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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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ِقیِّدِّصلا يَرَّثلا  َتْحَت  ْنَم  ِضْرَأـْلا َو  َقْوَف  ْنَم  یَلَع  َکـِتَّجُح  ِیِقَّنلا َو  ِّیِقَّتلا  ِماَـمِْإلا  یَـضَتْرُْملا  اَـضِّرلا  یَـسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
.َِکئاَِیلْوَأ ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َْتیَّلَص  اَم  ِلَْضفَأَک  ًهَفِداَرَتُم  ًهَِرتاَوَتُم  ًهَلِصاَوَتُم  ًهَیِکاَز  ًهَّماَت  ًهَرِیثَک  ًهَالَص  ِدیِهَّشلا 

3 ص :
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ًارِـصاَن َو ًادـِئاَق َو  ًاِظفاَح َو  ًاِّیلَو َو  ٍهَعاَس  ِّلُک  ِیف  ِهَعاَّسلا َو  ِهِذَـه  ِیف  ِِهئابآ  یلَع  ِهیَلع و  َُکتاوَلَـص  نَسَحلا  ِنب  ِهَجُحلا  ِِیلَِول  َکـّ ْنُک  َّمُهَّللا 
.الیِوَط اَهِیف  ُهَعتَُمت  ًاعْوَط َو  َکَضْرَأ  ُهَنِکُْست  یَّتَح  ًاْنیَع  اًلِیلَد َو 
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همدقم
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

.نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  هنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دّمحم و  اندّیس  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  ّبر  هللادمحلا 

یعیش گنهرف 

مهیلع ) تیب لها  ربمایپ و  تنس  زا  هتساخرب  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس رب  هیرگ  يرادازع و  یعیـش  لیـصا  ياهرواب  زا  یکی 
یناسک اهنت  درادن و  ناهرب  لیلد و  ۀماقا  هب  يزاین  زگره  هک  تسا  فافش  نشور و  يردق  هب  نایعیـش  دزن  رما  نیا  دشاب  یم  مالـسلا )
تایانج راشتنا  سرت  زا  هک  دندوب  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  نانمـشدو  هیما  ینب  دندرک  تفلاخم  راذگریثات  ینغ و  گنهرف  نیا  اب  هک 
یهارمه نانآ  اب  هیفوص  دننام  اه  هقرف  زا  یـضعب  هنافـساتم  دنتـساخرب و  هزرابم  هب  رگرادیب  جوم  نیا  اب  تردق  مامت  اب  ناشتافارحنا  و 

.دنداد رارق  ریثات  تحت  ار  ماوع  زا  يا  هدع  ینکفا ، ههبش  اب  هعماج  نایم  رد  دندومن و 

هتشون یلیکو  ياقآ  طسوت  هک  مالسلا ») هیلع  ) ادهشلادیس رورس  ای  نزح  زور  اروشاع   » ناونع اب  يا  هلاقم  هب  تسا  یخساپ  راتشون  نیا 
يولوم و راتفگ  تسا  مزال  یلیکو  ياقآ  تاهیجوت  رکذ  زا  لبق  .هدیدرگ  رشتنم  يزاجم  ياضف  رد  هدش و 

9 ص :
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دیـس رب  يرادازع  اـب  هطبار  رد  هیفوص  هاگدـید  اـب  یمارگ  ناگدـنناوخ  اـت  دوـش  لـقن  اروشاـع  زور  رد  يداـش  هراـبرد  دادـح  ياـقآ 
.دنوش انشآ  مالسلا ) هیلع  ) ادهشلا

: دنک یم  اروشاع  زور  رد  يداش  هب  هیصوت  ار  مدرم  يراعشا  نمض  رد  يولوم 

بش هب  ات  ردنا  هیکاطنا  باب  *** بلح لها  همه  اروشاع  زور 

میقم دراد  نادناخ  نآ  متام  *** میظع یعمج  نز  درم و  دیآ  درگ 

نارگ باوخ  نیا  تسا  یگرم  دب  هکنا  ز  *** ناگتفخ يا  دینک  دوخ  رب  ازع  سپ 

تسد مییاخ  نوچ  مینارْد و  هچ  هماج  *** تسجب ینادنز  یناطلس ز  حور 

دنب دنتسکشب  وچ  دش  يداش  تقو  *** دنا هدوب  نید  ورسخ  ناشیا  هک  نوچ 

دنتخادنا ار  ریجنز  هدنک و  *** دنتخات تلود  ناورُداش  يوس 

یهگآ (2) ناشیا  زا  هرذ  کی  وت  رگ  *** یهشنهاش (1) و  شگ تسا و  کلم  زور 

: دیوگ یم  نینچ  نیا  ار  يولوم  هیرظن  ( ینارهط ياقآ  داتسا   ) دادح ياقآ 

نزح و لاح  یلو  ینارون ؛ ناشخرد و  نامشچ  دش و  یم  خرس  هرهچ  .دوب  بلقنم  رایسب  دادح  ترضح  لاح  يرادازع ، ههد  مامت  رد 
هـصغ هتخاب  ناج  دیهـش  نیا  يارب  هک  دنلفاغ  مدرم  ردقچ  دومرف : یم  .دوب  ترـسم  جاهتبا و  رـسارس  دش ؛ یمن  هدید  ناشیا  رد  هودنا 

و تسا ؛ يزاب  قشع  رظانم  نیرت  یلاع  اروشاع  هنحص  دنراد ! یم  اپب  هودنا  متام و  دنروخ و  یم 

10 ص :
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زا روبع  زج  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  يارب  و  بضغ ؛ تمحر و  ءامـسأ  رهاظم  نیرتوکین  و  یهلإ ، لالج  لاـمج و  نطاوم  نیرتاـبیز 
رد قلطم  يانف  و  رهاظ ، لصا  هب  ققحت  و  رهاـظم ، زا  ندـش  خلـسنم  و  نادـیواج ، تاـیح  هورِذ  یلعأ  هب  لوصو  و  بتارم ، تاـجرد و 

.تسا هدوبن  يزیچ  تیدحأ  تاذ 

...تسواـناما نما و  مرح  ادـخ و  میرح  رد  دورو  یلوبق  رفظ و  یباـیماک و  زور  اریز  .تسا  تیب  لـها  ترـسم  يداـش و  زور  ًاـقیقحت 
یم هدرم  دنزرف  نز  نوچمه  دنروخ و  یم  فسأت  زور  نآ  رب  هک  هتـسب  ار  ناشـشوگ  مشچ و  ایند  تبحم  نانچ  و  دـنرادن ، ربخ  مدرم 

(1) .دنلان

متام دنروخ و  یم  هصغ  هتخاب  ناج  دیهـش  نیا  يارب  هک  دنلفاغ  مدرم  ردقچ  : » مینک هجوت  دادح  ياقآ  هتفگ  نیا  هب  رگید  راب  خساپ :
دـنروخ و یم  فسأت  زور  نآ  رب  هک  هتـسب  ار  ناشـشوگ  مشچ و  اـیند  تبحم  ناـنچ  و  دـنرادن ، ربخ  مدرم  ...دـنراد  یم  اـپب  هودـنا  و 

« .دنلان یم  هدرم  دنزرف  نز  نوچمه 

.ددرگ راکشآ  قوف  ياعدا  یتسردان  ات  دننوزحم  نایرگ و  مالسلا ) هیلع  ) ادهشلادیس رب  یناسک  هچ  دید  دیاب  لاح 

ِناَضیِفَت ُهاَْنیَع  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) هللا ِلوُسَر  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَقَف  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریمأ نع  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ 
ِینَرَبْخَأَف ُلِیئَْربَج  يِْدنِع  َناَک  َْلب  َال  َلاَق  ٌدَحَأ  َکَبَضْغَأ  ِناَضیِفَت  َْکیَْنیَِعل  اَم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) هللا َلوُسَر  اَی  یِّمُأ  َْتنَأ َو  ِیبَِأب  ُْتلُقَف 

ٍباَُرت ْنِم  ًهَْضبَق  َذَـخَأَف  ُهَدَـی  َّدَـمَف  ْمَعَن  ُْتُلق  ِِهَتبُْرت  ْنِم  َکَّمِـشُأ  ْنَأ  ََکل  ْلَه  َلاَـق  ِتاَرُْفلا َو  ِئِطاَِـشب  ( 1 ُلَتُْقی مالسلا ) هیلع  ) َْنیَـسُْحلا َّنَأ 
ِْکْلمَأ ْمَلَف  اَهِیناَطْعَأَف 

11 ص :
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؛(1) ءاََلبْرَک ِضْرَْألا  ُمْسا  اَتَضاَف َو  ْنَأ  ِیْنیَع 

، دوب ناـیرگ  شیاـه  مشچ  هک  یلاـح  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) هَّللا لوـسر  دزن  متفر  يزور  دـندومرف : مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملا ریما 
نم هیرگ  تلع  ، ] ریخ دومرف : هتخاس ؟ نیگمشخ  ار  امش  یسک  تسا ؟ نایرگ  امـش  نامـشچ  ارچ  امـش ! يادف  نم  ردام  ردپ و  متفگ :

: دومرف سپـس  .دـش  دـهاوخ  دیهـش  تارف  راـنک  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح هک  داد  ربخ  نم  هب  دوب و  نم  شیپ  لـیئربج  هک ] تسا  نآ 
نامز نیا  رد  داد ، نم  هب  كاخ  نآ  زا  تشم  کـی  درک و  زارد  تسد  سپ  .يرآ  متفگ : یئوبب ؟ يرادـقم  وا  تبرت  زا  يراد  تسود 

.دوب البرک  نیمز  نآ  مسا  .مراد و  زاب  نتخیر  کشا  زا  ار  منامشچ  متسناوتن  رگید  هک  دوب 

ُهاَْنیَع ْتَلَمَه  ْذِإ  ِهِرْجَحِیف  ٌِسلاَج  مالـسلا ) هیلع  ) ُْنیَـسُْحلا ًاِسلاَج َو  ٍمْوَی  َتاَذ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) هللا ُلوُسَر  اَْـنَیب  َْتلاَـق  َهَمَلَـس  ِّمُأ  ْنَع 
ِینَرَبْخَأ َو  مالـسلا ) هیلع  ) ِْنیَـسُْحلا َِیْنبِاب  ِیناَّزَعَف  ُلِیئَْربَج  ِینَءاَج  َلاَق  َكاَِدف  ُْتلِعُج  یِْکبَت  َكاَرَأ  ِیل  اَم  هللا  َلوُسَر  اَی  َُهل  ُْتلُقَف  ِعُومُّدلِاب 

؛(2) ِیتَعاَفَش ُهَّللا  اََهلاَنَأ  َال  ُُهُلتْقَت ، ِیتَّمُأ  ْنِم  ًهَِفئاَط  َّنَأ 

مدرک هجوت  دوب  بانج  نآ  نماد  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح دوب و  هتسشن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  يزور  دیوگ  یم  هملـس  ما 
دش و لزان  نم  رب  لیئربج  نونکا  مه  دومرف : دینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  امـش ، يادف  هب  مدرک  ضرع  دیرگ ، یم  دراد  ترـضح  نآ  مدـید 
ار اه  نآ  ادخ  درک ؛ دنهاوخ  دیهش  ار  وا  نم  تما  زا  يا  هدع  هک  داد  ربخ  داد و  تیلست  مالسلا ) هیلع  ) نیسح مدنزرف  تداهـش  هب  ارم 

.دزاس مورحم  نم  تعافش  زا 

َلاَق ِتاَرُْفلا  ُّطَش  َوُه  يَوَْنیَِنب َو  َلََزن  اَّمَلَف  َنیِّفِص  َیلِإ  ِِهتَجْرَخ  ِیف  مالسلا ) هیلع  ) َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ ساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  مالسلا :) هیلع  ) نینمؤملاریما
ْنُکَت َْمل  ِیتَفِْرعَمَک  ُهَْتفَرَع  َْول  َلاَقَف  مالـسلا ) هیلع  ) َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ اَی  ُُهفِرْعَأ  اَم  ُْتُلق  َلاَق  َعِضْوَْملا  اَذَـه  ُفِْرعَت  ٍساَّبَع َأ  َْنبا  اَی  ِِهتْوَص  یَلْعَأـِب 

اَم ْهِّوَأ  ْهِّوَأ  ُلوُقَی  َوُه  ُهَعَم َو  اَْنیََکب  ِهِرْدَـص َو  یَلَع  ُعُومُّدـلا  َِتلاَس  ُهتَیِْحل َو  ْتَّلَـضْخا  یَّتَح  اًلیِوَط  یَکَبَف  َلاَق  ِیئاَُـکبَک  َیِْکبَت  یَّتَح  ُهُزوُجَت 
(3) ...ِْرفُْکلا ِءاَیلّوا  ِناَْطیَّشلا َو  ِبْزِح  ٍبْرَح  ِلِآل  ِیل َو  اَم  َناَیْفُس  ِیبَأ  ِلِآل  ِیل َو1 )

؛(4) الیِوَط ِْهیَلَع  َیِشُغ  ِهِهْجَِول َو  َطَقَس  یَّتَح  ُهَعَم  اَْنیََکب  اًلیِوَط َو  ًءاَُکب  یََکب  َُّمث 

دنلب زاوآ  اب  دیسر  تارف  رانک  رد  اونین  هب  هک  یماگنه  مدوب  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملا ریما  تمدخ  نیفص  رفس  رد  دیوگ  یم  سابع  نبا 
نآ زا  یتخانش  یم  نم  نوچمه  رگا  دومرف : مسانش ، یمن  ریخ  نینمؤملا ! ریما  ای  متفگ : یسانش ؟ یم  ار  اجنیا  سابع  رسپ  يا  دز  دایرف 
شا هنیـس  رب  کشا  دـش و  سیخ  شکرابم  شیر  هک  تسیرگ  نادـنچ  ینک و  هیرگ  ینیـشنب و ]  ] نم نوچ  هک  نیا  اـت  یتشذـگ  یمن 

ءایلوا ناطیـش و  بزح  برح ؟ لآ  اب  راک  هچ  نایفـس ،؟ وبا  لآ  اب  راک  هچ  ارم  ياو  ياو  دومرف  یم  میدرک و  هیرگ  مه  اب  دش و  ناور 
هداتفا و نیمز  هب  ور  هب  هک  درک  هیرگ  ترـضح  ردـق  نآ  میتسیرگ  ناشیا  هارمه  زین  ام  درک و  ینـالوط  هیرگ  ترـضح  سپـس  ...رفک 

.دوب هدششوهیب  ینالوط  یتدم 

َتْمَّصلا اُومَْزلاَف  مالسلا ) هیلع  ) هللا ِْدبَع  َابَأ  ُْمتْرُز  اَذِإ  َلاَق : مالـسلا ) هیلع  ) هللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  هکئالم : و  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف ترـضح  ( 1
ِءاَُـکْبلا ِهَّدِـش  ْنِم  اَـهَنُوبیُِجی  اَـلَف  ْمُهُِحفاَُـصتَف  ِِرئاَْـحلِاب  َنیِذَّلا  َهَِکئاَـلَْملا  ُرُـضْحَت  ِهَـظَفَْحلا ، َنـِم  ِراَـهَّنلا  ِلـْیَّللا َو  َهَِکئاَـلَم  َّنِإ  ٍْریَخ َو  ْنـِم  اَّلِإ 

یَّتَح ُسْمَّشلا َو  َلوُزَت  یَّتَح  ْمُهَنوُرِظَْتنَیَف 
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ِءاَُکْبلا ِنَع  َنوُُرتْفَی  َنوُقِْطنَی َو ال  َال  ْمُهَّنِإَف  ِْنیَْتقَْولا ، ِْنیَذَـه  َْنَیب  اَم  اَّمَأَف  ِءاَمَّسلا  ِْرمَأ  ْنِم  َءاَیْـشَأ  ْنَع  ْمُهَنُولَأْسَی  ْمُهَنوُمِّلَُکی َو  َُّمث  ُرْجَْفلا  َرِّوَُنی 
ٍْفلَأ ُْفلَأ  َنیِِّیبوُرَْکلا  َنِم  ٍدیِهَـش َو  ُْفلَأ  ٍقیِّدِـص َو  ُْفلَأ  ٍِّیبَن َو  ُْفلَأ  اَهَعَم  ْمِْهَیلِإ َو  ْتَرَظَن  اَذِإ  مالـسلا ) اهیلع  ) َهَمِطاَف َّنِإ  ...ءاَعُّدـلا َو  َو 

اَهَِیتْأَـی یَّتَـح  ُنُکْـسَت  اَـم  اَِـهتْوَِصل َو  ًهَـمْحَر  یََکب  اَّلِإ  ٌکَـلَم  ِتاَواَـمَّسلا  ِیف  یَْقبَی  اَـلَف  ًهَقْهَـش  ُقَهْـشََتل  اـه  نآ  ِءاَُـکْبلا َو  یَلَع  اَهَنوُدِعُْـسی 
؛(1) سیِدْقَّتلا ِحِیبْسَّتلا َو  ِنَع  ْمِِهْتلَغَش  ِتاَواَمَّسلا َو  َلْهَأ  ِْتیَْکبَأ  ْدَق  ِهَّیَُنب  اَی  ُلوُقَیَف  اَهُوبَأ ] ( ] هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ُِّیبَّنلا

دبع ابا  ترـضح  ترایز  هب  یتقو  دومرف : هک  تسا  لـقن  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  زا  : » هکئـالم و  مالـسلا ) اـهیلع  ) همطاـف ترـضح 
زا هک  زور  بش و  ناگتشرفاریز  ریخ ، کین و  نخـس  رگم  دیئوگن  یمالک  هدرک و  رایتخا  توکـس  اجنآ  رد  دیتفر  مالـسلا ) هیلع  ) هَّللا

تدـش زا  ناشیا  یلو  هدرک  هحفاصم  ناشیا  اب  هدـمآ و  دنـشاب  یم  ینیـسح  رئاح  رد  هک  یناگتـشرف  دزن  دنتـسه  نیظفاح  ناـنابهگن و 
نانآ سپس  دیامن  عولط  حبـص  دسرب و  ادرف  رهظ  ات  دننک  یم  ربص  اه  نآ  راچان  هب  هدادن  ار  اه  نآ  باوج  دنراد  هک  یتحاران  هیرگ و 

تبحـص ادـبا  رهظ ] حبـص و   ] تقو ود  نیا  نیب  یلو  دـنیامن  یم  حرطم  ار  یتالاؤس  ینامـسآ  روما  هب  عجار  هتفگ و  نخـس  ناـشیا  اـب 
رد دنیامن  رظن  نیرئاز ]  ] ناشیا هب  هاگ  ره  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف ترضح  ...دننک و  یمن  یهاتوک  ندومن  ءاعد  نتسیرگ و  زا  هدرکن و 
رب ار  ترـضح  نآ  رفن  نویلیم ] کـی   ] رازه رازه  دنـشاب  یم  نیبورک  زا  دیهـش  رازه  قیدـص و  رازه  ربمغیپ و  رازه  يو  اـب  هک  یلاـح 
نآ رگم  دنام  یمن  یقاب  اه  نامـسآ  رد  يا  هتـشرف  چیه  هک  دنز  یم  دایرف  نانچ  ترـضح  نآ  دننک و  یم  یهارمه  يرای و  نتـسیرگ 

ناشیا دزنهب  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  هک  یتقو  ات  دریگ  یمن  مارآ  ترـضح  نآ  و  دتفا ، یم  هیرگ  هب  ناشیا  يادـص  زا  هک 
.یتشادزاب یلاعت  قح  سیدقت  حیبست و  زا  ار  ناشیا  یتخادنا و  هیرگ  هب  ار  اه  نامسآ  لها  مرتخد ، دیامرف : یم  هدمآ و 

هیلع ) ِنَسَْحلا َیلِإ  ًامْوَی  َلَخَد  مالـسلا ) امهیلع  ) ٍِّیلَع َْنب  َْنیَـسُْحلا  َّنَأ  مالـسلا :) هیلع  ) قِداَّصلا ِنَع  مالـسلا :) هیلع  ) یبتجم نسح  ماـما  ( 1
( مالسلا هیلع  ) ُنَسَْحلا َُهل  َلاَقَف  َِکب  ُعَنُْـصی  اَِمل  یِْکبَأ  َلاَق  مالـسلا ) هیلع  ) هَّللا ِْدبَع  َابَأ  اَی  َکیِْکُبی  اَم  َُهل  َلاَقَف  یََکب  ِْهَیلِإ  َرَظَن  اَّمَلَف  مالـسلا )

ٍلُجَر َْفلَأ  َنُوثاََلث  َْکَیلِإ  ُِفلَدْزَی  مالـسلا ) هیلع  ) هللا ِدـْبَع  َابَأ  اَی  َکـِمْوَیَک  َمْوَی  اـَل  ْنَِکل  ِِهب َو  ُلَْـتقُأَف  ََّیلِإ  ُّسَدـُی  ٌّمَس  ََّیلِإ  یَتُْؤی  يِذَّلا  َّنِإ 
ِكاَِهْتنا َکِمَد َو  ِکْفَـس  َِکْلتَق َو  یَلَع  َنوُعِمَتْجَیَف  ِماَلْـسِْإلا  َنیِد  َنُولِحَْتنَی  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) دّمحم اَنِّدَج  ِهَّمُأ  ْنِم  ْمُهَّنَأ  َنوُعَّدَـی 

ُّلُک َْکیَلَع  یِْکبَی  ًامَد َو  ًاداَمَر َو  ُءاَمَّسلا  ُرِطُْمت  ُهَنْعَّللا َو  َهَّیَمُأ  ِینَِبب  ُّلِحَت  اَهَدـْنِعَف  َِکْلِقث  ِباَِهْتنا  َِکئاَِسن َو  َکِّیِراَرَذ َو  ِْیبَس  َکـِتَمْرُح َو 
؛(2) راَِحْبلا ِیف  ُناَتیِْحلا  ِتاَوَلَْفلا َو  ِیف  ُشوُحُْولا  یَّتَح  ْیَش ٍء 

ماما رب  دش  دراو  مالسلا ) امهیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیسح  زور  کی  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا 
هیرگ ثعاب  هچ  دنتفگ : ناشیا  هب  یبتجم  ماما  تسیرگ ، داتفا  مالسلا ) هیلع  ) نسحماما هب  ترـضح  مشچ  نوچ  و  مالـسلا ) هیلع  ) نسح

هک تسا  يرهز  دسر  نم  هب  هچ  نآ  دومرف : دننک ، وت  اب  هچ  نآ  يارب  میرگ  یم  دنتفگ : نیـسح  ماما  هَّللا ؟ دبع  ابا  يا  تسا  هدش  امش 
دج تما  زا  دنتسه  یعدم  هک  يدرم  رازه  یـس  دشابن ، وت  زور  نوچ  يزور  هَّللا  دبع  ابا  يا  یلو  موش  هتـشک  نآ  اب  دنزیر و  مماک  هب 

کته تنوخ و  نتخیر  وت و  نتشک  يارب  دنوش  تسد  مه  دنیآ و  درگ  وت  رب  دندنب  یم  مالسا  نید  هب  ار  دوخ  دنـشاب و  یم  دمحم  ام 
رتسکاخ نامـسآ  دیآ و  دورف  تنعل  هیما  ینب  رب  هک  تسا  اج  نیا  رد  تا ، هیثاثا  ندرب  تراغ  تنانز و  هیرذ و  ندرک  ریـسا  تتمرح و 

.ایرد نایهام  نابایب و  یشحو  تاناویح  یتح  دنیرگب  وت  رب  زیچ  همه  دراب و  نوخ  و 

مان هتداهـشب ) هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) انیبن هءایبنأ و  یلاـعت  هللا  راـبخإ   ) ص223 ج44 ، راونالاراحب ، فیرـش  باتک  هب  دـییامن  هعجارم 
.تسا هدش  رکذ  دنا  هتسیرگ  مالسلا ) ( 1 هیلع ) ادهشلا دّیس  بئاصم  رب  هک  یناربمایپ 
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َُهل ْتََکب  ِِقئاَـلَْخلا َو  ُعـیِمَج  َُهل  یََکب  ِشْرَْعلا َو  ُهَّلِظَأ  َُهل  ْتَّرَعَْـشقا  ِدـْلُْخلا َو  ِیف  َنَکَـس  َکَـمَد  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  مالـسلا :) هیلع  ) قِداَّصلا ِنَع  ( 2
(1) ؛» يَُری َال  اَم  يَُری َو  اَم  اَنِّبَر َو  ِْقلَخ  ْنِم  ِراَّنلا  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  ُبَّلَقَتَی  ْنَم  َّنُهَْنَیب َو  اَم  َّنِهِیف َو  اَم  ُْعبَّسلا َو  َنوُضَرَْألا  ُْعبَّسلا َو  ُتاَواَمَّسلا 

، دنتسیرگ نآ  رب  قئالخ  مامت  دنازرل و  ار  شرع  قوف  تادوجوم  تشگ و  مارآ ] و   ] نکاس تشهب ، رد  وت  نوخ  هک  مهد  یم  تداهش 
و دنتـسیرگ ، نآ  رب  دنتـسه  اه  نآ  نیب  اه و  نآ  رد  تادوجوم  زا  هچ  نآ  نیمز و  هناگ  تفه  تاـقبط  هناـگ و  تفه  ياـه  نامـسآ  و 

هدید هچ  نآ  هدش و  هدـید  تادوجوم  زا  هچ  نآ  دـندرک ، هیرگ  نآ  رب  دـنراد  رارق  منهج  تشهب و  رد  هک  راگدرورپ  تاقولخم  مامت 
.دنتخیر کشا  نآ  رب  دوش  یمن 

لقن ار  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس تبیـصم  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) موـصعم ناـماما  هودـنا  نزح و  زا  يددـعتم  تاـیاور  ثحب  هـمادا  رد 
.درک میهاوخ 

14 ص :
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اروشاع زور  رد  يداش  ۀیرظن  أشنم 

: دریگ یم  همشچرس  أشنم  ود  زا  هاگدید  نیا 

دوجو راد  رد  هاگره  نوچ  دنناد  یم  روبجم  شلاعفا  رد  ار  ناسنا  دوجو  یصخش  تدحو  يانبم  تهج  هب  نایفوص  ربج : هب  هدیقع  ( 1
رد هک  نآ  زج  درادـن  يا  هراچ  رـشب  سپ  دنـشاب  وا  تایلجت  رهاظم و  ناسنا ، هلمج  زا  تانکمم  ماـمت  دـشاب و  دوجوم  تقیقح  کـی 

.تشاد دهاوخن  تنطلس  لاعفا  كرت  ای  ماجنا  رد  زگره  دنک و  تکرح  هدومن  نییعت  وا  يارب  دوجو  تقیقح  هک  یهار  نامه 

: دسیون یم  یبرع  نبا 

؛(1) هدجوأ وه  هل و  ًادارم  نوکی  َفیک ال  یلاعت و  قحلل  ٌدارم  وه  ّالإ و  ...ٌنارسخ  ٌحبر و ال  ٌنایصع و ال  ٌهعاط و ال  دوجولا  یف  امف 

قحدارم روما ] نیا  مامت   ] هکنیا الا  تسین ....  راک  رد  ینایز  دوس و  چـیه  تسین و  ینایـصع  تسا و  تعاـطا  تسا  دوجو  رد  هچ  نآ 
.تسا هدومن  داجیا  ار  اه  نآ  وا  دوخ  هک  یلاح  رد  دشابن  ادخ  دارم  هک ] درک  روصت  ناوت  یم   ] هنوگچ و  تسا ؛ یلاعت 

: دسیون یم  ینارهط  نیسح  دمحم  ياقآ 

(2) .تسا یهلا  لعف  نیع  یلعاف ، ره  لعف  هکلب  سدقلا  حور  لعف  نیّهلأتم ، نایب  هب 

نآ تشاد و  دـهاوخن  انعم  نآ  يارب  هودـنا  نزح و  اذـل  تسا و  دـنوادخ  هللااـبذایعلا _ زین _  اروشاـع  هعقاو  لـعاف  اـنبم  نیا  ساـسا  رب 
.تسا وکین  اعطق  هداد  یم  ماجنا  دنوادخ  هک  يراک 

زا یکی  نوچ  تسا  لقن  لقع و  فلاخم  ربج  هب  هدیقع  تسا  رکذ  هب  مزال 

15 ص :
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یم شدوخ  رد  حوضو  هب  یـسک  ره  ینعی  تسا  لاعفا  رد  يدازآ  باختنا و  قح  دـنک  یم  كرد  ینـشور  هب  یلقاـع  ره  هک  یلئاـسم 
یم دنتسمشدوخ  هب  ار  صخش  ره  لاعفا  يا  هلحن  تلم و  ره  زا  ءالقع  هک  نانچ  دراد  كرت  ای  لعف  رب  تنطلـس  شلامعا ، رد  هک  دبای 

هچ نآنچ  دـننک  یم  نیـسحت  ای  تمذـم  شیوکین  اـی  تشز  لاـمعا  ربارب  رد  ار  وا  لوئـسم و  شلمع  لـباقم  رد  ار  سک  ره  دـنزاس و 
مشچ و شوگ و  هک  یتسرد  هب  « ؛» ًلُوئْـسَم ُْهنَع  َناَک  َِکئلّوا  ُّلُک  َداَؤُْفلاَو  َرَـصَْبلاَو  َعْمَّسلا  َّنِإ  : » تسا هاوگ  رما  نیا  رب  تیاور  تاـیآ و 

(1) «. دش دنهاوخ  عقاو  شسرپ  دروم  همه  بلق 

؛(2) هَداَهَش َُهل  اُولَبْقَت  َال  ِهاَکَّزلا َو  َنِم  ُهوُطُْعت  اَلَف  ِْربَْجلِاب  َلاَق  ْنَم  مالسلا :) هیلع  ) اَضِّرلا ِماَمِْإلا  ِنَع 

زین ار  يو  تداهـش  هدادن و  يزیچ  تاکز  زا  ار  دـشاب  ربج  هب  لئاق  هک  یـسک  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  زا 
.دیریذپن

؛(3) هَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  ِیف  ٌءاَِرب  ُْهنِم  ُنَْحن  ٌكِرْشُم َو  ٌِرفاَک  َوُهَف  ِْربَْجلا  ِهِیبْشَّتلِاب َو  َلاَق  ْنَم  مالسلا :) هیلع  ) ِهنَع

یم كرشمو  رفاک  دشاب ، ربج  و  قلخ ] ادخ و  نایم  تهباشم  و   ] هیبشت هب  لئاق  هک  یـسک  دومرف : هک  تسا  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  زا 
.میتسه ءيرب  ترخآ  ایند و  رد  وا  زا  ام  دشاب و 

كولس و ریس و  اب  دناوت  یم  ناسنا  هک  تسا  نیا  هیفوص _ يانبم  دوجو _  یصخش  تدحو  تارمث  زا  یکی  تاذ : رد  ءانف  هدیقع  ( 2
.دوش لئان  یلاعت  قح  تاذ  رد  ءانف  هب  هعبرا  رافسا  یط 

: دسیون یم  ینارهط  نیسح  دمحم  ياقآ 

تلع رد  یلولعم  ره  و  دوخ ، رِهظُم  رد  يروهظ  ره  يانف  ینعی  .تسا  دوخ  زا  رتالاب  رترب و  دوجوم  رد  يانف  يدوجوم ، ره  ریس  تیاهن 
، تسا هدیناسر  ّتیلعف  هب  ار  دوخ  ياهدادعتسا  اوق و  همه  هک  لماک  ناسنا  ریس  تیاهن  .دوخ و 

16 ص :

ۀیآ 36. (، 17  ) ءارسالا - . 1
ص362. دیحوتلا ، - . 2

ص364. نامه ، - . 3
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(1) .دشاب یم  َُهل » َمْسَر  َُهل و ال  َمْسا  ام ال   » رد يانف  و  تسا ، َوُه  رد  يانف  و  تسا ، هللا  تاذ  رد  يانف  و  تسا ، تیدحأ  تاذ  رد  يانف 

.تسا ناسنا  لامک  تیاهن  قح ، تاذ  رد  ءانف  ماقم  هب  ندیسر  هیفوص  داقتعا  هب 

قحلا نم  تسا  يریـس  ام  يارب  هبترم  نیا  هب  دوجو  زا  دعب  ...قحلاب  ءاقب  تسا و  دوخ  زا  ءانف  : دسیون یم  ینارهط  نیـسح  دمحم  ياقآ 
ملاع فاک  ات  فاق  سپ  هدوب ، شدوخ  هرخآ  یلإ  هلوا  نم  ءدب  هلـسلس  رد  هک  دوش  یم  راکـشآ  وا  تیوه  ماقم  نیا  رد  .قلخلا و  یلا 

(2) .دوب دهاوخ  کلام  ار  دوجو 

يداش ترـسم و  ياج  سپ  تسا  رـشب  يارب  ماقم  نیرتالاب  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس ءانف  زور  اروشاـع  هیفوص  هاگدـید  زا 
: دیوگ یم  دادح  ياقآ  هک  نانچ  هودنا  نزح و  هن  تسا 

رظانم نیرت  یلاع  اروشاع  هنحص  دنراد ! یم  اپب  هودنا  متام و  دنروخ و  یم  هصغ  هتخاب  ناج  دیهـش  نیا  يارب  هک  دنلفاغ  مدرم  ردقچ 
مهیلع ) تیب لها  يارب  و  بضغ ؛ تمحر و  ءامـسأ  رهاظم  نیرتوکین  و  یهلإ ، لالج  لاـمج و  نطاوم  نیرتاـبیز  و  تسا ؛ يزاـب  قشع 

، رهاظ لصا  هب  ققحت  و  رهاظمزا ، ندش  خلـسنم  و  نادیواج ، تایح  هورِذ  یلعأ  هب  لوصو  و  بتارم ، تاجرد و  زا  روبع  زج  مالـسلا )
يزیچ تیدحأ  تاذ  رد  قلطم  يانف  و 

17 ص :
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ناما نما و  مرح  ادـخ و  میرح  رد  دورو  یلوبق  رفظ و  یبایماک و  زور  اریز  .تسا  تیب  لها  ترـسم  يداش و  زور  ًاقیقحت  تسا  هدوبن 
(1) .تسوا

« دوجو تدحو  دوجو و  تلاصا  ۀیرظن  رد  یلّمأت   » باتک رد  ام  تسا و  دوجو  یـصخش  تدـحو  يانبم  رب  ینتبم  تاذ  رد  ءانف  ۀـیرظن 
.درادن تیجح  هک  تسا  يدوهش  فشک و  نآ  دنتسم  اهنت  تسین و  راوتسا  لقن  لقع و  رب  روکذم  هیضرف  هک  میدرک  تابثا 

18 ص :
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یلیکو ياقآ  تاهیجوت 

هک دندرک  هئارا  ار  یتاهیجوت  يا  هلاقم  نمض  رد  اروشاع  زور  رد  نایفوص  يداش  هب  ندیـشخب  تیعورـشم  يارب  یلیکو  ياقآ  بانج 
.میتسه نآ  خساپ  سپس  رکذ و  زا  ریزگان 

تایاور ضراعت  ياعدا  لوا : هیجوت 

هراشا

: دسیون یم  ناشیا 

نزح رب  تلالد  رگید  هتسد  کی  دنک و  یم  اروشاع  زور  رد  حرف  يداش و  رب  تلالد  تایاور  هتـسد  کی  میراد  تایاور  هتـسد  ود  ام 
؟ مینک عمج  تایاور  زا  هتسد  ود  نایم  هنوگچ  لاح  دنک  یم  يرادازع  ییاپرب  هودنا و  و 

دیاب هلأسم  حیـضوت  يارب  تسا  تیاور  نیا  نیب  عمج  لح  هار  نایب  عقاو  رد  درجم  حور  فیرـش  باتک  رد  ینارهط  همالع  تاـشیامرف 
دوخ زا  ( مالـسلا مهیلع  ) نیموـصعم همئا  اـما  نایعیـش  ۀـفیظو  زا  راـبکی  مینک و  ثحب  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  دوـخ  لاـح  زا  راـبکی 

خیرات هچ  نآنچ  نوزحم  مه  دـننامداش و  مه  اروشاـع  زور  رد  املـسم  هادـف  اـنحاورا  هللا  هیقب  ترـضح  اـت  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس
(1) .دنک یم  شرازگ  نینچ  اروشاع  زور  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  ترضح  لاح  هرابرد 

تالاح ترـضح  نآ  اریز  تسین  لوبق  لباق  دننوزحم  مه  داش و  مه  اروشاع  زور  رد  جع ) ) نامز ماما  دـندرک  اعدا  هک  نیا  اما  خـساپ :
تبیصم هرابرد  هسدقم  ۀیحان  ترایز  رد  .دنا  هدومرف  نایب  لاس  لوط  رد  ار  ناشدوخ 

19 ص :
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: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) ادهشلادیس

َتوـُمَأ یَّتَـح  ًاـفُّهَلَت ، َكاَـهَد َو  اَـم  یَلَع  ًاـفُّسَأَت  َکـْیَلَع َو  ًهَرْـسَح  ًاـمَد ، ِعُومُّدـلا  َلَدـَب  َکـْیَلَع  َّنَیِْکبَأـَل  َو  ًءاَـسَم ، ًاحاَبَـص َو  َکََّنبُدـْنَأَلَف 
؛(1) باَِیتْکِالا ِهَّصُغ  ِباَصُْملاِهَعْوَِلب َو 

هک ییاه  تبیـصم  رب  هصغ  فسأت  ترـسح و  زا  میرگ  یم  نوخ  تیارب  کـشا  ياـج  هب  منک و  یم  هیرگ  ماـش  حبـص و  ره  وت  يارب 
.مراپس ناج  هاک ، ناج  هصغ  وهودنا  وت و  تبیصم  رد  یبات  یب  يرارق و  یب  زا  هک  نآ  ات  دمآ  شیپ  تیارب 

اروشاع زور  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  نزح 

هراشا

: دش هتفگ  هک  نیا  اما 

.نوزحم مه  دنداش و  مه  اروشاع  زور  رد  املسم  هادف  انحاورا  هللا  هیقب  ترضح  ات  ادهشلادیس  دوخ  زا  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم همئا 

ناماما ریاس  متاـم  هیرگ و  سپـس  مینک و  یم  رکذ  ار  اروشاـع  زور  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس هیرگ  هودـنا و  نزح و  دراوم  ادـتبا 
.ددرگ نشور  اروشاع  زور  رد  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  يداش  ياعدا  تحص  مدع  ات  درک  میهاوخ  لقن  ار  مالسلا ) هیلع  ) موصعم

كرت مالغ  دسج  رانک  هیرگ  _ 1

، ًاَعیِرَـص َطَقَـس  ُّمث  ًهَعاَمَج ، َلَتَقَف  ...ُزِجَترَی  ِلتاَُقی َو  َلَعَجَف  ِنآرُقِلل ، ًاَئِراَق  َناَـک  َو  مالـسلا ،) هیلع  ) ِنیَـسُحِلل َناَـک  ٌّیِکُرت  ٌمـالُغ  َجَرَخ  َُّمث 
؛(2) ِهِّدَخ یَلَع  ُهَّدَخ  َعَضَو  یَکَبَف َو  مالسلا ) هیلع  ) ُنیَسُحلا ُهَءاَجَف 

زجر درک و  دربن  هب  عورش  تفر و  نادیم ] تمس  هب   ] دوب نآرق  يراق  دوب و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هب  قلعتم  هک  یکرت  مالغ  سپس 
هب عورش  يو و  رس  يالاب  دمآ  ءادهشلا  دیس  درک ، طوقس  بسا  يور  زا  سپـس  درک ، لصاو  كرد  هب  ار  یتعامج  سپ  ...دناوخ  یم 

.تشاذگ مالغ  نیا  تروص  يور  رب  ار  شتروص  درک و  هیرگ 
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( مالسلا هیلع  ) ربکا یلع  ترضح  نتفر  نادیم  ماگنه  _ 2

ِیف ُهَابَأ  َنَذْأَتْساَف  ًاُقلُخ  ْمِِهنَسْحَأ  ًاهْجَو َو  ِساَّنلا  ِحَبْصَأ  ْنِم  َناَک  َو  مالسلا ) هیلع  ) ِْنیَسُْحلا ُْنب  ُِّیلَع  َجَرَخ  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  يَوِس  ُهَعَم  َْقبَی  َْمل  اَّمَلَف 
ِساَّنلا ُهَبْـشَأ  ٌماَلُغ  ْمِْهَیلِإ  َزََرب  ْدَـقَف  ْدَهْـشا  َّمُهَّللا  َلاَق  َُّمث  یََکب  ُهَْنیَع َو  مالـسلا ) هیلع  ) یَخْرَأ ُْهنِم َو  ٍسِیآ  َرَظَن  ِْهَیلِإ  َرَظَن  َُمث  َُهل  َنِذَأَـف  ِلاَـتِْقلا 

ُهَّللا َعَطَق  ٍدْعَـس  َْنبا  اَی  َلاَـق  َحاَـصَف َو  ِْهَیلِإ  اـَنْرَظَن  َکِِّیبَن  َیلِإ  اَنْقَتْـشا  اَذِإ  اَّنُک  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) َکـِلوُسَِرب ًاـقِْطنَم  ًاـُقلُخ َو  ًاـْقلَخ َو 
؛(1) یِمِحَر َْتعَطَق  اَمَک  َکَمِحَر 

یلع ماگنهنیا  رد  دـنامن ، یقاب  یـسک  شنادـناخ  زج  دندیـسر و  تداهـش  هب  همه  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  نارای  هک  یماگنه  سپ 
هب نتفر  هزاجا  شردـپ  زا  دوب ، تریـس  نیرتوکین  و  هرهچ ، نیرتاـبیز  ياراد  وا  دـش ، هداـمآ  نادـیم  هب  نتفر  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) ربکا

شنامشچ و  دومن ، مالسلا ) هیلع  ) ربکا یلع  تماق ] دق و   ] هب هناسویأم  یهاگن  سپس  داد ، هزاجا  وا  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما دیبلط ، نادیم 
نیرت هیبش  راتفگ  نطاب و  رهاظ و  تریـس ، تروص و  رد  هک  یناوج  شاب ، دـهاش  ایادـخ  تفگ : هاگنآ  درک  هیرگ  دـنکفا و  ریز  هب  ار 
يارب میدرک ، یم  هاـگن  ناوـج  نیا  هب  میدـش  یم  تربماـیپ  رادـید  قاتـشم  هاـگ  ره  و  دوـب ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) تلوـسر هب  مدرم 
نامه دنک ، عطق  ار  وت  محر  هشیر  ادخ  دعس ، رسپ  يا  : » دز ادص  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  سپس  دش ؛ راپـسهر  مدرم  نیا  اب  ندیگنج 

«. ینک یم  عطق  ارم  محر  وت  هنوگ 

( مالسلا هیلع  ) ربکا یلع  ترضح  شطع  رب  هیرگ  _ 3

َیلإ لَهَف  ِینَدَهجأ  ِدـیِدَحلُالِقث  ِینَلَتَق و  دَـق  ُشَطَعلا  ََهبأ  ای  َلاَقَف  ٌهَرِیثَک  ٌتاَحارِج  ُهَتباَصأ  دَـق  ِهِیبأ َو  َیلإ  َعَجَر  َُّمث  ًادـیدَش ...  ًالاَِتق  َلَتاَقَف 
ٍبلاط و یبأ  ِنب  ِّیلَع  یلَع  ٍدمُحم َو  یَلَع  ُّزُعَی  َّیَُنب  اَی  َلاَق  َو  مالـسلا ) هیلع  ) ُنیَـسُحلا یَکَبَف  ءاَدـعألا  یَلَع  اَِهب  يَّوَقَتأ  ٌلِیبَس  ٍءاَم  نِم  ٍَهبرِش 

؛(2) َكُوثیُِغی الَف  مِِهب  َثیِغَتسَت  كُوبیُِجی و  الَف  مُهوُعدَت  نأ  َّیَلَع 

تعجارم مالسلا )) هیلع  ) نیسح ماما  شردپ  دزن  یلاح  رد  سپس  ....داد  ماجنا  يدیدش  گنج  مالـسلا ) هیلع  ) ربکا یلع  ترـضح  سپ 
ارم نهآ  ینیگنـس  تشک و  ارم  شطع  ناج ! ردپ  تفگ : مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هب  وا  .دوب  هتـشادرب  یناوارف  ياه  مخز  هک  دومن 
رب موـش و  يوـق  نآ  ندـیماشآ  هلیـسوب  نم  هک  تسه  یهار  بآ  هعرج  کـی  ندروآ  تسد  هب  يارب  اـیآ  .تـسا  هدوـمن  جـنر  راـچد 
نم بلاط و  یبا  نب  یلع  دمحم و  رب  مزیزع  رسپ  يا  دومرف : درک  هیرگ  هکنیا  زا  سپ  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  موش ؟ طلسم  نانمشد 

.دنسرن وت  داد  هب  ینک و  هثاغتساوت  .دنهدن  ار  وت  باوج  یناوخب و  دوخ  يرای  هب  ار  ناشیا  وت  هک  تسا  راوگان 

( مالسلا هیلع  ) ربکا یلع  ترضح  تداهش  ماگنه  هیرگ  _ 4

هیلع ) ُْنیَـسُْحلا َءاَجَف  َتاَمَف  هَقْهَـش  َقَهَـش  َُّمث  اَْنیَلَع  َموُدَْقلا  ِلِّجَع  ََکل  ُلوُقَی  َماَلَّسلا َو  َكُؤِْرُقی  يِّدَـج  اَذَـه  ُماَلَّسلا  َْکیَلَع  ْهاََتبَأ  اَی  يَداَنَف 
؛(3) هِّدَخ یَلَع  ُهَّدَخ  َعَضَو  ِْهیَلَع َو  َفَقَو  یَّتَح  مالسلا )

رتدوز هچ  ره  دیامرف  یم  دناسر و  یم  مالس  وت  رب  هک  تسا  مدج  نیا  وت  رب  مالس  مردپ ! دز  ادص  مالسلا ]) هیلع  ) ربکا یلع  ترـضح  ]
تروص رب  دوخ  تروص  تسشن و  شنیلاب  رب  ات  دمآ  مالسلا ) هیلع  ) نیسح .دیسر  تداهـش  هب  دروآ و  رب  يدنلب  دایرف  سپ  ایب ، ام  دزن 

.تشاذگ یلع 
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َكَدَْعب اَْینُّدلا  یَلَع  َلاَق  َُّمث  ِعُومُّدـلِاب  ُهاَْنیَع  ْتَّلَهَتـسا  ِلوُسَّرلا َو  ِهَمْرُح  ِكاَِهْتنا  یَلَع  ِهَّللا َو  یَلَع  ْمُهَأَرْجَأ  اَمَف  َكُولَتَق  ًامْوَق  ُهَّللا  َلَتَق  َلاَق  َو 
؛(1) ُءاَفَْعلا

تمرح ندرک  کته  رد  ادخ و  اب  طابترا  رد  دنتـسه  كاب  یب  ردقچ  ، دنتـشک ار  وت  هک  ار  یموق  دـشکب  دـنوادخ  دومرف : ترـضح  و 
.ایند رس  رب  كاخ  وت  زا  دعب  دومرف : هاگ  نآ  دش ، کشا  زا  رپ  شترضح  نامشچ  سپس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) هَّللا لوسر 

( مالسلا هیلع  ) مساق ترضح  يارب  هیرگ  _ 5

الَعَج ُهَقَنَتعا َو  َزََرب  دَق  ِهَیلإ  مالسلا ) هیلع  ) ُنیَسُحلا َرَظَن  اَّمَلَف  َُملُحلا  ُغلبَی  َمل  ٌریِغَص  ٌمالُغ  َوُه  َو  مالـسلا ) هیلع  ) ِنَسَحلا ُنب  ُمِساَقلا  َجَرَخ  َُّمث 
ُلِّبَُقی ُمالُغلا  ِلَزَی  مَلَف  َُهل  َنَذأَی  نأ  مالسلا ) هیلع  ) ُنیَسُحلا َیبأَف  ِهَزَراَبُملا  ِیف  مالسلا ) هیلع  ) َنیَسُحلا َنَذأَتسا  َُّمث  اَمِهیَلَع  َیِشُغ  یَّتَح  ِناَیِکبَی 

؛(2) ِهیَّدَخ َیَلَع  ُلیِسَت  ُهُعُومُد  َجَرَخَف َو  َُهل  َنِذأ  یَّتَح  ِهیَلجِر  ِهیَدَی َو 

ماما یماگنه  دوب ، هدیـسرن  غولب  نس  هب  هک  دوب  کچوک  يدـنزرف  هک  یلاـح  رد  دـش  جراـخ  مالـسلا ) هیلع  ) نسحلا نب  مساـق  سپس 
اج نآ  ات  ندرکهیرگ  هب  ندرک  عورش  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  وا  تسا ، هدش  گنج  هدامآ  هک  درک  هاگن  وا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح
یم عانتما  نداد  هزاجا  زا  نیـسح  ماما  اما  تساوخ ، نتفر  نادـیم  هزاجا  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  زا  مساق  سپـس  نتفر ، لاح  زا  هک 

هک درک  یعـس  ردـق  نآ  تشاد و  نتفرگ  هزاجا  رد  یعـس  دوخ  يومع  ياپ  تسد و  زا  نتفرگ  هسوب  اب  مساق  هک  دوب  اـج  نیا  دومرف ،
.دوب يراج  شیاه  هنوگ  رب  شیاه  کشا  هک  یلاح  رد  تفر  نادیم  تمس  هب  سپ  دنک ، باجم  ار  ماما  تسناوت 

( مالسلا هیلع  ) سابع ترضح  نتفر  ماگنه  رد  هیرگ  _ 6

َلاَق َُّمث  ًاَدیِدَش  ًءاَُکب  مالسلا ) هیلع  ) ُنیَـسُحلا یَکَبَف  ٍهَصخُر  نِم  لَه  ّیِخأ  اَی  َلاَق  ُهاَخأ َو  یَتَأ  مالـسلا ) هیلع  ) ُهَتَدحَو يأَر  اََّمل  َساَبَعلا  َّنأ 
؛(3) ِیئاَِول ُبِحاَص  َْتنَأ  یِخَأ  اَی 

تصخر ایآ  ردارب ! يا  تفگ : دمآ و  ترضح  نآ  تمدخ  دید  ار  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  یئاهنت  مالسلا ) هیلع  ) سابع هک  یماگنه 
.یتسه نم  رادمچرپ  وت  ردارب ! يا  دومرف : سپس  درک  يدیدشهیرگ  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  یهد ؟ یم  نم  هب  داهج 

( مالسلا هیلع  ) سابع ترضح  تداهش  يارب  هیرگ  _ 7

تاَرُْفلا ِئِطاَـش  یَلَع  ًاعیِرَـص  مالـسلا ) هیلع  ) ُنیَـسُحلا هآَر  اَّمَلَف  ِینکِردأ  مالـسلا :) هیلع  ) ُنیَـسُحلا ِهیِخأ  َیلإ  َحاَـص  ِهِسَرَف َو  نَع  َبَلَقناَـف 
؛(4) ِیتَلیِح ْتَّلَق  يِرْهَظ َو  َرَسَْکنا  َنآلا  مالسلا ) هیلع  ) ُنیَسُحلا َلاَق  ُساَّبَعلا  َِلُتق  اََّمل  ...یََکب َو 
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هزانج مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس هک  یماگنه  بایرد  ارم  هک  دز  ادـص  ار  شردارب  دیـشک و  يداـیرف  داـتفا و  نیمز  هب  بسا  يور  زا 
.دش كدنا  ما  هراچ  تسکش و  مرمک  نالا  دومرف : داتفا و  هیرگ  هب  دید  تارف  رانک  ار  ردارب 

؛(1) ًادیِدَش ًءاَُکب  ِِهْلتَِقل  مالسلا ) هیلع  ) ُْنیَسُْحلا یَکَبَف  ُهُولَتَق  یَّتَح  ٍِبناَج  ِّلُک  ْنِم  ِِهب  اوُطاَحَأ  ُْهنَع َو  َساَّبَْعلا  اوُعَطَْتقا  َُّمث 

ات دندرکهلمح  مالـسلا )) هیلع  ) سابع هب  فرط  ره  زا  و  دـندومن ، ادـج  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  زا  ار  مالـسلا ) هیلع  ) سابع هاگ  نآ 
تخس رایسب  مالـسلا ) هیلع  ) سابع ترـضح  شردارب  تداهـش  گوس  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  دندناسر ، تداهـش  هب  ار  ناشیا 

.درک هیرگ 

عیضر لفط  تداهش  ماگنه  هیرگ  _ 8

یِکبَی َو ُنیَـسُحلا  َلَعَجَف  .ُهََحبَذَـف  ٍمهَِـسب  مُهنِم  ٌلُجَر  ُهاَمَرَف  َلفِّطلا ! اذَـه  اوُمَحراَف  ِینوُمَحرَت  َمل  نإ  ِموَق  اَی  مالـسلا :) هیلع  ) ُنیَـسُحلا َلاَق 
؛(2) اَنُولَتَقَف اَنوُرُصنَِیل  اَنوَعَد  ٍموَق  َنَیب  اَنَنَیب و  مُکحُأ  ّمُهَّللا  ُلوُقَی :

لفط موق  نیا  زا  يدرم  ماگنه ] نیا  رد  ! ] دینک محر  لفط  نیا  هبدینک  یمن  محر  نم  هب  رگا  موق  يا  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 
.دومن حبذ  ار  وا  دز  هک  يریت  اب  داد و  رارق  فده  ار 

ار اه  نآ  ام  نک ، مکح  موق  نیا  نیب  ام و  نیب  دوخ  وت  ایادخ  دومرف : یم  نینچ  نتسیرگ و  هب  دندرک  عورش  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 
.دنتشک ار  ام  یلو  دننک  نامیرای  ات  میدناوخ 

نادنزرف اب  عادو  ماگنه  رد  هیرگ  _ 9

، یِکبَت اَمُُهلِّبَُقت َو  ِهیَلجِر  ِهیَدَی َو  یَلَع  تَّبَکنا  َو  هَدـَعب ، َِیقالت  ًعادِو ال  اَذَـهَف  َکنِم ، َدَّوَزَتأل  ًهئینه  ِیل  ِفق  هاَتبأ ! ای  ُهَنیکـس ] يأ  : ] َتلاَقَف
؛(3) ِهِّفَِکب اَهَعومُد  َحَسَم  َو  ِهِرجِح ، ِیف  اهَکَرَتَف  اهَذَخأ  َو  ِهِّمِکب ، اهَعومُد  َحَسَم  َُّمث  اََهل ، ًهَمحَر  مالسلا ) هیلع  ) ُنیَسُحلا یَکَبَف 

یم داتفا  ردـپ  ياپ  تسد و  هب  سپـس  تسام  رادـید  نیرخآ  نیا  هک  مریگب  يا  هشوت  وت  زا  ات  نک  ربص  یمک  ردـپ  يا  تفگ : هنیکس 
ياه کشا  داتفا  هیرگ  هب  ینابرهم  يزوسلد و  يور  زا  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  درک  یم  هیرگ  دیسوب و 
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یم كاپ  ار  شیاه  کشا  دیـشک و  یم  وا  تروص  هب  تسد  اب  دـناشن و  شیوخ  نماد  رد  ار  وا  درک  یم  كاپ  نیتسآ  اـب  ار  شرتخد 
.درک

اروشاع زور  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ نادنزرف  نزح 

ْنِم ْلَه  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِمَرَح  ْنَع  ُّبُذَی  ٍّباَذ  ْنِم  ْلَه  يَداَن  يِراَرَّذـلا  ِءاَسِّنلا َو  ُریَغ  ُهُریَغ و  َقبَی  َمل  ِهِدـلُو َو  ِِهتَیب َو  ِلهِأب  ُنیَـسُحلا  َعَجَف  اََّمل  و 
؛(1) لیِوَْعلِاب ( 1 ِءاَسِّنلا ُتاَوْصَأ  ْتَعَفَتْرا  اَِنتَثاَغِإ َو  ِیف  َهَّللا  وُجْرَی  ٍثیِغُم  ْنِم  ْلَه  اَنِیف  َهَّللا  ُفاَخَی  ٍدِّحَُوم 

، دوب هدنامن  یسک  شناکدوک  ناوناب و  زج  نادنزرف  نادناخ و  زا  داد و  تسد  زا  ار  شنازیزع  مالسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس هک  یماگنه 
ادخ زا  هک  تسا  يدحوم  ایآ  دیامن ؟ عافد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ نادناخ  زا  هک  تسه  یـسک  ایآ  هک  دش  دنلب  شتبرغ  يادـن 

.دش دنلب  ناوناب  هلان  نویش و  يادص  دسر ؟ ام  دایرف  هب  ادخ  رطاخ  هب  هک  دوش  یم  ادیپ  یسر  دایرف  ایآ  دیایب ؟ ام  يرای  هب  دسرتب و 

هیلع و هللا  یلـص  ) ِهَّللا ِلوُسَر  ُْنبا  َْتنَأ  ْمَعَن  اُولاَق  ِینَنُوفِْرعَت  ْلَه  َهَّللا  ُمُکُدُْـشنَأ  مَُهلأَس  ًهَبطُخ َو  مالـسلا ) هیلع  ) ُنیَـسُحلا اـنالوَم  َبطَخ  ( 2
َعِمَـس َهَبْطُْخلا َو  ِهِذَه  َبَطَخ  اَّمَلَف  ًاشَطَع  َتْوَْملا  َقوُذَت  یَّتَح  َکیِکِراَت  ُْریَغ  ُنَْحن  ُهَّلُک َو  َِکلَذ  اَنِْملَع  ْدَـق  اُولاَق  .ِهَبطُخلا  ِرِخآ  َیلإ  هلآ ...)

َّنُهاَتِّکَـس اَـمَُهل  َلاَـق  ُهَْنبا َو  ًاـِّیلَع  َساَّبَْعلا َو  ُهاَـخَأ  َّنِْهَیلِإ  َهَّجَوَف  َّنُُهتاَوْصَأ  ْتَعَفَتْرا  َنْمََطل َو  َْنبَدـَن َو  َْنیََکب َو  ُهَماَـلَک  ُبَْنیَز  ُُهتْخُأ  ُُهتاََـنب َو 
؛(2) َّنُهُؤاَُکب َّنَُرثْکََیل  يِرْمَعَلَف 
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یلو میناد  یم  یتفگ  هک  ار  هچ  نآ  همه  ام  دنداد  خساپ  درک  یفّرعم  رکـشل  هب  ار  دوخ  دناوخ و  يا  هبطخ  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس
هیرگ مالسلا ) اهیلع  ) بنیز شرهاوخ  و  مالسلا ) هیلع  ) ماما نارتخد  هبطخ  نیا  ندینـش  اب  یهد ! ناج  بل  هنـشت  ات  مینک  یمن  اهر  ار  وت 

.دش دنلب  ناشدایرف  دندز و  یم  شیوخ  تروص  هب  دندرک و  هلان  و 

اَهَدَی مُوثلُک  ُّمأ  تَعَـضَو  ِلیِوَعلا َو  ِءاَُکبلِاب َو  َّنُهَتاَوصأ  َنعَفَر  ٌدَحأ  ِهیَلَع  َسَیل  ِسَرَفلا  َیلإ  ُُهلهأ  ُُهتاََنب َو  ِنیَـسُحلا َو  ُتاَوَخأ  َرَظَن  اَّمَلَف  ( 1
ٌعیِرَص ِءاَرَعلَاب  ٌنیَسُح  اَذَه  هاَنَسَح  اَو  هاَتَزمَح  اَو  هاَرَفعَج  اَو  هاَِّیلَع  اَو  هاَمِـساَقلا  َابأ  اَو  هاَِّیبَن  اَو  ُهاَّدَج  اَو  هاَدَّمَُحم  اَو  تَداَن  اَهِـسأَر و  ِّمأ  یَلَع 

؛(1) اَهیَلَع َیِشُغ  َُّمث  ءاَدَّرلا  ِهَمامَعلا و  َبُولسَم  اَفَقلا  َنِم  ِسأَّرلا  َزوُزجَم  ءالَبرَِکب 

هیرگ و يادص  داتفا  بحاص  یب  بسا  هب  شنادـناخ  دارفا  رگید  و  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس نارتخد  نارهاوخ و  مشچ  هک  یماگنه 
او هارفعج  اوهایلع  او  هامـساقلا  ابأ  او  هایبن  او  هادـج  او  هادـمحم  او  دز  یم  دایرف  داهن و  رـس  رب  تسد  موثلک  ما  .دـش  دـنلب  نانآ  نویش 

سپس تفر  تراغ  هب  شا  همامع  ادر و  هدیرب ، افق  زا  شرس  هداتفا ، نیمز  رب  البرک  نادیم  رد  هک  تسوت  نیسح  نیا  هانسح  او  هاتزمح 
.دش شوه  یب  درک و  شغ 

َءاَسِّنلا اوُجَرْخأ  َُّمث  ...ِءاَّبِحَْألا  ِهاَمُْحلا َو  ِقاَرِِفل  َْنبُدـْنَی  ِءاَُکْبلا َو  یَلَع  َنْدَـعاَسَتَی  ُهُمرح  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ِلوُسَّرلا ُتاََنب  َنجَرَخ  ( 1
اَِنب ُْمتْرَرَم  اَم  الِإ  ِهَّللا  ِّقَِحب  َْنُلق  ِهَّلِّذلا َو  ِرْسَأ  ِیف  اَیاَبَس  َنیِشْمَی  ٍتاَیِکَاب  ٍتاَِیفاَح  ٍتاَبَّلَسُم  َرِساَوَح  َنْجَرَخَف  َراَّنلا  اَهِیف  اُولَعْـشَأ  ِهَْمیَْخلا َو  َنِم 

اَّمَلَف مالسلا ) هیلع  ) ِْنیَسُْحلا ِعَرْصَم  یَلَع 

25 ص :

ص60. ج45 ، راونالاراحب ، - . 1

؟ نزح ای  رورس  زور  www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 116زکرم  هحفص 36 

www.ebnearabi.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16939/AKS BARNAMEH/#content_note_25_1
http://www.ghaemiyeh.com


ُبُدـْنَت َیِه  و  مالـسلا ) اـمهیلع  ) ٍِّیلَع َْتِنب  َبَْنیَز  یَْـسنَأ  ـال  ِهَّللا  َوَف  ُّيِواَّرلا  َلاَـق  َّنُهَهوُـجُو و  َْنبَرَـض  َنْحِـص َو  یَْلتَْقلا  َیلِإ  ُهَوْـسِّنلا  َرَظَن 
ُعَّطَقُم ِءاَمِّدلِاب  ٌلَّمَُرم  ٌْنیَسُح  اَذَه  ِءاَمَّسلا  ُِکیلَم  َْکیَلَع  یَّلَص  ْهاَدَّمَُحم  او  ٍبِیئَک  ٍْبلَق  ٍنیِزَح َو  ٍتْوَِصب  يِداَُنت  َو  مالـسلا ) هیلع  ) َْنیَـسُْحلا

؛(1) اَیاَبَس َُکتاََنب  ِءاَضْعَْألا َو 

هب یگمه  دـندمآ و  نوریب  اه  همیخ  زا  مرح  لها  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ نارتخد  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس تداهـش  زا  دـعب 
نانز دندیـشک ، شتآ  هب  ار  اه  همیخو  دـندرک  نوریب  اه  همیخ  زا  نانز  یقاب  سپـس  دـنتخادرپ  ناشنازیزع  يارب  ییارـس  هیثرم  هیرگ و 

نادبا هب  ناشنامشچ  هک  یماگنه  دیهد  روبع  ار  ام  هاگلتق  زا  ادخ  هب  ار  امش  دنتفگ  دنداتفا  هار  هب  نانک  هیرگ  هنهرب  ياپ  اب  هدش  ریـسا 
امهیلع ) یلع رتخد  بنیز  منک  یمن  شومارف  دنگوس  ادخ  هب  دـیوگ : یم  يوار  دـندز  یم  شیوخ  تروص  هب  نانک  دایرف  داتفا  ادـهش 

دورد ربمایپ  يا  ياو  درک  یم  ییارس  هیثرم  شیوخ  ردارب  يارب  كانمغ  نوزحم و  ییادص  رادغاد و  نازوس و  یبلق  اب  هک  ار  مالسلا )
.دنا هدش  ریسا  تنارتخد  هعطق ، هعطق  شندب  ياضعا  هتشغآ ، نوخ  هب  تسوت  نیسح  نیا  داب ، وت  رب  نامسآ  ناگتشرف 

( مالسلا هیلع  ) داجس ماما  هودنا  مغ و 

یَلَع ٌبُوبکَم  ِنیَـسُحلا  ُنب  ُِّیلَع  ّیِخأ  اَهِیف و  اَم  تَبُِهن َو  دَـق  َیِه  الإ َو  ِهَمیَخلا  َیلإ  اَـنعَجَر  اَـمَف  مالـسلا ...) اـهیلع  ) يَرغُّصلا َهَمِطاـف  نَع 
ِهیَلَع َو یِکبَن  اَنلَعَجَف  ِماَقسألا  ِشَطَعلا َو  ِعوُجلا َو  ِهَرثَک  نِم  َسُولُجلا  ُقیُطی  ِهِهجَو ال 
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؛(1) اَنیَلَع یِکبَی 

تراغ هب  هدوب  همیخ  رد  هچ  نآ  میدـید  میتشگرب  همیخ  هب  هک  یماگنه  دومرف : اروشاع  عیاقو  لقن  رد  مالـسلا ) اهیلع  ) يرغـص همطاـف 
نتـسشن ناوت  یگنـشت  یگنـسرگ و  يرامیب و  تّدـش  زا  وا  تسا  هداتفا  نیمز  رب  تروص  هب  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  مردارب  هتفر و 

.میدرک یم  هیرگ  وا  رب  ام  تسیرگ و  یم  ام  رب  وا  .تشادن 

(2)، درک هیرگ  لاس  لهچ  شردپ  رب  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  دومرف : هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا 

شلباقم رد  ار  نآ  دروآ  یم  یندیـشون  اذغ و  راطفا  عقوم  رد  شمالغ  هک  یماگنه  درک  یم  تدابع  اهبـش  تفرگ و  یم  هزور  اهزور 
دندناسر و تداهش  هب  هنشت  هنسرگ و  ار  ربمایپ  دنزرف  : دومرف یم  مالسلا ) هیلع  ) ماما .دیروخب  نم  يالوم  يا  تفگ : یم  دراذگ و  یم 

طولخم ناشکشا  اب  مه  یندیشون  تشگ و  یم  هتخیمآ  ناشنامشچ  کشا  زا  اذغ  هک  نیا  ات  درک  یم  هیرگ  دومرف و  یم  ررکم  ار  نیا 
.تفر ایند  زا  هک  نیا  ات  دوب  هنوگ  نیا  هتسویپ  دش و  یم 

کی رب  متفر  ترـضح  لابند  هب  زین  نم  دـنتفر و  ارحـص  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما يزور  دـنک  یم  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماـما  مـالغ 
ای کل  تدجـس  اقح  اقح  هللا  ّالإ  هلإ  ال  : » دومرف هبترم  رازه  مداد و  شوگ  ار  شا  هیرگ  هلان و  مداتـسیا  دندرک  هدجـس  ینـشخ  گنس 

تشاد و یم  رب  هدجس  زا  رس  سپس  اقیدصت » انامیإ و  اقر و  ادبعت و  ّبر 
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امش هیرگ  دسرب و  نایاپ  هب  امش  نزح  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ  نم  ياقآ  يا  متفگ  دوب  سیخ  ناشنامـشچ  کشا  زا  شتروص  نساحم و 
دنوادخ تشاد  رسپ  هدزاود  هک  دوب  يربمایپ  میهاربا  نب  قاحـسا  نب  بوقعی  انامه  وت  رب  ياو  دندومرف : مالـسلا ) هیلع  ) ماما دوش ؟ مک 
شرـسپ یلاح  رد  دش  انیبان  شمـشچ  تشگ و  هدیمخمغ  زا  شرمک  دش و  دیفـس  نزح  زا  شرـس  يوم  درک  ناهنپ  ار  اه  نآ  زا  یکی 

دندوب هدیـسر  تداهـش  هب  هداتفا و  نیمز  يور  رب  هک  یلاح  رد  مداد  تسد  زا  ار  متیب  لها  زا  رفن  هدفه  ردارب و  ردپ ، نم  دوب و  هدـنز 
(1) ؟! ددرگ مک  ما  هیرگ  هدش و  مامت  منزح  هنوگچ 

( مالسلا هیلع  ) رقاب ماما  نزح 

: ُهلوَق هَّیمیِملا  َغََلب  اَمَّلَف  ُهَدَشنأ  ًالَیل و  َُهل  َنِذأَف  مالسلا ) امهیلع  ) ِْنیَسُْحلا ِْنب  ِِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  ٍٍرَفْعَج  ابَأ  یَتأَف  َهَنیدَملا  ُتیَمُکلا  َمِدَق 

ِفَّطلاب ٌلیتق  و 

مِهیف َرِدوُغ 

ٍماغَط ٍهَّمأ َو  ِءاغوَغ  َنیب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  اَم  ََکل  ْنَِکل  ُْهنِم  َكاَْنیَطْعََأل  ٌلاَم  اَنَدـْنِع  َّنأ  َْول  ُْتیَمُک  اَـی  َلاَـق : َو  مالـسلا ) هیلع  ) ٍرَفعَج ُوبأ  یََکب 
(2) («. مالسلا مهیلع  ) ِتیَبلا َلهأ  اَّنَع  َْتَببَذ  اَم  ِسُدُْقلا  ِحوُِرب  ًادَّیَُؤم  َتلِز  ال   » ٍِتباَث ِْنب  َناَّسَِحل 

نآ دزنار  شیوخ  راعـشا  وا  دورب ، ترـضح  دزن  ماگنه  بش  هک  تفای  هزاجا  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  بناج  زا  دـمآ  هنیدـم  هب  تیمک 
نیب هک  تساهنآ  زا  البرک  دیهش  و  هک : دیسر  شا  هیمیم  زا  تیب  نیا  هب  هک  یماگنه  درک  تئارق  ترضح 
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یلام ام  دزن  رگا  تیمک ! يا  دومرف  سپس  داتفا  هیرگ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  تشگ ) دیهـش  و   ) دش تنایخ  وا  هب  هیام  ورف  یهورگ 
سدـقلا حور  بناج  زا  هشیمه  دومرف : ناسح  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هک  دـشاب  ناـمه  وت  شاداـپ  یلو  میداد  یم  وت  هب  دوب 

.ییامن عافد  تیب  لها  ام  زا  هک  یمادام  یشاب  دیوم 

( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  هیرگ 

: دیوگ یم  نانس  نب  هللا  دبع 

ُهُعُومُد ِنْزُْحلا َو  َرِهاَظ  ِنْوَّللا  َفِساَـک  ُُهْتیَْفلَأَـف  َءاَروُشاَـع  ِمْوَی  ِیف  مالـسلا ) اـمهیلع  ) ٍدَّمَُحم ِْنب  ِرَفْعَج  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  يِدِّیَـس  یَلَع  ُْتلَخَد 
؛(1) هِعُومُِدب ُُهتَیِْحل  ْتَّلَضْخا  یَّتَح  مالسلا ) هیلع  ) ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  یََکب  َو  ِِطقاَسَتُْملا ...  ُِؤلْؤُّللاَک  ِْهیَْنیَع  ْنِم  ُرِدَْحنَت 

، هتشگ بلاغ  ترضحرب  هودنا  نزح و  هدیرپ ، ترضح  گنر  مدید  مدیـسر ، مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  كرابم  رـضحم  اروشاع  زور 
.دش ُرپ  شنامشچ  کشا  زا  شکرابم  نساحم  هک  تسیرگ  ردقنآ  دیراب  یم  کشا  ؤلؤل  دننام  ترضح  نامشچ  زا 

هیلع ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َِیئُرَف  ُّطَق  ٍمْوَی  ِیف  مالـسلا ) امهیلع  ) ٍدَّمَُحم ِْنب  ِرَفْعَج  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  َدـْنِع  مالـسلا ) امهیلع  ) ٍِّیلَع ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  َرِکُذ  اَـم 
؛(2) ِْلیَّللا َیلِإ  ُّطَق  ًامِّسَبَتُم  ِمْوَْیلا  َِکلَذ  ِیف  مالسلا )

يزور رد  مالسلا ]) هیلع  ) قداص ماما  ( ] مالـسلا امهیلع  ) دّمحم نب  رفعج  هَّللا  دبع  یبا  دزن  مالـسلا ) امهیلع  ) یلع نب  نیـسح  دای  زگره 
.دندشن هدید  نادنخ  مسبتم و  بش  ات  بانج  نآ  زور  نآ  رد  هک  نآ  رگم  دشن  هدرب 

َُّمث ِهِعُومُِدب  ُهاَْنیَع  ْتَقَرْوَرْغا  َرَبْعَتْسا َو  ِدَق  ُُهْتیَأَر  َُهبِرَش  اَّمَلَف  َءاَْملا  یَقْسَتْسا  ِذِإ  مالسلا ) هیلع  ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  َْدنِع  ُْتنُک  َلاَق : ِّیِّقَّرلا  َدُواَد  ْنَع 
(3) ؛) مالسلا هیلع  ) ِْنیَسُْحلا َِلتاَق  ُهَّللا  َنََعل  ُدُواَد  اَی  ِیل  َلاَق 
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(1) ؛) مالسلا هیلع  ) َْنیَسُْحلا ُتْرَکَذ  الِإًادِرَاب  ًءاَم  ُْتبِرَش  اَم  یِّنِإ  ِْشیَْعِلل  مالسلا ) هیلع  ) ِْنیَسُْحلا َرْکِذ  َصَْغنَأ  اَمَف  ِرِداصَملا : ِضَعب  ِیف  َدازَو 

کشا زا  ُرپ  ترضح  نامشچ  تسیرگ  سپس  دیـشون و  درک و  بلط  بآ  مدوب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  دزن  دیوگ : یم  یقر  دوواد 
(. مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  لتاق  رب  ادخ  تنعل  دوواد  يا  دومرف : سپس  دوب  هدش 

مشونب و يدرس  بآ  نم  هک  دوش  یمن  دنک ، یم  ردکم  ار  ناسنا  شیع  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  دای  هدش : هفاضا  رداصم  یـضعب  رد 
.منکن دای  ار  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 

( مالسلا هیلع  ) مظاک ماما  هودنا 

ُْهنِم َیِضْمَی  یَّتَح  ِْهیَلَع  ُِبْلغَت  َُهباَئِْکلا  َِتناَک  ًاکِحاَض َو  يَُری  َال  ِمَّرَحُْملا  ُرْهَش  َلَخَد  اَذِإ  مالسلا ) هیلع  ) ِیبَأ َناَک  مالـسلا :) هیلع  ) اضرلا لاق 
هیلع ) ُْنیَـسُْحلا ِهِیف  َلـُِتق  يِذَّلا  ُمْوَْیلا  َوُه  ُلوُقَی  ِِهئاَُـکب َو  ِِهنْزُح َو  ِِهتَبیِـصُم َو  َمْوَـی  ُمْوَْـیلا  َکـِلَذ  َناَـک  ِرِـشاَْعلا  ُمْوَـی  َناَـک  اَذِإَـف  ٍماَّیَأ  ُهَرَـشَع 

(2) ؛) مالسلا

مغ و تبیصم ، زور  اروشاع )  ) مهد زور  اما  دوب  بلاغ  وا  رب  هودناو  نزح  زور  هد  ات  دش و  یمن  هدید  نادنخ  مردپ  مرحم  هام  دورو  اب 
.دوب ناشیا  هیرگ 

( مالسلا هیلع  ) اضر ماما  يرادازع 

ِْنب ِِّیلَع  َيالْوَم  يِدِّیَس َو  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَق : ُّیِعاَزُْخلا  ٌِلبْعِد  یَکَح 
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ِیل َلاَق  ًالِبْقُم  ِینآَر  اَّمَلَف  ِِهلْوَح  ْنِم  ُُهباَحْصَأ  ِبِیئَْکلا َو  ِنیِزَْحلا  َهَْسلِج  ًاِسلاَج  ُُهْتیَأَرَف  ِماَّیَألا  ِهِذَه  ِْلثِم  ِیف  مالـسلا ) امهیلع  ) اَضِّرلا یَـسُوم 
ْنَأ ُّبِحُأ  ُِلبْعِد  اَی  ِیل  َلاَق  َُّمث  ِِهِبناَج  َیلِإ  ِینَـسَلْجَأ  ِهِِسلْجَم َو  ِیف  ِیل  َعَّسَو  ُهَّنِإ  َُّمث  ِِهناَِسل  ِهِدَِـیب َو  اَنِرِـصاَِنب  ًاـبَحْرَم  ُلـِبْعِد  اَـی  َکـِب  ًاـبَحْرَم 
ْنَم ُِلبْعِد  اَی  َهَّیَمُأ  ِیَنب  ًاصوُصُخ  اَِنئاَدـْعَأ  یَلَع  َْتناَک  ٍروُرُـس  َماَّیَأ  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  اَْنیَلَع  َْتناَک  ٍنْزُح  َماَّیَأ  َماَّیَـألا  ِهِذَـه  َّنِإَـف  ًاْرعِـش  ِینَدِْـشُنت 

اَِنئاَدـْعَأ ْنِم  اََنباَصَأ  اَِمل  یََکب  اَِـنباَصُم َو  یَلَع  ُهاَْـنیَع  ْتَفَرَذ  ْنَم  ُلـِبْعِد  اَـی  ِهَّللا  یَلَع  ُهُرْجَأ  َناَـک  ًادِـحاَو  َْول  اَِـنباَصُم َو  یَلَع  یَْکبَأ  یََکب َو 
َبَرَض َضَهَن َو  مالسلا ) هیلع  ) ُهَّنِإ َُّمث  َهَّتَْبلا  َُهبُونُذ  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  ِْنیَـسُْحلا  َيِّدَج  ِباَصُم  یَلَع  یََکب  ْنَم  ُِلبْعِد  اَی  اَِنتَْرمُز  ِیف  اَنَعَم  ُهَّللا  ُهَرَـشَح 

اَی ِیل  َلاَق  ََّیلِإ َو  َتَفَْتلا  َُّمث  مالسلا ) هیلع  ) ِْنیَسُْحلا ُمِهِّدَج  ِباَصُم  یَلَع  اوُْکبَِیل  ِْرتِّسلا  ِءاَرَو  ْنِم  ِِهْتَیب  َلْهَأ  َسَلْجَأ  ِهِمَرُح َو  َْنَیب  اَنَْنَیب َو  ًاْرتِس 
دزن مایا  نیا  لثم  دـیوگ : یم  لبعد  ؛(1) ْتعَطَتْـسا اَم  اَنِرْـصَن  ْنَع  ْرِّصَُقت  الَف  ًاّیَح  َْتمُد  اَم  اَنُحِداَم  اَنُرِـصاَن َو  َْتنَأَف  َْنیَـسُْحلا  ِثْرا  ُِلبْعِد 
دمآ شوخ  نم  هب  دـندوب ، هتـسشن  كانهودـنا  نوزحم و  باحـصا  عمج  رد  ترـضح  متفر  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  میـالوم  رورس و 

تـسود دومرف : دناشن و  شیوخ  رانک  رد  ارم  دـنک  یم  يرای  ار  ام  شیوخ  نابز  تسد و  اب  هک  ام  روای  هب  ابحرم  دـندومرف : دـنتفگ و 
.تسا هیما  ینب  صوصخ  هب  ام  نانمشد  رورس  و  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ام  نزح  مایا  هک  یناوخب  يرعش  میارب  مراد 
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هک یمـشچ  ره  لبعد ! يا  .تسادخ  رب  وا  شاداپ  ار  رفن  کی  رگا  یتح  دـنایرگب  دـیرگب و  ام  بئاصم  رد  هک  یمـشچ  ره  لبعد ! يا 
رد سک  ره  لبعد ! يا  .دـنک  روشحم  ام  اب  ار  وا  ادـخ  هدـمآ ، ام  رـس  رب  نانمـشد  زا  هچ  نآ  رب  دـیرگب  دزیرب و  کشا  ام  بئاصم  رد 

.دزرمایب ار  وا  ناهانگ  امتح  ادخ  دیرگب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  مّدج  بئاصم 

يارب لبعد  يا  دومرف : سپس  دنیرگب  دنریگ و  رارق  نآ  تشپ  شا  هداوناخات  درک  بصن  يا  هدرپ  دش و  دنلب  مالسلا ) هیلع  ) ماما سپس 
چیه زا  ام  يرای  رد  یناوت  یم  ات  يراد  نت  رد  ناج  ات  یتسه  اـم  حداـم  رواـی و  وت  هک  نک  ییارـس  هیثرم  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما 

.نکن یهاتوک  نکم  غیرد  یششوک 

اَْنتَثَرْوَأ ٍءاََلب َو  ٍبْرَک َو  ِضْرَِأب  اَنَزیِزَع  َّلَذَأ  اَنَعُومُد َو  َلَبْـسَأ  اَنَنوُفُج َو  َحَْرقَأ  مالـسلا ) هیلع  ) ِْنیَـسُْحلا َمْوَی  َّنِإ  مالـسلا :) هیلع  ) اـضرلا لاـق 
؛(1) ءاَضِْقنالا ِمْوَی  َیلِإ  َءالَْبلا  َبْرَْکلا َو 

الب برک و  نیمزرـس  رد  ام  نازیزع  .تخاس  يراج  ار  ام  کشا  درک ، مخز  ار  مشچ  کلپ  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  تبیـصم  زور 
.تشاذگ ياج  رب  يدبا  تبیصم  يراتفرگ و  ام  يارب  دومن  راوخ 

اروشاع زور  رد  هعیش  هفیظو 

ُهَْدنِع َّلَظَی  یَّتَح  ِمَّرَحُْملا ، َنِم  َءاَروُشاَع  َمْوَی  مالسلا ) هیلع  ) َْنیَسُْحلا َراَز  ْنَم  َلاَق : مالـسلا ) هیلع  ) ِِرقاَْبلا ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینَهُْجلا  ٍِکلاَم  ْنَع 
ُُرمْأَی ِهیِْکبَی َو  َو  مالـسلا ) هیلع  ) َْنیَـسُْحلا ِبُدـْنَْیل  َُّمث...ُمْوَْیلا  َِکلَذ  َناَک  اَذِإ  ...هَّجِح  ِْفلَأ  ْیَْفلَأ  ِباَوَِثب  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  َیلاَـعَت  َهَّللا  َیَِقل  ًاـیِکَاب 

ِهِراَد ِیف  ُمیُِقی  ِْهیَلَع َو  ِءاَُکْبلِاب  ِهِراَد  ِیف  ْنَم 
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ُْتُلق مالسلا ...) هیلع  ) ِْنیَسُْحلا ِباَصُِمب  ًاضَْعب  ْمُهُـضَْعب  ِّزَُعْیل  ِتُوُیْبلا َو  ِیف  ًاضَْعب  ْمُهُـضَْعب  ِءاَُکْبلِاب  َنْوَقالَتَی  ِْهیَلَع َو  ِعَزَْجلا  ِراَهْظِِإب  ُهَتَبیِـصُم 
(1) ؛) مالسلا هیلع  ) ِْنیَسُْحلِاب اَِنباَصُِمب  اَنَروُجُأ  ُهَّللا  َمَّظَع  َنُولوُقَی  َلاَق  ًاضَْعب  ْمُهُضَْعب  يِّزَُعی  َْفیَکَف 

ترایز اروشاع  زور  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  سکره  هدش : تیاور  اروشاع  زور  لامعا  نمـض  رد  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا 
رد ...دنهد  یم  وا  هب  ّجح  رازه  رازه  باوث  هک  یلاح  رد  دنک  یم  تاقالم  ار  دنوادخ  تمایق  زور  رد  دشاب  نایرگ  هک  يروط  هب  دنک 

هیرگ هک  دـهد  روتـسد  زین  دنتـسه  وا  هناخ  رد  هک  یناسک  هب  دـنک و  هیرگ  ییارـس و  هحون  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  يارب  زور  نآ 
رد ار  رگیدکی  دنور و  اه  هناخ  رد  رگیدکی  تاقالم  هب  هیرگ  اب  دنیامن  یبات  یب  ترضح  نآ  رب  دننک و  اپ  هب  ازع  شا  هناخ  رد  دننک ،
هب میظع  شاداپ  ادخ  دنیوگب : دومرف  دنهد  تیلست  ازع  رد  ار  رگیدکی  هنوگچ  متفگ  .دنهد  تیلست  ( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  تبیـصم 

(. مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  تبیصم  رد  دنک  تیانع  ام 

َفِـساَک ُُهْتیَْفلَأَف  َءاَروُشاَع ، ِمْوَی  ِیف  مالـسلا ) امهیلع  ) ٍدَّمَُحم ِْنب  ِرَفْعَج  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  يِدِّیَـس  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَـق : ٍناَنِـس ، ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع 
َلاَقَف َْکیَْنیَع ، ُهَّللا  یَْکبَأ  َال  َكُؤاَُکب  َّمِم  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  ُْتلُقَف : ِِطقاَسَتُْملا ، ُِؤلْؤُّللاَک  ِْهیَْنیَع  ْنِم  ُرِدَْـحنَت  ُهُعُومُد  َو  ِنْزُْحلا ، َرِهاَـظ  ِنْوَّللا ،

؛ ِمْوَْیلا اَذَه  ِْلثِم  ِیف  َِلُتق  مالسلا ) امهیلع  ) ٍِّیلَع َْنب  َْنیَسُْحلا  َّنَأ  َتِْملَع  اَمَأ  َْتنَأ ، ٍهَْلفَغ  ِیف  َأ َو  ِیل :

وا رد  هودنا  نزح و  هدیرپ ، ترضح  نآ  گنر  مدید  مدیسر ، مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  تمدخ  اروشاع  زور  دیوگ : یم  نانس  هللادبع 
زا تسا و  راکشآ 
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دنکن ادخ  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ رسپ  يا  مدرک  ضرع  .دراب  یم  کشا  ؤلؤل  دننام  ترـضح  نآ  نامـشچ 
یََکب َو  َلاَق : ....تسا  مالسلا ) امهیلع  ) یلع نب  نیسح  تداهش  زور  یناد  یمن  یلفاغ ؟ ایآ  دندومرف : ترضح  .دوش  نایرگ  تنامـشچ 
ٍهَرِهاَط ٍباَِیث  َیلِإ  َدِـمْعَت  ْنَأ  ِمْوَْیلا  اَذَـه  ِیف  ِِهب  ِیتْأَت  اَم  َلَْـضفَأ  َّنِإ  ...َلاَـق  َُّمث  ِهِعُومُدـِب  ُُهتَیِْحل  ْتَّلَـضْخا  یَّتَح  مالـسلا ) هیلع  ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ 

...ٍتاَعَکَر ََعبْرَأ  یِّلَُصتَف  ...ِِبئاَصَْملا  ِباَحْصَأ  ِهَْئیَهَک  َْکیَعاَرِذ  ْنَع  ُفِشْکَت  َكَراَرْزَأ َو  ُلِّلَُحت  َلاَق  ُبُّلَسَّتلا  اَم  َلاَق َو  َبَّلَسَتَت  اَهَـسَْبلَتَف َو 
؛(1) نْزُْحلا َُهبآَْکلا َو  َِکلَذ  ِیف  َْکیَلَع  ْنُکَْیل  َو 

تسا نیا  اروشاع  زور  رد  راک  نیرت  تلیـضف  اب  دومرف : ...دش  ُرپ  شنامـشچ  کشا  زا  شکرابم  نساحم  هک  تسیرگ  ردق  نآ  سپس 
راکـشآ ار  دعاس  جنرآ و  دـینک ، زاب  ار  سابل )  ) ياه همکد  دومرف : هچ ؟ ینعی  ّبلـست  متفگ  ینک ، ّبلـست  یـشوپب و  كاپ  سابل  هک 

.تسا مزال  زور  نآ  رد  هودنا  نزح و  وت  رب  دیناوخب و  زامن  تعکر  راهچ  ...تبیصم  نابحاص  دننام  ینزب ] الاب  ار  نیتسآ   ] دینک

( مالسلا مهیلع  ) همئا ربمایپ و  هریس  نایب 

مهیلع ) نیموصعم هک  نیا  اب  تسا  هدوب  ناحلاص  ناـگرزب و  رب  هودـنا  نزح و  هیرگ و  رب  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا ربماـیپ و  شور  هریس و 
تفرعم تمایق  خزرب و  ملاع  رد  نانآ  یلاع  تاماقم  هب  .دنتـسناد و  یم  ار  ناگتفای  تاـفو  ادهـش و  يـالاو  هاـگیاج  یبوخ  هب  ( مالـسلا

.دنتشاد
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(: مالسلا اهیلع  ) ارهز ترضح  تداهش  رد  نینمؤملاریما  _ 1

(1) .هیّدخ یلع  هعومد  لسرأف  نزحلا  هب  جاه  ربقلا  بارت  نم  هدی  ضفن  اّملف  اهربق  عضوم  یفع  اهنفد و 

: دوب نینچ  نیا  رتشا  کلام  تداهش  رد  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما _ 2

لثم یلع  ...کـلام  رد  لاـق هللا  مث  هیلع  فسأـتی  فهلتی و  هاندـجوف  رتشـألا  توم  هغلب  نیح  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملا ریمأ  یلع  اـْنلَخَد 
(2) .یکاوبلا کبتلف  کلام 

ول : » دومرف هکنانچ  دندوب  هاگآ  الماک  رتشا  کلام  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ رتخد  یلاع  تاجرد  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
یم مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  _ 3 .دـندوب نایرگ  نوزحم و  ناراوگرزب  نآ  يارب  لاح  نیا  اب  یلو   (3)« انیقی تددزا  ام  ءاطغلا  فشک 

: دیامرف

هؤاکب رثک  هتیب  لخد  اذإ  ناک  هثراح  نب  دـیز  و  مالـسلا ،) هیلع  ) بلاط یبأ  نب  رفعج  هافو  هتءاج  نیح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) یبنلا ّنإ 
(4) .اعیمج ابهذف  یناسناؤی  یناثدحی و  اناک  لوقی  اّدج و  امهیلع 

: میهاربا شدنزرف  تافو  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ نزح  _ 4

هللا یلص  ) یبنلا لاق  مث  عومدلاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  نیع  تلمه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  نبا  میهاربإ  تام  امّلف 
ام لوقن  بلقلا و ال  نزحی  نیعلا و  عمدت  هلآ ) هیلع و 
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(1) .نونوزحمل میهاربإ  ای  کب  ّانإ  برلا و  طخسی 

: دندوب نایرگ  ترضح  نآ  رتخد  هیقر  تافو  ماگنه  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ و  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز ترضح  _ 5

نوعظم و نب  نامثع  حلاصلا ، انفلسب  یقحلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) هللا لوسر  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  هنبا  هیقر  تتام  اّمل 
امئاق هبوثب  هاقلتی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  ربقلا و  یفاهعومد  ردـحنت  ربقلا  ریفـش  یلع  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف لاـق و  هباحـصأ 

(2)  . ...وعدی

: دندوب نایرگ  زور  بش و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ زا  دعب  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف ترضح  _ 6

یلإ اوـلبقأ  هنیدـملا و  لـهأ  خویـش  عـمتجا  اـهترفز و  دـهت أ  ـال  اـهتعمد و  أَـقْرَت  ـال  یه  اـهراهن و  اـهلیل و  لـیوعلا  ءاـکبلاب و  تذـخأ 
لیللا یف  مونلاب  أنهتی  اّنم  دـحأ  الف  راهنلا  لیللا و  یکبت  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف ّنإ  نسحلا  اـبأ  اـی  هل  اولاـقف  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریمأ

(3) .اراهن وأ  الیل  یکبت  نأ  امإ  اهلأست  نأ  كربخن  انإ  انشیاعم و  بلط  انلاغشأ و  یلع  رارق  انل  راهنلاب  انشرف و ال  یلع 
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؟ تسیک زا  اروشاع  زور  يداش  هدیا 

موی راـص  فیک  هللا  لوسر  نبا  اـی  مالـسلا ) هیلع  ) قداـصلا دّـمحم  نب  رفعج  هللا  دـبع  یبـأل  تلق  لاـق : یمـشاهلا  لـضفلا  نب  هللا  دـبع 
هیلع ) نیـسحلا موی  نإ  لاقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  هیف  ضبق  يذـلا  مویلا  نود  ءاکب  عزج و  مغ و  هبیـصم و  موی  ءاروشاـع 

...مایألا رئاس  عیمج  نم  هبیصم  مظعأ  مالسلا )

ماشلاب سانلا  بّرقت  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا لتق  اّمل  لاق  مث  مالـسلا ) هیلع  ) یکبف هکرب ؟ موی  ءاروشاع  موی  هماعلا  تمـس  فیکف  تلق :
هیف سانلا  لدعیل  هکرب  موی  هنأ  مویلا و  اذه  رمأ  هل  اوعـضو  امم  ناکف  لاومألا  نم  زئاوجلا  هیلع  اوذخأ  رابخألا و  هل  اوعـضوف  دیزی  یلإ 

؛(1) نزحلا هبیصملا و  ءاکبلا و  عزجلا و  نم 

تداهـش زور  تسا و  هیرگ  یبات و  یب  مغ و  تبیـصم ، زور  اروشاع  ارچ  ربمایپ ! رـسپ  يا  دیـسرپ : مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يوار 
تبیصم مایا  همه  زا  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  تداهـش  زور  دندومرف : مالـسلا ) هیلع  ) ماما تسین  نینچ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ

یمالک نمـض  رد  دـنداتفا و  هیرگ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما ؟ دـنناد یم  كراـبم  يزور  ار  اروشاـع  هّماـع  ارچ  دیـسرپ  ...تسا  رت  میظع 
یب زا  ار  مدرم  ات  تسا  تکرب  زور  اروشاع  هک  دـندرک  لعج  ار  یتایاور  وا  زا  شاداپ  نتفرگ  دـیزی  هب  بّرقت  يارب  نایماش  دـندومرف :

.دنرادزاب هودنا  نزح و  تبیصم ، هیرگ ، یبات ،

: میناوخ یم  اروشاع  زور  رد 

هللا تاولص  نیسحلا  مهلتقب  ناورم  لآ  دایز و  لآ  هب  تحرف  موی  اذه  و 
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(1) .باذعلا نعللا و  مهیلع  فعاضف  مهللا  هیلع 

( مالسلا هیلع  ) مساق ترضح  نخس  مود : هیجوت 

: دسیون یم  یلیکو  ياقآ 

رد ناشیا  تسا ؟ هنوگچ  وت  دید  زا  گرم  ناج  مساق  : » دندیسرپ مالسلا ) هیلع  ) مساق ترضح  زا  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس ترـضح 
نوزحم و ناسناتـسا  رت  نیریـش  لـسع  زا  هک  تداهـش  تبرـش  ندیـشون  اـب  تـسا  نـشور  لـسعلا » نـم  یلحأ  دـندرک : ضرع  خـساپ 

(2) .دوش یمن  نیگهودنا 

رما نیا  نوچ  دیامن  اروشاع  زور  رد  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  رورس  يداش  رب  تلالد  هک  دینک  لالدتـسا  یتیاور  هب  دیاب  امـش  خساپ :
تسا لسع  زا  رت  نیریش  مالسلا ) هیلع  ) مساق ترضح  دزن  رد  گرم  تداهش و  هک  دنک  یم  تلالد  طقف  تیاور  نیا  تسامش  ياعدم 

دنک و یمن  اروشاع  زور  رد  ناشیا  رورس  يداش و  رب  یتلالد  هنوگ  چیه  تسا و  هنوگ  نیا  تداهش  هب  تبسن  ترـضح  نآ  هاگدید  و 
اروشاع زور  رد  هک  تسا  یفّلکم  تسا  ثحب  دروم  هچ  نآ  نوچ  دنوش  یم  جراخ  ثحب  لحم  زا  رگید  تداهش  تبرـش  ندیـشون  اب 
ترـضح يداـش  زا  يرثا  چـیه  خـیرات  رد  .تسا و  هدیـسر  دـیواج  تشهب  هب  هدیـشون و  تداهـش  تبرـش  هک  یـسک  هن  تـسا  هدـنز 
فیـصوت هنوگ  نیا  مالـسلا ) هیلع  ) مساق ترـضح  لاح  لتقم  رد  هک  اصوصخ  دوش  یمن  هدـید  اروشاع  زور  رد  مالـسلا ) هیلع  ) مساـق

: هدش

اَّمَلَف َُملُحلا  ُغلبَی  َمل  ٌریِغَصٌمالُغ  َوُه  َو  مالسلا ) هیلع  ) ِنَسَحلا ُنب  ُمِساَقلا  َجَرَخ ...  َُّمث 
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َیبأَف ِهَزَراَبُملا  ِیف  مالسلا ) هیلع  ) َنیَسُحلا َنَذأَتسا  َُّمث  اَمِهیَلَع  َیِشُغ  یَّتَح  ِناَیِکبَی  الَعَج  ُهَقَنَتعا َو  َزََرب  دَق  ِهَیلإ  مالـسلا ) هیلع  ) ُنیَـسُحلا َرَظَن 
؛(1) ِهیَّدَخ َیَلَع  ُلیِسَت  ُهُعُومُد  َجَرَخَف َو  َُهل  َنِذأ  یَّتَح  ِهیَلجِر  ِهیَدَی َو  ُلِّبَُقی  ُمالُغلا  ِلَزَی  مَلَف  َُهل  َنَذأَی  نأ  مالسلا ) هیلع  ) ُنیَسُحلا

ماما یماگنه  دوب ، هدیـسرن  غولب  نس  هب  هک  دوب  کچوک  يدـنزرف  هک  یلاـح  رد  دـش  جراـخ  مالـسلا ) هیلع  ) نسحلا نب  مساـق  سپس 
هک اج  نآ  ات  ندرک  هیرگ  هب  درک  عورش  دیشک و  شوغآ  رد  ار  وا  تسا ، هدش  گنج  هدامآ  هک  درک  هاگن  وا  هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح

، دومرف یم  عانتما  نداد  هزاجا  زا  نیسح  ماما  اما  تساوخ ، نتفر  نادیم  هزاجا  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  زا  مساق  سپس  تفر ، لاح  زا 
تـسناوت هک  درک  یعـس  ردق  نآ  تشاد و  نتفرگ  هزاجا  رد  یعـس  دوخ  يومع  ياپ  تسد و  زا  نتفرگ  هسوب  اب  مساق  هک  دوب  اج  نیا 

.دوب يراج  شیاه  هنوگرب  زا  شیاه  کشا  هک  یلاح  رد  تفر  نادیم  تمس  هب  سپ  دنک ، باجم  ار  ماما 

باحصا يداش  موس : هیجوت 

: دسیون یم  یلیکو  ياقآ 

ناشیا هب  هک  یتقو  دندومن  یم  یخوش  حازم و  يرگید  اب  اروشاع  زور  ای  بش  رد  ترـضح  باحـصا  ناگرزب  زا  یکی  هک  دیا  هدینش 
، ًّاباَش ًالْهَک َو ال  َلِطاَْبلا  ُْتبَبْحَأ  اَم  ِینَّنَأ  یِمُوق  َِملَع  ْدََقل  : » دنتفگ خساپ  رد  تسین  لطاب  هدـنخ و  نامز  نامز ، نیا  هک  دـندرک  ضارتعا 
؛ مدوب رازیب  لزه  هلطاـب و  روما  زا  يریپ  یناوج و  رد  نم  هک  دـنناد  یم  نم  موق  تفگ ]: ریرب  [ ؛ نُوقـال ُنَحن  اـِمب  ًرِـشبَتسُم  یِّنإ  نَِکل  َو 

(2) «. دش میهاوخ  وربور  نآ  اب  هک  تسا  يزیچ  نآ  هب  تبسن  ینامداش  رس  زا  نم  هدنخ  یلو 

اروشاع مایا  رد  ( مالـسلا مهیلع  ) موصعم ناماما  ریاس  و  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس نرح  هیرگ و  ینعی  موصعم  لعف  دوجو  اـب  یـسررب :
( مالـسلا مهیلع  ) تیب لها  هودنا  نزح و  زا  یکاح  یخیرات  تاشرازگ  ددعتم و  ثیداحا  .دسر  یمن  باحـصا  لعف  هب  لالدتـسا  تبون 

.دـننک يداش  اروشاـع  هعقاو  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) ربماـیپ نادـنزرف  ادهـشلادیس و  هدـشن  یـشرازگ  یتیاور  چـیه  رد  تسا  ماـیا  نآ  رد 
: دنک یم  تیاکح  هنوگ  نیا  اروشاع  بش  رد  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  نزح  هیرگ و  زا  تایاور 

ًاِّیلَع َو ِیبَأ  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ًادَّمَُحم يِّدَج  َهَعاَّسلا  ُْتیَأَر  یِّنِإ  ْهاَتْخُأ  اَی  َلاَقَف : َظَْقیَتْسا  َُّمث  َدَقَرَف  مالـسلا ) هیلع  ) ُْنیَـسُْحلا َسَلَج  َو 
َیِخَأ َهَمِطاَف َو  یِّمُأ 
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ُبَْنیَز ْتَمَطَلَف  يِواَّرلا : َلاَـق  ًادَـغ ؛ ِتاَـیاَوِّرلا  ِضَْعب  ِیف  ٍبیِرَق َو  ْنَع  اَْـنَیلِإ  ٌحـِئاَر  َکَّنِإ  مالـسلا ) هیلع  ) ُْنیَـسُح اَـی  َنُولوُقَی  ْمُه  َنَسَْحلا َو 
؛(1) ْتََکب ْتَحاَص َو  اَهَهْجَو َو 

یلع و مردپ  دمحم و  مدج  نالا  نیمه  مرهاوخ  دومرف : دـش و  رادـیب  سپـس  تفر  باوخب  تسـشن و  نیمز  رب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح
( ادرف  ) تایاورزا یـضعب  رد  يدوز و  نیمه  هب  نیـسح  يا  دـنتفگ : یم  یگمه  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  نسح  مردارب  همطاف و  مردام 

.درک دنلب  هیرگب  ادص  دز و  یم  دوخ  تروصب  یلیس  دینش  ار  نخس  نیا  هک  بنیز  ترضح  تفگ : يوار  .دمآ  یهاوخ  ام  دزن 

ِیبَأ َو   ... ِینُضِّرَُمت ُبَْنیَز  ِیتَّمَع  يِْدنِع  اَِهتَحِیبَص َو  ِیف  ِیبَأ  َِلُتق  ِیتَّلا  ِهَْلیَّللا  َْکِلت  ِیف  ٌِسلاَج  یِّنِإ  مالسلا ) امهیلع  ) ِْنیَسُْحلا ُْنب  ُِّیلَع  َلاَق 
: ُلوُقَی

ِلیِصَألا ِقاَرْشِإلِاب َو  ََکل  ْمَک  *** ٍلِیلَخ ْنِم  ََکل  ٍّفُأ  ُرْهَد  اَی 

اَّمَأ َلََزن َو  ْدَـق  َءالَْبلا  َّنَأ  ُتِْملَع  َتوُکُّسلا َو  ُْتمَِزل  اَُهتْدَدَرَف َو  ُهَْربَْعلا  َِیْنتَقَنَخَف  َداَرَأ  اَم  ُتِْملَع  اَُهتْمِهَف َو  یَّتَح  ًاثالَث  ْوَأ  ِْنیَتَّرَم  اَـهَداَعَأَف  ... 
یَّتَح ٌهَرِساَح  َیِه  اََهبَْوث َو  ُّرُجَت  ْتَبَثَو  ْنَأ  اَهَسْفَن  ِْکلْمَت  ْمَلَف  ُعَزَْجلا  ُهَّقِّرلا َو  ِءاَسِّنلا  ِنْأَش  ْنِم  ٌهَأَْرما َو  َیِه  ُْتعِمَس َو  اَم  ْتَعِمَس  اَّمَلَف  ِیتَّمَع 

ِکَْملِح َّنَبَهْذَـی  ْهَتْخُأ ال  اَی  اََهل  َلاَق  َو  مالـسلا ) هیلع  ) ُْنیَـسُْحلا اَْهَیلِإ  َرَظَنَف  ...َهاَیَْحلا  َِینَمَدـْعَأ  َتْوَْملا  َْتَیل  ْهـالُْکث  اَو  َْتلاَـق  ِْهَیلِإ َو  ْتَهَْتنا 
ًهَّیِـشْغَم ْتَّرَخ  ُْهتَّقَـش َو  اَِهْبیَج َو  َیلِإ  ْتَوَه  اَهَهْجَو َو  ْتَمََطل  َُّمث  ...َماََنل  ًـْالَیل  اَـطَْقلا  َكُِرت  َْول  َلاَـق  ِعُومُّدـلِاب َو  ُهاَْـنیَع  ْتَقَْرقَرَت  ُناَْـطیَّشلا َو 

؛(2) اَْهیَلَع

زین بنیز  ما  همع  دوب و  هتسشن  دش  هتشک  نآ  يادرف  مردپ  هکیبش  نآ  رد  نم  دیامرف  یم  مالـسلا ) امهیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  ترـضح 
: دناوخ یم  دهد ] یم  ایند  يرابتعا  یب  یئافو و  یب  زا  ربخ  هک  ار  راعشا   ] نیا مردپ  و  درکیم ... ، يراتسرپ  نم  زا  دوب و  نم  دزن 

یتشک ار  ناتسود  زور  بشرد و  ردقچ  وت ، یتسود  رب  راگزور ، يا  وت  رب  فا 

...

يراددوخ یلو  تفرگ  ارم  يولگ  هیرگ  سپ  متـسناد ، ار  ناشیا  دوصقم  نم  هک  نیا  اـت  تفرگ  رـس  زا  راـب  هس  اـی  ود  ار  راعـشا  نیا  و 
كزان لد  نانز  دوب و  نز  نوچ  دینش  مدوب  هدینش  نم  ار  هچ  نآ  یتقو  ما  همع  اما  و  هتشگ ، لزان  ءالب  متسناد  و  مدش ، شوماخ  هدرک 
دوخیب دوخ  زا  هک  یلاح  رد  زاب و  يور  رس و  اب  ناشک  نماد  تساوخرب و  اج  زا  دنک و  يراددوخ  تسناوتن  دنـشاب  یم  رت  بات  یب  و 

[ ماما ،... ] مدوبن هدـنز  دوب و  هدیـسر  نم  گرمـشاک  نم ) تبیـصم  يازع و  يا   ) هالکث او  تفگ : هدـیود  ترـضح  نآ  دزن  دوب  هدـش 
کـشا و  دومرف ] ار  نخـس  نیا  ، ] دـیابرن تتـسد  زا  ناطیـش  ار  تیئابیکـش  مرهاوـخ ، دوـمرف : هدرک  هاـگن  وا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح
ترضح  ] سپس .....دیباوخ  یم  هدوسآ )  ) دندراذگ یم  دوخ  لاح  هب  شا  هنایـشآ  رد  ار  اطق  غرم  رگا  دومرف : تفرگ و  ار  شنامـشچ 

.داتفا نیمز  رب  شوهیب  درک و  كاچ  نابیرگ  دز و  همطل  دز  تروص  هب  بنیز ]

( مالسلا هیلع  ) ادهـشلادیس باحـصا  رورـس  يداش و  هب  لالدتـسا  یلیکو  ياقآ  هک  مه  يدراوم  ریاس  خساپ  روکذم  بلطم  هب  هجوت  اب 
: دنا هتشون  .دیآ  یم  تسدب  دنا  هدرک 
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ار باحصا  لزانم  اروشاع  زور  بش و  رد  مالسلا ) اهیلع  ) ترضح هک  هدمآ  تایاور  رد 
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دیـسر و یم  یهلا  ياه  تمعننیا  هب  دـینک و  یم  روبع  نآ  زا  هک  یلپ  رگم  تسین  امـش  يارب  گرم  .دـنداد  ناشن  ناشیا  هب  تشهب  رد 
(1) .دنتفاتش یم  گرم  لابقتسا  هب  قوش  روش و  اب  یتشهب  ياه  تمعن  قوش  زا  ترضح  باحصا 

دـندرک و یمن  ساسحا  ار  هزین  ریـشمش و  تابرـض  تاحارج و  درد  هک  دوب  نینچ  ناـشلاح  ترـضح  باحـصا  تاـیاور  یخرب  قبط 
(2) .دنتخادرپ یم  دربن  هب  هدروآ و  نوریب  نت  زا  ار  هرز  یتح  تداهش  قوش  زا  یخرب 

هب مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس باحـصا  قایتشا  زا  یکاح  تایاور  هنوگ  نیا  هک  تسا  نیا  میهد  یم  هیجوت  نیا  هب  هک  يرگید  خـساپ 
چیه ناشیارب  اـیند  نیا  رگید  دـندرک  هدـهاشم  تشهب  رد  ار  دوخ  هاـگیاج  هک  یناـسک  تسا ، گرم  زا  ناـنآ  ندیـسارهن  تداـهش و 

رورـس هک  امـش  ياعدم  رب  یتلالد  چیه  روکذم  تیاور  دننک ، رفـس  دوخ  يدبا  هاگلزنم  هب  رتدوز  هچره  دنقاتـشم  درادن و  يا  هبذاج 
تداهش قوش  زا  باحصا  هک  میریذپب  ضرف  رب  هک  نآ  هوالع  درادن  تسا  مالسلا ) هیلع  ) ادهشلادیس تداهش  زا  دعب  نایفوص  يداشو 
يادهـش زا  دـعب  نایعیـش  هفیظو  دراد ، ار  شدوخ  صاخ  هفیظو  یـصخش  ره  نوچ  درادـن  نارگید  هب  یطبر  رما  نیا  دـندوب  ناـمداش 

ناشتداهـش زا  لبق  البرک  يادهـش  هچ  لاح  تسا  هدومرف  نییعت  ار  مکح  نیا  ناوارف  تایاور  هک  نانچ  تسا  متام  ازع و  هماقا  ـالبرک 
ار شدوخ  صاخ  مکح  یعوضوم  ره  نوچ  دـنک  یمن  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  نیبحم  هفیظو  رد  یتوافت  نیگمغ  ای  دـنا  هدوب  داـش 

.دراد
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( مالسلا هیلع  ) ربکا یلع  ترضح  نخس  مراهچ : هیجوت 

: دسیون یم  یلیکو  ياقآ 

نآ زا  سپ  هک  دناشون  یتبرـش  ارم  مدج  ناج  ردپ  : » دنداد ادن  تداهـش  لاح  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ربکا یلع  ترـضح  میا  هدینـش  اهراب 
(1) .دندرگ یم  نوزحم  ییاراوگ  تبرش  نینچندیشون  زا  سدقم  دوجو  نآ  ایآ  دش » مهاوخن  ماک  هنشت  زگره 

تبرـش دندرک  هماقا  هک  یلیلد  یلو  تسا  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس تداهـش  زا  دعب  نایفوص  يداش  یلیکو  ياقآ  ياعدـم  یـسررب :
!؟ دنراد رگیدکی  هب  یطبر  هچ  هجو  ود  نیا  تسا  مالسلا ) هیلع  ) ادهشلادیس تایح  لاح  رد  مالسلا ) هیلع  ) ربکا یلع  ترضح  ندیشون 

رما نیا  هداد  خر  مالسلا ) هیلع  ) ادهشلادیس تایح  نامز  رد  و  مالـسلا ) هیلع  ) ربکا یلع  ترـضح  تداهـش  ماگنه  رد  تبرـش  ندیـشون 
.درادن مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  تداهش  زا  دعب  اروشاع و  زور  رد  يداش  رب  یتلالد  هنوگ  چیه 

دندینش تداهش  ماگنه  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) ربکا یلع  ترـضح  نخـس  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس هک  نیا  اب  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 
ُماَلَّسلا َْکیَلَع  ْهاََتبَأ  اَی  يَداَنَف.دندرک  یم  يداش  تسیاب  یم  یلیکو  ياقآ  راتفگ  رب  انب  هک  یلاح  رد  دـندرک  هبدـن  هیرگ و  مه  زاب  یلو 

ِْهیَلَع َو َفَقَو  یَّتَح  مالـسلا ) هیلع  ) ُْنیَـسُْحلا َءاَجَف  َتاَمَف  هَقْهَـش  َقَهَـش  َُّمث  اَْنیَلَع  َموُدَْـقلا  ِلِّجَع  ََکل  ُلوُقَی  َماَلَّسلا َو  َكُؤِْرُقی  يِّدَـج  اَذَـه 
؛(2) هِّدَخ یَلَع  ُهَّدَخ  َعَضَو 

رتدوز هچ  ره  دیامرف  یم  دناسر و  یم  مالس  وت  رب  هک  تسا  مدج  نیا  وت  رب  مالس  مردپ ! دز  ادص  مالسلا ]) هیلع  ) ربکا یلع  ترـضح  ]
تروص رب  دوخ  تروص  تسشن و  شنیلاب  رب  ات  دمآ  مالسلا ) هیلع  ) نیسح .دیسر  تداهـش  هب  دروآ و  رب  يدنلب  دایرف  سپ  ایب ، ام  دزن 

.تشاذگ یلع 

42 ص :
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؛(1) ُءاَفَْعلا َكَدَْعب  اَْینُّدلا  یَلَع  ِلوُسَّرلا  ِهَمْرُح  ِكاَِهْتنا  یَلَع  ِهَّللا َو  یَلَع  ْمُهَأَرْجَأ  اَم  َكُولَتَق  ًامْوَق  ُهَّللا  َلَتَق  َلاَق  َو 

رس رب  كاخ  وت  زا  دعب  دنتشاد ، ربمغیپ  مارتحا  کته  ادخ و  هب  تبـسن  یتارج  هچ  دنتـشک  ار  وت  هک  ار  یهورگ  دشکب  ادخ  دومرف : و 
.داب ایند 

: تسا هدش  دراوهنوگ  نیا  مالسلا ) هیلع  ) ربکا یلع  ترضح  همان  ترایز  رد  و 

َال ِءاَمَّسلا ، ِناَنْعَأ  َیلِإ  ِهِّفَِکب  َکَمَد  ُعَفْرَی  ُُهْبلَق  َْکیَلَع  ًاقِرَتُْحم  َْکیَلَع  یِْکبَی  َُکبِـسَتْحَی َو  َکـِیبَأ  يِدَـی  َْنَیب  ٍمَّدَـقُم  ْنِم  یِّمُأ  َْتنَأ َو  ِیبَأـِب 
؛(2) قاَرِْفِلل َکَعَّدَو  ٌهَْرفَز  َکِیبَأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُنُکْسَت  َال  ٌهَرْطَق َو  ُْهنِم  ُعِجْرَی 

رب وا  بلق  هک  یلاح  رد  تسیرگ ، وت  رب  تشگ و  ادخ  ياضر  میلست  تردپ  يدش و  دیهـش  ردپ  لباقم  رد  هک  وت  يادف  مردام  ردپ و 
زا وت  گوس  رد  ناغفا  هلان و  و  تشگن ، رب  نیمز  هب  نآ  زا  يا  هرطق  دیشاپ و  نامسآ  هب  تفرگ و  فک  هب  ار  تنوخ  تفرگ ، شتآ  وت 

.دومن عادو  وت  اب  یئادج  روظنم  هب  تشگن ، مارآ  ینآ  ترضح  نآ  دشن و  عطق  تردپ 

( مالسلا هیلع  ) ادهشلادیس باوخ  مجنپ : هیجوت 

: دسیون یم  یلیکو  ياقآ 

رد ار  هلآ ) هیلع و  هللاایلـص  ) ادخ لوسر  دـندش  یم  جراخ  هنیدـم  زا  هک  یماگنه  تسا  نینچ  زین  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس دوخ  لاح 
رد وت  يارب  هک  یتسرد  هب  هَداَهَّشلِاب ؛ اَّلِإ  اَُهلاَنَت  َال  ٍتاَجَرَد  ِهَّنَْجلا  ِیف  ََکل  َّنِإ  : » دـندومرف ناشیا  هب  ترـضح  دـندومن و  تراـیز  باوخ 

(3) «. تداهش هار  زا  رگم  دیسر  ناوت  یمن  اه  نآ  هب  هک  تسا  ییاه ] هاگیاج  و   ] تاجرد تشهب ،

هلمج نیا  زا  زگره  القع  فرع و  دراد ؟ تلالد  اروشاع  زور  رورس  يداش و  رب  تالالد ، عاونا  زا  کیمادک  هب  روکذم  هلمج  یسررب :
هک نیا  رب  دـنک  یم  تلالد  طـقف  مـالک  نیا  مینزب  هناـیفوص  تـالیوات  تاـیقوذ و  هب  تسد  هک  نیا  رگم  دـننک  یمن  تشادرب  يداـش 

.دوش یمن  هدافتسا  يرگید  يانعم  بلطم  نیا  زا  رتشیب  تسا و  تداهش  نتفریذپ  مزلتسم  تشهب  رد  یلعأ  تاجرد  رب  ندیسر 

43 ص :

ص96. نازحألا ، ریثم  - . 1
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( مالسلا هیلع  ) ادهشلادیس ینارون  هرهچ  مشش : هیجوت 

رت و باداش  هتخورفارب و  ناش  هرهچ  دندش  یم  رت  کیدزن  تداهـش  هب  ترـضح  نآ  هچره  اروشاع  زور  رد  : دسیون یم  یلیکو  ياقآ 
(1) .دش یم  رت  مارآ  ترضح  تلاح 

: تسا نیا  دش  هراشا  نآ  هب  هک  یتیاور  نتم  یسررب :

ُْرمَألا َّدَتْـشا  اَمَّلُک  ْمُهَّنَال  ْمِِهفالِِخب  َوُه  اَذِإَـف  ُهَعَم  َناَـک  ْنَم  ِْهَیلِإ  َرَظَن  مالـسلا ) اـمهیلع  ) ٍِبلاَـط ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلِاب  ُْرمَأـْلا  َّدَتْـشا  اََّمل 
ْمُُهناَْولَأ َو ُقِرُْشت  ِهِِصئاَصَخ  ْنِم  ُهَعَم  ْنَم  ُضَْعب  َو  مالسلا ) هیلع  ) ُْنیَـسُْحلا َناَک  ْمُُهبُوُلق َو  ْتَلِجَو  ْمُهُِـصئاَرَف َو  ْتَدَعَتْرا  ْمُُهناَْولَأ َو  ْتَرَّیَغَت 

؛(2) مُهُسوُُفن ُنُکْسَت  ْمُهُحِراَوَج َو  ُأَدْهَت 

دندید دندرک  هاگن  وا  يور  هب  دندوب  وا  اب  هک  یناسک  دش ، تخـس  مالـسلا ) امهیلع  ) یلع نب  نیـسح  رب  اروشاع ) زور  رد   ) راک نوچ 
هزرل هب  ناشیاهاپ  دـنب  درک و  یم  رییغت  ناشیاه  گنر  دـش  یم  تخـس  راک  هک  جـیردت  هب  نانآ  هچ  تسا  نارگید  فالخ  رب  وا  لاح 

دوب و ناشخرد  ناشیاه  هرهچ  شصاخ ، ناتسود  زا  یخرب  و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحماما تفرگ و  یم  ار  ناشیاه  لد  سرت  داتفا و  یم 
.دندوب نئمطم  مارآ و  یسفن  ياراد  مارآ و  اهمادنا 

شزرل نودب  حراوج  شمارآ  اه و  هرهچ  ندش  ینارون  زا  یکاح  مهسوفن » نکست  مهحراوج و  أدهت  مهناولأ و  قرشت   » هلمج هس  نیا 
هملک یلیکو  ياقآ  یلو  درادن  يداش  رورس و  رب  یتلالد  هنوگ  چیه  تسا و  سفن  نانیمطا  و 

44 ص :

ص6. مالسلا ،) هیلع  ) ادهشلادیس رورس  ای  نزح  زور  اروشاع  - . 1
ص297. ج44 ، راونالاراحب ، - . 2

؟ نزح ای  رورس  زور  www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 116زکرم  هحفص 56 

www.ebnearabi.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16939/AKS BARNAMEH/#content_note_44_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16939/AKS BARNAMEH/#content_note_44_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دنسرب ناشبولطم  هب  ات  دندرک  هفاضا  ار  یباداش » »

دندوب هتسد  ود  گنج  يریگ  جوا  ماگنه  رد  مالسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس باحـصا  هک  دهد  یم  بلطم  نیا  زا  شرازگ  روکذم  تیاور 
شمارآ راقو و  اب  ینارون و  ییاه  هرهچ  مارآ و  یبلق  اب  باحـصا  صاوخ  زا  هتـسد  کی  دـندوب ، هداتفا  هزرل  هب  هدیـسرت و  هتـسد  کی 

.دندوب

.تسا حضاو  هکنانچدرادن  رورس  يداش و  زا  یکاح  تیاور  تاملک  زا  کی  چیه 

( هنع هللا  یضر  ) یسلجم همالع  راتفگ  متفه : هیجوت 

: دسیون یم  یلیکو  ياقآ 

لـضف باـب   » ناونع اـب  یباـب  راونـالاراحب  رد  یـسلجم  همـالع  هک  تسا  هدوب  نشور  ردـق  نآ  زور  نآ  رد  ترـضح  یناـمداش  هلأـسم 
(1)« هیلع يرجی  امب  یلابی  احرف ال  ناک  هیلع  هللا  تاولص  هنأ  نایب  لتقلاب و  مهتالابم  مدع  هلع  هعم و  ءادهشلا 

(2) .دنا هدومن  زاب  ص297 ) ج44 ، راونالاراحب ، )

دیاب ءاملع  همه  نانخس  دینک  لالدتسا  ناشتاملک  کت  کت  هب  ات  تسین  موصعم  هنع ) هللا  یـضر  ) یـسلجم همالع  موحرم  الوا : خساپ :
یسلجم همالع  ایناث.تسین : دانتسا  لباق  تارظن  سفن  الإ  دوش و  عقاو  لوبق  دروم  ات  دشاب  یعرـش  ای  ییالقع  ای  یلقع  تجح  رب  ینتبم 

بئاصملا مظعأ  ناک  هیلع  هللا  تاولص  هتبیصم  نأ  باب   » دنا هدرک  رکذ  رگید  باب  ود  راونالاراحب  باتک   44 دلج نامه  رد 

45 ص :

ترـضح نآ  هک  نیا  نایب  ندـش و  هتـشک  زا  اـه  نآ  همهاو  مدـع  تلع  دـندوب و  ترـضح  نآ  هارمه  هک  یئادهـش  لـضف  باـب  - . 1
.تشادن اورپ  دسر  یم  وا  هب  ادخ ] هار  رد   ] هچ نآ  زا  هدوب و  لاحشوخ 

ص6. مالسلا ،) هیلع  ) ادهشلادیس رورس  ای  نزح  زور  اروشاع  - . 2
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دنا هدومن  رکذ  ار  باوبا  نیا   45 دلج رد  (2) و  (« مالسلا مهیلع  ) همئألا رئاس  بئاصم  هتبیصم و  یلع  ءاکبلا  باوث  باب   » ص269»(1) و
باب  » اهریغ ص201»(3) رمقلا و  سمـشلا و  فاسکنا  و  مالـسلا ) هیلع  ) هیلع ضرألا  ءامـسلا و  ءاکب  نم  هتداهـش  دـعب  رهظ  ام  باـب  »

مهیلع ص220»(4) هللا  تاولـص  همطاف  ءایبنألا و  ءاکب  مهئاکب و  هرـصنل و  مهثعب  هللا  نأ  هرمأ و  یف  یلاـعت  هللا  یلإ  هکئـالملا  جـیجض 
(5) «. هیلع ص233 هللا  تاولص  هیلعنجلا  حون  »

دینک و یمن  هجوت  تسا  هودنا  نزح و  هیرگ ، زا  یکاح  یگمه  هک  دنا  هدرک  رکذ  یسلجم  همالع  موحرم  هک  يددعتم  باوبا  هب  ارچ 
!؟ دینک یم  کسمت  احرف » ناک   » ظفل کی  هب  اهنت 

احرف ال ناک  هیلع  هللا  تاولـص  هنأ  نایب  لتقلاب و  مهتالابم  مدع  هلع  هعم و  ءادهـشلا  لضف  باب   » باب رد  یـسلجم  همالع  موحرم  اثلاث :
( مالـسلا هیلع  ) ادهـشلادیس یلاحـشوخ  رورـس و  يداش و  رب  یتلالد  کی  چیه  هک  دـنا  هدرک  لقن  تیاور  جـنپ  هیلع » يرجی  امب  یلابی 

نآ دافم  زا  میدومن  نایب  ار  یلیکو  ياقآ  ياعدـم  رب  نآ  تلالد  مدـع  دـش و  رکذ  مشـش  هیجوت  رد  تایاور  نآ  زا  یکی  دـنک و  یمن 
هدوب تداهش  هب  ناش  يدنمقالع  گرم و  زا  نانآ  ندیسارهن  احرف » ناک   » زا یـسلجم  همالع  روظنم  هک  میریگ  یم  هجیتن  تیاور  جنپ 

.تسا رما  نیمه  تیاور  جنپ  ياوتحم  هچ  نانچ  تسا 

( مالسلا هیلع  ) ربکا یلع  ترضح  همانترایز  متشه : هیجوت 

: دسیون یم  یلیکو  ياقآ 

حرف رورس و  لاح  نیا  هب  تداهش  میفظوم  ام  زین  ترضح  نآ  تارایز  رد 

46 ص :

.تسا هدوب  بئاصم  نیرت  گرزب  داب ) وا  رب  ادخ  دورد  هک   ) ترضح نآ  تبیصم  هک  نیا  باب  - . 1
(. مالسلا مهیلع  ) همئا ریاس  بئاصم  ترضح و  نآ  تبیصم  رب  نتسیرگ  باوث  باب  - . 2

هام دیشروخ و  نتفرگ  ترضح  نآ  رب  نیمز  نامسآ و  نتـسیرگ  زا  معا  ترـضح ، نآ  تداهـش  زا  دعب  داتفا  قافتا  هچ  نآ  باب  - . 3
 . ...و

دنوادـخ هکنیا  ترـضح و  نآ  ياهراک  رد ] ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  يرای   ] هب تبـسن  دـنوادخ  شیپ  هکئالم  هیرگ  هلان و  باب  - . 4
( داب اهنآ  همه  رب  ادخ  دورد   ) همطاف ترضح  و  یهلا ]  ] ءایبنا هیرگ  کئالم و  هیرگ  دننک و  يرای  ار  ترضح  ات  داتسرف  ار  هکئالم 

(. داب وا  رب  ادخ  تاولص  هک   ) ترضح نآ  يارب  ناینج  هیرگ  باب ] - . ] 5
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(1) (. ص242 ج101 ، راونالاراحب ، « ) هلضف نم  هللا  مهاتآ  امب  نیحرفلا  نم  ّکنأ  دهشأ   » مینک ضرع  میهدب و  ترضح 

: دنا هتشون  یسلجم  همالع  موحرم  نآ  ءادتبا  رد  درادن  يدنس  هلسلس  چیه  تیاور  نیا  الوا : خساپ :

هرایز رئازلا  حابصم  یف  لاق  ضر ؟ ؟ یضترملا دیـسلا  فیلأت  نم  هنأ  رهاظلا  هریغ و  دیـسلا و  اهدروأ  هیلع  هللا  تاولـص  هل  يرخأ  هرایز 
یضر ) يدهلا ملع  یضترملا  اهب  راز  همالـس  هیلع و  هللا  تاولـص  نیـسحلا  اهب  رازی  فطلا  موی  بئاصم  ضعب  اهیف  رکذی  هیفاش  ظافلأب 

(2) ؛) هنع هللا 

هک تسا  نآ  رهاظو  دنا  هدروآ  دوخ ] بتک  رد   ] ار نآ  نارگید  و  یضترم ]  ] دیـس هک  مالـسلا ) هیلع  ) بانج نآ  يارب  يرگید  ترایز 
[ الاب نیماضم  اب  و   ] عطاق ظافلا  اب  یتراـیز  تسا : هدومرف  نینچ  رئازلا  حابـصم  رد  تسا ؛ هر ؟ ؟ یـضترم دیـس  تاـفیلأت  زا  تراـیز  نیا 

ترایز نیا  اب  هک  دوش  یم  ترایز  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما ]  ] نآ اب  هدـش ، نایب  اروشاـع  زور  بئاـصم  زا  یـضعب  نآ  رد  هک  تسا 
.تسا هدرک  ترایز  ار ] ترضح  نآ   ] یضترم دیس  يدهلا  ملع  موحرم 

: دسیون یم  تیاور  نیا  لقن  زا  دعب  یسلجم  همالع  موحرم 

؛(3) هللا امهمحر  دیفملا  دیسلا و  تافلؤم  نم  هرایزلا  هذه  نأ  رهاظلا  و 

.دشاب یم  دیفم  خیش  یضترم و  دیس  تافلؤم  زا  ترایز  نیا  هک  تسا  نآ  رهاظ 

.تسین دانتسا  لباق  روکذم  تیاور  نیا  ربانب 

: تسا نیا  تیاور  لماک  ترابع  ایناث :

َنُونَزْحَی َو ْمُه  ْمِْهیَلٌَعفْوَخ َو ال  الَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ْمِِهب  اوُقَْحلَی  َْمل  َنیِذَّلِاب  َنوُرِْشبَتْسَی  ِِهلْـضَف َو  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنیِحِرَْفلا  َنِم  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ 
(4) ؛) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ِهَّللا ِلوُسَر  َیلِإ  ِبیِرَْقلا  ِهَّللا  َیلِإ  ِبِیبَْحلا  َُهلِْزنَم  َْفیَکَف  ٍدیِهَش  ِّلُک  َُهلِْزنَم  َْکِلت 

رطاخ هب  یشاب  یم  دنتسه  نامداش  هک  یناسک  زا  وت  مهد  یم  تداهش 
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هن یسرت و  هن  هک  دنهد  یم  تراشب  دنا  هدشن  قحلم  نانآ  هب  زونه  هک  یناسک  هب  درک و  تیانع  اه  نآ  هب  شلـضف  زا  دنوادخ  هچ  نآ 
لوسر ناکیدزن  زا  هک  یـسک  دنوادخ و  بیبح  ماقم  دشاب  هنوگچ  سپ  تسا  يدیهـش  ره  تلزنم  نیا  دوب و  دـهاوخ  اه  نآ  رب  یمغ 

؟ تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) هللا

زا سپ  ملاع  رد  ار  ترضح  نآ  يداش  دنک و  یم  نایب  تداهش  زا  دعب  ار  مالسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس هاگیاج  ینـشور  هب  تالمج  نیا 
.درادن تسا  امش  ياعدم  هک  اروشاع  زور  رد  تداهـش و  زا  لبق  مالـسلا ) هیلع  ) ماما يداش  رب  یتلالد  چیه  دنک و  یم  تیاکح  گرم 

ْمِهِْفلَخ ْنِم  ْمِِهب  اوُقَْحلَی  َْمل  َنیِذَّلِاب  َنوُرِْـشبَتْسَیَو   » هدش رکذ  تیاورنتم  رد  هک  تسا  ادهـش  راتفگ  زا  یکاح  هک  يا  هیآ  بلطم  دـه  اش 
رب یمیب  هن  هک  دـننک  یم  يداش  دـنا  هتـسویپن  ناـنآ  هب  زونه  دـنناشیا و  یپ  زا  هک  یناـسک  يارب  « ؛» َنُونَزْحَی ْمُه  اـَلَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  اَّلَأ 

(1) «. دنوش یم  نیگهودنا  هن  تسا و  ناشیا 

( مالسلا هیلع  ) نینمؤملاریما نانخس  مهن : هیجوت 

: دسیون یم  یلیکو  ياقآ 

اذه سیل  : » دندومرف تداهـش  هب  نینمؤملاریما  نداد  ربخ  زا  سپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدـمآ  هغالبلا  جـهن  رد 
(2) .رکشلا يرشبلا و  نطاوم  نم  نکل  ربصلا و  نطاوم  نم 

: مینک یم  رکذ  ار  تیاور  لماک  نتم  خساپ :

َنیِِملْـسُْملا َو َنِم  َدِهُْـشتْسا  ِنَم  َدِهُْـشتْسا  ُْثیَح  ٍدُـحُأ  َمْوَی  ِیل  َْتُلق  ْدَـق  َْسَیل  ِهَّللا َأ َو  َلوُسَر  اَی  ُْتلُقَف  يِدـَْعب  َنُونَتُْفیَـس  ِیتَّمُأ  َّنِإ  ُِّیلَع  اَی 
یِّنَع ْتَزیِح 
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ِهَّللا َلوُسَر  اَی  ُْتلُقَف  ًاذِإ  َكُْربَص  َْفیَکَف  َِکلَذََکل  َِکلَذ  َّنِإ  ِیل  َلاَقَف  َِکئاَرَو  ْنِم  َهَداَهَّشلا  َّنِإَف  ْرِْشبَأ  ِیل  َْتلُقَف  َّیَلَع  َِکلَذَّقَشَف  ُهَداَهَّشلا 
؛(1) رْکُّشلا يَرُْشْبلا َو  ِنِطاَوَم  ْنِم  ْنَِکل  ِْربَّصلا َو  ِنِطاَوَم  ْنِم  اَذَه  َْسَیل 

نیا هن  رگم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ يا  مدرک  ضرع  دـنریگ  یم  رارق  شیاـمزآ  دروـم  متما  نم  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع يا 
يدومرف نم  هب  مدش  تحاران  مدوب  هدیسرن  تداهش  هب  هک  نیا  زا  نم  دندش و  دیهـش  يدارفا  هک  نآ  زا  دعب  دُحا  گنج  رد  هک  تسا 

نینچ متفگ  درک  یهاوخ  ربـص  هنوگچ  وگب  یلو  تسا  تسرد  هتفگ  نآ  دومرف : ربماـیپ  دـش » یهاوخ  دیهـش  هک  داـب  وت  رب  تراـشب  »
.تسا رکش  تراشب و  دراوم  زا  هکلب  تسین  ربص  دراوم  زا  يدروم 

ناشیا هب  مه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ دنا و  هدوب  تداهش  عیفر  ماقم  بلاط  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تسا  نآ  زا  یکاح  تیاور 
تخـس و رایـسب  ریـشمش و  اب  نامز  نآ  رد  هک  تداهـش  هوحن  رب  وت  ربصهک  دوش  یم  حرطم  یـشسرپ  سپـس  دـنداد  تداهـش  هدـعو 

؟ تسا هنوگچ  هدوب  روآدرد 

دنوادخ هک  یمیظع  باوث  رجا و  نآ  لباقم  رد  دراد و  یناگ  هدژم  رکش و  ياج  تداهـش  يالاو  ماقم  هب  لوصو  هک  تسا  نیا  خساپ 
.مینک ربص  نآ  يارب  میهاوخب  ات  تسین  يزیچ  جنر  درد و  یتخس و  نآ  دنک  یم  تیانع 

رجا و یگرزب  تداهـش و  ماـقم  تمظع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ و  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملاریما ناـیم  دونـش  تفگ و  نـیا  ماـیپ 
رجا لباقم  رد  دشک  یم  دیهش  هک  ییاه  تقشم  اه و  یتخس  مامت  هک  يروط  هب  دهد  یم  دیهش  هب  دنوادخ  هک  تسا  یضوع 
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درادن و اروشاع  زور  رد  يداش  هب  یطبر  تیاور  نیا  .دـهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  قادـصم  لّمحت  ربص و  رگید  تسین و  يزیچ  یهلا 
.دوش یمن  مالسلا ) هیلع  ) ادهشلادیس بئاصم  رد  مدرم  يارب  رورس  یلاحشوخ و  يارب  يزوجم  چیه 

.تسا تمعن  تداهش  مهد : هیجوت 

: دندومرف تداهش  زا  سپ  مالسلا )) هیلع  ) نینمؤملا ریما   ) ترضح نآ  دوخ 

جهن ( ؛ ِراْربَْأِلل ٌْریَخ  ِهَّللا  َدـْنِع  ام  َدَـجَو َو  ٍِبلاَط  َدَرَو َو  ٍبِراَقَک  اَّلِإ  ُْتنُک  اَم  ُُهتْرَْکنَأ َو  ٌِعلاَط  َال  ُُهتْهِرَک َو  ٌدِراَو  ِتْوَْملا  َنِم  ِینَأَجَف  اَم  ِهَّللا  َو 
هن تسا  رورـس  حرف و  بجوم  تمعن  و  تبیـصم ؛ هن  تسا  تمعن  تداهـش  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـهأ  بتکم  رد  ( 23 باتک هغالبلا ،
هک دـش  ضرع  و  تسا ؛ ینامداش  حرف و  دوخ  دـشابن ، تداهـش  رگا  یتح  نمؤم  گرم  ام ، تاـیاور  هاگدـید  زا  هکلب  .هودـنا  نزح و 

(1) .تسا رورس  تذل و  بجوم  نمؤم  يارب  گرم  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  اررکم 

: تسا نیا  تیاور  همجرت  خساپ :

راکـشآ نآ  زا  يا  هیالط  مشاب و  دونـشخان  نآ  زا  نم  هک  هدرواین  يور  نم  رب  ناهگان  گرم  ياـه  هناـشن  زا  يزیچ  دـنگوس  ادـخ  هب 
هب ناهگان  ودشاب  بآ  يوجتسج  رد  ماگنه  بش  هک  متسه  یـسک  نوچمه  گرم  هب  تبـسن  نم  مرامـشب  تشز  ار  نآ  نم  هک  هدشن 

.تسا رتهب  ناکین  يارب  تسا  ادخ  دزن  هچ  نآ  دنک و  ادیپ  ار  شیوخ  هدشمگ  هک  یسک  نوچمه  ای  دسرب و  نآ 
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هاگن مالسلا ) هیلع  ) ماما تسا ، تداهش  هب  ترضح  نآ  يدنمقالع  نآ و  زا  لابقتسا  گرم و  زا  ندیـسارهن  زا  یکاح  اهنت  تیاور  نیا 
تسا و يدـبا  شمارآ  هب  ندیـسر  بجوم  تسا و  تمعن  نینمؤم  ریاس  يارب  گرم  زین  دـننک و  یم  ناـیب  تداهـش  هب  تبـسن  ار  دوخ 
تداهش و هب  نمؤم  قایتشا  ایآ  درادن  ناگدنامزاب  هب  یطبر  رما  نیا  یلو  دروآ  یم  ناغمرا  هب  ار  رورس  حرف و  خزرب  ملاع  رد  وا  يارب 

!؟ دنزادرپب یلاحشوخ  رورس و  هب  ناگدنامزاب  وا  تداهش  زا  دعب  هک  دوش  یم  لیلد  تشهب  هب  ندیسر 

، ازع میحرت و  سلاجم  ياج  هب  دنهد  یم  تسد  زا  ار  یحلاص  نمؤم و  صخـش  هک  ییاه  هداوناخ  همه  دیاب  یلیکو  ياقآ  راتفگ  ربانب 
.دننک رازگرب  يداش  رورس و  سلاجم 

.تسا تمحر  تبیصم  مهدزای : هیجوت 

هراشا

: دسیون یم  یلیکو  ياقآ 

نابایب و رد  رارف  ینیـشن و  لـمحم  تراـسا و  و  مالـسلا ) هیلع  ) ءادهـشلا دیـس  تیب  لـهأ  بئاـصم  میرذـگب ، هک  گرم  تداهـش و  زا 
زج نمؤم  يارب  یتبیصم  ره  نوچ  تسا ؛ رورس  بجوم  يدُعب  زا  تمحر و  تمعن و  مالـسا ، یهلا  شرگن  رد  همه  اه ، همیخ  نتخوس 

عنـص تیأر  فیک  تفگ : مالـسلا ) اـهیلع  ) يربک بنیز  ترـضح  هب  نوعلم  داـیز  نبا  یتقو  تهج  نیمه  يور  .تسین  يزیچ  تمحر 
مشچ رد  اروشاع  زا  سپ  اروشاع و  كاندرد  ياه  هنحص  مامت  .الیمج  ّالإ  تیأر  ام  دندومرف : ترضح  کتیب ؟ لهأ  کیخأب و  -ه  للا

(1) .تسا لامج  یئابیز و  بنیز  ترضح  نیب  ادخ 
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رب دسر  یم  نمؤم  هب  هک  ییاه  تبیصم  نوچ  تسین  قیقد  تسینیزیچ » تمحر  زج  نمؤم  ره  يارب  یتبیـصم  ره   » هک هتفگ  نیا  خساپ :
: تسا مسق  ود 

(1) «. َکِسْفَن ْنِمَف  ٍهَئِّیَس  ْنِم  ََکباَصَأ  اَمَو  هللا  َنِمَف  ٍهَنَسَح  ْنِم  ََکباَصَأ  اَم   » تسا نمؤم  ءوس  لامعا  باتزاب  تبیصم  یهاگ  _ 1

تسا و بقاعم  اعطق  دراد و  یلعاف  حـبق  ملاظ  ملظ  اـج  نیا  رد  هک  دوش  یم  لـیمحت  نمؤم  رب  یملاـظ  هیحاـن  زا  تبیـصم  یهاـگ  _ 2
رب هک  یملظ  نیا  زا  مدرم  ریاس  ای  مولظم  هک  دوش  یمن  ثعاب  رما  نیا  یلو  دیامرف  یم  تیانع  مولظم  هب  ار  نآ  رجا  ضوع و  دـنوادخ 

.دنشابن فّسأتم  نوزحم و  هدش  هتشاد  اور  نمؤم 

راثآ یلو  دشاب  یم  يدرف  هلأسم  هک  تسا  نمؤم  صخش  هب  طوبرم  هک  ددرگ  یم  مولظم  نمؤم  لماش  اعطق  دنوادخ  تمعن  تمحر و 
داتـسا.دوش یم  دنراد  رادیب  ینادجو  میلـس و  لقع  هک  یناسک  هودـنا  مغ و  ثعاب  هک  تسا  یعامتجا  هلأسم  هعماج ، رد  ملظ  بّرخم 

: دسیون یم  يولوم  باوج  رد  يرفعج  یقت  دمحم 

هب ور  ندـش  هتـشک  اب  یهلا  نادرم  هک  دـشاب  حیحـص  قطنم  نیا  رگا  هک  دریگب  رظن  رد  تسیاب  یم  ار  تقیقح  نیا  نیدـلا  لالج  یلو 
هتـشک هک  تفرگ  ناوت  یم  مه  ار  هجیتن  نیا  هیرگ  ّرثأت و  ياج  هن  تسا  دـجو  رورـس و  يداـش و  ياـج  سپ  دـنور  یم  ادـخ  رادـید 

هب توکلم  ملاع  هب  ار  ناشحور  غرم  دننکـش و  یم  ار  نانآ  سفق  هک  دنهد  یم  ماجنا  نانآ  هب  یگرزب  تمدـخ  یهلا  نادرم  ناگدـش 
(2) .دنروآ یم  رد  زاورپ 
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« الیمج اّلإ  تیار  ام   » يانعم

دوش نشور  ات  مینک  لقن  لماک  روط  هب  ار  تیاور  نتم  تسا  مزال  مالسلا ) اهیلع  ) بنیز ترضح  نخس  هب  لالدتـسا  هب  خساپ  رد  اما  و 
.درادن اروشاع  زور  يداش  رب  یتلالد  هنوگ  چیه 

ِْهیَدَـی َو َْنَیب  َعِضُوَف  ِْسأَّرلِابَء  یِج  ًاّماَع َو  ًانْذِإ  ِساَّنِلل  َنِذَأ  ُهَّللا  اَمُهَنََعل  ٍداَیِز  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْیَبُع  یَلَع  مالـسلا ) هیلع  ) ِْنیَـسُْحلا ُطْهَر  َلِـخْدُأ  اََّمل 
َُهل َلِیق  ُمَّلَکَتَت  َیِه ال  ٍتاَّرَم َو  َثاََلث  اَْهنَع  ِهَّللا  ُدـْیَبُع  َلَأَسَف  ٌهَرِّکَنَتُم  َیِه  اَِهباَِیث َو  َأَدْرَأ  ْتَِسَبل  ْدَـق  مالـسلا ) اـهیلع  ) ٍِّیلَع ُْتِنب  ُبَْنیَز  َْتناَـک 

.ْمُکَتَثوُدْحُأ َبَذْکَأ  ْمُکَلَتَق َو  ْمُکَحَضَف َو  يِذَّلا  ِهَّللا  ُدْمَْحلا  َلاَق  .اَْهیَلَع َو  َلَْبقَأَف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ُْتِنب  ُبَْنیَز  اَهَّنِإ 

: َلاَقَف اَنُْریَغ  َوُه  ُرِجاَْفلا َو  ُبِذْکَی  ُقِساَْفلا َو  ُحِضَتْفَی  اَمَّنِإ  ًاریِهْطَت  اَنَرَّهَط  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ٍدَّمَحُِمب اَنَمَرْکَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َْتلاَقَف :
.!؟ ِِکْتَیب ِلْهَِأب  ِهَّللا  َْعنُص  ِْتیَأَر  َْفیَک 

ْرُْظناَف ُمَصاَُخت  ُّجاَُحتَف َو  ْمُهَْنَیب  َکَْنَیب َو  ُهَّللا  ُعَمْجَیَـس  ْمِهِعِجاَضَم َو  َیلِإ  اوُزَرَبَف  ُْلتَْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  ٌمْوَق  ِءالُؤَه  ًالیِمَج  الِإ  ُْتیَأَر  اَم  َْتلاَق :
َُّمث ْتَکَبَف  .ِِکْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ِهَدَرَْملا  ِهاَصُْعلا  ِِکتاَغُط َو  ْنِم  ُهَّللا  ِیناَفَـش  ْدََـقل  ٍداَیِز  ُْنبا  َلاَقَف : َهَناَجْرَم ...  َْنبا  اَی  َکُّمُأ  َْکتَلَبَه  ُجـْلَْفلا  ِنَِمل 

؛(1) ِیلْصَأ َْتثَثَتْجا  یِعْرَف َو  َْتعَطَق  ِیلْهَأ َو  َتَْربَأ  ِیلْهَک َو  َْتلَتَق  ْدََقل  َْتلاَق 

هللا هنعل  دایز  نب  هللادیبع  رب  ار  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  ناوراک  هک  یماگنه 
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رتـخد دنتـشاذگ و  شلباـقم  رددـندروآ  ار  مالـسلا ) هـیلع  ) ماـما رهطم )  ) رـس دوـب و  هداد  مدرم  هـب  ماـع  هزاـجا  وا  دـندرک  دراو  هـیلع 
نیا دیسرپ : هبترم  هس  هللادیبع  .تشاد  روضح  سانشان  روط  هب  دوب و  هدیـشوپ  ار  سابل  نیرت  شزرا  یب  مالـسلا ) امهیلع  ) نینمؤملاریما

هب ور  هللادـیبع  .تسا  بلاـط  یبا  نب  یلع  رتخد  بنیز  وا  تفگ  یـصخش  .دادـن  خـساپ  مالـسلا ) اـهیلع  ) بنیز ترـضح  تسیک ؟ نز 
.درک نایامن  ار  ناتغورد  تشک و  درک و  اوسر  ار  امش  هک  ار  يادخ  دمح  تفگ : درک و  مالسلا ) اهیلع  ) بنیز ترضح 

ناهانگ زا  تشاد و  یمارگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ هلیـسو  هب  ار  ام  هک  ییادخ  دمح  داد : خساپ  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز ترـضح 
.دنتسه نارگید  رجاف  قساف و  دیوگ و  یم  غورد  رجاف  دوش و  یم  اوسر  قساف  انامه  درک  كاپ 

نانآ مدیدن  يزیچ  ییابیز  زج  نم  داد : خساپ  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز ترـضح  درک ؟ هچ  تنادناخ  اب  دنوادخ  يدـید  تفگ : هللادـیبع 
وت نانآ و  نایم  ادخ  يدوز  هب  دنتفاتـش  دوخ  يدبا  هاگیاج  هب  ور  نیا  زا  تخاس  ناشتـشونرسار  تداهـش  دنوادخ  هک  دندوب  یهورگ 

تیازع هب  تردام  تسا ؟ هدنامرد  یسک  هچ  هاگداد  نآ  رد  رگنب  تفرگ  یهاوخ  رارق  تیاکـش  تساوخزاب و  دروم  دنک و  یم  عمج 
هب دومرف : ترضح  داد  افش  تنکش  نوناق  نادناخ  ناشکرس و  نتـشک  اب  ارم  لد  دنوادخ  تفگ : دایز  نبا  ...هناجرم  رـسپ  يا  دنیـشنب 

.يدرک عطق  ارم  هشیر  يدیرب و  ارم  ياه  هخاش  يدرب و  نیب  زا  ار  ما  هداوناخ  یتشک و  ارم  نادناخ  گرزب  مسق  مناج 

نآ هک  دوش  نشور  ات  میریگب  رظن  رد  ار  هتکن  دنچ  دیاب  ارجام  نیا  رد 
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؟ نیگهودنا ای  دندوب  داش  ترضح 

دندش یسلجم  لخاد  دنا  هتشاد  زیهرپ  نامرحمان  اب  دروخرب  زا  دندوب و  عرو  يوقت و  جوا  رد  هک  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز ترـضح  _ 1
اهیلع ) بنیز ترضح  _ 2 .دننک وگتفگ  هللادیبع  دـننام  يرفاک  اب  دـیاب  دـنا و  هدوب  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  نانمـشد  نانآ  رتشیب  هک 

([ مالسلا اهیلع  ) بنیز ترضح  [ ؛ اِهباَِیث َأَدرأ  تَِسَبل  دَق   » ریبعت تیاور  رد  هک  دندرک  سلجم  دراو  ریقحت  يریسا و  تلاح  اب  ار  مالسلا )
.دراد ترضح  نآ  هب  یتمرح  یب  زا  تیاکح  تسا و  هدمآ  .دوب » هدیشوپ  ار  شیاه  سابل  نیرت  شزرا  یب 

ترضح يارب  هزادنا  هچ  هرظنم  نیا  هک  دناد  یم  ادخ  دنتشاذگ  رفاک  هللادیبع  لباقم  رد  ار  مالسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس سدقم  رـس  _ 3
.تسا هدوب  شارخلد  مالسلا ) اهیلع  ) بنیز

َلاَق  » .تسا مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  بیذکت  رخسمت و  تناها ، امامت  هک  تفگ  ینخس  هللادیبع  _ 4

دینارذگ و غیت  مد  زا  درک و  اوسر  ار  امـش  هک  ار  ادـخ  شیاتـس  تفگ : مُکَتَثوُدْـحُأ ؛ َبَذْـکَأ  ْمُکَلَتَق َو  ْمُکَحَـضَف َو  يِذَّلا  ِهِلل  ُدْـمَْحلا 
«. دومن راکشآ  ار  امش  غورد 

يدـیرب ارم  ياه  هخاش  یتشک و  ارم  نادـناخ  گرزب  مسق  مناـج  هب  : » دـندومرف مالـسلا ) اـهیلع  ) بنیز ترـضح  تیاور  رخآ  رد  _ 5
.تسا هدوب  ترضح  نآ  هودنا  نزح و  تدش  زا  یکاح  مالک  نیا  يدرک » عطق  ارم  هشیرو 

؟ دنا هدوب  داش  مالسلا ) اهیلع  ) بنیز ترضح  هک  تفگ  ناوت  یم  روما  نیا  اب  ایآ 

تبسن ار  دنوادخ  راک  مالسلا ) اهیلع  ) بنیز ترضح  یلو  داد  تبسن  دنوادخ  هب  ار  نایدیزی  تیانج  دوب  کلـسم  يربج  هک  دایز  نبا 
تشاد یمارگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ هلیسو  هب  ار  ام  هک  ییادخ  دمح  : » دومرف فیـصوت  هنوگ  نیا  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  هب 

«. درک كاپ  ناهانگ  زا  و 

ِهَّللا َْعنُص  ِْتیَأَر  َْفیَک   » درک رارکت  ار  شدوخ  ياعدا  هرابود  دایز  نبا  سپس 
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.داد تبسن  دنوادخ  هب  ار  ناشدوخ  تیانج  ینعی  درک !؟ هچ  تنادناخ  اب  دنوادخ  يدید  َِکْتَیب » ِلْهَِأب 

هیآدافم نامه  نیا  تسا  ابیز  تسا  هدیسر  ام  هب  دنوادخ  زا  هچ  نآ  ینعی  الیمج .» ّالإ  تیار  ام  : » دومرف مالسلا ) اهیلع  ) بنیز ترضح 
فطل و زا [  دـسر  یم  وت  هب  یکین ] و   ] هنـسح زا  هچ  نآ  « ؛ (1)« َکِسْفَن ْنِمَف  ٍهَئِّیَـس  ْنِم  ََکباَصَأ  اَم  هللا َو  َنِمَف  هنَـسَح  نِم  ََکباَصأ  ام  »

.دشاب یم  تسوت » دوخ  لامعا ]  ] هجیتن دسر  یم  وت  هب  اه  يدب  زا  هچ  نآ  تسا و  دنوادخ  یهاوخ ] ریخ 

داد افـش  تنکـش  نوناق  نادـناخ  ناشکرـس و  نتـشک  اب  ارم  لد  دـنوادخ  .درک  حرطم  ار  ربج  لطاب  ياـعدا  موس  راـب  يارب  داـیز  نبا 
: دیامرف یم  دهد و  یم  تبسن  دایز  نبا  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  تداهش  خساپ ، رد  مالسلا ) اهیلع  ) بنیز ترضح 

.يدرک عطق  ارم  هشیر  يدیرب و  ارم  ياه  هخاش  یتشک و  ارم  نادناخ  گرزب  مسق  مناج  هب 

تبـسن نایدیزی  هب  ار  اه  متـس  تایانج و  مامت  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز ترـضح  .تسا  رایتخا  ربج و  نایم  عازن  وگتفگ  نیا  تقیقح  رد 
.دراد یم  راهظا  هدیقع  نیا  سکع  هب  دایز  نبا  یلو  دزاس  یمدنتسم  دنوادخ  هب  ار  ریخ  وکین و  ياهراک  دهد و  یم 

ماما تداهـش  زا  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز ترـضح  يدنـسرخ  يداش و  هب  يا  هراـشا  هنوگ  چـیه  ـالیمج » اـّلإ  تیار  اـم   » هلمج هصـالخ 
.میداد حیضوت  هک  سلجم  رد  مکاح  ّوج  اب  اصوصخ  درادن  مالسلا ) هیلع  ) نیسح

ربج و هک  مالسلا ) اهیلع  ) بنیز ترـضح  دایز و  نبا  نایم  وگتفگ  عوضوم  هب  هّجوت  اب  ار  الیمج » ّالإ  تیار  ام   » هلمج هک  تسا  ینتفگ 
.میدرک انعم  دوب  رایتخا 

56 ص :

ۀیآ 79. (، 5  ) ءاسنلا - . 1

؟ نزح ای  رورس  زور  www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 116زکرم  هحفص 68 

www.ebnearabi.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16939/AKS BARNAMEH/#content_note_56_1
http://www.ghaemiyeh.com


زا مینک و  هظحالم  َِکْتَیب » ِلْهَِأب  ِهَّللا  َْعنُـص  ِْتیَأَر  َْفیَک  : » تفگ هک  دایز  نبا  شـسرپ  اب  طقف  ار  الیمج » ّالإ  تیار  ام   » هلمج رگا  اما  و 
يارب يدب  ریدقت  هچ  ینعی  درک ؟ هچ  تنادناخ  اب  دنوادخ  يدـید  ایآ  دیـسرپ  دایز  نبا  تفگ  ناوت  یم  مینک  رظن  عطق  ثحب  عوضوم 

؟ دز مقر  نانآ 

تحلـصم حالـص و  هب  تسا و  ابیز  دنوادخ  ریداقت  همه  ینعی  دوب  ابیزمدید  هچ  نآ  دومرف  باوج  رد  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز ترـضح 
.درادن یلاحشوخ  يداش و  رب  یتلالد  هنوگ  چیه  هلمج  نیا  لاح  ره  رد  .تسا  نمؤم 

میظع زوف  هب  ندیسر  مهدزاود : هیجوت 

هدش دیکأت  هبنج  ود  ره  رب  تسا  هدش  دراو  مالسلا ) هیلع  ) ءادهشلادیس ترضح  ترایز  يارب  مالـسلا ) مهیلع  ) همئأ زا  هک  یتایاور  رد 
دننک یم  دیکأت  دنیامن و  یم  دمح  رکـش و  تداهـش  تمعن  رب  مه  دننک و  یم  يروآدای  ار  زور  نآ  تالکـشم  بئاصم و  مه  تسا ؛

مارکا و دروـم  تداهـش  اـب  ار ] یلع  نب  نیـسح  [ ؛ ِهَداَـعَّسلِاب ُهَتْوَـبَح  ِهَداَـهَّشلِاب َو  ُهَْـتمَرْکَأ  : » دوـب ترـضح  يارب  یتـمارک  تداهـش  هـک 
( نیعبرا ترایز  «. ) یتشاد ینازرا  ار  تداعس  يو  هب  قیرط  نیا  زا  يداد و  رارق  تشادگرزب 

ادـخ هب  امیِظَع ؛ ًازْوَف  َزُوفَأَف  ْمُکَعَم  ُْتنُک  ِینَْتَیل  اَی  ًامیِظَع  ًازْوَف  ِهَّللا  ُْمتُْزف َو  : » تشگ ترـضح  نآ  باحـصأ  يارب  حالف  زوف و  بجوم  و 
: میئوگ یم  و  مدیسر » یم  میظع  زوف  هب  امش ] نوچمه   ] ومدوب امش  اب  شاک  يا  دیدرک ، ادیپ  تسد  میظع  زوف  هب  دنگوس 

.ُمتیِّیُح ِِهب  اَم  ْمَُکل  ًائِینَه  ُْمتیِطْعُأ َو  اَم  ْمَُکل  ًائِینَه  ...اَُهلْهَأ  ُنَعْظَی  َال  ٍتاَّنَج  ْنِم  ِتاَجَرَّدلِاب  ُْمتُْزف  ِهَّللا َو  َْدنِع  ُْمتْدِعَس  ُءاَدَعُّسلا  ُُمْتنَأ 

لها هک  یتاجرد ]  ] تشهب یلاع  تاجرد  هب  دیدیـسر  دیدش و  لئان  تداعـس  هب  ادخ  دزن  هک  دیتسه  ینادنمتداعـس  نادیهـش و ]  ] امش
.دیا هدش  هتفگ  ّتیحت  نآ  هب  هچ  نآ  امش  رب  داب  اراوگ  و  دیا ، هدش  هداد  هچنآ  امش  رب  داب  اراوگ  ...و  هدرکن  چوک  نآ  زا  زگره  نآ 

؛ ِِهلْضَف ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنیِحِرَْفلا  َنِم  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ 

داـش تسا  هدومن  اـطع  دوخ  مرک ] و   ] لـضف زا  ناـشیا  هب  دـنوادخ  هچ  نآ  زا  هک  یتـسه  یناـسک  هلمج  زا  وـت  هک  مهد  یم  تداـهش 
.دنتسه

: مینک یم  ضرع  و 

ُْمتْرِرُـسَف َو اَْهَیلِإ  اَلِقَْتنَت  ْنَأ  َْلبَق  اَهاَُمتْرَتْخاَف  اَْهَیلِإ  اَریِـصَت  ْنَأ  َْلبَق  ِهَّنَْجلا  ِیف  اَمَُکلِزاَنَم  اَُـمْتیَأَر  ْدَـق  اَُـمْتنُک  ْذِإ  اَـیاَنَْملا  َهَرَـشاَبُم  اَُـمتْهَّرَکَت  اـَل 
هک نآ  زا  شیپ  دـیدوب  هدرک  هدـهاشم  تشهب  رد  ار  دوخ  هاـگیاج  نوچ  دـیدوبن ، دونـشخان  نتفر  گرم  لابقتـسا  هب  زا  امـش  ؛ ُْمتْرِرُس

.دیدوب داش  ِداش  سپ  دیورب ، اج  نآ  هب  دیهاوخب 
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(1) .تسا ناوارف  دنک ، یم  تلالد  باحصأ  ترضح و  يدونشخ  رب  هک  تارایز  رد  ریباعت  نیا  لاثمأ  و 

هدیسر یلاع  تاماقم  يراگتسر و  تداعس و  هب  ناشباحصا  و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  هک  یتایاور  خساپ :
یم نایب  ار  ءادهش  هاگیاج  نآرق  رد  هک  تسا  یتایآ  دننام  تایاور  نیا  درادن  نایفوص  يارب  رورس  يداش و  رب  یتلالد  هنوگ  چیه  دنا 

: دنک

َْمل َنیِذَّلِاب  َنوُرِْـشبَتْسَیَو  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاَتآ  اَِمب  َنیِحِرَف  َنُوقَزُْری * ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ٌءاَیْحَأ  َْلب  اًتاَْومَأ  هللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَت  َالَو  »
(2) ؛» َنُونَزْحَی ْمُه  َالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  اَّلَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ْمِِهب  اوُقَْحلَی 

هچ نآ  هب  دنوش ؛ یم  هداد  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  هک  دنا  هدنز  هکلبرادنپم  هدرم  دنا  هدش  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  ار  یناسک  زگره 
هن هک  دننک  یم  يداش  دنا  هتسویپن  نانآ  هب  زونه  دنناشیا و  یپ  زا  هک  یناسک  يارب  دننامداش و  تسا  هداد  نانآ  هب  دوخ  لضف  زا  ادخ 

.دنوش یم  نیگهودنا  هن  تسا و  ناشیا  رب  یمیب 

زا دنداد و  تسد  زا  ار  ایند  یگدـنز  دـنا و  هدرم  ادهـش  دـینکن  نامگ  هک  دـناسر  یم  ار  مایپ  نیا  مدرم  هب  تایاور  تایآ و  هنوگ  نیا 
راثیا يراکادف ، لباقم  رد  دنوادخ  ریخ ، .دنتسه  هدنزاب  نادیم  نیا  رد  تفر و  نیب  زا  تهج  یب  ناشتایح  دنا و  هدنام  بقع  ایند  مدرم 

مایپ نیا  دیـسر  دنهاوخن  تاماقم  نآ  هب  زگره  ایند  مدرم  هک  تسا  هدرک  تیانع  اه  نآ  هب  ییالاو  ماقم  رجا و  دندرک  هک  یتشذـگ  و 
.درادن دیشاب  رورسم  داش و  نانآ  تداهش  يارب  ناگدنامزاب  امش  هک  نیا  رب  یتلالد  هنوگ  چیه 

تافو زا  ای  دـش  نیگهودـنا  نوزحم و  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس هزمحبانج  تداهـش  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  هکناـنچ 
.دنا هدیسر  یلاع  تاماقم  دیواج و  تشهب  هب  ود  نآ  دنتسناد  یم  یبوخ  هب  هک  نیا  اب  دندش  نایرگ  نیگمغ و  میهاربا  ناشدنزرف 
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.تسا شودخم  تلالد  دنس و  تهج  زا  هک  تشذگ  ...نیحرفلا » نم  ّکنأ  دهشا   » تیاور هب  خساپ  اما  و 

: تسا هدرک  لالدتسا  نآ  هب  یلیکو  ياقآ  هک  هدش  دراو  يا  هلمج  مالسلا ) هیلع  ) ربکا یلع  ترضح  همان  ترایز  رد  و 

(1) .مترَرَس مترِرُسف و  اهیلا  ًالقتنت  نأ  لبق  اهامترتخا  اهیلا و  ًاریصت  نأ  لبق  هّنجلا  یف  امکلزانم  امتیأر  دق  امتنک  ذا 

یم نآ  رخآ  رد  یـسلجم  همالع  درادـن و  مالـسلا ) هیلع  ) موصعم هب  يدنـس  چـیه  میتفگ  البق  هک  ناـنچ  مه  تیاور  نیا  ـالوا : خـساپ :
یضترم و دیـستافلؤم  زا  ترایز  نیا  هک  تسا  نآ  رهاظ  هللا ؛ امهمحر  دیفملا  دیـسلا و  تافلؤم  نم  هرایزلا  هذه  نأ  رهاظلا  و  : » دیوگ

(2) «. دشاب یم  دیفم  خیش 

رد ار  ناشدوخ  هاگیاج  تداهـش  زا  لبق  مالـسلا ) امهیلع  ) ربکا یلع  ترـضح  نیـسح و  ماما  هک  تسا  ایوگ  ینـشور  هب  ترابع  اـیناث :
ماما تداهـش  زا  دـعب  يداش  نایفوص  يارب  دـناوت  یم  هنوگچ  رما  نیا  دـندش  داش  دـندرک و  رایتخا  ار  نآ  دـندرک و  هدـهاشم  تشهب 

تداهــش زا  سپ  اروشاـع و  زور  رد  ناـیفوص  تـسا  زیاـج  اــیآ  هـک  تـسا  نـیا  رد  عازن  دــنک ؟ تاــبثا  ار  مالــسلا ) هـیلع  ) نیــسح
نیا دنا و  هدوب  داش  شتداهش  زا  لبق  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هک  دیا  هدروآ  یتیاور  امـش  دننک ؟ يداش  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس

.درادن امش  ياعّدم  هب  یطبر 

.تسا يدعب  ود  اروشاع  هعقاو  مهدزیس : هیجوت 

هراشا

ایند و ملاع  رد  دُعب ، کی  رد  .تسا  يدُعب  ود  هعقاو  کی  اروشاع  هعقاو 
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هب هاگن  رد  نآ ، دُعبکی  رد  و  تسا ، قارف  تحارج و  یگنـشت و  یتخـس و  جنر و  درد و  همه  ناراوگرزب ، نآ  رهطم  نادـبأ  هب  هاگن  اب 
ملأ و ملاع ، نیا  رد  ناسنا  مسج  يارب  تداهـش  .تسا  لاصو  ءاقل و  سنُا و  دنوادخ و  اب  يزاب  قشع  همه  ءادهـش ، نآ  سّدقم  حاورا 

.تسا دنوادخ  نایاپ  یب  ياهتمعن  يوس  هب  یلپ  یمدآ  تقیقح  ناج و  يارب  یلو  تسا ؛ جنر 

هاگ مینک و  یم  رظن  ملاع  نیا  هبنج  هب  هاگ  مینک ، هجوت  تیعقاو  نیا  هبنج  ود  ره  هب  میناوت  یمن  یعیبط  روط  هب  يداع  ياه  ناـسنا  اـم 
مه اب  ار  همه  تسا و  تفتلم  تاهج  نیا  همه  هب  دحاو  ِنآ  رد  نآ ، تمظع  هعس و  تهج  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما سفن  اّمأ  هبنج ؛ نآ  هب 

(1) .تسا نیگمغ  مه  دونشخ و  مه  دحاو ، ِنآ  رد  اذل  درگن ؛ یم 

رس ثحب  یلو  دندیسر  يدبا  ياه  تمعن  هب  دندش و  لئان  نییلع  العا  هب  تداهش  اب  مالسلا ) هیلع  ) ادهشلادیس هک  تسین  یکش  خساپ :
نیا رگا  تسا !؟ نیریاس  يداـش  يارب  يزوجم  اـیآ  دـنا  هدیـسر  یلاـعتاماقم  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس هک  نیا  تسا  مدرم  هفیظو 

مه دیـشاب و  داش  مه  تسا  يدُعب  ود  اروشاع  هعقاو  هک  دندرک  یم  شرافـس  مدرم  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  دـیاب  دوب  هنوگ 
.دنرادن یهاگآ  مالسلا ) هیلع  ) ادهشلادیس تاماقم  زا  مالسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  هزادنا  هب  سک  چیه  نوچ  نوزحم 

.تسا شودخم  تلالد  ای  دنس  تهج  زا  دیدرک  هماقا  اروشاع  زور  رد  يداش  تابثا  يارب  امش  هک  یتایاور 

یفرعم متام  ازع و  زور  طقف  تایاور  رد  اروشاع  زور  سکعرب  هلأسم  اقافتا 
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.دنا هتفرگ  رارق  نعل  دروم  دننک  يداش  زور  نآ  رد  هک  یناسک  هدش و 

یَعْرَص ُُهباَحْـصَأ  ِِهباَحْـصَأ َو  َْنَیب  ًاعیِرَـص  مالـسلا ) هیلع  ) ُْنیَـسُْحلا ِهِیف  َبیِـصُأ  ٌمْوَیَف  َءاَروُشاَع  ُمْوَی  اَّمَأ  َو  مالـسلا :) هیلع  ) هللادبع یبأ  نع 
ِلْهَأ یَلَع  ْتَلَخَد  ٍهَبیِـصُم  ٍنْزُح َو  ُمْوَی  اَّلِإ  َوُه  اَم  ٍمْوَص َو  َمْوَی  َوُه  اَم  ِماَرَْحلا  ِْتیَْبلا  ِّبَر  اَّلَک َو  ِمْوَْیلا  َِکلَذ  ِیف  ُنوُکَی  ٌمْوَصَف  ًهاَرُع َأ  َُهلْوَح 

ْمِِهتاَّیِّرُذ یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ُهَّللا  َبِضَغ  ِماَّشلا  ِلْهَأ  ٍداَیِز َو  ِلآ  َهَناَجْرَِمْنبِال َو  ٍروُرُـس ، ٍحَرَف َو  ُمْوَی  َنِینِمْؤُْملا َو  ِعیِمَج  ِضْرَْألا َو  ِلْهَأ  ِءاَـمَّسلا َو 
ٌطوُخْـسَم ِْبلَْقلا  ُخوُسْمَم  ٍداَیِز  ِلآ  َعَم  ُهَّللا  ُهَرَـشَح  ِِهب  َكَّرَبَت  ْوَأ  ُهَماَص  ْنَمَف  ِماَّشلا  ِهَعُْقب  اَلَخ  ِضْرَْألا  ِعاَِقب  ُعیِمَج  ِْهیَلَع  ْتََکب  ٌمْوَی  َِکلَذ  َو 

؛(1) ِْهیَلَع

هنهرب شنوماریپ  باحصا  دیسر و  تداهش  هب  داتفا و  نیمز  رب  شباحصا  نایم  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هک  تسا  يزور  اروشاع  زور 
زور طقف  اروشاع  تسین  يراد  هزور  زور  زور ، نآ  زگره ، هبعک  يادخ  هب  دوش ؟ هتفرگ  هزور  زور ، نآ  ایآ  دـندوب  هداتفا  نیمز  يور 

هک تسا  ماش  لها  هناجرم و  نبا  رورـس  يداش و  زور  هدش و  دراو  نانمؤم  همه  نیمز و  نامـسآ و  لها  رب  هک  تسا  یتبیـصم  نزح و 
لها رگم  دندرک  هیرگ  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  رب  اه  ناکم  همه  هک  تسا  يزور  اروشاع  زور  .داب  ناشنادنزرف  نانآ  رب  ادخ  بضغ 
خسم شبلق  هک  یلاح  رد  دنک  یم  روشحم  دایز  لآ  اب  ار  وا  دنوادخ  دیوجب  كربت  نآ  هب  ای  دریگب  هزور  زور  نآ  رد  هک  یسک  .ماش 

.تسادخ بضغ  درومو  هدش 

«. هتبیصم نزح و  موی  ّالإ  وه  ام  و  : » دیامرف یم  دنک و  یم  یفرعم  يدُعب  کت  ار  اروشاع  زور  ینشور  هب  رصح  ناسل  اب  تیاور  نیا 
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دنتسه داش  اروشاع  زور  رد  هک  یناسک  رب  نعل 

رارق نیرفن  نعل و  دروم  تایاور  رد  تسا  یلیکو  ياقآ  ياعدا  دروم  هک  اروشاـع  زور  رد  يداـش  دـُعب  هک  تسا  نیا  رگید  مهم  هتکن 
.تشذگ هک  یتیاور  نیمه  دننام  تسا  هتفرگ 

؛ مِِهتاَّیِّرُذ یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ُهَّللا  َبِضَغ  ِماَّشلا  ِلْهَأ  ٍداَیِز َو  ِلآ  َهَناَجْرَم َو  ِْنبال  ٍروُرُس  ٍحَرَف َو  ُمْوَی 

.داب ناشنادنزرف  نانآ و  رب  ادخ  بضغ  هک  تسا  ماش  لها  هناجرم و  نبا  رورس  يداش و  زور 

: میناوخ یم  اروشاع  ترایز  رد  و 

؛(1) باَذَْعلا َنْعَّللا َو  ُمِْهیَلَع  ْفِعاَضَف  َّمُهَّللا  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  َْنیَسُْحلا  ُمِِهْلتَِقب  َناَوْرَم  ُلآ  ٍداَیِز َو  ُلآ  ِِهب  ْتَحِرَف  ٌمْوَی  اَذَه 

داش دابوا ) رب  ادخ  دورد  هک   ) نیسح ماما ] نتـشک [  تهج  هب  ناورم  لآ  دایز و  لآ  هک  تسا  يزور  اروشاع ] زور  ینعی  زور  نیا [  و 
.هدب رارق  فعاضم  ار  دوخ  باذع  تنعل و  اهنآ  رب  يداش ] نیا  لیلد  هب  ایادخ [  دنتسه ؛

اَم ُْعبَّسلا َو  َنوُضَرَْألا  ُْعبَّسلا َو  ُتاَواَمَّسلا  ِْهیَلَع  ْتََکب  یَضَق  اََّمل  مالسلا ) هیلع  ) َْنیَسُْحلا ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  َّنِإ  مالـسلا :) هیلع  ) قداصلا مامإلا  نع 
َلاَق ِءاَیْشَْألا  ُهَثاَلَّثلا  ِهِذَه  اَم  َكاَِدف َو  ُْتلِعُج  ُْتُلق  ِْهیَلَع  ِْکبَت  َْمل  َءاَیْـشَأ  َهَثاََلث  اَّلِإ  مالـسلا ) هیلع  ) ِْنیَـسُْحلا ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع  یََکب  ...نِهِیف 

؛(2) هَّللا ُهَنَْعل  ْمِْهیَلَع  َناَْمثُع  ُلآ  َال  ُقْشَمِد َو  َال  ُهَرْصَْبلا َو  ِْهیَلَع  ِْکبَت  َْمل 

هچنآ نیمز و  هناگ  تفه  تاقبط  هناگ و  تفه  ياه  نامسآ  وا  رب  دیسر ، تداهـش  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا هللا  دبع  ابا  هک  یماگنه 
هس نآ  امـش  يادف  متفگ : دندرک ؛ هیرگ  زیچ  هس  زج  زیچ ] همه  ( ] مالـسلا هیلع  ) نیـسحلا هللا  دبع  ابا  رب  ...نتـسیرگ  دننکاس ]  ] اهنآ رد 

[ نامدرم  ] هرـصب و نامدرم ] ( ] مالـسلا هیلع  ) نیـسح رب  دومرف : دنتـسه ؟ مادک  دـندرکن ] هیرگ  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  رب  هک   ] زیچ
.دندرکن هیرگ  داب ، دنوادختنعل  اه  نآ  همه  رب  هک  نامثع  لآ  قشمد و 

َهَرْصَْبلا َو َءاَیْشَأ  َهَثاََلث  اَّلِإ  ُهَّللا  َقَلَخ  اَم  ُعیِمَج  ِْهیَلَع  یََکب  مالسلا ) امهیلع  ) ٍِّیلَع ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  یَـضَم  اََّمل  مالـسلا :) هیلع  ) ِقِداَّصلا ِماَمإلا  ِنَع 
؛(3) َناَْمثُع َلآ  َقْشَمِد َو 

تبیصم  ] رب دیسر ، تداهش  هب  مالسلا ) امهیلع  ) یلع نب  نیـسح  هک  یماگنه  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا 
.نامثع لآ  قشمد و  نامدرم ]  ] هرصب نامدرم ] ، ] هتسد هس  زج  هب  نتسیرگ  دوب ، هدرک  قلخ  دنوادخ  هچ  نآ  همه  وا ]
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نارادازع تلفغ  ياعدا 

: دسیون یم  یلیکو  ياقآ 

باحـصأ رورـس  دجو و  هب  لاح ، نآ  رد  .دنلفاغ و  ًامیظع  ًازوف  -ه  للاو متزف  زا  دـنیرگ  یم  البرک  بئاصم  يارب  یتقو  يداع  نینمؤم 
طقف هک  زین  يا  هدع  .تساهبنج و  نآ  زا  تلفغ  ایند و  ملاع  اب  سنُا  نآ  تلع  و  دنرادن ، هجوت  تداهش  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما 

تـسا نیا  رد  نخـس  یلو  دنلفاغ ، يوحن  هب  ود  ره  سپ  .دنلفاغ  ناراوگرزب  نآ  يرهاظ  بئاصم  زا  دننک  یم  هجوت  رگید  هبنج  نآ  هب 
: هک

؟ دنراد رارق  يرتالاو  ماقم  رد  کی  مادک 

اریز .تسا  رتالاب  ناشماقم  دننک  یم  هجوت  ادخ  ءاقل  رطاخ  هب  ناراوگرزب  نآ  ینامداش  رورـس و  هب  هک  یناسک  تفگ  دیاب  باوج  رد 
ءایلوا ناربمایپ و  تیبرت  تحت  رد  هک  تسا  يدارفأ  هب  طوبرم  مود ، تلاـح  تسا و  يداـع  دارفا  لاـح  لوا ، لاـح  هک  تسا  صخـشم 

(1) .دنراد هجوت  نآ  يرهاظ  هبنج  هب  طقف  تداهش  گرم و  رد  هشیمه  يداع  ياه  ناسنا  هنرگو  دنا ؛ هدومن  دشر  دنا و  هتفرگ  رارق 

ماـما اـیآ  دــنلفاغ » ًاـمیظع  ًازوـف  -ه  لـلاو مـتزف  زا  دــنیرگ  یم  ــالبرک  بئاــصم  يارب  یتـقو  يداــع  نینمؤـم  : » دــش هـتفگ  خــساپ :
زا دوش  یم  مخز  ناشکرابم  مشچ  کلپ  هک  دننک  یم  هیرگ  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس تبیـصم  رد  ردـق  نآ  هک  مالـسلاهیلع ) ) اضر

؟ دندوب لفاغ  هللاابذایعلا _ ًامیظع _ » ًازوف  -ه  للاو متزف  »
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؛(1) ءاَضِْقنِالا ِمْوَی  َیلِإ  َءالَْبلا  َبْرَْکلا َو  اَْنتَثَرْوَأ  َءالَبْرَک  ُضْرَأ  اَنَزیِزَع  َّلَذَأ  اَنَعُومُد َو  َلَبْسَأ  اَنَنوُفُج َو  َحَْرقَأ  ِْنیَسُْحلا  ِْلتَق  َمْوَی  َّنِإ 

تخاس و ناور  ار  ام  ياه  کشا  درک و  مخز  ار  ام  ياه  کلپ  مالسلا ) هیلع  ) نیسح تداهـش  زور  دندومرف : مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما 
.تخاس راچد  الب  يراتفرگ و  تمایق ، زور  ات  ام  رب  درک و  راوخ  ار  ام  زیزع  البرک  نیمز 

(2) درک هیرگ  مالسلا ) هیلع  ) ادهشلادیس رب  لاس  لهچ  هک  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  ایآ  و 

( مالسلا هیلع  ) ادهشلادیس تبیصم  رد  دیامرف : یم  هک  جع ) ) نامز ماما  ایآ  ؟ دنا هدوب  لفاغ  هللاابذایعلا _ ًامیظع _ » ًازوف  -ه  للاو متزف   » زا
؟ دنا هدوب  لفاغ  هللاابذایعلا _ ًامیظع _ » ًازوف  -ه  للاو متزف   » زا مریمب  ات  میرگ  یم  نوخ  کشا  ياج  هب 

َتُومَأ یَّتَح  ًافُّهَلَت  كاَهَد َو  اَم  یَلَع  ًارُّسَحَت  ًافُّسَأَت َو  َْکیَلَع َو  ًهَرْـسَح  ًامَد  ِعُومُّدـلا  َلَدـَب  َْکیَلَع  َّنَیِْکبَأل  ًءاَـسَم َو  ًاحاَبَـص َو  َکََّنبُدـْنَألَف 
؛(3) باَِیتْکالا ِهَّصُغ  ِباَصُْملا َو  ِهَعْوَِلب 

تبیـصم رب  سوسفا  فسأت و  ترـسح و  يور  زا  منک ، یم  هیرگ  نوخ  وت  يارب  کشا  ياـج  هب  و  منک ، یم  ِهیوم  وترب  ماـش  حـبص و 
.مراپس ناج  نزح  تدش  هصغ و  مغو و  تبیصم ، ِهودنا  طرف  زا  هک  یئاجات  دش ، دراو  وت  رب  هک  یئاه 

ماقم زا  لفاغ  هک  تسا  یـسک  يارب  هدش  هداد  هدـعو  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس رب  هیرگ  يارب  هک  ییاهرجا  اه و  باوث  نآ  ایآ  ایناث :
؟ تسا ًامیظع » ًازوف  -ه  للاو متزف  »

هیلع و هللا  یلص  ) ربمغیپ ؛(4) هَّنَْجلا ُهاَْنلَخْدَأ  ِهِدَِـیب َو  اَنْذَـخَأ  ِْنیَـسُْحلا  ِباَصُم  یَلَع  ْمُْهنِم  یََکب  ْنَم  ُّلُک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ِِّیبَّنلا ِنَع 
میهاوخ تشهب  دراو  تفرگ و  میهاوخ  ار  وا  تسد  دریگب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ياه  تبیـصم  رب  ناشیا  زا  سک  ره  دـندومرف : هلآ )

.تخاس

َْتناَک َْول  َُهبُونُذ َو  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  ٍهَضوَُعب  ِحاَنَج  ُْلثِم  ٌْعمَد  ِِهْنیَع  ْنِم  َجَرَخَف  ُهَدـْنِع ؛ اَنْرِکُذ  ْوَأ  اَنَرَکَذ  ْنَم  َلاَق  مالـسلا ) هیلع  ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع 
؛(5) ِرْحَْبلا َِدبَز  َْلثِم 

نوریب کشا  یسگم  رپ  هزادناب  شنامشچ  زا  دوش و  دای  ام  زا  يو  دزن  ای  دنک  دای  ام  زا  هک  یسک  دندومرف : مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
.دزرمآ یم  دشاب  اهایرد  فک  زا  رتشیب  هچ  رگا  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  دیآ ،
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؛(1) ٌهَداَبِع اََنل  ُهُّمَه  ٌحِیبْسَت َو  اَنِْملُِظل  ِموُمْهَْملا  ُسَفَن  َلاَق : مالسلا ) هیلع  ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 

ياقآ هک  تسا  نیا  بلاج.تسا  تدابع  ام  رما  هب  وا  هجوت  حـیبست و  تسا ، كانمغ  تسا ، هتفر  اـم  رب  هک  یمتـس  زا  هک  یـسک  سفن 
هک نآ  لاح  دننوزحم و  اروشاع  زور  رد  هک  دـناد  یم  یناسک  زا  رتالاب  ار  دنرورـسم  داش و  اروشاع  زور  رد  هک  یناسک  ماقم  یلیکو 

.تشذگ شتایاور  هک  دنا  هدرک  نیرفن  نعل و  ار  دنداش  اروشاع  زور  رد  هک  ار  یناسک  مالسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما 

یلـص ) ربمایپ لاح  ثیداحا ، یلو  دنا  هدرک  یفّرعم  ءایلوا  ءایبنا و  تیبرت  تحت  ار  دـنداش  اروشاع  زور  رد  هک  ار  يدارفا  یلیکو  ياقآ 
.دنا هدرک  فیصوت  هنوگ  نیا  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  تبیصم  رد  ار  هلآ ) هیلع و  هللا 

یََکب ِهِدوُجُـس  ِرِخآ  ِیف  َناَک  اَّمَلَف  ٍتاَعَکَر  یَّلَـصَف  ِْتیَْبلا  ِهَیِواَز  َیلِإ  َماَق  َُّمث  َلَکَأَف  ُْهنِم  اَْنمَّدَقَف  ًارْمَت  ًاْدبُز َو  ًانََبل َو  َنَْمیَأ  ُّمُأ  اََنل  ْتَدْهَأ  ْدَـق 
اَمَف اَنَْتَیب  َْتلَخَد  ْدََـقل  َِتبَأ  اَی  َلاَقَف  ِهِرْجَح  ِیف  َدَـعَق  َو  مالـسلا ) هیلع  ) ُْنیَـسُْحلا َماَقَف  َُهل  ًاماَظْعِإ  ًالاَلْجِإ َو  اَّنِم  ٌدَـحَأ  ُْهلَأْسَی  ْمَلَف  ًادـیِدَش  ًءاَُکب 
َّنَأ یَْلتَق َو  ْمُکَّنَأ  ِینَرَبْخَأَـف  ًاـِفنآ  ُلِیئَْربَج 8  ِیناَتَأ  َّیَُنب  اَی  َلاَقَف  َكاَْکبَأ  اَمَف  اَنَّمَغ  ًءاَُـکب  َْتیََکب  َُّمث  َِکلوُخُدـِب  اَنِروُرُـسَک  ْیَِـشب ٍء  اـَنْرِرُس 

ریـش و رـس  ریـش و  ام  يارب  نمیأ  ما  البق  هک ] یلاح  رد   ] دمآ ام  ترایز  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  (2) ؛  ...یَّتَش ْمُکَعِراَصَم 
هشوگ هب  دنداتسیا و  سپس  هدومرف  لیم  ترضح  میداهن ، شلباقم  ار  اه  نآ  ترـضح ، زا  یئاریذپ  روظنم  هب  اذل  دوب  هداد  هیده  امرخ 

لالجا و روظنم  هب  ام  زا  يدحا  دنتـسیرگ و  تدش  هب  هدجـس  نیرخآ  رد  دـندناوخ و  زامن  تعکر  دـنچ  هدرب و  فیرـشت  هناخ  زا  يا 
رد سپس  داتسیا و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ترـضح ]  ] یلو تسیچ  امـش  نتـسیرگ  ببـس  هک  درکن  لاؤس  كرابم  دوجو  نآ  زا  میظعت 
هب یتسیرگ  سپس  دومنن  رورسم  رادقم  نیا  ار  ام  زیچ  چیه  يدش و  دراو  ام  لزنم  هب  ردپ  يا  دومن : ضرع  تسـشن  ادخ  لوسر  نماد 

نونکا مه  مرسپ  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  تسیچ ؟ امـش  نتـسیرگ  ببـس  يدرک ، نوزحم  مومغم و  ار  ام  هک  يروط 
 . ...تسا هدنکارپو  قرفتم  امش  روبق  دنشک و  یم  ار  امش  هک  داد  ربخ  نم  هب  دمآ و  نم  دزن  مالسلا ) هیلع  ) لیئربج

: دنیامرف یم  یتیاور  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ 

ٍْلتَق ٍءاََلب َو  ٍبْرَک َو  ِضْرَأ  ِهِعَرْصَم  ِعِضْوَم  ...َنیِِملْـسُْملا  ُماَمِإ  َوُه  ِهیِخَأ َو  َدَْعب  ِْقلَْخلا  ُْریَخ  يَِدلَو َو  ِیْنبا َو  َوُه  یِّنِم َو  ُهَّنِإَف  ُْنیَـسُْحلا  اَّمَأ  َو 
ِیتَّمُأ ِءاَدَهُش  ِهَداَس  ْنِم  َِکَئلوُأ  َنیِِملْسُْملا  َنِم  ٌَهباَصِع  ُهُرُْصنَت  ٍءاَنَف  َو 
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هللا یلص  ) ِهَّللا ُلوُسَر  یََکب  َُّمث  ًامُولْظَم  ُْشبَْکلا  َُحبُْذی  اَمَک  َُحبُْذی  َُّمث  ًاعیِرَص  ِهِسَرَف  ْنَع  َّرَخَف  ٍمْهَِسب  َیِمُر  ْدَق  ِْهَیلِإ َو  ُرُْظنَأ  یِّنَأَک  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی 
؛(1) جیِجَّضلِاب ْمُُهتاَوْصَأ  ْتَعَفَتْرا  َُهلْوَح َو  ْنَم  یََکب  َو  هلآ ) هیلع و 

عضوم تسا ...]  ] ناناملـسم ماما  وا  تسا ، قلخ  نیرتهب  شردارب  زا  سپ  تسا و  نم  دنزرف  تسا و  نم  زا  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح اما  و 
تما يادهـش  نارورـس  زا  تمایق  زور  رد  دـننک  شیرای  ناناملـسم  زا  يا  هتـسد  تسا  ندرم  لـتق و  ـالب و  تنحم و  نیمز  شتداـهش 
لوسر سپس  دندیرب  هنامولظم  ار  شرس  دنفسوگ  نوچ  هداتفا و  كاخ  هب  شبـسا  زا  هدروخ و  يریت  هک  ار  وا  منیب  یم  ایوگ  دنتـسه ،

.دش دنلب  اهنآ  نویش  يادص  دنتسیرگ و  دندوب  شدرگ  هک  یناسک  تسیرگ و  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ

نزح تیمومع  مدع  ياعدا 

: دسیون یم  یلیکو  ياقآ 

روتسد نایعیـش  همه  هب  یلک  یمومع و  رما  کی  ناونع  هب  هک  تسین  نینچ  تایاور  نیا  ریباعت  مینک ، رظن  تسرد  تایاور  نیا  هب  رگا 
نیمه رد  .دـنک  یم  دـیکأت  تیب  لهأ  تبحم  قشع و  ماـما و  اـب  یبلق  طاـبترا  موزل  رب  تاـیاور  نیا  هکلب  دـهدب ؛ ازع  نزح و  هیرگ  هب 

(2) .اننزحل نونزحی  انحرفل و  نوحرفی  هک  دیشاب  یناسک  زا  دنیامرف : یم  شرافس  ترضح  تایاور ،

چیه تسایمومع و  رما  کی  نآ  هب  مدرم  بیغرت  و  مالسلا ) هیلع  ) ادهشلادیس رب  هیرگ  هب  شرافس  دوش  هعجارم  تایاور  هب  رگا  خساپ :
.درادن ییانثتسا 

اَِهب ُهَّللا  ُهَأََّوب  ِهِّدَخ  یَلَع  َلیِسَت  یَّتَح  ًهَْعمَد  مالسلا ) امهیلع  ) ٍِیلَع ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِْلتَِقل  ُهاَْنیَع  ْتَعَمَد  ٍنِمُْؤم  اَمُّیَأ  مالسلا :) هیلع  ) رفعج یبأ  نع 
؛(3) اباَقْحَأ اَُهنُکْسَی  ًافَرُغ  ِهَّنَْجلا  ِیف 

نب نیـسح  تداهـش  رطاخب  هک  ینمؤم  ره  دومرف : یم  مالـسلا ) امهیلع  ) نسحلا یبا  نب  یلع  مردپ ] : ] دندومرف مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 
اه تدم  هک  دهد  وا  هب  تشهب  رد  يا  هفرغ  نانم  دنوادخ  ددرگ ، يراج  شیاه  هنوگ  رب  شکـشا  ات  دنک  هیرگ  مالـسلا ) امهیلع  ) یلع

.ددرگ نکاس  نآ  رد 

؛(4) ماَظِْعلا َبُونُّذلا  ُّطُحَی  َءاَُکْبلا  َّنِإَف  َنوُکاَْبلا  ِْکبَْیلَف  ِْنیَسُْحلا  ِْلثِم  یَلَعَف  مالسلا :) هیلع  ) اضرلا لاق 

( مالسلا هیلع  ) نیسح رب  هک   ] هیرگ نیا  هکنیا  هچ  دننک ، هیرگ  ناگدننک  هیرگ  دیاب  مالـسلا ]) امهیلع  ) یلع نب   ] نیـسح لثم  يارب  سپ 
.درب یم  نیب  زا  هدرک و  كاپ  ار  گرزب  ناهانگ  تسا ]
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یََکب اَِنباَصُم َو  یَلَع  ُهاَْنیَع  ْتَفَرَذ  ْنَم  ُِلبْعِد  اَی  هللا  یَلَع  ُهُرْجَأ  َناَک  ًادِحاَو  َْول  اَِنباَصُمیَلَع َو  یَْکبَأ  یََکب َو  ْنَم  ُِلبْعِد  اَی  مالسلا :) هیلع  ) هنع
؛(1) َهَّتَْبلا َُهبُونُذ  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  ِْنیَسُْحلا  َيِّدَج  ِباَصُم  یَلَع  یََکب  ْنَم  ُِلبْعِد  اَی  اَِنتَْرمُز  ِیف  اَنَعَم  ُهَّللا  ُهَرَشَح  اَِنئاَدْعَأ  ْنِم  اََنباَصَأ  اَِمل 

نادناخ ام  ام [  ياه  تبیـصم  رب  دـنایرگب  دـنک و  هیرگ  هک  یـسک  لبعد ! يا  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  زا 
وا مشچ  ود  هک  یـسک  لبعد ! يا  تسا ؛ ادخ  رب  يو  شاداپ  رجا و  دشاب ، رفن  کی  هدنایرگ ] ار  وا  هک  سک  نآ  دـنچ [  ره  تمـصع ]

، دنادرگ یم  روشحم  ام  هرمز  رد  ام و  اب  ار  وا  دنوادخ  دنک ، هیرگ  هدیسر  نامنانمـشد  زا  ام  هب  هچنآ  رب  دوش و  نایرگ  ام  تبیـصم  رب 
.دیزرمآ دهاوخ  امتح  ار  يو  ناهانگ  دنوادخ  دنک  هیرگ  نیسح  مدج  ياه  تبیصم  رب  سک  ره  لبعد ! يا 

سپــس و  هــلآ ) هــیلع و  هللا  یلــص  ) مرکا ربماــیپ  ناــنآ  سأر  رد  و  مالـــسلا ) مــهیلع  ) ءاــیبنا هــمه  هــک  هدــش  دراو  ثیداــحا  رد 
ج44، راونالاراحب ، هب  دییامن  هعجارم  دنا  هدوب  نایرگ  نوزحم و  مومغم ، مالسلا ) هیلع  ) ادهشلادیس يارب  مالسلا ) مهیلع  ) موصعمناماما

(. هتداهشب  s انیبن هءایبنأ و  یلاعت  هللا  رابخإ   ) ص223

نآ زا  زین  مالسلا ) مهیلع  ) همئا ءایبنا و  یتح  تسا و  یمومع  رما  کی  مالسلا ) هیلع  ) ادهشلادیس يارب  نزح  هیرگ و  هب  روتسد  نیا  ربانب 
.دنا هدشن  ءانثتسا 

هیرگ زا  یهن  ياعدا 

: دسیون یم  یلیکو  ياقآ 

هتکن نیارب  دنا و  هدومرف  یهن  هودنأ  نتـسیرگ و  زا  ار  دوخ  باحـصأ  زا  یخرب  مالـسلا ) مهیلع  ) همئأ هک  مینیب  یم  تایاور  یخرب  رد 
هتکن نامه  تایاور  نیا  هجو  .تسا  يراگتسر  تاجن و  عقاو  رد  یلو ، تسا  تبیـصم  رهاظ  رد  هچرگ  تداهـش  هک  دنا  هدومن  دیکأت 
طـسو تسا ، نزح  هیرگ و  نآ  زاغآ  تسا ؛ یتیبرت  بتکم  کی  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لهأ  بئاصم  عقاورد  .دـش  ضرع  هک  تسا  يا 

.دشاب یم  رمأ  ود  ره  نیب  عمج  نآ  نایاپ  و  رورس ، روش و  قشع و  نآ 
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هیلع ) نینمؤملاریمأ هک  مدید  مدش  لخاد  ترضح  نآ  رب  ترـضح ) ندروخ  تبرـض  زا  سپ   ) یتقو دیوگ : یم  هتابن  نب  غبـصأ  بانج 
هتفر شرس  زا  هک  ینوخ  يرایسب  زا  شکرابم  يور  و  دنا ، هتـسب  شرـس  هب  يدرز  هباصع  دنا و  هداد  هیکت  یئاه  شلاب  رب  ار  مالـسلا )

هدـهاشم لاح  نآ  رب  ار  دوخ  يالوم  نوچ  .شکرابم  يور  گنر  ای  دوب  رتدرز  شا  هباـصع  متـسنادن  هک  دوب  هدـش  درز  ناـنچ  تسا 
: دندومرف ترـضح  .متـسیرگ  یم  مدیلام و  یم  دوخ  ياه  هدید  رب  مدیـسوب و  یم  مداتفا و  شمرتحم  مدق  رد  مدش و  بات  یب  مدرک ،

دوخ لاح  رب  نم  يور ؛ یم  تشهب  هب  وت  هک  مناد  یم  موش ، وت  يادف  متفگ : .مراد  شیپ  رد  تشهب  هار  نم  هک  نکم  هیرگ  غبصأ ! يا 
.دننک یم  یهن  نزح  هیرگ  زا  ار  غبصأ  ترضح ، هک  مینیب  یم  اجنیا  رد  .میرگ  یم  وت  تقرافمرب  و 

امأ تسین ، ترضح  تداهش  بئاصم  رب  هودنأ  نزح و  هیرگ  يو ، هیرگ  تسا  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریمأ صاوخ  زا  هتابن  نب  غبـصأ 
رب دش  لخاد  تسا : هدمآ  تداهش  لاح  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  تالاوحا  رد  نینچ  مه  .دیرگ  یم  ترـضح  ییادج  قارف و  رب 

هدنامن راوگرزب  نآ  زا  ایوگ  هک  هدش  کیراب  رغال و  نادنچ  ار  ترضح  نآ  دید  شتافو ؛ ضرم  رد  شباحـصأ  ضعب  ترـضح ، نآ 
ار امش  هک  نآ  اب  منکن  هیرگ  تفگ : ینک ؟ یم  هیرگ  هچ  يارب  دندومرف : ترـضح  .دمآ  رد  هیرگ  هب  درم  نآ  سپ  شنینزان ؛ رـس  زج 

دوش وا  ضراع  هچ  ره  هک  تسنانچ  نمؤم  انامه  .نکم  نینچ  دندومرف : منیب !؟ یم  لاح  نیا  هب 
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هب نایرج ، نیا  رد  تسا ؛ ریخوا  يارب  ار  برغم  قرش و  دوش  کلام  رگا  تسا و  ریخ  وا  يارب  وا  ياضعا  دوش  هدیرب  رگا  تسوا ، ریخ 
یهن و  تسا ؛ دنوادخ  ترفغم  تمحر و  بجوم  دشاب و  یم  تدابع  هدوب و  اننزحل  نونزحی  قادـصم  صخـش  نیا  هیرگ  نیقی  عطق و 

يرتالاب تقیقح  هب  هداد و  دشر  ار  وا  دـنهاوخ  یم  یلو  تسا ، يدنـسپان  رما  هیرگ  هک  تسین  تباب  نیا  زا  هدوبن و  يولوم  یهن  ماما ،
(1) .دنهد ناشن  وا  هب  زین  ار  هکس  يور  نآ  دننک و  تیاده 

يوـلوم رما  اـب  تیاور  نیا  رد  یهن  سپ  تسین  يوـلوم  تیاور  ود  نیا  رد  یهن  دـنتفگ  یلیکو  ياـقآ  هـک  روـط  ناـمه  ـالوا : خـساپ :
.درادن ضراعت  رگید  تیاور  رد  یبابحتسا 

؛(2) ماَظِْعلا َبُونُّذلا  ُّطُحَی  َءاَُکْبلا  َّنِإَف  َنوُکاَْبلا  ِْکبَْیلَف  ِْنیَسُْحلا  ِْلثِم  یَلَعَف  مالسلا :) هیلع  ) اضرلا لاق 

هیلع ) نیـسح رب  هک   ] هیرگ نیا  هک  نیا  هچ  دـننک ، هـیرگ  ناگدـننک  هـیرگ  دـیاب  مالـسلا ]) اـمهیلع  ) یلع نـب   ] نیـسح لـثم  يارب  سپ 
.درب یم  نیب  زا  هدرک و  كاپ  ار  گرزب  ناهانگ  تسا ] ( مالسلا

هیلع ) َْنیَـسُْحلا ِبُدـْنَْیل  َُّمث  لاق  دـُعب  برق و  نم  ءاروشاع  موی  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا هرایز  ثیدـح  یف  مالـسلا ) هیلع  ) رفعج یبأ  نع 
؛(3) ْهیَلَع ِعَزَْجلا  ِراَهْظِِإب  َهَبیِصُْملا  ِهِراَد  ِیف  ُمیُِقی  ِْهیَلَع َو  ِءاَُکْبلِاب  ِهیِقَّتَی  َال  ْنَّمِم  ِهِراَد  ِیف  ْنَم  ُُرمْأَی  ِهیِْکبَی َو  َو  مالسلا )

: دندومرف رود ، زا  هچ  دشاب و  کیدزن  زا  ترایز ] نیا   ] هچ اروشاع  زور  رد  نیـسح  ماما  هرایز  ثیدـح  رد  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا 
ترـضح نآ  يارب  هک  دیامن  رما  زین  دنـشاب  یم  هناخ  رد  هک  یناسک  هب  هدومن و  هیرگ  هبدن و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  يارب  سپس 

.دیامن تبیصم  هماقا  شا  هناخ  رد  بانج  نآ  رب  عزف  عزج و  راهظا  اب  دنیرگب و 

، امِِهلآ امِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ٍِّیلَع  ٍدَّمَُحم َو  ِْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ِِبئاطَْألا  یلَعَف 
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َّجِعَی َو  َنوُّجاَّضلا ، َّجِـضَی  َو  َنوُخِراَّصلا ، ِخُرْـصَْیل  َو  ُعُومُّدـلا ، ردـتلف ]  ] ِفرْذـْتلَف ْمِِهْلثِِمل  َو  َنُوبِداَّنلا ، ِبُدـْنَْیلَف  ْمُهاَّیِإ  َو  َنوُکاْبلا ، ِْکبَْیلَف 
و دـنیرگب ، ناگدـننک  هیرگ  دـیاب  ناشنادـناخ ،) ناشیا و  رب  ادـخ  دورد   ) یلع دّـمحم و  تیب  لها  زا  ناـگزیکاپ  رب  سپ  ؛(1) نوُّجاْعلا

ناگدننک نویش  و  دننز ، دایرف  ناگدننکدایرف  و  دوش ، ناور  اه  کشا  دیاب  نانآ  دننام  يارب  و  دننک ، يراز  ناشیا  رب  ناگدننک  يراز 
.دنشورخب ناگدنشورخ  و  دننک ، نویش 

یماگنه يوار  تسا  هدوب  هیصخش  هیـضق  کی  رد  يوار  هیرگ  زا  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  و  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما یهن  ایناث :
ال : » دندومرف مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما .داتفا  هیرگ  هب  درک  هدهاشم  بسانمان  عضو  لاح و  نآ  اب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) موصعم ماما  هک 

هیرگ زا  یهن  نیا  .مور  یم  تشهب  يوس  هب  نم  نکم  هیرگ  دزوس  یم  نم  لاح  هب  تلد  رگا  ینعی  هنجلا » هللا  اهنإف و  غبـصأ ، ای  کـبت 
هب رما  هیرگ و  هب  بیغرت  ار  ناگمه  هک  یتایاور  اب  یتافانم  چـیه  هک  تسا  هدوب  هژیو  طیارـش  اب  صاخ  هعقاو  کـی  رد  تیاور  ود  رد 
هب هک  مالـسلا ) اـمهیلع  ) قداـص ماـما  نینمؤـملاریما و  تیاور  ود  ره  رد  اثلاث.درادـن : دـنک  یم  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس يارب  نزح 

يور نآ  یلیکو  ياـقآ  ریبـعت  هب  میور  یم  تشهب  هب  اـم  نک  يداـش  هک  دـنیوگ  یمن  رگید  نکم  هیرگ  دـنیوگ  یم  يوار  صوـصخ 
زور رد  رورس  يداش و  هک  یلیکو  ياقآ  ياعّدم  رب  یتلالد  هنوگ  چیه  تیاور  ود  نیا  .دنیوگ  یمن  ار  تسا  رورس  يداش و  هک  هکس 

نآ دـننک و  تیادـه  يرتالاب  تقیقح  هب  هداد و  دـشر  ار  يوار  دـهاوخ  یم  ماما   » یلیکو ياقآ  هتفگ  نیا  سپ  .درادـن  تسا  اروشاـع 
.درادن نآ  رب  یتلالد  تیاور  تسین و  هدافتسا  لباق  تیاور  زا  دنهد » ناشن  وا  هب  زین  ار  هکس  يور 

ار دـننک  یم  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس رب  هیرگ  هب  شرافـس  بیغرت و  ار  یگمه  هک  تایاور  زا  یفئاوط  یلیکو  ياقآ  هک  نآ  بلاج 
ود هب  دنریگ و  یم  هدیدان 
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دنچ نیوانع.دـنهد  یم  رارق  ثحب  كالم  ار  دـننک  یم  هیرگ  زا  يولوم  ریغ  یهن  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هیـصخش ، هیـضق  رد  هک  یتیاور 
: میرب یم  مان  ار  میدرک  رکذ  هتشذگ  رد  هک  یثیداحا  زا  هتسد 

.دننک یم  مالسلا ) هیلع  ) ادهشلادیس رب  هیرگ  هب  رما  هک  یتایاور  _ 1

.دنا هدرمش  مالسلا ) هیلع  ) ادهشلادیس رب  هیرگ  يارب  یمیظع  باوث  هک  یتایاور  _ 2

نایب ار  مالسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس رب  هیرگ  رب  مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ هریـس و  هک  یتایاور  _ 3
.دننک یم 

.دنک یم  مالسلا ) هیلع  ) ادهشلادیس رب  هکئالم  هتشذگ و  ءایبنا  هیرگ  زا  تیاکح  هک  یتایاور  _ 4
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ثحب هجیتن 

هراشا

ای لیلد  ناونع  هب  اروشاع  زور  رد  يداش  يارب  یلیکو  ياقآ  هک  یتاـیاور  هک  تسا  نیا  دـش  لـصاح  نونکاـت  ثحب  ءادـتبا  زا  هچ  نآ 
مالک لعف و  اه  نآ  زا  یـشخب  هکنانچ  دنک  یمن  اعّدم  رب  تلالد  اه  نآ  زا  کی  چیه  اریز  هدوبن  دانتـسا  لباق  تسا  هدرک  هماقا  دـهاش 

.دنتسه دنس  فعض  راچد  ای  تسین  مالسلا ) هیلع  ) موصعم

رب تلالد  هک  یثیداحا  اب  تروص  نیا  رد  دوب  دوجوم  دـنک  اروشاع  زور  يداش  رب  تلالد  هک  دنـسلا  حیحـص  یتیاور  ضرف ، رب  لاـح 
ضراعت لح  يارب  هدش  تباث  لوصا  ملع  رد  هچ  نانچ  درک و  یم  ضراعت  دنک  یم  اروشاع  زور  رد  هیرگ  هودنا و  نزح ، هب  شرافس 

یثیدح نآ  ثیدح ، ود  ضراعت  رد   (1)« هب ذَخُؤیف  هماعلا  َفلاخ  ام  : » دـنیوگ یم  رابخا  نیا  هک  دومن  هعجارم  هیجالع  رابخا  هب  دـیاب 
هماع فلاخم  دیشاب  نوزحم  نایرگ و  اروشاع  زور  رد  دنیوگ  یم  هک  یتایاور  تسا  حضاو  دینک و  ذخا  ار  تسا  فلاخم  هماع  اب  هک 

.تسا نشور  هفیظو  نیاربانب  هک  تسا  نایدیزی  هیما و  ینب  قفاوم  دیشاب  داش  دیوگ  یمهک  یتایاور  تسا و 

مه هک  هدرک  هئارا  یلیکو  ياقآ  هک  یعمج  نآ  هن  تسا  هیجالع  راـبخا  هب  هعجارم  لـح  هار  تیاور ، ود  ضراـعت  رد  هک  نآ  لـصاح 
.درادن يدهاش  لیلد و  چیه  هک  تسا  یعّربت  عمج  نامه  نیا  نوزحم و  مه  دیشاب و  داش 

یکدنا تسا  بسانم  دنک  یم  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس تبیـصم  رب  هیرگ  نزح و  هب  شرافـس  هک  یناوارف  تایاور  هب  هجوت  اب  لاح 
.مییوگب نخس  مهم  رما  نیا  تلع  هرابرد 
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( مالسلا هیلع  ) ادهشلادیس رب  هیرگ  للع 

.تسا هدش  نایب  مالسلا ) هیلع  ) ادهشلادیس رب  هیرگ  نزح و  يارب  یفلتخم  هوجو  ثیداحا  رد 

دش و يونعم  فیرحت  نآرق  دش و  لیطعت  ماکحا  دوب  دـنوادخ  هیحان  زا  بوصنم  ماما  هک  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس تداهـش  اب  _ 1
نیا جع ) ) نامز ماما  زا  هسدقم  هیحان  ترایز  رد  دش  نوگژاو  نید  هک  نآ  هصالخ  دـیدرگ  ضقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ تنس 

: هدش دراو  هنوگ 

اُوفَّرَح ِناَمیِْإلا َو  َدِعاَوَق  اُومَدَه  َماَکْحَْألا َو  َنَنُّسلا َو  اوُضَقَن  َماَیِّصلا َو  َهاَلَّصلا َو  اُولَّطَع  َماَلْسِْإلا َو  َِکْلتَِقب  اُولَتَق  ْدََقل  ِقاَّسُْفلا  ِهاَصُْعِلل  ُْلیَْولاَف 
ُّقَْحلا َرِدوُغ  ًاروُجْهَم َو  ِهَّللا  ُباَتِک  َداَع  ًارُوتْوَم َو  َِکلْجَأ  ْنِم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َحَبْـصَأ  ْدََقل  ِناَوْدُْعلا  ِیْغَْبلا َو  ِیف  اوُجَلْمَه  ِنآْرُْقلا َو  ِتاَیآ 

ُلیِدـْبَّتلا َو ُرِییْغَّتلا َو  َكَدـَْعب  َرَهَظ  ُلـیِوْأَّتلا َو  ُلـیِْزنَّتلا َو  ُلـِیلْحَّتلا َو  ُمیِرْحَّتلا َو  ُلـِیلْهَّتلا َو  ُرِیبْـکَّتلا َو  َكِدـْقَِفب  َدـُِقف  ًاروُـهْقَم َو  َتْرُِهق  ْذِإ 
وت نتشک  اب  نیسح ]! يا  ، ] هانگ لها  رجاف و  نایصاع  نآ  لاح  رب  ياو  ؛(1) لیِطَابَْألا ُنَتِْفلا َو  ُلِیلاَضَْألا َو  ُءاَوْهَْألا َو  ُلیِطْعَّتلا َو  ُداَْحلِْإلا َو 

هدرک و ضقن  ار  یهلا ] ماکحا [  و  هلآ ]) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمغیپ  ] تنس دندرک و  عیاض  لیطعت و  ار  هزور  زامن و  دنتشک و  ار  مالـسا 
ار ریـسم  ینمـشد ، تنایخ و  رد  دـندرک و  فیرحت  ار  نآرق  تایآ  دـنتخاس و  ناریو  ار  نامیا  ياه  هیاپ  دـندرک ، تفلاخم  اـه  نآ  اـب 
و  ] روجهم دنوادخ  باتک  و  دش ] عقاو  مولظم  و   ] دنام اهنت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  وت  تداهـش ]  ] رطاخ هب  .دنتخاس  راومه 

هملکو ادـخ  ِریبکت  وت  ِنادـقف  هب  و  دـش ، عقاو  تناـیخ  ِدروم  تقیقحو  قح  یتشگ ، بولغم  روهقم و  وت  هک  هاـگ  نآو  دـنام  كورتم ]
یب داحِلا و  رفک و  ماکحا ،]  ] ِلیدـبت رییغت و  وت  زا  سپ  و  تفر ، نیب  زا  یگلمج  نآرق  ِلیوأتو  لـیزنتو  نید ، ِلـالح  مارح و  دـیحوت ،

.دشرهاظ راگزورهحفصرب ]  ] یگلمج اه  لطاب  اه و  هنتف  اه ، یهارمگ  اه و  سوه  يوه و  نید ، ِیتسرپرس 

نیبم و هک  نآ  يادتقم  ماما و  تداهش  اب  دوب  هدروآ  ناغمرا  هب  ار  ترخآ  ایند و  تداعس  تیرـشب  يارب  هک  ینید  نآ  درب  دای  زا  دیابن 
تدابع هک  تقلخ  ضرغ  رگید  دـش  لیطعت  دـنوادخ  تداـبع  تیفیک  ناـیب  يواـح  هک  ینید  یتقو  تشگ  عیاـض  دوب  مالـسا  يرجم 

.دسر یمن  ماجنارس  هب  تسا  دنوادخ 
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(1) .مدیرفاین دننک  تدابع  هک  نآ  يارب  زج  ار  سنا  نج و  ِنوُُدبْعَِیل ؛» اَّلِإ  َْسنِْإلاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  اَمَو  »

عیمج مولع  يواح  نآرق  شباتک  نالوسر و  لضفا  نآ  ربمایپ  تسا و  یهلا  نید  نیرت  عماج  نیرت و  لـماک  مالـسا  نید  میناد  یم  _ 2
هیلع ) لضفلاوبا ترـضح  هماـن  تراـیز  رد  دـش  هتـسکش  یهلا  نیئآ  نیرتهب  مارتحا  تمرح و  اروشاـع  هعقاو  اـب  .تسا  ینامـسآ  بتک 

: میناوخ یم  مالسلا )

؛(2) مالْسِإلا َهَمْرُح  َکِیف  ْتَکَهَْتنا  َمِراَحَْملاَْکنِم َو  ْتَّلَحَتْسا  ًهَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َْکتَمَلَظ َو  ًهَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل 

هب تبـسن  هک  یناـمدرم  دـهد  رارق  دوخ  نعل  دروم  دـنوادخ  دـندرک و  ملظ  وت  هب  هک  یناـمدرم  دـهد  رارق  دوـخ  نعل  دروـم  دـنوادخ 
.دنتسکش ار  مالسا  تمرح  وت  اب  طابترا  رد  دنتسناد و  لالح  ار  تامرحم 

شربمایپ رب  لاعتم  يادخ  هک  تسا  ینیناوق  هعومجم  مالسا  نوچ  لاعتم  دنوادخ  تمرح  کته  اب  تسا  يواسم  مالـسا  تمرح  کته 
.تسا هدرک  لزان 

تعاطا تبحم و  هب  لوسر  ادخ و  شرافس  دندرک و  عیاض  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ قح  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  نانمشد  _ 3
رکف قوف  هک  یهلا  تاماقم  نآ  اب  ار  ادخ  تجح  دندرک و  هقیاضم  زین  بآ  زا  یتح  دـندرک و  لامیاپ  ار  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  زا 
هیلع ) قداصلا ماـمإلا  نع.دـندرک  اـهر  ناـبایب  رد  دـندناسر و  تداهـش  هب  شنادـناخ  نامـشچ  لـباقم  رد  هناـبیرغ  هناـمولظم و  تسا ،

َُهل ُقِرَتْحَی  ُهْرُزَی َو  َْمل  ْنَم  َُهل  ُنَزْحَی  ُهَراَز َو  ْنَم  ِهیِْکبَی  ٍَهبْرُغ  ِضْرَِأب  ٌبیِرَغ  ُهَّنِإَف  مالسلا ) امهیلع  ) ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َيِّدَج  ُهَراَیِز  مالـسلا :)
ِهَّدِّرلا ُلْهَأ  ِْهیَلَع  َرَزاَوَت  قْحلا َو  َعَنَم  َُّمث  َبیِرَق  َال  َُهبُْرق َو  َمیِمَح  َال  ٍهاَلَف  ِضْرَأ  ِیف  ِِهلْجِر  َْدنِع  ِِهْنبا  ِْربَق  َیلِإ  َرَظَن  ْنَم  ُهُمَحْرَی  ُهْدَهْـشَی َو  َْمل  ْنَم 

یَّتَح
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َو هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) هللا ِلوُسَر  قح  اوُعَّیَـض  ُباَلِْکلا َو  ُُهبَرْـشَی  يِذَّلا  ِتاَرُْفلا  ِءاَم  َبْرُـش  ُهوُعَنَم  ِعاَـبِّسِلل َو  ُهوُضَرَع  ُهوُعَّیَـض َو  ُهُولَتَق َو 
؛(1) ِباَرُّتلا ِقاَبْطَأ  َْنَیب  ِِهتَعیِش  ِِهَتباَرَق َو  َْنَیب  ًاعیِرَص  ِِهتَْرفُح  ِیف  ًاّوُفْجَم  یَْسمَأَف  ِِهْتَیب  ِلْهَِأب  ِِهب َو  ُهَتَّیِصَو 

: مدرک ضرع  دندومرف ]، نایب  يراک  لضف  اب  طابترا  رد  ار  یتاکن  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هک  نآ  زا  دعب  : ] دیوگ یم  يرصب  دامح 
امهیلع ) یلع نب  نیسح  مدج  ترایز  دندومرف : ترـضح  تسیچ ؟ دیدربن  ار  شمان  هدومرف و  فیـصوت  هک  یتلیـضف  نیا  موش  تیادف 

هب هک  یتروص  رد  دـیرگ و  یم  وا  رب  دور  شتراـیز  هب  سک  ره  دـشاب ، یم  بیرغ  تسد  رود  ینیمزرـس  رد  وا  هک  نآ  هچ  مالـسلا ،)
نآ ياـپ  نیئاـپ  هـب  هـک  سک  نآ  دزوـس و  یم  وا  يارب  هدرکن  كرد  ار  وا  روـضح  سک  ره  دوـش و  یم  نیگهودــنادورن  شتراـیز 

یشیوخ هن  دنک ، یم  محرت  ترـضح  نآ  رب  تسا  هدش  نفد  تالف  نیمز  نآ  رد  هک  دنک  هظحالم  درگنب و  شدنزرف  ربق  هب  ترـضح 
اب دـترم  هورگ  متـس و  ملظ و  لها  هدومن و  عنم  شملـسم  قح  زا  ار  وا  دنـشاب ، یم  اج  نآ  شیابرقا  هن  هدوب و  بانج  نآ  یکیدزن  رد 

ضرعم رد  هتخادـنا و  نابایب  نآ  رد  ار  شکرابم  ندـب  هتـشک و  ار  وا  هک  ییاج  ات  هدرک  ماـیق  ترـضح  نآ  هیلع  رب  هدرک و  قفاوت  مه 
لوـسر قـح  بـیترت  نیدـب  دـندرک و  عـنم  ار  وا  دـندیماشآ  یم  نآ  زا  اـه  گـس  هـک  تارف  بآ  ندیــشون  زا  دـندراذگ ، ناگدـنرد 

دارفا ریاس  هب  شترـضح  هب  عجار  كرابم  دوجو  نآ  هک  یـشرافس  تیـصو و  هب  لمع  هدومن و  عیاض  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ
رد دوب  هدش  بانج  نآ  هباه  متـس  هک  یلاح  رد  دندش  دیهـش  ترـضح  هک  يزور  نآ  رـصع  دندومن ، كرت  ار  دوب  هدومن  شتیب  لها 

.دندوب هداتفا  اه  كاخ  يور  لادوگ  رد  شناوریپ  ءابرقا و  نیب 

ناج رب  نم  درک  ضرع  ترضح  نآ  مالغ  .دوب  نایرگ  مالسلا ) هیلع  ) ادهشلادیس رب  لاس  تسیب  مالـسلا ) هیلع  ) نیدباعلا نیز  ماما  _ 4
رسپ هدزاود  بوقعی  ترضح  دندومرف : باوج  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما دیهد ؟ نایاپ  هیرگ  هب  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  مسرت  یم  امش 
دوب هدنز  شدـنزرف  هک  یلاح  رد  دـش  مخ  شرمک  دـیدرگ و  انیبان  هیرگ  تدـش  زا  دـش و  ناهنپ  شنامـشچ  لباقم  زا  یکی  تشاد و 

!؟ دوش مامت  منزح  هنوگچ  دندناسر  تداهش  هب  ار  منادناخ  زا  رفن  هدفه  میومع و  مردارب ، مردپ ، نم  لباقم  رد  یلو 

هاگره دندیسرت  ترـضح  نآ  نامـشچ  رب  هک  درک  هیرگ  ردق  نآ  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  هک  هدش  تیاور  ءایلوالا  هیلح  باتک  رد 
بآ زا  دوب و  هنـشت  مردپ  منکن  هیرگ  هنوگچ  دـندومرف : دندیـسرپ  ار  هیرگ  تلع  مالـسلا ) هیلع  ) ماما زا  درک  یم  هیرگ  دـید  یم  یبآ 

.دوبن عونمم  ناگدنرد  ناروناج و  رب  بآ  هک  یلاح  رد  دندرکشعنم 

َْنبا اَی  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َُهل  ًیلْوَم  َُهل  َلاَق  یَّتَح  یََکب  اَّلِإ  ٌماَـعَط  ِْهیَدَـی  َْنَیب  َعِضُو  اَـم  ًهَنَـس َو  َنیِرْـشِع  مالـسلا ) هیلع  ) ِْنیَـسُْحلا ُْنب  ُِّیلَع  یََکب 
ْرُکْذَأ َْمل  یِّنِإ  َنوُمَْلعَت  اـم ال  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  ِهَّللا َو  َیلِإ  ِینْزُح  یَِّثب َو  اوُکْـشَأ  اـمَّنِإ  َلاـق  َنیِِکلاـْهلا ؛ َنِم  َنوُکَت  ْنَأ  ُفاَـخَأ  یِّنِإ  ِهَّللا  ِلوُسَر 

ُهَْربَْعلا َو ِیْنتَقَنَخ  اَّلِإ  َهَمِطاَف  ِیَنب  َعَرْصَم 
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ْمُْهنِم ًادِـحاَو  ُهَّللا  َبَّیَغَف  ًاْنبا  َرَـشَع  اَْنثا  َُهل  َناَک  مالـسلا ) هیلع  ) َِّیبَّنلا َبوُقْعَی  َّنِإ  َکَْحیَو  َُهل  َلاَقَف  َیِـضَْقنَی  ْنَأ  َِکنْزُِحل  َنآ  اَم  ٍهَیاَوِر َأ  ِیف 
َهَْعبَس یِّمَع َو  یِخَأ َو  ِیبَأ َو  َیلِإ  ُتْرَظَن  اَنَأ  اَْینُّدلا َو  ِیف  ًاّیَح  ُُهْنبا  َناَک  ِّمَْغلا َو  َنِم  ُهُرْهَظ  َبَدْوَدْحا  ِْهیَلَع َو  ِِهئاَُکب  ِهَْرثَک  ْنِم  ُهاَْنیَع  ْتَّضَْیباَف 
َناَک ِْهیَْنیَع َو  یَلَع  َفیِخ  یَّتَح  یََکب  ُهَّنِإ  َلِیق  ُهَوَْحن َو  ِهَْیلِْحلا  ِیف  َرَکَذ  ْدَـق  ِینْزُح َو  یِـضَْقنَی  َْفیَکَف  ِیلْوَح  َنِیلُوتْقَم  ِیْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  َرَـشَع 

ًاقَلْطُم َناَک  يِذَّلا  ِءاَْملا  َنِم  ِیبَأ  َِعنُم  ْدَـق  یِْکبَأ َو  َال  َْفیَک  َلاَقَف َو  َِکلَذ  ِیف  َُهل  َلیِقَف  ًاْعمَد  اَهَأَلْمَی  یَّتَح  یََکب  ًءاَم  ُبَرْـشَی  ًءاـَنِإ  َذَـخَأ  اَذِإ 
(1) .یِْکبَأ اَْهیَلَع  اَُهْتلَتَق َو  یِسْفَن  َلاَقَف  اَذَه  یَلَع  َتْدِز  اََمل  َکَسْفَن  َْتلَتَق  ْوَلَف  َكَرْهَد  یِْکبََتل  َکَّنِإ  َُهل  َلِیق  ِشوُحُْولا َو  ِعاَبِّسِلل َو 

دعب هـک  ییاـه  تعدـب  تاـفارحنا و  ماـمت  رب  تـسا  ینـالطب  طـخ  مالـسلا ) هـیلع  ) ادهـشلادیس رب  هـیرگ  يرادازع و  هـک  نآ  لـصاح 
.دندرک داجیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپزا

هب یمایپ  زین  دنتـشگ و  مکاح  ءافلخ ، طـسوت  هک  تسا  هیما  ینب  فاـحجا  ملظ و  زا  يرازیب  مـالعا  ترـضح ، نآ  رب  يرادازع  نزح و 
شلـصاح هک  یمالـسا  هن  تسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ ادـخ و  بولطم  و  قح ، يولع  مالـسا  هک  تسا  ملاـع  ناـیوج  قح  همه 

.تسا مالسلا ) مهیلع  ) تراهط تمصع و  تیب  لها  ندش  هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  تیانج و  متس ،

هک دـندرک  تفلاخم  نآ  اب  ءادـتبا  زا  تشاد  ناشررـض  رب  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس يرادازع  هک  یناوارف  راثآ  هب  هجوت  اـب  هیما  ینب 
.دندرک یهارمه  نانآ  اب  هیفوص  هقرف  هنافسأتم 
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ور ود  هکس 

: دسیون یم  یلیکو  ياقآ 

يا هدـیچیپ  ضماغ و  رایـسب  ناتـساد  البرک ، ناتـساد  هاتوک : رـصتخم و  ترابع  هب  و  درجم : حور  رد  ینارهط  همـالع  موحرم  ریبعت  هب 
نآ هب  دشاب  یم  مالسلا ) هیلع  ) ءادهشلادیس ترضح  زوف  لین و  روش و  قشع و  نآ  يور  کی  دشاب : یم  ور  ود  هکس  دننام  ًانیع  .تسا 

ار ور  نیا  هک  دنک  اشامت  ار  هکس  يور  نآ  دناوت  یم  یسک  امأ  .هیرگ  هجنکـش و  باذع و  هودنأ و  هصغ و  نآ  رگید  يور  و  ملاوع ،
هچرگ تسین ؛ مالـسلا ) مهیلع  ) همئأ نوچمه  سک  چـیه  لاح  اروشاـع  ناـیرج  رد  .دـشاب  هدومن  روبع  نآ  زا  هدرک و  اـشامت  هدـید و 

هک يروش  قشع و  نآ  زا  یلو  دنلوغـشم ، هودـنأ  نزح و  ۀـیرگ  هب  هدوب و  مالـسلا ) مهیلع  ) همئأ رهاظ  نوچمه  ناشرهاظ  يداع  مدرم 
تارـضح نآ  اب  ناشرهاظ  امأ  هدـش  ماما  نوچمه  ناشناجو  لد  صلاخ  نینمؤم  زا  يا  هدـع  .دـنا و  یلاخ  دـنا  هتـشاد  نطاـب  رد  ماـما 

.تسین گنهامه 

تالاح اب  ار  نافرع  لهأ  ناـگرزب  زا  هدـش  لـقن  تـالاح  هک  تسا  نیا  دـنراد  ناـفرع  نیفلاـخم  هک  یتاهابتـشا  زا  یکی  یلک  روط  هب 
رد هک  نیا  زا  لفاغ  دـننک ، یم  مکح  نافرع  لهأ  نالطب  فارحنا و  هب  یگنهامهان  درجم  هب  دـننک و  یم  قیبطت  مالـسلا ) مهیلع  ) همئأ

، مینک نییعت  یمکح  میهاوخب  دنا  هدیـسرن  مراهچ  رفـس  نایاپ  هب  هک  ینیکلاس  يارب  رگا  .دراد  یمکح  كولـس  زا  هبترم  ره  ادخ  هار 
ای تماما ، هجرد  هب  ندیسر  زا  لبق  ار  همئأ  تالاح  دیاب 
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ای تسا  گنهامه  ناشیا  لاح  اب  ایآ  هک  مینیبب  میهد و  رارق  یسررب  دروم  ار  فلس  يایبنأ  زا  یخرب  لاح  ای  صاخ ، باحـصأ  تالاح 
(1) .تسا مک  رایسب  ناشیا  رس  باحصأتالاح  نینچمه  همئأ و  تماما  زا  لبق  نارود  زا  ام  تاعالطا  هنافسأتم  یلو  هن ؟

هیلع ) ادهـشلادیس يانف  يزاب و  قشع  زور  اروشاع  دیوگب  هک  هدشن  دراو  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم زا  تیاور  کی  یتح  الوا : خساپ :
یفرعم هیرگ  هودنا و  نزح ، زور  ار  اروشاع  ادصکی  یگمه  ثیداحا  تشذگ  هک  نانچ  .دیشاب  رورـسم  لاحـشوخ و  تسا ، مالـسلا )

.دننک یم 

هیلع ) ءادهـشلادیس ترـضح  زوف  لین و  روش و  قشع و  نآ  يور  کی  دشاب : یم  ور  ود  هکـس  دننام  البرک ، ناتـساد  : » هتفگ نیا  ایناث :
یم یفرعم  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس رادازع  زین  ار  رگید  ملاوع  ثیداحا ، نوچ  دشاب  یمن  حیحـص  ملاوع » نآ  هب  دشاب  یم  مالـسلا )

.دنک یم  فیصوت  هدز  متام  نایرگ و  ار  اه  نامسآ  لها  دننک و 

ُْعبَّسلا َنوُضَرَألا  ُْعبَّسلا َو  ُتاَواَمَّسلا  َُهل  ْتََکب  ِِقئالَْخلا َو  ُعیِمَج  َُهل  یََکب  ِشْرَْعلا َو  ُهَّلِظَأ  َُهل  ْتَّرَعَْشقا  ِْدلُْخلا َو  ِیف  َنَکَس  َکَمَد  َّنَأ  ُدَهْـشَأ 
؛(2) يَُریَال اَم  يَُری َو  اَم  اَنِّبَر َو  ِْقلَخ  ْنِم  ِراَّنلا  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  ُبَّلَقَتَی  ْنَم  َّنُهَْنَیب َو  اَم  َّنِهِیف َو  اَم  َو 

، دنتـسیرگ نآ  رب  قئالخ  مامت  دنازرل و  ار  شرع  قوف  تادوجوم  تشگ و  مارآ ] و   ] نکاس تشهب  رد  وت  نوخ  هک  مهد  یم  تداهش 
و دنتـسیرگ ، نآ  رب  دنتـسه  اه  نآ  نیب  اه و  نآ  رد  تادوجوم  زا  هچ  نآ  نیمز و  هناگ  تفه  تاـقبط  هناـگ و  تفه  ياـه  نامـسآ  و 

هدید هچ  نآ  هدش و  هدـید  تادوجوم  زا  هچ  نآ  دـندرک ، هیرگ  نآ  رب  دـنراد  رارق  منهج  تشهب و  رد  هک  راگدرورپ  تاقولخم  مامت 
.دنتخیر کشا  نآ  رب  دوش  یمن 

ِّرَْبلا َو ِناَنِْجلا َو  ُناَّکُـس  ُضْرَألا َو  ُءاَمَّسلا َو  ُمُْکتََکب  ِِقئـالَْخلا َو  ِهَّلِظَأ  َعَم  ِشْرَْعلا  ُهَّلِظَأ  ْمُِکئاَمِدـِل  ْتَّرَعَْـشقا  ِدََـقل  ُدَهْـشَأ  ِهَّللا  ِدـْبَع  اـَبَأ  اَـی 
؛(3) رْحَْبلا

نازرل قئالخ  قوف  تادوجوم  اب  هارمه  شرع  قوف  تادوجوم  امـش  نوخ  ندش ] هتخیر   ] رطاخ هب  هک  مهد  یم  تداهـش  هللا  دبع  ابا  ای 
نکاس ایرد  رد ] هچ   ] یکشخ و رد ] هچ  ایند  رد   ] تشهب و رد  هک  سک  نآره  نتسیرگ و  امش ] تبیصم  رب   ] نیمز نامـسآ و  دندش و 

.دنتسه
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اَهُراَْطقَأ ُباَضِْهلا َو  اَُهناَّزُخ َو  ُناَنِْجلا َو  اَُهناَّکُـس َو  ُءاَمَّسلا َو  ِتََکب  ُنیِْعلا َو  ُروُْحلا  َْکیَلَع  ْتَمََطل  َنیِّیِّلِع َو  یَلْعَأ  ِیف  ُمَتْأَْملا  ََکل  ْتَمِیقُأ 
؛(1) ماَرْحِْإلا ُّلِْحلا َو  ُماَرَْحلا َو  ُرَعْشَْملا  ُماَقَْملا َو  ُْتیَْبلا َو  اَُهناَْدلِو َو  ُناَنِْجلا َو  اَُهناَتیِح َو  ُراَِحْبلا َو  َو 

نامسآ دنا و  هدروآ  هدراو  همطل  دوخ  هرهچ  رب  وت  رطاخ  هب  اه  هیروح  نییلع و  یلعا  رد  هدش  مغ ] و   ] متام هماقا  وت  رب  هللا ] دبع  ابا  ای  ]
تـشهب و نآ و  نورد ]  ] ياـه یهاـم  اــهایرد و  نآ و  فارطا  اــه و  هوـک  تـسا و  نآ  رد  هـچ  نآ  اــه و  لــگنج  نآ و  ناــنکاس  و 

یم هیرگ  وت  رب  همه  نیطبترم  مرح و  طبترم ]  ] ریغ نکاما ] دارفا و   ] مارحلا و رعشم  و  میهاربا ]  ] ماقم و  هبعک ]  ] هناخ نآ و  ناراکتمدخ 
.دننک

: میناوخ یم  اروشاع  ترایز  رد 

ِیف َُکتَبیِـصُم  ْتَمُظَع  ْتَّلَج َو  ِماَلْـسِْإلا َو  ِلْهَأ  ِعیِمَج  یَلَع  اَْنیَلَع َو  َِکب  ُهَبیِـصُْملِاتَمُظَع  ْتَّلَج َو  ُهَّیِزَّرلا َو  ِتَمُظَع  ْدََـقل  ِهَّللا  ِدـْبَع  اـَبَأ  اَـی 
؛(2) ِتاَواَمَّسلا ِلْهَأ  ِعیِمَج  یَلَع  ِتاَواَمَّسلا 

مامت رب  اه  نامسآ  رد  نینچ  مه  مالسا و  لها  مامت  رب  ام و  رب  امش  رب  هدراو  تبیصم  هدوب و  گرزب  امش  يازع  اققحم  هَّللا  دبع  ابا  يا 
.دشاب یم  نارگ  اه  نامسآ  لها 
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تمایق خزرب و  ملاع  رد  يرادازع 

َنِم ِراَهَّنلا  ِْلیَّللا َو  َهَِکئاَلَم  َّنِإ  ٍْریَخ َو  ْنِم  اَّلِإ  َتْمَّصلا  اُومَْزلاَف  مالـسلا ) هیلع  ) ِهَّللا ِدـْبَع  َابَأ  ُْمتْرُز  اَذِإ  َلاَق : مالـسلا ) هیلع  ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع 
ُرْجَْفلا َرِّوَُنی  یَّتَح  ُسْمَّشلا َو  َلوُزَت  یَّتَح  ْمُهَنوُرِظَْتنَیَف  ِءاَُکْبلا  ِهَّدِـش  ْنِم  اَهَنُوبیُِجی  اَلَف  ْمُهُِحفاَُصتَف  ِِرئاَْحلِاب  َنیِذَّلا  َهَِکئاَـلَْملا  ُرُـضْحَت  ِهَظَفَْحلا ،

ِءاَعُّدلا َو ِءاَُکْبلا َو  ِنَع  َنوُُرتْفَی  َنوُقِْطنَی َو ال  َال  ْمُهَّنِإَف  ِْنیَْتقَْولا ، ِْنیَذَـه  َْنَیب  اَم  اَّمَأَف  ِءاَمَّسلا  ِْرمَأ  ْنِم  َءاَیْـشَأ  ْنَع  ْمُهَنُولَأْسَی  ْمُهَنوُمِّلَُکی َو  َُّمث 
ُلَأْسَی ْمُهُّیَأ  ُْهنَع َو  ْمُهَنُولَأْسَی  يِذَّلا  اَم  َكاَِدف َو  ُْتلِعُج  ُْتُلق  ُْمتْقَطَن  اَذِإ  ْمُِکب  ْمُُهلُغُش  اَمَّنِإَف  ْمِِهباَحْصَأ  ْنَع  ِْنیَْتقَْولا  ِْنیَذَه  ِیف  ْمُهَنُولَغْشَی  َال 

ُْتُلق ُدَعْصَت  ُلِْزنَت َو  ُهَظَفَْحلا  َنوُحَْربَی َو  َال  ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  ِِرئاَْحلا  َلْهَأ  َّنَِأل  َهَظَفَْحلا  َنُولَأْسَی  ِِرئاَْحلا  ُلْهَأ  َلاَق  ِِرئاَْحلا  ُلْهَأ  ْوَأ  ُهَظَفَْحلا  ُهَبِحاَص 
ُهَمِطاَف ُهَْدنِع  َو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) َِّیبَّنلا اوُقَفاَو  اَمَّبُرَف  ِءاَوَْهلا  ِبِحاَص  َلیِعاَمْـسِِإب  اوُجَرَع  اَذِإ  َنوُّرُمَی  ْمُهَّنِإ  َلاَق  ُْهنَع  ْمُهَنُولَأْسَی  يَرَت  اَمَف 

ْمُِکئاَعُِدب ْمُهوُرَِّشب  َنُولوُقَی  َِرئاَْحلا َو  ُمُْکنِم  َرَـضَح  ْنَم  َءاَیْـشَأ َو  ْنَع  ْمُهَنُولَأْسَیَف  ْمُْهنِم ، یَـضَم  ْنَم  ُهَِّمئَْألا  ُْنیَـسُْحلا َو  ُنَسَْحلا َو  ُءاَرْهَّزلا َو 
اُوفَرَْـصنا اَذِإَـف  اَّنِم  ُهَراَِـشْبلا  َیِهَف  اَّنَع  ْمَُهل  اوُعْدا  ْمِْهیَلَع َو  اوُکِراـَب  ْمَُهل  َنُولوُقَیَف  اَـنَماَلَک  َنوُعَمْـسَی  اـَل  ْمُه  ْمُهُرِّشَُبن َو  َْفیَک  ُهَظَفَْحلا  ُلوُقَتَف 

َِکلَذ ُمَْلعَی  ِْریَْخلا َو  َنِم  ِِهتَراَیِز  ِیف  اَم  َنوُمَْلعَی  َْول  ُهُِعئاَدَو َو  ُعیِـضَت  َال  يِذَّلا  ُمُهُعِدْوَتْـسَن  اَّنِإ  ْمُکَناَکَم َو  اوُّسُِحی  یَّتَح  ْمُِکتَِحنْجَِأب  ْمُهوُّفِحَف 
( مالسلا اهیلع  ) َهَمِطاَف َّنِإ  ِِهناَْیتِإ َو  ِیف  ْمَُهلاَْومَأاوُعاََبل  ِفُویُّسلِاب َو  ِِهتَراَیِز  یَلَع  اُولَتَْتقَال  ُساَّنلا 
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ُقَهْـشََتل اَـهَّنِإ  ِءاَُـکْبلا َو  یَلَع  اَهَنوُدِعُْـسی  ٍْفلَأ  ُْفلَأ  َنیِِّیبوُرَْکلا  َنِم  ٍدیِهَـش َو  ُْفلَأ  ٍقیِّدِـص َو  ُْفلَأ  ٍِّیبَن َو  ُْفلَأ  اَـهَعَم  ْمِْهَیلِإ َو  ْتَرَظَن  اَذِإ 
ِهَّیَُنب اَی  ُلوُقَیَف  اَهُوبَأ ] ( ] هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ُِّیبَّنلا اَهَِیتْأَی  یَّتَح  ُنُکْسَت  اَم  اَِهتْوَِصل َو  ًهَمْحَر  یََکب  اَّلِإ  ٌکَلَم  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  یَْقبَی  اَلَف  ًهَقْهَش 

؛(1) ِهِْرمَأ ُِغلاب  َهَّللا  َّنِإَف  اوُسِّدَُقی  یَّتَح  یِّفُکَف  ِسیِدْقَّتلا  ِحِیبْسَّتلا َو  ِنَع  ْمِِهْتلَغَش  ِتاَواَمَّسلا َو  َلْهَأ  ِْتیَْکبَأ  ْدَق 

ناگتشرف دییوگن و  کین  نخـس  زج  دیـشاب و  تکاس  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس ترایز  ماگنه  دندومرف : مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
هیرگ و تدش  زا  اه  نآ  یلو  دننک  یم  هفحاصم  اه  نآ  اب  دـنوش و  یم  رـضاح  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس مرح  ناگتـشرف  دزن  ظفاح 

الـصا تاقوا  هیقب  رد  اما  ...دـنریگ  یم  مارآ  رجف  عولط  رهظ و  ماـگنه  طـقف  دنتـسه  لوغـشم  يرادازع  هب  دـنهد و  یمن  خـساپ  يراز 
اهیلع ) همطاف ترضح.دنک  یم  لوغشم  ار  اه  نآ  هک  تسامش  ندز  فرح  طقف  ...دنتـسیا  یمن  زاب  اعد  هیرگ و  زا  دننز و  یمن  فرح 

ار وا  یبورک  ناگتشرف  زا  نویلیم  کی  دیهش و  رازه  قیدص ، رازه  ربمایپ ، رازه  اب  هارمه  دنک  یم  رظن  اه  نآ  هب  هک  یماگنه  مالـسلا )
ترـضح دنتفا  یم  هیرگ  هب  يزوسلد  يور  زا  نامـسآ  ناگتـشرف  مامت  هک  دـشک  یم  دایرف  هلان و  نانچ  وا  .دـننک  یم  يرای  هیرگ  رد 

حیبست زا  ار  اه  نآ  يدروآ ، رد  هیرگ  هب  ار  نامسآ  لها  مرتخد  دنیامرف : یم  دیآ و  وا  دزن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ ات  دریگن  مارآ 
.دنشاب لوغشم  دنوادخ  سیدقت  هب  راذگب  تسا  سب  یتشادزاب ، سیدقت  و 

ٍرُون َو ْنِم  ٌهَُّبق  َهَمِطاَِفل  َبُِصن  ِهَماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  َلاَق  ُهَّنَأ  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص  ) ِِّیبَّنلا ِنَع 
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ًدبَع ًلَسُرم َو ال  ٌِّیبَن  ًبَّرَقُم َو ال  ٌکَلَم  ِعمَْجلا  ِیف  یَْقبَی  ًهَقْهَـش ال  ْتَقَهَـش  ُْهتَأَر  اَذِإَـف  ِهِدَـی ، یلَع  ُهُسْأَر  َو  مالـسلا ) هیلع  ) ُْنیَـسُْحلا ُلـِبُْقی 
(1) ؛  ...اََهل یََکب  الِإ  ًنِمُؤم 

رـس هک  دـتفا  یم  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح هب  وا  مشچ  دوش ، یم  بصن  مالـسلااهیلع ) ) همطاف ترـضح  يارب  ینارون  يا  هّبق  تماـیق  زور 
نمؤم ناگدنب  لسرم و  ءایبنا  برقم و  ناگتشرف  همه  هک  دنـشک  یم  يدایرف  هلان و  ترـضح  دیآ ، یم  هتفرگ و  تسد  رد  ار  شیوخ 

.دنتفا یم  هیرگ  هب  وا  هلان  زا 

َهَّنَْجلا ِیلُخْدا  اََهل  ُلاَُقیَف  اَِهئاَِسن  ْنِم  ٍهَُمل  ِیف  مالـسلا ) اهیلع  ) ُهَمِطاَف ْتَءاَج  ِهَماَـیِْقلا  ُمْوَی  َناَـک  اَذِإ  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَـق 
َْسَیل ًاِمئاَق َو  مالسلا ) هیلع  ) ِْنیَسُْحلا َیلِإ  ُرُْظنَتَف  ِهَماَیِْقلا  ِْبلَق  ِیف  يِرُْظنا  اََهل  ُلاَُقیَف  يِدَْعب  ْنِم  يِْدلُِوب  َِعنُـص  اَم  َمَلْعَأ  یَّتَح  ُلُخْدَأ  َال  ُلوُقَتَف 

؛(2) اَهِخاَرُِصل ُخُرْصَأ  ًهَخْرَص َو  ُخُرْصَتَف  ٌْسأَر  ِْهیَلَع 

، وش تشهب  دراو  دنیوگ  ناشیا  دنوش و  یم  رشحم  يارحص  دراو  ناوناب  زا  یتعامج  نایم  رد  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف ترـضح  دومرف :
بلق هب  هک  دوش  یم  باطخ  وا  هب  دـنا  هدومن  راتفر  هنوگچ  مدـنزرف  اب  نم  زا  سپ  منیبب  ات  مور  یمن  تشهب  هب  دـنیامرف : یم  ترـضح 

نم دایرف  هلان و  هک  دشک  یم  يدایرف  ، درادن ندب  رد  رس  هداتـسیا و  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلادیس هک  دنک  یم  هاگن  وا  نک  هاگن  رـشحم 
.دننک دایرف  هلان و  ام  نویش  ندینش  زا  زین  ناگتشرف  دوش و  دنلب  نآ  ندینش  زا  هلآ )) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ )
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( مالسلا مهیلع  ) همئا تالاح  هب  نایفوص  تتشتم  تالاح  سایق 

: هک هتفگ  نیا  اما 

هجرد هب  ندیسر  زا  لبق  ار  همئأ  تالاح  دیاب  مینک ، نییعت  یمکح  میهاوخب  دنا  هدیسرن  مراهچ  رفـس  نایاپ  هب  هک  ینیکلاس  يارب  رگا 
.میهد رارق  یسررب  دروم  ار  فلس  يایبنأ  زا  یخرب  لاح  ای  صاخ ، باحصأ  تالاح  ای  تماما ،

.تسین يربخ  اه  نآ  زا  مالسا  نید  رد  تسا و  هیفوص  عارتخا  كولس  ریس و  لحارم  هعبرا و  رافسا  الوا  اریز : تسا  تسردان 

: دسیون یم  يدزی  حابصم  داتسا 

تارـضح تاـشیامرف  اـب  قباـطم  حیحـص و  دـنا  هتفگ  اـفرع ]  ] ناـگرزب نیا  هچ  نآ  ره  هک  تسین  نادـب  همه  نیا  هک  منک  یم  دـیکات 
تسا يرابتعا  يرمااعطق  تروص  نیا  هب  ندرک  تسرد  لزنم  ندرک و  يدنب  هلحرم  اه و  عیطقت  نیا  تسا  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم

(1) .درادن دوجو  تروص  نیا  هب  مالسلا ) مهیلع  ) همئا ربمایپ و  تاملک  رد  و 

دننک و یم  یبایزرا  هیفوص  باطقا  تاماقم  لیبق  زا  ار  مالسلا ) مهیلع  ) همئا ءایبنا و  ماقم  نایفوص  هک  تسا  نیا  یـساسا  لکـشم  ایناث :
.دنا هدیسر  تماما  توبن و  هب  هنایفوص  تایـضایر  كولـس و  ریـس و  قیرط  زا  زین  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم هک  تسا  نیا  ناشروصت 

تالاح دیاب  مینک  نییعت  یمکح  میهاوخب  دنا  هدیسرن  مراهچ  هلحرم  نایاپ  هب  هک  ینیکلاس  يارب  رگا  : » دسیون یم  یلیکو  ياقآ 
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مهیلع ) همئا ءاـیبنا و  تاـماقم  هک  یلاـح  رد  میهد » رارق  یـسررب  دروم  ...و  تماـما  هجرد  هب  ندیـسر  زا  لـبق  ار  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا
ار اه  نآ  نیمز  نامـسآ و  تقلخ  زا  لبق  دـنوادخ  دـنا و  هدوب  توافتم  نارگید  اـب  ناـشتقلخ  لوا  زا  ناـنآ  تسا و  ییاـطعإ  مالـسلا )

.دنشاب هدیسر  تماما  تّوبن و  ماقم  هب  هعبرا  رافسا  تضایر و  اب  ایند  نیارد  هک  نآ  هن  دومن  ناشیا  هب  یناوارف  تایانع  دیزگرب و 

(1) .نیملاعلا نم  ادحأ  تؤی  مل  ام  هللا  مکاتآ  مالسلا :) هیلع  ) يداهلا مامإلا  نع 

زا یکدنا  لاح  .هدومرفن  تیانع  هنوگ  نآ  ملاع  لها  زا  يدـحا  هب  هک  هدومرف  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ربمایپ و  هب  یتایانع  دـنوادخ 
: مینک یم  رکذ  ار  نآ 

ِهِـشْرَِعب ْمُکَلَعَجَف  ًاراَْونَأ  ُهَّللا  ُمُکَقَلَخ  ٍضَْعب  ْنِم  اهُـضَْعب  ْتَرُهَط  َْتباَـط َو  ٌهَدِـحاَو  ْمُکَتَنیِط  ْمُکَرُون َو  ْمُکَحاَوْرَأ َو  َّنَأ  مالـسلا :) هیلع  ) هنع
؛(2) مُِکب اَْنیَلَع  َّنَم  یَّتَح  َنِیقِدُْحم 

يرگید زا  یـضعب  هدوب ، هزیکاـپ  كاـپ و  تسا ، یکی  امـش  هیاـم ] ریمخ  و   ] تنیط امـش و  رون  امـش و  حاورا  هک  مهد ] یم  تداهـش  ]
ام رب  امـش  دوجو  هلیـسوبهک  نآ  ات  داد ، رارق  دوخ  شرع  نوماریپ  هاگنآ  و  دیرفآ ، يراونا  تروص  هب  ار  امـش  ادخ  .تسا  هدش  هتفرگ 

.داهن تنم 

ْنَأ َْلبَق  َْنیَـسُْحلا  َنَسَْحلا َو  َهَمِطاَف َو  ًاِّیلَع َو  ِینَقَلَخ َو  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  َلاَـق  ُهَّنَأ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ِهَّللا ِلوُسَر  ْنَع  ٍلَـبَج  ِْنب  ِذاَـعُم  ْنَع 
َلاَق ٍلاَثِم  ِّيَأ  یَلَع  ُْتُلق  ُهُدِّجَُمن  ُهُسِّدَُـقن َو  َهَّللا َو  ُحِّبَُـسن  ِشْرَْعلا  َماَّدـُق  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُْمْتنُک  َْنیَأَف  ُْتُلق  ٍماَع  ِفَالآ  ِهَْعبَِـسب  اَْینُّدـلا  َُقلْخَی 

(3) ؛  ...مَدآ ِْبلُص  ِیف  اَنَفَذَق  َُمث  ٍرُون  َدوُمَع  اَنَرَّیَص  اَنَرَوُص  َُقلْخَی  ْنَأ  ُهَّللا  َداَرَأ  اَذِإ  یَّتَح  ٍرُون  ِحاَبْشَأ 

همطاف یلع و  نم و  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دندومرف : ترضح  هک  دنک  یم  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زا  لبج  نب  ذاعم 
؟ دیدوب اجک  ادـخ  لوسر  يا  متفگ : ترـضح  هب  دومن ؛ قلخ  دـنک ، قلخ  ار  ایند  هکنآ  زا  شیپ  لاس  رازه  تفه  ار  نیـسح  نسح و  و 
؟ یلئامش لکش و  هچ  رب  مدرک :  ضرع  میدرک ؛ ¬ یم دیجمت  سیدقت و  حیبست و  ار  ادخ  هک  یلاح  رد  شرع  لباقم  دومرف : ترضح 

رون نوتـس  هب  ام  دـنک ، قلخ  ار  ام  يرهاظ ] ] تروص هک  دومن  هدارا  دـنوادخ  دـنوادخ  هکنآ  ات  ینارون ، یحابـشا  دـندومرف : ترـضح 
.میدش هداد  رارق  مدآ  تشپ  رد  هدش و  لیدبت 
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ْنِم رُون  َحاَبْـشَأ  َْنیَـسُْحلا  َنَسَْحلا َو  َهَمِطاَف َو  ًاِّیلَع َو  ُْتقَلَخ  َکـُتْقَلَخ َو  دَّمَُحم ...  اَـی  ُراَّبَْجلا  ُزیِزَْعلا  َِیل  َلاَـق  ِءاَـمَّسلا  َیلِإ  ِیب  َيِرْـسُأ  اََّمل 
اَهَدَـحَج ْنَم  َنیِرَفْظَْألا َو  َنِم  يِدـْنِع  َناَک  ْمُکَتَیَالِو  َِلبَق  ْنَمَف  َّنِهِیف  ْنَم  َنیِـضَرَْألا َو  یَلَع  ِتاَواَـمَّسلا َو  یَلَع  ْمُکَتَیاـَلِو  ُتْضَرَع  يِرُون َو 

؛(1) راَّفُْکلا َنِم  يِْدنِع  َناَک 

نسح و همطاـف و  یلع و  وـت و  دـمحم ...! يا  دوـمرف : نم  هب  راـبج  ِزیزع  دـنوادخ ] ، ] دـندرب نامـسآ  هب  ارم  جارعم ] رد   ] هک یماـگنه 
رد هک  سک  نآ  ره  اه و  نیمز  اه و  نامسآ  رب  مدومن  هضرع  ار  امش  تیالو  مدوخ و  رون  زا  يرون  لکـش ] هب   ] مدرک قلخ  ار  نیـسح 
زا نم  دزن  دیامن  راکنا  ار  نآ  هک  سک  نآ  ره  تسا و  نادنمزوریپ  زا  نم  دزن  تفریذپ  ار  امش  تیالو  هک  سک  نآ  ره  سپ  دوب ، نآ 
َْمل َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَقَف  مالـسلا ...) هیلع  ) ِیناَّثلا ٍرَفْعَج  ِیبَأ  َدـْنِع  ُْتنُک  َلاَق : ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع.دوب  دـهاوخ  رافک 

ْمُهَتَعاَط يَرْجَأ  اَهَْقلَخ َو  ْمُهَدَهْـشَأَف  ِءاَیْـشَْألا  َعیِمَج  َقَلَخ  َُّمث  ٍرْهَد  َْفلَأ  اُوثَکَمَف  َهَمِطاَـف  ًاـِّیلَع َو  ًادَّمَُحم َو  َقَلَخ  َُّمث  ِِهتَِّیناَدْـحَِوب  ًادِّرَفَتُم  ْلَزَی 
اَی َلاَق  َُّمث  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ُهَّللا  َءاَشَی  ْنَأ  اَّلِإ  اوُءاَشَی  َْنل  َنوُءاَشَی َو  اَم  َنُومِّرَُحی  َنوُءاَـشَی َو  اَـم  َنوُّلُِحی  ْمُهَف  ْمِْهَیلِإ  اَـهَرُومُأ  َضَّوَف  اَْـهیَلَع َو 

؛(2) ُدَّمَُحم اَی  َْکَیلِإ  اَهْذُخ  َقَِحل  اَهَمَِزل  ْنَم  َقُِحم َو  اَْهنَع  َفَّلَخَت  ْنَم  َقَرَم َو  اَهَمَّدَقَت  ْنَم  ِیتَّلا  ُهَناَیِّدلا  ِهِذَه  ُدَّمَُحم 

هب دـمحم ! يا  دومرف : ترـضح  سپ  ...مدوب  مالـسلا ) هیلع  ) یقت دـمحم  ماما  دزن  نم  دـیوگ : یم  هک ، تسا  لقن  نانـس  نب  دـمحم  زا 
سپ دیرفآ ، ار  همطاف  یلع و  دمحم و  سپس  دوبن ] وا  ریغ  يا  هناگی   ] دوب اتکی  دوخ  یگناگیب  هراومه  یلاعت  كرابت و  يادخ  یتسار 
نایم رد  ار  ناشیا  تعاطا  تخاس و  زیچ  همه  شنیرفآ  هاوگ  ار  نانآ  دیرفآ و  ار  زیچ  همه  سپـس  دندرک ، گنرد  نارود  رازه  اه  نآ 

دنهاوخب ار  هچ  ره  ناشیا  سپ  .تشاذـگاو  ناشیا  هب  ار  تاـقولخم  ياـهراک  و  درک ] بجاو  اـه  نآ  رب  [و  تخاـس يراـج  تاـقولخم 
سپـس .دنهاوخن  دـهاوخب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هچ  نآ  زج  زگره  یلو  دـنزاس ، یم  مارح  دـنهاوخب  ار  هچ  ره  دـننک و  یم  لالح 

بقع نآ  زا  هک  ره  هتفر و  نوریب  مالسا ] هریاد  زا  [، ] دیامن ولغ  و   ] دتفا شیپ  نآ  زا  هک  ره  هک  ینید  نآ  تسا  نیا  دمحم ! يا  دومرف :
.شاب تناید  نیا  مزالم  هراومه  دمحم ! يا  دسرب ، دصقم  هب  دوش  هارمه  نآ  اب  هک  ره  ددرگ و  دوبان  دنامب 

85 ص :

ص361. ج16 ، نامه ، - . 1
ص19. ج15 ، نامه ، - . 2

؟ نزح ای  رورس  زور  www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 116زکرم  هحفص 99 

www.ebnearabi.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16939/AKS BARNAMEH/#content_note_85_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16939/AKS BARNAMEH/#content_note_85_2
http://www.ghaemiyeh.com


؟ دراد یفانت  اعد  اب  اضر  ماقم  ایآ 

: دسیون یم  یلیکو  ياقآ 

دهاوخ یم  هچ  ره  دنک و  اعد  دناوت  یمن  اضر  میلست و  ّتلع  هب  کلاس  هار ، لزانم  یخرب  رد  هک  تسا  روهشم  كولـس  لهأ  نیب  رد 
: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  زین  يولوم  بانج  .دبای  یم  گنهامهان  میلست  لاح  اب  ار  نآ  دنک ، بلط  يریخ  لاعتم  دنوادخ  زا 

ایلوا مسانش ز  نم  رگید  موق 

هک

اعد زا  دشاب  هتسب  ناشنابز 

، مینک هسیاقم  مالـسلا ) مهیلع  ) همئأ اب  ار  دارفا  نیا  میهاوخب  ام  رگا  لاح  .اضر  میلـست و  لاـح  نیع  رد  راـگدرورپ  هب  تجاـح  ضرع 
هیولع و هفیحـص  رگم  دنتـشادن ؟ ار  اـضر  میلـست و  زا  هجرد  نیا  موصعم  ماـما  رگم  .تسا  فرحنم  ناـشیا  هار  میئوـگب  دـیاب  ًامّلـسم 

دوخ تسا ؟ حیحـص  یـسایق  نینچ  اـیآ  یلو ، .تسا  هیفوص  تاـفارخاه  نیا  دوش  یم  مولعم  سپ  ....و  دـندومرفن ؟ ءاـشنا  ار  هیداـجس 
ار اعدا  نیا  دهاوخب  یسک  رگا  و  تسا ، كولـس  ریـس و  ینایم  لزانم  هب  طوبرم  لاح  نیا  هک  دننک  یم  حیرـصت  نافرع  لهأ  ناگرزب 
هک تسا  تیاور  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  .دـنا  هتـشادن  یلاح  نینچ  هار  یناـیم  لزاـنم  رد  تیب  لـهأ  هک  دـنک  تباـث  دـیاب  دـنک  ّدر 

ءادهـشلادّیس ترـضح  مردپ  دـش ، ضراع  نم  رب  دـیدش  یـضرم  یتقو  دـندومرف : مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  مردـپ  : » دـندومرف
َمیِهاَْربِإ َْتیَهاَض  َْتنَسْحَأ ، ِیل : َلاَقَف  ِیل  ُهُرِّبَُدی  اَم  یِّبَر  ِهَّللا  یَلَع  ُحِرَْتقَأ  ْنَّمِم ال  َنوُکَأ  ْنَأ  یِهَتْشأ  متفگ : یتسه ؟ لیام  هچ  هب  دندومرف :

ْنِم ْلَه  مالسلا ) هیلع  ) ُلِیئَْربَج َُهل  َلاَق  ُْثیَح  مالسلا ) هیلع  ) َلِیلَْخلا
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هتـشادن یتساوخرد  نآ  فالخ  رب  هتـساوخ  میارب  ادـخ  هچنآ  ملیام  لیِکَْولا ؛ َمِْعن  ُهَّللا َو  ِیبْسَح  َْلب  یِّبَر  یَلَع  ُحِرَْتقَأ  ال  َلاَـقَف : ٍهَجاَـح ؟
ادـخ لباقم  رد  تفگ  ؟ يراد یتجاح  تفگ  واب  لیئربج  هک  اجنآ  يا ، هدـش  مالـسلا ) هیلع  ) لیلخ میهاربا  هیبش  تنـسحا  دومرف  .مشاـب 

هفیحـص ناشتماما  نامز  رد  هک  يداجـس  ماما  نامه  مینیب  یم  اج  نیا  رد  تسا » ینابهگن  بوخ  تسا و  یفاک  وا  مرادـن  يرظن  راهظا 
زا یکی  ًاصوصخ  دـنیامن و  یم  راگدرورپ  هب  تجاـح  ضرع  اـضر  میلـست و  لاـح  نیع  رد  نآ ، رد  دـنیامرف و  یم  ءاـشنا  ار  هکراـبم 

هیلع ) نیسح ماما  ترضح  شیامرف  لباقم  رد  هک  دنا  هتشاد  یلاح  تماما  زا  لبق  دنهد ، یم  صاصتخا  تیفاع  بلط  هب  ار  نآ  ياهاعد 
.تیفاع هچ  یضیرم و  هچ  مهاوخ ، یم  دهاوخ  یم  ادخ  هک  ار  نامه  هک  دنهد  یم  خساپ  مالسلا )

نیع رد  تیاهن ، رد  دوش و  یم  زجاع  اعد  زا  ناسنا  میلـست  ماقم  زاغآ  رد  و  دراد ، تافانم  اضر  میلـست و  لاح  اـب  يداـع  مدرم  ياـعد 
(1) .دنک یم  زین  اعد  میلست 

دنک اعد  دناوت  یمن  اضر  میلست و  تلع  هب  کلاس  هار ، لزانم  یخربرد  هک  تسا  روهـشم  كولـس  لهأ  نیب  رد   » هک هتفگ  نیا  خساپ :
راگزاس ثیداحا  تایآ و  اب  دـبای » یم  گنهامهان  میلـست  لاح  اب  ار  نآ  دـنک ، بلط  يریخ  لاعتم  دـنوادخ  زا  دـهاوخ  یم  هچ  ره  و 

.تسین

.درادن میلست  اضر و  تلاح  اب  یفانت  چیه  تسا و  بولطم  اقلطم  اعد  الوا : اریز :

: دیامرف یم  نآرق 

(2) ؛» ْمُکُؤاَعُد َالَْول  یِّبَر  ْمُِکب  ُأَبْعَی  اَم  ُْلق  »

.دنک یمن  امش  هب  ییانتعا  چیه  مراگدرورپ  دشابن  امش  ياعد  رگا  وگب 
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(1) ؛» ْمَُکل ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا  »

.منک تباجا  ار  امش  ات  دیناوخب  ارم 

؛(2) ِضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  ُرُون  ِنیِّدلا َو  ُدوُمَع  ِنِمْؤُْملاُحاَلِس َو  ُءاَعُّدلا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص  ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق 

.تسا نیمز  اه و  نامسآ  شخب  ینشور  نید و  نوتس  نمؤم و  هحلسا  اعد  دومرف : ادخ  لوسر 

؛(3) ِهَداَبِْعلا ُّخُم  ُءاَعُّدلا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص  ) هنع

.تسا تدابع  زغم  حور و ]  ] اعد

؛(4) ُءاَعُّدلا ِضْرَْألا  ِیف  ِهَّللا  َیلِإ  ِلاَمْعَْألا  ُّبَحَأ  مالسلا :) هیلع  ) نینمؤملاریمأ نع 

.تسا اعد  لاعتم ،]  ] دنوادخ دزن  نیمز ، يور  رد  اهراک  نیرت  بوبحم  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملا ریما 

ُءاَعُّدلا َلاَق  یََلب  ُْتُلق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ِهَّللا ُلوُسَر  ِهِیف  ِْنثَتْسَی  َْمل  ْیَش ٍء  یَلَع  َکُّلُدَأ  َال  ِیل َأ  َلاَق  َلاَق : مالـسلا ) هیلع  ) ٍرَفْعَج ِیبَأ  ْنَع 
؛(5) ُهَِعباَصَأ َّمَض  ًاماَْربِإ َو  َمِْربُأ  ْدَق  َءاَضَْقلا َو  ُّدُرَی 

هیلع هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هک  منک  یفرعم  امـش  هب  ار  يزیچ  دیهاوخ  یمایآ  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا 
رب ار  یهلا  ياضق  هک  تساعد  زیچ ، نآ  دومرف : یلب ، متفگ : دـیوگ  یم  هرارز  هَّللا ] ءاش  نا  دومرفن  ینعی   ] درکن ءانثتـسا  نآ  زا  هلآ ) و 

ار شیاهتـسد  ناتـشگنا  یهلا ،] یمتح  ياضق  نداد  ناشن  يارب   ] ترـضح هاـگنآ  .دـشاب  هدـش  یمتح  مکحم و  هچ  رگا  دـنادرگ  یم 
[. دشاب هدش  مربم  یهلا  ياضق  نینچ  نیا  رگا  یتح  هک  ینعم  نیا  هب   ] درب ورف  مهرد 

نآ زا  یفوص  کلاس  هنوگچ  لاح  نیا  اب  هدشن  ءانثتـسا  نآ  زا  مه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ یتح  هک  دراد  تلیـضف  يردق  هب  اعد 
!؟ دنک یم  رظن  فرص 

رد مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  یتیاور  دیامن و  یم  تیفاع  بلط  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  هک  یتایاور  نیب  هک  دندرک  اعدا  یلیکو  ياقآ 
هب ار  یفاـنت  نیا  سپـس  تسا و  یفاـنت   (6)« یل هربدـی  ام  یبر  -ه  للا یلعحرتقا  نمم ال  نوکا  نأ  یهتـشا  : » دـندومرف يراـمیب  ماـگنه 

كولـس یط  رد  هک  نایفوص  دننام  هب  دننک  یم  هیجوت  نآ  زا  دـعب  تماما و  ماقم  هب  ندیـسر  زا  لبق  مالـسلا ) هیلع  ) ماما لاح  فالتخا 
دنراد فلتخم  تالاح  لزانم و 
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دنوادخ زا  اضر  میلـست و  نیع  رد  ناشتماما  زا  دـعب  یلو  دـنک  یمن  تیفاع  بلط  دـنوادخ  زا  ناشتماما  زا  لبق  مه  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
.دننک یم  تیفاع  بلط 

ماقم ياراد  دلوت  ودب  زا  مالـسلا ) هیلع  ) ماما .تسا  هجوالب  نایفوص  تتـشتم  تالاح  اب  مالـسلا ) هیلع  ) موصعم ماما  سایق  الوا : خـساپ :
.تسا هتخاس  دنم  هرهب  ار  نانآ  يا  هدرتسگ  مولع  زا  دنوادخ  دنتسه و  تماما 

: دنهد یم  حیضوت  هنوگ  نیا  ار  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تدالو  يارجام  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

ْتَجَرَخ اَّمَلَف  ِهَّنَْجلا  ِراَِمث  ْنِم  ْتَلَکَأَف  ٍماَّیَأ  َهَثاََلث  ِهِیف  ْتَیَِقب  ْتَقَـصَْتلا َو  ُهَْحتَْفلا َو  ِتَداَعَُّمث  ِهِیف  ُهَمِطاَف  ْتَلَخَد  ِهِرْهَظ َو  ْنِم  ُْتیَْبلا  َحَـتَْفنا  ُهَّنَأ 
« َنُونِمْؤُْملا َحَْـلفَأ  ْدَـق  ِمیِحَّرلا * ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » َلاَق َحَـنْحَنَت َو  َُّمث  ُُهتاَکََرب  ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  َْهبَأ َو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  مالـسلا ) هیلع  ) ٌِّیلَع َلاَق 

ُمُُهلِیلَد ِهَّللا  َْتنَأ َو  َنوُراَتْمَیَف َو  َکِْملِع  ْنِم  ْمُهُریِمَت  ْمُهُریِمَأ  ِهَّللا  َْتنَأ َو  َِکب  اوُحَْلفَأ  ْدَق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَقَف  ِتاَیْآلا 
(1) ؛  ...اْنیَع َهَرْشَع  اتَْنثا  ْتَرَجَْفناَف  ِهِیف ، ِیف  ُهَناَِسل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ِهَّللا ُلوُسَر  َعَضَو  َنوُدَتْهَی َو  ِهَّللا  َِکب َو  َو 

[ دوخ لاح  هب   ] دوب هدش  هدوشگ  هک  یناکم  سپـس  دش ، نآ  لخاد  دسا ] تنب   ] همطاف دش و  زاب  تشپ  زا  هناخ  راوید ]  ] هک یتسرد  هب 
ياـه هویم  زا  ماـیا ] نیا  رد  و  ، ] دـنام یقاـب  هبعک  هناـخ  رد  زور  هس  دـسا  تنب  همطاـف  دـیبسچ و  مه  هب  راوـید ] فرط  ود   ] تشگرب و

تاکرب تمحر و  ردپ و  ای  وت  رب  مالـس  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) یلع دـش ، جراخ  تیب  زا  وناب  نآ  هک  یماگنه  سپ  دروخ ، یم  تشهب 
نیا تایآ  نایاپات  دندش  راگتـسر  نانمؤم  یتسرد  هب  میحرلا *  نمحرلا  هللا  مسب  دومرف : هدرک و  فاص  ار  دوخ  يادـص  هاگنآ  ادـخ ،
ریما دنگوس  ادـخ  هب  وت  دـندش ، راگتـسر  وت  هطـساو  هب  نانمؤم  دـندومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  و  دومن ؛ توالت  ار  هروس 

ناشیا يامنهار  وت  دـنگوس  ادـخ  هب  دوب ، یهاوخ  ناشیا  تیادـه  ثعاب  ینک و  یم  تراما  اه  نآ  نایم  دوخ  ملع  اب  هک  یتسه  ناشیا 
ناهد هب  ار  دوخ  كراـبم ]  ] ناـبز هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) لوسر ترـضح  ناـمز  نیا  رد  .دـنوش  یم  تیادـه  وت  هطـساو  هب  هک  یتسه 

.دیشوج همشچ  هدزاود  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمغیپ نابز  زا  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  داد  رارق  یلع  ترضح 

ماما هک  ینامز  ات  یلو  دنتسه  تماما  ماقم  ياراد  دنراد و  توافت  نیرئاس  اب  تدالو  نامز  زا  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم همئا  نیاربانب 
.دنتکاس تماص و  دنشاب  تایح  دیق  رد  یلبق 

ِناَماَمِإ اَهِیف  ُضْرَألا َو  ُنوُکَت  اَْنُلق  َلاَق ال  ٍماَمِإ  ِْریَِغب  ُضْرَألا  ُكَْرُتت ]  ] كرت مالـسلا ) هیلع  ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبأل  ُْتُلق  َلاَـق : َهَراَرُز  ِْنب  ِدـْیَبُع  ْنَع 
ُمَّلَکَتَی ٌِتماَص ال  اَمُهُدَحَأ  ِناَماَمِإ  الِإ  َلاَق ال 
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؛(1) هَدْعَبیِذَّلا َماَمِْإلا  ُفِْرعَی  ُماَمِْإلا  ُهَْلبَق َو  يِذَّلا  ُمَّلَکَتَی  َو 

دوش یم  متفگ  هن ! دومرف : دشاب ؟ ماما  نودب  نیمز  تسا  نکمم  مدرک  ضرع  مالسلا ) هیلع  ) قداص ترضح  هب  تفگ : هرارز  نب  دیبع 
ماما اما  دـیوگب ؛ نخـس  وا  زا  لبق  ماما  دـیوگن و  نخـس  دـشاب و  شوماخ  یکی  هک  ماـما  ود  رگم  هن  دومرف : .دـشاب  ماـما  ود  نیمز  رد 

.ار دوخ  زا  دعب  ماما  دسانشیم 

روکذم تیاور  هک  تسا  يدنوار » نیدـلا  بطق  تاوعدـلا   » باتک دـندرک  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  زا  هک  یتیاور  ذـخأم  ایناث :
: تیاور نتم  .درادن  موصعم  هب  يدنس  هلسلس 

یِهَتْـشَت اَم  مالـسلا ) هیلع  ) ِیبَأ ِیل  َلاَقَف  ًادـیِدَش  ًاضَرَم  ُتْضِرَم  مالـسلا ) امهیلع  ) ِْنیَـسُْحلا ُْنب  ُِّیلَع  َلاَق  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع  ) ِِرقاَْـبلا ِنَع  َو 
( مالـسلا هیلع  ) َلِیلَْخلا َمیِهاَْربِإ  َْتیَهاَض  َْتنَـسْحَأ  ِیل  َلاَقَف  ِیل  ُهُرِّبَدـُی  اَم  يَوِس  یِّبَر  ِهَّللا ]  ] یَلَع ُحِرَْتقَأ  اـَل  ْنَّمِم  َنوُکَأ  ْنَأ  یِهَتْـشَأ  ُْتلُقَف 

هیلع ) رقاب ترضح  زا  ؛(2)و  لیِکَْولا َمِْعن  ُهَّللا َو  ِیبْسَح  َْلب  یِّبَر  یَلَع  ُحِرَْتقَأ  َال  َلاَقَف  ٍهَجاَح  ْنِم  ْلَه  مالـسلا ) هیلع  ) ُلـِیئَْربَج َُهل  َلاَـق  ُْثیَح 
میارب ادخ  هچنآ  ملیام  متفگ  يراد ؟ لیم  هچ  تفگ  نمب  مردپ  مدش  ضیرم  تخس  دومرف : مردپ  دومرف  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا )

وا هب  لیئربج  هک  اجنآ  يا ، هدش  مالـسلا ) هیلع  ) لیلخ میهاربا  هیبش  تنـسحا  دومرف  .مشاب  هتـشادن  یتساوخرد  نآ  فالخ  رب  هتـساوخ 
.تسا ینابهگن  بوخ  تسا و  یفاک  وا  مرادن  يرظن  راهظا  ادخ  لباقم  رد  تفگ  يراد ؟ یتجاح  تفگ 

تیاور لیذ  رد  دندومنن و  تیفاع  بلط  دنوادخ  زا  دـندرکن و  اعد  يرامیب  ماگنه  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  تسا  نیا  تیاور  رهاظ 
دندوب یهلا  ياضق  لباقم  رد  میلست  هک  تسا  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا ترضح  هیبش  امش  راک  نیا  دنیامرف  یم  مالسلا ) هیلع  ) ادهشلادیس

.دندومرفن ییاعد  و 

تلالد يددعتم  تایاور  اریز   (3) تـسا ضراعت  هب  ءالتبم  نآ  لیذو  ردص  لاسرا ، تهج  هب  تیاور  تیجح  مدـع  زا  رظن  عطق  اب  یلو 
يارب هک  دنک  یم 
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.میدرک حرطم  تایاور  ریاس  اب  ار  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  تیاور 
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: مینک یم  رکذ  ار  اه  نآ  زا  يدادعت  .تسا  ناحجر  ياراد  بولطم و  يرما  دنوادخ  زا  تیفاع  بلط  رامیب 

َابَأ اَی  ِیل  َلاَـقَف  ٌلـِیلَع  ٌموُمْحَم  َوُه  َو  مالـسلا ) اـمهیلع  ) ٍدَّمَُحم ِْنب  ِِّیلَع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَـق : ُّيِرَفْعَْجلا  ٍمِشاَـه  ُوبَأ  ِینَثَّدَـح  ( 1
ْنَِمل َبیِجَتْـسَیَف  اَهِیف  یَعُْدی  ْنَأ  ُّبُِحی  ًاعاَِقب  َیلاَعَت  ِهَِّلل  َّنِإ  ...ِهِْدنِع  ْنِم  ُتْجَرَخَف  ِیل  َهَّللا  وُعْدَـی  ِِرئاَْحلا  َیلِإ  اَنِیلاَوَم  ْنِم  ًالُجَر  ْثَْعبا  ٍمِشاَه 

؛(1) اَْهنِم ُِرئاَْحلا  ُهاَعَد َو 

راد و بت  ترضح  هک  یلاح  رد  مدش  دراو  مالسلا ) امهیلع  ) دّمحم نب  یلع  نسحلا  یبا  ترضح  رب  دنک : یم  لقن  يرفعج  مشاه  وبا 
ترضحنآ دزن  زا  دنک ، ءاعد  میارب  ات  تسرفب  ینیسح ]  ] رئاح هب  ار  ام  ناتسود  زا  یصخش  مشاه  ابا  يا  دندومرف : نم  هب  دندوب ؛ رامیب 

هدننکاعد ياعد  ات  دوش  هدناوخ  اهاج  نآ  رد  دراد  تسود  هک  دراد  یعـضاوم  عاقب و  لاعتم  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  ...مدـمآ  نوریب 
.تسا عضاوم  نیا  هلمج  زا  ینیسح ]  ] رئاح دیامرف و  باجتسم  ار  ناگ 

َنِذَأ ْدَقَف  َءاَعُّدلا  ُضیِرَْملا  َمِْهلُأ  اَذِإَف  ٌءاَعُد  ٍءاَد  ِّلُِکل  َلاَقَف  َِکلَذ  ْنَع  َِلئُـسَف  ٌءاَوَد  ٍءاَد  ِّلُِکل  َلاَق : ُهَّنَأ  مالـسلا ) هیلع  ) ِِملاَْعلا ِنَع  َيِوُر  َو  ( 1
ِهَّللا َناَْحبُس  ُتوُمَی  َال  ٌّیَح  َوُه  ُتیُِمی َو  ِییُْحی َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَرِّرَُکی  َُهلوُقَی َو  ْنَأ  ِضیِرَْمِلل  ُّبَحَتُْسی  ِهِسْفَِنل  ِضیِرَْملا  ُءاَعُد  ِِهئاَفِش  ِیف  ُهَّللا 

ٍناَکَم ِّلُِکب  ُهَتَرُْدق  َُهلاَلَج َو  اَنِّبَر َو  َءاَیِْربِک  ًارِیبَک  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  ٍلاَح َو  ِّلُک  یَلَع  ِهِیف  ًاکَراَبُم  ًابِّیَط  ًارِیثَک  ًادْمَح  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِداَِلْبلا َو  ِداَبِْعلا َو  ِّبَر 
ِراَّنلا َنِم  ِینْدِعَاب  یَنْـسُْحلا َو  َْکنِم  َُهل  ْتَقَبَـس  ْنَم  ِحاَوْرَأ  ِیف  یِحوُر  ْلَعْجاَف  اَذَه  یِـضَرَم  ِیف  یِحوُر  ِْضبَِقل  ِینَتْـضَْرمَأ  َْتنُک  ْنِإ  َّمُهَّللا 

(2) ؛  ...یَنْسُْحلا َْکنِم  ْمَُهل  ْتَقَبَس  َنیِذَّلا  َكَءاَِیلْوَأ  َتْدَعَاب  اَمَک 

ناتروظنم  ] هک دش  لاؤس  سپ  .تسا  یئاود  يدرد  ره  يارب  دندومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا ]) هیلع  ) اضر ترـضح   ] ملاع زا 
نورد زا   ] هدـش و نوـمنهر  ییاـعد  هب  ضیرم  هک  یماـگنه  تسا ؛ ییاـعد  يدرد  رهیارب  دوـمرف : ترـضح  تسیچ ؟ بـلطم  نـیا  زا ]

، تسا بحتـسم  شدوخ  يارب  ضیرم  ياعد  دـبای ؛ افـش  ات  تسا  هداد  نذا  دـنوادخ  وا  هب  دـنک ] اـعد  دـهاوخ  یم  هک  دـنک  ساـسحا 
دناریم یم  دنک و  یم  هدنز  هک ] ومه  تسین [ ، یلاعت  كرابت و  هللا  زج  ییادخ  هک : دنک  رارکت  دـیوگب و  نینچ ] هک  تسا  بحتـسم  ]

دایز رکش  ار ، دنوادخ  رکش  اه و  نیمزرس  راگدرورپ ]  ] ناگدنب و راگدرورپ  دنوادخ  تسا  هزنم  درم ، دهاوخن  هک  يا  هدنز  تسوا  و 
لالج و هزادـنا ] رد   ] ام و راگدرورپ  یئایربک  هزادـنا ] دـح و  رد   ] یگرزب تسا  رتگرزب  دـنوادخ  لاح و  ره  رد  تکرب  اب  هزیکاپ و  و 
، ینک ضبق  يرامیب  نیا  رد  ارم  حور  هک  نآ  يارب  يا  هتخاس  ضیرم  ارم  وت  رگا  ادنوادخ ! ناکم ؛ ره  هب  تبـسن  ام  راگدرورپ  تردق 

تئایلوا حور  هک  هنوگ  نامه  امنرود  شتآ  زا  هد و  رارق  تسا  هتفرگ  یـشیپ  اه  نآ  هب  وت  یکین  هک  یناـسک  حاورا  رد  ارم  حور  سپ 
.تسا هتفرگ  یشیپ  اه  نآ  هب  وت  یکین  هک ] یئایلوا   ] یتخاس رود  نآ  زا  ار 

ْنَأ ِهَّللا  یَلَع  ًاّقَح  َناَک  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َیلِإ  َکـِلَذ  اَکَـش  ِساَّنلا َو  َنِم  ِِهب  َِیُلْتبا  ًءاََـلب  َمَتَک  ْنَم  َّیَُنب  اَـی  (: مالـسلا هیلع  ) ُِرقاَْـبلا ِماَـمإلا  ِنَع  ( 1
؛(3) ءالَْبلا َِکلَذ  ْنِم  ُهَِیفاَُعی 

نآ زا  ار  وا  هک  تسادخ  رب  درب ، تیاکش  زع ؟ ؟ دنوادخب دراد و  ناهنپ  مدرم  زا  ار  دوخ  ءالب  هک  ره  مرسپ ! مالـسلا :) هیلع  ) رقاب ماما  زا 
.دشخب تیفاع  ءالب 

(4) .تسا هدش  لقن  مه  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما زا  تیاور  نیا  لثم 
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؛(1) َُهل َوُعدَی  نأ  َِلئاَّسلا  َُرمأَی  ِهِدَِیب َو  َِلئاَسلا  َیِطُعی  نأ  ِضیِرَمِلل  ُّبَحَتُسی  مالسلا ) هیلع  ) ِقداَّصلا ِماَمإلا  ِنَع  ( 2

دیامن کمکدوخ  تسد  اب  دنمزاین  ریقف و  درف  هب  ضیرم  تسا  بحتسم  دندومرف ]:  ] هک تسا  هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا 
.دنک اعد  يو  يارب  هک  دهاوخب  وا  زا  و 

َو ُهَنوُُفلْخَت ؛ َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِهَّللا ، ِلِیبَس  ِیف  يِزاَْغلا  َو  ُهَنوُُفلْخَت ، َْفیَک  اوُرُْظناَف  ُّجاَْـحلا ، ٌَهباَجَتْـسُم : ْمُُهتَوْعَد  ٌهَثـالَث  مالـسلا :) هیلع  ) هنع ( 1
؛(2) ُهوُرِجُْضتَال ُهوُظیُِغت َو  الَف  ُضیِرَْملا ،

یم جح  هب  هک  یسک  یکی ] : ] تسا باجتـسم  ناشیاعد  هک  دنا  هتـسد  هس  دندومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا 
، تسا هتفر  داهج  هب  ادخ  هار  رد  هک  تسا  يدرف  رگید ] ، ] دینک یم  راتفر  شناگدـنامزاب  اب  وا  بایغ  رد  هنوگچ  هک  دـینیبب  سپ  دور ،
دیرواین و رد  مشخب  ار  وا  سپ  تسا ، ضیرم  رامیب و  موس ] ، ] دـینک یم  راتفر  وا  بایغ  رد  يو  هداوناخ  دروم  رد  هنوگچ  دـینیبب  سپ 

[. دنک نیرفن  ار  امش  ادابم  ، ] دینکن شگنتلد 

یماـگنه رد  مالـسلا ) هـیلع  ) مـیهاربا ترـضح  هـک  درک  یم  تلـالد  دـش  لـقن  مالـسلا ) هـیلع  ) داجـس ماـما  زا  هـک  یتـیاور  لـیذ  اـما 
هک دنیوگ  یم  يرگید  تایاور  یلو  دندوب  یهلا  ءاضق  هب  یـضار  دندرکن و  اعد  دـنزادنیب  شتآ  هب  ار  وا  دنتـساوخ  یم  نایدورمنهک 

.دندومرف اعد  ماگنه  نآ  رد  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا ترضح 

اَی َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َلاَـقَف  ُلـِیئَْربَج  ُهاَـتَأ  ِراَّنلا  ِیف  ِِهب  اُومْرَی  ْنَأ  اوُداَرَأ  ِقِینَْجنَْملا َو  ِیف  ُمیِهاَْربِإ  َسِلْجُأ  اََّمل  مالـسلا ) هیلع  ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَـق 
َْمل ْنَم  اَی  ُدَمَـص  اَی  ُدَـحَأ  اَی  ُدِـحاَو  اَی  ُهَّللا  اَی  َلاَقَف  َهَّللا  اَعَد  ُهوُحَرَط  اَّمَلَف  اَلَف  َْکَیلِإ  اَّمَأ  َلاَقَف  ٌهَجاَح  ََکل  ُُهتاَکََرب َأ  ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ُمیِهاَْربِإ َو 

؛(3) ْهنَع ُراَّنلا  ِتَرِسُحَف  ٌدَحَأ  ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َْدلُوی َو  َْمل  ِْدلَی َو 

، دننکفیب شتآ  رد  ار  يو  ات  نتشاد  دصق  ندناشن و  قینجنم  رد  ار  میهاربا  ترـضح ]  ] هک ینامز  دندومرف : مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
؟ يراد یتـساوخرد  اـیآ  میهاربا ! يا  داـب  وـت  رب  ادـخ  تاـکرب  تمحر و  مالـس و  درک : ضرع  دیـسر و  شترـضح  تمدـخ  لـیئربج 

يا تساوخ : نینچ  دـنوادخ  زا  دـندرک ، باـترپ  شتآ  يوس  هب  ار  میهاربا  یتقو  ریخ ! وت  زا  دومرف : مالـسلا ]) هیلع  ) میهاربا ترـضح  ]
هیاپ مه  وفک و  دناوت  یمن  یسک  چیه  هدش و  هداز  هن  دیاز و  هن  هک  یـسک  يا  يدنمزاین ! ره  زاین  هدنزاس  فرط  رب  يا  ! اتکی يا  ادخ !

.دش فرطرب  وا  زا  شتآ  هک  دوب  اج  نیا  رد  دشاب ! وا 

ار وا  نایدورمن  هک  یماگنه  رد  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا ترضح  اعد  هک  دندرک  لقن  ار  رگید  تیاور  ود  حر ؟ ؟ یـسلجم همالع  موحرم 
: دنک یم  نایب  ار  دندنکفا  شتآ  هب 

دَمَص اَی  ُدَحَأ  اَی  ُدِحاَو  اَی  ُهَّللا  اَی  ِصاَلْخإلا  ِهَروُِسب  ُهَّبَر  مالسلا ) هیلع  ) ُمیِهاَْربِإ اَعَدَف 
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َُهل نُکَی  َمل  َدلُوی َو  َمل  ِدلَی َو  َمل  نَم  اَی  ُدَمَـص  اَی  ُدَحأ  اَی  ُهللا  اَی  َلاَق : ِراَّنلا ، َنِم  ِینَِّجن  ٌدَـحأ  ًاَوُفُک  َُهل  نُکَی  َمل  دـَلُوی َو  َمل  دـِلَی َو  َمل  نَم  اَی 
؛(1) ِراَّنلا َنِم  ِینَِّجن  ٌدَحأ  ًاَوُفُک 

هدنزاس فرط  رب  يا  اتکی ! يا  هناگی ! يا  ادخ ! يا  تفگ : نینچ  دناوخ و  صالخا  هروس  اب  ار  دوخ  يادخ  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا سپ 
تاجن منهج ]  ] شتآزا ارم  دشاب ! وا  هیاپ  مه  وفک و  دناوت  یمن  یسک  چیه  هدش و  هداز  هن  دیاز و  هن  هک  یسک  يا  يدنمزاین ! ره  زاین 

وفک و دناوت  یمن  یـسک  چیه  هدش و  هداز  هن  دیاز و  هن  هک  یـسک  يا  يدنمزاین ! ره  زاین  هدنزاس  فرط  رب  يا  اتکی ! يا  ادخ ! يا  .هد 
(2) .هد تاجن  منهج ]  ] شتآ زا  ارم  دشاب ! وا  هیاپ  مه 

لباق دراد و  ضراعم  شلیذ  مه  نآ و  ردص  مه  تفرگ  رارق  لالدتـسا  دروم  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  زا  هک  یتیاور  هک  نآ  لصاح 
.تسین لالدتسا 

هیلع ) داجـس ماما  زا  هک  یتیاور  درادن و  دـنوادخ  زا  ریخ  بلط  ءاعد و  اب  یفانت  چـیه  یهلا  ءاضق  هب  اضر  میلـست و  ماقم  هک  نآ  هجیتن 
.تسا شودخم  تلالد  دنس و  تهج  زا  دندرک  لقن  مالسلا )
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هیفوص تالاح  تیجح  مدع  هب  فارتعا 

: دسیون یم  یلیکو  ياقآ 

، هار لزاـنم  عبت  هب  دـنرب ، یم  رـس  هب  یلزنم  رد  ناـمز  ره  دنتـسه و  تکرح  لاـح  رد  نوچ  كولـس  ریـس و  لـهأ  هک  تسا  نیا  عـقاو 
كاردا ناوت  يداـع  دارفا  هک  تسا  یعیبط  .دـنریگ و  یم  رارق  یهلا  فلتخم  ءامـسأ  روهظ  عولط و  ّلـحم  دـنک و  یم  رییغت  ناـشلاح 

.تشاد دنهاوخن  ار  اه  نآ  تالاح 

یمن ام  تسین و  تجح  نارگید  يارب  تسا ، یصاخ  طئارـش  هب  طوبرم  هک  نید  ناگرزب  یهلا و  يایلوا  تالاح  نیا  هک  تسا  یعیبط 
یـضارتعا زین  ناـگرزب  نیا  هب  میناوـت  یمن  لاـح  نیع  رد  یلو  مـینک ، مـیظنت  ساـسا  نآ  رب  ار  دوـخ  یگدـنز  هریـس  هماـنرب و  میناوـت 

(1) .میئامنب

رد دادح  ياقآ  يداش  هک  یماگنه  دـینک ؟! یم  یـشارت  لیلد  نآ  هیجوتیارب  ارچ  هیفوص  تالاح  تیجح  مدـع  رب  فارتعا  اب  یـسررب :
هئارا هیجوت  دینک و  یم  هماقا  لیلد  نآ  يارب  ارچ  رگید  هتشادن  تیجح  امـش  لوق  هب  تلاح  نآ  هدوب و  یـصاخ  لاح  رد  اروشاع  زور 

هیما ینب  راک  و  تسا ، مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ةریس  رتاوتم و  تایاور  فلاخم  هک  اروشاع  زور  رد  يداش  هب  لیلد  هچ  هب  دیهد ؟ یم 
یعیش داقتعا  ینید و  رئاعش  اب  یفانم  نانخـس  لامعا و  يوگخـساپ  دیابن  نایفوص  ارچ  مینکن ؟! ضارتعا  دشاب ، یم  هللا  لآ  نانمـشد  و 

!؟ دنشاب
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ینایاپ هتکن 

تقد هب  ار  اج  نیدب  ات  راتـشون  نیا  يادتبا  زا  یمارگ  هدـنناوخ  امـش  رگا  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  رکذـت  ثحب  نیا  همتاخ  رد 
هعیش لیصا  دئاقع  اب  داعم  تماما و  توبن و  دیحوت و  رد  نایفوص  دئاقع  هک  دیا  هدرب  یپ  بلطم  نیا  هب  دیشاب  هداد  رارق  هعلاطم  دروم 

ای هباشتم و  ثیداـحا  تاـیآ و  زا  دوخ  ياـه  رواـب  تاـبثا  يارب  ناـیفوص  .دراد  تواـفت  تسا  تنـس  نآرق و  لـقع و  زا  هتفرگ  رب  هک 
دنیامن و یم  راتفرگ  فّوصت  ماد  رد  ار  دوخ  بطاخم  شور ، نیا  اب  دننک و  یم  هدافتسا  ربتعم  عبنم  نودب  فیعض و  یلعج و  تایاور 

ریـسفت ناشدوخ  تارظن  اب  قباطم  ار  نید  دندرب و  یم  لاؤس  ریز  ار  نایعیـش  دـئاقع  زا  يرایـسب  یناهرب  رهاظ  هب  یطلاغم و  نانخـس  اب 
نایرج نیا  لباقم  رد  هک  تسا  مزال  نید  نازوسلد  ۀمه  رب  اذل  دیدومن  هظحالم  اروشاع  زور  رد  يداش  هلأسم  رد  هک  نانچ  دننک  یم 
هاـگآ هقرف  نیا  ياـه  يأرهب  ریـسفت  يونعم و  ياـه  فیرحت  زا  ار  عیـشت  هعماـج  دـننک و  لـمع  دوخ  يرگنـشور  هفیظو  هب  یفارحنا ،

.دنزاس
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