب  یلع  شردپ  زا  یلع ، نب  نیـسح  شردپ  زا  نیـسحلا ، نب  یلع  شردـپ  زا  یلع ، نب  دـمحم  شردـپ  زا  دـمحم ،

زا رتیمارگ  وا  دزن  هک  تسین  ياهدیرفآ  هدیرفاین و  رتهب  نم  زا  یقولخم  دـنوادخ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هدروآ 
ناربمغیپ یلاعت  كرابت و  دنوادخ  یلع ! ای  دومرف : لیئربج ؟ ای  يرتهب  وت  هَّللا ! لوسر  ای  مدرک : ضرع  دـیامرف : مالـسلا  هیلعیلع  دـشاب . نم 
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ِنآ زا  يرترب  نم  زا  دعب  یلع ! يا  و  هدیـشخب . يرترب  نیلـسرم  ناربمغیپ و  همه  رب  ارم  هداد و  يرترب  شیوخ  بّرقم  ناگتـشرف  رب  ار  لسرم 
ای هدومن و  لمح  ار  ادـخ  شرع  هک  نانآ  یلع ! يا  دنتـسه . اـم  ناتـسود  اـم و  رازگتمدـخ  ناگتـشرف  هک  اریز  تسوت ، زا  دـعب  ناـماما  وت و 

میدوبن ام  رگا  یلع ! يا  دننک . شزرمآ  بلط  دندیورگ ، ام  تیالو  هب  هک  نانآ  يارب  دنیوگ و  ناشراگدرورپ  دمح  هب  حیبست  دننآ ، فارطا 
دیحوت و رد  هک  نآ  لاح  میـشابن و  رترب  ناگتـشرف  زا  ام  هنوگچ  دـیرفآیمن ، ار  نیمز  نامـسآ و  خزود و  تشهب و  اّوح و  مدآ و  دـنوادخ 
هک اریز  میتسج ، تقبـس  اـهنآ  رب  ّلـجوّزع -  ناـشراگدرورپ -  لـیلهت  سیدـقت و  حـیبست و  تفرعم و  رد  و  میتـفرگ ، یـشیپ  یـسانشادخ 

نوچ دیرفآ و  ار  ناگتـشرف  سپـس  تخاس ، ایوگ  دوخ  دیجمت  دیحوت و  هب  ار  ام  دنوادخ  دوب ، ام  حاورا  دیرفآ  دنوادخ  هک  يزیچ  نیتسخن 
میتسه و قولخم  مه  ام  هک  دـننادب  ناگتـشرف  ات  میتفگ  حـیبست  ام  سپ  دندرمـش ، میظع  ار  ام  روما  دـندرک  هدـهاشم  رون  کی  ار  ام  حاورا 
ار ام  ماقم  تمظع  نوچ  و  دنتسناد ، هّزنم  ام  تافص  زا  ار  ادخ  دنتفگ و  حیبست  زین  هکئالم  ام  حیبست  زا  تسا ، هّزنم  ام  تافـص  زا  راگدیرفآ 
، دـندید ار  ام  ماقم  و   ] ّلحم یگرزب  هک  یماـگنه  سپ  تسین ، هَّللا  زج  هب  یهلا  هک  دـننادب  هکئـالم  اـت  میتفگ  لـیلهت  اـم  دـندرک ، هدـهاشم 
هک میتسین  ینایادـخ  اـم  و  تسا ، میظع  وا  تیعقوم  دوش و  كرد  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ادـخ  هک  دـننادب  اـت  میتفگ  ریبـکت  ار  دـنوادخ 
َةَُّوق الَو  َلْوَح  ال  : » میتفگ دندید ، ار  ام  هّوق  تردـق و  هک  یماگنه  سپ  میوش . تدابع  يرتنییاپ  هبترم  رد  ای  ادـخ ، ضرع  رد  دـشاب  بجاو 

زا زج  تسین  یتردق  ورین و  چیه  هک  دننادب  ات  تسین -  گرزب  هبترمدنلب  دنوادخ  هب  زج  ییورین  ناوت و  چـیه  ینعی  ِمیِظَعلا ؛» ِّیلَعلا  ِهَّللِاب  َّالِإ 
هک دننادب  ات  میتفگ  هَّللدـمحلا  دـندرک ، هدـهاشم  هدومرف ، بجاو  ار  ام  تعاط  هداد و  ام  هب  دـنوادخ  هک  ار  یتمعن  نوچ  و  دـنوادخ ، هیحان 

نیاربانب دنتفگ . هَّللدمحلا  زین  ناگتشرف  سپ  دشابیم -  هچ  تسا  هتشاد  ینازرا  ام  هب  هک  ییاهتمعن  تهج  زا  ام  رب  لاعتم  دنوادخ  قوقح 
ام دیرفآ ، ار  مدآ  لاعتم  دنوادخ  یتقو  سپس  دندش . ییامنهار  لاعتم  دنوادخ  دیجمت  لیلهت و  حیبست و  تفرعم و  هب  ام  هلیسو  هب  ناگتشرف 

عقاو رد  دـننک ، هدجـس  وا  يارب  میدوب  مدآ  تشپ  رد  هک  ام  مارتحا  میظعت و  رطاخ  هب  ات  دومرف  روتـسد  ناگتـشرف  هب  درپس و  وا  تشپ  رد  ار 
همه هکنآ  لاح  میشابن و  لضفا  هکئالم  زا  هنوگچ  و  میدوب ، شتـشپ  رد  ام  هک  دوب  مدآ  تعاطا  مارتحا و  دنوادخ و  یگدنب  اهنآ  هدجس 

. تفگ هماقا  ود  هب  ود  درک و  ادا  ود  هب  ود  ار  ناذا  لوصف  لیئربج  دندرب ، اهنامـسآ  هب  ارم  هک  یماگنه  و  دندرک ، هدجـس  مدآ  يارب  اهنآ 
یلاعت كرابت و  يادـخ  هک  اریز  يرآ  تفگ : مریگب ؟ یـشیپ  وت  رب  لیئربج  يا  متفگ : زامن .] يارب   ] تسیاـب ولج  دـمحم ! يا  تفگ : سپس 

مدرک و زامن  هماقا  نانآ  يارب  مداتـسیا و  ولج  نم  تسا . هدیـشخب  يرترب  صوصخ  هب  ار  وت  هداد و  يرترب  ناگتـشرف  همه  رب  ار  شناربمغیپ 
: متفگ دـنام . اجنامه  شدوخ  اّما  ورب . شیپ  تفگ : نم  هب  لیئربج  میدیـسر ، رون  ياهباجح  هب  نوچ  و  مرادـن ، یـشورف  رخف  راک  نیا  هب 

مرذـگب نآ  زا  رگا  هک  مورن  رتارف  اـجنیا  زا  هک  هداد  روتـسد  نم  هب  دـنوادخ  تفگ : يوـشیم ؟ ادـج  نم  زا  ییاـج  نـینچ  رد  لـیئربج ! يا 
ادـخ هک  اـجنآ  اـت  درب و  ورف  رون  رد  ینتفگاـن  روط  هب  ارم  دـنوادخ  سپ  ماهدرک . زواـجت  مراـگدرورپ  دودـح  زا  هک  اریز  دزوسب ؛ میاـهرپ 

ای مدش : ادـن  زاب  َتَیلاعَتَو . َتْکَرابَت  َکیَدْعَـسَو  ّیِبَر  َکیََّبل  متفگ : دـمحم ! ای  دیـسر : ادـن  هاگنآ  مدـش . یهتنم  شتوکلم  رد  دوب  هتـساوخ 
رد نم  لوسر  مناگدنب و  رد  نم  رون  وت  هک  اریز  يامن ؛ لکوت  نم  رب  نک و  تدابع  ارم  مأوت ، راگدرورپ  نم  یتسه و  نم  هدـنب  وت  دـمحم !
هک سک  نآ  يارب  ار  مخزود  مدـیرفآ و  دـنک  يوریپ  وت  زا  هک  یـسک  يارب  ار  متـشهب  یـشابیم ، مناگدـیرفآ  رد  نم  تّجح  متاـقولخم و 

اراگدرورپ متفگ : متخاس . مزال  وت  ناوریپ  يارب  ار  مباوث  مدومن و  بجاو  وت  يایـصوا  يارب  ار  دوخ  تمارک  و  مداد ؛ رارق  دیامن  تینامرفان 
نانآ لّوا  تسا . هدش  هتـشون  ناشمان  شرع  قاس  رب  هک  دنتـسه  اهنامه  وت  يایـصوا  دمحم ! يا  هک : مدش  ادـن  سپ  دـننایک ؟ نم  يایـصوا 
دعب نانآ  دمحم ! يا  دیسر : ادن  دننم ؟ زا  سپ  يایصوا  نانآ  اراگدرورپ  متفگ : تسا . نم  تّما  يدهم  ناشیا  نیرخآ  بلاط و  یبا  نب  یلع 

ار منید  هک  ملالج  تّزع و  هب  مسق  دنشابیم . وت  زا  دعب  قلخ  نیرتهب  وت و  يافلخ  ایصوا و  دنتسه و  نم  ججح  ایفصا و  اّبحا و  ایلوا و  وت  زا 
قراشم و منکیم و  كاپ  منانمشد  زا  ناشیا  نیرخآ  هب  ار  نیمز  میامنیم و  دنلب  نانآ  دوجو  هب  ار  ماهملک  منکیم و  رهاظ  ناشیا  هلیسو  هب 
رب ار  وا  منادرگیم و  مار  وا  يارب  ار  تخـس  ياـهندرگ  و  مهدیم ، رارق  وا  ریخـست  فّرـصت و  رد  ار  اـهداب  وا و  کـلم  ار  نـیمز  براـغم 
رب ارم  قلخ  دـنلب و  ارم  توعد  ات  مناسریم  شددـم  مناگتـشرف  اـب  منکیم و  شکمک  منایرکـشل  اـب  منادرگیم و  ّطلـسم  يزوریپ  لـئاسو 
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. مهد همادا  تمایق  زور  ات  تسد  هب  تسد  دوخ  ياناوت  تسد  هب  ار  شتموکح  مهد و  رارمتـسا  ار  وا  کلم  سپـس  دزاس . عمج  نم  دـیحوت 
(42 «) ًامِیلْسَت َمَّلَسَو  َنیِرِهاّطلا  َنِیبیَّطلا  ِِهلآَو  انِیبَن  یلَع  ُةالَّصلاَو  َنیَِملاعلا  َِّبر  ِِهَّلل  ُدْمَحلاَو  »

ایند رد  اقب  ّقح  مود :

نیا رد  زیچ  چیه  هکلب  يدنامیمن و  هدنز  مه  تعاس  کی  دوبن ، فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  نامز -  ماما  رگا  هک  یـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب 
هدروآ ءاّشولا  یلع  نب  نسح  زا  یحیحـص  دنـس  هب  یفاک  رد  ینیلک  مالـسالا  ۀـقث  هک  تسا  یتیاور  ینعم  نیا  رب  لیلد  دوبیمن ، رارقرب  ایند 

روطنیا متفگ : هن . دومرف : دنامیم ؟ یقاب  ماما  ریغ  هب  نیمز  ایآ  هک : مدیسرپ  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  نسحلاوبا  ترـضح  زا  تفگ : هک  تسا 
نیا رد  دنامن ، یقاب  ریخ ، دومرف : دشاب ؟ هتفرگ  مشخ  ناگدنب  رب  دنوادخ  هک  دنامب  یقاب  ماما ] نودـب   ] نیمز یلاح  رد  هک  دـناهدرک  تیاور 

، دنامب ماما  نودب  نیمز  رگا  تسا : هدامآ  مالسلا  هیلعقداص  هَّللا  دبعوبا  ترضح  زا  يرگید  تیاور  رد   - 2 ( 43 .) دزیر ورف  مهرد  تروص 
هزمحوبا زا  حیحـص -  لوق  ربانب  حیحـص -  ای  حیحـص  لثم  يوق  دنـس  هب  نیدلا  لامک  باتک  رد  قودـص  خیـش   - 3 ( 44 .) دشاپیم مه  زا 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  هک : هدرک  تیاور  مالـسلا  مهیلعشناردپ  زا  شردپ  زا  قداص  دمحم  نب  رفعج  ترـضح  زا  یلامث 
لوسر هدنب و  دمحم  تسین و  ییادخ  چـیه  نم  زج  هک  دـنادب  هکنآ  ره  دومرف : هک  درک  لقن  میارب  هلالج  ّلج  ملاع  راگدرورپ  زا  لیئربج 

هب میامن و  لخاد  تشهب  هب  ار  وا  دوخ ، تمحر  هب  دنـشابیم . نم  ياهتّجح  وا  نادـنزرف  زا  ناماما  نم و  هفیلخ  بلاـط  یبا  نب  یلع  نم و 
مامت يو  رب  ار  متمعن  بجاو و  وا  يارب  ار  دوخ  تمارک  داد و  مهاوخ  ياج  دوخ  هانپ  رد  ار  وا  مهدیم و  شتاجن  شتآ  زا  شـشخب  وفع و 
محر ار  وا  دـنک  يدـب  رگا  منک و  زاغآ  تمعن  تمحر و  اب   ] دـنک توکـس  رگا  و  مزاس ؛ هدروآرب  دـشاب  هتـشاد  یتساوخرد  رگا  و  میاـمن ؛

هب دـبوکب  ار  ماهناـخ  ِرد  رگا  مریذـپب و  ار  وا  ددرگزاـب  نم  يوس  هب  ضارعا  زا  سپ   ] رگا مناوـخارف و  ار  وا  دـنک  رارف  نم  زا  رگا  میاـمن و 
هدنب و ناونع  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  یلو  دهدب  تداهـش  ار  نآ  ای  دـهدب ، هَّللا  ّالإ  هلإ  هب ال  تداهـش  سک  ره  و  میاشگب . شیور 

فارتعا نآ  هب  ای  تسا ، نم  هفیلخ  مالـسلا  امهیلعبلاط  یبا  نب  یلع  هک  دریذپن  اّما  دـهدب  تداهـش  ار  نآ  ای  دـهدن ، یهاوگ  نم  هداتـسرف 
بتک تایآ و  هب  هدرمـش و  کچوک  ارم  تمظع  هدرک و  راکنا  ارم  تمعن  دـننم ، ياهتّجح  وا  نادـنزرف  زا  ناـماما  هک  دریذـپن  یلو  دـنک 

رثا بیترت  دـناوخ  ارف  ارم  رگا  و  میامن ، شمورحم  دـشاب  هتـشاد  یتساوخرد  رگا  مراد و  زاب  ار  وا  دـنک  دـصق  ارم  رگا  تسا . هدـیزرو  رفک 
مناگدنب هب  نم  دسریم و  وا  هب  نم  زا  هک  تسا  ییازج  نیا  منک ، شدیمون  ددنب  دیما  نم  هب  رگا  و  میامنن ، تباجا  دنک  اعد  رگا  و  مهدـن ،

بلاط یبا  نب  یلع  نادـنزرف  زا  ناماما  هَّللا ! لوسر  ای  تشاد : هضرع  تساخرب و  يراصنا  هَّللا  دـبع  نب  رباـج  ماـگنه  نیا  رد  منکیمن . ملظ 
 - یلع نب  دمحم  رقاب  سپس  نیسحلا ، نب  یلع  شنامز  نیدباعلا  دیس  سپس  تشهب ، لها  ناناوج  دیـس  ود  نیـسح  نسح و  دومرف : دننایک ؟

سپـس دـمحم ، نب  رفعج  قداص  سپـس  ناسرب -  وا  هب  ارم  مالـس  يدـید  ار  وا  هاگره  سپ  درک  یهاوخ  كرد  ار  وا  هتبلا  وت  رباـج  يا  هک 
، یلع نب  نسح  یکز  سپس  دمحم ، نب  یلع  یقن  سپس  یلع ، نب  دمحم  یقت  سپس  یسوم ، نب  یلع  اضر  سپس  رفعج ، نب  یـسوم  مظاک 
! رباج يا  دشاب . هدـش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  روطنامه  دـنک  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  هک  نم  تّما  يدـهم  قح ، هب  مئاق  شدـنزرف  سپس 

تیصعم ارم  دنک  تیـصعم  ار  ناشیا  هک  ره  هدرک و  تعاطا  ارم  دنک  تعاطا  ار  نانآ  هکنآ  ره  دننم ، ترتع  دالوا و  ایـصوا و  افلخ و  نانآ 
دوشن و بارخ  نیمز  رب  ات  هتـشادهگن  اهنآ  هب  ار  نامـسآ  دـنوادخ  هدـش ، رکنم  ارم  ددرگ  ناـشیا  همه  اـی  یکی  رکنم  هکنآ  ره  و  هدومن ،

تسا هدمآ  مالـسلا  هیلعیلع  نانمؤم  ریما  زا  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  ینامعن  تبیغ  رد  و  ( 45 .) دـنازرلن ار  شلها  ات  هدرک  ظفح  ار  نیمز 
هب دنکیم  روک  ماما  نتخانـش  زا  ار  شناگدنب  نطاب  مشچ  دنوادخ  نکیل  دـنامیمن و  یلاخ  یهلا  تّجح  زا  نیمز  هک  دـینادب  و  دومرف : هک 
رد رابخا  و  ( 46 .) دربیم ورف  ار  شلها  دنامب  یلاخ  یهلا  تّجح  زا  تعاس  کی  نیمز  رگا  ناشدوخ و  رب  نانآ  فارسا  متس و  ملظ و  رطاخ 

. تسا دایز  رایسب  هراب  نیا 
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هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  يدنواشیوخ  تبارق و  ّقح  موس :

يدزم عقوت  تلاسر  غیلبت  رب  امش  زا  نم  هک  وگب  47 ؛)  ) یبْرُقلا ِیف  َةَّدَوَملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  : » هدمآ يروش   ] قسعمح هروس  رد 
زا روظنم  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاـب  دـمحم  ماـما  رفعجوبا  ترـضح  زا  دـیزرو . تّدوم  منادـنواشیوخ  دروم  رد  هکنیا  زج  مرادـن 
زا و  تسا : هدمآ  شروهظ  ماگنه  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ترضح  يادن  ثیدح  رد  و  ( 48 .) دنتسه ناماما  هیآ  نیا  رد  یبرقلا ) )
(49  - .) تسه ربمغیپ  يدنواشیوخ  تبارق و  ّقح  امش  رب  ارم  هک  امش -  رب  مدوخ  ّقح  ادخ و  لوسر  ّقح  ادخ و  هب  ار  امش  مهاوخیم  امش 

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

دیتسناوتیمن رگا  دیهد ، شاداپ  وا  هب  داد ، ماجنا  یکین  راک  امش  هب  تبـسن  هکنآ  ره  هدمآ : هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  زا  یتیاور  رد 
 - نامزلا بحاص  ترضح  نامیالوم  يارب  قح  ود  نیا  و  دیاهدرک . ناربج  ار  صخـش  نآ  کین  راک  هک  دیبای  نانیمطا  ات  دینک  اعد  وا  يارب 

نامز نآ  ماما  دوجو  تکرب  هب  دـسریم  مدرم  هب  هک  ییاههدافتـسا  اههرهب و  مامت  هک  اریز  تسا ، هدـش  عمج  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّـجع 
تیاور مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  یفاک  باتک  رد  زین  و  ِنلا .» ِمَعّ َءآِیلْوَأَو  : » میناوخیم مالـسلا  مهیلعناماما  هرابرد  هعماج  ترایز  رد  تسا .

دوخ هدـید  ار  ام  درک و  يرگتروص  وکین  دومن و  يرگتروص  ار  ام  داد و  رارق  وکین  ار  ام  تقلخ  دـیرفآ و  ار  ام  دـنوادخ  دومرف : هک  هدـش 
رـس رب  هک  دوخ  تفأر  تمحر و  تسد  وا و  يایوگ  نابز  میـشاب و  نانآ  راـتفر  لاـمعا و  رظاـن  دـهاش و  اـت   ] داد رارق  شناگدـنب  ناـیم  رد 

تعاطا نامیا و  ملع و  هب  ار  ناگدـنب   ] هک يرد  دوشیم و  هجوت  دـنوادخ  يوس  هب  ام  هلیـسو  هب  هک  دوخ  هجو  تسا و  هدرتسگ  شناگدـنب 
هدیسر و اههویم  هدیدرگ و  روراب  اهتخرد  ام  تکرب  هب  شنیمز . نامسآ و  رد  وا ] تمحر  تفرعم و  ملع و   ] ياهجنگ و  دنک ، تلالد  وا ]

میدوبن ام  رگا  تسا و  هدـش  تدابع  دـنوادخ  ام  تدابع  هب  تسا و  هدـییور  نیمز  زا  هایگ  هدـیراب و  نامـسآ  زا  ناراب  هدـش و  يراج  اهرهن 
يراج اهرهن  هن  میدوبیمن  ام  رگا  دوواد ! يا  هک : هدمآ  مالسلا  هیلعقداص  ترضح  زا  جیارخ  باتک  رد  و  ( 50 .) دشیمن شتسرپ  دنوادخ 

هیلعرقاـب ماـما  رفعجوبا  ترـضح  زا  یعوفرم  ثیدـح  رد  یفاـک  رد  و  ( 51 .) تشگیم زبس  اـهتخرد  هن  دیـسریم و  اـههویم  هن  دـشیم و 
دوب مدآ  نآ  زا  هچ  ره  سپ  درک ، راذگاو  وا  هب  ار  نیمز  دیرفآ و  ار  مدآ  دنوادخ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدمآ  مالـسلا 

: تسا هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  و  ( 52 .) تسا مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  همئا  نآ  زا  تسا  ادخ  لوسر  يارب  هچ  ره  تسا و  ادخ  لوسر  يارب 
دنک و هشیپ  يوقت  تفای ، تسد  نآ  زا  يزیچ  رب  هک  ره  سپ  تسا ، ام  وا و  لوسر  یلاعت و  كرابت و  يادخ  زا  تسه  نآ  رد  هچ  ره  ایند و 

نادناخ  ) ام وا و  لوسر  ادخ و  دنکن  نینچ  رگا  و  دنک ، ناسحا  دوخ  ینامیا  ناردارب  هب  دیامن و  ادا  ار  تاکز و )... سمخ و   ) دنوادخ ّقح 
یلع مراهچ  ماما  هک : تسا  هدرک  تیاور  یلامث  هزمحوبا  زا  تاجردلا  رئاصب  زا  لقن  هب  مالـسلاراد  باتک  رد  و  ( 53 .) میرازیب وا  زا  ربمغیپ )

دنوادخ هک  قیقحت  هب  مرادن ، شوخ  تیارب  هک  باوخم  زگره  باتفآ  عولط  زا  شیپ  هزمحوبا ! يا  دومرف : وا  هب  مالـسلا  امهیلعنیـسحلا  نب 
(54 .) دزاسیم يراج  ار  اهنآ  ام  تسد  رب  دنکیم و  میسقت  ار  ناگدنب  ياهيزور  تقو  نآ  رد 

دنزرف رب  ردپ  ّقح  مشش :

ترـضح زا  یفاک  باتک  رد  دیآیم . دوجو  هب  ردـپ  زا  دـنزرف  هک  يروطنامه  دـناهدش ، هدـیرفآ  یحو  نادـناخ  لگ  هدـنامیقاب  زا  نایعیش 
ربمغیپ زا  و  تسا . نابرهم  ردپ  هارمه و  مدمه  ماما : 55 ؛) «) ُقیِفَّشلا ُِدلاولاَو  ُقِیفَّرلا  ُسِینَألا  ُمامِإلَا : : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلعاضر 
مالـسلا هیلعقداص  هَّللا  دبعوبا  ترـضح  زا  ( 56 .) میتـسه تّما  نیا  ردـپ  ود  یلع  نم و  دوـمرف : هک  تسا  تیاور  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصمرکا 

نییّلع و زا  ار  ام  نایعیـش  حاورا  و  درک ، قلخ  نآ  يادـنلب  زا  ار  اـم  حاورا  دـیرفآ و  نییّلع  زا  ار  اـم  دـنوادخ  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور 
زا و  ( 57 .) تسا قاتـشم  ام  يوس  هب  ناشیا  ياهلد  رارقرب و  یکیدزن  ناـنآ  اـم و  نیب  يور  نیمه  زا  دـیرفآ ، نآ  نییاـپ  زا  ار  ناشیاهندـب 
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ار ام  نایعیش  ياهلد  هدومرف و  قلخ  نییّلع  یلعا  زا  ار  ام  دنوادخ  هک  قیقحت  هب  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح 
اهنآ میدش  هدـیرفآ  ام  هچنآ  زا  هک  اریز  تسا ؛ ام  ياوه  رد  ناشیاهلد  سپ  دـیرفآ ، نآ  زا  رتنییاپ  زا  ار  ناشنت  ام و  تقلخ  هیام  ریمخ  زا 

مالسلا هیلعقداص  هَّللا  دبعوبا  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدش  تیاور  يرباسلا  حلاص  نب  رمع  زا  نیدلا  لامک  رد  و  ( 58 .) دناهدش هدیرفآ  زین 
هشیر لصا و  دومرف : مدیـسرپ . تسا . نامـسآ  رد  شاهخاش  اجرب و  ياپ  نآ  هشیر  59 ؛) «) ِءآمَّسلا ِیف  اهُعْرَفَو  ٌِتباث  اُهلْـصَأ   » هیآ نیا  هرابرد 

نآ هویم  مالـسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  تسا و  مالـسلا  هیلعنینمؤملا  ریما  نآ  هخاش  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هزیکاپ  تخرد  نآ 
اهنآ زا  یکی  یتقو  هک  ادخ  هب  دنشابیم ، تخرد  نآ  ياهگرب  هعیـش  دننآ و  رتکچوک  ياههخاش  نیـسح  نادنزرف  زا  نت  ُهن  و  دنتـسه ،

هیلع هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  زا  یـسوط  خیـش  یلاما  زا  لقن  هب  راـحب  رد  و  ( 60 .) دـتفایم تخرد  نآ  ياهگرب  زا  یکی  دریمیم ، نایعیـش ) )
نم تّما  زا  ناشناتـسود  هوـیم و  نیـسح  نسح و  دـنویپ و  یلع  هخاـش و  همطاـف  هک  متـسه  یتـخرد  نـم  دوـمرف : هـک  تـسا  تـیاور  هـلآو 

سرت زا  ام  یلو  هدـمآ ، اهنیا  ریغ  ناـهرب و  یفاـک و  رد  هک  تسا  داـیز  هراـب  نیا  رد  تاـیاور  هتبلا  ( 61 .) دنـشابیم تخرد  نآ  ياهگرب 
ای تفگ : هکنآ  تفگ  شوخ  هچ  و  تسا . سب  هراشا  ار  اناد  هک  میدرک  يراددوخ  اهنآ  همه  رکذ  زا  ناگدـنناوخ  تلالم  نخـس و  هلاـطا 

ِنایِمِـشاهلاَو ِرَـشَبلا  ُدیَـس  ِیلَع  ُحاقِّللا  َُّمث  ٌۀَمِطاف  ُعْرَفلاَو  اُهلْـصَأ  یفَطْـصُملَا  ِرَجَـش  ْنِم  ِْدلُخلا  ِیف  ْتَتَبَن  اُهْلثِم  ام  ٌۀَِـتبان  ِدـْلُخلا  ِیف  ٌۀَـحْوَد  اذَّبَح 
َةاجَّنلا وُجْرَأ  ِبُِحب  ُمِهّ ّیِنِإ  ِرَبَخلا  َنِم  ِیلاعلا  ِیف  ِتایاوِّرلا  ُلْهَأ  ِِهب  َءآج  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُلاقَم  اذـه  ِرَمثَّلاـِب  ُّفَْتلُملا  ُقَرَولا  ُۀَـعیَّشلاَو  ٌرَمَث  اـَهل  اـهاْطبِس 

. تسا هدییورن  تشهب  رد  یتخرد  چیه  شدننام  هک  هدییور  نیرب  دلخ  رد  هک  یتخرد  هدـنلاب  هچ  هو  ِرَمُّزلا  ِنَسْحَأ  ْنِم  ٍةَْرمُز  َعَم  َزْوَفلاَو  ًادَـغ 
ربمغیپ هداون  ود  یمشاه  ود  نآ  و  تسا . یلع  مدرم  رورس  شدنویپ  هاگنآ  همطاف  شاهقاس  نآ و  هشیر  هلآو  هیلع  هللا  یلصیفطصم  دمحم 

یلاع ياهدنس  اب  تیاور  لها  ار  نآ  هک  تسا  ادخ  لوسر  راتفگ  نیا  دناهدیچیپ . اههویم  رود  هب  هک  ییاهگرب  نایعیش  دنتخرد و  نآ  هویم 
. مراد اههورگ  نیرتهب  زا  یهورگ  اب  هارمه  يراگتسر  تمایق و   ] يادرف تاجن  دیما  نانآ  ّتبحم  اب  نم  دناهدروآ . ثیدح  رد 

هدنب رب  بابرا  اقآ و  ّقح  متفه :

نیفلاخم قیرط  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  لوسر  زا  یثیدح  رد  و  تسرپرـس . نارورـس  و  ِةالُولا ؛» ِةَداّسلاَو  : » تسا هدمآ  هعماج  ترایز  رد 
: میوگیم مالسلا . مهیلعيدهم  نیـسح و  نسح و  رفعج و  یلع و  نم و  میتسه ؛ تشهب  لها  نارورـس  بلطملا  دبع  نادنزرف  ام  هدش : دراو 
: هکنیا ناراوگرزب  نآ  تدایس  ینعم  و  دوشیم . تباث  رهاظ و  تشذگ  هچنآ  زا  ام ، هب  تبـسن  مالـسلا  مهیلعناماما  ییاقآ  تدایـس و  نایب 
؛) 62 ...«) ْمِهِـسُْفنَأ ْنِم  َنِینِمْؤُملِاب  یلْوَأ  ِیبَّنلَا  : » هدومرف لاعتم  دـنوادخ  هکنانچ  دنتـسه ، رتهتـسیاش  یلوا و  روما  مامت  رد  ام  دوخ  زا  ناـشیا 

: دومرف هک  هدروآ  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نسح  زا  يدنـسم  تیاور  رثالا  ۀیافک  رد  و  تسا . رتراوازـس  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  تبـسن  ربمایپ 
زا یلع  يا  وت  سپس  مرتراوازس . یلوا و  ناشدوخ  هب  ناشدوخ  زا  نینمؤم  هب  نم  دومرف : مالسلا  هیلعیلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
هب تسا  رتراوازـس  نیـسح  وا  زا  سپ  و  ناشدوخ ، زا  نینمؤم  هب  تسا  رتراوازـس  نسح  وت  زا  دعب  هاگنآ  يرتراوازـس ، ناشدوخ  هب  نینمؤم 

دعب و  ناشدوخ ، زا  نینمؤم  هب  تسا  رتراوازس  دمحم  وا  زا  دعب  و  ناشدوخ ، زا  نینمؤم  هب  تسا  رتراوازس  یلع  سپـس  ناشدوخ ، زا  نینمؤم 
رتراوازس یلع  وا  زا  دعب  و  ناشدوخ ، زا  نینمؤم  هب  تسا  رتراوازس  یـسوم  وا  زا  دعب  و  ناشدوخ ، زا  نینمؤم  هب  تسا  رتراوازـس  رفعج  وا  زا 

زا نینمؤم  هب  تسا  رتراوازـس  یلع  وا  زا  دـعب  و  ناشدوخ ، زا  نینمؤم  هب  تسا  رتراوازـس  دـمحم  وا  زا  دـعب  و  ناشدوخ ، زا  نینمؤم  هب  تسا 
زا نینمؤـم  هب  تسا  رتراوازـس  نـسحلا  نـب  تّـجح  وا  زا  دـعب  و  ناـشدوخ ، زا  نینمؤـم  هـب  تـسا  رتراوازـس  نـسح  وا  زا  دـعب  و  ناـشدوخ ،

هدش تیاور  زین  نیدلا  لامک  یفاک و  رد  نومـضم  نیمه  هب  کیدزن  ( 63 .) تسا اهنآ  اب  قح  قح و  اب  اهنآ  راکوکین ، ناماما  ناـشدوخ ،
(65 .) دنتسه ام  ناگدرب  ندرک ، تعاطا  رد  مدرم  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلعیسوم  نسحلاوبا  ترضح  زا  و  ( 64) تسا

مّلعتم رب  ملاع  ّقح  متشه :
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لاعتم دنوادخ  زین  و  هدمآ ، مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  تیاور  دنچ  رد  هکنانچ  دنتـسه ، ملع  رد  نیخـسار  شنیرهاط  ناردـپ  نامز و  ماما 
ُْمْتنُک ال ْنِإ  ِرْکِّذـلا  َلـْهَأ  اُولَئْـساَف  : » دـنا ( رکذـلا لـها   ) ناـشیا هـک  دنـسرپب  یحو  نادـناخ  زا  دـنهاوخیم  هـچ  ره  مدرم  اـت  هدوـمرف  روتـسد 

. دینادیمن رگا  دینک  لاؤس  رکذ  لها  زا  سپ  66 ؛) «) َنوُمَْلعَت

تیعر رب  ماما  ّقح  مهن :

مدرم رب  ماـما  ّقح  هک  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  رفعجوبا  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هزمحوـبا  زا  دوـخ  دنـس  هب  یفاـک  رد 
زا یفاـک  هضور  رد  هک  ياهبطخ  رد  و  ( 67 .) دننک تعاطا  ار  وا  دنونـشب و  دـیوگیم  هچنآ  هک  تسا  نیا  اهنآ  رب  وا  ّقح  دومرف : تسیچ ؟

یلو ارم  هکنیا  هب  داد  رارق  یّقح  امـش  رب  نم  يارب  لاعتم  دنوادخ  قیقحت  هب  دعب ، اما  تسا : هدمآ  هدـش ، تیاور  مالـسلا  هیلعنینمؤملا  ریما 
هک يزیچ  نیرتمهم  سپ  هداد ؛... ياـج  امـش  زا  رترب  تلزنم  نآ  رد  ارم  هرکذّزع -  دـنوادخ - هک  یتلزنم  و  هتخاـس ، امـش  تسرپرـس  رما و 

مدرم رب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  قوقح  زا  ياهشوگ  اـهنیا  ( 68 .) تسا تیعر  رب  رادـمامز  یلاو و  ّقح  هدرک  ضرف  قوـقح  نآ  زا  دـنوادخ 
. یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دش . دهاوخ  نشور  امش  يارب  هدنیآ  شخب  رد  اهنیا  زا  یتمسق  تسا و 

نارکمج سّدقم  دجسم  تاروشنم  تسرهف 

یهلا هط /  ناـمثع  طـخ  یفیک )  ) یبیجمین / میرک نآرق  ياهشمق 2 -  یهلا  يزیرین /  طـخ  یلحر  هسـالگ  گـنر -  راـهچ  / میرک نآرق   - 1
 / هط نامثع  طخ  لـباقم ) همجرت  ریز ، همجرت   ) يریزو / میرک نآرق  هط 4 -  نامثع  طخ  همجرت ) نودـب   ) يریزو / میرک نآرق  ياهشمق 3 - 

تاراشتنا یبرع  / نانجلا حـیتافم  تاـیلک  ياهشمق 6 -  یهلا  يزیرین /  طـخ  یبـیجمین -  یبـیج ، يریزو ، /) مـیرک نآرق  ياهـشمق 5 -  یهلا 
/ نانجلا حیتافم  بختنم  ياهشمق 8 -  یهلا  يراشفا /  طخ  یبیجمین ) یبیج ، يریزو ، /) نانجلا حیتافم  تایلک  نارکمج 7 -  سّدقم  دجسم 

جهن ياهشمق 10 -  یهلا  یمتاخ /  طـخ  یبیجمین ) یبیج ، ناـنجلا / حـیتافم  بختنم  ياهشمق 9 -  یهلا  يراشفا /  طـخ  یبیجمین ) یبیج ، )
هیعدا و ياهشمق 12 -  یهلا  / يریزو نیسح  شیاریو  هیداجس  هفیحـص  یتشد 11 -  دمحم  / هللا همحریضر  دیـس  یبیج ) يریزو ، /) هغالبلا

یگدنز رد  هانگ  راثآ  یمق 14 -  یمیرک  نیسح  رارسا  هنیئآ  نارکمج 13 -  سّدقم  دجسم  شهوژپ  دحاو  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تارایز 
هدراهچ اب  ییانشآ  تاقیقحت 17 -  دحاو  ادیپ  دیشروخ  نیرخآ  یمحرت 16 -  دومحم  هانپ  نیرخآ  يدمص 15 -  ربکا  یلع  ناربج  هار  و 

راظتنا نییآ  یهللا 19 -  فیس  نسح  دمحم  دهاز  یـضترم  خیـش  اقآ  يوسوم 18 -  اضر  دیمح  دیس  يزیمآگنر  رعـش و  (/ 1و2  ) موصعم
یسانشمالسا تاقیقحت 22 -  دحاو  تیالو  لالز  زا  تاقیقحت 21 -  دحاو  ادخ  اب  طابترا  شهوژپ 20 -  دحاو  مراکملا ) لایکم  رصتخم  )

يدهلا ملع  مالک  ملع  هاگدید  زا  تبیغ  تماما و  شهوژپ 24 -  دحاو  روهظ  تبیغ ، تماما ، یناوضر 23 -  رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  و 
ترـضح يدـهم و  ماما  اضر ، ماـما  یلامک 26 -  نیـسح  دّـمحم  دیـس  قودـص  خیـش  یلاما  رد  تیالو  تماما و  تاقیقحت 25 -  دـحاو  / 

یـسانشماما و يولع 28 -  بارهـس  نایدا  هاگمزر  رد  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  فوکیلاسبآ 27 -  تاملآ  یـسور ) ) مالـسلا مهیلعهموصعم 
 - يردـیح 31 هَّللا  زیزع  رـصاعم  ناسنا  راظتنا و  تاقیقحت 30 -  دـحاو  ناراب  راهب و  راـظتنا  یناوضر 29 -  رغـصا  یلع  تاهبـش  هب  خساپ 

داوج دمحم  تیرـشب  دادـماب  یناریا 33 -  نیـسح  ماـیپ  نیرخآ  رد  ماـما  نیلوا  اـب  يدراهتـشا 32 -  يدـمحم  دـمحم  هماقا  ناذا و  تیمّها 
تیاده مچرپ  يدراهتـشا 36 -  يدمحم  دمحم  اونین  رادمچرپ  یئافو 35 -  همطاف )  ) یـسمش كدوک  / راهب زا  رتهب  یسبط 34 -  یجّورم 

هللا یلـصمظعا  ربمایپ  یناوضر 38 -  رغـصا  یلع  یبلطتنونـشخ  مسیرورت و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمظعا  ربمایپ  يربکا 37 -  اضر  دـمحم 
یناوضر رغصا  یلع  دادترا  اهتیلقا و  قوقح  هلآو و  هیلع  هللا  یلصمظعا  ربمایپ  یناوضر 39 -  رغصا  یلع  يرادهدرب  داهج و  هلآو و  هیلع 

رغصا یلع  یبلطحلـص  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمظعا  ربمایپ  یناوضر 41 -  رغـصا  یلع  نز  قوقح  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمظعا  ربماـیپ   - 40
ود / هلآو هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  خیرات  يرئاح 43 -  ییافـص  سابع  خیـش  دلج  ود  مالـسلا /  هیلعنینمؤملا  ریما  خیرات  یناوضر 42 - 
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خیرات تاقیقحت 45 -  دحاو  یسیلگنا ) ودرا ، یبرع ، یسراف ، /) نارکمج سدقم  دجـسم  هچخیرات  يرئاح 44 -  ییافص  سابع  خیش  دلج 
 - یمیظعریم 47 رفعج  دیــس  مالــسلا  هیلعناــمزلا  بحاــص  هاــگیلجت  يرئاـح 46 -  ییافـص  ساـبع  خیـش  مالـسلا  هیلعءادهــشلا  دـیس 

هدراهچ روپیلع 49 -  نیـسح  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  یناهنپ  ياههولج  يرون 48 -  یـسربط  نیـسح  ازریم  رتفد ) راهچ   ) ناگتفایفرـشت
هیلعیلع ماما  مالک  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما   / ثیدـح لهچ  یجنگ 50 -  نیسح  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  اب  يونعم  طابترا  راتفگ 

هیلعيدهم ترـضح  يدیعـس 52 -  دمحا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمظعا  ربمایپ  زا  هدـیزگرب  ثیدـح  لهچ  داژندیس 51 -  قداص  دیس  مالـسلا 
هعقاو سی و  ياههروس  متخ  اینمیهف 54 -  نیسح  دمحم  دیواج  ياهتمکح  يدراهتشا 53 -  يدمحم  دمحم  تیالو  نابات  غورف  مالسلا 

يداتسا اضر  بقاثلا ) مجن  رصتخم   ) بیاغ دیشروخ  يرهوج 56 -  ینیسح  سابع  راعشا ) هعومجم   ) راعشالا نئازخ  شهوژپ 55 -  دحاو 
ییاهناتساد یمثیم 59 -  یقارع  دومحم  خیش  مالسلا  راد   - 58 هناورپ )  ) يدهاجم یلع  دمحم  راعشا ) هعومجم   ) ییالط ياههشوخ   - 57

تاـملآ یــسور )  ) یجنم راـظتنا  رد  يودـهم 61 -  یلع  راعــشا ) هعوـمجم   ) قیاقــش غاد  داـشرا 60 -  نسح  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  زا 
 / یمق سابع  خیش  مومهملا ) سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرک  رد  یناروک 63 -  یناحبس ، یفاص ، رون  يوجتسج  رد  فوکیلاسبآ 62 - 

ارهز تـسود  رادـید  ترـسح  رد  هدـشلد  ینـش 65 -  میرک  رواـشیپياهبش ) رـصتخم  ) تیـالو تماـما و  میرح  زا  عاـفد  ياهرمک 64 - 
دمحم كرت  لوسر  یـسرو 68 -  يرهاط  یلع  دمحا  هرابود  تایح  ای  تعجر  اینمیهف 67 -  نیـسح  دّمحم  يدازآ  نید و  یشاقلزق 66 - 
تمحر باحس  تاقیقحت 71 -  دحاو  هسّدقم  هیحان  ترایز  يزاّرخ 70 -  نسحم  دیس  بیغ  ملاع  زا  ییاههنزور  یهللا 69 -  فیس  نسح 

ههلا رانا  خرس  دورـس  نارکمج 73 -  سّدقم  دجـسم  شهوژپ  دحاو  نارکمج  دجـسم  رد  عجارم  ینارنخـس  يدزی 72 -  یلیعامسا  سابع 
تحایس یناوضر 76 -  رغصا  یلع  تاهبـش  هب  خساپ  و  تیباهو )  ) يرگیفلـس يردیح 75 -  اروهط  رادید  هنـشت  دوخ  اّقـس  یتشهب 74 - 

هیلعنامز ماما  رصع  رد  ناهج  يامیس  یهللا 78 -  دبع  رتکد  یبرع  رعش  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  يامیس  یناچوق 77 -  یفجن  اقآ  برغ 
80 هناورپ )  ) يدهاجم یلع  دمحم  یسراف  رعش  هنیئآ  رد  مالسلا  هیلعدوعوم  يدهم  يامیس  یناتسلگ 79 -  ینیما  دّمحم  يدلجود ) ) مالسلا

دّمحم لامج  دیسلا  یبرع  باحـسلا / ءارو  سمـش  یجیئان 81 -  نیـسح  دّـمحم  هعلاطلا ) سومـشلا  همجرت   ) هریبک هعماج  ترایز  حرـش  - 
يدیهش 84 یمشاه  هَّللا  دسا  دیس  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  روهظ  دیحوت 83 -  یتیبرت  یگنهرف  هسسؤم  دسریم  ارف  حبص  حلاص 82 - 

دقع یتّجح 87 -  دماح  بیس  رطع  داژندیس 86 -  قداص  دیس  یسیونهضیرع  ینیسح 85 -  لیلخ  دیس  ینمشد  یتسود و  یّلجت  اروشاع  - 
هیلعیلع تاقیقحت 89 -  دـحاو  تیـالو  دـیراورم  مالـسلا  هیلعیلع  یعفاشلا 88 -  سدـقملا  یبرع  / مالـسلا هیلعرظتنملا  رابخأ  یف  رردـلا 

هب خـساپ  یـسانشریدغ و  یناوضر 91 -  رغـصا  یلع  نیتال ) يرذآ  یـسور ،  ) مخریدـغ نایفـسلف 90 -  دیجم  دیـس  خیرات  نایاپ  مالـسلا و 
 - يدحاو 94 دمحم  دیس  مالـسلا  اهیلعهمطاف  راقفلاوذ  كدف  یناوضر 93 -  رغـصا  یلع  تیباهو  هنتف  یناوضر 92 -  رغصا  یلع  تاهبش 

( شخپ ) اهيرامیب یعیبط  ناـمرد  گـنهرف  يدزی 96 -  یلیعامـسا  ساـبع  تیبرت  گـنهرف  يدزی 95 -  یلیعامـسا  سابع  قالخا  گـنهرف 
 - يربکا 100 اضر  دّمحم  یتیبرت  ياههصق  يدومحم 99 -  نسح  سردایرف  ینامیا 98 -  هیقف  رقاب  دمحم  ربکا  زوف  يردص 97 -  نسح 

مامتو نیدلا  لامک  تاقیقحت 102 -  دحاو  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ياهتمارک  تاقیقحت 101 -  دحاو  مالسلا  هیلعيدهملا  تامارک 
زا يدرگ  یناـتایب 104 -  نسح  راعـشا ) هعوـمجم   ) یلین هار  ناـشکهک  ناولهپ 103 -  روصنم  / هللا همحرقودص  خیـش  دـلج ) ود   ) ۀـمعنلا

رون هنیجنگ  یناگیاپلگ 106 -  یفاص  هَّللا  تیآ  تیودهم  نامتفگ   - 105 یجتلم )  ) نایسنوی رغصا  یلع  راعشا ) هعومجم   ) تسود رذگهر 
همحریسلجم هماّلع  راونالا  ةاکشم  يدزی 108 -  یلیعامسا  سابع  اهتلیضف  مام  یناکدرا 107 -  ینیسح  موحرم  تاولص  متخ  تکرب ، و 

، ةرخآلا لزانم  ینیوزق 111 -  يرئاح  یناهفـصا / يوسوم  دـلج ) ود   ) مراکملا لایکم  ینذؤم 110 -  یلع  بئاـغ  رکذـم  درفم  هللا 109 - 
دیجم اونین  روـشنم  یناریا 113 -  نیـسح  هغـالبلا  جـهن  رظنم  زا  دوعوم  یجنم  هللا 112 -  همحریمق  ساـبع  خیـش  گرم  زا  سپ  یگدـنز 

يردیح هَّللا  زیزع  تاجن  دیما و  مّسجت  مالسلا  هیلعيدهم  یناوضر 115 -  رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  یسانشدوعوم و  رفيردیح 114 - 
راحب دلج 13  همجرت  مالسلا ، هیلعدوعوم  يدهم  بولقلا 117 -  بوبحم  يدیمعلا /  یمالسا  هشیدنا  رد  مالـسلا  هیلعرظتنم  يدهم   - 116
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نـسح دـمحم  نارکیب  رهم  يدوـمحم 119 -  نسح  ناوـجون  رداـم /  زا  رتناـبرهم  ياهیمورا 118 -  / هللا همحریـسلجم  هماـّلع  دـلج  ود  - 
، یلوبناتسا یکرت   ، یسراف  / ) ام اب  یلو  ادیپان  ینیوزق 121 -  يرئاح  يدهم  دیس  سی ) لآ  ترایز  حرش   ) نارظتنم قاثیم  يدابآهاش 120 - 

نیـسح ازریم  يدـلجود ) ) بقاـثلا مـجن  هللا 123 -  همحريروـن  نیــسح  ازریم  بقاــثلا  مـجن  تاقیقحت 122 -  دـحاو  ـالاگنب ) یـسیلگنا ،
راظتنا هماکچ  رای و  ياههناشن  يزاریش 126 -  یمداخ  دمحم  وا  روهظ  ياههناشن  ریدغ 125 -  داینب  تیالو  يادن  هللا 124 -  همحريرون 

سّدـقم دجـسم  شهوژپ  دـحاو  بش  زامن  یناوضر 128 -  رغـصا  یلع  تاهبـش  هب  خـساپ  تیحیـسم و  هب  یهاـگن  هدازیلع 127 -  يدـهم 
یتشهب ههلا  دـمآ  رترید  هک  نآ  و  يربکا 130 -  اضر  دّمحم  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  ياههتـشون  اههتفگ و  همارکلا  جهن  نارکمج 129 - 
ترـضح ياهیگژیو  تاقیقحت 133 -  دـحاو  نارظتنم  فیاـظو  یناوـضر 132 -  رغـصا  یلع  تاهبـش  هب  خـساپ  اروشاـع و  هعقاو   - 131

اب هارمه  هللا 135 -  همحریناـیتشآ  دـمحا  ازریم  یبیجمین ) یبیج ، /) هیدـمحا هیدـه  يرئازج 134 -  نیدـلا  رون  دیـس  مالـسلا  اهیلعبنیز 
( راعشا هعومجم  ) رظن زا  بئاغ  رای  يزاریش 137 -  یمداخ  دمحم  مالسلا  هیلعيدهم  دای  یمرک 136 -  نژیب  / يوالتف يدهم  رظتنم  يدهم 
: یناشن اب  دیناوتیم  قوف ، ياهباتک  دیرخ  هیهت و  تهج  يدزی  یلیعامـسا  سابع  دلج  جنپ  یبرع -  / ۀـمکحلا عیبانی  یتّجح 138 -  دمحم 

سامت  0251  - 7253340 ياه 7253700 ،  نفلت  هرامـش  اب  ای  هبتاکم و  نارکمج  سّدقم  دجـسم  تاراشتنا  یتسپ 617 ،  قودنـص  مق - 
 ، 66939083 نارهت : شورف : ياهیگدنیامن  ریاس  ددرگیم . لاسرا  امـش  يارب  یتسپ  هنیزه  نودب  یتساوخرد  ياهباتک  دـییامن . لصاح 

0122  - 5664212  - 14 راکنودیرف :  0351  - 6280671-2 ، 6246489 دزی :  021  - 66928687

اه تشون  یپ 

(6 هیآ 180 . فارعا ، هروـس  ( 5 . 2/249 یفاک : لوصا  ( 4 . 2/248 یفاک : لوصا  ( 3 . 2/397 یفاک : لوصا  ( 2 . 2/397 یفاـک : لوصا  ( 1
لوصا ( 11 . 1/180 یفاک : لوصا  ( 10 . 1/180 یفاک : لوصا  ( 9 . 1/203 یفاک : لوصا  ( 8 . 1/143 یفاک : لوصا  ( 7 . 2/249 یفاک : لوصا 
دنکیم لقن  رمع  نب  لّـضفم  زا  ثیدح 3 )  2/336  ) یفاک رد  ینیلک  مالـسالا  ۀقث  هک  تسا  یتیاور  بلطم  نیا  دـیؤم  ( 12 . 1/374 یفاک :

زا ینایلاس  امـش  ماما  مسق  ادـخ  هب  دـینک ، شاف  ادابم  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا ) هیلعقداص  ماـما   ) هَّللا دـبعوبا  ترـضح  زا  تفگ : هک 
هتـشک هدرم ، دوشیم : هتفگ  فلتخم  نانخـس  وا  هرابرد  هکنیا  ات  دش . دیهاوخ  عقاو  تخـس  ناحتما  رد  امـش  دش و  دـهاوخ  بیاغ  راگزور 

هک روطنامه  دش ؛ دنهاوخ  نوگژاو  ثداوح  جاوما  رد  دوب و  دهاوخ  نایرگ  وا  رب  نینمؤم  ناگدید  هتبلا  تسا ؟ هتفر  يداو  مادک  رد  هدش ،
تبث ناـمیا  شلد  رد  و  هتفرگ ، ناـمیپ  وا  زا  دـنوادخ  هکنآ  رگم  دـباییمن  تاـجن  یـسک  سپ  دوشیم . نوـگژاو  اـیرد  جاوـما  رد  یتـشک 

دننادیمن هک  دوش ، ّدر  دیاب  هک  دش  دهاوخ  اپرب  زادناهابتـشا  مچرپ  هدزاود  و  دشاب ، هدومن  دییأت  دوخ  بناج  زا  یحو  هب  ار  وا  و  هدـیدرگ ،
ناویا هب  هک  دنکفا  باتفآ  هب  یهاگن  ترـضح  نآ  درک ؟ دـیاب  هچ  سپ  متفگ : مدرک و  هیرگ  هاگنآ  دـیوگ : يوار  دـننک . ور  وس  مادـک  هب 

( فلؤم . ) تسا رتنشور  باتفآ  زا  ام  رما  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : يرآ . متفگ : ینیبیم ؟ ار  باتفآ  نیا  هَّللا  دبعابا  يا  دومرف : دوب و  هدـیبات 
(18 . 2/377 یفاک : لوصا  ( 17 . 2/19 یفاک : لوصا  ( 16 هیآ 59 . ءاسن ، هروس  ( 15 . 1/185 یفاک : لوصا  ( 14 هیآ 80 . ءاسن ، هروس  ( 13
هیآ 36. بازحا ، هروس  ( 22 . 63 ینامعن : خیش  ۀبیغلا ، ( 21 . 2/412 نیدلا : لامک  ( 20 . 2/412 نیدلا : لامک  ( 19 . 2/413 نیدلا : لامک 

خیش مود  جاجللا ، لهأ  یلع  جاجتحالا  باتک  نیمه  فلؤم  یکی  دناهدوب : فورعم  یسربط  هب  رفن  هس  هیماما -  هعیـش  ام -  ياملع  رد  ( 23
مراکم باتک  فلؤم  لضف  نب  نسح  خیـش  شدـنمورب  دـنزرف  موس  و  نایبلا ، عمجم  ریـسفت  فلؤم  یـسربط  نسحلا  نب  لـضف  نیما ، لـیلج 

تسا ینتفگ  2/268 ؛ جاجتحالا : ( 27 هیآ 155 . فارعا ، هروس  ( 26 هیآ 1 . میرم ، هروس  ( 25 هیآ 12 . هط ، هروس  ( 24 ّفلؤم ) . ) قالخألا
نب دـمحا  هاـگمارآ  هک  باـهذ -  لپرـس  رهـش  هدـنامن و  ياـج  رب  نآ  زا  يرثا  هک  هدوـب  قارع  ناریا و  زرم  رد  گرزب  يرهـش  ناوـلُح  هک 

: یفاـک لوصا  ( 28 مجرتـم ) (. ) فراـعملا 1/119 دـقارم  . ) تسا هدـیدرگ  ثادـحا  نآ  ّلـحم  رد  تـسا -  مدرم  هاـگترایز  نآ  رد  قاحـسا 
اجک شحور  دـباوخیم  یـصخش  یتقو  يدیـسرپ  هکنیا  اّما  تسا : هدروآ  نینچ  ار  تالاؤس  باوج  نیدـلا  لاـمک  باـتک  رد  ( 29 . 1/277
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رگا سپ  دـبنجن . ندـش  رادـیب  يارب  شبحاص  هک  یتقو  ات  تساوه  هب  هتـسباو  داب  داب و  هب  هتـسباو  شحور  هک  تسا  نیا  شباوج  دوریم ؟
شبحاص رکیپ  رد  ددرگیم و  زاب  حور  سپ  ار ، اوه  داب  دـشکیم و  ار  داب  نآ  حور  ددرگرب ، شبحاص  هب  حور  هک  دـهد  هزاـجا  دـنوادخ 

زور ات  درب  دهاوخ  دیـشک و  دـهاوخ  ار  حور  داب  ار و  داب  اوه  دـهدن ، ار  حور  تشگزاب  هزاجا  لاعتم  دـنوادخ  رگا  یلو  دـباییم ، رارقتـسا 
هاگره هدش ، هداهن  یشوپرس  نآ  رب  هک  تسا  ياهظفحم  رد  سک  ره  لد  نآ : یشومارف  دای و  هب  عجار  اّما  و  ددرگنزاب . شبحاص  هب  رشحم 

شومارف هچنآ  دباییم و  وترپ  لد  دش و  دهاوخ  هتـشادرب  هظفحم  نآ  زا  شوپرـس  نآ  دتـسرف  تاولـص  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  لاح  نآ  رد 
، رات شلد  دوش  مکحم  هظفحم  نآ  رب  شوپرس  دهن ، مک  نآ  زا  ای  دتسرفن  تاولـص  وا  لآ  دمحم و  رب  رگا  یلو  دروآیم . دای  هب  دوب  هدرک 

هاگره هک : نادب  دوشیم ، دوخ  ياهییاد  ای  اهومع  دـننام  هک  يدیـسرپ  دازون  هب  عجار  هچنآ  اّما  و  ددرگ . شومارف  تشاد  رظن  رد  هچنآ  و 
شمارآ هک  یلاح  رد  رگا  یلو  دیآرب ، ردام  ردپ و  دننام  دـنزرف  هدـش و  عقاو  محر  رد  هفطن  دزیمآرد  دوخ  رـسمه  اب  شمارآ  لاح  رد  درم 

، دیآرب ومع  دننام  تسا  ومع  زا  هک  دتفا  یگر  رب  رگا  سپ  دزغلیم ، هدیدرگ و  ناشیرپ  هفطن  دنک ، شزیمآ  تسین  هدوسآ  اهگر  درادن و 
: يدنوار جیارخلا ، ( 31 . 2/361 نیدلا ، لامک  ( 30 مجرتم ) . ) تفای دـهاوخ  ییاد  هب  تهابـش  دوش  عقاو  تسا  ییاد  زا  هک  یگر  رب  رگا  و 
. درک توالت  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  هک  ياهیآ  و  2/433 ؛ نیدلا : لامک  ( 34 . 2/381 نیدلا ، لامک  ( 33 . 2/376 نیدلا : لامک  ( 32 . 98
.2/492 نیدلا : لامک  ( 37 . 1/523 یفاک : لوصا  و  2/485 ؛ نیدلا : لامک  ( 36 . 2/431 نیدلا : لامک  ( 35 هیآ 18 .) نارمع ، لآ  هروـس  )

اّنِبَر ُِعئانَص  ّانِإَف  : » هدمآ نینچ  همان 28  هغالبلا ، جـهن  رد  ( 41 . 2/284 جاجتحالا : ( 40 . 2/278 جاجتحالا : ( 39 . 2/501 نیدلا : لامک  ( 38
: نیدلا لامک  ( 42 مجرتم ) . ) دناهدش هتخاس  ام  يارب  مدرم  میتسه و  نامراگدرورپ  هدش  هتخاس  ام  انامهسپ  ینعی : اَنل » ُِعئانَـص  ُدَْعب  ُساّنلاَو 
: يروش هروس  ( 47 . 141 ینامعن : ۀبیغلا ، ( 46 . 1/258 نیدلا : لامک  ( 45 . 1/179 یفاک : لوصا  ( 44 . 1/179 یفاک : لوصا  ( 43 . 1/254
(52 يدنوار : هَّللا  ۀبه  نب  دیعـس  جیارخلا ، ( 51 . 1/144 یفاک : لوصا  ( 50 . 149 ینامعن : ۀبیغلا ، ( 49 . 2/121 ناهرب ، ریسفت  ( 48 هیآ 23 .

لوصا ( 57 . 36/11 راونالا : راحب  ( 56 . 1/200 یفاک : لوصا  ( 55 . 3/42 مالسلاراد : ( 54 . 1/408 یفاک : لوصا  ( 53 . 1/409 یفاک : لوصا 
: یسوط خیش  یلاما ، ( 61 . 1/258 قودص : خیش  نیدلا ، لامک  ( 60 هیآ 24 . میهاربا ، هروس  ( 59 . 1/390 یفاک : لوصا  ( 58 . 1/389 یفاک :
(65 . 1/270 نیدلا : لامک  و  1/187 ؛ یفاک : لوصا  ( 64 . 211 رثالا : ۀیافک  ( 63 هیآ 6 . بازحا ، هروس  ( 62 . 37/39 راونالا : راحب  1/18 ؛

.35 یفاک : هضور  ( 68 . 1/405 یفاک : لوصا  ( 67 هیآ 7 . ءایبنا ، هروس  ( 66 . 1/187 یفاک : لوصا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 32زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 
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يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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