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نیعبرا ترایز  حرش 

: هدنسیون

یناهفصا ابیکش  دومحمدیس 

: یپاچ رشان 

ترتعرطع

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

نیعبرا ترایز  8حرش 

باتک 8تاصخشم 

8هراشا

باتک 12تسرهف 

هّزع دیزیودهم  هلا  تیآ  19همان 

21راتفگشیپ

23همدقم

ترایز هژاو  23يانعم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  23تّیمها 

نیعبرا هژاو  29يانعم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نیعبرا  ترایز  دنس  38تّیفیک 

نیعبرا ترایز  44حرش 

(. ادخ تسود  ّیلو و  رب  مالس  « ) هِبیِبَح َو  ِهَّللا  ِِّیلَو  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » لوا زارف  - 144

44هراشا

: مالس 44يانعم 

« ِهَّللا ِِّیلَو   » حیضوت 49حرش و 

لوا 49لامتحا 

مود 52لامتحا 

: بیبح 54يانعم 

( ادخ هدیزگرب  تسود و  رب  مالس  « ) هِبیَِجن َو  ِهَّللا  ِلیِلَخ  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » مود زارف  - 256

(. ادخ هدیزگرب  دنزرف  هدیزگرب و  رب  مالس  « ) ِهِّیِفَص ِْنبا  َو  ِهَّللا  ِّیِفَص  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » موس زارف  - 360

((. ادخ هار  رد   ) دیهش هدیدمتس  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  مالس  « ) ِدیِهَّشلا ِموُلْظَْملا  ِنْیَسُْحلا  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » مراهچ زارف  - 462

(. اه هیرگ  اه و  کشا  هتشک  اه و  تبیصم  اه و  مغ  ریسا  رب  مالس  « ) ِتاَرَبَْعلا ِلیِتَق  َو  ِتَابُرُْکلا  ِریَِسأ  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » مجنپ زارف  - 570

70هراشا

مالسلا هیلع  اضر  ماما  هیرگ  80يرادازع و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  83هجیتن 

(. تسا وت  يوس  زا  هدیزگرب  دنزرف  وت و  يوس  زا  هدیزگرب  تسا و  وت  ّیلو  دنزرف  وت و  ّیلو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  مهد  یم  تداهش  نم  ایادخ  « ) کِّیِفَص ُْنبا  َو  َکُّیِفَص  َو  َکِِّیلَو  ُْنبا  َو  َکُِّیلَو  ُهَّنَأ  ُدَهَْشأ  یِِّنإ  َّمُهَّللا  : » مشش زارف  - 689

(. دش راگتسر  تیراوگرزب ، فطل و  ببس  هب  هک  مهد ) یم  تداهش  « )) َکِتَماَرَِکب ُِزئاَْفلا  : » متفه زارف  - 793

(. یتشاد یمارگ  ار  وا  تداهش  اب  « ) هَداَهَّشلِاب ُهَتْمَرْکَأ  : » متشه زارف  - 896

(. يدومن وا  صوصخم  ار  یتخبشوخ  و  « ) هَداَعَّسلِاب ُهَتْوَبَح  َو  : » مهن زارف  - 998
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(. يدیزگرب یکاپ  هب  تدالو  رد  ار  وا  و  « ) ِهَدَالِْولا ِبیِِطب  ُهَتْیَبَتْجا  َو  : » مهد زارف  - 10101

(. يداد رارق  نایاوشیپ  زا  ییاوشیپ  نارورس و  زا  يرورس  ار  وا  هک ) مهد  یم  تداهش   ) و « ) هَداَْقلا َنِم  ًاِدئاَق  َو  ِهَداَّسلا  َنِم  ًادِّیَس  ُهتّلعَج  َو  : » مهدزای زارف  - 11103

(. يداد رارق  ناعفادم  زا  یعفادم  ار  وا  هک  مهد ) یم  تداهش  « )) هَداَّذلا َنِم  ًاِدئاَذ  َو  : » مهدزاود زارف  - 12107

(. دیشخب مالسلا ]  هیلع  نیسح  ینعی   ] وت هب  ار  ءایبنا  ثاریم  دنوادخ  هک  مهد ) یم  تداهش  « )) ءاَیِْبنَْألا َثیِراَوَم  ُهَتْیَطْعَأ  َو  : » مهدزیس زارف  - 13113

« ءاَیِصْوَْألا َنِم  َکِقْلَخ  یَلَع  ًهَّجُح  ُهَتْلَعَج  َو  : » مهدراهچ زارف  - 14123

« َحْصُّنلا َحَنَم  َو  ِءاَعُّدلا  ِیف  َرَذْعََأف  : » مهدزناپ زارف  - 15127

« َِهلاَلَّضلا ِهَرْیَح  َو  َِهلاَهَْجلا  َنِم  َكَداَبِع  َذِقْنَتْسَِیل  َکِیف  ُهَتَجْهُم  َلََذب  َو  : » مهدزناش زارف  - 16134

134هراشا

134لهج

لقع لباقم  رد  لهج  137اّما 

ملع لباقم  رد  لهج  138اّما 

« اَْینُّدلا ُهْتَّرَغ  ْنَم  ِهْیَلَع  َرَزاََوت  ْدَق  َو  : » مهدفه زارف  - 17145

« سَکْوَْألا ِنَمَّثلِاب  ُهَتَرِخآ  يَرَش  َو  َینْدَْألا  ِلَذْرَْألِاب  ُهَّظَح  َعَاب  َو  : » مهدجه زارف  - 18149

« ُهاَوَه ِیف  يَّدََرت  َو  َسَرْطَغَت  َو  : » مهدزون زارف  - 19152

152هراشا

: رّبکت 152اّما 

: رّبکت تّلع  155بابسا و 

: سفن ياوه  157اّما 

« کَّیَِبن َطَخَْسأ  َو  َکَطَخَْسأ  َو  : » متسیب زارف  - 20162

« قاَفِّنلا َو  ِقاَقِّشلا  َلَْهأ  َكِداَبِع  ْنِم  َعاَطَأ  َو  : » مکی تسیب و  زارف  - 21165

« راَّنِلل َنیِبِجْوَتْسُْملا  ِراَْزوَْألا  َهَلَمَح  َو  : » مود تسیب و  زارف  - 22172

« ُهُمَد َکِتَعاَط  ِیف  َکِفُس  یَّتَح  ًابِسَتْحُم  ًاِرباَص  َکِیف  ْمُهَدَهاَجَف  : » موس تسیب و  زارف  - 23174

174هراشا

: ادخ هار  رد  تدهاجم  - 1174

 : مالسلا هیلع  ترضح  ندوب  رباص  - 2177

 : مالسلا هیلع  نیسح  ماما  صالخا  - 3183

دنوادخ تعاطا  هار  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نوخ  ندش  هتخیر  - 4187

(. دنتسناد زیاج  حابم و  ار  شمیرح  کته  نانمشد )  ) و « ) هُمیِرَح َحیِبُتْسا  َو  : » مراهچ تسیب و  زارف  - 24189

189هراشا

: تسا تمرح  يراد  تهج  دنچ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  189ماما 

.تسین یمیرح  مک  دوخ  نیا  تسا و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هّیرذ  مالسلا  هیلع  ترضح  هکنیا  تهج  زا  -1189

نامیا تهج  زا  - 2192
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تماما تهج  زا  - 3194

« ًامِیلَأ ًاباَذَع  ْمُْهبِّذَع  َو  اًلِیبَو  ًانَْعل  ْمُهْنَْعلاَف  َّمُهَّللا  : » مجنپ تسیب و  زارف  - 25198

« ءاَیِصْوَْألا ِدِّیَس  َْنبا  اَی  َکْیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َکْیَلَع  ُماَلَّسلا  : » مشش تسیب و  زارف  - 26208

« ِهِنیَِمأ ُْنبا  َو  ِهَّللا  ُنیَِمأ  َکَّنَأ  ُدَهَْشأ  : » متفه تسیب و  زارف  - 27214

« ًادیِمَح َتْیَضَم  َو  ًادیِعَس  َتْشِع  : » متشه تسیب و  زارف  - 28217

« ًادیِهَش ًاموُلْظَم  ًادیَِقف  َّتُم  َو  : » مهن تسیب و  زارف  - 29230

« َكَدَعَو اَم  ٌزِجْنُم  َهَّللا  َّنَأ  ُدَهَْشأ  َو  : » ما یس  زارف  - 30236

« َکَلَتَق ْنَم  ٌبِّذَعُم  َو  ََکلَذَخ  ْنَم  ٌکِلْهُم  َو  : » مکی یس و  زارف  - 31241

« ِهَّللا ِدْهَِعب  َتْیََفو  َکَّنَأ  ُدَهَْشأ  َو  : » مود یس و  زارف  - 32248

« ُنیِقَْیلا َكاََتأ  یَّتَح  ِهِلیِبَس  ِیف  َتْدَهاَج  َو  : » موس یس و  زارف  - 33253

« ِِهب ْتَیِضََرف  َِکلَِذب  ْتَعِمَس  ًهَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو  َکَمَلَظ  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َو  َکَلَتَق  ْنَم  ُهَّللا  َنَعَلَف  : » مراهچ یس و  زارف  - 34256

« ِهَّللا ِلوُسَر  َْنبا  اَی  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  ُهاَداَع  ْنَِمل  ٌّوُدَع  َو  ُهالَاو  ْنَِمل  ٌِّیلَو  یِّنَأ  َكُدِهْشُأ  یِِّنإ  َّمُهَّللا  : » مجنپ یس و  زارف  - 35268

« اَِهباَِیث ْنِم  ُتاَّمَِهلْدُْملا  َکِْسبْلُت  َْمل  َو  اَهِساَْجنَِأب  ُهَّیِلِهاَْجلا  َکْسِّجَنُت  َْمل  ِهَرِهاَّطلا  ِماَحْرَْألا  َو  ِهَخِماَّشلا  ِباَلْصَْألا  ِیف  ًارُون  َتْنُک  َکَّنَأ  ُدَهَْشأ  : » مشش یس و  زارف  - 36272

« َنیِنِمْؤُْملا ِلِقْعَم  َو  َنیِِملْسُْملا  ِناَکَْرأ  َو  ِنیِّدلا  ِِمئاَعَد  ْنِم  َکَّنَأ  ُدَهَْشأ  َو  : » متفه یس و  زارف  - 37281

« ُّيِدْهَْملا يِداَْهلا  ُّیِکَّزلا  ُّیِضَّرلا  ُّیِقَّتلا  ُّرَْبلا  مامْالا  َکَّنَأ  ُدَهَْشأ  َو  : » متشه یس و  زارف  - 38287

« اَْینُّدلا ِلَْهأ  یَلَع  ُهَّجُْحلا  َو  یَْقثُْولا  َُهوْرُْعلا  َو  يَدُْهلا  ُماَلْعَأ  َو  يَوْقَّتلا  ُهَِملَک  َكِْدلُو  ْنِم  َهَِّمئَْألا  َّنَأ  ُدَهَْشأ  َو  : » مهن یس و  زارف  - 39299

« ِیلَمَع ِمِیتاَوَخ  َو  ِینیِد  ِِعئاَرَِشب  ٌِنقوُم  ْمُِکباَیِِإب  َو  ٌنِمْؤُم  ْمُِکب  یِّنَأ  ُدَهَْشأ  َو  : » ملهچ زارف  - 40303

« ْمُکِّوُدَع َعَم  َال  ْمُکَعَم  ْمُکَعََمف  ْمَُکل  ُهَّللا  َنَذَْأی  یَّتَح  ٌهَّدَعُم  ْمَُکل  ِیتَرْصُن  َو  ٌِعبَّتُم  ْمُکِرْمَِأل  يِرَْمأ  َو  ٌمْلِس  ْمُکِبْلَِقل  ِیبْلَق  َو  : » مکی لهچ و  زارف  - 41311

« َنیَِملاَْعلا َّبَر  َنیِمآ  ْمُکِنِطَاب  َو  ْمُکِرِهاَظ  َو  ْمُکِِبئاَغ  َو  ْمُکِدِهاَش  َو  ْمُکِداَسَْجأ  َو  ْمُکِحَاوَْرأ  یَلَع  َو  ْمُکْیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  : » مود لهچ و  زارف  - 42314

314هراشا

 . ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  تاولص  تارمث  تاکرب و  316اّما 

319عبانم

زکرم 327هرابرد 
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نیعبرا ترایز  حرش 

باتک تاصخشم 

 - 1341 دومحمدیس ، یناهفصا ، ابیکش  هسانشرس : 

حرش  . نیعبرا همانترایز  يدادرارق :  ناونع 

.یناهفصا ابیکش  دومحمدیس  نیعبرا / ترایز  حرش  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1396، ترتع رطع  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص 295 يرهاظ :  تاصخشم 

4-142-243-600-978 لایر : 100000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

اه همان  ترایز  61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نب  نیسح  عوضوم : 

Hosayn ibn Ali, Imam III, 625 - 680 -- Ziyarat-namah عوضوم : 

ریسفت دقن و  نیعبرا --  همانترایز  عوضوم : 

Arba'in prayer -- Criticism, interpretation, etc عوضوم : 

ریسفت دقن و  اه --  همانترایز  عوضوم : 

Ziyarat-namah (Prayers for visiting shrines) -- Analysis and appreciation  : * عوضوم

4ش7 1396 فلا  / BP271/7 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/777 ییوید :  يدنب  هدر 

4740913 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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2 ص :
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نیعبرا ترایز  حرش 

« ِهبیبَح ِهَّللا و  ِِّیلَو  یَلَع  ُماَلَّسلا  »

یناهفصا ابیکش  دومحم  دیس 

3 ص :
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اپیف

4 ص :
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باتک تسرهف 

.هّزع 9 دیز  يودهم  هلا  تیآ  همان 

راتفگشیپ 11

.همدقم 13

...ترایز 13 هژاو  يانعم 

13 مالسلا ......  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  ّتیمها 

..نیعبرا 19 هژاو  يانعم 

26 مالسلا ......  هیلع  نیسح  ماما  نیعبرا  ترایز  دنس  ّتیفیک 

..نیعبرا 30 ترایز  حرش 

30 ِهبِیبَح » ِهَّللا َو  ِِّیلَو  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » لوا زارف 

30 مالس : يانعم 

35 ِهَّللا .» ِِّیلَو   » حیضوت حرش و 

..لوا 35 لامتحا 

.مود 38 لامتحا 

40 بیبح : يانعم 

42 ِهبیَِجن .» ِهَّللا َو  ِلِیلَخ  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » مود زارف 

46 ِهِّیِفَص .» ِْنبا  ِهَّللا َو  ِّیِفَص  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » موس زارف 

48 ِدیِهَّشلا .» ِمُولْظَْملا  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » مراهچ زارف 

55 ِتاَرَبَْعلا .» ِلِیتَق  ِتَابُرُْکلا َو  ِریِسَأ  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » مجنپ زارف 

65 مالسلا ......  هیلع  اضر  ماما  هیرگ  يرادازع و 
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68 مالسلا ......  هیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  هجیتن 

73 کِّیِفَص .» ُْنبا  َکُّیِفَص َو  َکِِّیلَو َو  ُْنبا  َکُِّیلَو َو  ُهَّنَأ  ُدَهْشَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  : » مشش زارف 

77 َِکتَماَرَِکب .» ُِزئاَْفلا  : » متفه زارف 

5 ص :
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80 هَداَهَّشلِاب .» ُهَْتمَرْکَأ  : » متشه زارف 

82 هَداَعَّسلِاب .» ُهَتْوَبَح  َو  : » مهن زارف 

85 ِهَدَالِْولا .» ِبیِِطب  ُهَْتیَبَتْجا  َو  : » مهد زارف 

87 هَداَْقلا .» َنِم  ًاِدئاَق  ِهَداَّسلا َو  َنِم  ًادِّیَس  ُهتّلعَج  َو  : » مهدزای زارف 

91 هَداَّذلا .» َنِم  ًاِدئاَذ  َو  : » مهدزاود زارف 

97 ءاَِیْبنَْألا .» َثیِراَوَم  ُهَْتیَطْعَأ  َو  : » مهدزیس زارف 

106 ءاَیِصْوَْألا .» َنِم  َکِْقلَخ  یَلَع  ًهَّجُح  ُهَْتلَعَج  َو  : » مهدراهچ زارف 

110 َحْصُّنلا .» َحَنَم  ِءاَعُّدلا َو  ِیف  َرَذْعَأَف  : » مهدزناپ زارف 

114 حْصُّنلا .» َحَنَم  َو   » حیضوت

117 َِهلاَلَّضلا .» ِهَْریَح  َِهلاَهَْجلا َو  َنِم  َكَداَبِع  َذِْقنَتْسَِیل  َکِیف  ُهَتَجْهُم  َلََذب  َو  : » مهدزناش زارف 

..لهج 117

..لقع 120 لباقم  رد  لهج  اّما 

..ملع 121 لباقم  رد  لهج  اّما 

126 اَْینُّدلا .» ُْهتَّرَغ  ْنَم  ِْهیَلَع  َرَزاَوَت  ْدَق  َو  : » مهدفه زارف 

130 سَکْوَْألا .» ِنَمَّثلِاب  ُهَتَرِخآ  يَرَش  یَنْدَْألا َو  ِلَذْرَْألِاب  ُهَّظَح  َعَاب  َو  : » مهدجه زارف 

133 ُهاَوَه .» ِیف  يَّدَرَت  َسَرْطَغَت َو  َو  : » مهدزون زارف 

133 ّربکت : اّما 

136 ّربکت : ّتلع  بابسا و 

137 سفن : ياوه  اّما 

141 کَِّیبَن .» َطَخْسَأ  َکَطَخْسَأ َو  َو  : » متسیب زارف 
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144 قاَفِّنلا .» ِقاَقِّشلا َو  َلْهَأ  َكِداَبِع  ْنِم  َعاَطَأ  َو  : » مکی تسیب و  زارف 

151 راَّنِلل .» َنِیبِجْوَتْسُْملا  ِراَزْوَْألا  َهَلَمَح  َو  : » مود تسیب و  زارف 

153 ُهُمَد .» َِکتَعاَط  ِیف  َکِفُس  یَّتَح  ًابِسَتُْحم  ًاِرباَص  َکِیف  ْمُهَدَهاَجَف  : » موس تسیب و  زارف 

153 ادخ : هار  رد  تدهاجم  - 1

156 مالسلا :  هیلع  ترضح  ندوب  رباص  - 2

160 مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما  صالخا  - 3

6 ص :
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.دنوادخ 164 تعاطا  هار  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نوخ  ندش  هتخیر  - 4

166 هُمیِرَح .» َحِیُبتْسا  َو  : » مراهچ تسیب و  زارف 

166 تسا : تمرح  يراد  تهج  دنچ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.تسین 166 یمیرح  مک  دوخ  نیا  تسا و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هّیرذ  مالسلا  هیلع  ترضح  هکنیا  تهج  زا  - 1

..نامیا 169 تهج  زا  - 2

...تماما 171 تهج  زا  - 3

175 ًامِیلَأ .» ًاباَذَع  ْمُْهبِّذَع  اًلِیبَو َو  ًانَْعل  ْمُْهنَْعلاَف  َّمُهَّللا  : » مجنپ تسیب و  زارف 

184 ءاَیِصْوَْألا .» ِدِّیَس  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  : » مشش تسیب و  زارف 

190 ِِهنیِمَأ .» ُْنبا  ِهَّللا َو  ُنیِمَأ  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  : » 0 متفه تسیب و  زارف 

193 ًادیِمَح .» َْتیَضَم  ًادیِعَس َو  َتْشِع  : » متشه تسیب و  زارف 

204 ًادیِهَش .» ًامُولْظَم  ًادیِقَف  َُّتم  َو  : » مهن تسیب و  زارف 

210 َكَدَعَو .» اَم  ٌزِْجنُم  َهَّللا  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  : » ما یس  زارف 

215 َکَلَتَق .» ْنَم  ٌبِّذَعُم  ََکلَذَخ َو  ْنَم  ٌِکلْهُم  َو  : » مکی یس و  زارف 

222 ِهَّللا .» ِدْهَِعب  َْتیَفَو  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  : » مود یس و  زارف 

226 ُنیِقَْیلا .» َكاَتَأ  یَّتَح  ِِهلِیبَس  ِیف  َتْدَهاَج  َو  : » موس یس و  زارف 

229 ِِهب » ْتَیِضَرَف  َِکلَِذب  ْتَعِمَس  ًهَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َکَمَلَظ َو  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َکَلَتَق َو  ْنَم  ُهَّللا  َنَعَلَف  : » مراهچ یس و  زارف 

241 ِهَّللا » ِلوُسَر  َْنبا  اَی  یِّمُأ  َْتنَأ َو  ِیبَِأب  ُهاَداَع  ْنَِمل  ٌّوُدَع  ُهالاَو َو  ْنَِمل  ٌِّیلَو  یِّنَأ  َكُدِهْشُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  : » مجنپ یس و  زارف 

َکِْسْبُلت َْمل  اَهِـساَْجنَِأب َو  ُهَِّیلِهاَْجلا  َکْسِّجَُنت  َْمل  ِهَرِهاَّطلا  ِماَحْرَْألا  ِهَِخماَّشلا َو  ِباَلْـصَْألا  ِیف  ًارُون  َْتنُک  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  : » مشـش یـس و  زارف 
245 اَِهباَِیث .» ْنِم  ُتاَّمَِهلْدُْملا 

254 َنِینِمْؤُْملا .» ِلِقْعَم  َنیِِملْسُْملا َو  ِناَکْرَأ  ِنیِّدلا َو  ِِمئاَعَد  ْنِم  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  : » متفه یس و  زارف 

نیعبرا ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 330زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


260 ُّيِدْهَْملا .» يِداَْهلا  ُّیِکَّزلا  ُّیِضَّرلا  ُّیِقَّتلا  ُّرَْبلا  مامْالا  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  : » متشه یس و  زارف 

272 اَْینُّدلا » ِلْهَأ  یَلَع  ُهَّجُْحلا  یَْقثُْولا َو  ُهَوْرُْعلا  يَدُْهلا َو  ُماَلْعَأ  يَْوقَّتلا َو  ُهَِملَک  َكِْدلُو  ْنِم  َهَِّمئَْألا  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  : » مهن یس و  زارف 

7 ص :

نیعبرا ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 330زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


276 ِیلَمَع .» ِمِیتاَوَخ  ِینیِد َو  ِِعئاَرَِشب  ٌِنقُوم  ْمُِکباَیِِإب  ٌنِمُْؤم َو  ْمُِکب  یِّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  : » ملهچ زارف 

« ْمُکِّوُدَع َعَم  َال  ْمُکَعَم  ْمُکَعَمَف  ْمَُکل  ُهَّللا  َنَذْأَی  یَّتَح  ٌهَّدَعُم  ْمَُکل  ِیتَرُْصن  ٌِعبَّتُم َو  ْمُکِْرمَِأل  يِْرمَأ  ٌْملِس َو  ْمُِکْبلَِقل  ِیْبلَق  َو  : » مکی لهچ و  زارف 
283

َّبَر َنـیِمآ  ْمُِکنِطاـَب  ْمُکِرِهاَـظ َو  ْمُِکِبئاَـغ َو  ْمُکِدِـهاَش َو  ْمُکِداَـسْجَأ َو  ْمُـکِحاَوْرَأ َو  یَلَع  ْمُْـکیَلَع َو  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  : » مود لـهچ و  زارف 
286 َنیَِملاَْعلا »

288 ملسو .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  تاولص  تارمث  تاکرب و  اّما 

.عبانم 291

8 ص :
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هّزع دیزیودهم  هلا  تیآ  همان 

َْکنُدـَل ْنِم  ِیل  ْلَـعْجا  ٍقْدِـص َو  َجَرُْخم  ِینْجِرْخَأ  ٍقْدِـص َو  َلَخْدـُم  ِیْنلِخْدَأ  ِّبَر  َنیَِملاـْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
.ًاریِصَن ًاناْطلُس 

تشاد و رارق  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  لوسر  ترـضح  متاخ  ربمایپ  ررکم  دیکأت  دروم  هک  ترتع  نآرق و  نیلقث ، هب  کّسمت 
میقتسم طارص  رد  دوجو  هب  نانیمطا  تلالض و  ندوب و  بوضغم  زا  تاجن  هار  اهنت  دنراد ، فارتعا  نآ  ندوب  یعطق  هب  هماع  هصاخ و 

طارـص یلک  نایب  ناونع  هب  نآرق  .دـیامن  یم  شرافـس  يرگید  هب  ار  اـم  ترتع  نآرق و  زا  کـی  ره  هب  کّـسمت  لـسوت و  .دـشاب  یم 
هب هّجوت  کّـسمت و  حـضاو  قادـصم  ینیع و  رولبت  .دـشاب  یم  نآ  اـب  يدرف  ره  ءاـضما  قیبطت و  یئزج و  ناونع  هب  ترتـع  میقتـسم و 
اب رگید  فرط  زا  دـنریگ و  یم  رارق  نآرق  هیاس  ریز  فرط  کی  زا  نینمؤم  هک  دریگ ، یم  ماجنا  كراـبم  هاـم  ردـق  ياهبـش  رد  نیلقث 

.دنهد یم  رارق  هطساو  ار  اهنآ  یهلا  تمظع  هاگشیپ  رد  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیموصعم  زا  کی  ره  مان  هبترم  هد  رارکت 

اهنآ زا  تعاطا  تسا و  بجاو  تیالو  هیآ  رمالا و  یلوا  هیآ  قبط  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نیموصعم  همه  تیالو  شریذـپ  هچرگ 
، ّتبحم تعاطا و  تیالو و  نیا  متا  لمکا و  هنومن  یلو  دـشاب ، یم  لوقعم  هار  نیرتهب  اـهنآ  هب  ندـیزرو  قشع  ّتبحم و  قیرط  زا  زین 

هطساوب دناوت ، یم  یسک  ره  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  تفرعم  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  ءادهّـشلادّیس  هب  قشع  ّتبحم و  انامه 
تاجن و لـحاس  هب  ار  دوخ  هدرک و  تکرح  عرـسا   h همطاف زیزع  نآ  هنیفـس  اـب  هداد و  رارق  تمـصع  نیـصح  نصح  رد  ار  دوخ  نآ 
ندش و ینیسح  يرآ  .دنا  هتشاد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هناصلاخ  طابترا  رد  دیدش  تبظاوم  یهلا  ءایلوا  و  دناسرب ، لامک  تافص 

نیا دهد و  یم  میلعت  ام  هب  ار  ندوب  هللا  ءاقب  هب  یقاب  نتشگ و  یناف  ندش و  یئادف  رد  ار  نامیا  ینیریش  هزم  هک  تسا  نتشگ  یئالبرک 
ار وا  دراد و  یم  هگن  هادـف  هانحورا  هللا  هیقب  ترـضح  اب  طابترا  رد  ًاـمئاد  ار  رظتنم  صخـش  هک  تسا  نتـشاد  یبـالقنا  هیحور  ناـمه 

زا هللا  هجو  رد  ات  هدرک  روهظ  نامز  هب  لصو 

9 ص :
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.(1){ ِماَرْکْالا ِلاَلَجلا َو  وُذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یَْقبَی  َو  ٍناَف *  اَهیَلَع  ْنَم  ُلُک   } .دشاب هللاراث  نیمقتنم 

زا لوقنم  نیعبرا  ترایز  حیضوت  رد  ابیکش  دومحم  دیس  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  تجح  ترضح  دنمجرا  لضاف  بانج  هک  یباتک 
نآ هب  يا  هلمجلا  یف  هاگن  هدنب  دنا و  هتشون  زارف  ود  لهچ و  نمـض  رد  مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  لعف  لوق و  رد  قدصم  قداص  يالوم 

هرهب اب  زیزع  ناگدـنناوخ  مراودـیما  هک  دـشاب ، یم  نیعبرا  ترایز  ياـهترابع  بساـنت  هب  یناوارف  فراـعم  بلاـطم و  يواـح  مدومن ،
هتـشگ و یهتنم  رغـصا  ربکا و  لقث  هب  رفاو  هقالع  قشع و  هب  نآ  هطـساوب  سپـس  هتخادرپ و  تفرعم  دایدزا  هب  نآ  ياه  هتکن  زا  يریگ 

نداد تضایر  رد  یـسک  ره  لامک  تداعـس و  هک  دـماجنایب  اهنآ  تاروتـسد  همه  هب  مات  لمع  رد  ینطاب  هدارا  ینورد و  هزیگنا  ببس 
لاق تسام ، لاـمک  هلق  هب  ندیـسر  اـم و  دوخ  هب  نیلقث  هب  اـم  تّدوم  راـهظا  تشگزاـب  سپ  .دـشاب  یم  یهلا  ياوقت  تیاـعر  هب  سفن 
ردص فشا  نیـسحلا  قحب  یهلا  . (3) ْمُکِسُْفنَِأل } ُْمْتنَسْحَأ  ُْمْتنَسْحَأ  ْنِإ  : } هناحبـس لاق  (2) و  ْمَُکل } َوُهَف  ٍرْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَس  ام  : } یلاـعت

ام ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  یف  انرا  هتعیش و  هعابتا و  هراصنا و  هناوعا و  نم  انلعجا  مالسلا و  هیلع  هجحلا  روهظب  نیسحلا 
.نیمحارلا نمحرلا  ای  مارکالا  لالجلا و  اذ  ای  .نیمآ  قحلا  هلا  نورذحی  ام  مهّودع  یف  نولمأی و 

يودهم نسحلاوبا  دّیس 

4/6/95
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راتفگشیپ

َنیِِملْسُْملا َو ماما  َوُه  ِهیِخَأ َو  َدَْعب  ِْقلَْخلا  ُْریَخ  يَِدلَو َو  ِیْنبا َو  َوُه  یِّنِم َو  ُهَّنِإَف  ُْنیَسُْحلا  اّما   : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق 
ِباَبَـش ُدِّیَـس  َوُه  َنیِعَمْجَأ َو  ِهِْقلَخ  یَلَع  ِهَّللا  ُهَّجُح  َنیِریِجَتْـسُْملا َو  ُفْهَک  َنِیثیِغَتْـسُْملا َو  ُثاَیِغ  َنیَِملاَْعلا َو  ِّبَر  ُهَفِیلَخ  َنِینِمْؤُْملا َو  َیلْوَم 

(1)« یِّنِم َْسیَلَف  ُهاَصَع  ْنَم  یِّنِم َو  ُهَّنِإَف  ُهَِعبَت  ْنَم  ِیتَعاَط  ُُهتَعاَط  يِْرمَأ َو  ُهُْرمَأ  ِهَّمُْألا  ِهاََجن  ُبَاب  ِهَّنَْجلا َو  ِلْهَأ 

نیرتهب تسا و  نم  هداز  نم و  رـسپ  وا  .تسا  نم  زا  وا  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  اّما  : ) دـندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ 
ِهانپ ناهاوخ و  يرای  روای  نایناهج و  راگدرورپ  هفیلخ  نانمؤم و  يالوم  تسا و  ناناملـسم  ماما  وا  .دشاب  یم  شردارب  زا  سپ  اهناسنا 

تسا و نم  نامرف  وا ، نامرف  .تسا  تُّما  تاجن  هزاورد  تشهب و  ناناوج  رورس  وا  .تسوا  قلخ  همه  رب  دنوادخ  تجح  نایوج و  هانپ 
.تسین نم  زا  دنک ، وا  ینامرفان  هک  ره  تسا و  نم  زا  دنک ، يوریپ  وا  زا  هک  ره  نم ، زا  تعاطا  وا  زا  تعاطا 

زا يا  هشوگ  رگنایب  هک  یباتک  .مدـش  دنمـشزرا  فیرـش و  باتک  نیا  مامتا  هب  ّقفوم  لاس  ود  زا  دـعب  هکنیا  زا  متـسه ، رکاش  ار  ادـخ 
تمظع اب  هاگتـسد  رد  ًالّوا  هک  دوب ، نیا  باتک  نیا  نتـشون  ّتلع  ببـس و  .تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  مایق  فده  تیمولظم و  تمظع و 

ًایناث .میامن  راهظا  مالسلا  هیلع  ترضح  هب  ار  مقشع  ّتبحم و  زا  يا  هشوگ  مشاب و  هتـشاد  ار  تمدخ  زا  یمهـس  مناج  زا  رتزیزع  ماما 
تایقاب کی  هدرک و  ناسآ  لهـس و  مرتحم  نویناحور  نیظعاو و  يارب  ار  راک  یمک  هدرک و  انـشآ  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  رتشیب  ار  مدرم 

.مشاب هتشاذگ  اجب  دوخ  زا  تاحلاّصلا 

رد هصالخ  روطب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نیعبرا  ترایز  حرـش  نمـض  باتک  نیا  دوش ، یم  ضرع  زیزع  ناگدنناوخ  ییانـشآ  يارب 
 . مالسلا هیلع  ماما  تیمولظم  .یتسه 2  لک  رد  مالسلا  هیلع  ماما  تمظع   1 زا : دنترابع  هک  تسا  هدش  ثحب  فلتخم  لئاسم  روحم 

.نآ 4 باوث  مالسلا و  هیلع  ماما  رب  کشا  هیرگ و   3
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 . مالسلا هیلع  ماما  نیلتاق  ماجنارس   5 مالسلا .  هیلع  ترضح  مایق  فده 

.ناگمه 9 يارب  مالسلا  هیلع  ماما  ندوب  تجح  .یگدولآ 8  ره  زا  مالسلا  هیلع  ماما  یکاپ   7 مالسلا .  هیلع  ماما  نیلتاق  رب  نعل  باوث   6
هللا لجع  نامز  ماما  نامز  رد  اـیند  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  تشگزاـب  تعجر و  .نایوجهانپ 10  همه  يارب  یهاگهانپ  مالـسلا  هیلع  ماـما 

 . مالـسلا هیلع  ترـضح  اب  ندش  ادص  کی  لد و  کی  مالـسلا و  هیلع  ماما  هب  رئاز  ّتبحم  راهظا  نایاپ  رد   11 فیرشلا .  هجرف  یلاعت 
 . ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیموصعم  تارضح  هب  دورد  تاولص و  باوث   12

باتک نیا  رد  .تسا  هدـش  رتشیب  نابرهم  زیزع و  ماما  هب  شتفرعم  هک  دـش  دـهاوخ  هّجوتم  هللا  ءاشنا  باتک  ناـیاپ  رد  مرتحم  هدـنناوخ 
ناگدنناوخ لماش  يرتشیب  هرهب  ات  دوشن  هتفگ  یبلطم  دوخ  زا  دوش و  هدافتـسا  مالـسا  خـیرات  تایاور و  تایآ و  زا  رتشیب  هدـش  یعس 

باتک نیا  مراودیما  .دشاب  رت  ناسآ  نآ  هعلاطم  ات  هدش  هداد  حرش  زارف  هب  زارف  دوش و  هدافتسا  ربتعم  عبانم  زا  هدش  یعس  .دوش  مرتحم 
مزال نمض  رد  .هللا  ءاش  نا  .ددرگ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  دنـسپ  لجوّزع و  دنوادخ  ياضر  دروم 

هب رکشت  یعورزم  یبتجم  مالسالا  تّجح  ًاصوصخ  دندرک ، يرای  باتک  نیا  ندش ، رتهب  نتـشون و  رد  ارم  هک  ینازیزع  همه  زا  تسا 
.نیملاعلا بر  دمحلا هللا  .متسه  رکاش  ار  ادخ  باسح  یب  نایاپ  رد  .مروآ  لمع 
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همدقم

ترایز هژاو  يانعم 

دـصق ندرک و  رادـید  ینعم  هب  تغل  رد  ترایز  .میهد  یم  يرـصتخم  حیـضوت  حرـش و  ار  نیعبرا  تراـیز و  هژاو  ود  همدـقم  نیا  رد 
(1) تسا هرئاز »  » نآ ّثنوم  هدننک و  رادید  ینعی  رئاز »  » تسا و راّوُز »  » نآ عمج  و  ُروُزَی » َراز   » هدام زا  .تسا  ندرک  ار  يزیچ  گنهآ 

راـهظا ياـه  هار  زا  یکی  .تسوا  هب  نتفگ  تـّیحت  وا و  دزن  رد  روـضح  گرزب و  صخـش  زا  ندرک  رادـید  ینعم  هـب  حالطـصا  رد  و 
هتبلا کیدزن  ای  دـشاب  رود  هار  زا  هاوخ  تسا ، ترایز  قیرط  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  هب  ّتبحم 

.تسا هتفهن  وا  رد  يرتشیب  ّتبحم  قشع و  کیدزن  زا  ترایز 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  تّیمها 

ِنیِمَْیلا َو ِیف  ُمُّتَخَّتلا  َنیَِعبْرَْألا َو  ُهَراَیِز  َنیِسْمَْخلا َو  يَدْحِإ َو  ُهاَلَص  ٌسْمَخ  ِنِمْؤُْملا  ُتاَماَلَع  : » دندومرف مالسلا  هیلع  يرگسع  نسح  ماما 
هنابـش رد  زامن  تعکر  کی  هاجنپ و  لّوا : تسا ، زیچ  جـنپ  نمؤم  ياه  ناـشن   ) (2)« ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْـسِبب  ُرْهَْجلا  ِنِیبَْـجلا َو  ُریِفْعَت 

: مراـهچ ندومن ، تسار  تسد  رد  رتـشگنا  مّوس : مالـسلا ،  هیلع  ءادهّـشلا  دّیـس  ترـضح  نیعبرا  تراـیز  مّود : هلفاـن ،) بجاو و  ) زور
(. میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  نتفگ  دنلب  مجنپ : ندراذگ ، كاخ  رب  یناشیپ 

هیلع نیسح  ماما  ترایز  ًاصوصخ  هدش ، ترایز  هب  شرافس  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تیب  لها  نارادتسود  نایعیش و  هب  تایاور  رد 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .منک  یم  بلج  هنیمز  نیا  رد  یتایاور  هب  ار  امـش  رظن  .دراد  رب  رد  يدایز  تاکرب  هک  ارچ  مالـسلا ، 

ِْنیَسُْحِلل َّرَقَأ  ْنَم  یَلَع  ٌهَضَرَتْفُم  ُُهتَراَیِز  ُِعبَّسلا َو  َلْکَأ  َقَرَْحلا َو  َقَرَْغلا َو  َمْدَْهلا َو  ُعَفْدَت  ُهَتَراَیِز  َّنِإَف  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِهَراَیِِزب  اَنَتَعیِـش  اوُُرم  »
(3)« َّلَجَوَّزَع ِهَّللا  َنِم  ِهمامْالِاب 

شتآ ندش و  قرغ  یناریو و  عفد  بجوم  ترضح  نآ  ترایز  اریز  دیهد ، روتسد  ام  نایعیش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  )
ترضح نآ  تماما  هب  رارقا  هک  یـسک  ره  رب  تسا  بجاو  دنوادخ  بناج  زا  وا  ترایز  ددرگ و  یم  ندش  ناگدنرد  همعط  يزوس و 

(. دومن
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نس تلوهک  رطاخب  مدش و  ریقف  .متفر  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  نامرورـس  ترایز  هب  رایـسب  : » دیوگ یـسراف  نسحلاوبا 
هیلع نسح  ماما  هک  یلاح  رد  مدـید  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باوخ  رد  بش  کی  .مدرک  اهر  ار  ترایز  .مدـش  فیعض 

هللا یلص  ادخ  ربمایپ  يا  دندومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  متشذگ ! ناشیا  رب  .دندوب  ناشیا  هارمه  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و 
ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .تسا  هدومن  هطبار  عطق  نم  اب  نونکا  اّما  دمآ ، یم  نم  ترایز  هب  رایـسب  درم  نیا  ملـسو  هلآ  هیلع و 
ربمایپ يا  متفگ : ییامن ؟ یم  اهر  ار  وا  ترایز  و  هدیزگ ) يرود  ) هدرک ترجه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دننام  یـسک  زا  ایآ  دندومرف :

هب ما و  هدش  ریپ  فیعض و  اّما  .منک  يرود  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  میالوم  زا  هک  اشاح  ملـسو !  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  .ما  هدرک  اهر  ار  ناشیا  ترایز  رقف ، رطاخب  تسا و  هدش  تخـس  میارب  ناشیا  ترایز  هب  نتفر  لیلد  نیمه 
نک و هراشا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  مرح  يور  هب  هبابـس  تشگنا  اب  ورب  تلزنم  ماب  تشپ  هب  بش  ره  دندومرف : ملـسو  هلآ 

ُماَلَّسلا شوَخب  ْنِم  ِهَِّمئَْألا  یَلَع  َْکیَلَع َو  ُماَلَّسلا  َکیِخَأ  َکِّمُأ َو  یَلَع  َکـْیَلَع َو  ُماَـلَّسلا  َکـِیبَأ  َكِّدَـج َو  یَلَع  َکـْیَلَع َو  ُماَـلَّسلا  : » وگب
َکِیف ِهَّللا  ُلوُسَر  ًاروُجْهَم َو  َکِیف  ِهَّللا  ُباَتِک  َحَبْـصَأ  ْدََقل  ِهَِبتاَّرلا  ِهَبیِـصُْملا  َبِحاَص  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَبِکاَّسلا  ِهَْعمَّدـلا  َبِحاَص  اَی  َْکیَلَع 
ِّلاَحَم یَلَع  ُماَلَّسلا  ِِهئاَّبِحَأ  ِهَّللا َو  ِءاَنَمُأ  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِِهئاَفَلُخ  ِهَّللا َو  ِراَْـصنَأ  یَلَع  ُماَـلَّسلا  ُُهتاَـکََرب  ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ُماَـلَّسلا َو  َکـْیَلَع  ًاـنوُزْحَم َو 

َُّمث ُُهتاَکََرب  ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ِهَّللا َو  ِلوُسَر  ِهَّیِّرُذ  ِهَّللا َو  ِِّیبَن  ِءاَیِـصْوَأ  ِهَّللا َو  ِباَـتِک  ِهَلَمَح  ِهَّللا َو  ِّرِـس  ِهَظَفَح  ِهَّللا َو  ِهَمْکِح  ِنِداَـعَم  ِهَّللا َو  ِهَفِْرعَم 
رود کیدزن و  زا  وت  ترایز  انامه  سپ  امن ، بلط  یهاوخ  یم  هک  ار  هچنآ  سپ  ٍدـیَِعب » ٍبیِرَق َو  ْنِم  ُلَبُْقت  َکَتَراَیِز  َّنِإَف  َْتئِـش  اَم  ْلَس 

.(1)« دوش یم  لوبق 

َرَفَغ ٍَهلُوبْقَم َو  ٍهَرْمُع  َْفلَأ  ٍَهلُوبْقَم َو  ٍهَّجَح  ِْفلَأ  َباََوث  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  َْنیَـسُْحلا  َراَز  ْنَم  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
رازه باوث  دنوادخ  دنک ، ترایز  وا ، ماقم  قح و  هب  تفرعم  اب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  یـسک  ره   ) (2)« َرَّخَأَت اَم  ِِهْبنَذ َو  ْنِم  َمَّدَـقَت  اَم  َُهل 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  زین  و  دشخبب .) ار  وا  هدـنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  دـسیونب و  شیارب  ار  هتفریذـپ  هرمع  رازه  هتفریذـپ و  جـح 
یِـضْقَی ٍتاَفَرَع َو  ِلْهَأ  َْلبَق  مالـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِْربَق  ِراَّوُِزل  یَّلَجَتَی  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنِإ  : » دـندومرف ترـضح  هک  هدـش  لقن  نینچ 

زا شیپ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ   ) (3)« َِکلَذ ْمِِهب  ُلَعْفَیَف  ٍتاَـفَرَع  ِلـْهَِأب  ِیْنثَی  َُّمث  ْمِِهِلئاَـسَم  ِیف  ْمُهُعِّفَُـشی  ْمَُهبُونُذ َو  ُرِفْغَی  ْمُهَِجئاَوَح َو 
دشخب یم  ار  ناشناهانگ  دروآ و  یم  رب  ار  ناشتاجاح  دنک و  یم  هولج  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  نارئاز  رب  تافرع  لها  رب  ندرک  هولج 

تافرع لها  هب  سپس  دریذپ و  یم  ار  نارگید  فرط  زا  نانآ  ياهشهاوخ  و 
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(. دنک یم  نینچ  زین  نانآ  اب  دزادرپ و  یم 

رئاز  c یلع نب  نیسح  رئاز   ) (1)« ِهَّللا ِلوُسَر  ُِرئاَز  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َِرئاَز  َّنِإ  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يرگید  تیاور  رد 
: دندرک لاؤس  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تسا .) ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

یَّتَـح ِهَماَـیِْقلا  َمْوَی  ُهَروُزَأ  ْنَأ  َّیَلَع  ًاّـقَح  َناَـک  َكاَـخَأ  َراَز  ْوَأ  َكَراَز  ْوَأ  َكاـَبَأ  َراَز  ْوَأ  ِینَراَز  ْنَم  َلاَـقَف  َكَراَز  ْنَم  ُءاَزَج  اَـم  َِتبَأ  اَـی  »
(2)« ِِهبُونُذ ْنِم  ُهَصِّلَخُأ 

هدرم هدنز و  هک  ره  مرسپ  دومرف : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  تسیچ ؟ دنک  ترایز  ار  امـش  هک  یـسک  شاداپ  ناجردپ  يا  )
(. مهد تاجن  ناهانگ  زا  ار  وا  منک و  شرادید  تمایق  زور  رد  هک  تسا  نم  رب  دنک ، ترایز  ار  تدوخ  ای  تردارب و  ای  وت  ردپ  ای  ارم 

َنوُد َناَک  َهَّنَْجلا  َلِخْدُأ  ْنِإ  ِناَمیِْإلا َو  َصَقَْتنُم  ِنیِّدـلا  َصَقَْتنُم  َناَـک  َتوُمَی  یَّتَح  ِْنیَـسُْحلا  َْربَق  ِتْأَـی  َْمل  ْنَم  : » دـیامرف یم  قداـص  ماـما 
تشهب هب  رگا  دشاب و  صقان  شنامیا  نید و  دورن ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  هب  تسا  هدنز  ات  هک  ره   ) (3)« ِهَّنَْجلا ِیف  َنِینِمْؤُْملا 

َوُه ِْنیَـسُْحلا َو  َْربَق  ِتْأَی  َْمل  ْنَم  : » دندومرف ترـضح  رگید  تیاور  رد  و  دـشاب .) رت  نییاپ  نانمؤم  همه  زا  اج  نآ  رد  شماقم  دورب ، مه 
(4)« ِهَّنَْجلا ِلْهَأ  ِناَفیِض  ْنِم  َوُهَف  ِهَّنَْجلا  ِلْهَأ  ْنِم  َناَک  ْنِإ  ٍهَعیِِشب َو  اََنل  َوُه  َْسیَلَف  َتوُمَی  یَّتَح  ٌهَعیِش  اََنل  ُهَّنَأ  ُمُعْزَی 

ام نایعیـش  زا  وا  تسام ، نایعیـش  زا  دـنک ، یم  نامگ  هک  یلاح  رد  دریمب ، ات  دورن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  تراـیز  هب  سک  ره  )
.درادن هناخ  تشهب  رد  تسا و  اه  یتشهب  نامهم  دشاب ، تشهب  لها  زا  رگا  تسین و 

هیلع قداص  ماما  ، دنک یم  تیانع  وا  هب  يرتشیب  باوث  دنوادخ  دورب ، مالسلا  هیلع  ترضح  ترایز  هب  هدایپ  مالـسلا  هیلع  ماما  رئاز  رگا 
َبَتَک ًایِشاَم  ُهاَتَأ  ْنَم  َلاَق  ِباَوَّثلا  َنِم  ُهاَتَأ  ْنَِمل  اَم  ُْتُلق  َلاَق  ُهْعَدَت  َال  َْنیَـسُْحلا َو  ِرُز  ُِّیلَع  اَی  : » دندومرف ِغئاَّصلا  ٍنوُْمیَم  ِْنب  ِِّیلَع  هب  مالـسلا 

ِناَُبتْکَی َال  ٍْریَخ َو  ْنِم  ِهِیف  ْنِم  َجَرَخ  اَم  ِناَُبتْکَی  ِْنیَکَلَم  ِِهب  ُهَّللا  َلَّکَو  ُهاَتَأ  اَذِإَف  ًهَجَرَد  َُهل  َعَفَر  ًهَئِّیَس َو  ُْهنَع  یَحَم  ًهَنَـسَح َو  ٍهَوْطُخ  ِّلُِکب  َُهل  ُهَّللا 
ِِهلوُسَر َو ِبْزِح  ِهَّللا َو  ِبْزِح  ْنِم  َْتنَأ  ََکل  ًاروُفْغَم  ِهَّللا  َِّیلَو  اَی  اُولاَق  ُهوُعَّدَو َو  َفَرَْـصنا  اَذِإَف  َِکلَذ  َْریَغ  اـَل  ٍّرَـش َو  ْنِم  ِهِیف  ْنِم  ُجُرْخَی  اَـم 

(5)« ًاَدبَأ َکُمَعْطَت  َال  َكاَرَت َو  َال  ًاَدبَأ َو  َِکْنیَِعب  َراَّنلا  يَرَت  َال  ِهَّللا  ِِهلوُسَر َو  ِْتَیب  ِلْهَأ  ِبْزِح 

ترایز هب  سک  ره  متشاد ، هضرع  دیوگ : یم  يوار  .نکن  اهر  ار  وا  نک و  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یلع ! يا  )
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ره يازا  هب  ادخ  دیایب ، ناشیا  ترایز  هب  هدایپ  سک  ره  دندومرف : مالسلا  هیلع  ترـضح  دنـسیون ؟ یم  وا  يارب  یباوث  هچ  دورب ، ناشیا 
یم هجرد  کی  وا  هجرد  رب  دـیامن و  یم  وحم  ار  وا  ناهانگ  زا  هانگ  کی  دـسیون و  یم  وا  يارب  هنـسح  کی  دراد ، یم  رب  هک  یمدـق 
راک ره  دـنک ، یم  رومأم  هتـشرف  ود  وا  رب  دـنوادخ  دیـسر ، ترـضح  هاگترایز  هب  هک  یماـگنه  دوش ] یم  رت  یمارگ  ادـخ  دزن  ] دـیازفا

وا ناهد  زا  هچ  دنسیون ، یمن وا  لامعا  همان  رد  وا  يارب  دهد ، ماجنا  يدب  راک  رگا  اّما  دنـسیون ، یم  وا  يارب  دهد  یم  ماجنا  هک  یبوخ 
ار وت  ادـخ  ادـخ ! تسود  يا  دـنیوگ : یم  دـنور و  یم  وا  هقردـب  هب  ددرگ و  یم  زاـب  تراـیز  زا  هک  یماـگنه  نآ و  ریغ  زا  اـی  دـشاب 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تیب  لها  هاپس  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاپـس  دنوادخ و  هاپـس  زاوت  تسا ، هدیـشخب 
(. دوب یهاوخن  خزود  كاروخ  زگره  دید و  دهاوخن  ار  وت  شتآ  دید و  یهاوخن  مشچ  هب  ار  شتآ  زگره  دنگوس  ادخ  هب  یتسه ،

ِنیَفلَالا َو ُباتِک  الَول  : » دومرف هماّلع  درک ، لاؤس  ترخآ  رد  ناشیا  لاوحا  زا  و  دید ، باوخ  رد  ار  هماّلع   w یّلح هماّلع  موحرم  دنزرف 
.درک یم  كاله  ارم  میاهاوتف  دوبن ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  نیفلا و  باتک  رگا  ینعی : يواـتَفلا » ِینَتکَلهأـَل  ِنیَـسُحلا  ُهَراـیِز 

نیریاـس و رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیلـضفا  مدـقت و  تیناـقح و  يارب  ناـهرب  لـیلد و  رازه  ود  نیفلا »  » باـتک رد  موـحرم  نآ  )
ْنِم ُهَّنَأ  یَّنَمَتَی  َوُه  اَّلِإ َو  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ٍدَـحَأ  ْنِم  اَم  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . (1)( تسا هدومن  هماقا  نارگید  تفالخ  نـالطب 

وزرآ هکنیا  رگم  تمایق  زور  رد  تسین  سک  چیه   ) (2)« َیلاَعَت ِهَّللا  یَلَع  ْمِِهتَماَرَک  ْنِم  ِْنیَسُْحلا  ِراَّوُِزب  ُعَنُْصی  اَّمِم  يَرَی  اَِمل  ِْنیَسُْحلا  ِراَّوُز 
هچ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  راوز  اب  هک  دنیب  یم  هک  یماگنه  نآ  مدوب ، هدرک  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شاک  يا  دنک ، یم 

ِّطَِـشب ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  َْربَق  َراَز  ْنَم  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دـنوش .) یم  عقاو  تمارک  دروم  دـنوادخ  دزن  ردـقچ  دـننک ، یم 
هک تسا  یـسک  دـننام  دـنک ، ترایز  تارف  طش  رانک  ار  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  اـبا  سک  ره   ) (3)« ِهِشْرَع َقْوَـف  َهَّللا  َراَز  ْنَـمَک  ِتاَرُْفلا 

ٍِّیلَع ِراَوِج  ِهِِّیبَن َو  ِراَوِج  ِیف  َنوُکَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا .) هدرک  ترایز  شرع  يالاب  رد  ار  دنوادخ 
یلع ماما  راوج  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربماـیپ  راوج  رد  دـهاوخ  یم  هک  ره   ) (4)« ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َهَراَیِز  ْعَدَی  اَلَف  َهَمِطاَف  َو 

(. دنکن اهر  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  دشاب ،  h همطاف ترضح  مالسلا و  هیلع 

اَم ًاسْأَر َو  َّجَْحلا  ُُمتْکَرََتل  ِِهتَراَیِز  ِلْضَف  ِیف  ْمُُکْتثَّدَح  یِّنَأ  َْول  ِهَّللا  َو  : » دندومرف يرگید  تیاور  رد  و 
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رد رگا  مسق  ادـخ  هب   ) (1)« ًامَرَح َهَّکَم  َذِـخَّتَی  ْنَأ  َْلبَق  ًاکَراَبُم  ًانِمآ  ًامَرَح  َءاََلبْرَک  َذَـخَّتا  ُهَناَْحبُـس  َهَّللا  َّنَأ  َتِْملَع  اَم  َکَْحیَو َأ  ٌدَـحَأ  َّجَـح 
جح امش  زا  مادکچیه  دیدرک و  یم  اهر  یلک  روطب  ار  جح  ًاعطق  متفگ ، یم  نخس  امش  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  تلیـضف 

(. ...تفرگ دوخ  كرابم  نما و  مرح  ار  البرک  دریگب ، دوخ  مرح  ار  هکم  هکنیا  زا  لبق  ناحبـس  دنوادخ  هک  یناد  یمن رگم  تفر ، یمن
ُْتُلق ٍتاَرَسَح  ِْهیَلَع  ْمُهُسُْفنَأ  ْتَعَّطَقَت  ًاقْوَش َو  اُوتاََمل  ِلْضَْفلا  َنِم  ِْنیَسُْحلا  ِهَراَیِز  ِیف  اَم  ُساَّنلا  ُمَْلعَی  َْول  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
ٍِمئاَص ِْفلَأ  َرْجَأ  ٍرَْدب َو  ِءاَدَهُش  ْنِم  ٍدیِهَش  ِْفلَأ  َرْجَأ  ٍهَروُْربَم َو  ٍهَرْمُع  َْفلَأ  ٍهَلَّبَقَتُم َو  ٍهَّجَح  َْفلَأ  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ًاقُّوَشَت  ُهاَتَأ  ْنَم  َلاَق  ِهِیف  اَم  َو 

مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  دنتـسناد ، یم  مدرم  رگا   ) (2)« هَّللا ُهْجَو  اَِـهب  َدـیِرُأ  ٍهَمَـسَن  ِْفلَأ  َباََوث  ٍَهلُوبْقَم َو  ٍهَقَدَـص  ِْفلَأ  َباََوث  َو 
ضرع ماما  هب  يوار   ) .دمآ یم  دنب  ترـسح  يور  زا  ناشیاهـسفن  دندرم و  یم  قوش  زا  هک  یتسرد  هب  دراد ، باوث  تلیـضف و  ردقچ 

يور زا  دنک ، ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سک  ره  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  دراد ، تلیـضف  ردقچ  متفگ : دـنک ) یم 
دراد و هزور  رازه  رجا  ردب و  ادهش  زا  دیهـش  رازه  رجا  هروربم و  هرمع  رازه  لوبقم و  جح  رازه  شیارب  ادخ  دراد ، وا  هب  هک  یقایتشا 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  دسیون .) یم  دشاب ) ادـخ  ياضر  نآ  زا  دارم  ) ندرک دازآ  هدـنب  رازه  باوث  هدـش و  لوبق  هقدـص  رازه  باوث 
(3)« َنِیفِرْسُْملا َنِم  اَْینُّدلا  ِیف  َناَک  ْنَّمِم  ُراَّنلا  ُمَُهل  ْتَبَجَو  ْدَق  ْمُهُّلُک  ٍلُجَر  ِهَئاِِمل  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ٌعَّفَشُم  ِْنیَسُْحلا  ُِرئاَز  : » دیامرف یم 

یناسک تسا و  هدش  بجاو  ناشیارب  خزود  شتآ  هک  یناسک  دشاب ، یم  تمایق  زور  رد  رفن  دص  عیفش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز  )
(. دندوب نیفرسم  زا  ایند  رد  هک 

اَی ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  : » میناوخ یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هقلطم  ترایز  رد  دنتـسه ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رئاز  مه  هکئالم  ءایبنا و 
تفر و متفه  نامـسآ  ات  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  نیب  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ِْنیَـسُْحلا .» ِْربَِقب  َنِیقِدْحُْملا  یِّبَر  َهَِکئاَلَم 

(4)« تسا ناگتشرف  دمآ 

رگم تسین ، یلـسرم  ربمایپ  برقم و  کلم  چیه  نامـسآ .» يوس  هب  هکئالم  جورع  لحم  البرک ) ینعی  ) تساج نآ  زا  : » دندومرف زین  و 
دورف یهورگ  هک ) تسا  نینچ  هشیمه  سپ  ) دوش فرـشم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  ات  دریگ  یم  هزاجا  دنوادخ  زا  هک  نیا 
نیـسح ماما  مدج  نفد  زا  شیپ  لاس  رازه  هک  دیـشاب  هاگآ  هک  تسا  هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  زین  دـنور و  یم  الاب  یهورگ  هدـمآ و 

نآ تراـیز  هب   c لیئاکیم لـیئربج و  هکنیا  رگم  تسین  بش  چـیه  دـنا و  هتفر  اـج  نآ  تراـیز  هب  ناگتـشرف  ـالبرک ، رد  مالـسلا  هیلع 
: میناوخ یم  هعماج  ترایز  رد  .دنور  یم  مالسلا  هیلع  ترضح 
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رد دور ، یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هب  هک  یسک  ره  ِهَِکئاَلَْملا .» َفَلَتُْخم  َِهلاَسِّرلا َو  َنِدْعَم  ِهَُّوبُّنلا َو  ِْتَیب  َلْهَأ  اَی  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  »
ماما هک  ارچ  تسا ، هدرک  ءادـتقا  دوخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  ًاـصوصخ  ناـماما  هکئـالم و  ءاـیبنا و  هب  تقیقح 

.دنزیر یم  کشا  ناشبئاصم  دایب  دنور و  یم  ناشدج  ترایز  هب  بترم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز 

َّمُأ مان  هب  یّنسم  مناخ  هب  باطخ  ترضح  تسا ، بجاو  یّبحم  هعیش و  ره  رب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  قداص  ماما  شیامرف  هب 
ِلاَجِّرلا یَلَع  ٌهَبِجاَو  ِْنیَسُْحلا  ِْربَق  َهَراَیِز  َّنِإَف  ِهیِروُز  ِیل  َلاَقَف  ْمَعَن  ُْتُلق  َْتلاَق  ِْنیَسُْحلا  َْربَق  َنیِروُزَت  ٍدیِعَس  َّمُأ  اَی  : » دندومرف هَّیِسَمْحَْألا  دیِعَس 

هـضرع مالـسلا  هیلع  ترـضح  هب  دیوگ : دیعـس  ما  يا ؟ هدرک  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ایآ  دیعـس  ما  يا   ) (1)« ِءاَسِّنلا َو 
نانز نادرم و  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ندومن  ترایز  اریز  دینک ، ترایز  ار  ناشیا  دندومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  .هلب  متـشاد ،

ِْنیَسُْحلا َْربَق  ِیتْأَی  َال  ُهَرْهَد َو  ِِهب  ُّرُمَی  ْمُهَدَحَأ  َّنِإ  ُلاَُقی  اََنل َو  ٌهَعیِش  ْمُهَّنَأ  َنوُمُعْزَی  ٍماَْوقَِأل  ًابَجَع  : » دندومرف رگید  تیاور  رد  تسا .) بجاو 
ّتلعُج ُْتُلق  َلِسَک  َال  َنَواَهَت َو  اَم  ِلْضَْفلا  َنِم  ِهِیف  اَـم  ُمَْلعَی  َْول  ِهَّللا  اـّما َو  َلِـسَک  َزَجَع َو  َنَواَـهَت َو  اًلَـسَک ] ًازْجَع َو  ًاـنُواَهَت َو   ] ُْهنِم َو ًءاَـفَج 

(2)« َلَمَْعلا ِِفنْأَتْـسا  َُهل  َلاَُقی  ِِهبُونُذ َو  ْنِم  یَـضَم  اَم  َُهل  َرَفُْغی  ْنَأ  ُُهبیُِـصی  اَم  ُلَّوَأ  اّما  ٌرِیثَک  ٌْریَخ  ٌلْضَف َو  َلاَق  ِلْـضَْفلا  َنِم  ِهِیف  اَـم  َكاَدـِف َو 
هب ناـشیا  زا  يدـحا  درذـگ و  یم  ناـشیا  رب  راـگزور  دوـش  یم  هتفگ  یلو  دنتـسه  هعیـش  دـنرادنپ  یم  هک  یهورگ  زا  تسا  بّجعت  )
هچ دنـشاب و  ناوتاـن  زجاـع و  هچ  هدرک و  یتسـس  یلبنت و  هچ  هدوب و  اـفج  يور  زا  هچ  دـنور ، یمن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  تراـیز 

دوخ هب  ار  یلسک  یلبنت و  زگره  تسیچ  ترضح  نآ  ترایز  رد  دنتسناد  یم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دشاب ، نآ  أشنم  یلاح  یب  یلسک و 
، دشاب یم  نآ  رد  يرایسب  ریخ  لضف و  دندومرف : ترضح  دشاب ؟ یم  نآ  رد  یتلیضف  هچ  موش : تیادف  مدرک : ضرع  .دنداد  یمن  هار 
هب عورش  ءادتبا  زا  دوش : یم  باطخ  وا  هب  هدیزرمآ و  دنوادخ  ار  شا  هتشذگ  ناهانگ  هک  تسا  نآ  دسر  یم  رئاز  هب  هک  يریخ  نیلوا 

ِنْـسُح ِدْهَْعلِاب َو  ِءاَفَْولا  ِماَمَت  ْنِم  َّنِإ  ِِهتَعیِـش َو  ِِهئاَِیلْوَأ َو  ُِقنُع  ِیف  ًادـْهَع  ماما  ِّلُِکل  َّنِإ  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نکب .) لمع 
یماما ره  انامه   ) (3)« ِهَماَیِْقلا َمْوَی  ْمُهَءاَعَفُـش  ْمُُهتَِّمئَأ  َناَک  ِهِیف  اُوبِغَر  اَِمب  ًاقیِدْصَت  ْمِِهتَراَیِز َو  ِیف  ًهَبْغَر  ْمُهَراَز  ْنَمَف  ْمِهِرُوُبق  َهَراَیِز  ِءاَدَْألا 

، دهع نیا  نتـشاد  اپ  هب  وکین  يرادافو و  لامک  ياه  هناشن  هلمج  زا  انامه  .دراد و  ینامیپ  دـهع و  شنایعیـش  نارادتـسود و  ندرگ  هب 
نادب هچنآ  باوث )  ) هب ندومن  قیدـصت  ناشیا و  ترایز  هب  قایتشا  يور  زا  ار  ناماما  سک  ره  سپ  .تسا  ناماما  روبق  ندومن  ترایز 

(. دننک یم  تعافش  اهنآ  زا  دنوادخ  دزن  تمایق  زور  ماما  .دیامن  ترایز  دنا ، هدومن  تبغر 
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نیعبرا هژاو  يانعم 

نآرق هیآ  راهچ  رد  هژاو  نیا  .تسا  هتفهن  نآ  رد  يرارـسا  رادروخ و  رب  یـصاخ  ّتیمها  زا  دادعا  نیب  زا  لهچ  يانعم  هب  نیعبرا  هژاو 
: زا دنترابع  هک  تسا ، هدمآ  میرک 

«. میداهن هدعو  یسوم  اب  بش  لهچ  هک  ینامز  دیرآ ) دای  هب   ) و  » (1){ ًهَْلَیل َنیَعبْرَأ  یسُوم  انْدَعاو  ْذِإ  َو   } 1

لاس لهچ  نیمزرس  نیا  تفگ : ادخ   » (2){ َنیقِساْفلا ِمْوَْقلا  یَلَع  َسْأَت  الَف  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُهیتَی  ًهَنَـس  َنیَعبْرَأ  ْمِْهیَلَع  ٌهَمَّرَُحم  اهَّنِإَف  َلاق   } 2
نیا رب  سپ  .دنام  دنهاوخ  نادرگرس  انیـس ) نابایب   ) نیمز يور  رد  هراومه  تدم ) نیا  رد  ، ) دش مارح  ناشناهانگ ) يازـس  هب   ) اهنآ رب 

«. روخم هودنا  نامرفان  هورگ 

هنابش یس   ) میتشاذگ هدعو  بش  یس  یسوم  اب  و   » (3){ ًهَْلَیل َنیَعبْرَأ  ِهِّبَر  ُتاقیم  َّمَتَف  ٍرْشَِعب  اهانْمَْمتَأ  ًهَْلَیل َو  َنیثالَث  یسُوم  انْدَعاو  َو   } 3
هدــعو رارق  سپ  مـیدرک ، لـماک  رگید  بـش  هد  اـب  ار  نآ  و  دــنک ) تداـبع  تاروـت  تفاـیرد  يارب  ندــش  هداــمآ  تـهج  هـک  زور 

«. تفای نایاپ  بش  لهچ  هب  شراگدرورپ 

َنیَعبْرَأ َغََلب  ُهَّدُشَأ َو  َغََلب  اذِإ  یَّتَح  ًارْهَش  َنُوثالَث  ُُهلاِصف  ُُهلْمَح َو  ًاهْرُک َو  ُْهتَعَضَو  ًاهْرُک َو  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  ًاناسْحِإ  ِْهیَِدلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  َو   } 4
یِّنِإ یتَّیِّرُذ  یف  یل  ِْحلْـصَأ  ُهاضْرَت َو  ًاِحلاص  َلَـمْعَأ  ْنَأ  َّيَدـِلاو َو  یلَع  َّیَلَع َو  َتْمَْعنَأ  یتَّلا  َکَـتَمِْعن  َرُکْـشَأ  ْنَأ  ینْعِزْوَأ  ِّبَر  َلاـق  ًهَنَس 

شردام اریز  ردام ) هصاخ  ، ) دنک یشوخ  شردام  ردپ و  هب  هک  میدرک  شرافس  ار  ناسنا  ام  و   » (4){ َنیِملْسُْملا َنِم  یِّنِإ  َْکَیلِإ َو  ُْتُبت 
هام یـس  وا  نتفرگ  ریـش  زا  ات ) يراوخریـش   ) يرادراب و نارود )  ) هداهن و ورف  یتخـس  هب  هدرک و  لـمح  یتخـس  هب  ار  وا  دوجو ) راـب  )

لمح نامز  نیرتشیب  ای  تسا ، لاس  ود  نداد  ریـش  نامز  تدـم  نیرتشیب  و  هام ، شـش  لمح  ناـمز  تدـم  نیرتمک  عومجم  هک   ) تسا
دیسر یگلاس  لهچ  هب  دوخ و  یلقع ) یمـسج و   ) يورین لامک  هب  هک  هاگ  نآ  ات  هام .) هدجه  نداد  ریـش  نامز  نیرتمک  و  لاس ، کی 

يدام و يرهاظ  تمعن   ) يا هتـشاد  ینازرا  مرداـم  ردـپ و  رب  نم و  رب  هک  ار  یتمعن  اـت  هد  قیفوت  نک و  ماـهلا  ارم  اراـگدرورپ ، تفگ :
حلاص نم  يارب  ار  منادنزرف  و  مروآ ، اج  هب  يوش  دونـشخ  نآ  زا  وت  هک  یحلاص  لمع  مرازگ و  ساپـس  نامیا ) لقع و  يونعم  تمعن 

«. مناگدش میلست  زا  دیدرت  یب  متشگزاب و  وت  يوس  هب  نم  هک  نادرگ ،

: زا دنترابع  تایاور  رد  نیعبرا  ددع  ّتیمها 
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ِهَّللا َهْجَو  َِکلَِذب  ُُبلْطَی  ًاثیِدَح  َنیَِعبْرَأ  ِیتَّمُأ  ْنِم  َظِفَح  ْنَم  : » دندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ثیدح ، لهچ  ظفح   1
(1)« ًاقِیفَر َِکئلوُأ  َنُسَح  َنیِِحلاَّصلا َو  ِءادَهُّشلا َو  َنیِقیِّدِّصلا َو  َنیِِّیبَّنلا َو  َعَم  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ُهَّللا  ُهَرَشَح  َهَرِخْآلا  َراَّدلا  لجوّزع َو 

ناربمایپ و اب  ار  وا  زیخاتـسر  زور  رد  دـنوادخ  دـنک ، ظفح  ترخآ  لجّوزع و  دـنوادخ  رطاـخب  ثیدـح  لـهچ  نم  تما  زا  سک  ره  )
ْنِم َلَمَح  ْنَم  : » دندومرف رگید  تیاور  رد  و  دنتـسه .) ینامدـمه  وکین  هچ  ناشیا  دـیامرف و  روشحم  ناحلاص  نادیهـش و  ناقیدـص و 

ار وا  تمایق  زور  دنوادخ  دنک ، ظفح  ثیدح  لهچ  نم  تما  زا  یـسک  ره   ) (2)« ًاِملاَع ًاهیِقَف  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  هللا  ُهَثََعب  ًاثیِدَـح  َنیَِعبْرَأ  ِیتَّمُأ 
.دنا هتشاذگ  ياجب  دوخ  زا  هتشون و  ثیدح  لهچ  حرش  مالسا  ياملع  رتشیب  هک  تسا  نیمه  رطاخب  دنک .) یم  ثوعبم  ملاع  هیقف 

ِدَِالب ِیف  ًهَْلَیل  َنیَِعبْرَأ  ِرَطَم  ْنِم  ٌْریَخ  ِهَّللا  ِدوُدُح  ْنِم  ٍّدَح  ُهَماَقإ  : » دندومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یهلا ، دودح  يارجا   2
(. ادخ ياه  نیمزرس  رد  ناراب  شراب  بش  لهچ  زا  تسا  رتهب  یهلا  دودح  زا  دح  کی  ندرک  يراج   ) (3)« ِهَّللا

(4)« ًهَْلَیل َنیَِعبْرَا  ٌهالَص  َُهل  ْلَبُْقت  َْمل  مارَح  ْنِم  ًهَمُْقل  َلَکَا  ْنَم  : » دندومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زامن ، ّیلوبق  مدع   3

(. دوشن هتفریذپ  وا  زا  يزامن  بش  لهچ  ات  دروخب ، مارح  همقل  کی  سک  ره  )

ِهَّللا َنِم  َئَِرب  ْدَقَف  ًامْوَی  َنیَِعبْرَأ  َءاَلَْغلا  ِِهب  ُصَّبَرَتَی  اّماَعَط  َعَمَج  ْنَم  : » دندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ندرک ، راکتحا   4
يرب و وا  زا  زین  دنوادخ  هدش و  يرب  دنوادخ  زا  دنک ، رابنا  زور  لهچ  ندش  نارگ  دیما  هب  ار  یکاروخ  سک  ره   ) (5)« ُْهنِم ُهَّللا  َئَِرب  َو 

(. درادن تسود  ار  يا  هدنب  نینچ  مه  دنوادخ  و  دوش ) یم  جراخ  شلد  زا  ادخ  ّتبحم  ینعی  ) تسا زاریب 

َداَـع ْنِإَـف  ًهَْلَیل  َنیَِعبْرَأ  ٌهاَلَـص  ُْهنِم  ْلَـبُْقی  َْمل  َرْمَْخلا  َبِرَـش  ْنَم  : » دـندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  يراوـخ ، بارـش   5
(6)« ٍلاَبَخ ِهَنیِط  ْنِم  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ُهَّللا  ُهاَقَس  ٍَهبْوَت  ِْریَغ  ْنِم  َنیَِعبْرَْألا  َْکِلت  ِیف  َتاَم  ْنِإَف  اََهبِرَش  َمْوَی  ْنِم  ًهَْلَیل  َنیَِعبْرَأَف 

رگید بش  لهچ  ات  هدیـشون  هک  يزور  زا  دیـشون  هرابود  رگا  دوشن و  هتفریذپ  وا  زا  يزامن  بش  لهچ  ات  دـشونب  بارـش  هک  یـسک  )
دریمب و زور  لهچ  نآ  لالخ  رد  رگا  دتفین و  لوبقم  شزامن 
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(. دناشونب نایخزود  ندب  هبادرز  زا  ار  وا  زیخاتسر  زور  رد  دنوادخ  دشاب ، هدرکن  هبوت 

َْنَیب }(1) َو  امُُکتَوْعَد ْتَبیِجُأ  ْدَق   } لجوّزع ِهَّللا  ِلْوَق  َْنَیب  َناَک  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  لاس ، لهچ  ات  اعد  تباجا  مدع   6
(2)« اّماَع َنیَِعبْرَأ  َنْوَعِْرف  ِذْخَأ 

تباجا امـش  ياعد  هنیآ  ره  :» دومرف نوعرف ) كاله  يارب  نوراه و  یـسوم و  هتـساوخ  هب  خـساپ  رد  ) لجوّزع دـنوادخ  هک  ینامز  زا  )
(. دیشک لوط  لاس  لهچ  دش ، دوبان  نوعرف  هک  ینامز  ات  دش »

َنیَِعبْرَأ َلَمْعَی  یَّتَح  ًهَّنُج  َنوَُعبْرَأ  ِْهیَلَع  اَّلِإ َو  ٍْدبَع  ْنِم  اَم  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تراهط ، تفع و  ياه  هدرپ  ندز  رانک   7
(3)« ُنَنُْجلا ُْهنَع  ْتَفَشَْکنا  ًهَرِیبَک  َنیَِعبْرَأ  َلِمَع  اَذِإَف  ًهَرِیبَک 

نآ دز ، رـس  وا  زا  گرزب  هانگ  لهچ  نوچ  دنک ، هریبک  هانگ  لهچ  هک  نآ  دـشاب ، وا  رب  هدرپ  لهچ  هک  نآ  زج  تسین  يا  هدـنب  چـیه  )
َنیَِعبْرَأ ِنِمْؤُْملا  ِهِْدبَع  یَلَع  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ِهَِّلل  َّنِإ  : » دـیامرف یم  هنیمز  نیمه  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دور .) رانک  شیور  زا  هدرپ 

ِْرتِّسلا َکَتْهُم  یَْقبَی  ُْهنَع َو  ُنَنُْجلا  َْکِلت  ْتَفَـشَْکنا  ُْهنِم  ُهُمَْلعَی  ْیَِـشب ٍء  َنِمْؤُْملا  ُهاَخَأ  َباَـع  اَذِإَـف  ًهَّنُج  ُْهنَع  َعَفَر  ًارِیبَک  ًاـْبنَذ  ََبنْذَأ  ْنَمَف  ًهَّنُج 
(4)« ِساَّنلا ِهَنِْسلَأ  یَلَع  ِضْرَْألا  ِیف  ِهَِکئاَلَْملا َو  ِهَنِْسلَأ  یَلَع  ِءاَمَّسلا  ِیف  ُحِضَتْفَیَف 

یم رانک  هدرپ  کی  دنزرس  وا  زا  گرزب  یهانگ  هاگ  ره  تسا ، هداد  رارق  هدرپ  لهچ  دوخ  نمؤم  هدنب  يارب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  )
ناس نیدب  دـنام و  هدرپ  یب  دـنور و  رانک  اه  هدرپ  رگید  دـنک ، شنزرـس  نادـب  ار  وا  دـنادب و  یبیع  دوخ  نمؤم  ردارب  زا  نوچ  دور و 

(. مدرم نابز  رس  رب  نیمز  رد  دتفا و  ناگتشرف  نابز  رس  رب  نامسآ  رد  شا  ییاوسر 

ُعِیباَنَی ْتَرَج  اَّلِإ  ًاحاَبَـص  َنیَِعبْرَأ  لجوّزع  ِهَِّلل  ٌدـْبَع  َصَلْخَأ  اَم  : » دـندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نتـشاد ، صالخا   8
هب شلد  زا  تمکح  ياه  همـشچ  هک  نآ  رگم  دیزرون  صالخا  ادخ  يارب  زور  لهچ  يا  هدنب  چیه   ) (5)« ِِهناَِسل یَلَع  ِِهْبلَق  ْنِم  ِهَمْکِْحلا 

ِءاَِغْتبا یِهْجَِول َو  ِیتَعاَِطل  ِصاَلْخِْإلا  َّبُح  ُْهنِم  َمَلْعَأَف  ٍدـْبَع  ِْبلَق  یَلَع  ُِعلَّطَأ  َال  لـجوّزع  ُهَّللا  َلاَـق  : » دـندومرف زین  و  دـش .) يراـج  شناـبز 
صالخا يور  زا  هک  مبایرد  مرگنب و  ار  ما  هدنب  لد  هاگره  دیامرف : یم  لجوّزع  دـنوادخ   ) (6)« ُهَتَساَیِس ُهَمیِْوقَت َو  ُْتیَّلَوَت  اَّلِإ  ِیتاَضْرَم 

(. مریگ هدهع  هب  دوخ  ار  وا  تیبرت  حالصا و  دروآ ، یم  اج  هب  ار  متعاط  نم  يدونشخ  يارب  و 
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َءاَس ْنَم  ُهُُقلُخ َو  َءاَس  ًامْوَی  َنیَِعبْرَأ  َمْحَّللا  َكَرَت  ْنَم  َمْحَّللا َو  ُِتْبُنی  ُمْحَّللا  : » دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تشوگ ، ندروخ  كرت   9
(1)« ِِهنُذُأ ِیف  اُونِّذَأَف  ُهُُقلُخ 

ناذا شـشوگ  رد  دـش ، قالخا  دـب  سک  ره  دوش و  قلخ  دـب  دروخن ، تشوگ  زور  لـهچ  سک  ره  دـنایور و  یم  تشوگ  تشوگ ، )
(. دییوگب

(2)« ًهَْینَز َنیَِعبْرَأ  ْنِم  ِهَّللا  َْدنِع  ُمَظْعَأ  ًابِر  ٌمَهْرِد  : » دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ابر ، یتشز  يدب و   10

(. تسا ندرک  انز  راب  لهچ  زا  رتدب  دنوادخ  دزن  ابر  مهرد  کی  )

: دندومن شرافس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دوش ، هدناوخ  ندز  كاوسم  اب  هک  يزامن   11
ٍكاَوِس ِْریَِغب  اَهیِّلَُصت  ِیتَّلا  یَلَع  ُلُضْفَت  ِكاَوِّسلِاب  اَهیِّلَُصت  ٍهاَلَص  َّلُک  َّنِإَف  ْلَْعفاَف  ُْهنِم  َّلُِقت  َال  ْنَأ  َْتعَطَتْـسا  ِنِإ  ِكاَوِّسلِاب َو  َْکیَلَع  ُِّیلَع  اَی  »

اب هک  يزاـمن  ره  اریز  نک  نـینچ  ینکن ، مـک  راـک  نـیا  زا  هـک  یتـسناوت  رگا  ندز ، كاوـسم  داـب  وـت  رب  یلع ! يا   ) (3)« ًامْوَی َنیَِعبْرَأ 
(. تسا رترب  يرازگ  ندز ، كاوسم  یب  هک  يزامن  زور  لهچ  زا  یناوخب ، ندز  كاوسم 

ُهَّللا ِلَبْقَی  َْمل  ًهَِملْسُم  ْوَأ  ًاِملْسُم  َباَتْغا  ِنَم  : » دندومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هزور ، زامن و  هب  ناملـسم  تبیغ  نایز   12
(4)« ُُهبِحاَص َُهل  َرِفْغَی  ْنَأ  اَّلِإ  ًهَْلَیل  ًامْوَی َو  َنیَِعبْرَأ  ُهَماَیِص  َال  ُهَتاَلَص َو 

ار شا  هزور  هن  دریذپ و  یم  وا  زا  يزامن  هن  زور  هنابش  لهچ  ات  لاعتم  دنوادخ  دنک ، تبیغ  ناملسم  ینز  ای  ناملسم  يدرم  زا  هک  ره  )
(. دشخبب ار  وا  هدنوش  تبیغ  هک  نیا  رگم 

َیلاَعَت َكَراَبَت َو  ِهَّللا  َدَبَع  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  ِیف  َناَک  اًلُجَر  َّنِإ  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نارگید ، هن  دوخ  شنزرـس  شهوکن و   13
ُلَْضفَأ َکَسْفَن  َکُّمَذ  ِْهَیلِإ  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ُهَّللا  یَحْوَأَف  َِکل ، اَّلِإ  ُْبنَّذلا  َال  َو  ِْکنِم ، اَّلِإ  ُتِیتُأ  اَم  ِهِسْفَِنل  َلاَقَف  ُْهنِم ، ْلَبْقَی  ْمَلَف  ًهَنَس  َنیَِعبْرَأ 

(5)« هَنَس َنیَِعبْرَأ  ِهَداَبِع  ْنِم 

دـش و دوخ  سفن  هّجوتم  وا  تفرگن ، رارق  لوبق  دروم  وا  تدابع  یلو  درک  تداـبع  ار  دـنوادخ  لاـس  لـهچ  لیئارـسا  ینب  رد  يدرم  )
وا هب  دنوادخ  ماگنه  نیا  رد  متفرگن ، هجیتن  مدیـشک و  جنر  همه  نیا  وت  يارب  نم  و  مرگن ، یم  ار  عوضوم  نیا  وت  هیحان  زا  نم  تفگ 

(. دوب لاس  لهچ  تدابع  زا  رتهب  وت  لمع  نیا  تفگ  داتسرف و  یحو 

یِفَی َال  ٍهَلْهَس  ٍضْرَأ  یَلَع  ًهَوْطُخ  َنیَِعبْرَأ  ًاریِرَض  َداَق  ْنَم  : » دندومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ندرک ، کمک  انیبان  هب   14
َدَجَو اَْهنَع  ُهَزَّوَج  ٌهَکَلْهَم  ُهَداَق  اَمِیف  َناَک  ْنِإَف  ًابَهَذ  ِضْرَْألا  ُعاَلِط  ِهِعیِمَج  ْنِم  ٍهَْربِإ  ِرْدَِقب 
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(1)« ٍهَّرَم ِْفلَأ  َهَئاِم  اَْینُّدلا  َنِم  َعَسْوَأ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ِِهتاَنَسَح  ِناَزیِم  ِیف  َِکلَذ 

نیا شاداپ  زا  ینزوس  هزادنا  هب  دوش ) هداد  وا  هب  ) ددرگ الط  زا  رپ  نیمز  همه  رگا  درب ، هار  مدـق  لهچ  یتشد  رد  ار  ییانیبان  سک  ره  )
يوزارت رد  راک  نیا  تمایق  زور  دـنارذگب ، دـشاب ، هتـشاد  رارق  شهار  رـس  رب  هک  يرطخ  زا  ار  وا  هچناـنچ  .تسا  هدـشن  هداد  وا  راـک 

(. دشاب ایند  زا  رتگرزب  راب  رازه  دص  وا  تانسح 

ْوَأ ٍّقَح  َیلِإ  اًلِطَاب  ِِهب  َّدُرَِیل  ٍْملِع  ْنِم  ًابَاب  ُُبلْطَی  َجَرَخ  ْنَم  : » دندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  يزومآ ، ملع  تلیـضف   15
هب اـت  دور ، نوریب  یـشناد  زا  باـب  کـی  نتخومآ  يارب  هک  ره   ) (2)« اّماَع َنیَِعبْرَأ  ٍدِّبَعَتُم  ِهَداَبِعَک  َِکلَذ  ُُهلَمَع  َناَـک  يًدُـه  َیلِإ  ًَهلاَـلَض 

هدـننک تدابع  لاس  لهچ  تدابع  دـننام  وا  راک  نیا  دـنادرگ ، زاب  تیادـه  هب  ار  یتلـالظ  یهارمگ و  اـی  قح  هب  ار  یلطاـب  نآ  هلیـسو 
(. تسا

َْمل ًهَنَـس َو  َنیَِعبْرَأ  ُلُجَّرلا  َغََلب  اَذِإ  : » دندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـشاب ، شیبوخ  زا  رتشیب  شیدـب  هک  یناسنا   16
(3)« ِحْلُفی َال  ٌهْجَو  اَذَه  َلاَق  ِْهیَْنیَع َو  َْنَیب  ُناَْطیَّشلا  َلَّبَق  ُهَّرَش  ُهُْریَخ  ِْبْلغَی 

تسا يا  هرهچ  نیا  دیوگ  دنز و  هسوب  وا  یناشیپ  رب  ناطیـش  ددرگن ، هریچ  شیدب  رب  شیبوخ  دسر و  یگلاس  لهچ  هب  یمدآ  هاگره  )
(. دوش یمن راگتسر  هک 

ِیف ّرِقَتْـسَت  اَمَدَْعب  هَفْطُّنلا  یَلَع  کَلَْملا  لُخْدَـی  : » دـندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ناسنا ، رب  ردـق  اضق و  نتـشون   17
هقْزِرَو هتَبیِـصُمَو  هَرثَأَو  هلَمَع  بَتُْکیَو  ِناَبَتُْکیَف  هَّللا  لوُقَیَف  یَْثنُأ ؟  ْمَأ  ٌرَکَذَأ  ٌدیِعَـس ؟ ْمَأ  ٌّیِقَـشَأ  اَذاَم ؟  ّبَر  اَی  لوُقَیَف  هَْلَیل  َنیَِعبْرَأـِب  مِحَّرلا 

؟ تسیچ ناـمرف  اراـگدرورپ  دـیوگ : یم  دور و  یم  نآ  دزن  يا  هتـشرف  محر ، رد  هفطن  نتفرگ  ياـج  زا  سپ  بش  لـهچ   ) (4)« ُُهلَجَأَو
لمع زین  هفطن و  نآ  ندوب  رسپ  ای  رتخد  تواقش و  ای  تداعس  دهد و  یم  روتسد  دنوادخ  سپ  رتخد ؟ ای  رسپ  تخبـشوخ ؟ ای  تخبدب 
دناد یم  دنوادخ  ینعی  تسا  یهلا  ملع  هب  هّجوت  اب  ردـق  اضق و  هتبلا  ) دوش یم  هتـشون  شلجا  يزور و  يراتفرگ و  تبیـصم و  رثا و  و 
ملع نیا  هدافتـسا ، ءوس  ای  دـنک  یم  ار  هدافتـسا  نسح  هدرک  مهارف  وا  يارب  هک  يدام  يونعم و  ياهتمعن  مامت  شتارایتخا و  زا  وا  هک 

((. درادن ناسنا  رایتخا  اب  تافانم  یهلا 

نأ ُهّللا  َءاش  ام  اهیف  َثَکَم  ِضرألا  َیلإ  َمدآ  ُهّللا  َطَبهأ  اَّمل  : » دـندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نتفگ ، مک  نخـس   18
ِهِدلُو ِدلُو  ِهِدلُو و  نِم  افلأ  َنیَعبرأ  یف  ابیطَخ  َماقف  ْمَّلکَت ، انابأ  ای  ُهُوَنب  َُهل  َلاق  ُّمث  َثُکمَی ،
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هک یتقو  ات  وا  داتـسرف ، ورف  نیمز  هب  ار  مدآ  دنوادخ  نوچ   ) (1)« يراوِج یلإ  ْعِجرَت  َکَمالک  ِْللقأ  ُمَدآ ، ای  َلاقف  ینَرَمأ  َهّللا  ّنإ  َلاـقف 
نادـنزرف و زا  نت  رازه  لهچ  نایم  رد  مدآ  .وگب  نخـس  ردـپ ، يا  دـنتفگ : وا  هب  شنادـنزرف  سپ  .دـنام  یقاب  نیمز  رد  تساوخ  ادـخ 

(. يدرگ زاب  نم  راوج  هب  ات  يوگ  مک  نخس  مدآ ! يا  دومرف : داد و  روتسد  نم  هب  دنوادخ  دومرف : داتسیا و  هبطخ  هب  دوخ  ناگداون 

هروس راـب  لـهچ  هک  یـسک  « ) ُهللا ِهیِفْـشَی  ِموُمْحَملا  یَلَع  ُّبْصَی  َُّمث  ءاـملا  ِیف  ًهَّرَم  َنیَعبرأ  َدْـمَحلا  أَرَق  نَم  َّنإ  : » دـمح هروس  تکرب   19
(. تفای دهاوخ  افش  دشاپب ، راد  بت  ضیرم  رب  ار  نآ  سپس  دناوخب ، یبآ  رب  ار  دمح 

(2)« اَِهِبناَوَج ِهََعبْرَأ  ْنِم  ًاراَد  َنوَُعبْرَأ  ُراَوِْجلا  ًاعاَرِذ َو  َنوَُعبْرَأ  ِدِجْسَْملا  ُمیِرَح  : » دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دجسم ، میرح   20

(3) عارز لهچ  دجسم  میرح  )

(. تسا دجسم  فرط  راهچ  زا  هناخ  لهچ  نآ  یگیاسمه  تسا و 

َْول ِهِرْجَأ َو  ُْلثِم  َُهل  َناَک  ٍنیِکْـسِم  ٍلُجَر  یَلَع  ٍهَقَدَِصب  َقَّدَصَت  ْنَم  : » دـندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هقدـص ، رجا   21
(4)« ًالِماَک ًارْجَأ  ْمَُهل  َناَک  ِنیِکْسِْملا  َیلِإ  ْتَلَصَو  َُّمث  ٍناَْسنِإ  َْفلَأ  َنوَُعبْرَأ  اََهلَواَدَت 

ار هقدـص  نآ  مه  ناسنا  رازه  لـهچ  رگا  دراد و  هدـنهد  هقدـص  رجا  دـننامه  يرجا  دروآ ، درگ  يا  هقدـص  يدنمتـسم  يارب  هک  ره  )
مک هدـنهد  هقدـص  زا  يزیچو  ) دوش یم  هداد  لماک  رجا  اهنآ  همه  هب  زاـب  دـسرب ، دنمتـسم  تسد  هب  سپـس  و  دـننک ، تسد  هب  تسد 

((. دوش یمن

هللا َفاـخَی  ْنأ  هیلع  ُبِجَی  ًهَنَـس  َنوـَُعبْرأ  ِدـْبَعلا  یلع  یتأ  اذإ  : » دـندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ادـخ ، زا  سرت   22
(. دشاب رذح  رب  وا  زا  دسرتب و  ادخ  زا  دیاب  دسر ، یگلاس  لهچ  هب  یمدآ  نوچ   ) (5)« ُهَرَذْحَیو

یم رامـش  هب  هیاسمه  هناخ  لهچ  اـت   ) (6)« راَـج اراَد  َنوَُعبْرَأ  : » دـندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  یگیاـسمه ، زرم   23
(. دنیآ

ثعاب هتفر  ایند  زا  هک  یصخش  یکین  یبوخ و  رب  نمؤم  لهچ  تداهش  : » نمؤم نداد  تداهش   24
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.(1)« دوش یم  وا  شزرمآ 

زور لهچ  تدـم  رد  ار  ناسنا  تاذ  تشرـس  دـیرفآ و  كاخ  زا  ار  ناسنا  لاـعتم  يادـخ  : » ناـسنا تشرـس  تنیط و  ندرک  لـماک   25
«. تسارایب

(2)« اَْینُّدلا ِیف  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  ُهَدَّهَز  اَّلِإ  ًامْوَی  َنیَِعبْرَأ  لجوّزع  ِهَّللا  َرْکِذ  ٌْدبَع  َلَمْجَأ  اَم  : » دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ادخ ، رکذ   26

هب مزال  دزاس .) دهاز  ایند  هب  تبـسن  ار  وا  لجوّزع  يادـخ  هکنآ  زج  دـهدن  ماجنا  وشوخ  زور  لهچ  رد  ار  ادـخ  رکذ  یئ  هدـنب  چـیه  )
تفـص نیا  هب  رگید  دشاب ، ادخ  رکذ  لوغـشم  هتـسویپ  زور  لهچ  ناسنا  رگا  ّیلو  ، دشاب ادخ  رکاذ  دیاب  هشیمه  ناسنا  هک  تسا  رکذت 

.دنک یم  تداع  بوخ 

َکَناْحبُس َْتنَأ  اَّلِإ  َهلِإ  ال   } .دوب لوغشم  كرابم  رکذ  نیا  هب  دوب و  یهام  مکش  رد  زور  هنابش  لهچ  مالـسلا  هیلع  سنوی  ترـضح   27
.(4) داد تاجن  ار  وا  دنوادخ  نیعبرا  نیا  تکرب  هب  }(3) و  َنیِِملاَّظلا َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ 

.دندش ثوعبم  تلاسر  هب  یگلاس  لهچ  نس  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر   28

.(5) درک هیرگ  لیباه  يارب  زور  هنابش  لهچ  مدآ  ترضح  دش ، هتشک  لیباق  شردارب  تسد  هب  لیباه  یتقو   29

ارهز نادنزرف  كاپ  نوخ  ارحص ز  هتشگ  نوگلگ  تسا  زور  لهچ 

اهاط لآ  ناوراک  غارچ  شوماخ  تسا  شوماخ  تسا  زور  لهچ 

بنیز درو  هتشگ  تسا  زور  لهچ 

انیسح او  منیسح  او  منیسح 

************************

ینیرق اب  امعم  نیا  تفگ  یم  یمه  ینیمزرس  رد  يورهر  هگ  رحس 

ینیعبرا دنامب  هشیش  رد  هک  فاص  دوش  هگنآ  بارش  یفوص  يا  هک 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نیعبرا  ترایز  دنس  تّیفیک 

ِینَثَّدَح َلاَق  ٍرَمْعَم  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَح  َلاَق  ِّيِرَبْکُعَّلَّتلا  َدَمْحَأ  ِْنب  یَسُوم  ِْنب  َنوُراَه  ٍدَّمَُحم  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  ٌهَعاَمَج  اَنَرَبْخَأ  »
ِیل َلاَق  َلاَق : ِلاَّمَْجلا  َناَرْهِم  ِْنب  َناَْوفَص  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنب  َناَدْعَس  ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َهَدَعْـسَم َو  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُِّیلَع  ِنَسَْحلا  ُوبَأ 

ُلوُقَت ِراَهَّنلا َو  ِعاَِفتْرا  َْدنِع  ُروُزَت  َنیَِعبْرَْألا  ِهَراَیِز  ِیف  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ُقِداَّصلا  َيَالْوَم 

يو هک  تسا ، هدش  لقن  لامج  نارهم  نب  ناوفـص  زا  لقن  هب  یـسوط  خیـش  ماکحالا  بیذهت  دـهتجملا و  حابـصم  رد  نیعبرا  ترایز 
، دـینک ترایز  ار  مالـسلا  مهیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  دـش  هک  نیعبرا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  میـالوم  تفگ 

.(1) دینک تلأسم  سدقا  تاذ  زا  ار  دوخ  ياه  تجاح  دیناوخب و  ار  همان  ترایز  نیا  دمآ  رب  باتفآ  هک  یماگنه 

ِهِّیِفَص ِْنبا  ِهَّللا َو  ِّیِفَص  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِهبیَِجن  ِهَّللا َو  ِلِیلَخ  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِهبِیبَح  ِهَّللا َو  ِِّیلَو  یَلَع  ُماَلَّسلا 

ادخ هدیزگرب  دنزرف  هدیزگرب و  رب  مالس  ادخ ، هدیزگرب  تسود و  رب  مالس  ادخ ، تسود  ّیلو و  رب  مالس 

ِتاَرَبَْعلا ِلِیتَق  ِتَابُرُْکلا َو  ِریِسَأ  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِدیِهَّشلا  ِمُولْظَْملا  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  ُماَلَّسلا 

اهکشا هتشک  رب ) مالس   ) اه و تبیصم  اه و  مغ  ریسا  رب  مالس  ادخ ) هار  رد   ) ِدیهش هدیدمتس  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  مالس 

کِّیِفَص ُْنبا  َکُّیِفَص َو  َکِِّیلَو َو  ُْنبا  َکُِّیلَو َو  ُهَّنَأ  ُدَهْشَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

هدیزگرب دنزرف  وت و  يوس  زا  هدیزگرب  تسا و  وت  ّیلو  دنزرف  وت و  ّیلو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  مهد  یم  یهاوگ  نیقی  هب  ایادخ 
تسا وت  يوس  زا 

هَداَعَّسلِاب ُهَتْوَبَح  هَداَهَّشلِاب َو  ُهَْتمَرْکَأ  ِکتَماَرَِکب  ِِزئاَْفلا 

يدومن وا  صوصخم  ار  یتخبشوخ  یتشاد و  یمارگ  ار  وا  تداهش  اب  هتشگ ، راگتسر  تیراوگرزب  فطل و  ببس  هب  هک 
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هَداَْقلا َنِم  ًاِدئاَق  ِهَداَّسلا َو  َنِم  ًادِّیَس  ُهتّلعَج  ِهَدَالِْولا َو  ِبیِِطب  ُهَْتیَبَتْجا  َو 

يداد رارق  نایاوشیپ  زا  ییاوشیپ  نارورس و  زا  يرورس  يدیزگرب و  یکاپ  هب  تدالو  رد  هب  ار  وا  و 

َحْصُّنلا َحَنَم  ِءاَعُّدلا َو  ِیف  َرَذْعَأَف  ِءاَیِصْوَْألا  َنِم  َکِْقلَخ  یَلَع  ًهَّجُح  ُهَْتلَعَج  َو    ِ ءاَِیْبنَْألا َثیِراَوَم  ُهَْتیَطْعَأ  هَداَّذلا َو  َنِم  ًاِدئاَذ  َو 

قلخ رب  امنهار  لیلد و  ملسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نانیـشناج  ءایـصوا و  نیب  زا   ) ءایبنا و ثراو  ناعفادم و  زا  یعفادم  ار  وا  و 
لماک مامت و  ار  یهاوخریخ  تحیـصن و  قح  تشاذـگن و  یقاب  يرذـع  ياج  یـسک  يارب  مدرم  توعد  رد  وا  سپ  يداد ، رارق  دوخ 

دومن ادأ 

َِهلاَلَّضلا ِهَْریَح  َِهلاَهَْجلا َو  َنِم  َكَداَبِع  َذِْقنَتْسَِیل  َکِیف  ُهَتَجْهُم  َلََذب  َو 

یهارمگ ِینادرگرـس  ینادان و  تلاهج و  زا  ار  تناگدنب  ات  دومن  شـشخب  لذب و  وت  هار  رد  ار  شناج  مالـسلا )  هیلع  نیـسح  ماما   ) و
دشخب تاجن 

سَکْوَْألا ِنَمَّثلِاب  ُهَتَرِخآ  يَرَش  یَنْدَْألا َو  ِلَذْرَْألِاب  ُهَّظَح  َعَاب  اَْینُّدلا َو  ُْهتَّرَغ  ْنَم  ِْهیَلَع  َرَزاَوَت  ْدَق  َو 

تـسپ نیرت و  شزرا  یب  هب  ایند  زا  ار  دوخ  هرهب  دـنداد و  مه  تشپ  هب  تشپ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هیلع  رب  اـیند  ناـگدروخ  بیرف  و 
دنتخورف شزرا  یب  زیچان و  ياهب  هب  ار  ناشترخآ  زین )  ) دنتخورف و زیچ  نیرت 

کَِّیبَن َطَخْسَأ  َکَطَخْسَأ َو  ُهاَوَه َو  ِیف  يَّدَرَت  َسَرْطَغَت َو  َو 

وت و دـندش ) بکترم  هک  یتشز  لـمع  نیا  اـب   ) دـنتخادنا و سوه  اوه و  رد  ار  دوخ  دـندرک و  ّربـکت  اـیند ) ناـگدروخ  بیرف  نیا   ) و
دندروآ رد  مشخ  هب  ار  تربمایپ 

راَّنلا َنِیبِجْوَتْسُْملا  ِراَزْوَْألا  َهَلَمَح  قاَفِّنلا َو  ِقاَقِّشلا َو  َلْهَأ  َكِداَبِع  ْنِم  َعاَطَأ  َو 

ياهراب نالماح  هک ) یناسک  نامه  زا  ، ) دـندومن تعاطا  دـندوب  قافن  قاقـش و  لها  هک  تناگدـنب  نآ  زا  ایند ) ناـگدروخ  بیرف   ) و
دنخزود راوازس  دنتسه و  نارگید  دوخ و  هانگ  نیگنس 

ُهُمَد َِکتَعاَط  ِیف  َکِفُس  یَّتَح  ًابِسَتُْحم  ًاِرباَص  َکِیف  ْمُهَدَهاَجَف 

تعاطا هار  رد  شفیرش ، نوخ  هکنیا  ات  دومن  داهج  دوب ، صالخا  اب  رباص و  هک  یلاح  رد  نانمشد  اب  وت  هار  رد  مالسلا  هیلع  ماما  سپ 
دش هتخیر  وت 

ًامِیلَأ ًاباَذَع  ْمُْهبِّذَع  اًلِیبَو َو  ًانَْعل  ْمُْهنَْعلاَف  َّمُهَّللا  هُمیِرَح  َحِیُبتْسا  َو 

یباذع هب  نک  باذـع  نیگنـس و  تخـس و  یتنعل  هب  نک  نعل  ار  نانآ  ایادـخ  دنتـسناد ، زیاج  حابم و  ار  شتمرح  کته  نانمـشد )  ) و
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كاندرد

ِِهنیِمَأ ُْنبا  ِهَّللا َو  ُنیِمَأ  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ءاَیِصْوَْألا  ِدِّیَس  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 
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 (، مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما   ) نانیـشناج ِرورـس  رـسپ  يا  وت  رب  مالـس  ملـسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  وت  رب  مالس 
یئادخ نیما  دنزرف  ادخ و  نیما  وت  هک  مهد  یم  تداهش 

ًادیِهَش ًامُولْظَم  ًادیِقَف  َُّتم  ًادیِمَح َو  َْتیَضَم  ًادیِعَس َو  َتْشِع 

( دوخ قح  زا   ) مورحم و  ناگمه )  ) شیاتس دروم  هک  یلاح  رد  یتشذگ  رد  يدرک و  یگدنز  تداعـس  اب  وت  هک  مهد ) یم  تداهـش  )
يدوب دیهش  مولظم و  و 

َکَلَتَق ْنَم  ٌبِّذَعُم  ََکلَذَخ َو  ْنَم  ٌِکلْهُم  َكَدَعَو َو  اَم  ٌزِْجنُم  َهَّللا  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َو 

تنیلتاق كاله و  ار  وت  رهاظ ) بسح  هب  ) ناگدننکراوخ دنک و  افو  تسا ، هداد  هدعو  وت  هب  هچنآ  هب  دنوادخ  هک  مهد  یم  تداهش  و 
دنک باذع  ار 

ُنیِقَْیلا َكاَتَأ  یَّتَح  ِِهلِیبَس  ِیف  َتْدَهاَج  ِهَّللا َو  ِدْهَِعب  َْتیَفَو  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َو 

يدومن داهج  گرم  ماگنه  ات  ادخ  هار  رد  و  يدرک ، افو  ادخ  دهع  هب  وت  انامه  هک  مهد  یم  تداهش  و 

ِِهب ْتَیِضَرَف  َِکلَِذب  ْتَعِمَس  ًهَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َکَمَلَظ َو  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َکَلَتَق َو  ْنَم  ُهَّللا  َنَعَلَف 

دندینش و ار  تتداهش ) بئاصم و   ) بلطم نیا  هک  ار  یتعامج  نآ  دومن و  ملظ  وت  هب  هکنآ  تشک و  ار  وت  هکنآ  دنک  تنعل  ادخ  سپ 
دندش یضار  نآ  هب 

ِهَّللا ِلوُسَر  َْنبا  اَی  یِّمُأ  َْتنَأ َو  ِیبَِأب  ُهاَداَع  ْنَِمل  ٌّوُدَع  ُهالاَو َو  ْنَِمل  ٌِّیلَو  یِّنَأ  َكُدِهْشُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

ار وا  هک  نآ  اب  منمشد  درادب و  تسود  مالسلا )  هیلع  نیسح   ) ار وا  هک  نآ  اب  متسود  نم  هک  میریگ  یم  دهاش  ار  وت  نم  انامه  ایادخ 
ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  يا  وت  يادف  مردام  ردپ و  دراد ، نمشد 

اَِهباَِیث ْنِم  ُتاَّمَِهلْدُْملا  َکِْسْبُلت  َْمل  اَهِساَْجنَِأب َو  ُهَِّیلِهاَْجلا  َکْسِّجَُنت  َْمل  ِهَرَّهَطُْملا  ِماَحْرَْألا  ِهَِخماَّشلا َو  ِباَلْصَْألا  ِیف  ًارُون  َْتنُک  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ 

نآ اب  تیلهاج  نارود  يدوب و  هزیکاپ  رایـسب  ياه  محر  رد  هبترم و  دنلب  رایـسب  دارفا  بلُـص  رد  يرون  وت  انامه  هک  مهد  یم  تداهش 
دناشوپن وت  هب  شا  هدولآ  نیکرچ و  ياه  سابل  زا  تخاسن و  هدولآ  ار  وت  شیاه  یگدولآ 

َنِینِمْؤُْملا ِلِقْعَم  َنیِِملْسُْملا َو  ِناَکْرَأ  ِنیِّدلا َو  ِِمئاَعَد  ْنِم  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َو 

ینانمؤم هاگهانپ  نیملسم و  ناکرا  نید و  ياه  نوتس  زا  وت  انامه  هک  مهد  یم  تداهش  و 

ُّيِدْهَْملا يِداَْهلا  ُّیِکَّزلا  ُّیِضَّرلا  ُّیِقَّتلا  ُّرَْبلا  مامْالا  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َو 
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يا هتفای  تیاده  هدننک ، تیاده  هزیکاپ ، هدیدنسپ ، يوقت ، اب  راکوکین ، یماما  وت  انامه  هک  مهد  یم  تداهش  و 

ِلْهَأ یَلَع  ُهَّجُْحلا  یَْقثُْولا َو  ُهَوْرُْعلا  يَدُْهلا َو  ُماَلْعَأ  يَْوقَّتلا َو  ُهَِملَک  َكِْدلُو  ْنِم  َهَِّمئَْألا  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َو 
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اَْینُّدلا

تجح و دامتعا و  دروم  نامـسیر  تیادـه و  ياه  مچرپ  و  اوقت ) تقیقح   ) يوقت نخـس  وت ، لسن  زا  ناـماما  هک  مهد  یم  تداهـش  و 
دنتسه ایند  لها  رب  لیلد 

ِیلَمَع ِمِیتاَوَخ  ِینیِد َو  ِِعئاَرَِشب  ٌِنقُوم  ْمُِکباَیِِإب  ٌنِمُْؤم َو  ْمُِکب  یِّنَأ  ُدَهْشَأ  َو 

مراد داقتعا  ملمع  نایاپ  نید و  تاروتسد  عیارش و  هب  نیقی ، امش  تعجر  هب  نامیا و  امش  هب  نم  هک  مهد  یم  تداهش  و 

ْمُکِّوُدَع َعَم  َال  ْمُکَعَم  ْمُکَعَمَف  ْمَُکل  ُهَّللا  َنَذْأَی  یَّتَح  ٌهَّدَعُم  ْمَُکل  ِیتَرُْصن  ٌِعبَّتُم َو  ْمُکِْرمَِأل  يِْرمَأ  ٌْملِس َو  ْمُِکْبلَِقل  ِیْبلَق  َو 

، امش اب  متسه  امش  اب  سپ  دهد ، هزاجا  امش  هب  ادخ  ات  هدامآ  امش  يارب  میرای  تسامش و  رما  عبات  مرما  و  تسامش ، بلق  میلست  مبلق  و 
امش نمشد  اب  هن 

َنیَِملاَْعلا َّبَر  َنیِمآ  ْمُِکنِطَاب  ْمُکِرِهاَظ َو  ْمُِکِبئاَغ َو  ْمُکِدِهاَش َو  ْمُکِداَسْجَأ َو  ْمُکِحاَوْرَأ َو  یَلَع  ْمُْکیَلَع َو  ِهَّللا  ُتاَوَلَص 

، نک باجتسم  ار  ام  ياعد  ناترهاظ  رب  نطاب و  رب  ناتبئاغ و  ناترضاح و  رب  امـش و  ياه  ناور  اهرکیپ و  رب  امـش و  رب  ادخ  ياهدورد 
.نایناهج راگدرورپ  يا 
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نیعبرا ترایز  حرش 

(. ادخ تسود  یّلو و  رب  مالس  « ) هِبیِبَح ِهَّللا َو  ِّیِلَو  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » لوا زارف  - 1

هراشا

تسه هدوب و  تاقالم  ماگنه  رد  رگیدکی  هب  نتفگ  ّتیحت  نتـشاذگ و  مارتحا  خیرات ، لوط  رد  يرـشب  ياهتّنـس  تاداع و  بادآ و  زا 
ناهد رب  تسد  رگیدـگی  هب  يراصن  ّتیحت  ًالثم  .دـنروآ  یم  هدروآ و  اـجب  ار  ّتنـس  نیا  صاـخ  یقیرط  هب  یهورگ  هفیاـط و  ره  هک 
هناشن نتشادرب  رس  زا  هالک  اهروشک  یضعب  رد  رضاح  نامز  رد  هک  نانچ  هدوب  ندرک  میظعت  ندش و  مخ  نایناریا  ّتیحت  نتـشاذگ و 
هدـنز تیادـخ  ) ینعی هللا » كاـّیَح   » هملک رگیدـکی  هب  مارتـحا  هناـشن  ّتیحت و  یبرع  ياـهروشک  رد  و  تسا ، نتفگ  ّتیحت  مارتـحا و 

.(1) دشاب یم  نآ  هب  هیبش  یتالمج  و  درادب .)

(2){ انِمُْؤم َتَْسل  َمالَّسلا  ُمُْکَیلِإ  یْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَت  َو ال   } هکرابم هیآ  ریسفت  زا  هکنانچ  تسا  نتفگ  مالس  مالسا ، رد  ّتیحت 

َنیذَّلا َكَءاـج  اذِإ  َو  : } تسا هدـمآ  میرک  نآرق  رد  و  یتـسین .» نمؤم  وت  دـییوگن : دـنک  یم  مالـس  ِراـهظا  امـش  دزن  هک  یـسک  هب  «و 
«. امش رب  دورد  وگب : دنیآ ، وت  دزن  دنراد ، نامیا  ام  تایآ  هب  هک  یناسک  نوچ  و   » (3) مُْکیَلَع } ٌمالَس  ْلُقَف  اِنتایِآب  َنُونِمُْؤی 

: مالس يانعم 

: مینک یم  ضرع  راصتخا  روطب  هک  دنا  هدرک  رکذ  یفلتخم  یناعم  مالس  يارب 

ُنِمْؤُْـملا ُمـالَّسلا   } .دـشاب وـت  ظـفاح  دـنوادخ  هـک  تـسا  نـیا  نآ  زا  دارم  تـسا و  لـجّوزع  دـنوادخ  ءامــسا  زا  یکی  مالــس  فـلا )
زیچ همه  نابهگن  هک  دوخ ) تقیقح  هب  ) نمؤم و  شخب ، تمالس  كاپ ،  » (4){ ُنِْمیَهُْملا
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«. تسا

.تسا میلست  يانعم  هب  مالس  ب )

.تسا یتمالس  يانعم  هب  مالس  ج )

.(1) تسا یتمالس  هدش  رکذ  یناعم  نیا  همه  هشیر 

.تسا رگیدکی  هب  نینمؤم  نخس  هکئالم و  نخس  دنوادخ و  نخـس  مالـس  میظع ، تسا  یتّیحت  .اوتحمرپ  رایـسب  تسا  يا  هلمج  مالس 
(2){ میحَر ٍّبَر  ْنِم  ًالْوَق  ٌمالَس   } .دنک یم  مالس  تشهب  لها  هب  دنوادخ 

هَّللا دبع  نب  رباج  هک  دنا ، هدروآ  هفیرش  هیآ  لیذ  ریسافت  زا  یضعب  رد  دوش .» یم  هتفگ  مالس  نانآ  هب  نابرهم  يراگدرورپ  بناج  زا  »
يرون هاگان  هک  دنشاب  قرغتسم  دوخ  میعن  رد  تشهب  لها  هک  : » دندومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تسا ، هدرک  لقن  يراصنا 

هتفگ نینچ  یضعب  . (3) «« ِهَّنَجلا َلْهَأ  اَی  ْمُْکیَلَع  ُمَالَّسلا   » هک دـیآ  زاوآ  رون  نآ  زا  دـننک  الاب  رـس  نوچ  ددرگ ، عمال  عطاس و  ناـشیا  رب 
هکنآ ای  دنناسر ، ناشیا  هب  ار  ادخ  مالس  ناگتـشرف  هک  انعم  نیا  رب  دنک  مالـس  تشهب  لها  رب  هکئالم  هطـساوب  یلاعت  يادخ  هک  : ) دنا

.(4) «( َمیِحَّرلا ُمُکِّبَر  ْنِم  مُکیَلَع  ٌمالَس   » دننک مالس  ناشیا  هب  ترابع  نیا  رب  دنیآ ، اهنآ  ترایز  هب  هکئالم  تقو  ره 

.(5){ راَّدلا یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اِمب  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس  : } دنک یم  ّتیحت  نینچ  نارباص  هب  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  رگید  ياج  رد 

نانابرد نانابهگن و  نادیواج .» يارس  نآ  ماجنارـس  تسوشوخ  هچ  ناتتماقتـسا ! ربص و  رطاخب  امـش  رب  مالـس  دنیوگ : یم  نانآ  هب  «و 
(6){ َنیِدلاخ اهُولُخْداَف  ُْمْتبِط  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس  : } دنراذگ یم  مارتحا  ّتیحت و  نینچ  نآ  لها  هب  تشهب 

َنوُعَمْـسَی ال  : } تسا مالـس  تشهب  لها  نخـس  و  دینامب .»! هنادواج  دیوش و  تشهب  لخاد  اهتمعن ! نیا  داب  ناتیاراوگ  امـش ! رب  مالـس  »
اَّلِإ ًامیثْأَت *  ًاْوَغل َو ال  اهیف 

31 ص :
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(1){ اّماَلَس اّماَلَس  اًلِیق 

ًالـصا مالـس .» تسا  مالـس  دنونـش  یم  هک  يزیچ  اهنت  دولآ  هانگ  نانخـس  هن  دنونـش  یم  يا  هدوهیب  وغل و  هن  یتشهب  ياهغاب  نآ  رد  »
(2){ مالَّسلا ِراد  یلِإ  اوُعْدَی  ُهَّللا  َو  : } تسا هدش  هداهن  مان  مالسلاراد  تشهب  دوخ 

یَّتَح َیِه  ٌمالَس  : } دیامرف یم  دنوادخ  دراد  تمظع  ردقنیا  هک  ار  ردق  بش  دنک .» یم  توعد  تمالس  حلص و  يارـس  هب  دنوادخ  «و 
«. هدیپس عولط  ات  تمحر  تکرب و  تمالس و  زا  راشرس  تسا  یبش   » (3){ ِرْجَْفلا ِعَلْطَم 

اوُّیَحَف ٍهَّیِحَِتب  ُْمتیِّیُح  اذِإ  َو  : } تسا هدومرف  دـنوادخ  هچناـنچ  بجاو  نآ  باوج  دـشاب و  یم  بحتـسم  ندرک  مالـس  هکنیا  هب  هّجوـت  اـب 
و دییوگ .» خساپ  هنوگ  نامه  هب  لقا  ای ال  دیهدب  نآ  زا  رتهب  ار  نآ  خساپ  دنیوگ ، ّتیحت  امش  هب  هاگ  ره   » (4){ اهوُّدُر ْوَأ  اْهنِم  َنَسْحَِأب 

مالـس هک  میناد  یم  همه  تسا .»!؟ یـشوخ  زج  یـشوخ  يازج  اـیآ   » (5){ ناسْحِْإلا َّالِإ  ِناـسْحِْإلا  ُءازَج  ْلَـه  : } تسا هدومرف  نینچمه 
مالـسلا مهیلع  تیب  لها  هکنیا  هب  هّجوت  اب  زین  .میراذـگ و  یم  مارتحا  يرگید  هب  مالـس  اـب  هک  ارچ  تسا  ناـسحا  یعون  هب  مه  ندرک 

شوگ ام  نوچ  ّیلو  دنهد ، یم  ار  شیوخ  رئاز  باوج  ًامتح  سپ  دنتسه ، ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ّتنـس  نآرق و  هب  لماع 
هب مالسلا  هیلع  ماما  هّجوت  نامه  مالسلا  هیلع  ترضح  باوج  هک  تسا  مه  لامتحا  نیا  میونش ، یمن  ار  مالـس  باوج  میرادن  یخزرب 

فطل و نامه  مالـسلا  هیلع  ترـضح  يوس  زا  مالـس  باوج  هکنیا  رگید  لامتحا  وا و  تاجاح  هب  وا ، ياه  هتـساوخ  هب  دشاب ، شرئاز 
«. ِهبِیبَح ِهَّللا َو  ِِّیلَو  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » میراد یم  هضرع  اذل  .دشاب  تمایق  رد  تعافش  تیانع و 

هک تسا  یناتـساد  دهاوخ  یم  یخزرب  شوگ  باوج  ندینـش  يارب  ّیلو  دهد ، یم  ار  مالـس  باوج  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  رب  دهاش 
مالـسلا هیلع  هللادـبعابأ  ترـضح  رّهطم  مرح  رد  مدـید  اـیؤر  ملاـع  رد  تسا : هدومرف  لـقن   w روکشم خیش  نب  نیـسح  خیـش  موحرم 

هیلع ترضح  نآ  هب  دنخبل  اب  دش و  مرح  دراو  نیشن  هیداب  برع  ناوج  رفن  کی  .دنراد  فیرشت  اجنآ  رد  ترـضح  متـسه و  فرـشم 
ار شباوج  دنخبل  اب  مالسلا  هیلع  ترضح  درک و  مالس  مالسلا 
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نیشن هیداب  برع  ناوج  نآ  ناهگان  مدرک  فقوت  مرح  هشوگ  رد  مدش و  فرشم  مرح  هب  دوب  هعمج  بش  هک  بش  نآ  يادرف  .دنداد 
، درک مالـس  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هب  دنخبل  اب  دیـسر  سدقم  حیرـض  لباقم  نوچ  دش و  مرح  دراو  مدوب ، هدید  باوخ  رد  هک  ار 

.دش جراخ  مرح  زا  ات  مدوب  برع  نآ  بقارم  مدیدن و  ار  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  ّیلو 

يا هدرک  هچ  متفگ  مدرک و  لقن  شیارب  ار  دوخ  باوخ  لیصفت  مدیسرپ و  مالسلا  هیلع  ماما  اب  ار  شدنخبل  ببس  متفر و  شرس  تشپ 
بـش مینکاس و  البرک  یخـسرف  دنچ  رد  تسا و  يریپ  ردام  ردپ و  ارم  تفگ  .دـهد  یم  باوج  وت  هب  دـنخبل  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک 
هکنیا ات  مروآ  یم  ار  مردام  مه  هتفه  کی  مروآ و  یم  هدرک  غـالا  راوس  ار  ردـپ  هتفه  کـی  میآ ، یم  تراـیز  يارب  هک  هعمج  ياـه 
.مشابن هدنز  رگید  هتفه  دیاش  يربب  دیاب  مه  ارم  تفگ : درک و  هیرگ  مردام  مدرک ، شراوس  نوچدوب  مردپ  تبون  هک  يا  هعمج  بش 
تمحز هب  مدیـشک و  شودب  ار  مردام  مدرک و  راوس  ار  ردپ  راچان  تفریذپن  .تسا  لکـشم  تسا ، درـس  اوه  دراب و  یم  ناراب  متفگ :

مدید و ار  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  مدش  مرح  دراو  مردام  ردپ و  اب  تلاح  نآ  رد  نوچ  مدیناسر و  مرح  هب  ار  اهنآ  رایـسب 
ترـضح موش ، یم  فرـشم  هک  هعمج  بش  ره  لاحب  ات  تقو  نآ  زا  داد و  ار  مباوج  دز و  دـنخبل  میوُر ، هب  راوگرزب  نآ  مدرک  مالس 

.(1) دهد یم  ار  مباوج  مّسبت  اب  منیب و  یم  ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس 

(2){ نیَملاْعلا ِیف  ٍحُون  یلَع  ٌمالَس  : } دنک یم  دای  مالس  اب  ار  شدوخ  يایبنا  لاعتم  دنوادخ  نمض  رد 

(3){ میهاْربِإ یلَع  ٌمالَس  !«. } داب نایناهج  نایم  رد  حون  رب  مالس  »

یَلَع ٌمالَـس  َو  : } تسا هدومرف  یلک  روط  هب  و  نوراـه .» یـسوم و  رب  مالـس   » (4){ نوُراه یسُوم َو  یلَع  ٌمالَـس  !«. } میهاربا رب  مالـس  »
(5){ نیلَسْرُْملا

(6){ نیسای ْلِإ  یلَع  ٌمالَس  !«. } نالوسر رب  مالس  «و 

نیا زا  یضعب  نیسایلا .»! رب  مالس  »

33 ص :
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تسا نآ  دّیؤم  .تسا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  دارم  هک  دنا  هدناوخ  نیـسای  لآ  یلع  مالـس  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  نارـسفم 
دارم تسا و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  سی »  » زا دارم  هک  تسا  هتسویپ  تحص  هب  تعامج  ّتنس و  لها  هعیـش و  فرط  زا  هک 

.(1) دشاب یم  دّمحم  لآ  نیسای ، لآ  زا 

تسا و هدش  زاغآ  مالـس  ظفل  اب  نیبرقم  نیحلاص و  ءادهـش و  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  ناربمایپ و  ياه  همانترایز  مامت  رد  ًالومعم 
امـش میلـست  نم  دوش ، یم  ینعم  نینچ  ترابع  دـشاب ، میلـست  يانعم  هب  مالـس  هکنیا ، رباـنب  .دـناسر و  یم  ار  مالـس  ّتیمها  دوخ  نیا 

.میامن و یم  لمع  منک و  یم  شوگ  دیئامرفب  هچره  متسه ، امش  یهاون  رماوا و  میلست  نم  ینعی  امش ،» رب  نم  هیحان  زا  میلست  ، » متسه
ینعی دیتسه  شیاسآ  تینما و  یتمالـس و  رد  نم  هیحان  زا  امـش  هک  دوش : یم  نینچ  مالـس  ینعم  دشاب ، یتمالـس  ینعم  هب  مالـس  رگا 

اهنآ هک  ارچ  ینامز  تقو و  چیه  رد  دناسر ، دهاوخن  امش  هب  يا  همدص  یبیسآ و  رازآ و  هنوگچیه  هک  دوب  دهاوخ  يروط  نم  لامعا 
.دنوش یم  تحاران  ّتیذا و  نایعیش  تیصعم  زا 

ادخ هک  درک  نخس  زاغآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  يدرم  .دشاب  مالک  زا  لبق  دیاب  مالـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شیامرف  قبط  و 
سپس تسا ، مدقم  نتفگ  نخس  رب  ندرک  مالس  دهد ، تتیفاع  ادخ  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ هنوگچ  تلاح  دشخب ، تتیفاع 
ٍدَحَِأل اُونَذْأَت  َال  َلاَق  َُّمث  ُهَّللا  َكاَفاَع  ِماَلَْکلا  َْلبَق  ُماَلَّسلا  َُهل  مالسلا  هیلع  َلاَقَف  ، » دیهدن نخـس  هزاجا  وا  هب  هدادن  مالـس  یـسک  ات  دندومرف 

مالس نآ  زا  نآ  هنسح  هن  تصش و  دراد ، هنسح  داتفه  مالس  دندومرف : مالـس  شاداپ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  و  . (2)« مِّلَُسی یَّتَح 
.(3)« داَّرِلل ٌهَدِحاَو  ِئِدَْتبُْمِلل َو  َنوُّتِس  ٌعِْست َو  ًهَنَسَح  َنوُْعبَس  ِماَلَّسِلل   » تسا وگباوج  نآ  زا  یکی  هدننک و 

دتسیاب و ناشیا  رس  دزن  ترضح  رئاز  هک  تسا  نیا  تسا  هدش  دراو  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  مرح  رد  هک  یلامعا  هلمج  زا 
ِءاَضَق ِیف  یِّبَر  َکَّبَر َو  ْلَأْساَف  ُقَزُْرت  َکِّبَر  َدـْنِع  ٌّیَح  َکَّنَأ  یِماَـلَک َو  ُعَمْـسَت  یِماَـقَم َو  ُدَهْـشَت  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِهَّللاِدـْبَع  اـَبَأ  اَـی  : » دـیوگب

(4)« یِِجئاَوَح

يروخ یم  يزور  تراگدرورپ  دزن  رد  يا و  هدـنز  وت  يونـش و  یم  ارم  مالک  ینیب و  یم  ارم  هک  مهد  یم  تداهـش  هَّللادـبع  ابأ  يا  )
تراگدرورپ و زا  نک  تساوخرد  سپ 
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(. ار متاجاح  ندش  هدروآ  رب  مراگدرورپ 

« ِهَّللا ِّیِلَو   » حیضوت حرش و 

(1)« ِهَّللا ِِّیلَو   » حیضوت حرش و 

لوا لامتحا 

نیـسح ماما  هک  ینعم  نیا  هب  دـشاب  تسرپرـس  ینعم  هب  هللا  ّیلو  رد  ّیلو  هک  نیا  لوا : لامتحا  .تسا  ِهَّللا » ِِّیلَو   » ینعم رد  لاـمتحا  ود 
ینعم هللا  لوسر  لثم  تسا  هیلا  فاـضم  فاـضم و  هللا  ّیلو  هکنیا  راـبتعا  هب  تسا و  مدرم  راـیتخا  بحاـص  تسرپرـس و  مالـسلا  هیلع 

دنوادخ و  تسین ، نآ  لزع  بصن و  رب  رداق  سک  چیه  اذـل  تسادـخ ، هب  بوسنم  شتیالو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوش : یم  نینچ 
(2){ نوُعِکار ْمُه  َهاـکَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َهـالَّصلا َو  َنوُمیُقی  َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا َو  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ  : } دـیامرف یم  دوـخ  باـتک  رد 
، عوکر لاح  رد  دنراد و  یم  اپرب  ار  زامن  هک  اه  نامه  دنا ، هدروآ  نامیا  هک  اهنآ  وا و  ربمایپ  تسادخ و  اهنت  امش ، ّیلو  تسرپرس و  »

مزمز راـنک  رد  يزور  هک  : » تسا هدوـمن  لـقن  نینچ  ساـبع  نب  هللادـبع  زا   w یـسلجم هماّلع  هیآ  لوزن  نأش  رد  دـنهد .» یم  تاـکز 
تشاد رس  رب  يا  هّمامع  هک  يدرم  ناهگان  درک ، یم  لقن  ثیدح  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لوق  زا  مدرم  يارب  دوب و  هتـسشن 

لقن ثیدح  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  زا  سابع » نبا   » هک هبترم  ره  دمآ و  کیدزن  دوب  هدـناشوپ  ار  دوخ  تروص  و 
یم لقن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  رگید  ثیدـح  ملـسو ،»  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق   » هلمج اـب  زین  وا  درک  یم 

، دسانـش یمن  ارم  سک  ره  مدرم  يا  دز : ادص  دوشگ و  ار  دوخ  تروص  وا  دـنک ، یفرعم  ار  دوخ  ات  داد  مسق  ار  وا  سابع » نبا   » دومن
ره میوگ  یم  غورد  رگا  و  مدینش ، ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مدوخ  ياه  شوگ  نیا  اب  متسه  يرافغ  رذوبا  نم  دنادب 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هک  داب  روک  ممشچ  ود  ره  میوگ  یم  غورد  رگا  مدید و  ار  نایرج  نیا  دوخ  نامشچ  نیا  اب  داب و  رک  مشوگ  ود 
ناکین ياوشیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  « ) َهلَذَخ ْنَم  ٌلوُذْخَم  ُهَرَـصَن َو  ْنَم  ٌروُْصنَم  ِهَرَفَْکلا ، ُِلتاَق  ِهَرَرَْبلا َو  ُدـِئاَق  ٌِّیلَع  : » دـندومرف ملـسو  هلآ  و 

يرای زا  تسد  ادخ  دراد  رب  شیرای  زا  تسد  سک  ره  درک و  دهاوخ  شیرای  ادخ  دنک  يرای  ار  وا  سکره  نارفاک ، هدنشک  تسا و 
ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  اب  ار  رهظ  زاـمن  اـهزور  زا  يزور  مدرم  يا  درک : هفاـضا  رذوبا  سپـس  تشاد .) دـهاوخ  رب  وا 

، دادن يزیچ  وا  هب  یسک  درک و  کمک  ياضاقت  مدرم  زا  دش و  دجسم  دراو  یلئاس  مدناوخ ،
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ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دجـسم  رد  هک  شاب  هاوگ  ایادـخ  تفگ : درک و  زارد  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  تسد  لئاس 
تـسار تسد  کچوک  تشگنا  هب  دوب و  عوکر  لاح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماگنه  نیا  رد  .دادـن  نم  هب  يزیچ  یـسک  مدرک و  لاؤس 
نامـشچ لـباقم  راـک  نیا  دروآ و  رد  وا  تشگنا  زا  ار  رتشگنا  دـمآ و  ولج  لـئاس  سپ  درک ، هراـشا  دوب ، نآ  رد  يرتـشگنا  هک  دوخ 

دنلب نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  رس  دش  غراف  زامن  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ  دوب و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
نابز زا  زاس و  ناسآ  ارم  راک  نک و  داشگ  ارم  هنیـس  اراگدرورپ  تفگ : درک و  ییاـضاقت  وت  زا  یـسوم  مردارب  ایادـخ  تفگ : درک و 

هدیزگرب وت و  ربمایپ  دمحم  نم  ایادخ  ...هدب  رارق  مدوخ  نادـناخ  زا  يریزو  نم  يارب  دـنبای و  رد  ارم  نخـس  ات  نک  زاب  ار  تنکل  نم 
تشپ وا  هلیسو  هب  هدب ، رارق  مریزو  ار  مردارب  یلع  منادناخ  زا  نم  يارب  امن و  ناسآ  ارم  راک  نک و  داشگ  ارم  هنیـس  ایادخ  متـسه ، وت 

.نک مکحم  ارم 

بناج زا  مالـسلا  هیلع  لیئربج  هک  دوب  هدشن  مامت  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نخـس  زونه  دنگوس  ادـخ  هب  دـیوگ : یم  رذوبا 
.داب تیاراوگ  دیـشخب ، وت  رب  تردارب  هب  عجار  دـنوادخ  هچنآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ای  تفگ : دـش و  لزاـن  وا  رب  ادـخ 

رب ار  نآرق  هدرک و  رما  وا  نتـشاد  تسود  هب  تمایق  زور  ات  ار  وت  تّما  دـنوادخ  تفگ : مالـسلا ؟  هیلع  لیئربج  يا  تسیچ  نآ  تفگ :
.(2)«(1){ نوُعِکار ْمُه  َهاکَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َهالَّصلا َو  َنوُمیُقی  َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا َو  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  : } هدرک لزان  وت 

هکنیا صوصخ  هب  تسا  يونعم  يدام و  يربهر  فرـصت و  یتسرپرـس و  ینعم  هب  هیآ  رد  ّیلو  زا  روظنم  هک  دیآ ، یم  تسدـب  هیآ  زا 
رد .تسا  هدش  ادا  هلمج  کی  اب  هس  ره  هتفرگ و  رارق  ادخ  تیالو  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیالو  فیدر  رد  تیالو  نیا 

صخـش ّقـح  رد  هـک  ار  يا  هـیآ  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  هـکنیا  تـسا : هدروآ  دروـم  نـیا  رد  یتـیاور  هـیآ  لـیذ  نازیملا  ریــسفت 
لها نیموصعم  همه  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دنا  هداد  تبسن  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همه  هب  تسا  هدش  لزان  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.تسا یکی  همه ، هب  تبسن  مدرم  فیلکت  .دنتسه و  مالسلا  مهیلع  تیب 

ُمُه ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإَف  اُونَمآ  َنیذَّلا  َُهلوُسَر َو  َهَّللا َو  َّلَوَتَی  ْنَم  َو  : } دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ 
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(1){ نُوِبلاْغلا

تیالو تمعن  تسا .» زوریپ  ادـخ  ّتیعمج  بزح و  اریز  دـنزوریپ  دـنریذپب ، ار  نامیااب  دارفا  وا و  ربمایپ  ادـخ و  تیالو  هک  یناسک  «و 
دشاب و هارمه  تیالو  اب  هک  تسا  تمعن  یتقو  دوش ، یم  ناسنا  بیـصن  هک  ییاه  تمعن  مامت  هک  ارچ  دوش  هدرپس  یـشومارف  هب  دیابن 

نودب هک  ارچ  زامن و ...  نآرق و  توالت  لثم  يونعم  تمعن  هچ  دوش و  یم  ناسنا  بیصن  هک  يدام  تمعن  هچ  دوب  دهاوخن  تمعن  ّالإ 
(2){ ْمُْکیَلَع ِهَّللا  َهَمِْعن  ْاوُرُکْذا  َو  : } دیامرف یم  دنوادخ  .تشاد  دهاوخن  يدوس  ناسنا  يارب  اه  تمعن  نیا  تیالو 

ِیتَـمِْعن َو ْمُْکیَلَع  ُتْمَمتَأ  ْمُکَنیِد َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْـیلا  : } دـیامرف یم  هدـئام  هیآ 3  رد  و  امـش .» رب  ار  ادـخ  تمعن  دـیروآ  داـی  هب  «و 
نادواج نییآ  ناونع  هب  ار  مالسا  مدومن و  مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امش  نید  زورما ، { » اًنیِد َماَلْسْالا  ُمَُکل  ُتیِضَر 
تمعن دنک ، یم  تمعن  ندرک  دای  هب  رومأم  ار  ام  دنوادخ  یتقو  .تسا  تمعن  لامک  مه  تمعن و  مه  تیالو  نیاربانب  متفریذـپ .» امش 

زا ندش  لاؤس  نینچمه  ندرک و  دای  هب  تسا  رتراوازس  هک  ارچ  دشاب  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تیالو  تمعن  هک  تسا  لماک  مامت و 
دیهاوخ یسرپزاب  اهتمعن  زا  امش  همه  زور  نآ  رد  سپـس   » (3){ میعَّنلا ِنَع  ٍِذئَمْوَی  َُّنلَئُْـسَتل  َُّمث  : } دیامرف یم  هک  هچنانچ  تمایق  رد  نآ 

«. تسا تیالو  تمعن  اه  تمعن  نآ  نیرتمهم  هک  دش !

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تمدخ  هب  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لیمج  زا  دوخ  دنـس  هب  یمق  میهاربا  نب  یلع 
(4){ میعَّنلا ِنَع  ٍِذئَمْوَی  َُّنلَئُْسَتل  َُّمث   } هیآ يانعم  : » متشاد هضرع 

زا دوش  یم  تساوخزاب  تّما  نیا  دومرف : تسیچ ؟ دش »! دیهاوخ  یسرپزاب  دیا  هتـشاد  هک  ییاهتمعن  زا  امـش  همه  زور  نآ  رد  سپـس  »
.(5)  « مالسلا مهیلع  شتیب  لها  همئا  تمعن  زا  سپس  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تمعن 

يوریپ اهنآ  زا  دوب و  اـهنآ  عیطم  دـیاب  تسا  نشور  نآ  باوج  میـشابن ؟ لوئـسم  گرزب  تمعن  نیا  لـباقم  رد  هکدرک  دـیاب  هچ  سپ 
َهَّللا َو اوُعیطَأ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : } دیامرف یم  دنوادخ  هکنانچ  درک ،
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(1){ ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیطَأ 

نارـسفم همه  ار »! ربمایپ  يایـصوا  رمألا  ولوا  ادخ و  ربمایپ  دینک  تعاطا  و  ار ! ادـخ  دـینک  تعاطا  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »
هعیش عبانم  رد  يددعتم  تایاور  .دنـشاب  یم  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  رمالا » ولوا   » زا روظنم  هک  دنراد  قافتا  هنیمز  نیا  رد  هعیش 
ّیلوا  » زا روظنم  هک  دـنهد  یم  یهاوگ  یگمه  هک  تسا ، هدـش  لقن  نآ  ریغ  قودـص و  بتک  یـشایع و  ریـسفت  یفاک و  باتک  دـننام 

نیا هجیتن  .تسا و  هدش  رکذ  ًاحیرص  کی  کی  ناماما  مان  اهنآ  زا  یضعب  رد  یتح  دنـشاب و  یم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  رمالا »
(2){ ًامیظَع ًازْوَف  َزاف  ْدَقَف  َُهلوُسَر  َهَّللا َو  ِعُِطی  ْنَم  َو  : } دیامرف یم  دنوادخ  هکنانچ  ددرگ  یم  رب  ناسنا  دوخ  هب  مه  يوریپ  تعاطا و 

َو : } دیامرف یم  رگید  ییاج  رد  و  تسا »! هتفای  تسد  یمیظع  يزوریپ ) و   ) يراگتـسر هب  دـنک ، شلوسر  ادـخ و  تعاطا  سک  ره  «و 
َِکئلوُأ َنُـسَح  َنـیِحلاَّصلا َو  ِءادَـهُّشلا َو  َنـیقیِّدِّصلا َو  َنـیِِّیبَّنلا َو  َنـِم  ْمِْـهیَلَع  ُهَّللا  َمَْـعنَأ  َنـیذَّلا  َعَـم  َکـِئلوُأَف  َلوُـسَّرلا  َهَّللا َو  ِعُِـطی  ْنَـم 

رب ار  دوخ  تمعن  ادخ ، هک  دوب  دـهاوخ  یناسک  نیـشنمه  زیخاتـسر  زور  رد  دـنک ، تعاطا  ار  ربمایپ  ادـخ و  هک  یـسک  و   » (3){ ًاقیفَر
ترضح هب  قیدص »  » تایاور یضعب  رد  دنتسه »! یبوخ  ياهقیفر  اهنآ  ناحلاص و  ادهـش و  ناقیّدص و  ناربمایپ و  زا  هدرک  مامت  نانآ 

.(4) تسا هدش  ریسفت  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  مالسلا و  هیلع  یلع 

مود لامتحا 

ندوبن يانعم  هب  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  ُِیلَی » ّیلو   » هداـم زا  لـصا  رد  ّیلو » : » تسا هدـمآ  ءاـسن  هروس  هیآ 62  لیذ  ریسافت  یـضعب  رد 
تبارق و يرگید  هب  تبـسن  هک  يزیچ  ره  هب  لـیلد  نیمه  هب  تـسا  اـهنآ  ندوـب  یپ  رد  یپ  ندوـب و  کـیدزن  زیچ و  ود  ناـیم  هطـساو 
« تسرپرس  » ینعم هب  هملک  نیا  لامعتسا  دوش و  یم  هتفگ  ّیلو » ، » ماقم ای  بسن و  ای  نامز  ای  ناکم  رظن  زا  هاوخ  دشاب ، هتشاد  یکیدزن 

ریبعت هب  .تسین  يا  هلـصاف  لئاح و  ادـخ  وا و  نایم  هک  تسا  یـسک  هللا  ّیلو  نیاربانب  .تساج  نیمه  زا  زین  اـهنیا  دـننام  و  تسود »  » و
ریغ .تسا  هللا  هب  برقم  نوچ  هللا  ّیلو  ادخ و  هب  کیدزن  برقم و  ینعی  هللا  ّیلو  رگید 
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رد هرطق  رگید  تسا ، لصتم  سونایقا  هب  هک  یـسک  لـثم  تسا  شزرا  یب  اـی  شزرا و  مک  کـچوک و  شرظن  رد  تسه  هچ  ره  ادـخ 
یتردق رگید  درادن و  ییانتعا  غورف  یب  عمش  کی  هب  تبـسن  رگید  دنیب ، یم  ار  دیـشروخ  هک  یـسک  لثم  ای  درادن و  یـشزرا  شرظن 

.(1) دشاب هتشاد  سرت  فوخ و  نآ  زا  هک  دنیب  یمن  دنوادخ  زا  ریغ 

َنوُقَّتَی ْاُوناَک  ْاُونَماَء َو  َنیِذَّلا  َنُونَزْحَی *  ْمُه  َال  ْمِْهیَلَع َو  ٌفْوَخ  َال  ِهَّللا  َءاَِیلْوَأ  َّنِإ  َالَأ  : } دـنک یم  یفرعم  نینچ  ار  شدوخ  ءاّیلوا  دـنوادخ 
يایلوا ناتسود و  دیـشاب ، هاگآ   » (2){ میِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلاَذ  ِهَّللا  ِتاَِملَِکل  َلیِدـْبَت  َال  ِهَرِخـالا  ِیف  اَْینُّدـلا َو  ِهوَیَْحلا  ِیف  يَرُْـشْبلا  ُمَُهل  * 
یگدنز رد  .دندرک  یم  زیهرپ  ادخ  نامرف  تفلاخم  زا  و  دندروآ ، نامیا  هک  اه  نامه  دنوش ! یم  نیگمغ  هن  دنراد و  یـسرت  هن  ادـخ ،

ضرع هک  يروطنامه  گرزب »! يراگتـسر  نآ  تسا  نیا  تسا ! ریذپان  فّلخت  یهلا  ياه  هدـعو  دنرورـسم  داش و  ترخآ ، رد  ایند و 
ندوب و کیدزن  زیچ و  ود  نایم  هطـساو  ندوبن  ینعم  هب  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  ُِیلَی » ّیلو   » هدام زا  لـصا  رد  ّیلو  عمج  ءاـّیلوا  میدرک 

.تسین يا  هلصاف  لئاح و  ادخ  نانآ و  نایم  هک  دنتسه  یناسک  ادخ  ءاّیلوا  نیاربانب  تسا  اهنآ  ندوب  یپ  رد  یپ 

َلاَق َُّمث   (3){ َنُونَزْحَی ْمُه  ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  ـال  ِهَّللا  َءاـِیلْوَأ  َّنِإ   } مالـسلا هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَـق  : » تسا هدـمآ  ریـسافت  زا  یـضعب  رد 
ْمَُهل َیبوُط  اََنل َو  َیبوُط  اَنِدَْعب  ْنِم  اَنَِعبَت  ْنَمَف  اَنُعاَْبتَأ  ُنَْحن َو  ْمُه  َلاَقَف  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  ْمُه  ْنَم  اُولاَق  ِهَّللا  ُءاَِیلْوَأ  ْنَم  َنوُرْدَـت 

ْمُهَّنَِأل َال  َلاَق  ٍْرمَأ  یَلَع  ْمُه  ُنَْحن َو  اَنَْسل  اََنل َأ  َیبوُط  ْنِم  ُلَْضفَأ  ْمَُهل  َیبوُط  ُنْأَش  اَم  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  َلاَق  اََنل  َیبوُط  ْنِم  ُلَْضفَأ 
ناراـی زا  سپـس  دـندومرف و  توـالت  ار  هیآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما   ) (4)« اوُقیُِطت َْمل  اَـم  اُوقاَـطَأ  ِْهیَلَع َو  اُولَّمَحَت  َْمل  اَـم  اوـُلَمَح 

دیئامرفب ناتدوخ  امش  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  يا  دنتشاد ، هضرع  دنتسه ؟ یصاخشا  هچ  هللا » ءاّیلوا   » دیناد یم  دندرک ، لاؤس  شیوخ 
اشوخ نآ  زا  رتشیب  ام و  لاح  هب  اشوخ  .دنتسه  دنیآ ، یم  ام  زا  دعب  هک  ام  ناوریپ  ام و  ادخ ، ناتسود  اهنآ  دندومرف : دننایک ؟ نانآ  هک 

؟ دـشاب یمن  تخاونکی  نامراک  میتسین و  بتکم  کی  وریپ  ود  ره  اهنآ  ام و  رگم  ام ؟ زا  رتشیب  ارچ  دندیـسرپ ، یـضعب  اـهنآ ، لاـح  هب 
(. دیهد یمن  امش  هک  دنهد ، یم  یتالکشم  هب  نت  دیرادن و  امش  هک  دنراد  شود  رب  ییاهتّیلوئسم  اهنآ  هن ، دومرف :
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بّرقت مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  دنوادخ و  هب  دهاوخ  یم  یسک  ره  تسادخ  بّرقم  تسادخ و  ّیلو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ  و 
بّرقتَأ یِّنِإ  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  : » میناوخ یم  اروشاع  ترایز  رد  هکنانچ  .دنک  ادیپ  بّرقت  دیاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلیسو  هب  دنک  ادیپ 

يا « ) َِکلَذ َساَسَأ  َسَّسَأ  ْنَّمِم  ِهَءاَرَْبلِاب  َِکتالاَوُِمب َو  َْکَیلِإ  ِنَسَْحلا َو  َیلِإ  َهَمِطاَف َو  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا َو  ِریِمَأ  َیلِإ  ِِهلوُسَر َو  َیلِإ  ِهَّللا َو  َیلِإ 
هب مالـسلا و  مهیلع  نسح  همطاف و  نانمؤمریما و  شلوسر و  ادخ و  يوسب  میوج  یم  بّرقت  نم  هک  یتسرد  هب  مالـسلا  هیلع  هللادبعابأ 

(. درک يراذگ  هیاپ  ار  رامش  یب  روج  ملظ و  نیا  هک  سکره  زا  يرازیب  وت و  هب  هقالع  یتسود و  هطساو  هب  وت  يوس 

: بیبح يانعم 

هب دـنم  هقالع  تسود و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .تسا  هدـمآ  هقـالع  دروم  بوبحم و  يدـنم –  هقـالع  ياـنعم  هب  بیبح »  » تغل رد 
زا ادخ ، هب  ناشقـشع  دنراد ، نامیا  هک  اهنآ  اّما   » (1) ِهَِّلل } ابُح  ُّدَشَأ  اُونَمآ  َنیذَّلا  َو  : } دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  .تسادـخ 

دّمحم لآ  هیآ ، نیا  زا  دارم  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یثیدـح  رد  تسا .» رتدـیدش  ناـشیاهدوبعم ، هب  تبـسن  ناکرـشم 
رد هکلب  دنک  راهظا  نابز  هب  طقف  هکنیا  هن  تشاد  دـنوادخ  هب  يدـیدش  هقالع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ًاعقاو  .دنتـسه  مالـسلا  مهیلع 
هب نتفر  اب  مدنزرف  درک  ضرع  دمآ و  وا  دزن  هملـس  ما  دور  نوریب  هنیدـم  زا  تساوخ  نوچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دوب  نینچ  لمع 

راید رد  مالسلا  هیلع  نیسح  مدنزرف  دندومرف : هک  مدینـش  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  وت  ّدج  زا  .نکن  نوزحم  ارم  قارع 
ََهلاَحَم َال  ٌلُوتْقَم  یِّنِإ  َِکلَذ َو  ُمَلْعَأ  ِهَّللا  اَنَأ َو  ْهاّما َو  اَی  : » دندومرف مالسلا  هیلع  ماما  .دش  دهاوخ  هتشک  البرک  مان  هب  ینیمزرـس  رد  قارع 
ُفِرْعَأ یِّنِإ  اَهِیف َو  ُنَفْدُأ  ِیتَّلا  َهَعُْقْبلا  ُفِرْعَأ  ِیُنُلتْقَی َو  ْنَم  ُفِرْعَأ  ِهِیف َو  ُلَْـتقُأ  يِذَّلا  َمْوَْیلا  ُفِرْعَأـَل  ِهَّللا  یِّنِإ َو  ٌّدـُب َو  اَذَـه  ْنِم  ِیل  َْسَیل  َو 

ِتَـضَفَْخناَف ِءاََلبْرَک  ِهَهِج  َیلِإ  َراَشَأ  َُّمث  .یِعَجْـضَم  ِیتَْرفُح َو  ِکـیِرُأ  ْهاـّما  اَـی  ِتْدَرَأ  ْنِإ  ِیتَعیِـش َو  ِیَتباَرَق َو  ِیْتَیب َو  ِلـْهَأ  ْنِم  ُلَـتُْقی  ْنَم 
َیلِإ ُهَْرمَأ  ْتَمَّلَس  ًادیِدَش َو  ًءاَُکب  َهَمَلَس  ُّمُأ  ْتََکب  َِکلَذ  َْدنِعَف  ُهَدَهْشَم  ُهَِفقْوَم َو  ِهِرَکْسَع َو  َعِضْوَم  ُهَنَفْدَم َو  ُهَعَجْـضَم َو  اَهاَرَأ  یَّتَح  ُضْرَْألا 

ِیئاَِسن یِطْهَر َو  یِمَرَح َو  يَرَی  ْنَأ  َءاَش  ْدَـق  ًاناَوْدُـع َو  ًاْملُظ َو  ًاحُوبْذَـم  اـًلُوتْقَم  ِیناَرَی  ْنَأ  لـجوّزع  ُهَّللا  َءاَـش  ْدَـق  ْهاـّما  اَـی  اََـهل  َلاَـقَف  ِهَّللا 
.(2)« ًانیِعُم َال  ًارِصاَن َو  َنوُدِجَی  اَلَف  َنُوثیِغَتْسَی  ْمُه  َنیِدَّیَقُم َو  َنیِروُسْأَم  َنیِمُولْظَم  َنیِحُوبْذَم  ِیلاَفْطَأ  َنیِدَّرَشُم َو 

دـشک و یم  ارم  هک  یـسک  زین  موش و  یم  هتـشک  نآ  رد  هک  ار  يزور  نآ  دـنگوس ، ادـخ  هب  ناجردام ! دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  )
.مسانش یم  دنوش ، یم  هتشک  مناوریپ  ناکیدزن و  نادناخ و  زا  هک  یناسک  زین  مسانـش و  یم  ار  همه  موش  یم  نفد  نآ  رد  هک  یناکم 

نانز ناشیوخ و  نادناخ و  زین  هدیربرس و  هتشک و  ناملاظ  ناودع  ملظ و  زا  ارم  هک  تسا  لالج  اب  زیزع و  يادخ  هتساوخ  ناجردام 
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رای و دـنهاوخ و  یم  سردایرف  هک  راتفرگ ، تراسا  ریجنز  رد  هدیربرـس و  ار  مناـکدوک  مه  هداـتفا و  رود  هدـنار و  دوخ  راـید  زا  ارم 
، دنک یم  هّجوت  شبوبحم  هتساوخ  هب  طقف  دراد ، تسود  ًادیدش  ار  دنوادخ  نوچ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنیبب .) دنبای ، یمن  يروای 

ینعی « ) هَّللا ِهَّبَحَم  ِیف  َنیِّماَّتلا  َو  : » میناوخ یم  هعماج  ترایز  رد  .تسه  هک  یتمیق  ره  هب  دـنک  دونـشخ  ار  شبوبحم  دـهاوخ ، یم  طقف 
داجـس ماما  .دیتسه  اراد  ار  دنوادخ  هب  ّتبحم  هجرد  نیرخآ  امـش  ینعی  دیتسه .) لماک  مامت و  دنوادخ  ّتبحم  رد  هک  امـش  رب  مالس 
ینیریش هک  تسیک  ایادخ  ینعی  « ) ...ًالََدب َْکنِم  َماَرَف  َکتّبحم  َهَواَلَح  َقاَذ  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  : » دیامرف یم  نیبحملا  تاجانم  رد  مالـسلا  هیلع 

زیچ دوجو  نیا  اب  دشچب و  ار  وت  ّتبحم  ینیریـش  تسین  یـسک  ینعی  دـشاب .) هدـیزگ  رب  ار  يرگید  وت  ياجب  هدیـشچ و  ار  وت  ّتبحم 
.دنک مّدقم  وت  رب  ار  يرگید 

هک مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  .تسا  هدیـشچ  ار  ّتبحم  ینیریـش  مه  تسا و  لماک  دـنوادخ  هب  شتّبحم  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
َّنَِربْخَُأل َراَّنلا  ِینَْتلَخْدَأ  ِْنَئل  َو  : » دنک یم  ضرع  نینچ  لاعتم  دنوادخ  اب  دوخ  تاجانم  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هتفای  شرورپ 

هک مروآ ، رب  دایرف  مزاس ، هاگآ  ار  نایخزود  هنیآ  ره  يروآ  رد  شتآ  رد  زیخاتـسر  رد  ارم  رگا  ایادـخ   ) (1)« ...َکل یِّبُِحب  ِراَّنلا  َلْهَأ 
دوخ دشاب ، هتشاد  تسود  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شتیب  لها  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  سک  ره  اذل  مراد .) تسود  ار  ادخ 

ْمُکَّبَحَأ ْنَم  َو  : » میناوخ یم  هعماج  ترایز  رد  .تسا  ادخ  هب  ّتبحم  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  ّتبحم  ینعی  تسا ، هتـشاد  تسود  ار  ادخ 
ياعد رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا .) هتـشاد  تسود  ار  ادخ  ًامتح  دـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  امـش  یـسک  ره  «. ) َهَّللا َّبَحَأ  ْدَـقَف 

َْفیَکَف َِکباَذَع  یَلَع  ُتْرَبَص  یِّبَر  َيَالْوَم َو  يِدِّیَـس َو  یَِهلِإ َو  اَی  ِیْنبَهَف  : » دننک یم  نایب  دنوادخ  هب  ار  ناشدوخ  ّتبحم  هنوگنیا  لیمک 
.)؟ منک ربص  تیئادـج  رب  هنوگچ  سپ  میامن  ربص  تباذـع  رب  مراگدرورپ  ـالوم و  اـقآ و  ادـخ و  يا  مریگ  سپ  « ) َکـِقاَِرف یَلَع  ُِربْصَأ 

.تسا هدرک  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تیب  لها  يزور  بیصن و  دنوادخ  هک  یتّبحم  نیا  هب  تفگ  ربکا  هللا  ناوت  یم  طقف 
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( ادخ هدیزگرب  تسود و  رب  مالس  « ) هِبیِجَن ِهَّللا َو  ِلیِلَخ  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » مود زارف  - 2

هیلع میهاربا  ترـضح  هب  ار  لـیلخ  تلزنم  ماـقم و  شدوـخ  ءاـیبنا  نیب  رد  دـنوادخ  .تسا  یمیمـص  تسود  ینعم  هب  تـغل  رد  لـیلخ 
لیلخ ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دنوادخ  »(1){ ًالیلَخ َمیهاْربِإ  ُهَّللا  َذَخَّتا  َو  : } دیامرف یم  هکنانچ  .درک  تیانع  مالـسلا 

: زا دنترابع  هک  تسا  هدش  رکذ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ندوب  لیلخ  يارب  یفلتخم  للع  تایاور  رد  درک .» باصتنا  دوخ 

ُّطَق ًادَحَأ  ْلَأْسَی  َْمل  ًادَـحَأ َو  َّدُرَی  َْمل  ُهَّنَِأل  اًلِیلَخ  َمیِهاْربِإ  ُهَّللا  َذَـخَّتا  اَمَّنِإ  : » تسا هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد  فلا )
.(2)« لجوّزع ِهَّللا  َْریَغ 

زا هاگچیه  تخاسن و  مورحم  ار  يا  هدـننک  اـضاقت  زگره  اریز  درک  باـختنا  دوخ  لـیلخ  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دـنوادخ  )
(. درکن اضاقت  زین  یسک 

َمیِهاْربِإ لجوّزع  ُهَّللا  َذَـخَّتا  َِمل  : » هدرک ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  وا  هک  هدرک  لقن  هدرک  شداـی  هک  یـسک  زا  ریمع  یبا  ب )
.(3)« ضْرَْألا یَلَع  ِهِدوُجُس  ِهَْرثَِکل  َلاَق  اًلِیلَخ 

دوخ تسود  لیلخ و  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  لـجّوزع  ّقح  ارچ  متـشاد  هضرع  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  ترـضح  رـضحم  )
(. درک یم  هدجس  نیمز  رب  رایسب  اریز  دندومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  دیزگرب ؟

اَّلِإ اًلِیلَخ  َمیِهاْربِإ  ُهَّللا  َذَخَّتا  اَم  : » دندومرف هک  مدینش  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دیوگ  یم  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  ج )
.(4)« ماَِین ُساَّنلا  ِْلیَّللِاب َو  ِِهتاَلَص  َماَعَّطلا َو  ِهِماَعْطِِإل 

رد شندـناوخ  بش  زاـمن  هطـساوب  زین  شندومن و  ماـعطا  رطاـخب  رگم  درکن  دوخ  لـیلخ  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دـنوادخ  )
(. دندوب باوخ  مدرم  هک  یماگنه 
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اَمَّنِإ : » دندومرف هک  مدینـش  مالـسلا  امهیلع  يرکـسعلا  دمحم  نب  یلع  ترـضح  زا  دنک : یم  لقن  مالـسلا  هیلع  ینـسح  میظعلادـبع  د )
مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  لجّوزع  دنوادخ  . ) (1)« مِْهیَلَع ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِِهتاَلَص  ِهَْرثَِکل  اًلِیلَخ  َمیِهاَْربِإ  ُهَّللا  َذَخَّتا 

(. داد رارق  دوخ  تسود  لیلخ و  داتسرف ، یم  تاولص  دورد و  مهیلع  هللا  تاولص  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  دایز  هک  نیا  رطاخب  ار 

هب مالسلا  هیلع  نیسح  هللادبعابا  ترضح  مالسلا و  هیلع  ترـضح  يراکادف  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  ترـضح  هریـس  هب  یلامجا  هاگن  اب 
وا هک  یماگنه  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هک  يروطنامه  .میبای  یم  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندوب  هللا  لیلخ  هجو  یبوخ 

دمآ و مالسلا  هیلع  میهاربا  تاقالم  هب  مالسلا  هیلع  لیئربج  هک  ینامز  رد   » .درک در  ار  ادخ  ریغ  يرای  دندنکفا  شتآ  رد  قینجنم  اب  ار 
َْکَیلِإ اّما  : » دومرف هاتوک  ترابع  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  .منک  کمک  وت  هب  ات  يراد  يزاین  ایآ  هَجاَح ؟» ََکل  َأ  : » تفگ وا  هب 

.(2) (« هن وت  هب  اّما  « ) الَف

.دـندرک در  ار  نارگید  کمک  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .تسا  قفـشم  همه  رب  زاین و  یب  ناـگمه  زا  هک  مراد  زاـین  یـسک  نآ  هب 
هشیر هک  دهد ، نامرف  مالسلا  هیلع  ترضح  ات  دندش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نامرف  هدامآ  ناگتـشرف  نیمز و  نامـسآ و  هک  یماگنه 

.دننکب اج  کی  ار  رافک  ناملاظ و  همه 

 ! يدِّیَـس یهِلا َو  : » دـندرک ضرع  هدرک و  راگدرورپ  يوس  هب  ور  دـنتفریذپن و  ار  سکچیه  يرای  دادـما و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
ِسومان ُظفِح  َكِْرمَا َو  ُءایِْحا  َِکنید َو  ُهَرُْصن  یْلتَق  یف  َناک  اِذا  امَّیِس  َکتّبحمو ، َِکتَعاط  یف  ٍهَّرَم  َْفلَا  َنیْعبَس  ییُْحا  َلَْتُقا َو  ْنَا  ُتْدَدَو 

هتـشک رد  هک  ًاصوصخم  .موش  هدـنز  هتـشک و  راـب  رازه  داـتفه  وت  ّتبحم  يرادربناـمرف و  هار  رد  مراد  تسود  یهلا   ) (3)« ...َکِعْرَش
(. دشاب هتفهن  وت  تعیرش  سومان  ظفح  رما و  يایحا  نید و  يرای  مندش 

ناروای ام  : » دندرک ضرع  دـندمآ و  مالـسلا  هیلع  ماما  يرای  يارب  ناّینج  زا  ییاه  هورگ  البرک  رد  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  نینچمه  و 
يارب .تفریذپن و  ار  اهنآ  کمک  مالسلا  هیلع  ماما  .میشک  یم  ار  تنانمـشد  همه  ییامرفب  رگا  هک  هد  نامنامرف  یهاوخ  هچ  ره  میاوت 

: هک هدش  لقن  زین  و  . (4)« تساوخ ادخ  زا  کین  شاداپ  اهنآ 
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رب دش ، نایامن  تفگش  یبکرم  رب  تبیه  رپ  صخش  نآ  نورد  زا  تساوخرب  يرابغ  ناهگان  درک  دربن  گنهآ  نوچ  مالسلا  هیلع  ماما  »
لاوحا نیا  رد  هک  یتسیکوت  دندومرف : داد و  ار  شخـساپ  مالـسلا  هیلع  ماما  .داد  مالـس  وا  ردام  ردـپ و  ّدـج و  رب  مالـسلا و  هیلع  ماما 

ادخ لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع  ِبیِرَغلا » ِمُولظَملا  یَلَع  َِهلاحلا  ِهِذه  ِیف  ُمِّلَُـست  َتنَا َو  نَم   » .ینک یم  مالـس  یبیرغ  مولظم  رب  راوشد 
.میگنجب تنانمشد  نیا  اب  ات  هد  هزاجا  کنیا  تسا  تشد  نیا  رد  مرکشل  مناّینج و  هاشداپ  دهاز  رفعز  نم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ام درک  ضرع  مُکَنوَرَی » مُهَنوَرَت َو ال  مُکَّنِاَف  ال   » .دننیب یمن  ار  امش  ناشیا  دینیب و  یم  ار  نانآ  امـش  اریز  هن  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
دهد کین  شاداپ  ادخ  دندومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوب ، میهاوخ  وت  هار  دیهش  میدش  هتشک  هچنانچ  مییآ  یم  رد  نانآ  لکش  هب 

، ما هداتفا  كاخ  هب  هدش و  دیهـش  هک  یلاح  رد  منک  یم  رادـید  ار  ادـخ  زورما ، هک  مدـید  ایؤر  رد  ما ، هتـسخ  ایند  زا  رگید  رفعز ! يا 
ِفیَّطلا ِیف  ُتیَأَر  اینُّدلا َو  َنِم  ُتِمئَس  دَق  ّینِأَف  ُرَفعَز ، ای  ًاریَخ  ُهّللا  َكازَج  « ؟ تشگرب رفعز  سپ  شاب ، هتشادن  نانیا  اب  يراک  درگرب و 

.(1)« ِموَقلا ِءالُؤِهل  ضِّرَعَتَت  عِجراَف َو ال  ًالَدُِجم ، ًادیهَش  ِموَیلا  اذه  ِیف  یلاعَت  َهّللا  یَقلا  یِّنِا 

تفرگ و یمن  کمک  ادخ  ریغ  زا  درک و  یمن  در  ار  يا  هدـننک  اضاقت  یلئاس و  چـیه  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  هنوگنامه  و 
نیا هتبلا  .دندوب  نینچ  نیا  مه  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابأ  اقآ  دوب ، بش  زامن  لها  ارقف و  هب  یگدیـسر  ماعطا و  لها  دوب و  دوجـسلا  ریثک 

، دراد تسود  هب  زاین  یلاعت  ّقح  هک  تسین ، انعم  نیا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  ترـضح  يارب  هللا  لیلخ  ماقم 
هیلع داجـس  ماما  هکنانچ  .تساهنآ  زا  يدونـشخ  راهظا  رطاخب  لیلخ  ناونع  هکلب  يزیچ ، ره  زا  زاـین  یب  تسا ، قلطم  ینغ  وا  هک  ارچ 

یتسود نم  اب  هک  ار  یئادخ  ساپـس  « ) یِّنَع ٌِّینَغ  َوُه  ََّیلِإ َو  َبَّبَحَت  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  : » دنیامرف یم  یلامث  هزمحوبا  ياعد  رد  مالـسلا 
ماما مالک  هب  دیاب  میظع ، گرزب و  سب  تسا  یماقم  هک  هللا  لیلخ  ماقم  هب  ندرب  یپ  يارب  تسا .) زاین  یب  نم  زا  هک  یلاح  رد  دیزرو 

ُهَذِخَّتَی ْنَأ  َْلبَق  ًاْدبَع  َمیِهاَْربِإ  َذَخَّتا  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنِإ  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  .مینک  هّجوت  مالسلا  هیلع  قداص 
ُهَلَعْجَی ْنَأ  َْلبَق  اًلِیلَخ  ُهَذَخَّتا  َهَّللا  َّنِإ  اًلِیلَخ َو  ُهَذِخَّتَی  ْنَأ  َْلبَق  ًالوُسَر  ُهَذَخَّتا  َهَّللا  َّنِإ  ًالوُسَر َو  ُهَذِخَّتَی  ْنَأ  َْلبَق  ًاِّیبَن  ُهَذَخَّتا  َهَّللا  َّنِإ  ًاِّیبَن َو 
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نآ زا  شیپ  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  . ) (2)«(1){ ًاماما ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  َلاَق   } َءاَیْـشَْألا َُهل  َعَمَج  اَّمَلَف  ًاـماما 
شلیلخ هک  نآ  زا  شیپ  دیزگرب و  يربمایپ  هب  دنیزگرب ، لوسر  هب  هک  نآ  زا  شیپ  تفرگ و  دوخ  یگدنب  هب  دنیزگرب ، يربمایپ  هب  هک 
شیارب ار  تاـّماقم  نیا  همه  نوـچ  تفرگ و  یلیلخ  هب  ار  وا  دـهد  رارق  شماـما  هک  نآ  زا  شیپ  دـیزگرب و  ّیلوـسر  هب  ار  وا  دـنادرگ 

«(. مداد رارق  مدرم  ماما  ار  وت  نم  : » دومرف دروآ  مهارف 

تماما و يارب  هدرک  باختنا  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  یـسک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .تسا  دوخ  عون  رد  هدیزگرب  ینعم  هب  بیجن » »
ْاوُدِهاَج َو  : } دیامرف یم  دنوادخ  هکنانچ  .دنشاب  هدرک  یفرعم  تماما  يارب  ار  ناشدوخ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هکنیا  هن  تّما ، يربهر 

(3)  {ِ ْمُکئَبَتْجا َوُه  هِداَهِج  َّقَح  ِهَّللا  ِیف 

تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  دیزگرب .» ار  امـش  هک  تسوا  دینک ! داهج  تسا  داهج  هتـسیاش  هک  نانچ  ادخ  هار  رد  »
یلاعت يادخ  دیزگرب  هک  مهد  یم  تداهـش   ) ینعی ِِهتَرْدُِقب » ْمُکاَبَتْجا  َو  : » میناوخ یم  هعماج  ترایز  رد  . (4)« ناگدیزگرب میئام  : » هک

!( دوخ هلماک  تردق  هب  ار  امش 
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(. ادخ هدیزگرب  دنزرف  هدیزگرب و  رب  مالس  « ) ِهِّیِفَص ِنْبا  ِهَّللا َو  ِّیِفَص  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » موس زارف  - 3

ناونع هب  شتاقولخم  مدرم و  نیب  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  دـنوادخ  اهنت  هن  ینعی  .تسا  هدـش  باختنا  هدـیزگرب و  ینعم  هب  یفـص » »
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نیـشناج  یـصو و  ناونع  هب  مدرم  نیب  زا  زین  ار  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هکلب  دـیزگرب ، اوشیپ  ربهر و 

َلآ َمیِهاْربِإ َو  َلآ  ًاحُون َو  َمَدآ َو  یفَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  : } هیآ لیذ  ریـسفت  هب  بلطم  نیا  دـییأت  يارب  دومن ، باـختنا  دـیزگرب و  ملـسو  هلآ 
نایناهج رب  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  حون و  مدآ و  دـنوادخ   » (1){ ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  ٍضَْعب َو  ْنِم  اهُـضَْعب  ًهَّیِّرُذ  .َنیَِملاْعلا  یَلَع  َنارْمِع 
دنوادخ دندوب و  هدش  هتفرگ  رگید  یضعب  زا  یـضعب  تلیـضف  يوقت و  یکاپ و  رظن  زا  هک  دندوب  ینامدود  نادنزرف و  نانآ  دیزگرب ،

.مینک یم  عوجر  تساناد » اونش و 

یم رظن  هب  ییادتبا  رظن  رد  نآ  ظفل  رهاظ  زا  هچنانچ  مالـسلا  مهیلع  میهاربا  لآ  زا  روظنم  : » هک تسا  هدـش  هدروآ  ریـسافت  یـضعب  رد 
لیعامسا نینچمه  مالسلا و  مهیلع  لیئارـسا  ینب  ءایبنا  ریاس  مالـسلا و  هیلع  بوقعی  مالـسلا و  هیلع  قاحـسا  دننام  وا  نیبیط  هّیرذ  دسر 

تاّماقم رد  هک  یناسک  روطنیمه  تسا و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  ناشدّیـس  هک  وا  هّیرذ  زا  ناکاپ  مالـسلا و  هیلع 
.(2)« دنشاب یم  دنا ، هدش  قحلم  نانآ  هب  تیالو 

هللا یلص  تیب  لها  هک  دنتسه   l دّمحم لآ  نامه  مالسلا  هیلع  میهاربا  لآ  هک  تسا  هدمآ  فیرش  هیآ  لیذ  رد  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد 
.دنشاب یم  ملسو  هلآ  هیلع و 

رب دورد  ار و  اـتکی  يادـخ  شیاتــس  وـگب  ینعی   » (3){ یفَطْـصا َنیذَّلا  ِهِداـبِع  یلَع  ٌمالَـس  ِهَِّلل َو  ُدْـمَْحلا  ِلـُق   } هفیرـش هیآ  لـیذ  رد  و 
دّمحم لآ  ناگدـنب  نیا  زا  روظنم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هدـش  لقن  یمق  میهاربا  نب  یلع  زا  دـیزگرب .» ار  اهنآ  هک  شناگدـنب 

.(4)« دنتسه ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: میناوخ یم  هریبک  هعماج  رد  هک  تسا  نیا  بلاج 
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دورد « ) نِیلَسْرُْملا َهَْوفَص  «َو 

باختنا هدیزگرب و  نالوسر  نیب  زا  هک  دـیتسه  یناسک  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  امـش  ینعی  نالوسر .) ناگدـیزگرب  يا  امـش  رب 
يرآ .دیا  هدش  هتفرگ  مالـسلا  مهیلع  نالوسر  ءایبنا و  مامت  دوجو  لگ  زا  هک  دیتسه ، يرطع  عبانم  ناماما  امـش  رگید  ریبعت  هب  دیدش ،

هدـیکچ هصالخ و  نانآ  يرآ  « ) َنیِِّیبَّنلا ََهلاَلُـس  َو  : » تسا هدـمآ  هریبک  هعماج  ترایز  رد  هک  هنوگناـمه  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا 
ْنِم اَنَأ  اَنَأ َو  ٌدَّمَُحم  ٌدَّمَُحم َو  اَنَأ  لجوّزع ، ِهَّللا  ُهَرُْدق  اَنَأ  دنیامرف « : یم  تینارون  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنتسه .) ناربمایپ 

ًاحُون ُْتلَمَح  يِذَّلا  اَنَأ  یـسیع  انا  یـسوم و  انا  میهاربا و  انا  حون و  انا  مدآ و  انا  ...ٍهَنِمُْؤم  ٍنِمُْؤم َو  ِّلُـک  ُریِمَأ  اـَنَأ  ...یِّنِم  ٌدَّمَُحم  ٍدَّمَُحم َو 
یِّبَر ِْرمَِأب  َرْحَْبلا  َناَرْمِع  ِْنب  یَـسوُِمب  ُتْزَواَج  يِذَّلا  اَنَأ  یِّبَر َو  ِنْذِِإب  ِتوُْحلا  ِنَْطب  ْنِم  َُسنُوی  ُتْجَرْخَأ  يِذَّلا  اَنَأ  یِّبَر َو  ِْرمَأـِب  ِهَنیِفَّسلا  ِیف 

(1)« َدُواَد ِْنب  َناَْمیَلُس  ُمِّلَعُم  اَنَأ  یَسُوم َو  ُِملاَع  ُرِضَْخلا  اَنَأ  َو  یِّبَر ...  ِنْذِِإب  ِراَّنلا  َنِم  َمیِهاَْربِإ  ُتْجَرْخَأ  يِذَّلا  اَنَأ  َو 

یلص مدّمحم  زا  نم  منم ، ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مدّمحم  منم  لجّوزع ، يادخ  تردق  منم  )
هیلع مدآ  منم  يا ، هنمؤم  نز  ره  درم و  ره  ياورناـمرف  ریما و  منم  نم ، زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا 

رد تسا  اهنآ  رد  لئاضف  لامک و  هچره  ینعی   ) مالسلا هیلع  یسیع  منم  مالسلا و  هیلع  یسوم  منم  مالسلا و  هیلع  میهاربا  منم  مالسلا ، 
: دندومرف نینمؤملاریما  ثیدح  نامه  رد  ((. ) تسا هدرک  تیانع  مه  نم  هب  هدرک  تیانع  ناراوگرزب  نآ  هب  دنوادخ  هچ  ره  تسا  نم 

(2)« اَنَْنَیب اُوقَّرَفَت  اَلَف  ٌدَّمَُحم  اَنُّلُک  ٌدَّمَُحم َو  اَنُطَسْوَأ  ٌدَّمَُحم َو  اَنُرِخآ  ٌدَّمَُحم َو  اَُنلَّوَأ  ٌدِحاَو  اَنَّلُک  »

((. دیراذگن ام  نیب  یقرف  میدّمحم و  ام  همه  دّمحم و  ام  طسوا  دّمحم و  ام  رخآ  دّمحم و  ام  لوا  میتسه  یکی  ام  همه  )

هب ادخ  هچنآ  دنتـسه ، دـحاو  رون  یگمه  دـشاب و  یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ثراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هکنیا  هب  هّجوت  اب  و 
.دشاب یم  رادروخرب  نآ  زا  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسا ، هدرک  تیانع  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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((. ادخ هار  رد   ) دیهش هدیدمتس  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  مالس  « ) ِدیِهَّشلا ِموُلْظَمْلا  ِنْیَسُحْلا  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » مراهچ زارف  - 4

ناشدج هب  باطخ  هیحان  ترایز  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  .دیهش  مه  تسا و  مولظم  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
مالسلا هیلع  ترضح  دش .) هتشک  هنامولظم  هک  يدیهش  رب  مالس  « ) ِمُولْظَْملا ِلِیتَْقلا  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

رـس هک  یماگنه  : » دسیون یم  بقانم  باتک  رد  بوشآ  رهـش  نبا  دـنیامرف ، یم  نایب  نینچ  ار  دوخ  تیمولظم  یحیـسم  بهار  رید  رد 
يرون دید  دش ، مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  سدقم  رس  هّجوتم  دوخ  هعموص  زا  یبهار  دندرک  نیرسنق  دراو  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

دروآ و مهرد  رازه  هد  غلبم  بهار  نآ  دور ، یم  الاب  نامـسآ  فرط  هب  دوش و  یم  جراخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  ناـهد  زا 
.دیدن ار  ادص  نآ  بحاص  ّیلو  دینش  ییادص  بهار  .دومن  شیوخ  هعموص  لخاد  تفرگ و  نانآ  زا  ار  مالسلا  هیلع  دیهش  نیـسحرس 
.دـشاب هاگآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نیا  تمرح  زا  هک  یـسک  نآ  لاح  هب  اشوخ  و  وت ! لاح  هب  اشوخ  تفگ : یم  بهار  هب  هدـنیوگ  نآ 

نم اب  ینک  رومأم  ار  رـس  نیا  هک  مهد  یم  مسق  مالـسلا  هیلع  یـسیع  قح  هب  ار  وت  اراگدرورپ ! تفگ : درک و  دنلب  ار  دوخ  رـس  بهار 
ٍدَّمَُحم ُْنبا  اـَنَأ  : » دوـمرف یتـسیک ؟ وـت  تفگ : بـهار  يراد ؟ يروـظنم  هـچ  بـهار  يا  تـفگ  درک و  مـّلکت  رـس  نآ  دـیامن و  مـّلکت 

سدـقم رـس  نآ  دـعب  ُناَشْطَْعلا » اَنَأ  ُمُولْظَْملا  اَنَأ  َءاََلبْرَِکب  ُلُوتْقَْملا  اَنَأ  ِءاَرْهَّزلا َو  َهَمِطاَـف  ُْنبا  اـَنَأ  یَـضَتْرُْملا َو  ٍِّیلَع  ُْنبا  اـَنَأ  یَفَطْـصُْملا َو 
هکنیا ات  تشاد  مهاوخن  رب  وت  تروص  زا  ار  متروص  تفگ : داهن و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تروص  هب  تروص  بهار  .درک  توکس 

هیلع و هللا  یلص  یفطصم  دّمحم  مّدج  نید  هب  دومرف : دمآ و  نخس  هب  سّدقم  رـس  نآ  .دوب  مهاوخ  وت  عیفـش  تمایق  زور  نم  ییوگب 
هک دومن  لوبق  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ِهَّللا .» ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  ُهَّللا َو  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  : » تفگ بهار  .درگ  زاب  ملـسو  هلآ 

دندید دندیسر ، يداو  هب  یتقو  دنتفرگ : بهار  نآ  زا  اه  مهرد  اب  ار  كرابم  رس  نآ  نیلکوم  دش  حبـص  هک  یماگنه  .دوش  يو  عیفش 
.(1)« دنا هدش  گنس  اه  مهرد  نآ ،
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اَذِإَف ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُلُجَّرلا  َلَتُْقی  یَّتَح  ٌَّرب  ٍِّرب  يِذ  ِّلُک  َقْوَف  : » دندومرف تداهش  هلئسم  هنیمز  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
(1)« ٌِّرب ُهَقْوَف  َْسیَلَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َِلُتق 

یکین و نآ ، زا  رتالاب  دـش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  نوچ  سپ  دوش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  وا  هک  هاـگ  نآ  اـت  تسا  یکین  یکین ، ره  يـالاب  )
(. درادن دوجو  یشزرا 

ِیف ُِلتاَقُأ  یِّنَأ  ُتْدِدَو  ِهِدَِیب  یِـسْفَن  يِذَّلاَو  : » دـندومرف دنتـشاد و  تداهـش  يزورآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دوخ  اذـل 
(2)« ُلَْتقُأ َُّمث  اَیْحُأ  َُّمث  ُلَْتقُأ  َُّمث  اَیْحُأ  َُّمث  ُلَْتقُأَف  ِهَّللا  ِلِیبَس 

هک ارچ  موش .) هتشکزاب  مدرگ و  هدنز  سپس  موش و  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  مراد  تسود  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  دنگوس  )
ِهَّللا ِلیبَس  یف  اُوِلُتق  َنیذَّلا  َّنَبَـسْحَت  َو ال  : } دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  هکنانچ  .دراد  ار  هاگیاج  نیرتهب  تسادـخ و  دزن  دیهـش  حور 
دزن دـنا و  هدـنز  هکلب  دـیرادنپم ، هدرم  هتبلا  دـنا  هدـش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  ار  یناـسک   ) (3){ َنُوقَزُْری ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاـتاْومَأ 

ٌءایْحَأ َو َْلب  ٌتاْومَأ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ُلَتُْقی  ْنَِمل  اُولوُقَت  َو ال  : } دـیامرف یم  دـنوادخ  رگید  ياـج  رد  دـنروخ .) یم  يزور  ناـشراگدرورپ 
اّما و  دیمهف .)! یمن  امش  یلو  دنا ، هدنز  نانآ  هکلب  دییوگن ! هدرم  دنوش ، یم  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  اهنآ  هب  و   ) (4){ َنوُرُعْشَت ْنِکل ال 

: دـندومرف مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  .دـنراد  ییابیز  ياهراتفگ  نانخـس و  زین  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تداهـش ، هب  عجار 
اَّلِإ اَّنِم  اَم  ِِهتَْوفَـص  ِِهْتَیب َو  ِلْهَأ  ْنِم  ًاماما  َرَـشَع  اَْنثا  ُهُِکلْمَی  َْرمَْألا  َّنِإ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  يِّدَـج  ِیبِیبَح  ِینَثَّدَـح  ْدََـقل  »

(5)« ٌموُمْسَم ْوَأ  ٌلُوتْقَم 

هب وا  ناگدـیزگرب  تیب و  لها  زا  ماما  هدزاود  ار  تماما  هک  دـندومرف : نم  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مبوبحم  ّدـج  )
ماقم زا  اهنت  هن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مومـسم .) ای  دوش  یم  هتـشک  ای  هک  نآ  رگم  تسین  ام  زا  کی  چیه  تفرگ ، دـنهاوخ  هدـهع 

زا هک  یماقم  دنتـسه ، رادروخرب  زین  تسا  رتالاب  دیهـش  ماقم  زا  بتارم  هب  هک  مه  ادهّـشلادیس  ماقم  زا  هکلب  .دنتـسه  رادروخرب  دیهش 
.تسا هدش  هداد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  طقف  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  نیب 

ِهَّنَْجلا ِلْهَأ  ِباَبَش  ُدِّیَس  ُهَّنِإَف  ُهوُفْجَت  َال  ِْنیَسُْحلا َو  َْربَق  اوُروُز  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنانچ 
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(1)« ِءاَدَهُّشلا ِباَبَش  ُدِّیَس  ِْقلَْخلا َو  َنِم 

اقآ تشهب و  ناناوج  رورس  كرابم ، دوجو  نآ  اریز  دینکن ، افج  بانج  نآ  هب  هدرک و  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  )
مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  هب  باطخ  ترـضح  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هیحان  ترایز  رد  دنـشاب .) یم  ادهّـشلادیس  و 

ار نیا  يوزرآ  ادهـش  مامت  دوش  یم  هک  تمایق  زور  اذل  نادیهـش .) دیهـش  رب  مالـس  « ) ِءاَدَهُّشلا ِدیِهَـش  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » دنراد یم  هضرع 
َواَّلِإ ٍدیِهَش  ْنِم  اَم  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنانچ  .دنـشاب  نیـشنمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ادهّـشلادیس  اب  هک  دنراد ،
ماما ترضح  اب  هک  دراد  تسود  هکنآ  رگم  يدیهـش  تسین   ) (2)« ُهَعَم َهَّنَْجلا  َنُولُخْدَی  یَّتَح  مالسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  َعَم  َنوُکَی  ْنَأ  ُّبُِحی 

(. دنوش تشهب  لخاد  بانج  نآ  تیعم  رد  ات  هدوب  مالسلا  هیلع  نیسح 

ار شدنزرف  راهچ  ندیسر  تداهش  هب  ربخ  دمآ و  هنیدم  هب  ریشب  یتقو  دوب  هاگآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ماقم  هب  نوچ   h نینبلا ما  اذل 
ِهّللاِدـبَع ِیبَاـِل  ادـِف  مُهُّلُک  ِءارـضَخلا  َتحَت  نَم  يِدـالوَا َو  ِنیَـسُحلا ، ِهّللاِدـبَع  ِیبَا  نَع  ِینِربخَا  : » تفگ  h نینبلا ما  داد ،  h نینبلا ما  هـب 

.دشاب مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  يادف  هب  همه  تسا  دوبک  نامـسآ  ریز  رد  هچنآ  منادنزرف و  هدب  ربخ  نم  هب  نیـسح  زا  ِنیَـسُحلا »
نیا اب  ریـشب  يا  ِیبلَق » َطاِین  َتعَّطَق  دَق  : » تفگ زوسناج  نایرگ و  يادص  اب   h نینبلا ما  دنتشک ، زین  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تفگ : ریشب 

، ار لامک  نامیا و  هلحرم  نیریتلاـع  وا  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح   h نینبلا ما  دروخرب  هنوـگ  نیا  . (3) يدرک هراپ  ار  ملد  ياهدـنب  ربخ ،
.درمش یم  کچوک  لهس و  تماما ، ماقم  ربارب  رد  ار  شدیشر  دنزرف  راهچ  تداهش  هک  يروط  هب  تسا ، هدوب  اراد 

مالسلا و هیلع  ترضح  ّقح  رد  یملظ  چیه  زا  رمـش  دعـس و  رمع  دیزی و  نوچ  .تسا  دیهـش  مولظم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ارچ  اّما 
شوغآ رد  ار  وا  ندب  تخانـش ، ار  اباب  هک  یتقو  هنیکـس  ترـضح  هدش : لقن  یمعفک  حابـصم  رد  هکنانچ  .دندرکن  غیرد  وا  تیب  لها 

: دیامرف یم  شردپ  دینش  هوشغ  ملاع  رد  درک و  شغ  هودنا  تّدش  زا  تفرگ و 

« ینُوبُْدناَف ٍدیِهَش  ْوأ  بیرَِغب  ُْمتْعِمَس  ْوأ  ینوُرُکْذاَف  ٍبْذَع  َءام  ُْمْتبِرَش  ْنإ  ام  یتَعیِش  »

ای یبیرغ  تبرغ  ناتساد  هاگره  دینک و  دای  ارم  دیدیشون ، اراوگ  بآ  هاگره  نم !  ناوریپ  يا  )
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( دییرگب نم  رب  دیدینش ، ار  يدیهش  تداهش 

« ینوُقِحَس ًادمَع  ِلتَقلا  َدَعب  ِلیَخلا  ِدرُِجب  ینُولَتَق َو  ٍمرُج  ِریَغ  نِم  يذلا  ُطبِّسلا  اَنَا  «َو 

دنداد و رارق  ناروتس  مس  لامیاپ  ار  مندب  دمع  يور  زا  نتشک  زا  دعب  دنتشک و  ارم  هانگ  نودب  هک  متـسه  يربمایپ  هریبن  طبـس و  نم  )
( دندیبوک

« ینوُمَحرَی نَا  اوبَاَف  یلفِِطل  یقسَتسا  َفیَک  ینوُرُظنَت  ًاعیمَج  اروُشاع  ِموَی  یف  مُکَتَیل  »

نم هب  محّرت  زا  ناـنآ  مدـیبلط و  بآ  مریغـص  لـفط  يارب  هنوـگچ  هـک  دـیدید  یم  دـیدوب و  اروشاـع  زور  رد  امـش  هـمه  شاـک  يا  )
( دندرک يراددوخ 

« ِنوُجُحلا َناکرَا  َّدَه  ٍباصُم  ٍهزََرل َو  ای  ِنیعَملا  ءاملا  َضَوَع  ٍیَغب  هُوُقَس  «َو 

هزرل هب  هکم  دنلب  ياه  هوک  نآ  رثا  رب  هک  كاندرد  زیگنا و  مغ  هعجاف  هچ  دندرک و  باریـس  ملظ  ریت  ِنوخ  اب  بآ  ياجب  ار  مکدوک  )
( دش ناریو  دمآ و  رد 

«. ِنیِح ِّلُک  یف  یتَعیِش  ُمتعَطَتسا  اَم  مُهُونَعلاَف  ِنیلَقَّثلا  ِلوُسَر  َبلَق  اوُحَرَج  دَق  مُهَلیَو  »

نم نایعیش  يا  .دندرک  راد  هحیرج  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  سنا  نج و  لوسر  كرابم  بلق  دوخ  راک  نیا  اب  هک  اهنآ  رب  ياو  )
.(1)( دینک تنعل  ار  اهنآ  نامز  ره  رد  دیراد  ناوت  هچ  ره 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  هلیـسو  هب  دـنوادخ  دـننک ، نینچ  دـیاب  دـش  قلخ  وا  رطاخب  ملاع  هک  یـسک  هب  ایآ 
ًهَئیِضُم ًاسمَش  ًارِینُم َو ال  ًارَمَق  ًهَّیِحدَم َو ال  ًاضرَأ  الو  ًهَّینبَم  ًءامَس  ُتقَلَخ  ام  ّینِإ  یلالَجَو  یتَّزِعَو  : » دیامرف یم  دناسر و  یم  مالس  ملـسو 

(2)« مُکتّبحمَو مُِکلجِألّالِإ  يرسَت  ًاکُلف  الَو  يرجَی  ًارَحب  الو  ُروُدَی  ًاکَلَف  و ال 

اه و هراتس  هن  ار و  هدنشخرد  دیـشروخ  شخبرون و  هام  هن  ار و  نیمز  نامـسآ و  مدرکن  انب  قلخ و  نم  انامه  ملالج  تزع و  هب  مسق  )
هب ّتبحم  امـش و  رطاخب  رگم  ار  تکرح  لاـح  رد  رایـس و  یتشک  هن  ار و  ناور  يراـج و  ياـهایرد  هن  دـخرچ و  یم  هک  اـهناشکهک 

(. امش

لها مالـسلا و  هیلع  ترـضح  هب  هک  ییاه  ملظ  .اه  ملظ  نیرتدب  مه  نآ  دندرک ، ملظ  دـننک ، ّتبحم  ترـضح  هب  هکنیا  ضوع  اهنآ  و 
زا یضعب  هب  هنومن  يارب  ام  ّیلو  تسین ، شرامش  ّدح  رد  دندومن ، دراو  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شتیب 
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: مینک یم  هراشا  اهنآ 

ناشردام هیرهم  بآ  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  باحصا  تیب و  لها  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  يور  رب  بآ  نتسب  فلا )
هداتسیا نمشد  رکشل  فص  ود  نایم  رد  دیوگ : یم  عفان  نب  لاله  .دوب  تخـس  رایـسب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  نیا  .دوب و   h ارهز

ياه ماگ  اب  كدوک  دـمآ  یم  نادـیم  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دـمآ  نوریب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  زا  یکدوک  مدـید  مدوب 
یِّنِاَـف ََّیِلا  رُظنُا  َهبَا ! اـی  : » تفگ تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نـماد  دـیناسر ، مالـسلا  هـیلع  ماـما  هـب  ار  دوـخ  ناود  ناود  نازرل ،

ياهمخز رب  هک  دوب  یکمن  دننام  نابز  نیریـش  كدوک  نآ  زا  زوسرگج ، ياضاقت  نیا  .ما  هنـشت  نیبب  رگنب و  نم  هب  ردپ  يا  ٌناشطَع »
ُهَّنِاَف ِکیِقُسی  ُهّللا  ُهَیَُنب ، : » دومرف تشگ ، يراج  مالسلا  هیلع  نیسح  ناگدید  زا  کشا  هک  يروط  هب  دش ، هدیشاپ  مالسلا  هیلع  ماما  بلق 

هچ رتخد  نیا  مدیسرپ : تفگ  لاله  .تسا  نم  هاگهانپ  لیکو و  وا  هک  دنک  باریـس  ار  وت  دنوادخ  يا  هنـشت  مناد  یم  مرتخد  ِیلیِکَو »
.(1) دوب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلاس  هس  رتخد  هیقر  وا  دنتفگ : تشاد ؟ یتبسن  هچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  دوب و  یسک 

َْمل ْنِا  ُمْوَق  ای  : » دومرف ملاظ  موق  هب  باطخ  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  شرغصا  یلع  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  هدمآ  لتاقم  رد 
وا ایآ  دـینک  محر  كدوک  نیا  هب  دـینک  یمن  محر  نم  هب  رگا  موق  يا  ًاشَطَع » یّظَلَتَی  َفیَک  ُهَنوَرَت  اّما  َلْفِّطلا  اذـه  اوُمَحْراَف  ینوُمَحْرَت 

؟(2) دنک یم  هتسب  زاب و  ار  ناهد  یگنشت  ترارح  تّدش  زا  هنوگچ  هک  دینیب  یمن  ار 

هبعـش هس  ریت  فده  ار  وا  كزان  يولگ  يدسا  لهاک  نب  هلمرح  دعـس ، رمع  هراشا  هب  دوب  هدـشن  مامت  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  زونه 
نایرـش ات  پچ  نایرـش  زا  ِنُذُالا » َیِلا  ِنُذُالا  َنِم  وَا  ِدـیِرَولا  َیِلا  ِدـیِرَولا  َنِم  ُلفِّطلا  َحـِبُذَف  : » درک تباـصا  ولگ  هب  ریت  هک  داد  رارق  شا 

.(3) دیدرگ حبذ  وا  شوگ  ات  شوگ  زا  ای  دش و  هدیرب  رغصا  یلع  تسار 

دمآ ردپ  دزن  دناسر  تکاله  هب  ار  نمـشد  زا  يدادـعت  تفر و  نادـیم  هب  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  هک  یتقو  تسا  هدـمآ  لتاقم  رد  زین 
ملد بوبحم  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دـشک .) یم  ارم  دراد ، یگنـشت  اباب  درک  ضرع  « ) ...ِینَلَتَق ُشَطَْعلا  َِتبَأ  اَی  َلاَق  : » درک ضرع 

درک دهاوخ  باریس  ار  وت  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يدوز  هب  نک  ربص 
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.(1) دش یهاوخن  هنشت  زگره  نآ  زا  دعب  هک 

َنِم ًَهبرَـش  ِینِقـساَف  ِیلتَق  نِم  َُّدبال  َناک  اِذا  : » دندومرف رمـش  هب  باطخ  ناشتداهـش  تاظحل  نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوخ 
یمن نامگ  وت  ایآ  بارتوبا  رسپ  يا  تفگ : رمش  .نک  باریس  ارم  یبآ  هعرج  اب  يا  هتسب  رمک  نم  نتشک  هب  زیرگان  هک  نونکا  « ) ِءاملا

.(2)( يدرگ باریس  وا  تسد  هب  ات  نک  ربص  دهد ، یم  شناتسود  هب  بآ  نآ  زا  تسا و  رثوک  ضوح  یقاس  تردپ  هک  ینک 

هب دـنگوس  « ) ٍهَّصُغ َدـَعب  ًهَّصُغ  َتوَملا  َقوُذَـت  یتَح  ِءاملا  َنِم  ًهَدِـحاو  ًهَرطَق  َتقُذ  ِهّللا ال  َو  : » تفگ نولعم  نآ  هدـمآ ، رگید  لـقن  رد  و 
.(3)( یشچب یتخس  لامک  اب  هعرج  هب  هعرج  ار  گرم  ات  یشچن  ار  بآ  زا  هرطق  کی  ادخ 

تواقش هزادنا  هچ  ات  اهنآ  هک  دناسرب  ناگمه  هب  هک  دوب ، نیملاظ  یفرعم  يارب  همه  نمشد ، زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ياهاضاقت  نیا  هتبلا 
.دنتسه مولظم  هزادنا  هچ  ات  ناشتیب  لها  ناشدوخ و  دنراد و 

هللا لجع  نامز  ماما  .نداد  رارق  نادنزرف  نانز و  لباقم  رد  ندرک و  هزین  رب  ندـب و  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  رـس  ندرک  ادـج  ب )
رد و  تفر .) هزین  يالاب  هک  ییاهرس  رب  مالس  « ) ِتالاَشُْملا ِسوُءُّرلا  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » دنیامرف یم  هیحان  ترایز  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 

(. تفر هزین  يالاب  هک  يرس  رب  مالس  « ) ِعُوفْرَْملا ِْسأَّرلا  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » دنیامرف یم  ترایز  زا  رگید  ییاج 

 . مالسلا هیلع  ترضح  كرابم  ندب  رب  اه  بسا  نتخات  ج )

ِْنیَسُْحِلل ُبِدَْتنَی  ْنَم  : » درک مالعا  دوخ  هاپس  نایم  رد  دعـس  رمع  مالـسلا ،  هیلع  ترـضح  نتـشک  زا  دعب  تسا ، هدمآ  البرک  خیرات  رد 
(4)« ُهَرْدَص ُهَرْهَظ َو  َْلیَْخلا  ُئِطاُویَف  مالسلا  هیلع 

نیـسح ندب  رب  دندش و  بلطواد  رفن  هد  دزاتب ؟ بسا  وا  هنیـس  تشپ و  رب  دوش و  بلطواد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دروم  رد  هک  تسیک  )
(. دنتسکش مهرد  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تشپ  هنیس و  ياهناوختسا  هک  يا  هنوگ  هب  دنتخات ، مالسلا  هیلع 

.ناشباحصا مالسلا و  هیلع  ترضح  تیب  لها  مایخ  ندز  شتآ  د )

.رتشگنا رطاخب  مالسلا  هیلع  ترضح  ناتشگنا  ندیرب  ه )

53 ص :
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سابل هک  ییاهندب  رب  مالـس  « ) ِهَبِیلَّسلا ِناَْدبَْألا  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » دیامرف یم  هیحان  تایز  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نمـشد : يرگتراغ  و )
رد هک  ییاه  ندـب  رب  مالـس  « ) ِتاَوَلَْفلا ِیف  َنِیلَّدَـجُْملا  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » دـیامرف یم  ترایز  زا  رگید  ییاـج  رد  و  دـش .) تراـغ  ناـشیاه 

گنج هب  ایند  رطاخب  هک  محر  یب  نانمشد  دندیسر  تداهش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یتقو  داتفا .) اه  كاخ  يور  رب  اه  نابایب 
هب هقرغ  رکیپ  هدرب و  امغی  هب  ار  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  سابل  یّتح  دنتخادرپ ، يرگتراغ  هب  دندوب ، هدمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

.دوبر ار  شریشمش  قلخ  نب  عیمج  .درب  ار  مولظم  نآ  هرز  دعـس  رمع  .دنتـشاذگ  البرک  مرگ  كاخ  يور  هنهرب  ار  راوگرزب  نآ  نوخ 
اُولَعَج یَّتَح  : » دنا هتشون  هک  اجنآ  ات  دندوبر  دوب ، هچنآ  .دنتخادرپ  تراغ  هب  هنایـشحو  دندرک و  هلمح  اه  همیخ  هب  هورگ  هورگ  سپس 

(1)« اَهِرْهَظ یَلَع  ِهَأْرَْملا  َهَفَْحِلم  َنوُعِزَْتنَی 

لجع نامز  ماما  دندرب .) دندیشک و  دوب ، هتـسب  شرمک  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تّوبن  نادناخ  زا  ییوناب  هک  ار  يرداچ  یّتح  )
و تشادن .) يروای  رای و  هک  یمولظم  رب  مالس  « ) ٍرِصاَن اَِلب  ِمُولْظَْملا  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » دیامرف یم  هیحان  تایز  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 
هک سک  نآ  رب  مالـس  « ) ُهُمَد ِْملُّظلِاب  َقیِرُأ  ْنَم  یَلَع  ُماَـلَّسلا  ُُهتَمْرُح ، ْتَِکتُه  ْنَم  یَلَع  ُماَـلَّسلا  : » دـیامرف یم  تراـیز  زا  رگید  ییاـج  رد 

(. دش هتخیر  متس  هب  وا  نوخ  هک  یسک  نآ  رب  مالس  دش ، هتسکش  وا  میرح 
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(. اه هیرگ  اه و  کشا  هتشک  اه و  تبیصم  اه و  مغ  ریسا  رب  مالس  « ) ِتاَرَبَعْلا ِلیِتَق  ِتاَبُرُکْلا َو  ِریِسَأ  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » مجنپ زارف  - 5

هراشا

هب تابرک »  » و هودنا ، مغ و  ینعم  برَک »  » عمج تابرک »  » .دشاب هتفرگ  رارق  يرگید  تراسا  دنب و  رد  هک  دـنیوگ  یم  یـسک  هب  ریـسا 
هیلع ترضح  اه  هّصغ  اه و  مغ  هتشادن ، هودنا  مغ و  کی  مالسلا  هیلع  ترضح  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  .تسا  اه  هودنا  اه و  مغ  ینعم 

رد هچنانچ  تشادن  یـضارتعا  هنوگ  چـیه  دوب و  اه  مغ  اه و  هودـنا  نآ  مامت  میلـست  ریـسا ، کی  دـننام  دوب و  هدرک  هطاحا  ار  مالـسلا 
َثاَیِغ اَی  َكاوِس  َهِلاال  ِّبَر ، ای  َِکئاضَق  یلَع  ًاْربَص  : » درک ضرع  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  دوب  رو  هطوغ  دوخ  نوخ  رد  هک  هظحل  نیرخآ 

(1)« ...َُهل َثایِغال  ْنَم  َثایِغ  ای  َکِمْکُح  یلَع  ًاْربَص  َكُْریَغ  دُوبْعَم  َال  كاَوِس َو  َّبَر  ِیل  اَم  َنِیثیِغَتْسُْملا 

يدوبعم رایتخا و  بحاص  چیه  ناهاوخدایرف  سردایرف  يا  تسین  وت  زج  یّقح  دوبعم  چـیه  هک  يا  اراگدرورپ ! تتاریدـقت ، رب  ربص  )
( ...ناهانپ یب  سرداد  يا  تیرواد  رب  ربص  مرادن  وت  زج 

ترـضح .دروآ  یم  رد  ياپ  زا  ار  یناسنا  مادک ، ره  ّقح ، هب  هک  اه  هودـنا  اه و  مغ  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  تراسا  یگنوگچ  نایب 
هب رداق  ام  هک  دندش  لمحتم  ار  يدایز  ياه  هودنا  اه و  جنر  ناشتداهـش ، هظحل  نیرخآ  ات  یکدوک  نارود  زا  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا 

: مینک یم  يا  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  ّیلو  میتسین  اهنآ  همه  نایب 

هیلع قداص  ماـما  دوب ، تخـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يارب  رایـسب  هک  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نادـقف  مغ  فلا )
هللا یلص  ِهَّللا  ِلوُسَِرب  ََکباَصُم  ْرُکْذاَف  ٍهَبیِصُِمب  َْتبِـصُأ  اَذِإ  : » دندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تبیـصم  عجار  مالـسلا 

(2)« ًاَدبَأ ِِهْلثِِمب  اُوباَُصی  َْنل  ِِهْلثِِمب َو  اُوباَُصی  َْمل  َساَّنلا  َّنِإَف  ملسو  هلآ  هیلع و 

l ادخ لوسر  تلحر  تبیصم  نوچ  یتبیصم  زگره  مدرم  اریز  رآ ، دای  هب  ار   l ادخ لوسر  تلحر  تبیصم  دیسر ، وت  هب  یتبیصم  هاگره  )
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلحر  هودـنا  مغ و  تبیـصم و  دـید .) دـهاوخن  یتبیـصم  نانچ  مه  هاگچیه  دـنا و  هدـیدن  دوخ  هب 

همه رب  ملسو 
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.تسا ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دنزرف  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  دسرب  هچ  دوب ، گرزب  نینمؤم 

هیلع نینمؤملاریما  ندرب  اهنآ  هلمج  زا  .دش  دراو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناشردپ  رب  هک  یثداوح  روآ و  جنر  لئاسم  هدـهاشم  ب )
رمع و رکبوبا و  تفالخ  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ندـش  نیـشن  هناـخ  لاـس  جـنپ  تسیب و  رکبوبا و  اـب  تعیب  يارب  مالـسلا 

.دندروآ دوجوب  ناشردپ  يارب  هک  ییاهگنج  نامثع و 

ناشردارب و مالسلا  هیلع  نسحم  ترضح  ندش  دیهش  ناشردام و  ندروخ  یلیـس  ناشردام و  هناخ  برد  ندیـشک  شتآ  هدهاشم  ج )
.دندرک لّمحت  دندید و  درک ، هتسکش  هدیمخ و  ار   h ارهز همطاف  هک  یبئاصم  نآ  همه  ناشردام و  ياه  جنر  يرامیب و 

هکنیا ًاصوصخ  دوب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  یتخـس  رایـسب  هودنا  مغ و  ًافاصنا  هک   h ارهز همطاـف  نداد  تسد  زا  تبیـصم  د )
.دوشن ربخ  اب  یسک  هک  دندرک ، يرادازع  هیرگ و  مارآ  مارآ  هتسهآ و  هتسهآ  دندومن و  نفد  ار  ناشردام  هنایفخم 

هیلع نیـسح  ماما  يارب  یگرزب  مغ  هک  رتسب  رد  ردـپ  نتفرگ  رارق  مجلم و  نبا  هلیـسوب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ندروخ  تبرـض  ه )
هب ار  مالـسلا  هیلع  ترـضحنآ  دیربب ، مزامن  لحم  هب  دیراد و  رب  ارم  دومرف : مردپ  دیوگ : یم  هیفنح  دمحم  .دش  یم  بوسحم  مالـسلا 
زا حور  دوب  کـیدزن  هک  دـندرک ، یم  هیرگ  زوـس  ناـج  يا  هنوـگ  هب  و  دنتـسیرگ ، یم  راز  راز  مدرم  .میدرک  لـمح  شزاـمن  ناـکم 
زا دعب  ام  درک : ضرع  ردپ  هب  لاح  نیا  رد  درک و  یم  هیرگ  تخـس  دش و  ردپ  هّجوتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دور ، نوریب  ناشندب 

تخس میارب  ادخ  هب  تسا ، زوس  ناج  رایسب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زور  دننام  وت  تلحر  زور  و  مینک ؟ هچ  وت 
کیدزن نم  هب  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  نیـسح  يا  دز : ادص  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .مرگنب  یلاح  نینچ  رد  ار  وت  هک  تسا  اسرف  تقاط  و 

مالسلا هیلع  نیسح  نامشچ  ياه  کشا  مالسلا  هیلع  یلع  .دش  کیدزن  دوب  هدش  کشا  زا  رپ  شنامشچ  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  نک ،
مناج رـسپ  ...ِربَّصلِاب » َکَبلَق  ُهّللا  ََطبَر  دَـق  َّیَُنب  اـی  : » دومرف تشاذـگ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  بلق  يور  رب  ار  شتـسد  درک و  كاـپ  ار 
نکن هیرگ  شاـب  مارآ  دـیامرف ، تیاـنع  تردارب  وت و  هب  ار  شاداـپ  نیرتگرزب  دـشخب و  ناوت  تماقتـسا  ربـص و  اـب  ار  تبلق  دـنوادخ 

.(1) دهد یم  رجا  وت  هب  میظع ، تبیصم  نیا  لابق  رد  دنوادخ 

..ناشیا هنایفخم  نفد  لسغ و  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ناشراوگرزب  ردپ  تداهش  مغ  ز )

ماما یتقو  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالسلا ،  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ناشردارب  ندش  مومسم  مغ  ح )
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ارچ مردارب  دومرف  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تسیرگ  دومن ، هدـهاشم  ار  ردارب  لاـح  عضو  دـمآ و  ردارب  نیلاـب  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ماما .دـندومن  ردارب  یب  ارم  .منیب  یم  مومـسم  ار  وت  هکیلاح  رد  منکن  هیرگ  هنوگچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ینک ؟ یم  هیرگ 
اجنیا رد  ...و  اود  ریـش و  بآ ، زا  مهاوخب  هچنآ  لاح  نیع  رد  دـندرک ، مومـسم  رهز  اـب  ارم  هچرگ  مردارب  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح 
َْفلَأ َنُوثاََلث  َْکَیلِإ  ُِفلَدْزَی  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  اَی  َکِمْوَیَک  َمْوَی  َال   » ّیلو دنتـسه  عمج  نم  دزن  مناگتـسب  نارهاوخ و  ناردارب و  تسا و  هدامآ 

« َکِمَد ِکْفَس  َِکْلتَق َو  یَلَع  َنوُعِمَتْجَیَف  ِماَلْسِْإلا  َنیِد  َنُولِحَْتنَی  ملـسو َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  اَنِّدَج  ِهَّمُأ  ْنِم  ْمُهَّنَأ  َنوُعَّدَی  ٍلُجَر 
دـنمان و یم  اـم  ّدـج  تّما  زا  ار  دوخ  هک  رفن  رازه  یـس  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبعابأ  يا  تسین  وت  تداهـش  زور  یتخـس  هب  يزور  چـیه 

نز دننک و  یم  کته  ار  وت  تمرح  اهنآ  دنیامن  یم  مادقا  وت ، نوخ  نتخیر  وت و  نتشک  هب  هدرک و  هرصاحم  ار  وت  دنناد  یم  ناملـسم 
یگنوگچ مردارب  .ددرگ  اور  هّیما  ینب  رب  ادـخ  تنعل  ماگنه  نیا  رد  دـنرب ، یم  تراغ  هب  ار  وت  لاوما  دـنیامن و  یم  ریـسا  ار  وت  هچب  و 

زا زیچ  همه  ِراَِحْبلا » ِیف  ُناَتیِْحلا  ِتاَوَلَْفلا َو  ِیف  ُشوُحُْولا  یَّتَح  ْیَـش ٍء  ُّلُک  َْکیَلَع  یِْکبَی  َو  : » هک تسا  زوس  ناج  يردق  هب  وت  تداهش 
.(1) دنزیرب کشا  وت  زوسناج  تبیصم  يارب  ایرد  رد  نایهام  یئارحص و  تاناویح  یّتح  دننک ، هیرگ  وت  رب  نیمز  نامسآ و 

هللا یلص  مرکا  لوسر  ناشّدج  ربق  رانک  ناشیا ، نفد  زا  تعنامم  مالسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ناشردارب  تداهش  هودنا  مغ و  ط )
هیلع نسح  ماما  هزانج  دنتـشاذگن ، هک  ناشناتـسدمه  ناورم و  هشیاع و  طسوت  ناـشرّهطم  ندـب  ندرک  ناراـب  ریت  ملـسو و  هلآ  هیلع و 

ار مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ندرک  نفد  هشیاع  دوش ، نفد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناشراوگرزب  ّدج  ربق  رانک  مالـسلا 
ربق رانک  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دش ، انب  هک  یتقو  .تسناد  یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  یمارتحا  یب  ناشَدج  دزن 

ُکَتُْهی ِیْتَیب َو  ِیف  ُنَفُْدی  َال  ُهَّنِإَف  ِیْتَیب  ْنَع  ْمُکَْنبا  اوَُّحن  : » تفگ داتـسیا و  دمآ و  اجنآ  هب  دش و  رتسا  رب  راوس  هشیاع  دننک ، نفد  شّدـج 
هدـیرد ربمایپ  باجح  دـیابن  دوش و  نفد  يزیچ  اجنیا  رد  دـیابن  هک  دـیرب  نوریب  نم  هناخ  زا  ار  دوخ  دـنزرف  ُُهباَـجِح » ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع 

.(2) ددرگ

نـسح ماما  هزانج  دنک : یم  لقن  بقانم  بحاص  زا  یمق  ثّدحم  دوش : نفد  شّدج  رانک  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هزانج  تشاذـگ  هن  و 
.دندروآ نوریب  نآ  زا  ریت  هبوچ  داتفه  نفد  ماگنه  دندرک و  نارابریت  ار  مالسلا  هیلع 
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ار ناشردارب  ندب  دنراذگن ، هک  نیا  زا  رتگرزب  یمغ  مادک  دوش ، یمن  بوسحم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  هودنا  مغ و  اهنیا  ایآ 
!!؟ دننک ناراب  ریت  ار  ناشردارب  ندب  هک  نیا  زا  رتالاب  مغ  مادک  دننک ، نفد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رانک 

 . مالسلا هیلع  لیقع  نب  ملسم  مالسلا ،  هیلع  ماما  ریفس  نتشک  توعد و  هب  نایفوک  ندرک  تشپ  هودنا  مغ و  ي )

ترابع اهنآ  زا  یضعب  تسین  شرامش  لباق  دش ، دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  رگید  زا  دعب  یکی  هک  البرک  ياه  هودنا  مغ و  ل )
نتسب مالسلا و  هیلع  ترضح  ندرک  هرخسم  هظعوم و  هب  اهنآ  یهّجوت  یب  دعس و  رمع  رکشل  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  هظعوم  زا  تسا 

، هللادـبع سابع ، ناشناردارب  تداهـش  رغـصا ، یلع  تداهـش  ربکا ، یلع  تداهـش  شنارای و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  يور  رب  بآ 
ترضح هک  دوب  ییاه  هودنا  زا  همه  همه و  ...و  مالسلا  مهیلع  ناشباحصا  تداهش  مساق و  تداهـش  هللادبع ، تداهـش  نامثع ، رفعج ،

.تسا یفاک  ناسنا  کی  ندروآ  رد  ياپ  زا  يارب  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  دوب ، هدرک  هطاحا  ار  مالسلا  هیلع 

تداهش هک  ارچ  اه  هیرگ  اه و  کشا  هتـشک  رب  مالـس  ینعی  .هیرگ  کشا و  ینعم  هب  هربع »  » عمج تاربع » ، » هدش هتـشک  ینعی  لیتَق » »
ناکم نامز و  درادن ، يزرم  دح و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  هیرگ  تسا و  هدروآ  رد  هیرگ  هب  ار  همه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

تبیـصم .درادن  کلم  سنا و  نج و  درادن ، ضیرم  ملاس و  درادن ، دب  بوخ و  درادن ، ریقف  ینغ و  درادن ، گرزب  کچوک و  درادن ،
نیسح ماما  رئاز  هک  تسا  هدمآ  اروشاع  ترایز  رد  هچنانچ  تسا  تخس  گرزب و  نیمز  نامـسآ و  لها  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

اَْنیَلَع َو َِکب  ُهَبیِـصُْملا  ِتَمُظَع  ْتَّلَج َو  ُهَّیِزَّرلا َو  ِتَمُظَع  ْدََقل  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  : » دیوگ یم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع 
هنیآ ره  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  يا  « ) ِتاَواَمَّسلا ِلْهَأ  ِعیِمَج  یَلَع  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  َُکتَبیِـصُم  ْتَمُظَع  ْتَّلَج َو  ِماَلْـسِْإلا َو  ِلْهَأ  ِعیِمَج  یَلَع 

نامسآ لها  همه  رب  اه  نامسآ  رد  وت  تبیصم  تسا  گرزب  راوگان و  هچ  تسا و  گرزب  مالـسا  لها  مامت  رب  ام و  رب  وت  تبیـصم  هک 
دزن شیگرزب  تمظع و  صخـش  ردـق  هچ  ره  دنتـسه و  نایرگ  ترـضح  تداهـش  رد  همه  تسا  گرزب  تبیـصم  نوچ  نیاربانب  اه .)

گرزب میظع و  مه  وا  تبیـصم  دـشاب ، رتشیب  کلم  نج و  مالـسلا و  مهیلع  یهلا  ءاّیلوا  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادـخ و 
موصعم ماما  دیهش و  مولظم و  صخش  نآ  هکنیا  ًاصوصخ  تسا  رتشیب  وا  نادقف  يارب  هیرگ  دشاب  رتگرزب  تبیـصم  ردقچ  ره  تسا و 

.دنتسه نایرگ  ملاع  تاقولخم  همه  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  تهج  هب  اذل  دشاب ،

ْنَم َّنُهَْنَیب َو  اَم  َّنِهِیف َو  اَم  ُْعبَّسلا َو  َنوُضَرَْألا  ُْعبَّسلا َو  ُتاَواَمَّسلا  َُهل  ْتََکب  َو   : » مالسلا هیلع  قداص  ماما 
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نامسآ دندیسر  تداهش  هب   c یلع نب  نیسح  ترضح  هک  یماگنه   ) (1)« يَُری َال  اَم  يَُری َو  اَم  اَنِّبَر َو  ِْقلَخ  ْنِم  ِراَّنلا  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  ُبَّلَقَتَی 
تشهب و اهنآ و  يور  رب  ناگدـبنج  تادوجوم و  ماـمت  دوب و  اـهنآ  نیب  اـهنآ و  رد  هچنآ  نیمز و  هناـگتفه  تاـقبط  هناـگتفه و  ياـه 

مالـسلا هیلع  ترـضح  نآ  رب  ًـالک  یئرماـن  یئرم و  تادوـجوم  هدـیرفآ و  ار  اـهنآ  اـم  راـگدرورپ  هک  ییایـشا  هیلک  هرخـالاب  خزود و 
(. دنتسیرگ

زا مالـسلا  هـیلع  مدآ   » (2){ ٍتاـِملَک ِهِّبَر  ْنـِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف  : } دوـمرف هـک  دـنوادخ  لوـق  ریـسفت  رد  هدرک  تـیاور  نـیمّثلا  ُّرُد  بحاـص 
ار مالسلا  مهیلع  همئا  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ءامسا  شرع و  قاس  مالسلا  هیلع  مدآ  درک .» تفایرد  یتاملک  شراگدرورپ 
اَی َهَمِطاَف  ِّقَِحب  ُرِطاَف  اَـی  ٍِّیلَع  ِّقَِحب  ِیلاَـع  اَـی  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  ُدـیِمَح  اَـی  ْلـُق  : » وگب هک  درک  نیقلت  نینچ  وا  هب  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  دـید و 

شکـشا درک  يراج  نابز  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ماـن  هک  یماـگنه  سپ  ُناَـسْحِْإلا » َکـْنِم  ِْنیَـسُْحلا َو  ِنَسَْحلا َو  ِّقَِحب  ُنِسُْحم 
تسکش مبلق  اهنآ  زا  نیمجنپ  ندرک  دای  ماگنه  رد  مالسلا  هیلع  لیئربج  ردارب ! يا  تفگ  تشگ و  عضاخ  مرن و  وا  بلق  دش و  يراج 

ياه تبیصم  مامت  هک  دنیب  یم  ار  یتبیصم  لحم  نیا  رد  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  وت  دنزرف  نیا  تفگ : لیئربج  دش ، يراج  مکـشا  و 
وا خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  لیئربج  تسا ؟ یتبیـصم  هچ  نآ  ردارب  يا  تفگ  مالـسلا  هیلع  مدآ  تسا ، کچوک  نآ  لباقم  رد  راـگزور 
يا و  دوش ، یمن  ادیپ  وا  يارب  يراک  کمک  روای و  چیه  یتح  سک  یب  اهنت ، بیرغ و  هنـشت ، هک  یلاح  رد  دوش  یم  هتـشک  وا  تفگ 

طلسم وا  رب  شطع  يّدح  هب  يدید  یم  روای ! یمک  زا  ياو  یگنـشت ! زا  ياو  دیوگ : یم  هک  یلاح  رد  ار  وا  وت  رگا  مالـسلا  هیلع  مدآ 
ندناشچ اهریـشمش و  اب  زج  ار  وا  خـساپ  سکچیه  و  ددرگ ، یم  لئاح  دود  دـننامه  نامـسآ  وا و  نیب  یگنـشت  زا  ایوگ  هک  دوش  یم 

دنرب یم  تراغ  هب  ار  وا  هناخ  لزنم و  مزاول  بابسا و  وا  نانمشد  دنفـسوگ و  ندش  حبذ  دننامه  ددرگ ، یم  حبذ  وا  .دهد  یمن  گرم 
ناّنم يادخ  ملع  رد  نینچ  نیا  دنشاب ، یم  هارمه  زین  ناشنانز  نانآ  اب  دننادرگ و  یم  مدرم  راظنا  رد  اهرهش ، رد  ار  شنارای  وا و  رس  و 

.(3) دندرک یم  هیرگ  دنتخیر و  یم  کشا  هدرم  هچب  ردام  دننامه  مالسلا  هیلع  لیئربج  مالسلا و  هیلع  مدآ  نآ  زا  سپ  هتفرگ ، تقبس 

ماما تداهش  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  لیئربج  مالسلا و  هیلع  مدآ  ترضح  هنوگچ  هک  میدرک  هظحالم  تیاور  نیا  رد 
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رگا دـندرک ، هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  يارب  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  مامت  .دـندرک و  هیرگ  ناـشیا  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
! مینک یم  هراشا  یضعب  هب  طقف  اذل  دوش  یم  ینالوط  رایسب  ثحب  مینک ، رکذ  ار  اهنآ  میهاوخب 

، درک دورو  البرک  نیمز  رب  مالسلا  هیلع  یسیع  هک  تسا  تیاور  رد  مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما  يارب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هیرگ 
مالسلا هیلع  یـسیع  دننایرگ ، همه  دندش و  عمج  اجنآ  رد  اهوهآ  زا  یهورگ  دید  نآ  زا  سپ  دندوب ، ناشیا  اب  نویراوح  هک  یلاح  رد 

حور يا  دندرک : لاؤس  مالـسلا  امهیلع  میرم  نب  یـسیع  زا  نویراوح  تسیرگ ، مالـسلا  هیلع  یـسیع  دنتـسشن ، زین  نویراوح  تسـشن ،
، ریخ دـنتفگ : تسا ؟ ینیمز  هچ  نیا  دـیناد  یم  ایآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یـسیع  تخادـنا ؟ هیرگ  ار  امـش  يزیچ  هچ  وا ! هملک  ادـخ و 

هیبش ، h لوتب هرهاط  نز  دازآ  نآ  دنزرف  دمحا و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  نآ  رد  هک  تسا  ینیمز  نیا  دومرف :
نینچ ياراد  اهنآ  دالوا  ءایبنا و  تنیط  تسا و  رتوبـشوخ  کشم  زا  هک  تسا  یتنیط  كاـخ  نآ  رد  دوش ، یم  نفد  هتـشک و  نم  رداـم 

هب هک  یقشع  رطاخب  دنخرچ ، یم  نیمز  نیا  رد  دننک و  یم  مّلکت  نم  اب  اهوهآ  هورگ  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  یـسیع  .دنتـسه  یتنیط 
.(1) دنرب یم  رس  هب  ّتینما  رد  نیمز  هعطق  نیا  رد  اهنآ  مرب  یم  نامگ  نم  دنراد و  كرابم  دنزرف  نیا  تبرت 

مالسلا هیلع  ترضح  تداهش  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تیمولظم  يارب  يدعتم  دراوم  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
هیلع ترـضح  تداهـش  ربخ  مالـسلا  هیلع  لیئربج  هک  ارچ  دوب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  يراذگمان  نامز  تقو و  اهنآ  هلمج  زا  تسیرگ 

.داد ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  هب  ار  مالسلا 

رد ًامیقتـسم  دندش و  دراو  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  يدـیع  زور  رد  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  هدـش : تیاور 
هدش و نیزم  گنراگنر  ياه  سابل  برع  نادنزرف  تسا و  دیع  زور  زورما  ام ! ّدج  يا  دنتفگ : ود  ره  سپـس  دنتـسشن ، ناشدج  نماد 

.میا هدمآ  امش  يوس  هب  ام  رطاخ  نیدب  تسین و  یئون  دیدج و  سابل  ام  يارب  دنا و  هدیشوپ  دیدج  سابل 

بسانم هک  یسابل  دوخ  هناخ  رد  یفرط  زا  داتفا ، هیرگ  دیزرو و  لّمأت  ود ، نآ  لاح  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یکدنا  سپ 
هللا یلـص  هللا  لوسر  سپ  دشاب ، نوزحم  برطـضم و  ناشرطاخ  اهنآ  دوبن  لیام  رگید  يوس  زا  دـید و  یمن  غارـس  ار  دـشاب  ود  نآ  اب 
هیلع لیئربج  نآ  زا  سپ  نک ! ناربج  ار  ود  نآ  یبلق  تساوخرد  اهلاراب ! تشاد ، هضرع  دـناوخ و  ار  شراـگدرورپ  ملـسو  هلآ  هیلع و 

ياه هلح  زا  يدیفس  هلح  ود  وا  اب  هک  یلاح  رد  تفای  لوزن  مالسلا 
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یسابل ود  دیریگب  تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  ود  يا  تفگ ! ود  نآ  هب  دش و  لاحشوخ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوب ، یتشهب 
ّدج يا  دنتفگ : دندید ، دیفس  ار  سابل  ود  مالسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  هک  یماگنه  هتخود ، امـش  لوط  هزادنا  هب  تردق  طایخ  هک 

ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنا ؟ هدیـشوپ  گنراگنر  ياه  سابل  برع  ياه  هچب  همه  هک  یلاح  رد  تسا ، یـسابل  هچ  نیا  ام !
كاپ ار  سفن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يا  تفگ : مالـسلا  هیلع  لیئربج  نآ  زا  سپ  .تفر  ورف  رکف  هب  ود  نآ  رما  رد  یتعاس 

نآ ياه  لد  هک  دـیامرف ، یم  مکح  نینچ  ود  نیا  رب  لجّوزع  يادـخ  گنر  هب  زیمآ  گنر  هک  ارچ  نکفیب  بولطم  هب  ار  مشچ  نک و 
يا هباتفآ  تشط و  هک  هدب  نامرف  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يا  سپ  دـنراد ، یم  تسود  هک  یگنر  ره  هب  دـینک ، داش  ار  ود 

اب وت  مزیر و  یم  بآ  سابل  ود  نیا  رب  نم  ملسو !  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  تفگ : مالسلا  هیلع  لیئربج  سپـس  .دننک  رـضاح 
نسح هلح  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نک ، يزیمآ  گنر  ار  نآ  دنهاوخ  یم  هک  یگنر  ره  هب  لامب و  ار  هماج  نیا  دوخ  تسد 

مالسلا هیلع  نسح  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپـس  دزیرب ، بآ  درک ، عورـش  لیئربج  تشاذگ ، تشط  رد  ار  مالـسلا  هیلع 
، مهاوـخ یم  ار  زبـس  گـنر  نم  تفگ : وا  يا ؟ هدرک  هدارا  تا  هلح  يارب  یگنر  هچ  وـت  نم ! مشچ  یکنخ  يا  تـفگ ! دروآ و  يور 

ربمایپ سپس  دش ، دولآ  گنر  زبس » دجربز   » دننامه ادخ  تردق  هب  دیلام  بآ  رد  ار  نآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نآ  زا  سپ 
.دیشوپ ار  نآ  وا  و  درک ، اطع  مالسلا  هیلع  نسح  هب  درک و  جراخ  ار  نآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

يور رب  بآ  مالـسلا  هیلع  لیئربج  داد  رارق  تشط  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلح  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نآ  زا  سپ 
هچ وت  نم ! مشچ  یکنخ  يا  دومرف : درک ، رظن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يوس  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تخیر ، یم  نآ 
نآ زا  سپ  ما ، هدرک  هدارا  ار  خرـس  گنر  نم  نم ، ّدـج  يا  تفگ : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يا ؟ هدرک  روظنم  تا  هلح  يارب  یگنر 

ماما هک  دیدرگ  خرس  رمحا » توقای   » دننامه زین  نآ  سپس  دیلام  یم  بآ  رد  ار  نآ  دوخ  تسد  اب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ره مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  دش و  لاحشوخ  رطاخ  نیدب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیـشوپ ، ار  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسیرگ ، هنحص  نیا  هدهاشم  اب  مالسلا  هیلع  لیئربج  نآ  زا  دعب  .دندش  هناور  ردام  يوس  هب  لاحـشوخ  ود 

سپ یتسه ؟ نوزحم  ینک و  یم  هیرگ  ارچ  دنا ، هدش  لاحـشوخ  نم  دنزرف  ود  هک  يزور  نینچ  لثم  نمردارب ! يا  درک : لاؤس  ملـسو 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  نادب  تفگ : مالسلا  هیلع  لیئربج  نک ؟ ربخ  اب  ارم  هدومن ، نایب  ار  ّتلع  هک  مهد  یم  مسق  ادخ  هب  ار  وت 
يارب يا  هراچ  چیه  درک و  رایتخا  ار  زبس  گنر  مالسلا  هیلع  نسح  دندرک ، باختنا  فلتخم  گنر  وت  دنزرف  ود  هک  نیا  ملـسو  هلآ  و 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  يارب  دوش و  یم  گنر  زبس  مس  يدایز  زا  وا  دسج  گنر  دننک و  مومـسم  ار  وا  مس  اب  هک  نیا  زج  تسین  وا 
هک نیا  زج  تسین  يا  هراچ 
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دندومن هیرگ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نآ  زا  دعب  دوش  یم  خرس  شرـس  نوخ  اب  وا  ندب  دننک و  یم  حبذ  دنـشک و  یم  ار  وا 
.(1) دندش نوزحم  رایسب  و 

، دش یم  دراو  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  هدـش : لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
.رادهگن ریگب و  ار  وا  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هب  سپس  دینابسچ ، یم  دوخ  هب  ار  وا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح 

یم مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .درک  یم  هیرگ  دیـسوب و  یم  هتـسویپ  تفرگ و  یم  ار  وا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نآ  زا  دعب 
یم ار  وت  ندـب  رب  اهریـشمش  لحم  نم  مزیزع  رـسپ  يا  دومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ینایرگ ؟ هچ  يارب  ردـپ  يا  تفگ :

(2) ...منک یم  هیرگ  مسوب و 

ود کشا  هک  یلاح  رد  دش  دراو  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب   h همطاف دندومرف : هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
هیلع نیسح  ماما  هک  داد  ربخ  ارم  مالسلا  هیلع  لیئربج  تفگ : خساپ  رد  ناشیا  دیسرپ ؟ نتـسیرگ  ّتلع  وا  زا  دید ، نازیر  ار  ردپ  مشچ 

همطاف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نآ  زا  سپ  .دش  دنلب  شا  هلان  عزج و  زین   h همطاف لاح  نیا  رد  دوش ، یم  هتشک  مالسلا 
.(3) درک ادیپ  شمارآ  نانیمطا و  زین  وا  اجنیا  رد  .دوب  دهاوخ  ماما  ناونع  هب  دنزرف  دنچ  ياراد  وا  هک  داد  ربخ  ار  مالسلا  هیلع 

، میتفرگ رارق  اونین  يوربور  هک  نیمه  سپ  میدش ، دراو  نیفـص  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هارمه  ام  دیوگ : یم  ییحی  نب  هللادبع  هدش  لقن 
رد مدش  دراو  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  نم  دیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ادخ ! ناگدنب  يا  دینک  ربص  دش ، هداد  ادن 
ود ارچ  ملسو !  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  متـشاد ! هضرع  دوب  کشا  زا  رپ  وا  مشچ  ود  هک  یلاح 
ارم دوب و  نم  دزن  مالسلا  هیلع  لیئربج  هکلب  ریخ ، دندومرف : تسا ؟ هدرک  كانبضغ  ار  امش  يدحا  ایآ  تسا ؟ کشا  زا  رپ  امـش  مشچ 

.(4) دوش یم  هتشک  تارف  رانک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  داد  ربخ 

هارمه وا  اب  نم  درک ، یم  تکرح  نیفص  يوس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دیوگ : یم  سابع  نبا  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  هیرگ 
یم ار  لـحم  نیا  اـیآ  ساـبع : نبا  يا  دومرف : دـنلب  رایـسب  يادـص  اـب  دیـسر ، تارف  طـش  راـنک  رد  اونین ، نیمز  هب  هک  یماـگنه  مدوـب 

زا سپ  مالسلا !  هیلع  نانمؤمریما  يا  مسانش ، یمن  ار  نآ  هن  متفگ : یسانش ؟
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.يدرک یم  هیرگ  نم  دننامه  هک  نیا  رگم  يدرک  یمن  رذگ  نآ  زا  یتخانش  یم  ارنآ  وت  مسانش  یم  نم  هک  روط  نآ  رگا  دومرف : نآ 
ادیپ نالیس  ناشیا  هنیس  رب  اه  کشا  دش و  رَت  شکرابم ، نساحم  هک  نیا  ات  درک  هیرگ  رایسب  مالـسلا  هیلع  یلع  دیوگ : یم  سابع  نبا 

(1) ...میدرک هیرگ  زین  ام  درک و 

ْتَّلَضْخا یَّتَح  اًلیِوَط  یَکَبَف  َلاَق   » البرک نیمزرـس  زا  روبع  ماگنه  نیفـص  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دیوگ : یم  سابع  نبا 
هنیـس رب  تفرگ و  ارف  ار  ناـشیا  نساـحم  کـشا  هکیروـط  هـب  دـندومن  ینـالوط  هـیرگ   ) (2)« ...ِهِرْدَـص یَلَع  ُعُومُّدـلا  َِتلاَـس  ُُهتَیِْحل َو 

رایـسب هاگ  نآ   ) (3)« َقاَفَأ َُّمث  اًلیِوَط  ِْهیَلَع  َیِـشُغ  ِهِهْجَِول َو  َطَقَـس  یَّتَح  ُهَعَم  اَْنیََکب  اًـلیِوَط َو  ًءاَُـکب  یََکب  َُّمث  (. » ...دـش يراـج  ناـشکرابم 
زا سپ  دـش و  شوهدـم  دـمآ و  دورف  نیمز  هب  تروص  اب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  يا  هنوگ  هب  میتسیرگ  وا  اب  زین  ام  تسیرگ و 

(. دمآ شوه  هب  یتّدم 

 : مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  دعب  مالـسلا  مهیلع  نسح  ماما  همطاف و  یلع و  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هیرگ 
رد تکرش  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  لاسکی  دیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  باحـصا  زا  بیـسم  نب  دیعس 

هایـس کیرات  بش  هراپ  دـننام  شتروص  هدـش و  عطق  شیاهتـسد  هک  مدـید  ار  يدرم  فاوط  ماگنه  هاگان  متفر ، هکم  هب  جـح  مسارم 
نامـسآ نانکاس  هچرگ  يزرمایب ، ارم  مرادن  نامگ  هک  زرمایب  ارم  هبعک  يادخ  يا  دنک : یم  اعد  نینچ  هتفرگ و  ار  هبعک  هدرپ  تسا و 

هب میدرک و  عامتجا  وا  رانک  یعمج  نم و  دیوگ : دیعس  .تسا  نیگنس  رایسب  مهانگ  اریز  دننک ، تعافش  تاقولخم  همه  نیمز و  اه و 
هیرگ وا  تسیچ !؟ تهانگ  یتسیک و  وت  يوش ، ادخ  تمحر  زا  دیما  ان  هک  تسین  هتسیاش  یـشاب ، سیلبا  وت  رگا  وت  رب  ياو  میتفگ : وا 
ماـما نارتش  ناـبراس  نم  تفگ : تسیچ ؟ نک  ناـیب  اـم  يارب  ار  دوخ  هاـنگ  متفگ  مسانـش ، یم  ار  مهاـنگ  مدوخ و  نم  تفگ : درک و 

(4) راولش دنب  هک  مدوب  هتفای  عالطا  نم  میدمآ ، قارع  يوس  هب  هنیدم  زا  ترضح  نآ  هارمه  مدوب ، مالسلا  هیلع  نیسح 

دنب نآ  يزور  هک  مدرک  یم  وزرآ  تسا ، تمیقنارگ  مالسلا  هیلع  ترضح 
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.دوب هدیسر  هنیدم  هب 

نیعبرا ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 330زکرم  هحفص 78 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14216/AKS BARNAMEH/#content_note_63_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14216/AKS BARNAMEH/#content_note_63_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14216/AKS BARNAMEH/#content_note_63_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14216/AKS BARNAMEH/#content_note_63_4
http://www.ghaemiyeh.com


ار دوـخ  نم  . (1) دمآ شیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  نایرج  میدیـسر و  ـالبرک  هب  هکنیا  اـت  دـسرب  نم  تسد  هب  تمیقنارگ 
متفرگ میمصت  دش  هریچ  نم  رب  تواقش  سفن و  ياوه  متفای ، ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدیرب  رـس  رکیپ  هکنیا  ات  مدوب ، هدرک  ناهنپ 

، تسا هدروخ  رایسب  هرگ  یتمیق  دنب  نآ  متفایرد  هدرک  ادیپ  ار  دنب  نآ  متسد  اب  مروآ ، نوریب  ترضح  نآ  راولـش  زا  ار  یتمیق  دنب  نآ 
، تفرگ مکحم  ار  سابل  زا  تمـسق  نآ  درک و  تکرح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسار  تسد  هاگان  مدوشگ  ار  اه  هرگ  نآ  زا  یکی 

تسد منک و  ادیپ  يا  هلیسو  ات  تشاد  نآ  رب  ارم  نم ، ثیبخ  سفن  ياوه  متسناوتن  منک ، در  ار  وا  تسد  متساوخ  متشاد ، ناوت  هچ  ره 
ات مدرک  زارد  ار  متـسد  مدرک ، عطق  ار  وا  تسار  تسد  متفای و  يا  هتـسکش  ریـشمش  میامن ، عطق  چم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ 
نآ پچ  تسد  تفرگ ، مکحم  ار  ساـبل  زا  تمـسق  نآ  درک و  تکرح  مالـسلا  هیلع  ماـما  پچ  تـسد  هاـگان  میاـشگب ، ار  دـنب  هرگ 

نوگرگد اوه  دیزرل و  نیمز  مدید  ناهگان  مدروآ ، نوریب  ار  دـنب  هک  مدرب  تسد  هاگنآ  مدـیرب ، چـم  زا  زین  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
اَم َكُولَتَق َو  َّیَُنب  اَی  ْهاَبیِرَغ  اَو  ْهاَْنیَـسُح  اَو  ْهاَحِیبَذ  اَو  ْهَالُوتْقَم  اَو  ْهاَْـنبا  اَو  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  زوسناـج  هیرگ  یـصخش  مدینـش ، دـش 

بل اب  ار  وت  مرـسپ  بیرغ ، يا  ناج ، نیـسح  ياو  هدیربرـس ، هتـشک و  نیا  زا  ياو  مدـنزرف ! هآ  « ) َكوُعَنَم ِءاَْملا  ِبْرُـش  ْنِم  َكُوفَرَع َو 
رایسب تیعمج  اب  نز  کی  اب  ار  رفن  هس  هاگان  متخادنا ، اه  هتشک  نیب  ار  دوخ  نم  ماگنه  نیا  رد  دنتخانشن .) ار  تماقم  دنتشک و  هنـشت 

، دندوب مالسلا  مهیلع  نسح  همطاف و  یلع و  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اهنآ  دندوب ، هدرک  رپ  ار  اج  همه  ناگتـشرف  و  مدید ،
َکَهْجَو ُهَّللا  َدَّوَس  : » دومرف نم  هب  دید و  ارم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگان  دنتفگ ، یم  یبلطم  دندرک و  یم  هیرگ  اهنآ 

رد ار  وت  يور  ادخ  نابراس  يا  « ) اَنَءاَمِد َکَفَـس  ْنَم  ِبْزِح  ِیف  َکَلَعَج  َْکیَلْجِر َو  َْکیَدَـی َو  ُهَّللا  َعَطَق  ِهَرِخْآلا َو  اَْینُّدـلا َو  ِیف  ُلاَّمَج  اَی 
زونه دـنتخیر .) ار  ام  نوخ  هک  دـهد  رارق  یهورگ  نآ  فیدر  رد  ار  وت  دـیامن و  عطق  ارت  ياـهاپ  تسد و  دـنک ! هایـس  ترخآ  اـیند و 

هایس کیرات  بش  هراپ  نوچمه  ما  هرهچ  دش و  کشخ  میاهتسد  هک  دوب  هدشن  مامت  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  نیرفن 
زگره هک  مناد  یم  دنک و  فطل  نم  هب  مهاوخ  یم  ادخ  زا  ما و  هدـمآ  ادـخ  هناخ  رانک  نونکا  مدـش ، راتفرگ  عضو  نیا  هب  دـیدرگ و 

.(2) درک تنعل  ار  وا  دینش  ار  عوضوم  نیا  سک  ره  نارضاح و  دزرمآ ، یمن  ارم  ادخ 

64 ص :
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.دوب هدومن  ناهنپ  ار  دوخ  دوب و  هتفر  نوریب  البرک  زا  اروشاع  رد  و 
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رباج تفگ : ار  دوخ  نایرج  درک و  تاقالم  هنیدـم  رازاب  رد  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  اـب  صخـش  نیا  هدـمآ : تاـیاور  زا  یـضعب  رد 
.داب وت  رب  اه  ناسنا  همه  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل  تفگ  وا  هب  و  درک ، یم  هیرگ  هدرم  هچب  ردام  لثم  هک  دش  بلقنم  نانچنآ 

کـشا هک  یلاح  رد  تسیرگ و  یم  درک و  یم  دای  البرک  بئاصم  زا  هراومه  دوخ ، رمع  لاس  لوط 35  رد  مالسلا  مهیلع  داجس  ماما 
(1)« ًاناَشْطَع ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْنبا  َِلُتق  ًاِعئاَج  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْنبا  َِلُتق  : » دومرف یم  تخیر  یم 

(. دنتشک هنشت  هنسرگ و  ار  ادخ  لوسر  دنزرف  مالسلا  هیلع  نیسح  )

هیلع رقابدمحم  ماما  روضح  رد  دمآ و  یم  رعاش  تیّمک  دندرک ، یم  هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
: دیسر تیب  نیا  هب  یتقو  دناوخ  یم  يا  هدیصق  مالسلا 

« ِماغَط ٍهَُّما َو  ِءاغْوَغ  َْنَیب  ُمُْهنِم  َرِدوُغ  ِّفَّطلِاب  ٌلیتَق  «َو 

هک تسه  يزیچ  ناـمه  وت  يارب  ّیلو  میداد ، یم  وت  هب  دوـب  یلاـم  اـم  دزن  رگا  تیمک  يا  دوـمرف : تسیرگ و  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
تیب لها  ام  زا  هک  یمادام  دوب  یهاوخ  سدقلا  حور  دییأت  دروم  هشیمه  دومرف : تباث  نب  ناسح  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

.(2) ینک یم  تیامح  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هیلع نیسح  ماما  تبیـصم  رد  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  داد و  یم  لیکـشت  يرادازع  هسلج  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.دندرک یم  هیرگ  مالسلا 

یم هریچ  وا  رب  لالم  هودنا و  دش و  یمن  هدـید  نادـنخ  نامداش و  مردـپ  رگید  مرحم ، هام  زاغآ  رد  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
دوب يزور  نینچ  « ) ُْنیَسُْحلا ِهِیف  َِلُتق  يِذَّلا  ُمْوَْیلا  َوُه  : » دومرف یم  دوب و  شا  هیرگ  تبیـصم و  زور  زور ، نآ  هک  اروشاع  زور  ات  تشگ 

.(3)( دش هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  هک 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  هیرگ  يرادازع و 

تفریذپ و یم  روضح  هب  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  يراوگوس  مایا  رد  ار  رعاش  یعازخ  یلع  نب  لبعد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
مغ و ياهزور  رد  تساوخ  یم  يو  زا  تفگ و  یم  دـمآ ، شوخ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تیب  لها  هدـنهد  يرای  ناونع  هب  وا  هب 

هاگنآ .دیارسب  هیثرم  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  شیوخ  ّدج  بیاصم  دروم  رد  اروشاع –  ینعی  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تیب  لها  هودنا 
: دیوگ یم  لبعد 

65 ص :
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« تاَُرف ِّطَِشب  ًاناَشْطَع  َتاَم  ْدَق  ًالَّدَُجم َو  َْنیَسُْحلا  ِْتلِخ  َْول  ُمِطاَف  «َأ 

هداد ناج  تارف  دور  رانک  رد  هنـشت  بل  اب  هک  یلاح  رد  هداتفا ، نیمز  رب  هک  يدـید  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شاـک  ! h همطاف يا  )
(. تسا

كانزوس ینالوط و  هدیصق  هب  مه  لبعد  .دنریگ  رارق  نآ  تشپ  هداوناخ  ياضعا  ات  دشک ، یم  يا  هدرپ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هاگنآ 
راب دنچ  روش  رپ  يراوگوس  هیرگ و  رثا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  يروط  هب  دش ، یم  دنلب  هدرپ  تشپ  نانز  يادص  داد ، یم  همادا  دوخ 

.(1) دندش یم  شوهدم 

ِْنئَلَف : » تسا هدـمآ  هیحان  ترایز  رد  هچنانچ  دـنزیر ، یم  کشا  ناشّدـج  تبیـصم  رد  مه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 
َکََّنبُدـْنَأَلَف ًابِـصاَنُم ، َهَواَدَْـعلا  ََکل  َبَصَن  ْنَِمل  َو  ًابِراَُحم ، ََکبَراَح  ْنَِمل  ْنُکَأ  َْمل  َو  ُروُدـْقَْملا ، َكِرْـصَن  ْنَع  ِینَقاَع  َو  ُروُهُّدـلا ، ِیْنتَرَّخَأ 

ِباَصُْملا َو ِهَعْوَِلب  َتُومَأ  یَّتَح  ًافُّهَلَت ، َكاَهَد َو  اَم  یَلَع  ًافُّسَأَت  َْکیَلَع َو  ًهَرْـسَح  ًامَد ، ِعُومُّدـلا  َلَدـَب  َْکیَلَع  َّنَیِْکبَأـَل  َو  ًءاَـسَم ، ًاـحاَبَص َو 
تنانمشد اب  ات  مدوبن  البرک  رد  هتـشادزاب و  وت  يرای  زا  ارم  یهلا  ریدقت  هتخادنا و  ریخأت  هب  ارم  راگزور ، هک  نونکا  « ) ِباَِیتْکِالا ِهَّصُغ 

کشا ياج  هب  وت  تبیصم  رد  منک و  یم  هیرگ  وت  يارب  ماش  حبص و  منک ، ینمشد  دنداهن  ار  وت  اب  ینمشد  يانب  هک  نانآ  اب  مگنجب و 
ییاه تبیـصم  رطاخب  رگج  زوس  هودنا و  فّسأت و  رطاخب  وت و  رب  سوسفا  ترـسح و  يور  زا  منک و  یم  يراج  نوخ  مناگدـید ، زا 

(. مریمب ناوارف  هودنا  مغو و  گرزب  تبیصم  نیا  رثا  رد  هکنیا  ات  دش  دراو  وت  رب  هک 

ُمِْهیَلَع ْتََکب  امَف  : } هیآ ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسیرگ ، مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  تداهـش  رب  نیمز  نامـسآ و 
(2){ َنیِرَْظنُم اُوناک  ام  ُضْرَْألا َو  ُءامَّسلا َو 

َهَمَـسَّنلا َأََرب  َهَّبَْحلا َو  َقَلَف  يِذَّلا  َو  : » دندومرف دـنتفای ،» تلهم  باذـع ) لوزن  تقو  رد   ) هن و  تسیرگ ، اهنآ  رب  نیمز  نامـسآ و  هن  سپ  » 
(3)« ُضْرَْألا ُءاَمَّسلا َو  ِْهیَلَع  َّنَیِْکبََتل  اَذَه َو  َّنَلَتُْقَیل 

وا رب  نیمز  نامسآ و  تشک و  دنهاوخ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  نیا  هتبلا  هدیرفآ  ار  هدنب  هتفاکش و  ار  هناد  هک  یـسک  هب  مسق  )
(. دنیرگ یم 

َیلِإ ُهَْدنِع  َنوُْکبَی  ٍکَلَم  ِفَالآ  َهََعبْرَأ  َّنِإَف  ِْنیَسُْحلا  َْربَق  ِینْعَی  ُهَنُوتْأَت  َال  ْمَُکل  اَم   : » مالسلا هیلع  قداص  ماما 

66 ص :
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زور ات  هتـشرف  رازه  راـهچ  هکنآ  هچ  دـیور  یمن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربق  تراـیز  هب  هک  دوش  یم  هچ  ار  امـش   ) (1)« ِهَماَیِْقلا ِمْوَی 
(. دنیرگ یم  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  هدوب و  رضاح  بانج  نآ  ربق  رس  رب  تمایق 

ًاْربُغ ًاثْعُـش  ٍکَـلَم  ِفاـَلآ  َهََعبْرَأ  مالـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِْربَِقب  َلَّکَو  َهَّللا  َّنِإ  : » هدـمآ نینچ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  رگید  تیاور  رد 
َُعلْطَی یَّتَح  ُهَنوُْکبَی  ْلَزَی  ْمَلَف  ٍکَلَم  ِفَالآ  ُهََعبْرَأ  َدِعَص  ٍکَلَم َو  ِفَالآ  ُهََعبْرَأ  َطَبَه  َْتلاَز  اَذِإَف  ِسْمَّشلا  ِلاَوَز  َیلِإ  ِرْجَْفلا  ِعُولُط  ْنِم  ُهَنوُْکبَی 

(2)« ُرْجَْفلا

هدّیلوژ و یگلمج  هک  هداد  رارق  لکوم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  ربق  رب  ار  هتـشرف  رازه  راهچ  دـنوادخ  )
ورف نیمز  هب  رگید  هتـشرف  رازه  راهچ  دوش  یم  رهظ  یتقو  دـنیرگ  یم  باـنج  نآ  رب  باـتفآ  لاوز  اـت  حبـص  عولط  زا  هدوب و  نیگمغ 

(. دنک عولط  حبص  ات  دنیرگ  یم  هتسویپ  هدمآ  نیمز  رب  ناگتشرف  دنور و  یم  نامسآ  هب  رفن  رازه  راهچ  نیا  هدمآ و 

نآ رب  مالـس  « ) ءاَمَّسلا ُهَِکئاَلَم  ُْهتََکب  ْنَم  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » تسا هدمآ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هسدقم  هیحان  ترایز  رد 
تهج یب  اذل  .دننایرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  تادوجوم  همه  نیاربانب  دندرک .) هیرگ  وا  رب  نامـسآ  ياه  هتـشرف  هک  یـسک 

(3)« ِهَْربَْعلا ُلِیتَق  اَنَأ  : » دننک یم  یفرعم  هنوگنیا  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسین 

(. دراد دوجو  نم  يارب  ییاه  هدننک  هیرگ  هک  متسه  يا  هتشک  نم  ینعی  )

ِتاَوَلَْفلا َو ِیف  ُشوُحُْولا  یَّتَح  ْیَـش ٍء  ُّلُک  َکـْیَلَع  یِْکبَی  َو  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  باـطخ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
تبیـصم يارب  ایرد  نایهام  یئارحـص و  تاناویح  یّتح  دـننک ، یم  هیرگ  وت  رب  نیمز  نامـسآ و  زا  زیچ  همه   ) (4)« راَِحْبلا ِیف  ُناَتیِْحلا 

(5)« ِهَْربَْعلا ُلِیتَق  اَنَأ  : » دندرک یفرعم  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  يروطنامه  نیاربانب  دنزیر .) یم  کشا  وت  زوسناج 

.دنتسه نایرگ  ترضح  تبیصم  ازع و  رد  همه  مینیب  یم  متسه .) هیرگ  هتشک  نم  )

َهَْربَع اَی  : » دندومرف مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هب  ندرک  رظن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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(1)« َّیَُنب اَی  ْمَعَن  َلاَقَف  ْهاََتبَأ  اَی  اَنَأ  َلاَقَف  ٍنِمُْؤم  ِّلُک 

نیسح ماما  نوچ  مزیزع .)! رسپ  يا  يرآ ، دومرف : مشاب ؟ یم  نم  وت  روظنم  تفگ : مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نینمؤم !! همه  کشا  يا  )
ُّطُحَی ِْهیَلَع  َءاَُکْبلا  َّنِإَف  َنوُکاَْبلا  ِْکبَْیلَف  ِْنیَسُْحلا  ِْلثِم  یَلَعَف  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  اذل  تسا ، ینمؤم  ره  کشا  مالسلا  هیلع 

(2)« َماَظِْعلا َبُونُّذلا 

(. دنک یم  وحم  ار  گرزب  ناهانگ  ترضح  نآ  رب  هیرگ  هک  ارچ  دننک ، هیرگ  ناگدننک ، هیرگ  دیاب  مالسلا  هیلع  نیسح  لثم  يارب  )

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  هجیتن 

(3)« ِهِعَزَج ْنِم  َرَثْکَأ  ُهُحَرَف  َناََکل  َُهل  ُهَّللا  َّدَعَأ  اَم  يِِرئاَز  ُمَْلعَی  َْول  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یتحاران زا  شرورس  هنیآ  ره  دوش ، هاگآ  درب  یم  ادخ  هاگـشیپ  رد  روما  نیا  ببـس  هب  هک  یـشاداپ  زا  نم  رب  هدننک  هیرگ  رئاز و  رگا  )
(. دوب دهاوخ  رتشیب  شا 

: دندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنانچ  دوش ، یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هدننک  هیرگ  لاح  لماش  ادخ  تمحر   1
(4)« ًهَقَفَش ًهَمْحَر َو  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  َنیِکاَْبلا  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َالَأ َو  »

(. دتسرف یم  دورد  ینابرهم  تمحر و  يور  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  ناگدننک  هیرگ  رب  دنوادخ  هک  دیشاب  هاگآ  )

ًهَمْحَر َُهل  ُرِفْغَتْـسَیَف  ِهیِْکبَی  ْنَم  يَرََیل  ُهَّنِإ  َو  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماـما  هیحاـن  زا  ترفغم  بلط   2
رافغتسا وا  يارب  رهم  تمحر و  يور  زا  دنیب و  یم  دنک ، یم  هیرگ  وا  يارب  هک  ار  یسک  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یتسارب   ) (5)« َُهل

(. دنک یم 

(6)« ِراَّنلا یَلَع  ُهَدَـسَج  ُْتمَّرَح  یَکاَبَت  ْوَأ  یَْکبَأ  ْوَأ  ِْهیَلَع  یََکب  ْنَم  ُهَّنَأ  ْمَلْعا  مالـسلا َو  هیلع  یَـسُوم  اَی  ُهَناَْحبُـس  َلاَـق  ، » مّنهج زا  يرود   3
هب دومناو  ای  دنایرگب و  ای  دنک  هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  سکره  هک  نادب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  يا  دومرف : ناحبـس  دـنوادخ  )

(. منک یم  مارح  شتآ  رب  ار  شندب  دنک ، ندرک ، هیرگ 
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ٌْنیَع اَّلِإ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ٌهَیِکَاب  ٍْنیَع  ُّلُک  مالـسلا  هیلع  ُهَمِطاَف  اَی  : » دومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تماـیق ، رد  ندوب  داـش   4
تمایق زور  رد  یمشچ  ره  مالـسلا  هیلع  همطاف  يا   ) (1)« ِهَّنَْجلا ِمیِعَِنب  ٌهَرِْشبَتْسُم  ٌهَکِحاض  اَهَّنِإَف  مالسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِباَصُم  یَلَع  ْتََکب 
نامداش نادنخ و  تشهب  ياه  تمعن  هلیسو  هب  هک  دشاب  هدرک  هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  تبیصم  يارب  هک  یمشچ  رگم  تسا  نایرگ 

(. دوب دهاوخ 

ِیف اَنَعَم  َناَک  اَّنِم  َبُِکتْرا  اَِمل  یََکب  اََنباَصُم َو  َرَّکَذَت  ْنَم  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  مالـسلا ،  مهیلع  ناماما  اب  ندـش  نیـشنمه   5
(2)« ِهَماَیِْقلا َمْوَی  اَِنتَجَرَد 

ام هجرد  ریظن  تمایق  يادرف  يو  هجرد  دـنک  هیرگ  هدـش  ام  قح  رد  هک  یئاه  متـس  نآ  يارب  دوش و  ام  تبیـصم  روآ  دای  هک  یـسک  )
(. دوب دهاوخ 

(3)« اَنِیف َهَْعمَّدلا  اَّلِإ  ٌباََوث  ْیَش ٍء  ِّلُِکل   : » مالسلا هیلع  قداص  ماما  ناوارف ، شاداپ  رجا و   6

((. تسین هبساحم  لباق  نآ  رجا  ) ام يارب  هیرگ  رگم  تسا  یباوث  یئیش  ره  يارب  )

َْول ُُهبُونُذ َو  َُهل  َرِفُغ  ِبَابُّذـلا  ِحاَنَج  َْلثِم  َْول  ُهاَْنیَع َو  ْتَضاَفَف  ُهَدـْنِع  اَنْرِکُذ  ْنَم  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هاـنگ ، شـشخب   7
(4)« ِرْحَْبلا َِدبَز  َْلثِم  َْتناَک 

ره دوش ، یم  هدیـشخب  شناهانگ  دـشاب ، سگم  لاب  هزادـنا  هب  هچرگ  دـیآ ، کشا  شنامـشچ  هب  دوش و  ام  زا  يدای  وا  دزن  سک  ره  )
(. دشاب ایرد  فک  هزادنا  هب  دنچ 

مالسلا هیلع  یسوم  هب  دنوادخ  هک  تسا ، هدمآ  لجّوزع  دنوادخ  اب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تاجانم  ثیدح  رد  دیهـش ، رجا   8
ِهَئاـِم ُرْجَأ  َُهل  َِبتُک  اَّلِإ َو  ًهَدِـحاَو  ًهَرْطَق  ِهِْریَغ  َءاَروُشاَـع َو  ِمْوَـی  ِیف  ِْهیَْنیَع  ُعـْمَد  َلاَـس  ٍهَأَْرما  ِوَأ  ٍلُـجَر  ْنـِم  اَـم  ِیلاَـلَج  ِیتَّزِع َو  َو  : » دوـمرف

(5)« دیِهَش

يا هرطق  هزادـنا  هب  هچرگا  دوش ، يراج  اروشاعریغ  ای  اروشاع  زور  رد  شکـشا  هک  تسین  ینز  درم و  چـیه  مسق  ملـالج  تّزع و  هب  )
(. دسیون یم  ار  دیهش  دص  شاداپ  وا  يارب  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دوش  يراج 

یلص تیب  لها  ندرک  يرای  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  دنوادخ و  دزن  ّتیبوبحم  بجوم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  هیرگ   9
ملسو هلآ  هیلع و  هللا 
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اَّلِإ َو ِهیِْکبَی  ٍكَاب  ْنِم  اَم  ِْهیَلَع َو  ْتَعَمَد  ْتََکب َو  ٍْنیَع  ْنِم  ٍهَْربَع  َال  ِهَّللا َو  َیلِإ  َّبَحَأ  ٍْنیَع  ْنِم  اَم  َو   : » مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  دوش ، یم 
(1)  « ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َلَصَو  ِْهیَلَع َو  اَهَدَعْسَأ  مالسلا َو  هیلع  َهَمِطاَف  َلَصَو  ْدَق 

یکشا زا  رت  بوبحم  یکشا  چیه  تسین و  رت  بوبحم  دیرگ  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هک  مشچ  نآ  زا  دنوادخ  دزن  یمـشچ  چیه  )
هیلع همطاف  ترـضح  دوخ ، هیرگ  ببـس  هب  هک  نیا  رگم  تسین  مولظم  نآ  رب  ینک  هی  رگ  چیه  دوش و  يراج  مولظم  نآ  رب  هک  تسین 

(. دنک یم  يرای  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مالسلا و 

ِماَرَْحلا ُمِرُْحم  ِرْهَش  ْنِم  ِرِـشاَْعلا  َمْوَی  َناک  اذا   : » مالـسلا هیلع  قداص  ماما  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  رب  هدننک  هیرگ  زا  منهج  شتآ  رارف   10
ِْنیَـسُْحلا یلع  ِهِیف  نوکبی  ُسِلْجَم  ٍْتَیب َو  لک  یف  َنوُروُدَـی  ضیبالا َو  ُرْوَِّلْبلا  ِنِم  هروراق  ْمُْهنِم  لـک  َعَم  ِءاَـمَّسلا َو  َنِم  هکئـالملا  َْتلَّزَنَت 

یکابلا ْنَع  َراَّنلا  برهتف  ِراَّنلا  َعُومُّدـلا  کلت  َنُوبِرْـضَیَف  َمَّنَهَج  ِراَن  ُبَْهلَتَف  همایقلا  َمْوَی  ناک  اذاف  َریِراَوَْقلا ،  کلت  یف  ْمُهُعُومُد  نوعمجیف 
دوخ تسد  رد  کـیره  هک  يا  هکئـالم  دـسر  یم  ارف  اروشاـع  مرحم ، هاـم  رد  هاـگره  . ) (2)« ٍخَسْرَف َْفلَأ  َنیِّتِس  ِهِریِـسَم  ِْنیَـسُْحلا  یلع 

هتخیر کشا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  نآ  رد  هک  سلجم  هناخ و  ره  هب  هدش و  لزان  نامـسآ  زا  دنراد ، یگنر  دیفـس  نیرولب  فرظ 
اه کشا  نآ  دشک  یم  هنابز  منهج  شتآ  هک  تمایق  زور  دـننک و  یم  عمج  اه  فرظ  نآ  رد  ار  اه  کشا  دنـشک و  یم  رـس  دوش  یم 

((. دوش یم  رود  ینعی  ) دنک یم  رارف  مالسلا ،  هیلع  نیسح  رب  هدننک  هیرگ  زا  خسرف  تصش  شتآ  دننز و  یم  شتآ  هب  ار 

رد مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  نیمز ، نامـسآ و  ناگدـنرپ و  سنا و  نج و  ناگتـشرف و  لثم  ملاع  تادوجوم  ریاس  اـب  ندـش  هارمه   11
ِْهیَلَع ْتَحاَن  ْنَم  ُْنبا  اَنَأ  ِءاَـمَّسلا  ُهَِکئاَـلَم  ِْهیَلَع  ْتََکب  ْنَم  ُْنبا  اـَنَأ  : » دـندومرف دـندناوخ ، دوخ  یفرعم  يارب  ماـش  رد  هک  يا  هبطخ  نمض 

(3)« ِءاَوَْهلا ِیف  ُْریَّطلا  ِضْرَْألا َو  ِیف  ُّنِْجلا 

هحون وا  رب  اوه  رد  ناگدنرپ  نیمز و  رد  نج  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم  دنتسیرگ ، وا  رب  نامسآ  هکئالم  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم  )
(. دندناوخ

ٍِّیلَع َْنب  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  اَّلِإ  اَّیِرَکَز  ِْنب  یَیْحَی  َدَْعب  ٍدَحَأ  یَلَع  ُءاَمَّسلا  ِتََکب  اَم  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
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رگم درکن  هیرگ  سکچیه  رب  مالسلا  امهیلع  ایرکز  نب  ییحی  زا  دعب  نامـسآ   ) (1)« ًامْوَی َنیَِعبْرَأ  ِْهیَلَع  ْتََکب  اَهَّنِإَف  اَـمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص 
(. درک هیرگ  وا  رب  زور  لهچ  هک  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  رب 

سنا و زا  نانمؤم  بّرقم و  هکئالم  نالوسر و  ایبنالا و  مامت  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  كراـبم  دوجو  هب  یّـسأت   12
همئا هعماج  ترایز  رد  ملـسو .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نیـسح  تیب  لـها  h و  بنیز ترـضح  مالـسلا و  مهیلع  ناماما  هب  یّـسأت  نج و 
یَلَع ِءاَُـکْبلا  ُِرتاَوَت  َو  ْمُِکئاَدـْعَأ ، ْنِم  ِهَءاَرَْبلاـِب  ْمُکِّبُِحب َو  ِءاَـمَّسلا  ُلـْهَأ  بّرقتَی  ْلـَب  : » میناوـخ یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نینمؤـملا 

امش و نانمشد  زا  يرازیب  هلیسوب  و  ملسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تیب  لها  ) امش یتسود  بح و  هلیسوب  نامـسآ  لها  هکلب  « ) ْمُِکباَصُم
(. دنیوج یم  بّرقت  دنوادخ  هب  امش  بئاصم  رب  موادم  هیرگ  هلیسوب 

.تمایق رد  گرم و  ماگنه  یلاحشوخ  حرف و   13

.ترخآ رد  یتشهب  ياه  بسا  رب  ندش  راوس  یتشهب و  ياه  هماج  ندیشوپ   14

ٍِیلَع ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْلتَِقل  ُهاَْنیَع  ْتَعَمَد  ٍنِمُْؤم  اَمُّیَأ   : » مالـسلا هیلع  داجـس  ماـما  کـشا ، هرطق  ره  يازا  هب  تشهب  رد  يرـصق  ياـطعا   15
ماما تداهـش  رطاخب  ینمؤم  هاـگره   ) (2)« ًاباَقْحَأ اَُهنُکْـسَی  ًاـفَرُغ  ِهَّنَْجلا  ِیف  اَِـهب  ُهَّللا  ُهَأََّوب  ِهِّدَـخ  یَلَع  َلیِـسَت  یَّتَح  ًهَْعمَد  مالـسلا  اـمهیلع 

رد اهتّدم  هک  دـهد  یم  وا  هب  يا  هناخ  تشهب  رد  دـنوادخ  دوش ، يراج  شا  هنوگ  رب  کشا  هکنیا  ات  دـنک  هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
(. ددرگ نکاس  نآ 

.رثوک ضوح  زا  يدنم  هرهب   16

.تسوا يارب  اهنامسآ  لها  ياعد   17

.اعد تباجا   18

.نیدلاو قوقع  هرافک   19

قداص ماما  نارادتسود  زا  یکی  يزور  : » تسا تیاور  رد  دوش ، یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناگدننک  هیرگ  لماش  ادخ  تمحر   20
رازم ترایز  هب  ایآ  یتسه ، قارع  یلاها  زا  وت  عمسم  يا  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تفر  ترضح  دزن  عمسم »  » مان هب  مالـسلا  هیلع 

ام یکیدزن  رد  متسه و  هرصب  لها  زا  روهشم  يدرم  نوچ  ریخ ، تفگ : دیشک و  یهآ  عمسم  يور ؟ یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ترـضح 
هفیلخ راداوه  وریپ و  هک  دنتسه  یناسک 
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هک مرادن  نانیمطا  نم  دنرب و  یم  رس  هب  نم  هناخ  کیدزن  رد  دنسانش و  یم  ار  امش  نانمـشد  اه و  یبصان  زا  يدایز  دادعت  دنتـسه و 
ملظ ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مریگ ، رارق  نانآ  رازآ  ّتیذا و  دروم  هک  مراد  ار  نیا  سرت  .دنهدن  شرازگ  هفیلخ  هب  ار  نایرج  اهنآ 
یب ایآ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما  یلب ! درک : ضرع  ینک ؟ یم  دای  هدش  هتشاد  اور  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  مّدج  هب  هک  ار  ییاه 

ناـنچ نم  هدـهاشم  ماـگنه  زین  ما  هداوناـخ  هک  يروـط  هب  منک  یم  یباـت  یب  هیرگ و  يرآ ، داد : خـساپ  ینک ؟ یم  مه  هیرگ  یب و  اـت 
َمِحَر :  َ دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  .دوش  یم  يراج  ناشنامـشچ  زا  کشا  دنـشک و  یم  ندروخ  اذـغ  زا  تسد  هک  دـنوش  یم  نوگرگد 

دننک و یم  یبات  یب  ام  رطاخب  هک  يوش  یم  بوسحم  یناسک  زا  وت  نادب  نیقی  هب  .داب  تنامـشچ  کشا  رب  ادخ  تمحر  َکَتَْعمَد  ُهَّللا 
دادجا تگرم  ماگنه  هک  نادب  .دنرب  یم  رس  هب  نمشد  زا  سرت  رد  ام  رطاخب  دنتسه و  کیرش  ام  مغ  اب  دنسرخ و  ام  رورس  هطساو  هب 

هک داد  دنهاوخ  یتراشب  وت  هب  دریگ و  ناسآ  وت  رب  دننک  یم  شرافس  توملا  کلم  هب  هک  دید  یهاوخ  ترـس  يالاب  ار  نم  ناکاین  و 
ریزارس مالسلا  هیلع  ماما  نامـشچ  زا  کشا  هاگنآ  .دش  دهاوخ  رت  نابرهم  وت  هب  ردام  زا  توملا  کلم  تسا و  رتالاب  ینک  رکف  هچره 

ام رب  هک  یبئاصم  لیلد  هب  ام و  هب  محرت  رطاخب  يدحا  شاب  هتشاد  هّجوت  دومرف : سپس  تسیرگ ، مالسلا  هیلع  ماما  اب  زین  عمسم  دش و 
يراج شا  هنوگ  رب  کشا  یتقو  دیامن و  یم  تمحر  ار  وا  راگدرورپ  شکـشا  ندـمآ  زا  لبق  هکنآ  رگم  دـنک  یمن  هیرگ  هدـش  دراو 

.(1)« دنک یم  شوماخ  ار  نآ  شتآ  ترارح و  دتفیب ، منهج  رد  نآ  زا  هرطق  کی  هک  یتروص  رد  دش ،
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هیلع نیسح  ماما  هک  مهد  یم  تداهش  نم  ایادخ  « ) کِّیِفَص ُنْبا  َکُّیِفَص َو  َکِّیِلَو َو  ُنْبا  َکُّیِلَو َو  ُهَّنَأ  ُدَهْـشَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  : » مشـش زارف  - 6
(. تسا وت  يوس  زا  هدیزگرب  دنزرف  وت و  يوس  زا  هدیزگرب  تسا و  وت  یّلو  دنزرف  وت و  یّلو  مالسلا 

هاگیاج مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هب  تفرعم  نم  هک  دنک  یم  مالعا  شدوخ  نداد  تداهش  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رئاز  اجنیا  رد 
ٌّرِقُم ْمُکِّقَِحب  ٌفِراَع  : » دـنک یم  مالعا  هریبک  هعماج  تراـیز  رد  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  رئاز  هچناـنچ  مراد ، مالـسلا  هیلع  ترـضح 

تیانع امش  هب  دنوادخ  هک  یلضف  هب  منک  یم  رارقا  امش و  هب  مراد  تفرعم  امش و  قح  هب  متـسه  هاگآ  فراع و  نم  ینعی  « ) مُِکلْـضَِفب
تداهـش اهنآ  همه  هب  ...ِهَّللا » ِِّیلَو  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » متفگ لاح  هب  ات  هک  هچنآ  دـیوگ  یم  دوخ  تداهـش  اب  رئاز  اجنیا  رد  و  تسا .) هدرک 

َنیذَّلا اُونَمآ  َنیذَّلا  ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا َو  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ   } تیالو هیآ  قادصم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  مهد ، یم  تداهـش  ینعی  .مهد  یم 
یناسک تسوا و  هداتسرف  ادخ و  امـش  رما  ّیلو  تسرپرـس و  هک  تسین  نیا  زج   » (1){ نوُعِکار ْمُه  َهاکَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َهـالَّصلا َو  َنوُمیُقی 

ای : } رمالا ّیلوا  هیآ  قادصم  و  دنهد .» یم  تاکز  دنعوکر  رد  هک  یلاح  رد  دنراد و  یم  اپرب  ار  زامن  هک  اهنآ  دـنا ، هدروآ  نامیا  هک 
َنُونِمُْؤت ُْمْتنُک  ْنِإ  ِلوُسَّرلا  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ْیَـش ٍء  یف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف  ْمُْکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیطَأ  َهَّللا َو  اوُعیطَأ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ 

(2){ ًالیوْأَت ُنَسْحَأ  ٌْریَخ َو  َِکلذ  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو 

تعاطا دنربمایپ ) موصعم  نانیـشناج  هک   ) ناترما نابحاص  وا و  هداتـسرف  زا  دینک و  تعاطا  ار  ادخ  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »
هب ار  نید  رد  فـالتخا   ) دـینادرگرب شلوسر  ادـخ و  هب  ار  نآ  دـیتشاد  عازن  اـیند ) اـی  نید  روما  زا   ) يزیچ هراـبرد  رگا  سپ  .دـییامن 

يارب  ) نیا دیراد ، نیسپاو  زور  ادخ و  هب  نامیا  رگا  دینادرگزاب ) ّتنس  باتک و  هب  یضاق  هطساو  هب  ار  ایند  رد  فالتخا  هیقف و  هلیسو 
.دشاب یم  تسا ،» رت  تبقاع  شوخ  رتهب و  امش )

نودـب لمع  هک  ارچ  هدرک  لوبق  ار  مالـسلا  مهیلع  ناماما  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تیالو  دوخ  تداهـش  اب  رئاز  صخـش  نیارباـنب 
ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هچنانچ  .دش  دهاوخن  بوسحم  نینمؤم  زا  صخش  تسین و  لوبق  تیالو 
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َْنیَـسُْحلا َو َنَسَْحلا َو  َهَمِطاَف َو  ًاِّیلَع َو  ُْتقَلَخ  َُکتْقَلَخ َو  یِّنِإ  ُدَّمَُحم ! اَی  دـش ...« : یحو  نم  هب  دـندومرف  دـنتفر ، جارعم  هب  هک  یبش  رد 
َنِینِمْؤُْملا َنِم  يِْدنِع  َناَک  اَهَِلبَق  ْنَمَف  َنیِضَرَْألا  ِلْهَأ  ِتاَواَمَّسلا َو  ِلْهَأ  یَلَع  ْمُکَتَیَالَو  ُتْضَرَع  يِرُون َو  ْنِم  ٍرُون  ِْخنِس  ْنِم  ِهِْدلُو  ْنِم  َهَِّمئَْألا 

ًادِحاَج ِیناَتَأ  َُّمث  ِیلاَْبلا  ِّنَّشلاَک  َریِـصَی  َعِطَْقنَی َو  یَّتَح  ِینَدَبَع  يِدِیبَع  ْنِم  ًاْدبَع  َّنَأ  َْول  ُدَّمَُحم  اَی  َنیِِرفاَْکلا  َنِم  يِْدنِع  َناَک  اَهَدَحَج  ْنَم  َو 
نیسح و نسح و  همطاف و  یلع و  وت و  نم ، ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يا   )... (1)« مُِکتَیَالَِوب َّرُِقی  یَّتَح  َُهل  ُتْرَفَغ  اَم  ْمُِکتَیَالَِول 
، متشاد هضرع  اه  نیمز  لها  اه و  نامسآ  لها  رب  ار  امـش  تیالو  مدیرفآ و  دوخ  رون  لصا  زا  ار  وا  نادنزرف  زا  مالـسلا  مهیلع  ناماما 

یلـص دمحم  يا  .دـش  نارفاک  ءزج  نم  رظن  زا  درک ، راکنا  ار  نآ  هک  ره  دـیدرگ و  نانمؤم  زا  نم  دزن  تفریذـپ ، ار  نآ  سکره  سپ 
ددرگ و هدیـسوپ  کشم  نوچمه  دوش و  هعطق  هعطق  هکنآ  ات  دنک  تدابع  ارم  ردقنآ  نم  ناگدـنب  زا  یکی  رگا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا 

(. دیامن فارتعا  رارقا و  امش  تیالو  هب  هکنآ  ات  مشخب  یمن  وا  نم  دیآ ، نم  دزن  امش  تیالو  راکنا  اب  سپس 

ماما زا  یتیاور  رد  هچنانچ  .دوش  یمن  طقاس  ناسنا  زا  تقو  چـیه  هک  تسا ، مالـسا  ياه  هیاپ  زا  تسا و  مهم  رایـسب  تیـالو  هلئـسم  و 
ِهَیَالَْولا َناَضَمَر َو  ِرْهَـش  ِمْوَص  ِْتیَْبلا َو  ِّجِح  ِهاَکَّزلا َو  ِءاَتیِإ  ِهاَلَّصلا َو  ِماَقِإ  ٍسْمَخ  یَلَع  ُماَلْـسِْإلا  َِیُنب  : » تسا هدمآ  نینچ  مالـسلا  هیلع  رقاب 

ْنُکَی َْمل  ْنَم  ُهاَکَّزلا َو  ِْهیَلَع  ْنُکَی  َْمل  ٌلاَم  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنَم  ٌهَصْخُر  ِهَیاـَلَْولا  ِیف  ْلَـعُْجی  َْمل  ٌهَصْخُر َو  اَْـهنِم  ٍَعبْرَأ  ِیف  َلـِعُجَف  ِْتیَْبلا  َلـْهَأ  اََـنل 
َلاَم َال  ْوَأ  ٍلاَم  اَذ  ْوَأ  ًاضیِرَم  ْوَأ  َناَک  ًاحیِحَص  ُهَیَالَْولا  َناَضَمَر َو  َرْهَـش  َرَْطفَأ  ًادِعاَق َو  یَّلَـص  ًاضیِرَم  َناَک  ْنَم  ٌّجَح َو  ِْهیَلَع  َْسیَلَف  ٌلاَم  ُهَْدنِع 

(2)« هَبِجاَو ٌهَمِزَال  َیِهَف  َُهل 

رد هداوناخ  ام  یتسود  ناضمر ، هام  هزور  هبعک ، هناخ  جح  تاکز ، نداد  زامن ، نتشاد  اپ  رب  تسا ، هیاپ  جنپ  رب  مالـسا  ساسا  هشیر و  )
، تسین بجاو  وا  رب  تاـکز  درادـن  لاـم  هک  یـسک  تسین ، یفیفخت  تیـالو  رد  یلو  هدـش  هداد  یفیفخت  تصخر و  نآ  ياـت  راـهچ 

یلو دنک ، یم  راطفا  ار  ناضمر  هزور  دناوخ ، یم  هتسشن  ار  زامن  تسا  رامیب  هک  یسک  تسین ، بجاو  وا  رب  جح  درادن  لام  هک  یسک 
(. دراد مزال  ار  ام  یتسود  تیالو و  رادن  ای  دشاب  اراد  رامیب ، ای  دشاب  تسردنت 

َلاَق ِهَیاـَلَْولا  ِمْوَّصلا َو  ِّجَْـحلا َو  ِهاَـکَّزلا َو  ِهاَـلَّصلا َو  یَلَع  َءاَیْـشَأ  ِهَسْمَخ  یَلَع  ُماَلْـسِْإلا  َِیُنب  : » دـندومرف نآ  هیبش  يرگید  تیاور  رد  زین  و 
اَهَّنَِأل ُلَْضفَأ  ُهَیَالَْولا  َلاَقَف  ُلَْضفَأ  َِکلَذ  ْنِم  ْیَش ٍء  ُّيَأ  ُْتلُقَف َو  ُهَراَرُز 
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(1)« نِْهیَلَع ُلِیلَّدلا  َوُه  ِیلاَْولا  َّنُهُحاَتْفِم َو 

: دومرف تسا ؟ رترب  اهنیا  مادک  متفگ : دیوگ : هرارز  .تیالو  هزور و  جح و  تاکز و  زامن و  رب  هدش ، يراذگ  هیاپ  زیچ  جنپ  رب  مالسا  )
(. تسا اهنآ  رب  ربهر  یلاو ، و  تسا ، همه  دیلک  اریز  تسا ، رترب  تیالو 

رد دـشاب و  هتـشاد  اـضق  هکنآ  نودـب  ددرگ ، یم  طـقاس  یلک  روط  هب  اـه  نز  يارب  یطیارـش  رد  اـّما  تسا ، نید  عرف  نیرتـمهم  زاـمن 
دننام نید  عورف  ریاس  ددرگ و  یم  طقاس  مه  نآ  ندناوخ  هتـسشن  زجع  تروص  رد  نآ و  ندـناوخ  هداتـسیا  يرامیب  نوچمه  یعقاوم 

هنوگچیه هک  تسا  مالسلا (2)  هیلع  تیب  لها  تیالو  هلئسم  اهنت  دنتسین ، بجاو  یصاخ  طیارش  رد  کیره  زین  هزور  تاکز و  جح و 
رد شا  هفیظو  تسا ، فّلکم  هدنز و  صخش  هک  یتقو  ات  تسا  هدشن  هداد  یطیارش  چیه  رد  سکچیه و  يارب  نآ  هب  تبـسن  یفیفخت 

هیلع رقاب  ماما  هچنانچ  درادـن  انعم  لمع  نودـب  تیالو  هک  میئامن  هّجوت  مه  هتکن  نیا  هب  دـیاب  .ددرگ و  یمن  طقاس  یبلق  رما  نیا  ربارب 
(3)« عَرَْولا ِلَمَْعلِاب َو  اَّلِإ  اَُنتَیَالَو  ُلاَُنت  اَم  ٌّوُدَع َو  اََنل  َوُهَف  ًایِصاَع  ِهَِّلل  َناَک  ْنَم  ٌِّیلَو َو  اََنل  َوُهَف  ًاعیِطُم  ِهَِّلل  َناَک  ْنَم  : » دندومرف مالسلا 

تـسد هب  عرو  اب  لمع و  اب  زج  ام  تیالو  تسام  نمـشد  دنکب  ار  ادخ  ینامرفان  سکره  تسام و  رادتـسود  دشاب  ادخ  عیطم  سکره 
.دیآ یمن 

َال ٌهَّجُح َو  ِهَّللا  یَلَع  اََنل  َال  ٌَهباَرَق َو  ِهَّللا  َْنَیب  اَنَْنَیب َو  َال  ٌهَءاََرب َو  ِهَّللا  َنِم  اَنَعَم  اَـم  ِهَّللا  َو  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  یثیدـح  رد 
اوُّرَتْغَت َال  ْمُکَْحیَو  اَُـنتَیَالَو  ُهْعَْفنَت  َْمل  ِهَِّلل  ًایِـصاَع  ْمُْکنِم  َناَـک  ْنَم  اَُـنتَیَالَو َو  ُهُعَْفنَت  ِهَِّلل  ًاـعیِطُم  ْمُْکنِم  َناَـک  ْنَمَف  ِهَعاَّطلاـِب  اَّلِإ  ِهَّللا  َیلِإ  بّرقتَن 

(4)« اوُّرَتْغَت َال  ْمُکَْحیَو 

ادخ هب  ام  تسین ، یتّجح  ادخ  رب  ار  ام  تسین و  يدنواشیوخ  ادخ  اب  ار  ام  تسین و  خزود  زا  تئارب  ادخ  فرط  زا  ام  اب  ادـخ  هب  مسق  )
راکهنگ امـش  مادـک  ره  تسا و  دـنمدوس  ار  وا  ام  تیالو  دیـشاب  ادـخ  عیطم  هک  امـش  زا  مادـک  ره  وا ، تعاطا  اب  زج  میوشن  کیدزن 

!( دیروخن بیرف  امش ، رب  ياو  دیروخن ، بیرف  امش ، رب  ياو  دهدن ، يدوس  ار  وا  ام  تیالو  دیشاب 

هارمه دوخ  اب  يزیچ  نینچ  اـم  دـنا  هدومرف  هکنیا  تسا و  یهلا  باذـع  شتآ و  زا  هئربت  یـصالخ و  ثیدـح  نیا  رد  تئارب  زا  روظنم 
ره رگید  تسا و  هدروآ  تسد  هب  ار  ادخ  باذع  زا  هئربت  مکح  رگید  تیالو  لوبق  ضحم  هب  دنکن  نامگ  یـسک  هکنیا  ینعی  میرادن 

.دوش بکترم  دناوت  یم  دهاوخب  هک  ار  یتیصعم 
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.دوب دهاوخن  دیفم  ّالإ  تسا و  دیفم  ام  يارب  مالسلا  هیلع  تیب  لها  تیالو  میشاب ، ادخ  ریسم  رد  رگا  نیاربانب 

اَنِِمئاَق ِهَْبیَغ  ِیف  اَِنتالاَُوم  یَلَع  َتاَم  ْنَم  : » دندومرف مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تیالو  لوبق  تمظع  اب  هطبار  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
رب ام  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  تبیغ  ناـمز  رد  هک  ره   ) (1)« ٍدُحُأ ٍرَْدب َو  ِءاَدَهُش  ِْلثِم  ٍدیِهَـش  ِْفلَأ  َرْجَأ  لجوّزع  ُهَّللا  ُهاَطْعَأ 
یم هعماج  ترایز  رد  دـنک .) یم  اطع  وا  هب  دـحا  ردـب و  نادیهـش  دـننام  دیهـش  رازه  شاداـپ  دـنوادخ  دریمب  اـم  یتسود  تـالاوم و 
یم زین  و  امـش .) يربهر  تماما و  تیـالو و  ضیف  زا  ناراگتـسر  دـندش  راگتـسر  دـنم و  هرهب  « ) مُِکتَیاـَلَِوب َنوُِزئاَْـفلا  َزاَـف  َو  : » میناوخ

دینادرگ ام  صوصخم  ار  امش  تیالو  « ) اَِنبُونُِذل ًهَراَّفَک  اََنل َو  ًهَیِکْزَت  اَنِسُْفنَِأل َو  ًهَراَهَط  اَنِْقلَِخل َو  ًابیِط  ْمُِکتَیَالَو  ْنِم  ِِهب  اَنَّصَخ  اَم  َو  : » میناوخ
تیالو لوبق  اب  نیاربانب  دوش .) هدیشخب  ام  ناهانگ  دوش و  ام  لماش  لماکت  ومن و  دشر و  دوش و  كاپ  ام  حور  تقلخ و  هکنیا  رطاخب 

یسک نآ  دش  دنمتداعس  « ) مُکالاَو ْنَم  َدِعَس  : » میناوخ یم  هعماج  ترایز  نامه  رد  اذل  .اهنآ  هن  میرب  یم  دوس  هک  میتسه  ام  يربهر  و 
.میوش یم  ییامنهار  یهلا  تابجاو  هب  هک  تسا  تیالو  لوبق  اب  هک  ارچ  تفریذپ .) ار  امش  تیالو  هک 

، ُلاَمْعَْألا ُلَبُْقت  َِکتَیَالَِوب  َّنَأ  ُدَهْشَأ  : » دنک یم  رارقا  ترضح  رئاز  فیرـشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رمالا  بحاص  ترـضح  ترایز  رد 
ْتَفَعاَـضَت َو  ُُهلاَوـْقَأ ، ْتَقِّدُـص  َو  ُُهلاَـمْعَأ ، ْتَِلُبق  َکـِتمامِاب  َفَرَتـْعا  َو  َکـِتَیَالَِوب ، َءاَـج  ْنَمَف  ُتاَنَـسَْحلا ، ُفَعاَُـضت  َو  ُلاَْـعفَْألا ، یَّکَُزت  َو 

ِلَبْقَی َْمل  َو  ِراَّنلا ، ِیف  ِهِرَْخنِم  یَلَع  ُهَّللا  ُهَّبَک  َكَْریَغ  َِکب  َلَْدبَتْسا  َکَتَفِْرعَم َو  َلِهَج  َکَتَیَالَو َو  ْنَع  َلَدَع  ْنَم  َو  ُُهتاَئِّیَس ، ْتَیُِحم  َو  ُُهتاَنَسَح ،
رادرک دوش  كاپ  لامعا و  ددرگ  هتفریذپ  وت  یتسود  هلیـسوب  انامه  هک  مهد  یم  یهاوگ  « ) ًانْزَو ِهَمایِْقلا  َمْوَی  َُهل  ْمُِقی  َْمل  َو  اًلَمَع ، َُهل  ُهَّللا 

شلامعا درک  فارتعا  وت  تماما  هب  تشاد و  ار  وت  تیالو  هک  ره  سپ  .دـب  ياهراک  دوش  وحم  بوخ و  ياهراک  ددرگ  ربارب  دـنچ  و 
زا دـنادرگ  ور  هک  ره  ددرگ و  وحم  شیاهیدـب  فعاضم و  شـشوخ  ياهراک  تسا و  یهاوگ  قیدـصت و  دروم  شراتفگ  هتفریذـپ و 

خزود و شتآ  رد  تروص  اب  دـنک  شنوگنرـس  ار  وا  دـنوادخ  دـنیزگرب  ار  يرگید  وت  ياجب  دسانـشن و  ار  وت  وت و  یتسود  تیالو و 
(. دنکن اپرب  تمایق  رد  وا  يارب  ینازیم  دریذپن و  وا  زا  ار  يراک  چیه 
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(. دش راگتسر  تیراوگرزب ، فطل و  ببس  هب  هک  مهد ) یم  تداهش  « )) َکِتَماَرَکِب ُزِئاَفْلا  : » متفه زارف  - 7

زاف  » هدام زا  زئاف  .درک  بایماک  راگتسر و  ار  وا  دومن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  قح  رد  هک  یمارکا  اب  دنوادخ  هک  مهد  یم  یهاوگ  ینعی 
نیـسح ماما  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ترایز  زا  زارف  نیا  .تفاـی  تسد  یبلطم  هب  دـش ، باـیماک  دـش ، زوریپ  ینعم  هب  تسا  ًازوف » زوفی 

: دشاب یم  لیذ  تایآ  لماک  قادصم  مالسلا  هیلع 

(1){ نوُِزئاْفلا ُمُه  َِکئلوُأ  ِهَّللا َو  َْدنِع  ًهَجَرَد  ُمَظْعَأ  ْمِهِسُْفنَأ  ْمِِهلاْومَِأب َو  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  اوُدَهاج  اوُرَجاه َو  اُونَمآ َو  َنیذَّلا   } 1

دنراد رتالاو  هچ  ره  یماقم  ادخ  دزن  دنا  هتخادرپ  داهج  هب  ناشناج  لام و  اب  ادـخ  هار  رد  هدرک و  ترجه  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  »
«. دنناراگتسر نامه  نانیا  و 

یعقاو دهاجم  مه  یعقاو و  نمؤم  مه  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هک  ارچ  دنـشاب ، یم  قوف  هیآ  یعقاو  قادـصم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هک دوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرآ  .دومن  ترجه  هفوک  قارع و  يوسب  هکم  زا  هکم و  يوسب  هنیدم  زا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  دوب ،
دزن شماقم  هجرد و  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دومن و  يراکادـف  شنازیزع ، شیوخ و  ناج  لاـم و  اـب  و  دوخ ، ترجه  اـب 

ِباَوَّثلا َنِم  ََکل  َنوُکَی  ْنَأ  َكَّرَـس  ْنِإ  ٍبِیبَش  َْنبا  اَی  : » دومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  .دشاب  یم  همه  زا  رتالاب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
(2)« ًامیِظَع ًازْوَف  َزُوفَأَف  ْمُهَعَم  ُْتنُک  ِینَْتَیل  ای  ُهَتْرَکَذ  اَم  یَتَم  ْلُقَف  ِْنیَسُْحلا  َعَم  َدِهُْشتْسا  ِنَِمل  اَم  َْلثِم 

ای : » دیوگب ار  هلمج  نیا  دوش ، دنم  هرهب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحصا  باوث  دننام  باوث  زا  دهاوخب  یـسک  رگا  بیبش و  نبا  يا  )
«( ًامیِظَع ًازْوَف  َزُوفَأَف  ْمُهَعَم  ُْتنُک  ِینَْتَیل 

ِتاَّنَج یف  ًهَبِّیَط  َنِکاسَم  اهیف َو  َنیِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتْحَت  ْنِم  يرْجَت  ٍتاَّنَج  ِتانِمْؤُْملا  َنینِمْؤُْملا َو  ُهَّللا  َدَعَو  : } دیامرف یم  دنوادخ  زین  2 و 
(3){ ُمیظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  ُرَبْکَأ  ِهَّللا  َنِم  ٌناوْضِر  ٍنْدَع َو 

دنهاوخ هنادواج  نآ  رد  .تسا  يراج  اهرهن  نآ  ناتخرد  ریز  زا  هک  تسا  هداد  هدـعو  ییاهغاب  نامیا  اـب  ناـنز  نادرم و  هب  دـنوادخ  »
تسا هداد  هدعو  نانآ  هب  نادواج  ياه  تشهب  رد  هزیکاپ  ییاه  هناخ  زین  و  دوب ،
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«. گرزب یبایماک  نامه  تسا  نیا  .تسا  رتگرزب  ادخ  يدونشخ  و 

(1){ نوُِزئاْفلا ُمُه  ْمُهَّنَأ  اوُرَبَص  اِمب  َمْوَْیلا  ُمُُهْتیَزَج  یِّنِإ  : } دیامرف یم  دنوادخ  زین  3 و 

شلماک قادصم  مه  هیآ  ود  نیا  رد  دنناراگتسر .» هک  دنناشیا  يرآ ، .مداد  شاداپ  اهنآ  هب  دندرک ، ربص  هکنآ  ساپ  هب  زورما  مه  نم  »
هچنانچ درک ، هشیپ  ربص  دش ، شا  هّجوتم  هک  ییاه  یتخس  مامت  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  هک  ارچ  دشاب ، یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

.(2)  « ...َکِمْکُح یلَع  ًاْربَص  ...ِّبَر  ای  َِکئاضَق  یلَع  ًاْربَص  : » دندومرف ناشفیرش  رمع  رخآ  تاظحل  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  میناد  یم 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شلوسر  ادخ و  عیطم  دص  رد  دص  هک  دوب  وا  نوچ  تسا  راگتـسر  زئاف و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرآ 
.تشادن یسرت  ادخ  ریغ  زا  دوب و 

(3){ نوُِزئاْفلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهْقَّتَی  َهَّللا َو  َشْخَی  َُهلوُسَر َو  َهَّللا َو  ِعُِطی  ْنَم  َو  : } دیامرف یم  دنوادخ  هکنانچ   4

(. دنبایماک دوخ  هک  دننانآ  دنک  اورپ  وا  زا  دسرتب و  ادخ  زا  و  دََرب ، نامرف  ار  وا  هداتسرف  ادخ و  هک  یسک  (و 

نیـسح ماما  ینعی  « ) َِکتَماَرَِکب ُِزئاَْفلا  : » تسا هدـمآ  ترایز  زا  زارف  نیا  رد  هک  تسا  نیا  دـشاب ، یم  رکذ  هب  مزـال  هک  يرگید  بلطم 
تالامک لئاضف و  زا  دنراد  هچ  ره  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  اریز  راگدرورپ .) مرک  فطل و  هطساوب  دش  راگتسر  زئاف و  مالـسلا  هیلع 

ره و   » (4){ ِهَّللا َنِمَف  ٍهَمِْعن  ْنِم  ْمُِکب  ام  َو  : } دیامرف یم  دوخ  باتک  رد  دنوادخ  هچنانچ  دنناد  یم  دنوادخ  هیحان  زا  ار  نآ  اه  تمعن  و 
(5){ َکِسْفَن ْنِمَف  ٍهَئِّیَس  ْنِم  ََکباصَأ  ام  ِهَّللا َو  َنِمَف  ٍهَنَسَح  ْنِم  ََکباصَأ  ام  : } دیامرف یم  زین  و  تسادخ .» زا  دیراد  هک  یتمعن 

مرکا لوسر  هب  عجار  دنوادخ  تسوت .» دوخ  زا  دسر  یم  وت  هب  يدب  زا  هچنآ  تسادخ و  بناج  زا  دـسر  یم  وت  هب  اهیبوخ  زا  هچ  ره  »
یم رگید  ياج  رد  و  تسـالاو »! ییوخ  ار  وت  هک  یتسار  و   » (6){ ٍمیظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  َو  : } دیامرف یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نانآ اـب  یهلا ، تمحر  ِتکرب  هب  سپ  { » (7) ِکلْوَح ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  ْمَُهل َو  َْتِنل  ِهَّللا  َنِم  ٍهَمْحَر  اـِمبَف  : » دـیامرف

هـشیمه ادخ  ناگدیزگرب  اذـل  دـندش .» یم  هدـنکارپ  وت  نوماریپ  زا  ًاعطق  يدوب  لد  تخـس  وخدـنت و  رگا  و  يدـش ، رهِم  ُرپ  وخمرن و 
نماد هب  تسد 
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یف َِکتَمْحَِرب  یْنلِخْدَأ  َو  : » دنک یم  اضاقت  نینچ  دنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  هچنانچ  دنوش  یم  ادـخ  تمحر  فطل و 
هب دـیامرف  یمن  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نک .) لخاد  تا  هتـسیاش  ناگدـنب  نایم  رد  شیوخ  تمحر  هب  ارم  و   ) (1)« نیِحلاَّصلا َكِدابِع 
یم ادخ  زا  ار  نآ  دـنراد ، هچره  اهنآ  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  تتمحر ، مرک و  هطـساوب  دـیامرف  یم  هکلب  متانـسح ، لامعا و  هطـساو 

.دوخ زا  هن  دنناد 
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(. یتشاد یمارگ  ار  وا  تداهش  اب  « ) هَداَهَّشلاِب ُهَتْمَرْکَأ  : » متشه زارف  - 8

لئاضف و .دومن  مارکا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  تداهش  ماقم  اب  دنوادخ  هک  دنک ، یم  رارقا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رئاز  اجنیا  رد 
هجرد هب  رگید  راب  دیایب و  ایند  هب  هک  دنک  یم  وزرآ  تمایق  يادرف  دیهش  هک  تسا ، دایز  ردقنآ  دوش  یم  دیهش  بیـصن  هک  یتاّمارک 

.ددرگ لئان  تداهش  عیفر 

، ٍءْیَـش ْنِم  ِضْرَألا  یَلَع  اَم  َُهل  َّنَأَو  اَْینُّدلا ، َیلِإ  َعِجْرَی  ْنَأ  ُّبُِحی  َهَّنَْجلا ، ُلُخْدَی  ٍدَـحَأ  ْنِم  اَم   : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
تـسود دور و  تشهب  هب  هک  تـسین  سک  چـیه   ) (1)« ِهَماَرَْکلا َنِم  يَرَی  اَِمل  ٍتاَّرَم ، َرْـشَع  َلَـتُْقیَف  َعِجْرَی ، ْنَأ  یَّنَمَتَی  ُهَّنِإَـف  ِدـیِهَّشلا ، ُْریَغ 

دنک یم  وزرآ  تمارک  هدـهاشم  رثا  رب  هک  دیهـش  رگم  دوش  رادروـخرب  تسا  نیمز  يور  رب  هچنآ  زا  ددرگرب و  اـیند  هب  دـشاب  هتـشاد 
ِهللا َْدنِع  اََهل  ُتوُمَت ، ٍسْفَن  ْنِم  اَم  : » هدمآ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  رگید  تیاور  رد  و  دوش .) هتشک  راب  هد  ددرگرب و 
چیه  ) (2)« ِهَداَهَّشلا ِلْضَف  ْنِم  يَرَی  اَّمِم  يَرْخُأ  ًهَّرَم  َلَتُْقیَف  اینُّدلا  یلإ  َعِجْرَی  ْنأ  ُهُّرُـسَی  ُهَّنإَف  ُدیِهَّشلا ، الإ  اْینُّدلا  یلإ  َعِجْرَت  ْنأ  اَهُّرُـسَی  ٌْریَخ ،

هچرگ .ددرگرب  ایند  هب  دشاب  هتشاد  تسود  دشاب و  رادروخرب  تسا  دونشخ  نادب  هک  يریخ  زا  دنوادخ  دزن  دریمب و  هک  تسین  سک 
راب کی  ات  ددرگرب  ایند  هب  دنک  یم  وزرآ  تداهـش  تلیـضف  هدهاشم  رثا  رب  هک  دیهـش  رگم  دشاب  وا  نآ  زا  تسا  نآ  رد  هچره  ایند و 
هار رد  امش  مناد  یم  متسه و  هاگآ  تداهش  ماقم  هب  نم  هک  دنک  یم  رارقا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رئاز  نیاربانب  دوش .) هتـشک  رگید 

.دومن مارکا  امش  هب  نآ  هلیسوب  هک  دوب  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  یتیانع  نیا  هک  مناد  یم  دیدش و  دیهش  ادخ 

ِییْحَو َو َنِزاَخ  ًاْنیَسُح  ّتلعَج  َو  : » تسا هدمآ  نینچ  یهلا  سدقا  تاذ  هیحان  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دروم  رد  یـسدق  ثیدح  رد 
ُهَْدنِع َهَِغلاَْبلا  َِیتَّجُح  ُهَعَم َو  َهَّماَّتلا  َِیتَِملَک  ّتلعَج  ًهَجَرَد  ِءاَدَهُّشلا  ُعَفْرَأ  َدِهُْشتْسا َو  ِنَم  ُلَْضفَأ  َوُهَف  ِهَداَعَّسلِاب  َُهل  ُتْمَتَخ  ِهَداَهَّشلِاب َو  ُُهْتمَرْکَأ 

اب ینایاپ  مدیشخب و  تمارک  تداهش  هب  ار  وا  مداد ، رارق  شیوخ  یحو  نابهگن  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  و   ) (3)« ُِبقاَعُأ ُبِیثُأ َو  ِِهتَْرتِِعب 
هارمه ار  دوخ  هّمات  هملک  نم  تسا ، رتالاب  شا  هجرد  نادیهش  همه  زا  تسا و  نادیهش  نیرترب  وا  سپ  متشاد ، ررقم  وا  يارب  تداعس 
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(. مهد یم  رفیک  مهد و  شاداپ  وا  نادناخ  هلیسو  هب  مداهن و  وا  دزن  ار  شیوخ  ياسر  تّجح  مداد و  رارق  وا 

َضَّوَع َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  : » دـندومرف هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  مالـسلا و  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  ملـسم  نب  دـمحم  هکناـنچ 
ضوع رد  یلاعت  دنوادخ   ) (1)« ِهِْربَق َْدنِع  ِءاَعُّدلا  ََهباَجِإ  ِِهَتبُْرت َو  ِیف  َءاَفِّشلا  ِِهتَّیِّرُذ َو  ِیف  َهمامْالا  َلَعَج  ْنَأ  ِِهْلتَق  ْنِم  مالـسلا  هیلع  َْنیَـسُْحلا 

نسح ماما  داد .) رارق  وا  ربق  دزن  ار  اعد  تباجا  وا و  تبرت  رد  ار  تعافـش  وا و  لسن  رد  ار  تماما  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  تداهش 
ُءاَمَّسلا ُْهتََکب  ِِهتَدَالِو  ِِهلاَلِْهتْسا َو  َْلبَق  ِِهتَداَهَِشب  ِدوُعْوَْملا  ِمْوَْیلا  اَذَه  ِیف  ِدُولْوَْملا  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  : » دندومرف مالسلا  هیلع  يرکـسع 

َهَِّمئَْألا َّنَأ  ِِهْلتَق  ْنِم  ِضَّوَعُْملا  ِهَّرَْکلا  َمْوَی  ِهَرْـصُّنلِاب  ِدوُدْمَْملا  ِهَرْـسُْألا  ِدِّیَـس  ِهَرَبَْعلا َو  ِلِیتَق  اَْهیََتبَال  ْأَطَی  اََّمل  اَْهیَلَع َو  ْنَم  ِضْرَْألا َو  اَهِیف َو  ْنَم  َو 
(2)« ِِهَتبُْرت ِیف  َءاَفِّشلا  ِِهلْسَن َو  ْنِم 

شتداهـش هدـعو  تدالو  زا  شیپ  هک  وا  هدـش ، دـلوتم  نابعـش ) موس  ) يزور نینچ  رد  هک  يدازون  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  اهلا  راـب  )
هتـشک هک  وا  .دوب  هداهنن  ماگ  نیمز  رب  زونه  هک  یلاح  رد  دنتـسیرگ  يو  تبیـصم  رد  اهنآ  لها  نیمز و  نامـسآ و  هک  وا  هدـش ، هداد 

رد تماما  همادا  شتداهـش  يزابناج و ) ) شاداپ ناونع  هب  هک  وا  ددرگ و  زوریپ  تعجر  رد  هک  یـسک  نادناخ ، گرزب  تسا و  کشا 
(. دش هداد  رارق  شتبرت  رد  افش  شلسن و 

: دنک یم  ضرع  دنک و  یم  اعد  یسک  دندرک  هدهاشم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  سب  نیمه  تداهـش  تلیـضف  رد 
ِلِیبَس ِیف  َکُمَد  َقیِرَهُأ  ََکل  َبیُِجتْسا  ِنِإ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  َلاَقَف  یِطُْعت  اَم  َلَْضفَأ  ِینِطْعَأَف  ُلَأُْست  اَم  َْریَخ  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  »

راد ینازرا  نم  هب  ار  تیاـطع  نیرتهب  سپ  مبلط  یم  وت  زا  ار  دـنهاوخ  یم  وت  زا  تناگدـنب  هک  يزیچ  نیرتهب  نم  ادـنوادخ   ) (3)« هَّللا
(. دش یهاوخ  دیهش  ادخ  هار  رد  دوش  باجتسم  وت  ياعد  هاگره  دندومرف : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپ 
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(. يدومن وا  صوصخم  ار  یتخبشوخ  و  « ) هَداَعَّسلاِب ُهَتْوَبَح  َو  : » مهن زارف  - 9

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  .دـینادرگ  دوـخ  صوـصخم  ار  وا  ینعی  تـسا ، هدـمآ  َلـجرلا  ًءاـبِح » ًهاـباحم و  یباـح ،  » هداـم زا  ُهَتوـبَح » »
هیلع ترـضح  يارب  ار  یتخبـشوخ  تداعـس و  بابـسا  مامت  اذل  .دومن  وا  صوصخم  ار  تداعـس  نیا  دنوادخ  هک  تسا ، يدنمتداعس 

(1)« ِلاَمْعَْألا ِِحلاَِصل  ُقِیفْوَّتلا  ِهَداَعَّسلا  َنِم  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دومن  مهارف  مالسلا 

نیـسح ماما  هب  ار  حلاص  لامعا  مامت  ماجنا  قیفوت  دـنوادخ  نیا  ربانب  تسا .) یتخبـشوخ  زا  کین  ياهراک  ماجنا  يارب  نتـشاد  قیفوت  )
لوسر زین  .دنشاب و  بیصن  یب  نآ  زا  مالسلا  هیلع  ترـضح  هک  دوبن ، یحلاص  لمع  کین و  راک  هک  ارچ  دومرف ، تیانع  مالـسلا  هیلع 

(2)« ُهَّللا یَضَق  اَِمب  ُهاَضِر  ِهَّللا َو  ُهَراَِختْسا  َمَدآ  ِْنبا  ِهَداَعَس  ْنِم  : » دندومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

مه مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسا .) دنوادخ  ياضق  هب  يدونشخ  دنوادخ و  زا  ریخ  تساوخرد  مدآ  دنزرف  یتخبشوخ  تداعـس و  زا  )
.دندوب ملاع  راگدرورپ  ياضق  هب  یضار  مه  دندرک و  دنوادخ  زا  ریخ  بلط 

اهنآ زا  یکی  رد  دومرف ، داریا  يدایز  نانخـس  هکم  رد  درک ، تکرح  هکم  يوس  هب  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هکنآ  زا  سپ 
(3)« ِِهئاََلب یَلَع  ُِربْصَن  ِْتیَْبلا ، َلْهَأ  اَناَضِر  ِهَّللا  یَضِر  ِهَّللِاب ،… اَّلِإ  َهَُّوق  ُهَّللا َو ال  َءاش  ام  ِهَِّلل َو  ُدْمَْحلا  : » دومرف

ام يدونشخ  ادخ  يدونشخ  ...تسین  ادخ  هطساوب  زج  ییورین  هوق و  دوب و  دهاوخ  نامه  دهاوخب ، ادخ  هچنآ  تسادخ  يارب  ساپـس  )
لوسر ربق  اب  عادو  ماگنه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نینچمه  و  مینک .) یم  ربص  وا  يـالب  لـباقم  رد  تسا و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها 

ْدَق ام  ِْرمَالا  َنِم  ِینَرَضَح  ْدَق  دَّمَُحم َو  ِْتِنب  ُْنبا  اَنَأ  دَّمَُحم َو  َکِِّیبَن  ُْربَق  اذه  َّنِإ  َّمُهّللَا ! : » دندومرف نینچ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
اَم ِهیف  ْنَم  ِْربَْقلا َو  اَذه  ِّقَِحب  ِمارْکِالا  ِلالَْجلاَذ َو  ای  َُکلَأْسَأ  اَنَا  َو  َرَْکنُْملا ، ُهَرْکَأ  َفُوْرعَْملا َو  ُّبُِحا  یِّنِإ  َو  َّمُهّللَا ! َتِْملَع ،
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تسا ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  وت  ربمایپ  ربق  نیا  ادنوادخ   ) (1)« ًیضِر َِکلوُسَِرل  ًیـضِر و  ََکل  َوُه  ام  اذه  يْرمَأ  ْنِم  َتْرَتْخا 
زا مراد و  تسود  ار  فورعم  نم  اراـگدرورپ ! .یناد  یم  دوخ  هک  هداد  خر  يدـماشیپ  نم  يارب  .متـسه  تربماـیپ  رتخد  دـنزرف  نم  و 
وت ياضر  هک  ینیزگرب  نم  يارب  ار  یهار  مهاوخ  یم  وت  زا  نآ  بحاص  ربق و  نیا  قح  هب  تمارک ! لالج و  بحاص  يا  مرازیب ، رکنم 

(. دشاب نآ  رد  تلوسر  و 

هلمج زا  .دوب  یهلا  ياضق  هب  یـضار  وا  نوچ  دومن ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  صوصخم  ار  یتخبـشوخ  تداعـس و  دنوادخ  نیاربانب 
ار 28 نآ  مقر  یخرب  هک  یهلا  تایآ  زا  يرایسب  تسا  نیا  دومن ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يزور  بیصن و  دنوادخ  هک  یئاه  تداعس 
ای هدـش و  قیبطت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  صاخ ، روط  هب  ای  مومع و  قالطا و  هب  دـنا ، هدرک  رکذ  هیآ  اـت 250  رگید  یخرب  هیآ و 
(، 33، بازحا ) ریهطت هیآ  (، 61، نارمع لآ  ) هلهابم هیآ  لثم  يدراوم  .دنا  هدوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هیآ  رد  رظن  دروم  دارفا  زا  یکی 

.دنا هدیمان  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هروس  ار  رجف  هروس  هک  رجف  هروس  تایآ  و  ،7و8 ) ناسنا ) ماعطا هیآ  (، 23، يروش ) یبرقلاوذ هیآ 

ِیف ِرْجَْفلا  َهَروُـس  اوُءَْرقا  : » دـندومرف هنئمطم ، سفن  بحاـص  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  یفرعم  ناـیب  نمـض  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما 
بحتـسم بجاو و  ياهزامن  رد  ار  رجف  هروس  « ) ُهَّللا ُمُکَمِحَر  اَـهِیف  اُوبَغْرا  مالـسلا َو  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ُهَروُس  اَـهَّنِإَف  ْمُِکِلفاََون  ْمُکِِـضئاَرَف َو 

وبا دـهد .) رارق  دوخ  تمحر  دروم  ار  امـش  لاعتم  دـنوادخ  دیـشاب ، بغار  نآ  رد  تسا و   c یلع نب  نیـسح  هروس  هک  دیناوخب  دوخ 
َال َأ  : »َ دندومرف مالسلا  هیلع  ماما  دیدرگ ؟ مالسلا  هیلع  نیـسح  صوصخم  هروس  نیا  هنوگچ  تفگ : دوب ، رـضاح  سلجم  رد  هک  هماسا 

(2){ ِیتَّنَج ِیلُخْدا  َو  يِدابِع *  ِیف  ِیلُخْداَف  ًهَّیِـضْرَم *  ًهَیِـضار  ِکِّبَر  یلِإ  یِعِجْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا *  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ای   } َیلاَعَت ِِهلْوَق  َیلِإ  ُعَمْـسَت 
ِهَّللا ُتاَوَلَـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ُُهباَحْـصَأ  ِهَّیِـضْرَْملا َو  ِهَیِـضاَّرلا  ِهَِّنئَمْطُْملا  ِسْفَّنلا  وُذ  َوُهَف  اَمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ٍِّیلَع  َْنب  َْنیَـسُْحلا  ِینْعَی  اَمَّنِإ 
مارآ ناج  يا  : » دـیوگ یم  هک  يا  هدینـشن  ار  لاعتم  دـنوادخ  نخـس  نیا  ایآ  « ) ْمُْهنَع ٍضاَر  َوُه  ِهَماَیِْقلا َو  َمْوَی  ِهَّللا  ِنَع  ناوضرلا  ْمِْهیَلَع 
نایم رد  سپ  .درگ  زاـب  تسا ، دونـشخ  وت  زا  مه  وا  يدونـشخ و  وا  زا  هک  یلاـح  رد  تراـگدرورپ  يوس  هب  هتفاـی ! ناـنیمطا  هتفرگ و 

دراو متشهب  رد  يآرد و  مناگدنب 
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هیلع و هللا  یلص  دّمحم  لآ  زا  وا  باحصا  تسا و  یضار  هنئمطم و  سفن  ياراد  هک  دنک  یم  دصق  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  انامه  وش »
.(1)( تسا یضار  نانآ  زا  زین  دنوادخ  دنیضار و  دنوادخ  زا  تمایق  زور  رد  ملسو  هلآ 

(2)« هَداَعَّسلِاب َُهل  ُتْمَتَخ  ِهَداَهَّشلِاب َو  ُُهْتمَرْکَأ  ِییْحَو َو  َنِزاَخ  ًاْنیَسُح  ّتلعَج  َو  : » دومرف دنوادخ  هک  میدناوخ  یسدق  ثیدح  رد 

ررقم يو  يارب  تداعـس  اـب  یناـیاپ  مدیـشخب و  تمارک  تداهـش  اـب  ار  وا  هداد و  رارق  شیوـخ  یحو  نزاـخ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  )
(. متشاد

ِراَّنلا یِفَف  ْاوُقَش  َنیِذَّلا  اّماَف  ٌدیِعَس *  ٌّیِقَش َو  ْمُْهنِمَف  : } دنوش یم  میسقت  هتـسد  ود  هب  تمایق  رد  مدرم  یلک  روطب  دیامرف  یم  دنوادخ  و 
َکُّبَر َءاَش  اَم  اَّلِإ  ُضْرَْألا  ُتاَواَمَّسلا َو  ِتَماَد  اَم  اَهِیف  َنیِِدلَخ  ٌقیِهَش *  ٌرِیفَز َو  اَهِیف  ْمَُهل 

ْریَغ ًءاَطَع  َکُّبَر  َءاَش  اَم  اَّلِإ  ُضْرَْألا  ُتاَواَمَّسلا َو  ِتَماَد  اَـم  اَـهِیف  َنیِدـِلاَخ  ِهَّنْجلا  یِفَف  ْاوُدِعُـس  َنیِذَّلا  اـّما  َو  ُدـیُِری *  اَـمِّل  ٌلاَّعَف  َکَّبَر  َّنِإ 
(3){ ِذوُذَجم

(4)« قیهش  » و ریفز » ، » اجنآ رد  نانآ  يارب  و  تخبشوخ * ! یهورگ  دنتخبدب و  یهورگ  »

ار هچ  ره  تراگدرورپ  دـهاوخب ! تراگدرورپ  هچنآ  رگم  تساپرب  نیمز  اهنامـسآ و  اـت  دـنام ، دـنهاوخ  نآ  رد  هنادواـج  تسا * ... 
نیمز اهنامـسآ و  ات  دـنام ، دـنهاوخ  تشهب  رد  هنادواج  دـندش ، دنمتداعـس  تخبـشوخ و  هک  اـهنآ  اـّما  دـهد * ! یم  ماـجنا  دـهاوخب 

!« یندشن عطق  تسا  یششخب  دهاوخب ! تراگدرورپ  هچنآ  رگم  تساپرب ،
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(. يدیزگرب یکاپ  هب  تدالو  رد  ار  وا  و  « ) ِهَداَلِوْلا ِبیِطِب  ُهَتْیَبَتْجا  َو  : » مهد زارف  - 10

ترایز و نیمه  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رئاز  .داد  رارق  هزیکاپ  كاپ و  رظن  ره  زا  ار  وا  دلوت  دنوادخ  هک  مهد  یم  تداهـش  ینعی 
َکْـسِّجَُنت َْمل  ِهَرَّهَطُْملا  ِماَحْرَْألا  ِهَِخماَّشلا َو  ِباَلْـصَْألا  ِیف  ًارُون  َْتنُک  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  : » دهد یم  تداهـش  ثراو  ترایز  رد 

ناردپ و هبترم  دنلب  گرزب و  بلـص  رد  يدوب  يرون  هک  مهد  یم  تداهـش  « ) اَِهباَِیث ِتاَّمَِهلْدـُم  ْنِم  َکِْسْبلَت  َْمل  اَهِـساَْجنَِأب َو  ُهَِّیلِهاَْجلا 
ساـبل هب  درکن  سّبلتم  ار  امـش  تخاـسن و  هدولآ  شیاـه  یگدوـلآ  اـب  ار  امـش  تیلهاـج  رـصع  دوـخ  نارداـم  هزیکاـپ  كاـپ و  محر 
دنوادخ هدارا  .دوب  دهاوخن  نکمم  یهلا  تردـق  اب  زج  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  تدالو  یکاپ  تراهط و  نیا  و  شفیثک .)
َبِهُْذِیل ُهَّللا  ُدیُری  امَّنِإ  : } دنیامرف یم  هچنانچ  دنشاب  هزیکاپ  كاپ و  رظن  ره  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تیب  لها  هتفرگ  قلعت  نیا  رب 

(1){ ًاریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع 

«. دزاس كاپ  ار  امش  اًلماک  دنک و  رود  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تیب  لها  امش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخ  یم  طقف  دنوادخ  »

تیب لها  هب  رصحنم  یکاپ ، هب  رما  نامه  یعیرشت  هدارا  هک  ارچ  یعیرشت  هن  تسا  ینیوکت  هدارا  نیرسفم  نخس  قبط  دنوادخ  هدارا  و 
هانگ و هنوگره  زا  دنفظوم  عرش  مکح  هب  مدرم  همه  هکنیا  يارب  دنتسه  كرتشم  نآ  رد  مدرم  همه  هکلب  تسین ، مالسلا  مهیلع  ربمایپ 

عرش ای  لقع و  هچ  یمدآ  عبط  رظن  زا  یکاپان  هچ  تسا  یکاپان  عون  ره  تسا ، كاپان  ءیـش  سجر ، زا  روظنم  .دنـشاب و  كاپ  يدیلپ 
« ْمُکَرِّهَُطی  » هلمج درادن و  دوجو  اهنآ  تامم  تایح و  رد  هن  اهنآ و  ّدلوت  رد  هن  اهنآ و  هفطن  رد  هن  یگدولآ  چیه  اذـل  .اهنیا  ریغ  هچ  و 

لوعفم تروص  هب  ًاریهطت »  » رکذ اه و  يدـیلپ  یفن  و  سجر » باـهذا   » هلئـسم رب  تسا  يدـیکأت  تقیقح  رد  نتخاـس ، كاـپ  ینعم  هب 
مالسا و ياملع  همه  ناقتا  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تیب  لها  زا  روظنم  .تسا و  ینعم  نیا  رب  يرگید  دیکأت  زین  اجنیا  رد  قلطم 
هک تسا  هتـساوخ  ادـخ  نیارباـنب  ملـسو .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّیبـط  هسمخ  مهنآ  تسا و  مالـسلا  مهیلع  ربماـیپ  تـیب  لـها  نارـسفم 

کچوک راکشآ و  یفخم و  ینطاب ، يرهاظ و  يدیلپ  هنوگره 
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همه رب  هک  تسوا  هک  ارچ  دـشاب  هتـشادن  دوجو  مالـسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  نینزان  دوجو  رد  یناکم  ناـمز و  چـیه  رد  گرزب  و 
نآ زا  کـی  ره  تراــیز  رد  و  تساــناوت » يزیچ  ره  رب  دــنوادخ  ًاــققحم   » (1){ ٌریدَـق ْیـَـش ٍء  ِّلُـک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ! } تـسا رداـق  زیچ 

هزیکاپ كاپ و  تنیط و  كاپ  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  « ) ٍرَّهَطُم ٍرِهاَط  ٍرْهُط  ْنِم  ٌرَّهَطُم  ٌرِهاَط  ٌرْهُط  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  : » تسا هدمآ  ناراوگرزب 
َبَهْذَأ ِسَنَّدـلا َو  َنِم  ْمُکَرَّهَط  َو  : » میناوخ یم  هریبک  هعماـج  تراـیز  رد  و  هزیکاـپ .) كاـپ و  تنیط و  كاـپ  نارداـم  ناردـپ و  زا  يا 

سابل هدرک و  رود  ناراوگرزب  نآ  زا  ار  يدـیلپ  سجر و  دـنوادخ  مهد  یم  تداهـش  « ) ًاریِهْطَت ْمُکَرَّهَط  ِْتیَْبلا َو  َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع 
رهاظ يدیلپ  هب  هراشا  لوا  رئاز  نیاربانب  تسا  يدـیلپ  كرچ و  ینعم  هب  سند  تسا .) هدـناشوپ  نانآ  تماق  رب  ار  تراهط  تمـصع و 

.یکاپان يدیلپ و  عون  ره  هب  دعب  دنک و  یم 

ِْنیَتَداَهَّشلِاب َو ُهَتْوَص  ًاِعفاَر  ِِهتَحاَر  یَلَع  َعَقَو  ِضْرَْألا  یَلَع  َعَقَو  اَذِإ  ًانُوتْخَم َو  ًارَّهَطُم  َُدلُوی  ٍتاّماَلَع  ُرْشَع  مامْاِلل  َلاَق :  » مالسلا هیلع  رقاب  ماما 
ُضْرَْألا ِکْسِْملا َو  ِهَِحئاَرَک  ُهُوَْجن  ِهماما َو  ْنِم  يَرَی  اَمَک  ِهِْفلَخ  ْنِم  يَرَی  یَّطَمَتَی َو  َال  ُبَءاَثَتَی َو  َال  ُُهْبلَق َو  ُماَنَی  َال  ُهاَْـنیَع َو  ُماَـنَت  ُِبنُْجی َو  اـَل 

ًاْربِش َو ِْهیَلَع  ْتَداَز  ْمِهِریِصَق  ْمِِهلیِوَط َو  ِساَّنلا  َنِم  ُهُْریَغ  اَهَِسَبل  اَذِإ  ًاْقفَو َو  ِْهیَلَع  َْتناَک  ِهَّللا  ِلوُسَر  َعْرِد  َسَِبل  اَذِإ  ِهِعاَِلْتبا َو  ِهِْرتَِسب َو  ٌهَلَّکَُوم 
(2)« ُهُماَّیَأ َیِضَْقنَت  ْنَأ  َیلِإ  ٌثَّدَُحم  َوُه 

هک یتـقو  رد  ار  دوخ  زاوآ  دـیآ و  نیمز  رب  تسد  فک  هب  .ددرگ 2  دلوتم  هدـش  هنتخ  كاپ و   1 تسا : هناشن  هد  ماـما  يارب  دومرف : )
تشپ زا  .دشک 6  یمن  هزایمخ  .دشاب 5  رادیب  شلد  دباوخب و  شا  هدـید  .دوشن 4  بنج  .دنک 3  دنلب  نیتداهـش  يادا  هب  تسا  دازون 

نوچ .دشاب 9  شندرک  ناهن  لّکوم  دـعلبب و  ار  نآ  نیمز  .دهد 8  کشم  يوب  شا  هلـضف  .دنیب 7  ور  شیپ  زا  هچنانچ  دـنیبب  دوخ  رس 
ّدق زارد  هچ  دشوپب  ار  نآ  مدرم  زا  يرگید  نوچ  دشاب و  اسر  وا  مادنا  هب  دـنک  رب  رد  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هرز 

(3) ثّدَُحم دریمب  ات  ماما  .دشاب 10 و  دنلب  شتماق  رب  بجو  کی  ّدق ، هاتوک  هچ 

(. دشاب

86 ص :

.20، هرقب - . 1
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.دنک تفایرد  وا  زا  ار  بیغ  رابخا  دهد و  ربخ  وا  هب  هتشرف  ینعی  - . 3
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زا ییاوشیپ  نارورس و  زا  يرورس  ار  وا  هک ) مهد  یم  تداهش   ) و « ) هَداَقْلا َنِم  ًادِئاَق  ِهَداَّسلا َو  َنِم  ًادِّیَـس  ُهتّلعَج  َو  : » مهدزای زارف  - 11
(. يداد رارق  نایاوشیپ 

ربمایپ دیوگ : یم  رسای  رامع  .تسا  هداق  نآ  عمج  دشاب و  یم  ربهر  اوشیپ و  ینعم  هب  دئاق  .ربهر و  گرزب و  اقآ و  رورس و  ینعی  دّیس 
(1)« اَْینُّدلا َنِم  َّیَتَناَْحیَر  اَمُه  هَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش  ْيَدِّیَس  ِْنیَسُْحلا  ِنَسَْحلا َو  : » دومرف ررکم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

هب دنوادخ  هک  یگرزب  تدایـس و  دنـشاب .) یم  ایند  رد  نم  يوبـشخ  لگ  ود  اهنآ  دنتـشهب ، لها  ناناوج  ياقآ  ود   c نیسح نسح و  )
: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هنومن  ناونع  هب  ام  ّیلو  تسا  رامش  یب  هدومرف ، تیانع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

تسا و نییبّنلا  متاخ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ناشّدج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  ارچ  بسن  بسح و  رد  یگرزب   1
ءاسّنلا هدیس   h ارهز همطاف  ناشردام  نییـصولا و  دیـس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناشردپ  دشاب ، یم   h هجیدخ ترضح  ناشیا  هّدج 

.دنشاب یم  نیملاعلا 

.یگدولآ هنوگره  زا  تراهط  تمصع و  ماقم   2

.ءادهّشلادیس ماقم   3

اهوراد زا  يرایسب  : » درک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب  یصخش  تسا ، هدمآ  تیاور  رد  .ناشیا  تبرت  رد  ءافِش  نداد  رارق   4
افش روخب  ناوخب و  نآ  رب  ار  اعد  نیا  ریگب و  ار  هللادبع  ابأ  مدج  تبرت  دندومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  متفرگن ، هجیتن  یلو  مدروخ  ار 

يِذَّلا ِّیِـصَْولا  ِّقَِحب  َو  اَهَـضَبَق ، يِذَّلا  ِِّیبَّنلا  ِّقَِحب  َو  اَهَذَـخَأ ، يِذَّلا  ِکَلَْملا  ِّقَِحب  َو  ِهَنیِّطلا ، ِهِذَـه  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ، » تسا نآ  رد 
(2) («« ِینْعَفْشا ) اَذَک اَذَک َو  ِیب  ْلَْعفا  َو  ِِهْتَیب ، ِلْهَأ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  اَهِیف ، َّلَح 

هب هدرک و  ضبق  ار  نآ  هک  يربماـیپ  قح  هب  هدومن و  ذـخا  ار  نآ  هک  يا  هتـشرف  قح  هب  تبرت و  نیا  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادـخ  )
رد هک  ّیصو  قح 
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(. هدب ءافش  ار  نم  دییوگب : اذک  اذک و  ياجب  شتیب و  لها  دمحم و  رب  تسرف  دورد  هدومن ، لولح  نآ 

ٍَهبُْرت َّلُک  َّنِإَف  ِِهب  اوُکَّرَبَتَِتل  ًاْئیَش  ِیَتبُْرت  ْنِم  اوُذُخْأَت  َال  : » دندومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  مالـسلا ،  هیلع  هللادبعابأ  تبرت  ندروخ  زاوج   5
(1)« اَِنئاَِیلْوَأ اَِنتَعیِِشل َو  ًءاَفِش  اَهَلَعَج  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإَف   c ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َيِّدَج  ََهبُْرت  اَّلِإ  ٌهَمَّرَُحم  اََنل 

دنوادخ اریز   c یلع نب  نیـسح  مّدـج  تبرت  رگم  تسا  مارح  اـم  تبرت  ندروـخ  اریز  دـیرادن ، رب  يزیچ  كّربـت  يارب  نم  تـبرت  زا  )
(. تسا هداد  رارق  ءافش  ام  ناتسود  نایعیش و  يارب  تبرت  نیا  رد  یلاعت 

.وا هّیرذ  لسن و  رد  تماما  نداد  رارق   6

هک تسا  مهم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمظع  اب  ناتـسآ  رد  ندرک  اعد  ردقنآ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هّبق  ریز  اعد  تباجتـسا   7
ِیل َهَّللا  وُعْدَی  ِْریَْحلا  َیلِإ  اَنِیلاَوَم  ْنِم  اًلُجَر  ْثَْعبا  ٍمِشاَه  َابَأ  اَی  : » دندومرف ماما ) باحـصا  زا  یکی  ) يرفعَج وبا  هب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما 

ِینَّنَِکل َهَعاَّطلا َو  َعْمَّسلا َو  َلاَقَف  ُجُرْخَی  يِذَّلا  َلُجَّرلا  َنوُکَی  ْنَأ  ُُهْتلَأَس  ِیل َو  َلاَق  اَم  ُُهتْمَلْعَأَف  ٍلاَِلب  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَلَبْقَتْـساَف  ِهِدـْنِع  ْنِم  ُتْجَرَخَف 
َلاَق اَم  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ُُهتْمَلْعَأَف  ِْریَْحلِاب  َُهل  ِیئاَعُد  ْنِم  ُلَْضفَأ  ِهِسْفَِنل  ُهُؤاَعُد  ِْریَْحلا َو  ِیف  ْنَم  َِهلَْزنَِمب  َناَک  اَذِإ  ِْریَْحلا  َنِم  ُلَْـضفَأ  ُهَّنِإ  ُلُوقَأ 

ًاعاَِقب َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ِهَِّلل  َّنِإ  َرَجَْحلا َو  ُِملَتْـسَی  ِْتیَْبلِاب َو  ُفوُطَی  َناَک  ِرَجَْحلا َو  ِْتیَْبلا َو  َنِم  َلَْضفَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَک  َُهل  ُْلق  ِیل  َلاَقَف 
ءاعد میارب  ات  تسرفب  رئاح  هب  ار  ام  ناتـسود  زا  یـصخش  مشاه  ابا  يا   ) (2)« اَْهنِم ُْریَْحلا  ُهاَعَد َو  ْنَِمل  َبیِجَتْـسَیَف  اَهِیف  یَعْدـُی  ْنَأ  ُّبُِحی 

يو زا  هدومن و  وگزاب  شیارب  ار  ترضح  هدومرف  مدش  هجاوم  لالب  نب  یلع  اب  ماگنه  نیا  رد  مدمآ  نوریب  ترـضح  نآ  دزن  زا  دنک ،
یم یلو  منک  یم  تعاطا  مدینش و  تفگ : لالب  نب  یلع  .مدش  ایوج  هدرک و  تساوخرد  دنا  هدومرف  ترـضح  هک  یـصخش  هب  عجار 
دّیس ترضح  ینعی   ) دشاب یم  رئاح  رد  هک  تسا  یـسک  هلزنم  هب  ناشیا  اریز  دنتـسه  رترب  لضفا و  رئاح  زا  ناشدوخ  ترـضح  میوگ :

مالّـسلا هیلع  ماما  رـضحم  نم  .رئاـح  رد  ناـشیا  يارب  نم  ءاـعد  زا  تسا  رترب  لـضفا و  ناـشدوخ  يارب  باـنج  نآ  ءاـعد  و  ءادهّـشلا )
رجح تیب و  زا  ادـخ  لوسر  وـگب : وا  هب  دـندومرف : نم  هب  ترـضح  مدرک ، ضرع  شتمدـخ  ار  لـالب  نب  یلع  هلاـقم  هدـش و  فرـشم 

عاقب و لاعتم  دنوادخ  دندومرف ، یم  مالتسا  ار  رجح  هدرک و  یم  فاوط  تیب  رود  لاح  نیع  رد  یلو  دندوب  لضفا  دوسالا 

88 ص :
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یم عضاوم  نیا  هلمج  زا  رئاح  دیامرف و  باجتـسم  ار  هدـننکاعد  ءاعد ، ات  دوش  هدـناوخ  اهاج  نآ  رد  دـهاوخ  یم  هک  دراد  یعـضاوم 
(. دشاب

اَِهب ُدوُسَی  ٍلاَصِخ  َُعبْرَأ  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .هلیذر  تافص  مامت  زا  ندوب  رود  هدیمح و  تافـص  مامت  ندوب  اراد   8
(1)« لْقَْعلا ُدوُْجلا َو  ُبَدَْألا َو  ُهَّفِْعلا َو  ُءْرَْملا 

هن مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يدنمدرخ .) یگدنشخب و  بدا ، تفع ، دوش : یم  اقآ  رورس و  نآ  هلیسوب  ناسنا  هک  تسا  تلصخ  راهچ  )
تّفع بدا و  .دندوب و  اراد  لمکا  لماک و  روطب  ار  هدیمح  تافـص  هیقب  هکلب  دندوب ، اراد  لمکا  لماک و  روط  هب  ار  تافـص  نیا  اهنت 

.دوب ریظن  یب  مالسلا  هیلع  ترضح  لقع  دوج و  و 

ٌِمئاق َوُه  ُهَِکئالَْملا َو  ُْهتَدانَف  : } دیامرف یم  نینچ  مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  هب  عجار  دنوادخ  .تسا  یمیظع  ماقم  یلیخ  تدایـس  ماقم 
رد وا  هک  یماگنه  و   » (2){ نیِحلاَّصلا َنِم  اِیبَن  ًاروُصَح َو  ًادِّیَس َو  ِهَّللا َو  َنِم  ٍهَِملَِکب  ًاقِّدَصُم  ییْحَِیب  َكُرِّشَُبی  َهَّللا  َّنَأ  ِبارْحِْملا  ِیف  یِّلَُصی 

، ادخ هملک  هک  یـسک  دهد ، یم  تراشب  ییحی  هب  ار  وت  ادخ  هک : دندز  ادـص  ار  وا  ناگتـشرف  دوب ، شیاین  لوغـشم  هداتـسیا ، بارحم 
مینیب یم  هیآ  رد  تسا .» ناحلاص  زا  يربمایپ  و  رانکرب ، شکرس  ياهسوه  زا  دوب و  دهاوخ  ربهر  دّیس و  دنک و  یم  قیدصت  ار  حیسم 
ریدس نب  نانح  .تسا  یلاع  گرزب و  ردقچ  تدایس  ماقم  هک  دهد  یم  ناشن  دوخ  نیا  یبن و  روصح و  رب  تسا  هدش  مدقم  دّیـس  هک 
ِباَبَش ُدِّیَس  ِءاَدَهُّشلا َو  ُدِّیَس  ُهَّنِإَف  ُهُفْجَت  َال  ُهْرُز َو  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِهَراَیِز  ِیف  ُلوُقَت  اَم  : » درک لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

(3)« ُضْرَْألا ُءاَمَّسلا َو  ِتََکب  اَمِْهیَلَع  اَّیِرَکَز َو  ِْنب  یَیْحَی  ُهِیبَش  ِهَّنَْجلا َو  ِلْهَأ 

نک و ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دییامرف : یم  هچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  رد  )
نامـسآ و راوـگرزب  ود  نآ  رب  تسا و   c ایرکز نب  ییحی  هب  هیبش  تشهب و  لها  ناناوج  رورـس  نادیهـش و  رورـس  وا  اریز  امنم ، اـفج 

َدِّیَـس اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  : » میناوخ یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هقلطم  تراـیز  رد  اذـل  دنتـسیرگ .) نیمز 
«. ِهَّنَْجلا ِلْهَأ  ِباَبَش 

اوشیپ هک  ارچ  داد  رارق  مالسا  نایاوشیپ  زا  ییاوشیپ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنوادخ  هداقلا :» نم  ًادئاق  »
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ّقح هب  ار  مدرم  هک  ّقح  ياوشیپ  درب و  یم  لطاب  تیـصعم و  رفک و  هار  هب  ار  اه  ناسنا  هک  رفک  ياوشیپ  دوش ، یم  میـسقت  مسق  ود  هب 
یَلَع ُماَلَّسلا  : » میناوخ یم  هریبک  هعماج  ترایز  رد  هکنانچ  دنک  یم  ییامنهار  تیاده و  تسا ، تلادع  مالسا و  نآرق و  دیحوت و  هک 

نیسح ماما  يرآ  تقیقح .) قح و  هب  هدننک  تیاده  نایاوشیپ  قح و  هب  هدننک  توعد  ناماما  رب  مالـس  « ) هاَدُْهلا ِهَداَْقلا  ِهاَعُّدلا َو  ِهَِّمئَْألا 
رد تداهش  تبرش  هکنیا  ات  داد  همادا  دوخ  توعد  هب  نانچنآ  دومن و  توعد  تقیقح  قح و  هب  ار  مدرم  هک  تسا  ینایاوشیپ  هلمج  زا 

.دیشون قح  هار 
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(. يداد رارق  ناعفادم  زا  یعفادم  ار  وا  هک  مهد ) یم  تداهش  « )) هَداَّذلا َنِم  ًادِئاَذ  َو  : » مهدزاود زارف  - 12

هعماج ترایز  رد  .دشاب  یم  ادوذ » دوذی  داذ   » زا دئاذ »  » عمج هداذلا »  » تسا و هدننک  عفد  هدننک و  عنم  هدننک و  عافد  ینعم  هب  دـئاذ » »
همئا هـمه  نیارباـنب  ادـخ .) نـید  ناـیماح  نارادـفرط و  ناعفادـم و  ناگدـننک و  عاـفد  ینعی  « ) هاَـمُْحلا ِهَداَّذـلا  َو  : » میناوـخ یم  هریبـک 
عون کی  مالسا  نید  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  عافد  ّیلو  دندوب ، مالـسا  سدقم  نید  عفادم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نیموصعم 

تسـشن و تردق  بصنم  رب  وا  ياج  هب  دیزی  مان  هب  شدوخ  يامن  ناملـسم  دنزرف  تفر ، ایند  زا  هیواعم  هک  ینامز  .دوب  یـصاخ  عافد 
ْدَق ْذِإ  ُماَلَّسلا  ِماَلْـسِْإلا  یَلَع  َو  : » دومرف تفرن و  تعیب  راب  ریز  مالـسلا  هیلع  ماما  ّیلو  دریگب  تعیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  تساوخ 

(1)« دیِزَی ِْلثِم  ٍعاَِرب  ُهَّمُْألا  ِتَِیُلب 

هنیدم زا  دوخ  ترجه  اب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  و  درک .) یظفاحادخ  مالـسا  اب  دیاب  دش ، دیزی  لثم  يرادـمامز  راتفرگ  مالـسا  نوچ  )
ام ِنیِّدلا  َنِم  ْمَُکل  َعَرَـش  : } دیامرف یم  هچنانچ  دنتفرگ ، رارق  يروش  هروس  هیآ 13  لماک  قیداصم  زا  هدومن و  نید  زا  عاـفد  هب  عورش 

، نید ِماکحا  زا  { » هیف اُوقَّرَفَتَت  َنیِّدـلا َو ال  اوُمیقَأ  ْنَأ  یـسیع  یـسُوم َو  َمیهاْربِإ َو  ِِهب  اْنیَّصَو  ام  َْکَیلِإ َو  اـْنیَحْوَأ  يذَّلا  ًاـحُون َو  ِِهب  یَّصَو 
هک ار  هچنآ  میدرک و  یحو  وـت  هب  ار  هچنآ  درک و  عیرـشت  امـش  يارب  درک ، شرافـس  نآ  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  حوـن  هب  هـک  ار  هـچنآ 

يزادنا هقرفت  نآ  رد  دیراد و  اپرب  ار  نید  هک : میدومن  شرافس  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  هب  نآ  هرابرد 
«. دینکم

هدرک و لمع  ًالماک  دوشن ، ادج  ناتیگدنز  زا  هک  دیراد  اپ  رب  ار  نید  دـیامرف : یم  هک  دـنوادخ  هتـساوخ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هب يا  همان  رد  درک ، مایق  دـیاب  تسا  رطخ  رد  نید  هک  دـندرک  هاگآ  ار  مدرم  اذـل  .دـنتفریذپ  لد  ناج و  اب  ار  اه  هّصغ  اه و  مغ  ماـمت 

ّتنـس و مراد  هفیظو  نم  هدش و  هدرپس  یـشومارف  هب  هدرم و  ادخ  نید  ّتنـس و  دـندرک ، مالعا  تحارـص  اب  هرـصب  ناگرزب  زا  یعمج 
تیاده ار  مدرم  ءایحا و  ار  نید 
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ْنإَو ْتِییحُأ ، دَـق  َهَعدـِبلا  َّنإو  تَْتیمُأ ، دَـق  هَّنُّسلا  َّنإـف  ملـسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهِِّیبـَن  ِهَّنُـسَو  ِهَّللا  ِباـتِک  یلِإ  مُکوُعْدأ  اـَنأ  َو  : » منک
(1)« ِداشَّرلا َلیبس  مُکِدهَأ  يرمَأ ، اوعیُطتَو  یلوَق ، اوعَمسَت 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ّتنـس  هک  ارچ  مناوخ ، یم  ارف  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ  ّتنـس  ادخ و  باتک  هب  ار  امـش  نم  )
تـسار هار  هب  ار  امـش  دـینک ، تعاطا  ار  مناـمرف  دیونـشب و  ار  منانخـس  رگا  تسا ، هدـش  هدـنز  نید  رد  تعدـب  هتفر و  نیب  زا  ملـسو 

(. منک یم  تیاده 

یلص ترضح  هک  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالک  رب  دندرک ، دانتـسا  یعمج  يارب  رگید  همان  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
هیلع و هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوسَر  ِهَّنُِـسل  ًاِفلاُخمو  ِهَّللا ، ِدهَِعل  ًاکِرات  وأ  ِمَرُِحل  الِحَتْـسُم  ًاِرئاج  ًاناطلُـس  يأَر  نَم  : » دندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا 

(2)« هَلَخدُم ُهَلِخُدی  نَأ  ِهَّللا  یلَع  ًاَّقَح  َناک  ٍلِعف ، الَو  ٍلوَِقب  ِهیَلَع  رِّیَُغی  َمل  َُّمث  ِناودُعلاو ، ِْمثإلاب  ِهَّللا  ِدابِع  یف  َلِمَعَف  ملسو ،  هلآ 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ّتنـس  اب  دنک و  یم  كرت  ار  ادخ  دهع  ای  دناد  یم  لالح  ار  مارح  يراکمتـس  ناطلـس  دنیبب  هک  یـسک  )
زا ناطلـس  نآ  دض  رب  لمع  راتفگ و  رد  سپـس  دنک  راتفر  ینمـشد  يراکهانگ و  اب  ادخ  ناگدـنب  اب  دـنک و  یم  تفلاخم  ملـسو  هلآ 

مالـسلا هیلع  ترـضح  دعب  و  دـنک .) دراو  مّنهج  ینعی  رگمتـس  هاگیاج  رد  ار  وا  هک  ادـخ  رب  تسا  راوازـس  دـهدن ، ناشن  تریغ  دوخ 
اورَهظأو ِنمحَّرلا ، ِهَعاط  نع  اوَّلَوَتَو  ِناطیَّشلا ، َهَعاط  اومَِزل  ِءالؤه  َّنأ  ُمتِملَع  دَقَو  : » دندومرف هتـسناد و  دیزی  ینید  یب  رب  دهاش  ار  مدرم 

ِلوسَر نِم  یَتبارَِقل  ِرمألا  اذـِهب  يریغ  نِم  ُّقَحأ  انأو  .َُهلالَح  اومَّرَحَو  ِهَّللا ، َماَرَح  اوُّلَحأَو  یَْفلاـب ء ، اوَرثأتْـساو  َدودُـحلا ، اُولَّطَعَو  َداـسَفلا ،
دندنادرگ و يور  نامحر  يادخ  تعاط  زا  دندش و  ناطیـش  تعاطا  مزالم  تعامج ، نیا  هک  دـیناد  یم  امـش   ) (3)  « مالسلا هیلع  ِهَّللا 

لالح ار  يادخ  مارح  دنداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  نیملسم  لام  لیطعت و  ار  یهلا  دودح  يارجا  دنتخاس و  راکـشآ  ار  هانگ  داسف و 
(. مرتراوازس سک  ره  زا  مراد  ادخ  لوسر  اب  هک  يدنویپ  ببس  هب  رما  نیا  رب  زورما  نم  دندرمش و  مارح  ار  لالح  و 

دوخ درک و  مایق  رگمتس  ناطلس  هیلع  دیاب  هک  تسا  هداد  روتـسد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دراد  تحارـص  تالمج  نیا 
البرک هار  ریسم  رد  هک  ینامز  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زین  دنتسناد و  یم  رگمتس  رئاج و  ار  دیزی  اراکشآ  زین  مالسلا  هیلع  ترضح 

ٌمْوَق ِءالُؤه  َّنِا  ُقَدْزَرَف  ای  : » تساه تعدـب ندرب  نیب  زا  نید و  يرای  مایق ، زا  نم  فدـه  هک  دـندرک  مـالعا  دـندرک  دروخرب  قدزرف  اـب 
اوُرَهْظَأ َو  ِنامْحَّرلا ، َهَعاط  اوُکَرَت  َو  ِناْطیَّشلا ، َهَعاط  اُومَِزل 
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ِهللا ِنیِد  ِهَرُْصِنب  َماق  ْنَم  یلْوَا  اَنَا  َو  َنیِکاسَْملا ، ِءارَقُْفلا َو  ِلاْومَا  ِیف  اوَُرثْأَتْـسا  َو  َروُمُْخلا ، اُوبِرَـش  َو  َدوُدُْحلا ، اُولَْطبَا  َو  ِضْرَالا ، ِیف  َداسَْفلا 
دـنتفریذپ و ار  ناطیـش  يوریپ  هک  دـنا  یهورگ  ناـنیا  قدزرف ! يا  « ) اـْیلُْعلا َیِه  ِهللا  ُهَِملَک  َنوُکَِتل  ِِهلِیبَس ، ِیف  ِداـهِْجلا  َو  ِهِعْرَـش ، ِزازِْعا  َو 
دندیـشون و اه  هداب دـندرب ، نیب  زا  ار  یهلا  دودـح  دـنتخاس و  راکـشآ  ار  داـسف  نیمز  رد  دـندرک و  اـهر  ار  ناـمحر  يادـخ  تعاـطا 

شهار رد  داهج  شنییآ و  يدنلبرـس  ادـخ و  نید  يرای  هب  سک  ره  زا  نم  دـنتخاس و  دوخ  هژیو  ار  ناگراچیب  ناریقف و  ياـه  ییاراد
(. دشاب رترب  زوریپ و  ادخ  نییآ  ات  .مرتراوازس 

نیاربانب .ما  هدرک  مایق  تعیرش  يدنلبرس  نید و  يرای  يارب  نم  هک  دنیامرف ، یم  تحارـص  هب  تالمج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
میدقت مالسا  يارب  تشاد  هچره  هک  ارچ  دوب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  شّدج  نید  عفادم  ًاعقاو  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

(1) هلاس تامحز 23  دوشن و  وحم  دنامب و  مالسا  سّدقم  نید  ات  درک 

ماما ناشردارب  h و  ارهز همطاف  ناشردام  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ناشردـپ  تاـمحز  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
.دورن نیب  زا  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح 

ای يزیچ و  ینعی  هثّدـحم  ّتلع  یکی  تسا ، ّتلع  ود  هب  زاین  نآ  ياقب  ءیـش و  کی  دوجو  يارب  دـنیامرف : یم  عیـشت  مالـسا و  ياملع 
يزیچ ای  یـسک  ینعی  تسا ، هیقبم  ّتلع  نآ  دراد و  يرگید  ّتلع  هب  زاین  نآ  همادا  يارب  .دنک و  يراذـگ  هیاپ  انب و  ار  نآ  هک  یـسک 

یلص یفطصم  دّمحم  مالـسا  سّدقم  نید  سیـسأت  ّتلع  هک  میدقتعم  ام  .دشاب  یقاب  دورن و  نیب  زا  نآ  هک  دنک ، تظفاحم  ار  نآ  هک 
رارمتسا اقب و  ّتلع  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نیاربانب  .دنتـسه  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  نآ  هیقبم  ّتلع  هدوب و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا 

نب هحلط  نب  میهاربا  .تسا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ناشزیزع  دنزرف  نخـس  بلطم  نیا  رب  دـهاش  دنـشاب ، یم  ناشّدـج  فیرـش  نید 
ِیف َوُه  َو  ُهُسْأَر ، یطَغُم  َوُه  َبَلَغ َو  ْنَم  ِْنیَـسُْحلا ، َْنب  َِّیلَع  اَی  : » درک ضرع  نینچ  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  هب  باـطخ  هللادـیبع 

نیسحلا نب  یلع  يا   ) (2)« ِمقَأ َُّمث  ْنِّذَأَف  ِهاَلَّصلا ، ُْتقَو  َلَخَد  َو  َبَلَغ ، ْنَم  َمَْلعَت  ْنَأ  َتْدَرَأ  اَذِإ  ِْنیَـسُْحلا : ُْنب  ُِّیلَع  َُهل  َلاَقَف  َلاَق : .ِلِمْحَْملا 
مالـسلا هیلع  ماما  سپ  دنک ، یم  لمح  ار  وا  هدش و  ادج  تردـپ  رـس  هک  یلاح  رد  دـش  زوریپ  هزرابم  نیا  رد  یـسک  هچ  مالـسلا  هیلع 

یسک هچ  ینادب  یهاوخ  یم  دندومرف :

93 ص :
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هک  يوش  یم  هّجوتم  هاگنآ  ینعی  .وگب  هماقا  ناذا و  دیـسر  ارف  زامن  تقو  هک  یماگنه  تسا  هدـش  زوریپ 
مالـسا و لک  وحم  یپ  رد  دیزی  هژیو  هب  هیما  ینب  تموکح  هک  دوش  یم  هدیمهف  تالمج  نیا  زا  تسا .) هدش  راگدنام  ام  ّدـج  ملـسو 
مالسا و درک و  يریگولج  راک  نیا  زا  شتداهش  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ّیلو  تسا  هدوب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

.درک همیب  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  مان 

: تسا هدوب  نید  وحم  رکف  رد  وا  هکنیا  رب  تسا  یبوخ  دهاش  دیزی  زیمآ  رفک  راعشا 

« لََزن ٌیْحَو  َال  َءاَج َو  ٌرَبَخ  اَلَف  ِْکلُْملِاب  ُمِشاَه  ْتَبَِعل  »

( تسا هدش  لزان  ییحو  هن  تسا و  هدمآ  يربخ  هن  اریز  درک ، يزاب  تنطلس  اب  مشاه  )

« لَسَْألا ِْعقَو  ْنِم  ِجَرْزَْخلا  َعَزَج  اوُدِهَش  ٍرْدَِبب  یِخاَیْشَأ  َْتَیل  »

( دننک یم  يراز  هزین ، ندز  زا  جرزخ  هلیبق  هنوگچ  هک  دندید  یم  دندش ، هتشک  ردب  گنج  رد  هک  نم  ناسک  شاک  )

« لَُشت َال  ُدیِزَی  اَی  اُولاَق  َُّمث  ًاحَرَف  اوُّلَهَتْسا  اوُّلَهََأل َو  »

( دابم لَش  تتسد  دیزی  يا  دنتفگ : یم  دندز و  یم  دایرف  يداش  زا  لاح  نآ  رد  )

(1)« َلَعَف َناَک  اَم  َدَمْحَأ  ِیَنب  ْنِم  ْمِقَْتنَأ  َْمل  ْنِإ  َفِْدنِخ  ْنِم  ُتَْسل  »

( مریگن ماقتنا  دنا ، هدرک  هچنآ  ربارب  رد  دمحا  نادنزرف  زا  رگا  مشابن  فدنخ  زا  نم  )

ار راعشا  نیا  و  دز ، یم  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  نادند  بل و  هب  نارزیخ  بوچ  اب  هک  یلاح  رد  البرک  يارـسا  لباقم  رد  دیزی 
رطخ زا  ار  تلاسر  مالـسا و  لصا  اهنت  هن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  .درک  راکنا  ار  تلاسر  یحو و  دوجو  تحارـص  هب  دـناوخ و 

: تفگ نینچ  شرگید  راعشا  رد  .درک و  همیب  ار  نآ  هعسوت  عیشت و  مالسا و  ياقب  خیرات  لوط  رد  هکلب  دومن ، ظفح  يدوبان  فذح و 

(2)« لَدَتْعاَف ٍرْدَِبب  ُهاَْنلَدَع  ْمِِهتاَداَس َو  ْنِم  َمْوَْقلا  اَْنلَتَق  ْدَق  »

(. میدش باسح  یب  نونکا  میداد و  ماجنا  ردب  ناگتشک  ناوات  هب  ار  راک  نیا  میتشک ، ار  ناشنادناخ  ورس  موق و  رالاس  )

94 ص :
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(1)« لََزن ٌیْحَو  َال  َءاَج َو  ٌرَبَخ  اَلَف  ِْکلُْملِاب  ُمِشاَه  ْتَبَِعل  »

(. تسا هدش  لزان  ییحو  هن  تسا و  هدمآ  يربخ  هن  اریز  درک ، يزاب  تنطلس  اب  مشاه  )

: تفگ شرگید  تایبا  رد  زین  و 

« ِنوریَج یبُر  یلع  ُسومُّشلا  کلت  ْتقَرشأو  ُلومُحلا  کلت  ْتَدب  اّمل  »

(. دندش رادیدپ  نوریج  رد  هپت  زارف  زا  اهرس  نآ  زین  نارتش و  نآ  هک  یماگنه  )

(2)« ِینُویُد ِِّیبَّنلا  َنِم  ُْتیَضَق  ْدَقَلَف  ْحِصَت  َال  ْوَأ  ْحِص  ُْتلُقَف  ُباَرُْغلا  َحاَص  »

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  دوخ  صاـقت  نم  هک  ارچ  نکن  یهاوخ  یم  نک و  گـناب  یهاوخ  یم  متفگ  دروآرب  گـناب  غـالک  )
(. متفرگ یمامت  هب  ملسو 

نب هریغم  مان  هب  یمیدق  یتسود  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  .دوب  نید  یب  امن و  ناملـسم  مه  هیواعم  شردپ  دوب و  نید  یب  دـیزی  اهنت  هن  و 
وا اب  تفر و  یم  هیواـعم  دزن  هشیمه  مردـپ  دـیوگ : یم  هبعـش  نب  هریغم  دـنزرف  فرطم  .دوب  يو  هلاـیپ  مه  دـننامه و  هک  تشاد  هبعش 
یم یتفگـش  راـهظا  وا  ياـهراک  زا  تفگ و  یم  نخـس  شا  یکریز  وا و  زا  تشگ  یم  زاـب  نم  دزن  هک  یماـگنه  درک و  یم  وـگتفگ 
هدش تحاران  ام  تسد  زا  مدرک  نامگ  .دیـسر  یم  رظن  هب  نیگهودنا  دزن و  اذـغ  هب  بل  تشگزاب  هیواعم  دزن  زا  هک  بش  کی  .دومن 

ثیبخ نیرترفاک و  دزن  زا  نم  مرـسپ  تفگ : منیب ؟! یم  نیگهودنا  ار  وت  بشما  ارچ  مدیـسرپ : سپـس  مدرک  گنرد  یتعاس  اذل  تسا 
ریپ تسا و  هتـشذگ  وت  زا  ینـس  رگید  متفگ : هیواـعم  هب  توـلخ  رد  تفگ : تسا ؟ یـسک  هچ  تروـظنم  متفگ : .میآ  یم  مدرم  نیرت 

هب .يدرک  یم  یگدیـسر  تنادـنواشیوخ  هب  مشاـه و  ینب  تناردارب  هب  یتفرگ و  یم  شیپ  یهاوخریخ  لدـع و  هار  شاـک  يا ، هدـش 
.دنام یم  یقاب  تیارب  شباوث  دهن و  یم  ياج  رب  تیارب  یکین  مان  راک  نیا  یهگناو  یسرتب ، نآ  زا  هک  دنرادن  يزیچ  زورما  مسق  ادخ 

درک اهراک  تفرگ و  شیپ  رد  تلادع  هار  رکبوبا ) ) ام یمیت  ردارب  .مشاب  شوخلد  کین  مان  مادـک  هب  تاهیه ! تاهیه ! تفگ : هیواعم 
نادـناخ زا  نامردارب  وا  زا  سپ  .دوب  نینچ  رکبوبا  دـیوگب : یـسک  هک  نیا  رگم  .تفر  اـهدای  زا  زین  شماـن  درم  هک  نآ  ضحم  هب  اـّما 

هدرپس یـشومارف  هب  زین  شمان  درم  هک  نآ  ضحم  هب  زین  وا  اّما  درک  شالت  لاس  هد  دز و  الاب  نیتسآ  دـمآ و  راک  رـس  رب  رمع ) ) يدـع
زا یسک  هک  نیا  رگم  دش 
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دوش و یم  دای  دنلب  گناب  هب  راب  جنپ  هنازور  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مان  اّما  ...دوب  نانچ  رمع  دـیوگب : دـنک و  يدای  رمع 
هب ردپ ، یب  يا  ...هن  دنام ؟ دهاوخ  رادیاپ  یمان  هچ  دـنام و  یم  يراک  هچ  فاصوا  نیا  اب  ِهَّللا » ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَا  َدَهـشَا  : » دـنیوگ یم 

.(1) داد مهاوخن  تیاضر  مان  نیا  لماک  ندرک  نفد  هب  زج  هک  مسق  ادخ 

ِهِْقلَخ َو َهَرَیِخ  ُهاَفْصَأ  ِِهْنیَع َو  یَلَع  ُهَعَنَطْصا  ِهِسْفَِنل َو  ُهاَفَطْصا  يِذَّلا  ِهَّللا  ُنیِد  َماَلْسِْإلا  اَذَه  َّنِإ  َُّمث  : » دنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
َِهلاَلَّضلا َناَکْرَأ  َمَدَه  ِهِرْصَِنب َو  ِهیِّداَُحم  َلَذَخ  ِِهتَماَرَِکب َو  ُهَءاَدْعَأ  َناَهَأ  ِهِْعفَِرب َو  َلَلِْملا  َعَضَو  ِِهتَّزِِعب َو  َناَیْدَْألا  َّلَذَأ  ِهتّبحم  یَلَع  ُهَِمئاَعَد  َماَقَأ 

(2)« ِِهنْکُِرب

همئا  ) ار دوخ  ناگدـیرفآ  نیرتهب  و  دـیرورپ ، شیوخ  تیانع  هدـید  هب  و  دـیزگرب ، دوخ  يارب  ار  نآ  هک  تسادـخ ، نید  مالـسا  نیا  )
و تشاد ، راوتسا  دوخ  یتسود  رب  ار  نآ  ياه  نوتس  .دینادرگ  نامدرم  هب  نید  ندناسر  صوصخم  ملسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  راهطا 

یب ار  شنانمـشد  نآ  يدـنمجرا  هب  و  رادـقم ، یب  تسپ و  ار  اه  تلم  رگید  نآ  يدنلبرـس  هب  و  راوخ ، ار  اه  نید  رگید  نآ ، تّزع  اـب 
(. دومرف ناریو  ار  یهارمگ  ياه  هیاپ  شا ، هیاپ  يراوتسا  اب  و  دومن ، رای  یب  لیلذ و  ار  شنافلاخم  نآ  ندرک  يرای  اب  و  رابتعا ،

رگا مسق  مناج  هب   ) (3)« ٌدوُمَع ِناَمیِْإِلل  َّرَـضْخا  َال  ٌدوُمَع َو  ِنیِّدِلل  َماَق  اَم  ُْمْتیَتَأ  اَم  ِیتَْأن  اَّنُک  َْول  يِرْمََعل  َو  : » دـندومرف رگید  ياج  رد  زین  و 
یمن زبس  نامیا  تخرد  زا  يا  هخاش  و  دش ، یمن  اپ  رب  مالسا  يانب  زا  يا  هیاپ  میتشاد  امـش  زورما  راتفر  دننام  يراتفر  نامز  نآ  رد  ام 

ِراَرْشَْألا يِْدیَأ  ِیف  ًاریِسَأ  َناَک  ْدَق  َنیِّدلا  اَذَه  َّنِإَف  : » دسیون یم  نینچ  رتشا  کلام  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  يرگید  ییاج  رد  و  تشگ .)
(4)« اَْینُّدلا ِِهب  ُبَلُْطت  يَوَْهلِاب َو  ِهِیف  ُلَمُْعی 

نید هک  میدوب  ام  ینعی  دوب .) نانآ  یبلط  ایند  هلیـسو  و  دـندرک ، یم  لـمع  سوه  اوه و  هب  نآ  رد  دوب ، رارـشا  تسد  ریـسا  نید  نیا  )
.میداد وا  هب  هرابود  تایح  هدنز و  ار  مالسا 
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 [ مالسلا هیلع  نیسح  ینعی   ] وت هب  ار  ءایبنا  ثاریم  دنوادخ  هک  مهد ) یم  تداهش  « )) ءاَیِبْنَأْلا َثیِراَوَم  ُهَتْیَطْعَأ  َو  : » مهدزیـس زارف  - 13
(. دیشخب

.تسا ثاریم »  » عمج ثیراوم »  » .دنهد رارق  یسک  رایتخا  رد  ار  يزیچ  هک  تسا ، نآ  ششخب  همزال  تسا و  ششخب  ینعم  هب  ءاطعا » »
هب یسک  زا  هلماعم  تراجت و  نودب  هک  تسا  یتورث  لام و  ینعم  هب  زین  دراذگ و  یم  یقاب  شدوخ  زا  تیم  هک  تسا  يزیچ  ثرا »  » و

بیغ زا  هک  یـسک  ینعی  یّبن »  » تسا و یّبن »  » عمج ءاـیبنا »  » .دراد و يداـم  مه  يونعم و  هبنج  مه  اـجنیا  رد  ثرا  دـسر و  یم  یـسک 
(. دیتسه ناربمایپ  ءایبنا و  ثراو  هک  امش  رب  مالس  « ) ءاَِیْبنَْألا ِهَثَرَو  َو  : » میناوخ یم  هعماج  ترایز  رد  .دهد  یم  ربخ  یهلا  ماهلا  هطـساوب 

.تسا هداد  رارق  شیوخ  ناربمایپ  مامت  ثراو  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنوادخ  نیاربانب 

َو ًادَّمَُحم ، اَْنثِرَو  اَّنِإ  َو  َناَْمیَلُـس ، َثِرَو  ًادَّمَُحم  َّنِإ  َو  َدُواَد ، َثِرَو  َناَْمیَلُـس  َّنِإ  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  تیاور  رد 
درب و ثرا  مالسلا  هیلع  دواد  زا  مالسلا  هیلع  نامیلس  یتسار  هب   ) (1)« حاَْولَْألا ِیف  اَم  َناَْیِبت  َو  ِرُوبَّزلا ، ِلیِْجنِْإلا َو  ِهاَرْوَّتلا َو  َْملِع  اَنَْدنِع  َّنِإ 

شیپ رد  میدرب و  ثرا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  زا  ام  درب و  ثرا  مالسلا  هیلع  نامیلس  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم 
(. تسا حاولا  رد  هچنآ  حرش  روبز و  لیجنا و  تاروت و  ملع  تسا  ام 

ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ًادَّمَُحم  َّنِإ  َو  َدُواَد ، َثِرَو  َناَْمیَلُـس  َّنِإ  َو  ِءاَِیْبنَْألا ، َْملِع  َثِرَو  َدُواَد  َّنِإ  : » دـندومرف يرگید  تیاور  رد  زین  و 
.(2)« یسُوم َحاَْولَأ  َمیِهاَْربِإ َو  َفُحُص  اَنَْدنِع  َّنِإ  َو  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ًادَّمَُحم  اَْنثِرَو  اَّنِإ  َو  َناَْمیَلُس ، َثِرَو 

ثراو ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دش و  مالسلا  هیلع  دواد  ثراو  نامیلس  درب و  ثرا  هب  ار  ءایبنا  همه  مولع  مالـسلا  هیلع  دواد  )
حاولا مالـسلا و  هیلع  میهاربا  فحـص  تسا  ام  دزن  ملـسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  میدّمحم  ثراو  مه  ام  تسا و  مالـسلا  هیلع  نامیلس 

 (. مالسلا هیلع  یسوم 

اَّنُک َِضُبق  اَّمَلَف  ِهِْقلَخ  ِیف  ِهَّللا  َنیِمَأ  َناَک  ًادَّمَُحم  َّنِإَف  : » دندومرف مالسلا  امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما 
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(1)« هَتَثَرَو ِْتیَْبلا  َلْهَأ 

رد میدـش .) شناثراو  هداوناخ  ام  درک  تافو  نوچ  شقلخ و  نایم  رد  دوب  ادـخ  نیما  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  یتسار  هب  )
َیلِإ ًاّرَج  َُّملَه  َمَدآ  ْنِم  َنیِِّیبَّنلا  َنَنُـس  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَحُِمل  َعَـمَج  َهَّللا  َّنِإ  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  یثیدـح 

َلوُسَر َّنِإ  ِهِرْسَِأب َو  َنیِِّیبَّنلا  َْملِع  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَحُِمل  َعَمَج  َهَّللا  َّنِإ  ِهِرْسَِأب  َنیِِّیبَّنلا  ُْملِع  َلاَق  ُنَنُّسلا  َْکِلت  اَم  َُهل َو  َلِیق  ٍدَّمَُحم 
(2)  « مالسلا هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َْدنِع  ُهَّلُک  َِکلَذ  َرَّیَص  ِهَّللا 

درگ مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  يارب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ات  مالـسلا  هیلع  مدآ  زا  ار  ناربمغیپ  ّتنـس  لجوّزع  يادـخ  )
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  و  اـج ، کـی  ناربـمغیپ  همه  شناد  ملع و  دومرف : دوب ؟ هچ  اـه  ّتنـس  نیا  دـش : ضرع  وا  هب  دروآ ،

(. درک لقتنم  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  نآ  ملسو 

(3)« نیِِّیبَّنلا ُهَثَرَو  ُنَْحن  اَنَْدنِع َو  یَسُوم  اَصَع  اَنَْدنِع َو  یَسُوم  ُحاَْولَأ  : » دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زین  و 

هللا یلـص  ءایبنا  ناثراو  ار  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  اهنت  هن  دـنوادخ  میناربمغیپ .) ثراو  ام  تسام و  دزن  وا  ياـصع  یـسوم و  حاولا  )
: ُلوُقَی َهَّللا  َّنِإ  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  داد ، رارق  دیجم  نآرق  دوخ  باتک  ثراو  ار  اهنآ  هکلب  داد ، رارق  ملسو  هلآ  هیلع و 

(4){ ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  ِضْرَْألا  ِءامَّسلا َو  ِیف  ٍهَِبئاغ  ْنِم  ام  {َو 

(5){ انِدابِع ْنِم  اْنیَفَطْصا  َنیِذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث  : } َلاَق َُّمث 

زج دشابن  یناهنپ  چیه  : » دیامرف یم  ادخ  یتسار  هب   ) ْیَش ء»(6) ِّلُک  ُناَْیِبت  ِهِیف  يِذَّلا  اَذه  اَنَثَرْوَأ  َو  لجوّزع ، ُهَّللا  اَناَفَطْـصا  َنیِذَّلا  ُنْحَنَف 
مییام سپ  دوخ » ناگدنب  زا  میدیزگرب  هک  یناسک  نآ  هب  ار  باتک  میداد  ثرا  هب  : » تسا هدومرف  سپـس  دشاب » نیبم  باتک  رد  هکنآ 

(. تسا يزیچ  ره  نایب  حرش و  نآ  رد  هک  ار  یباتک  نیا  هداد  ثرا  هب  ام  هب  تسا و  هدیزگرب  ار  ام  لجوّزع  يادخ  هک 

مالـسلا هیلع  ترـضح  یتقو  .تسا  هدـش  حرطم  مزعلا  یلوا  ناربماـیپ  ثراو  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ثراو  تراـیز  رد  و 
ِهَْوفَـص َمَدآ  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا   » .دـشاب یم  مه  رگید  ناربمایپ  ریاس  ثراو  یلوا  قیرط  هب  ًامتح  دـشاب  مزعلا  ّیلوا  ناربمایپ  ثراو 
ُماَلَّسلا ِهَّللا  ِمِیلَک  یَـسُوم  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِلِیلَخ  َمیِهاَْربِإ  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِِّیبَن  ٍحُون  َثِراَو  اَـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  ِهَّللا 

ِحوُر یَسیِع  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع 
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مالـسلا هیلع  مدآ  ثراو  يا  وـت  رب  مالـس  « ) نِینِمْؤُْـملا ِریِمَأ  َثِراَو  اَـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  ِهَّللا  ِبِیبَـح  ٍدَّمَُحم  َثِراَو  اَـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  ِهَّللا 
رب مالس  ادخ ، تسود  مالسلا  هیلع  میهاربا  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، ربمایپ  مالسلا  هیلع  حون  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ادخ ، هدیزگرب 

دمحم ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، حور  مالسلا  هیلع  یسیع  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ادخ ، مالک  مه  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ثراو  يا  وت 
 (. مالسلا هیلع  نانمؤمریما  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، بیبح  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

مالسلا هیلع  مدآ  هب  ار  اهمان  یناعم  همه  ادخ  و   » (1){ اهَّلُک َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو  : } دیامرف یم  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  عجار  دنوادخ 
هب دنوادخ  هک  ییاناوت  ورین و  لئاضف و  مولع و  نآ  نینچمه  دیسر و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ثرا  هلیـسوب  مولع  نیا  و  تخومآ .»
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  مالـسلا و  هیلع  یـسیع  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  مالـسلا و  هیلع  حون  ترـضح 
رد دنوادخ  هک  یمولع  نآ  : » دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دیسر  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هب  ثرا  ناونع  هب  دوب ، هدرک  تیانع  ملـسو 

.(2)« میناد یم  ار  نآ  ام  همه  داهن ، ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شنالوسر و  هکئالم و  رایتخا 

دمآ و مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  روضح  هب  دوب  هدش  انیبان  شمشچ  ود  ره  و  دوب ، مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هتسجرب  نادرگاش  زا  هک  ریـصبوبا 
ربمغیپ ایآ  ریـصبوبا : يرآ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دـیتسه ؟ ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثراو  امـش  ایآ  تفگ : نینچ 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تسناد ؟ یم  دنتسناد ، یم  اهنآ  هچ  ره  دوب و  نیشیپ  ناربمایپ  ثراو  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 
التبم دیامن و  انیب  ار  دازردام  روک  دینک و  هدنز  ار  هدرم  ناربمایپ  زا  یضعب  دننام  دیناوت  یم  امش  ایآ  ساسا ، نیا  يور  ریصبوبا  .يرآ 

هب مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هاگنآ  .ادخ  نذا  هب  میناوت  یم  ام  يرآ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دـییامن ؟ نامرد  ار  یـسیپ  يرامیب  هب 
مدـنامه دـندیلام ، ممـشچ  هرهچ و  هب  تسد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  متفر ، کـیدزن  دـیوگ : یم  ریـصبوبا  .اـیب  ولج  دوـمرف : ریـصبوبا 

رد یشاب و  هنوگ  نیا  یهاوخ  یم  دومرف : نم  هب  هاگنآ  مدید ، ار  همه  دوب ، رهش  رد  هچ  ره  اه و  هناخ  نیمز و  نامـسآ و  دیـشروخ و 
یم متفگ  يورب ؟ تشهب  هب  تساوخزاب  نودب  يدرگرب و  لوا  لاح  هب  هکنآ  ای  يدرگ ؟ کیرش  مدرم  اب  نایز  دوس و  رد  تمایق  زور 

.دنتشگرب لوا  لاح  هب  منامشچ  و  دیـشک ، ممـشچ  رب  تسد  رگید  راب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .مدرگرب  مدوب ، هک  هنوگنامه  هب  مهاوخ 
(3) ریمع یبا  نبا  يارب  ار  نایرج  نیا  ریصبوبا 

نم تفگ : ریمع  یبا  نبا  درک ، لقن 

99 ص :

.31 هرقب ، - . 1
ص113. ج4 ، راونألاراحب ، - . 2

.ماما زاتمم  نادرگاش  زا  یکی  - . 3

نیعبرا ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 330زکرم  هحفص 116 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14216/AKS BARNAMEH/#content_note_99_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14216/AKS BARNAMEH/#content_note_99_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14216/AKS BARNAMEH/#content_note_99_3
http://www.ghaemiyeh.com


.(1) تسا ّقح  زور ، هکنانچ  تسا ، تسار  ّقح و  هثداح  نیا  هک  مهد  یم  یهاوگ 

هچب دنک و  یم  هیرگ  هک  دید  ار  ییوناب  دوب ، ینم  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  تسا : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  تالاح  رد  زین  و 
وناب نآ  دزن  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  .دوب  هدرم  واگ  نآ  دنتـشاد و  هدریـش  يواگ  هکنآ  رطاخب  دننک ، یم  هیرگ  شرانک  رد  زین  شیاه 

رد اهنت  متـسه و  میتی  كدوک  دنچ  ياراد  نم  ادخ  هدنب  يا  درک : ضرع  وناب  نآ  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  ادخ ، زینک  يا  دومرف : تفر و 
هچب نم و  تسد  هدرم و  واگ  نآ  نونکا  دـش ، یم  نیمأت  واگ  نآ  هلیـسو  هب  میاه  هچب  نم و  یگدـنز  هک  متـشاد  واگ  کـی  یگدـنز 
يارب ار  واگ  نآ  یهاوخ  یم  ایآ  ادخ  زینک  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  .میا  هدش  هراچیب  تسا و  هدش  هاتوک  زیچ  همه  زا  میاه 

دـناوخ و زامن  تعکر  ود  تفر و  رانک  هب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  .يرآ  درک : ضرع  خـساپ  رد  هک  داتفا  وناـب  لد  هب  منک ؟ هدـنز  وت 
كون اب  دز و  ادص  ار  واگ  تساوخرب ، سپـس  دنک  یم  اعد  دوب  مولعم  هک  داد  ناکت  ار  شیاهبل  درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  تسد 

دیـشک و غیج  دـید ، ار  هرظنم  نآ  نز  هک  یتقو  داتـسیا ، تسار  تساوخرب و  واگ  نآ  ناهگان  دز ، هدرم  واـگ  نآ  ياـپ  هجنپ  هب  اـصع 
نایم هب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  .تسا  میرم  نب  یـسیع  نیا  هبعک  يادـخ  هب  دـنگوس  هَبْعَْکلا » ِّبَر  َمَیْرَم و  ُْنب  یَـسیِع  : » دز یم  داـیرف 

.(2) تشذگ اجنآ  زا  تفر و  مدرم 

یکـشخ ياـمرخ  تخرد  ریز  هار  نیب  رد  متفر ، جـح  ماـجنا  يارب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تمدـخ  رد  دـیوگ : هزمح  نب  یلع 
« هِداَبِع ِقْزِر  ْنِم  ِکِیف  ُهَّللا  َلَعَج  اَّمِم  اَنیِمِعْطَأ  ُهَلَْخن  اَی  : » دومرف دعب  .مدیمهفن  نم  هک  دوشگ  یئاعد  هب  نابز  مالسلا  هیلع  ماما  .میتسـشن 

جک مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  فرطب  کشخ  يامرخ  تخرد  مدید  .ناروخب  امب  هداد  رارق  دنوادخ  وت  داهن  رد  هچنآ  زا  لخن  يا 
هک دوب  ییاـمرخ  نیرتذـیذل  نیرت و  یلاـع  روخب  وگب و  هَّللا  مسب  وش  کـیدزن  دوـمرف ، نم  هب  تشاد  اـمرخ  دوـب و  گرب  ياراد  دـش 

ُهَثَرَو ُنَْحن  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما  .مدوب  هدـیدن  رتـگرزب  زورما  زا  يرحِـس  تفگ  یبرع  درم  عقوم  نیا  رد  .مدوب  هدروـخ  نونکاـت 
ُلُخْدَـت َِکلِْزنَم َو  َیلِإ  يِدَـتْهَت  ًاْبلَک  َکَخَـسْمَیَف  َهَّللا  َوُعْدَأ  ْنَأ  َْتبَبْحَأ  ْنِإَف  ُبیُِجیَف  َهَّللا  وُعْدـَن  َْلب  ٌنِهاَک  اـَل  ٌرِحاَـس َو  اَـنِیف  َْسَیل  ِءاَِـیْبنَْألا 
مهاوخب رگا  دومرف ، تباجا  مدرک  اضاقت  ادخ  زا  میتسین ، يزاب  هدبعش  رحس و  لها  میتسه  ءایبنا  ثراو  ام  ِکلْهَِأل » ُِصبْـصَُبت  ْمِْهیَلَع َو 

يورب دروآ ، رد  یگس  تروصب  ار  وت  ادخ  منک ، یم  اعد 
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دمآ و رد  یگس  تروصب  عقوم  نامه  رد  .نک  اعد  تفگ  ینادان  يور  زا  یبارعا  .ینابنجب  مد  اهنآ  يارب  تا و  هداوناخ  شیپ  هناخ  هب 
دنزرف نز و  يارب  ندـینابنج  مد  هب  عورـش  دـش  شلزنم  دراو  ات  متفر  ورب  وا  یپ  زا  دومرف  نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  .تفر 

وا فرح  ام  هک  نایم  نامه  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  متشگرب  .دندرک  نوریب  هناخ  زا  ار  وا  هتـشادرب  یبوچ  .درک  دوخ 
رد زیمآ  عرـضت  یئادص  دیلام و  یم  كاخ  هب  ار  دوخ  دوب ، يراج  شیاه  کشا  .داتـسیا  مالـسلا  هیلع  ماما  لباقم  دـمآ  میدز ، یم  ار 

رازه رازه  درک  ضرع  .يدروآ  ناـمیا  ـالاح  دومرف  تشگرب ، لوا  لاـح  هب  درک  اـعد  هدومن  محر  وا  رب  مالـسلا  هیلع  ماـما  .دروآ  یم 
.(1) هبترم

ْنِم انیتوُأ  ِْریَّطلا َو  َقِْطنَم  انْمِّلُع  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  َلاق  َدُواد َو  ُناْمیَلُس  َثِرَو  َو  : } دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  هب  عجار  دنوادخ 
نتفگ نخـس  اـم  هب  مدرم  يا  تفگ : مالـسلا  هیلع  نامیلـس  دـش و  مالـسلا  هـیلع  دواد  ثراو  مالـسلا  هـیلع  نامیلـس   » ْیَـش ء}(2) ِّلُک 

زا هک  تسا ، ءایبنا  ثراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  و  تسا .» هدـش  هداد  اـم  هب  يزیچ  ره  زا  تسا و  هدـش  هداد  میلعت  ناگدـنرپ 
لقن میهاربا  نب  دمحم  یثیدح  رد  .تسا  هاگآ  فقاو و  ناگدنرپ  نابز  هب  ًالماک  اذل  تسا  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  اهنآ  هلمج 

هک تاناویح  ناگدنرپ و  ياوآ  زا  دندوب ، یکدوک  نینس  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  دنک  یم 
هب طقف  ام  تسا ، دایز  نوچ  دندرک و  ینعم  ار  اهنآ  ياوآ  مالسلا  هیلع  ترضح  دش و  لاؤس  دوب ، ناویح  هدنرپ و  جنپ  هاجنپ و  دودح 

.مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب 

: دیوگ یم  دنک ، ادص  سورخ  هاگره  هَرْکِذ » َْسنَی  َْمل  َهَّللا  َفَرَع  ْنَم  ُلوُقَی  ُکیِّدلا  َحاَص  اَذِإ  َو  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  »
اَی ُهَّللا  اَی  ُّقَْحلا  َُکلْوَق  ُّقَْحلا َو  َْتنَأ  ِّقَْحلا  ََهلِإ  اَی  ُلوُقَت  ُهَجاَجَّدـلا  ِتَرَقْرَق  اَذِإ  َو   » .دـنک یمن  شومارف  ار  وا  داـی  دسانـشب ، ار  ادـخ  هکره 

ُلوُقَی ُباَرُْغلا  َحاَص  اَذِإ  َو   » .قح يا  هللا  يا  .تسا  قح  وت  نخـس  یقح و  وت  ّقح ! يادخ  يا  دیوگ : یم  دنک ، دق  دـق  غرم  هاگره  ُّقَح »
ُلوُقَت ُهَّطَْبلا  ِتَحاَص  اَذِإ  َو   » .ناسرب لالح  يزور  ناسر ! يزور  يا  دیوگ : یم  دنک ، ادص  غالک  هاگره  ِلاَلَْحلا » ِقْزِّرلِاب  ْثَْعبا  ُقِزاَر  اَی 

اَم ُلوُقَی  ُدُـهْدُْهلا  َحاَص  اَذِإ  َو   » .وت شزرمآ  ادـخ ، يا  وت  شزرمآ  دـیوگ : یم  دـنک ، ادـص  كدرا  هاگره  َکَناَْرفُغ » ُهَّللا  اَـی  َکـَناَْرفُغ 
: دیوگ یم  دنک ، ادص  دهده  هاگره  َهَّللا » یَصَع  ْنَم  یَقْشَأ 
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یم دنک ، ادص  يرمق  هاگره  ُهَّللا » اَی  يَوْجَّنلا  ِّرِّسلا َو  َِملاَع  اَی  ُلوُقَی  ُّيِرْمُْقلا  َحاَص  اَذِإ  َو   » .دنک ادخ  ینامرفان  هک  نآ  تسا  تخبدب  هچ 
(1) یسبد هاگره  ُهَّللا » اَی  َكاَوِس  ََهلِإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  ُلوُقَی  ُّیِْسبُّدلا  َحاَص  اَذِإ  َو  !. » ادخ يا  اهزار ، اه و  ناهن ياناد  يا  دیوگ :

َرَکَذ ْنَم  ُلوُقَی  ُءاَغَّبَْبلا  َحاَص  اَذِإ  َو  !. » ادخ يا  تسین ، وت  زج  یقحب  دوبعم  چیه  هک  یقلطم  لماک  تاذ  نامه  وت  دیوگ  یم  دنک ، ادـص 
ُُلْبُلْبلا َحاَص  اَذِإ  َو   » .دوش هدوشخب  شهانگ  دـنک  دای  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  ره  دـیوگ : یم  دـنک ، ادـص  یطوط  هاگره  ُهَْبنَذ » َرَفَغ  ُهَّبَر 
ِتَحاَص اَذِإ  َو   » .تسا ّقح  هک  نایملاع  راگدورپ  زج  ییادخ  تسین  دیوگ : یم  دـنک ، ادـص  لبلب  هاگره  ًاّقَح » ًاّقَح  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُلوُقَی 

؟ یلفاغ گرم  زا  ردق  هچ  مدآ  دنزرف  يا  دیوگ : یم  دنک ، ادـص  نیچردـلب  هاگره  ِتْوَْملا » ِنَع  َکَلَفْغَأ  اَم  َمَدآ  َْنبا  اَی  ُلوُقَت  ُهاَناَمُّسلا 
دوبعم چیه  دیوگ : یم  دنک ، ادـص  يراکـش  زاب  هاگره  ِهَّللا » ُهَرَیِخ  ُُهلآ  ِهَّللا َو  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُلوُقَی  ُقِینَذْوَنَّسلا  َحاَص  اَذِإ  «َو 

.دنیادخ ناگدیزگرب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  وا  لآ  تسادخ و  لوسر  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  تسین ، ادخ  زج  یّقحب 
َحاَص اَذِإ  َو   » .تسا سب  يزومآ  دنپ  يارب  گرم  دـیوگ : یم  دـنک ، ادـص  هّرب  هاگره  ًاظِعاَو » ِتْوَْملِاب  یَفَک  ُلوُقَی  ُلَمَْحلا  َحاَص  اَذِإ  «َو 

وت هدازیمدآ  يا  مارآ  دیوگ : یم  دنک ، ادص  واگ  هاگره  ُهَّللا » َوُه  يَُری َو  َال  يَرَی َو  ْنَم  ْيَدَی  َْنَیب  َْتنَأ  َمَدآ  َْنبا  اَی  اًلْهَم  اًلْهَم  ُلوُقَی  ُرْوَّثلا 
لیف هاگره  ٌهَلیِح » َال  ٌهَُّوق َو  ِتْوَْملا  ِنَع  ِینُْغی  َال  ُلوُقَی  ُلیِْفلا  َحاَص  اَذِإ  َو   » .تسادخ وا  دوشن و  هدـید  دـنیب و  هک  یتسه  یـسک  ربارب  رد 

ُهُرِخآَف َْتئِـش  اَـم  ْشِع  َمَدآ  َْنبا  اَـی  ُلوُقَی  ُهَّنِإَـف  ُرْـسَّنلا  َحاَـص  اَذِإو   » .دریگن ار  ندرم  ولج  یگنرین  ورین و  چـیه  دـیوگ : یم  دـنک ، ادـص 
َحاَص اَذِإ  َو   » .تسا گرم  شنایاپ  هک  یهاوخ  یلکـش  ره  نک  یگدنز  هدازیمدآ  يا  دیوگ : یم  دـنک ، ادـص  سکرک  هاگره  ُتْوَْملا »
هانگ رد  هک  يراکهنگ  رب  ياو  ياو  ياو  دیوگ : یم  دـنک ، ادـص  لاغـش  هاگره  ِّرِـصُْملا » ِِبنْذُْـمِلل  ُْلیَْولا  ُْلیَْولا  ُْلیَْولا  ُلوُقَی  يَوآ  ُْنبا 

تـسا سب  دیوگ : یم  دـنک ، ادـص  گس  هاگره  الُذ » یِـصاَعَْملِاب  یَفَک  ُلوُقَی  ُْبلَْکلا  َحاَص  اَذِإ  َو   » .دـنک یم  يراشفاپ  رارـصا و  دوخ 
درب ادـخ  نامرف  هک  ره  دـیوگ : یم  دـنک ، ادـص  باقع  هاگره  َقْشَی » َْمل  َهَّللا  َعاَطَأ  ْنَم  ُلوُقَی  ُباَقُْعلا  َحاَص  اَذِإ  َو   » .يراوخ يارب  هاـنگ 

: دیوگ یم  دنک ، ادص  ندگرک  هاگره  َيَالْوَم » اَی  ُتْکَلَه  اَّلِإ  ِیْنثِغَأ َو  ُلوُقَی  ُنَّدَکْرَْکلا  َحاَص  اَذِإ  َو   » .دوشن تخبدب 
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َهَیْآلا ِهِذَه  اَلَت  َُّمث  ُهَّبَر  ِِهب  ُدَمْحَی  ٌحِیبْسَت  َُهل  اَّلِإ َو  ْیَـش ٍء  ْنِم  ُهَّللا  َقَلَخ  اَم  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َُّمث   » .میالوم يا  موش  دوبان  هن  رگ  سردایرفب و 
هکنآ رگم  هدیرفاین  ار  يا  هدیدپ  چیه  دنوادخ  دومرف : سپـس  « (1){ ْمُهَحِیبْسَت َنوُهَقْفَت  ْنِکل ال  ِهِدْمَِحب َو  ُحِّبَُسی  اَّلِإ  ْیَـش ٍء  ْنِم  ْنِإ  {َو 

، يدوجوم ره  دنیوگ و  یم  وا  حـیبست  همه  : » درک توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  دیاتـس ، یم  ار  دوخ  راگدرورپ  نآ  اب  هک  دراد  یحیبست 
.(2)« دیمهف یمن  ار  اهنآ  حیبست  امش  یلو  دیوگ  یم  وا  دمح  حیبست و 

(3) میشماخ ام  نامرحمان  امش  اب  میشوخ  میریصب و  میعیمس و  ام 

هیلع و هللا  یلص  مزعلا  ّیلوا  ناربمایپ  ًاصوصخ  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنا  کت  کت  ثراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نیاربانب 
مالـسلا هیلع  ترـضح  هب  ثرا  قیرط  زا  هک  یلئاضف  تالامک و  مولع و  زا  یئاه  هنومن  میهاوخب  رگا  یتح  ام  .دـشاب و  یم  ملـسو  هلآ 

زا هچنآ  زا  رتالاب  هکنیا  رب  دنک  یم  تلالد  هک  مینک  یم  هراشا  یثیدح  هب  طقف  اذل  .دش  دهاوخ  ینالوط  رایسب  ثحب  مینک  نایب  دیسر 
نآ هدش و  نآ  ثراو  مالسلا  هیلع  ماما  ار  تسا  هدیـسر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنا  زا  ثرا  قیرط 

َنیِِّیبَّنلا َنِم  َثِرَو  ِِّیبَّنلا  ِنَع  ِینِْربْخَأ  َكاَِدف  ّتلعُج  : » مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  تفگ ، مردپ  دیوگ : میهاربا  .تسا  نآرق 
یَـسیِع َّنِإ  ُْتُلق  َلاَق  ُْهنِم  َمَلْعَأ  ٌدَّمَُحم  َناَک  اَّلِإ َو  ًاِّیبَن  ُهَّللا  َثََعب  اَـم  َلاَـق  ِهِسْفَن  َیلِإ  ْتَهَْتنا  ِنَأ  َیلِإ  َمَدآ  ْنُدـَل  ْنِم  ُْتُلق  ْمَعَن  ِیل  َلاَـق  ْمُهَّلُک 

یَلَع ُرِدـْقَی  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک  ْلَه  ِْریَّطلا  َقِْطنَم  ُمَهْفَی  َناَک  َدُواَد  َْنب  َناَْمیَلُـس  ُْتُلق َو  َْتقَدَـص  َلاَق  ِهَّللا  ِنْذِِإب  یَتْوَْملا  ِییُْحی  َناَـک  َمَیْرَم  َْنبا 
َنِم َناک  ْمَأ  َدُـهْدُْهلا  يَرَأ  َِیل ال  ام  َلاَقَف   } ِهِْرمَأ ِیف  َّکَـش  ُهَدَـقَف َو  َنیِح  ِدُـهْدُْهِلل  َلاَـق  َدُواَد  َْنب  َناَْمیَلُـس  َّنِإ  َلاَـقَف  َلاَـق  ِلِزاَـنَْملا  ِهِذَـه 

(4){ َنِیِبئاْغلا

(5){ ٍنِیبُم ٍناْطلُِسب  یِّنَِیتْأََیل  ْوَأ  ُهَّنََحبْذََأل  ْوَأ  ًادیِدَش  ًاباذَع  ُهََّنبِّذَعَُأل   } َلاَقَف ِْهیَلَع  َبِضَغ  َو 

ُّنِْجلا َو ُلْمَّنلا َو  ُحـیِّرلا َو  َِتناَک  ْدَـق  ُناَْمیَلُـس َو  َْطُعی  َْمل  اَم  َیِطْعُأ  ْدَـقَف  ٌْریَط  َوُه  اَذَـهَف َو  ِءاَْملا  یَلَع  ُهُّلُدَـی  َناَک  ُهَّنَِأل  ِْهیَلَع  َبِضَغ  اَـمَّنِإ  َو 
ِیف ُلوُقَی  َیلاَـعَت  َكَراَـبَت َو  َهَّللا  َّنِإ  ُُهفِْرعَی  ُْریَّطلا  َناَـکَف  ِءاَوَْهلا  َتْحَت  َءاَْـملا  ُفِْرعَی  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َنیِِعئاَـط َو  َُهل  ُهَدَرَْملا  ُنیِطاَـیَّشلا  ُْسنِإـْلا َو 

ًانآُْرق َّنَأ  َْول  َو   } ِِهباَتِک
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(1){ ًاعیِمَج ُْرمَْألا  ِهَِّلل  َْلب  یتْوَْملا  ِِهب  َمِّلُک  ْوَأ  ُضْرَْألا  ِِهب  ْتَعُِّطق  ْوَأ  ُلابِْجلا  ِِهب  ْتَرِّیُس 

ِیف َّنِإ  ِءاَوَْهلا َو  َتْحَت  َءاَْـملا  ُفِْرعَن  ُنَْحن  یَتْوَْملا َو  ِِهب  اَـیُْحی  ِِهب َو  ُِنئاَدَْـملا  ُعَّطَُقی  ُلاَـبِْجلا َو  ِِهب  ُعَّطَُقی  اَـم  ِهیِفَف  َنآْرُْقلا  اَذَـه  اَْـنثِرَو  ْدَـق  َو 
ِیف ُلوُقَی  َهَّللا  َّنِإ  ِباَتِْکلا  ِّمُأ  ِیف  ُهَّللا  ُهَلَعَج  َنیِضاَْمِلل  ُهَبَتَک  اَمَف  ِهَّللا  ُنْذِإ  ِهِیف  اَم  َعَم  ِِهب  ُهَّللا  َنَذْأَی  ْنَأ  َیلِإ  ٌْرمَأ  اَِهب  ُداَُری  اَم  ٍتاَیَآل  ِهَّللا  ِباَتِک 

(2){ ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  ِضْرَْألا  ِءامَّسلا َو  ِیف  ٍهَِبئاغ  ْنِم  ام   } ِِهباَتِک

(3){ انِدابِع ْنِم  اْنیَفَطْصا  َنیِذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث   } َلاَق َُّمث 

ْیَش ء»(4) ِّلُک  ُناَْیِبت  ِهِیف  يِذَّلا  اَذَه  اَنَثَّرَوَف  ُهَّللا  اَناَفَطْصا  َنیِذَّلا  ُنْحَنَف 

نارود زا  متفگ : يرآ ، دومرف : تسا ؟ ناربمغیپ  همه  ثراو  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اـیآ  هک  هد  ربخ  نم  هب  موش  تناـبرق  )
یلص دّمحم  هکنیا  زج  هدرکن  ثوعبم  ار  يربمغیپ  چیه  ادخ  دومرف : دسرب ؟ ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  دوخ  هب  ات  مدآ 

: دومرف درک ؟ یم  هدنز  ادخ  نذا  هب  ار  اه  هدرم  مالـسلا  امهیلع  میرم  نب  یـسیع  متفگ : دیوگ : تسا ، ملعا  وا  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا 
مه ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسناد ، یم  ار  ناگدنرپ  نابز  مه  مالسلا  امهیلع  دواد  نب  نامیلس  متفگ : یتفگ و  تسار 

کـش هب  شا  هراب  رد  درک و  مگ  ار  دـهده  یتقو  مالـسلا  امهیلع  دواد  نب  نامیلـس  یتسار  هب  دومرف : دـیوگ : دوب ؟ بتارم  نیا  ياراد 
: تفگ درک و  مشخ  وا  هب  تسین  رـضاح  هک  دـید  یتقو  دوب » هدرک  تبیغ  هکنیا  اب  منیب  یمن  ار  دـهده  هک  ارم  دـش  هچ  : » تفگ داـتفا 

هکنآ يارب  درک  مشخ  وا  هب  اـنامه  درواـیب » دوـخ  تبیغ  يارب  ینـشور  رذـع  لـیلد و  هکنآ  اـی  مهد  یتخـس  هجنکـش  ار  وا  هـنیآ  ره  »
داب و هکنیا  اب  تشادن و  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  هک  دوب  هدش  اطع  يزیچ  کچوک  هدنرپ  نیمه  هب  نیاربانب  .بآ  يارب  دوب ، وا  يامنهر 
، داد یم  صیخشت  هدنرپ  نآ  داد و  یمن  صیخشت  اوه  ریز  ار  بآ  دندوب ، وا  عیطم  همه  ناشکرس  نیطایـش و  نج و  سنا و  هچروم و 
اه هدرم  ددرونرد و  ضرالا  یط  ار  نیمز  دنیآ و  رد  تکرح  هب  اه  هوک نآرق  هلیسوب  رگا  : » دیامرف یم  دوخ  باتک  رد  ادخ  یتسار  هب 

دروآ و رد  شدرگ  هب  ار  اههوک  هچنآ  تسا  نآ  رد  هک  مینآرق  نیا  ثراو  ام  دروآ .») دـنهاوخن  نامیا  نارفاک  زاب  ) دروآ نخـس  هب  ار 
هک تسا  یتایآ  ادخ  باتک  رد  یتسار  هب  و  میـسانشب ، اوه  ریز  ار  بآ  ام  دنوش ، هدنز  نادب  اه  هدرم  دـنک و  تفاسم  عطق  ار  اهروشک 

هب ددرگ و  ارجا  ادخ  نذا  هب  دوش  هتساوخ  نآ  هلیسو  هب  هچ  ره 
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ادخ یتسار  هب  هتـشاد ، ررقم  ام  يارب  باتکلا  ّما  رد  ار  همه  ادخ  هدش و  تبث  ناگتـشذگ  بتک  رد  هداد و  هزاجا  نادب  ادـخ  هک  هچنآ 
ثرا هب  : » تسا هدومرف  سپـس  دـشاب » نیبم  باتک  رد  هکنآ  زج  درادـن  دوجو  نیمز  نامـسآ و  رد  یناـهنپ  هدیـشوپ و  چـیه  : » دـیامرف

نیا هداد  ثرا  ام  هب  تسا و  هدیزگرب  ار  ام  لجوّزع  يادخ  هک  میئام  دوخ » ناگدـنب  زا  میدـیزگرب  هک  یناسک  نآ  هب  ار  باتک  میداد 
(. تسه يزیچ  ره  نایب  حرش و  نآ  رد  هک  ار  یباتک 
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« ءاَیِصْوَأْلا َنِم  َکِقْلَخ  یَلَع  ًهَّجُح  ُهَتْلَعَج  َو  : » مهدراهچ زارف  - 14

( يداد رارق   (1) ایصوا زا  دوخ  قلخ  رب  امنهار  تّجح و  مالسلا )  هیلع  نیسح  ماما   ) ار وا  هک  مهد ) یم  تداهش  ))

یم نشور  ار  دوـصقم  هک  تسا  یلیلد  تّجح » ، » دـیوگ بغار  تسا ، هدـمآ  لـیلد  ناـهرب و  دـصق ، هبلغ ، ینعم  هب  تغل  رد  تّجح » »
امـش رب  دورد  و  « ) ُُهتاَکََرب ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  َیلوُْألا َو  ِهَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا َو  ِلْهَأ  یَلَع  ِهَّللا  ِجَجُح  َو  : » میناوخ یم  هریبک  هعماج  ترایز  رد  .دنک 

یم ترایز  نیمه  رد  نینچمه  و  داب .) امـش  رب  ادخ  تاکرب  ادـخ و  تمحر  ناینـشیپ و  ترخآ و  ایند و  لها  رب  ادـخ  ياه  تّجح  يا 
دیشاب و نیمز  رد  شنانیشناج  هک  ار  امـش  ادخ  دیدنـسپ  « ) ِِهنیِِدل ًاراَْصنَأ  ِِهتَّیَِرب َو  یَلَع  ًاجَجُح  ِهِضْرَأ َو  ِیف  َءاَفَلُخ  ْمُکَیِـضَر  َو  : » میناوخ
زا معا  قلخ  همه  رب  امنهار  تّجح و  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  دیـشاب .) شنید  ناراـی  راـصنا و  دیـشاب و  مدرم  رب  ادـخ  ياـه  تّجح 
اَم ْمُهَالَْول  اَْهنِم َو  یَتُْؤی  ِیتَّلا  لجوّزع  ِهَّللا  ُباَْوبَأ  ْمُه  ُءاَیِـصْوَْألا  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنتـسه  نج  سنا و  هکئالم و 

(2)« ِهِْقلَخ یَلَع  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ُهَّللا  َّجَتْحا  ُمِِهب  لجوّزع َو  ُهَّللا  َفِرُع 

اهنآ رگا  دوش ، هّجوت  وا  ترضح  هب  اهنآ  هیحان  زا  هک  دنشاب  لجوّزع  دنوادخ  باوبا  نامه  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ءایصوا  )
رقاب ماما  يرگید  ثیدح  رد  تسا .) هدرک  تّجح  مامتا  دوخ  قلخ  رب  اهنآ  هلیـسوب  ادخ  و  دـش ، یمن  هتخانـش  لجوّزع  ادـخ  دـندوبن ،

ام هلیسوب  دش و  هدیتسرپ  ادخ  ام  هلیـسوب   ) (3)« یلاَعَت َكَراَبَت َو  ُهَّللا  َدِّحُو  اَِنب  َو  ُهَّللا ، َفِرُع  اَِنب  َو  ُهَّللا ، َدـِبُع  اَِنب  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  رگید  ثیدـح  رد  و  دـش .) هتـسناد  یگناگی  هب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  اـم  هلیـسوب  دـش و  هتخانـش  ادـخ 

(4)« ِهللا َِدبُع  اَم  ُنَْحن  َالَْول  َو  دندومرف ...« :

مامْالا : » دنیامرف یم  مالسلا  امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  زین  و  دش .) یمن  تدابع  ادخ  میدوبن  ام  رگا  )
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(1)« هَّللا ِمَرُح  ْنَع  ُّباَّذلا  َو  ِهَّللا ، َیلِإ  یِعاَّدلا  َو  ِهِداَِلب ، ِیف  ُُهتَفِیلَخ  َو  ِهِداَبِع ، یلَع  ُُهتَّجُح  َو  ِهِْقلَخ ، ِیف  ِهَّللا  ُنیِمَأ 

هب هدـننک  توعد  شدالب و  رد  تسا  وا  هفیلخ  شناگدـنب و  رب  تسا  وا  تّجح  شقلخ و  نایم  رد  تسا  لـجوّزع  يادـخ  نیما  ماـما  )
(. تسا هلالج  ّلج  يادخ  قوقح  زا  هدننک  عافد  تسا و  لجوّزع  يادخ  يوس 

اَنَأ اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  َِملَع  ْنَم  َلاَق  ُهَّنَأ  ُُهلاَـلَج  َّلَـج  ِهَّزِْعلا  ِّبَر  ْنَع  ُلـِیئَْربَج  ِینَثَّدَـح  : » دـنیامرف یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
ِیتَـمْحَِرب َو ِیتَّنَج  ُُهْتلَخْدَأ  یِجَجُح  ِهِدـْلُو  ْنِم  َهَِّمئَأـْلا  َّنَأ  ِیتَـفِیلَخ َو  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َّنَأ  ِیلوُـسَر َو  يِدـْبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  يِدْـحَو َو 

ِیناَداـَن ْنِإ  ِیتَِصلاَـخ  ِیتَّصاَـخ َو  ْنِم  ُهتّلعَج  ِیتَمِْعن َو  ِْهیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ِیتَماَرَک َو  َُهل  ُْتبَجْوَأ  يِراَوِج َو  َُهل  ُتَْحبَأ  يِْوفَِعب َو  ِراَّنلا  َنِم  ُُهْتیََّجن 
ْنِإ ُُهْتِلبَق َو  ََّیلِإ  َعَجَر  ْنِإ  ُُهتَوْعَد َو  یِّنِم  َّرَف  ْنِإ  ِِهتَمِحَر َو  َءاَسَأ  ْنِإ  ُُهتْأَدَْـتبا َو  َتَکَـس  ْنِإ  ُُهْتیَطْعَأ َو  ِیَنلَأَـس  ْنِإ  ُُهْتبَجَأ َو  ِیناَـعَد  ْنِإ  ُُهْتیََّبل َو 
َْمل َِکلَِذب َو  َدِهَش  ْوَأ  ِیلوُسَر  يِْدبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ْدَهْشَی  َْمل  َِکلَِذب َو  َدِهَش  ْوَأ  يِدْحَو  اَنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ْدَهْشَی  َْمل  ْنَم  ُُهتْحَتَف َو  ِیبَاب  َعَرَق 

ِیتَمَظَع َو َرَّغَـص  ِیتَمِْعن َو  َدَحَج  ْدَقَف  یِجَجُح  ِهِْدلُو  ْنِم  َهَِّمئَْألا  َّنَأ  ْدَهْـشَی  َْمل  َِکلَِذب َو  َدِهَـش  ْوَأ  ِیتَفِیلَخ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َّنَأ  ْدَهْـشَی 
ُهَءاَعُد َو ْبِجَتْـسَأ  َْمل  ِیناَعَد  ْنِإ  ُهَءاَِدن َو  ْعَمْـسَأ  َْمل  َِیناَداَن  ْنِإ  ُُهْتمَرَح َو  ِیَنلَأَس  ْنِإ  ُُهْتبَجَح َو  ِینَدَـصَق  ْنِإ  ِیلُـسُر  ِیُبتُک َو  ِیتاَیِآب َو  َرَفَک 

(3) {« (2) دِیبَْعِلل ٍماَّلَِظب  اَنَأ  ام  َو   } یِّنِم ُهُؤاَزَج  َِکلَذ  ُُهْتبَّیَخ َو  ِیناَجَر  ْنِإ 

زین تسین و  نم  زج  یـشتسرپ  هتـسیاش  هکنیا  دـنادب  سک  ره  دومرف : ثیدـح  لجّوزع  راگدرورپ  يوس  زا  ارم  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  )
هک یناماما  نم و  هفیلخ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  و  تسا ، نم  هداتسرف  نم و  هدنب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هک  دنادب 

مهد و شتاجن  خزود  شتآ  زا  دوخ  تشذـگ  اب  مزاس و  یم  تشهب  دراو  دوخ  تمحر  هب  ار  وا  دنتـسه ، نم  ياهتّجح  دـنیوا  داژن  زا 
رارق شیوخ  ناصلاخ  ناّصاخ و  زا  ار  وا  میامن و  مامت  وا  رب  ار  متمعن  بجاو و  وا  رب  ار  متمارک  و  مراد ، اور  وا  رب  ار  دوخ  یگیاـسمه 
زاغآ ودـب  دـشاب  شوماخ  رگا  و  میامن ، اطع  دـنک  لاؤس  رگا  و  منک ، تباجا  دـناوخب  رگا  و  میوگ ، خـساپ  دـنز  ادـص  ارم  رگا  مهد ،

ار وا  دزیرگ  نم  زا  رگا  و  مزرو ، رهم  وا  هب  دنک  دب  رگا  و  منک ،
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هتـسیاش نم  زا  ریغ  هکنیا  نم و  یئادـخب  هک  یـسک  اّما  .میامن و  زاب  دـبوک ، ار  ما  هناخ  برد  رگا  مریذـپب و  ددرگزاب  رگا  و  مناوخب ،
ای دیامنن  فارتعا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  تلاسر  یگدنب و  هب  یلو  دریذپب  ارم  یئادخ  ای  دـهدن  یهاوگ  تسین  یـشتسرپ 
هک ار  یناماما  یلو  دهد ، یهاوگ  مه  نآ  هب  ای  دنکن  لوبق  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفالخ  یلو  دنک  رارقا  مه  ار  وا  هکنیا 

هدرپ دـنُک ، نم  گنهآ  رگا  هدـش ، رفاک  ارم  ياهباتک  تایآ و  و  هدرک ، راـکنا  ارم  تمعن  دـنادن  نم  تّجح  دـنیوا  نادـنزرف  داژن و  زا 
، مهدن شوگ  ار  شیاعد  دناوخب  ارم  رگا  و  مونـشن ، ار  شیادن  دنز  ادص  ارم  رگا  و  میامن ، شمورحم  دنک  لاؤس  نم  زا  رگا  مزیوآ و 

(. منک یمن  متس  مناگدنب  هب  نم  و  دنیب ، یم  نم  زا  هک  تسا  يرفیک  نیا  و  مزاس ، شدیماان  دوش ، راودیما  نم  هب  رگا  و 

(1)« ْقلَْخلا َدَْعب  َو  ِْقلَْخلا ، َعَم  َو  ِْقلَْخلا ، َْلبَق  ُهَّجُْحلا  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ِیلُْخت اـَل  َکَّنِإ  َّمُهَّللا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  دـشاب .) مه  قلخ  زا  دـعب  دـشاب و  قـلخ  اـب  هدوـب و  قـلخ  زا  شیپ  ادـخ  تّجح  )
هیلع رقاب  ماما  يراذگن .) یلاخ  تقلخ  رب  دوخ  تّجح  زا  ار  نیمز  وت  یتسار  هب  ایادـخ  راب   ) (2)« کِْقلَخ یَلَع  ََکل  ٍهَّجُح  ْنِم  َکَضْرَأ 

(3)« ِِهلْهَِأب ُرْحَْبلا  ُجوُمَی  اَمَک  اَِهلْهَِأب  ْتَجاََمل  ًهَعاَس  ِضْرَْألا  َنِم  َِعفُر  مامْالا  َّنَأ  َْول  : » دندومرف مالسلا 

، دوش نیئاـپ  ـالاب و  درادرب ، جوم  دوخ  لـها  رب  نیمز  دوـش ، هتـشادرب  نیمز  زا  تعاـس  کـی  مالـسلا  هیلع  ماـما  لاـحم  ضرف  هب  رگا  )
اَمُهُدَـحَأ َناََـکل  ِناَْـنثا  اَّلِإ  ِضْرَأـْلا  ِیف  َْقبَی  َْمل  َْول  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  درادرب .) جوم  دوخ  لـها  اـب  اـیرد  هچناـنچ 

مالـسلا هیلع  ترـضح  رگید  تیاور  رد  و  دـشاب .) ماـما  تّجح و  اـهنآ  زا  یکی  دـیاب  سک  ود  زج  دـنامن  نـیمز  رد  رگا   ) (4)« َهَّجُْحلا
ُهَکَرَت ُهَّنَأ  لجوّزع  ِهَّللا  یَلَع  ٌدَـحَأ  َّجَـتْحَی  اَّلَِئل  مامْالا  ُتوُمَی  ْنَم  َرِخآ  َّنِإ  َلاَق  مامْالا َو  اَمُهُدَـحَأ  َناََکل  ِْنیَلُجَر  ُساَّنلا  َناَـک  َْول  : » دـندومرف

(5)« ِْهیَلَع ِهَِّلل  ٍهَّجُح  ِْریَِغب 

یسک ات  تسا  ماما  دریمب  هک  یـسک  رخآ  هک  یتسرد  هب  دومرف : دشاب و  ماما  ود  نآ  زا  یکی  دیاب  دنـشاب ، نیمز  رد  درم  ود  اهنت  رگا  )
هتشاذگاو تّجح  یب  ار  وا  هک  دروآ  رذع  لجوّزع  يادخ  رب  هک  دنامن 
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(. تسا

ِتَیَِقب َْول  َلاَق  ماما  ِْریَِغب  ُضْرَْألا  یَْقبَت  مالسلا َأ  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  : » مدرک ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ ، یم  هزمحوبا 
(1)« تَخاََسل ماما  ِْریَِغب  ُضْرَْألا 

هیلع قداص  ماما  زین  و  دـنک .) كاله  درب و  ورف  دوخ  رد  ار  دوخ  لها  دوش ، ماما  یب  نیمز  رگا  دومرف : دـنام ؟ یم  ماما  یب  نیمز  ایآ  )
(2)« هَّللا ِلِیبَس  َیلِإ  َساَّنلا  وُعْدَی  َماَرَْحلا َو  َلاَلَْحلا َو  ُفِّرَُعی  ُهَّجُْحلا  اَهِیف  ِهَِّلل  اَّلِإ َو  ُضْرَْألا  َِتلاَز  اَم  : » دندومرف مالسلا 

هار هب  ار  ناشیا  دـنامهفب و  مدرم  هب  ار  مارح  لالح و  هک  دـشاب ، یتّجح  نآ  رد  ادـخ  يارب  هکنآ  زج  ددرگن  یلاح  هب  یلاح  زا  نیمز  )
َکِْقلَخ یَلَع  ٍهَّجُح  َدَْعب  ٍهَّجُح  َکِضْرَأ  ِیف  ٍجَجُح  ْنِم  ََکل  َُّدب  َال  ُهَّنِإ  َّمُهَّللا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دیامن .) توعد  ادخ 

(3)« ِکئاَِیلْوَأ ُعاَْبتَأ  َقَّرَفَتَی  اَْلیَک  َکَْملِع  ْمُهَنوُمِّلَُعی  َِکنیِد َو  َیلِإ  ْمُهَنوُدْهَی 

رارق وت  قلخ  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  دنـشاب ، دـیاب  وت  نیمز  رد  یئاه  تّجح  راچان  هب  هک  تسا  نیا  بلطم  یتسار  هب  ایادـخ  راب  )
(. دندرگن دوبان  هدنکارپ و  وت  ءایلوا  ناوریپ  ات  دنزومایب ، اهنآ  هب  تشناد  زا  دننک و  يربهر  تنید  هب  ار  مدرم  ات  دنریگ 

ماقم و هب  یپ  دسانـشب و  ار  یهلا  ياه  تّجح  ناسنا  رگا  هک  ارچ  دنک ، یفرعم  وا  هب  ار  شتّجح  ات  دهاوخب  دنوادخ  زا  دیاب  ناسنا  اذل 
میلعت ام  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  یئاعد  رد  .دوش  یمن  ادـج  اهنآ  زا  زگره  دـنک و  یم  يوریپ  اهنآ  زا  ًاعطق  دربب ، اـهنآ  تلزنم 

ْنِإ َکَّنِإَف  ََکلوُسَر ؛ ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللا  َکَِّیبَن ؛ ْفِرْعَأ  َْمل  َکَسْفَن  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  َکَسْفَن ؛ ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللا  : » میناوخ یم  نینچ  دنا ، هداد 
ار دوخ  ایادخ   ) (4)« ِینیِد ْنَع  ُْتلَلَـض  َکَتَّجُح  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  َکَتَّجُح ؛ ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللا  َکَتَّجُح ؛ ْفِرْعَأ  َْمل  ََکلوُسَر  ِیْنفِّرَُعت  َْمل 
وت رگا  اریز  ناسانشب ، نم  هب  ار  تربمغیپ  ایادخ  راب  مسانشن ، ار  وت  ربمایپ  نم  یناسانشن ، نم  هب  ار  دوخ  وت  رگا  اریز  ناسانـشب ، نم  هب 
نم هب  ار  تتّجح  وت  رگا  اریز  ناسانشب ، نم  هب  ار  دوخ  تّجح  ایادخ  راب  مسانـشن ، ار  وت  تجح  نم  یناسانـشن ، نم  هب  ار  دوخ  ربمغیپ 

(. موش هارمگ  منید  زا  نم  یناسانشن ،
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« َحْصُّنلا َحَنَم  ِءاَعُّدلا َو  یِف  َرَذْعَأَف  : » مهدزناپ زارف  - 15

مامت و  ) ار یهاوخریخ  تحیصن و  قح  تشاذگن و  یقاب  يرذع  ياج  یسک  يارب  مدرم  توعد  رد  مالسلا )  هیلع  نیـسح  ماما   ) سپ )
(. دومن ادا  لماک )

هب ار  يزیچ  ینعی  حـنم »  » تسا و ندرک  توعد  ندز و  ادـص  ندرک و  بلط  نتـساوخ و  ینعی  اعد »  » تسا و رذـع »  » هداـم زا  رذـعا » »
.تسا یهاوخریخ  زردنا و  دنپ و  تحیصن و  ینعم  هب  حصن »  » .داد وا  هب  ار  رتش  ینعی  هقانلا » حنم  ، » تسا نداد  یسک 

: تشاذگن یقاب  یسک  يارب  ار  يرذع  چیه  ًاعقاو  لیلد  دنچ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

دورو دیزی و  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندرکن  تعیب  و  هیواعم ، گرم  ربخ  هک  ینامز  نامه  داد ، تبثم  باوج  نایفوک  توعد  هب   1
زا سپ  دـندرک ، عامتجا  یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  لزنم  رد  هفوک  نایعیـش  .دیـسر  هفوک  مدرم  هب  هکم  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ 

همان ناگدنسیون  دش ، هتشون  سلجم  نآ  رد  هفوک ، هب  دورو  يارب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  توعد  همان  نامیلـس ، تانایب  وگتفگ و 
.دندوب رگید  نایعیش  رهاظم و  نب  بیبح  دادش ، نب  هعافر  هبیجن ، نب  بیسم  درص ، نب  نامیلس  دننام  يدارفا 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هب  ار  همان  ناضمر  هام  مهد  رد  دـندرب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  هکم  هب  باتـش  اب  ار  همان  نیا  يدارفا 
نآ ياه  همان  زا  یکی  دش ، یم  همان  هاجنپ  دصکی و  دودح  مه  يور  هک  دنداتـسرف ، زین  يرگید  ياه  همان  هفوک  مدرم  .دنداد  لیوحت 

نینمؤـم و زا  ترـضح  نآ  نایعیـش  زا  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  تسا  يا  هماـن  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مـسب  : » دوـب نـینچ  اـه 
، دنرادن وت  زج  يا  هشیدـنا  و  دنتـسه ، وت  هارب  مشچ  مدرم  اریز  باتـشب  ام  دزن  هب  يدوزب  راگدرورپ ، يانث  دـمح و  زا  سپ  ناناملـسم 

.(1)« مالسلاو باتشب  سپ  باتشب  سپ  باتشب  سپ  لجعلا ، مث  لجعلاف  لجعلاف ،

.(2)« زادنین ریخأت  ار  هفوک  هب  ندمآ  نیاربانب ، تسا  وت  زا  عافد  هدامآ  ریشمش  رازه  دص  هفوک  رد  : » دنتشون هفوک  مدرم  یتیاور  قبط 

ملسم ترضح  داتسرف ، هفوک  يوس  هب  ار  مالسلا  هیلع  ملسم  ترضح  ناشیا  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  تسد  هب  همان  ندیـسر  زا  دعب 
: دوب نینچ  همان  نآ  دندرک ، یم  هیرگ  همان  ياهزارف  ندینش  اب  اهنآ  دناوخ و  اهنآ  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  همان  مالـسلا  هیلع 

دیعس یناه و  انامه  دعب  اّما  ناناملسم ، نانمؤم و  يوس  هب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  تسا  يا  همان  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  »
، دندوب امش  ناگداتسرف  نیرخآ  رفن  ود  نیا  و  دندناسر ، ام  هب  ار  امش  ياه  همان 
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دیاش ایب ، ام  يوس  هب  سپ  میرادـن ، اوشیپ  ماما و  ام  هک  دوب  نیا  امـش  رتشیب  نخـس  متفای  یهاگآ  امـش  بلاطم  راـتفگ و  همه  هب  نم  و 
ناـیم رد  نم  قوثو  ناـنیمطا و  دروم  هک  سک  نآ  میومع و  رـسپ  مردارب و  نونکا  مه  نم  دـنک ، تیادـه  ار  اـم  وت  هلیـسوب  دـنوادخ 

يأر و هک  تشون  نم  يارب  مالـسلا  هیلع  ملـسم  رگا  ات  مداتـسرف  امـش  يوس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  لیقع  نب  ملـسم  ینعی  تسا  منادـناخ 
هللاءاش نا  دشاب  یم  مدناوخ  ناتیاه  همان  رد  هچنآ  امـش و  ناگداتـسرف  نخـس  دـننامه  ناتنایاناد  نادـنمدرخ و  امـش و  هورگ  هشیدـنا 

.(1)« دمآ مهاوخ  امش  يوس  هب  يدوزب 

نآ دندرک و  تعیب  مالـسلا  هیلع  ملـسم  ترـضح  اب  رفن  رازه  هدـجیه  هک  دیـشکن ، ّیلوط  مالـسلا ،  هیلع  ترـضح  همان  تئارق  زا  دـعب 
رد مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتقو  .تشون  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  يا  همان  نمـض  رد  ار  عوضوم  نیمه  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
ادخ يانث  دمح و  تساوخرب و  درک  هماقا  شرکشل  رح و  دوخ و  نارای  اب  فارش  هاگلزنم  رد  ار  رهظ  زامن  البرک ، يوس  هب  دوخ  ریسم 
َهَّللا َّلََعل  ماما  اََنل  َْسَیل  ُهَّنِإَف  اَْنیَلَع  ْمَْدقا  ِنَأ  ْمُُکلُـسُر  َّیَلَع  ْتَمِدَق  ْمُُکُبتُک َو  ِیْنتَتَأ  یَّتَح  ْمُِکتآ  َْمل  یِّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  : » دومرف هاگنآ  تفگ و 

َْمل ْنِإ  ْمُکِقِیثاَوَم َو  ْمُکِدوُهُع َو  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُِّنئَمْطَأ  اَم  ِینوُطْعَأَف  ْمُُکْتئِج  ْدَـقَف  َِکلَذ  یَلَع  ُْمْتنُک  ْنِإَف  ِّقَْحلا  يَدُْـهلا َو  یَلَع  َکـِب  اَـنَعَمْجَی  ْنَأ 
(2)« مُْکَیلِإ ُْهنِم  ُْتئِج  يِذَّلا  ِناَکَْملا  َیلِإ  ْمُْکنَع  ُْتفَرَْصنا  َنیِهِراَک  یِمَدْقَِمل  ُْمْتنُک  اُولَعْفَت َو 

دیاش میرادن ، ماما  ام  اریز  .ایب  ام  دزن  دنتفگ : دندمآ و  نم  يارب  امش  ناگداتسرف  اه و  همان  هکنیا  ات  مدماین  امـش  دزن  نم  سانلا ! اهیا  )
دیدنبب ینامیپ  دهع و  کی  نم  اب  سپ  دیتسه  دوخ  رارق  لوق و  نیا  رب  امش  رگا  .دیامن  تیاده  قح  هار  هب  وت  هلیسوب  ار  ام  عیمج  ادخ 
مدرگیم زاب  یناکم  نامه  فرطب  نم  دیتسین  یـضار  نم  ندمآ  زا  دیهد و  یمن  ماجنا  ار  لمع  نیا  رگا  دوش و  نم  نانیمطا  ثعاب  هک 

وا رـس  تشپ  مینک و  مایق  وا  نامرف  هب  ات  دـشاب ، ام  ربهر  هک  دوبن  یـسک  دـنیوگب  دـنناوت  یمن  اه  نآ  نیاربانب  ما .) هدـمآ  اـجنآ  زا  هک 
.مینک تکرح 

نیـسح ماما  .دـندرک  مامت  ار  تجح  دـندومن و  یفرعم  مدرم  يارب  لماک  نشور و  روطب  ار  ناـشدوخ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هکنیا   2
ُساَّنلا اَهُّیَأ  َلاَقَف  َنوُعَمْـسَی  ْمُهُّلُج  ِقاَرِْعلا َو  َلْهَأ  اَـی  : » دومرف دـنلب  يادـص  اـب  دوب  راوس  بسا  رب  هک  یلاـح  رد  ـالبرک  رد  مالـسلا  هیلع 

ْنِإ َدَعْـسَأ َو  َِکلَذـِب  ُْمْتنُک  َفَصَّنلا  َِینوُُمْتیَطْعَأ  ْنِإَف  ْمُْکیَلَع  َرِذـْعَأ  یَّتَح  َّیَلَع َو  ْمَُکل  ُّقِحَی  اَِمب  ْمُکَظِعَأ  یَّتَح  اُولَْجعَت  َال  ِیلْوَق َو  اوُعَمْـسا 
َلََّزن يِذَّلا  ُهَّللا  َیِِّیلَو  َّنِإ  ِنوُرِْظُنت  ََّیلِإ َو ال  اوُْضقا  َُّمث  ًهَّمُغ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَأ  ْنُکَی  َُّمث ال  ْمُکَیْأَر  اوُعِمْجَأَف  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  َفَصَّنلا  َِینوُطُْعت  َْمل 
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ْمَلَف ِِهئاَِیْبنَأ  یَلَع  ِِهتَِکئاَلَم َو  یَلَع  ِِّیبَّنلا َو  یَلَع  یَّلَص  ُُهلْهَأ َو  َوُه  اَِمب  َهَّللا  َرَکَذ  ِْهیَلَع َو  یَْنثَأ  َهَّللا َو  َدِمَح  َُّمث  َنیِِحلاَّصلا  یَّلَوَتَی  َوُه  َباتِْکلا َو 
.ٍقِْطنَم ِیف  ُْهنِم  ُغَْلبَأ  ُهَدَْعب  َال  ُهَْلبَق َو  ُّطَق  ٌمِّلَکَتُم  ْعَمُْسی 

َْنبا ُتَْسل  ِیتَمْرُح َأ  ُكاَِهْتنا  ِیْلتَق َو  ْمَُکل  ُُحلْصَی  ْلَه  اوُرُْظناَف  ْمُهُوِبتاَع  ْمُکَـسُْفنَأ َو  اوُعِجاَر  َُّمث  اَنَأ  ْنَم  اوُرُْظناَف  ِینُوبُْـسناَف  ُدَْعب  اّما  َلاَق  َُّمث 
یِّمَع َأ َو ِءاَدَهُّشلا  ُدِّیَـس  ُهَزْمَح  َْسَیل  ِهِّبَر َأ َو  ِْدنِع  ْنِم  ِِهب  َءاَج  اَِمب  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرل  ٍقِّدَـصُم  ٍنِمُْؤم  ِلَّوَأ  ِهِّمَع َو  ِْنبا  ِهِّیِـصَو َو  َْنبا  ْمُکِِّیبَن َو 

اَدِّیَـس ِناَذَـه  یِخَِأل  ِیل َو  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَـق  اَـم  ْمُکُْغْلبَی  َْمل  یِّمَع َأ َو  ِْنیَحاَـنَِجب  ِهَّنَْجلا  ِیف  ُراَّیَّطلا  ٌرَفْعَج  َْسَیل 
ِینوُُمْتبَّذَک ْنِإ  ُهَلْهَأ َو  ِْهیَلَع  ُتُقْمَی  َهَّللا  َّنَأ  ُتِْملَع  ْذُم  ًابِذَـک  ُتْدَّمَعَت  اَم  ِهَّللا  ُّقَْحلا َو  َوُه  ُلُوقَأ َو  اَِمب  ِینوُُمْتقَّدَـص  ْنِإَف  ِهَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش 

َّيِدِعاَّسلا َو ٍدْعَـس  َْنب  َلْهَـس  َّيِرْدُْخلا َو  ٍدیِعَـس  َابَأ  َّيِراَْصنَْألا َو  ِهَّللا  ِْدبَع  َْنب  َِرباَج  اُولَأْسا  ْمُکَرَبْخَأ  َِکلَذ  ْنَع  ُهوُُمْتلَأَس  ْنِإ  ْنَم  ْمُکِیف  َّنِإَف 
ِیف اَم  یِخَِأل َأ  ِیل َو  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ََهلاَقَْملا  ِهِذَه  اوُعِمَـس  ْمُهَّنَأ  ْمُکوُِربُْخی  ٍِکلاَم  َْنب  َسَنَأ  َمَقْرَأ َو  َْنب  َدـْیَز 
ِهَّللا َوَف  ْمُکِِّیبَن  ِْتِنب  ُْنبا  یِّنَأ  َنوُّکُشَتَف  اَذَه َأ  ْنِم  ٍّکَش  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإَف  مالسلا  هیلع  ُْنیَسُْحلا  ُمَُهل  َلاَق  ...یِمَد  ِکْفَـس  ْنَع  ْمَُکل  ٌزِجاَح  اَذَه 

ْوَأ ُُهتْکَلْهَتْـسا  ُمَُکل  ٍلاَم  ْوَأ  ُُهْتلَتَق  ْمُْکنِم  ٍلِیتَِقب  ِینُوُبلْطَت  ْمُکَْحیَو َأ  ْمُکِْریَغ  ِیف  َال  ْمُکِیف َو  يِْریَغ  ٍِّیبَن  ِْتِنب  ُْنبا  ِبِْرغَْملا  ِقِرْـشَْملا َو  َْنَیب  اَـم 
، دینکن هلجع  نم  نتشک  رد  .دینک  شوگ  ارم  نخس  ساّنلا  اهیا  دندینـش ) یم  نانآ  رثکا  و  ! ) قارع لها  يا   ) (1)« هَحاَرِج ْنِم  ٍصاَصِِقب 

یمن راتفر  نم  اـب  فاـصنا  هب  رگا  .میاـمن  نشور  امـش  رب  ار  دوخ  رذـع  منک و  ادا  دـیراد  نم  رب  هظعوم  رظن  زا  امـش  هک  یقح  نآ  اـت 
نیگهودنا ًادعب  ادابم  هک  دینک  دحتم  ار  دوخ  يأر  سپ  دینک  یمن  راتفر  فاصنا  هب  رگا  .دوب و  دیهاوخ  دارفا  نیرت  تداعـس  اب  دینک ،

هک تسا  یئادخ  نآ  نم  تسرپرـس  یلو و  اریز  دیهدن ، تلهم  ارم  دینکب و  نم  هراب  رد  دـیهاوخ  یم  هک  یتواضق  ره  سپـس  .دـیوش 
روط نآ  ار  ادخ  دروآ و  ياجب  ار  يادـخ  يانث  دـمح و  سپـس  .تسا  ناراکوشوخ  روما  يدـصتم  هک  تسا  وا  درک و  لزان  ار  نآرق 

.داتسرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  هکئالم و  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  تاولص  دش و  روآ  دای  دراد  تیلها  هک 
.دوب هدشن  هدینش  نآ  زا  رت  غیلب  نآ  زا  دعب  نآ و  زا  لبق  زگره  هک  درک  ینارنخس  راوگرزب  نآ 

باتع دروم  ار  نآ  دینک و  هعجارم  ناتدوخ  سفن  هب  سپـس  متـسیک ، نم  دینک : رظن  دـیرگنب و  ارم  بسن  بسح و  دومرف : نآ  زا  دـعب 
امش و ربمغیپ  رـسپ  نم  ایآ  دیئامن ؟ مارتحا  کته  نمب  تبـسن  دینک و  دیهـش  ارم  تسا  حالـص  امـش  يارب  ایآ  دینک  هاگن  دیهد و  رارق 

هچنآ رظن  زا  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  دوب  یصخش  نیلوا  هک  یمع  رسپ  نامه  متسین ؟ وا  ّمع  نبا  یـصو و  رـسپ 
رایط رفعج  ایآ  تسین ؟ نم  يومع  دوب  ءادهشلا  دیس  هک  مالسلا  هیلع  هزمح  ترـضح  ایآ  .درک  قیدصت  دوب  هدروآ  ادخ  فرط  زا  هک 

رد هک  مالسلا  هیلع 

112 ص :

ص7. ج45 ، راونألاراحب ، - . 1

نیعبرا ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 330زکرم  هحفص 129 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14216/AKS BARNAMEH/#content_note_112_1
http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسین نم  يومع  دنکیم  زاورپ  دوخ  ياه  لاب  اب  تشهب 

بابش ادیس  ناذه  : » دومرف مردارب  نم و  هرابرد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  هک  هدیـسرن  امـش  شوگ  هب  عوضوم  نیا  ایآ 
نم اریز  .دیا  هتفریذپ  ار  قح  دیئامن ، قیدصت  ارم  نخـس  رگا  .دنـشاب  یم  تشهب  لها  ناناوج  گرزب  ناوج ، ود  نیا  ینعی  هنجلا » لها 
امـش ناـیم  رد  يدارفا  دـینک ، یم  بیذـکت  ارم  رگا  .ما و  هتفگن  غورد  زگره  تسا  وگغورد  نمـشد  ادـخ  متـسناد  هک  یعقوم  نآ  زا 
دیعـس وبا  يراصنا ، هَّللا  دبع  نب  رباج  زا  دیورب  .داد  دنهاوخ  ربخ  امـش  هب  دیوش  ایوج  نانآ  زا  عوضوم  نیا  هب  عجار  رگا  هک  دنتـسه ،

نم و هراب  رد  ار  هلاقم  نیا  هک  دنهد  ربخ  امـش  هب  ات  دیوش ، ایوج  کلام  نب  سنا  مقرا و  نب  دیز  يدـعاس ، دعـس  نب  لهـس  يرْدُـخ ،
یمن يریگولج  نم  نوخ  نتخیر  زا  ار  امش  یعوضوم ، نینچ  کی  ایآ  .دنا  هدینـش  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مردارب 

نم هکنیا  هراب  رد  ایآ  دیراد  کش  متفگ  هک  نم  هلاقم  نیا  هب  عجار  رگا  دومرف : هارمگ  هورگ  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنک ؟!
.تسین امش  ریغ  امش و  نایم  رد  نم  زا  ریغ  يربمغیپ  رسپ  برغم  قرشم و  نیب  ام  ادخب  دیراد ؟ کش  زین  متسه  امش  ربمغیپ  رتخد  رسپ 

ار نآ  ضوع  هک  ما  هدومن  فلت  ار  یلاـم  اـی  دـینک ؟ هبلاـطم  نم  زا  ار  وا  نوـخ  هک  ما  هتـشک  امـش  زا  ار  یـسک  نم  اـیآ  امـش  رب  ياو 
.)؟! دیئامن صاصق  نم  زا  هک  ما  هدروآ  دراو  یسک  رب  یتحارج  ای  دیهاوخب ؟

اَم اَذَـه  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دومن نایب  تشون ، هفینح  دـمحم  هب  هک  يا  همان  هلیـسوب  ار  شماـیق  ّتلع  مالـسلا  هیلع  ترـضح   3
َال ُهَدْـحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ْنَأ  ُدَهْـشَی  َْنیَـسُْحلا  َّنَأ  ِهَّیِفَنَْحلا  ِْنباـِب  ِفوُْرعَْملا  ٍدَّمَُحم  ِهیِخَأ  َیلِإ  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  ِِهب  یَـصْوَأ 

َهَّللا َّنَأ  اهِیف َو  َْبیَر  ـال  ٌهَِیتآ  َهَعاَّسلا  َّنَأ  ٌّقَح َو  َراَّنلا  َهَّنَْجلا َو  َّنَأ  ِّقَْحلا َو  ِدـْنِع  ْنِم  ِّقَْحلاـِب  َءاَـج  ُُهلوُسَر  ُهُدـْبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َُهل َو  َکـیِرَش 
هللا یلـص  يِّدَـج  ِهَّمُأ  ِیف  ِحاَلْـصِْإلا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  اَمَّنِإ  ًاِملاَظ َو  َال  ًادِـسْفُم َو  َال  ًارَِطب َو  َال  ًارِـشَأ َو  ْجُرْخَأ  َْمل  یِّنَأ  ِرُوبُْقلا َو  ِیف  ْنَم  ُثَْعبَی 

ْنَمَف مالـسلا  امهیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِیبَأ  يِّدَـج َو  ِهَریِِـسب  َریِـسَأ  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  یَْهنَأ  ِفوُْرعَْملِاب َو  َُرمآ  ْنَأ  ُدـیِرُأ  ملـسو  هلآ  هیلع و 
ِهِذَـه َنیِمِکاْحلا َو  ُْریَخ  َوُه  ِّقَْحلِاب َو  ِمْوَْقلا  َْنَیب  ِیْنَیب َو  ُهَّللا  َیِـضْقَی  یَّتَح  ُِربْصَأ  اَذَـه  َّیَلَع  َّدَر  ْنَم  ِّقَْحلِاب َو  َیلْوَأ  ُهَّللاَف  ِّقَْحلا  ِلُوبَِقب  ِینَِلبَق 
تسا يا  همان  تیـصو  نآ  نیا  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب   ) (1)« بِینُأ ِْهَیلِإ  ُْتلَّکَوَت َو  ِْهیَلَع  ِهَّللِاب  اَّلِإ  یِقِیفْوَت  ام  َْکَیلِإ َو  یِخَأ  اَـی  ِیتَّیِـصَو 

ادخ دهد : یم  تداهش  مالسلا  هیلع  نیسح  تشون : هیفنح  نب  دّمحم  شردارب  يارب  مالـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  هک 
، دروآ قح  فرط  زا  ار  قح  هک  دشاب  یم  ادخ  لوسر  دبع و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  .درادن  یکیرش  تسا و  یکی 

روبق رد  هک  ار  یسک  ره  اناوت  يادخ  تسین ، نآ  رد  یکش  دمآ و  دهاوخ  تمایق  دنتسه ، قح  رب  منهج  تشهب و 
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تسین نیا  زج  هکلب  .مدشن  جراخ  هنیدم  زا  ندومن  ملظ  ندرک و  داسف  توادع و  یـشکرس و  يارب  نم  درک ، دهاوخ  هتخیگنارب  دشاب 
نم .میامن  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  مراد  رظن  رد  نم  مدـش ، جراخ  مدـج  تما  نایم  رد  شزاس  حلـص و  داـجیا  روظنم  هب  نم  هک 

هب ارم  هک  یـسک  .میامن  راتفر   c بلاط یبا  نب  یلع  مردپ  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـج  هریـس  قباطم  مهاوخ  یم 
ادخ ات  منک  یم  ربص  نم  دراذگب  نم  هنیس  هب  در  تسد  هک  یسک  تسا و  رتراوازـس  قح  هب  وا  دنک  لوبق  میوگ  یم  قح  هکنیا  تهج 

زا زج  یقیفوت  نم  .مدومن  وت  يارب  نم  هک  تسا  یتیصو  نیا  ردارب ! يا  .دیامن  يرواد  وا  نم و  نیب  تسا  ناگدننک  مکح  نیرتهب  هک 
(. مدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  منک و  یم  لکوت  وا  رب  و  مرادن ، ادخ  يوس 

هیواعم هب  يا  هماـن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دومن : یفرعم  ناـگمه  يارب  بوخ  ار  نمـشد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نمـشد ، یفرعم   4
َوُه َکَْنبا َو  َْتیَّلَو  َُّمث  : » تسا هدمآ  همان  نآ  رد  .درک  تمالم  دوب  هداد  ماجنا  هک  یلامعا  رب  داد و  رارق  شنزرـس  دروم  ار  وا  تشون و 

ٍدَّمَُحم ص ِهَّمُأ  یَلَع  یِّلَُوت  َْفیَکَف  َکِّبَر  َهَحیِـصَن  ِّدَُؤت  َْمل  َکَتَّیِعَر َو  َْتیَزْخَأ  َکتناما َو  َْتنُخَف  ِباَـلِْکلِاب  وُْهلَی  َباَرَّشلا َو  ُبَرْـشَی  ٌماَـلُغ 
َْفیَکَف ٍمَهْرِد  یَلَع  ٍنیِمَِأب  ِرِکْسُْملا  ُبِراَش  َْسَیل  ِراَرْشَْألا َو  َنِم  ِرِکْسُْملا  ُبِراَش  َنیِقِساَْفلا َو  َنِم  ِرِکْـسُْملا  ُبِراَش  َرِکْـسُْملا َو  ُبَرْـشَی  ْنَم 

(1)« ِراَفِْغتْسِالا ُِفئاَحَص  يَوُْطت  َنیِح  َِکلَمَع  یَلَع  ُدِرَت  ٍلِیلَق  ْنَعَف  ِهَّمُْألا  یَلَع 

هب وت  دنک ، یم  يزاب  گس  دروخ و  یم  بارش  هک  تسا  یناوج  هک  یلاح  رد  يداد ، رارق  ناناملسم  مکاح  ار  دیزی  تدنزرف  هاگنآ  )
یلص دمحم  تما  رب  ار  یـسک  هنوگچ  .يدرکن  لمع  تراگدرورپ  ياهدنپ  هب  يدومن و  راوخ  ار  مدرم  يدرک و  تنایخ  دوخ  تناما 

بارش .تسا  رارشا  زا  نوریب و  تسار  هار  زا  راوخ  بارش  هک  یلاح  رد  دروخ ، یم  بارـش  هک  ینک  یم  مکاح  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا 
، دیـسر یهاوخ  دوخ  لامعا  هب  يدوز  هب  وت ، ددرگ ؟ یمالـسا  تما  ربهر  هنوگچ  سپ  تسین ، داـمتعا  دروم  مه  مهرد  کـی  رب  راوخ 

(. دش دهاوخ  هتسب  شزرمآ  بلط  ياهرتفد  هک  یتقو 

« حْصُّنلا َحَنَم  «َو 

: دوش یم  نینچ  ترابع  ینعم  تسا ، یهاوخریخ  ینعم  هب  حـُصن »  » تسا و نداد  یـسک  هب  ار  يزیچ  ینعم  هب  َحَـنَم »  » هکنیا هب  هّجوت  اب 
يراذـگورف ناشّقح  رد  یهاوخریخ  تحیـصن و  زا  يزیچ  داهن و  ناـشرایتخا  رد  ار  یهاوخریخ  تحیـصن و  ماـمت  مالـسلا  هیلع  ماـما 

مالسلا هیلع  ترـضح  .دوش  تجح  مامتا  مالـسلا  هیلع  ماما  يوس  زا  ات  دومن ، نایب  اهنآ  يارب  دوب ، اهنآ  يرادیب  هیام  هچنآ  ره  درکن و 
اهنآ تحیصن  زا  مه  اروشاع  حبص  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  یتح  دومن ، تحیـصن  ار  اهنآ  اهراب  اهراب و  اه  هبطخ  اه و  همان قیرط  زا 

َمُهَّنَأَک ْمِِهفوُفُـص  َیلِإ  َرُْظنَی  َلَعَجَف  ِمْوَْقلا  ِءازِإـِب  َفَقَو  یَّتَح  مالـسلا  هیلع  َنیِّسِْحلا  َمُّدَـقَت  َو  : » تسا هدـمآ  تیاور  رد  .تشادـن  رب  تسد 
ُلیِّسلا َو
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ٍلاَح َدَْعب  ًالاَح  اَِهلْهَِأب  ًهَفِّرَـصَتُم  ٍلاَوَز  ٍءاَنَف َو  َراَد  اَهَلَعَجَف  اَْینُّدلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َلاَقَف  ِهَفوُْکلا  ِدیِداَنَـص  ِیف  ًاِفقاَو  ِدْعَـس  ِْنبِا  َیلِإ  َرَظَن 
ْمُکاَرَأ اَهِیف َو  َعِمَط  ْنَم  َعَمَط  ُبِّیَُخت  اَْهَیلِإ َو  َنِکَر  ْنَم  َءاَجَر  ُعَطْقَت  اَهَّنِإَف  اَْینُّدـلا  ِهِذَـه  ْمُکَّنَّرُغَت  اَلَف  ُْهتَنَتَف  ْنَم  ُّیِقَّشلا  ُْهتَّرَغ َو  ْنَم  ُروُْرغَْملاَـف 

ُّبَّرلا َمِْعنَف  ُهَتَمْحَر  ْمُکَبَّنَج  ُهَتَمِقَن َو  ْمُِکب  َّلَـحَأ  ْمُْکنَع َو  ِمیِرَْکلا  ِهِهْجَوـِب  َضَرْعَأ  ْمُْکیَلَع َو  ِهِیف  َهَّللا  ُُمتْطَخْـسَأ  ْدَـق  ٍْرمَأ  یَلَع  ُْمتْعَمَتْجا  ِدَـق 
ِِهتَْرتِـع ِِهتَّیِّرُذ َو  َیلِإ  ُْمتْفَحَز  ْمُکَّنِإ  َُّمث  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِلوُسَّرلاـِب  ُْمْتنَمآ  ِهَعاَّطلاـِب َو  ُْمتْرَْرقَأ  ْمـُْتنَأ  ُدـِیبَْعلا  َْسِئب  اَـنُّبَر َو 

ٌمْوَق ِءَالُؤَه  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ  َنوُدـیُِرت  اَِمل  ْمَُکل َو  ًاّبَتَف  ِمیِظَْعلا  ِهَّللا  َرْکِذ  ْمُکاَْسنَأَف  ُناَْـطیَّشلا  ُمُْکیَلَع  َذَوْحَتْـسا  ِدََـقل  ْمُهَْلتَق  َنوُدـیُِرت 
َعَطَْقنا َو اََمل  ًادیِدَج  ًامْوَی  اَذَکَه  ْمُکِیف  َفَقَو  َْول  ِهَّللا  ِهِیبَأ َو  ُْنبا  ُهَّنِإَف  ُهوُمِّلَک  ْمُکَْلیَو  ُرَمُع  َلاَقَف  َنیِِملاَّظلا  ِمْوَْقِلل  ًادُْعبَف  ْمِِهنامیِإ  َدـَْعب  اوُرَفَک 

ِینُوُلتْقَت َال  ْمُکَّبَر َو  َهَّللا  اوُقَّتا  ُلُوقَأ  َلاَقَف  َمَهْفَن  یَّتَح  اَنْمِْهفَأ  ُلوُقَت  يِذَّلا  اَذَه  اَم  ُْنیَسُح  اَی  َلاَقَف  ُهَّللا  ُهَنََعل  ٌرْمِـش  َمَّدَقَتَف  ُهوُمَّلَکَف  َرِـصُح  اََمل 
ُنَـسَْحلا ْمُکِِّیبَن  ُلْوَق  ْمُکَغََلب  ْدَق  ُهَّلََعل  ْمُکِِّیبَن َو  ُهَجْوَز  ُهَجیِدَخ  ِیتَّدَج  ْمُکِِّیبَن َو  ِْتِنب  ُْنبا  یِّنِإَف  ِیتَمْرُح  ُكاَِهْتنا  َال  ِیْلتَق َو  ْمَُکل  ُّلِحَی  َال  ُهَّنِإَف 

(1)« ِهَّنَْجلا ِلْهَأ  ِباَبَش  اَدِّیَس  ُْنیَسُْحلا  َو 

ایوگ هک  نانآ  ياه  فص  هب  رظن  کی  .تفرگ  رارق  ربخ  یب  ادخ  زا  رکشل  نآ  لباقم  رد  ات  دمآ  ولج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپـس  )
یئادخ نآ  صوصخم  ساپـس  دومرف : دومن و  دوب ، هداتـسیا  هفوک  لاجر  نایم  رد  هک  دعـس  نبا  هب  مه  هاگن  کی  .تخادـنا  دوب  لیس 

ار ایند  بیرف  هک  تسا  یـسک  هدروخ  بیرف  .داد  یلاح  کی  هظحل  ره  زا  دـعب  ارنآ  لها  داد و  رارق  لاوز  اـنف و  راد  ار  اـیند  هک  تسا 
نآ هب  هک  ار  یـسک  دیما  ایند  نیا  اریز  دیامن ، هتفیرف  ار  امـش  ایند  نیا  ادابم  .دهد  بیرف  ار  وا  ایند  هک  تسا  یـسک  تخبدـب  دروخب و 

يارب منیب : یم  روط  نیا  ار  امش  نم  .دیامن  یم  دوبان  دنک  عمط  نآ  هب  هک  ار  یـسک  ره  عمط  و  دنک ، یم  عطق  دشاب  هتـشاد  یگتـسبلد 
تمقن و تسا و  هدینادرگرب  امـش  زا  ار  دوخ  تمحر  رظن  ادخ  دیا و  هدروآ  بضغ  هب  نآ  يارب  ار  ادـخ  هک  دـیا  هدرک  عامتجا  يرما 

دب امش  یلو  تسا ، يراگدرورپ  بوخ  ام  يادخ  .هدومن  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  امـش  تسا ، هدرک  لالح  امـش  يارب  ار  دوخ  باذع 
سپـس دـیدروآ ، نامیا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  هب  دـیدرک و  تعاطب  رارقا  دوخ  نامگ  هب  اریز  .دـیتسه  یمدرم 

امش رب  ناطیش  هک  ًاقح  .دیئامن  دیهـش  ار  نانآ  دیهاوخ  یم  دیدومن و  دوخ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترتع  هیرذ و  هب  تشپ 
{. َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ  ! } دـیوش دوبان  دـیراد  هک  يا  هدارا  نیا  امـش و  .تسا  هدرب  گرزب  يادـخ  دای  زا  ار  امـش  هدـش و  طلـسم 

ياو تفگ : دوخ  نارای  هب  دعس  نب  رمع  نارفاک ! هورگ  دنوش  دوبان  دندش ، رفاک  ندروآ  نامیا  زا  سپ  هک  دنتسه  یمدرم  نامه  نانیا 
رگا مسق  ادخ  هب  .تسا  مالسلا  هیلع  یلع  شردپ  رسپ  مالسلا  هیلع  نیسح  اریز  دیئوگب ، ار  وا  باوج  امش ! رب 
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نخـس وا  اب  سپ  .دش  دهاوخن  هتـسخ  دـیامن  ینارنخـس  دـنک و  فقوت  امـش  لباقم  رد  روط  نیا  رگید  زور  کی  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ات نامهفب  ام  هب  ًالماک  یئوگیم ؟ هک  تسا  ینانخس  هچ  نیا  مالسلا !  هیلع  نیسح  ای  تفگ : دمآ و  ولج  نشوجلا  يذ  نب  رمش  .دیئوگب 

يارب نم  ندرک  دیهش  اریز  دیئامنن ، دیهـش  ارم  دیـسرتب و  دوخ  راگدرورپ  زا  میوگ  یم  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .میمهفب 
تسا  h اربک هجیدخ  نم  هّدج  متسه ، امش  ربمایپ  رتخد  رسپ  نم  اریز  .تسین  حالـص  امـش  يارب  نم  تمرح  کته  تسین ، لالح  امش 

امش ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دشاب  هدیسر  امش  شوگ  هب  دیاش  دوب و  امـش  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هجوز  هک 
(. دنتسه تشهب  لها  گرزب  ود   c نیسح نسح و  هدومرف : ام  هرابرد 
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« ِهَلاَلَّضلا ِهَرْیَح  ِهَلاَهَجْلا َو  َنِم  َكَداَبِع  َذِقْنَتْسَیِل  َکیِف  ُهَتَجْهُم  َلَذَب  َو  : » مهدزناش زارف  - 16

هراشا

ینادان و تلاهج و  زا  ار  تناگدـنب  ات  دومن  شـشخب  لذـب و  وت  هار  رد  ار  شناـج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مهد ) یم  تداهـش   ) (و
(. دشخب تاجن  یهارمگ  ینادرگرس 

زا ذقنتـسیل »  » .تسا و تاجَهُم »  » و جَهُم »  » نآ عمج  نوخ و  ینعم  هب  جـهم »  » زا ُهَتَجهُم »  » .تسا و شـشخب  ینعم  هب  لذـَب »  » زا َلَذـَب » »
.تسا ینادرگرـس  ّریحت و  ینعم  هب  ِهَریَح »  » .تسا یناداـن  ینعم  هـب  مـه  هلاـهج »  » تـسا و نداد  تاـجن  ار  يزیچ  ینعم  هـب  ذاـقیتسا » »

یم هدیمهف  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لماک  صولخ  کیف ،»  » هلمج شـشخب و  لذب و  هملک  زا  .تسا  یهارمگ  ینعم  هب  مه  هلالـض » »
ام یتقو  ًالثم  دنک  ءاطع  وا  هب  ضوع  رد  يزیچ  هک  دنک ، یمن  نویدم  ار  دوخ  لباقم  فرط  ششخب  لذب و  رد  صخش  هک  ارچ  .دوش 
رد رگید  میـشخبب ، يزیچ  ّیلوـپ و  یـصخش  هب  رگا  ّیلو  مینک ، یم  بلط  سنج  نآ  زا  لـباقم  رد  مـیهد  یم  راد  هزاـغم  هـب  ار  ّیلوـپ 

.مینک یمن  بلط  يزیچ  نآ  لباقم 

نیسح ماما  مایق  نیاربانب  .دومن  لذب  دوخ  قلاخ  هار  رد  دوخ و  قلاخ  هب  تشاد  هک  يا  هیامرس  نیرتالاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرآ 
.نازیزع دوخ و  ناج  لذب  هب  دسرب  هچ  تسا ، سدقم  دشاب ، هللا »  » و هللا » یف   » هک يراک  ره  و  هللا »  » مه دوب و  هللا » یف   » مه مالسلا  هیلع 

زا ار  مدرم  ات  دندرک ، مایق  مالسلا  هیلع  ترـضح  .دنک  یم  نایب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  مایق  فده  َِهلاَهَْجلا » َنِم  َكَداَبِع  َذِْقنَتْـسَِیل   » هلمج
لهج تسا و  یهارمگ  ینادان و  لهج و  زیچ ، ود  نآ  .دنشخب و  ییاهر  تسا ، نارگید  دوخ و  يارب  یتخبدب  رـش و  أشنم  هک  زیچ  ود 

.بکرم طیسب و  هب  دوش  یم  میسقت  مه 

لهج

: دـندومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هچنانچ  .تسا  ناسنا  ياه  یتخبدـب اـه و  يراـتفرگ همه  هشیر  یناداـن  لـهج و  مینادـب  دـیاب  اـم 
( دوبن ناشدوجو  رد  یلهج  هنوگچیه  هکنیا  اب   ) دوخ ياعد  رد  زین  و  تسا .) يدب  ره  هشیر  لصا و  لهج   ) (1)« ٍّرَش ِّلُک  ُلْصَأ  ُلْهَْجلا  »
(2)« ِیلْهَِجب َكِرْکِذ  ْنَع  ُتْوَهَس  َو  ِیلْهَِجب ، اَْینُّدلا  ِیْنتَْهلَأ  َو  ِیلْهَِجب ، َبُونُّذلا  ُْتبَکَتْرا  َو  ِیلْهَِجب ، َُکْتیَصَع  ُلِهاَْجلا ، اَنَأ  : » دندومرف یم 

هب منادان ، نم  )
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مینادان ببس  هب  مدش و  لفاغ  وت  دای  زا  مینادان  ببس  هب  مدش و  ناهانگ  بکترم  مینادان  ببس  هب  مدرک و  ینامرفان  ار  وت  مینادان  ببس 
(. متسب لد  ایند  هب 

هکنیا هن  تسوا ، لهج  ناسنا ، نیا  تالکـشم  مامت  ببـس  لـماع و  هک  دـنزومایب ، اـم  همه  هب  دـهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هتبلا 
نیب زا  يارب  رتدوز  هچ  ره  دننک و  هّجوت  مالسلا  هیلع  ترضح  رادشه  هب  دیاب  ناگمه  اذل  دنـشاب ، لهج  راچد  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
َناَک ْنِإ  ٌتِّیَم َو  ُلِهاَْجلا  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هچنانچ  تسین ، شیب  يا  هدرم  لهاج  ناسنا  هک  ارچ  دننک ، مایق  شندرب 

(1)« ًاّیَح

(. دشاب هدنز  رهاظ  رد  دنچ  ره  تسا  هدرم  نادان  )

(2)« ٍْرمَأ ِّلُک  ُداَسَف  ُلْهَْجلا  : » دندومرف مالسلا  هیلع  ترضح  زین  و 

شلهج رطاخب  درک ، بارخ  ار  دوخ  هلاس  رازه  شـش  تدابع  دـش و  ناطیـش  هک  مه  ناطیـش  تسا .) يزیچ  ره  یهابت  داسف و  لهج  )
الوم ابیز  هچ  و  دروآ ، باسح  هب  تسرد  ار  شدوخ  هدجـس  مدـع  ءاطخ و  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  هدجـس  هب  ادـخ  ناـمرف  هک  ارچ  دوب ،
همه فارحنا  رفک و  شلهج .) رطاخب  رگم  دـشن ، رفاـک  رفاـک   ) (3)« َلِهَج یَّتَح  ُِرفاَْکلا  َرَفَک  اَـم  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

نیکرشم رافک و  هب  عجار  دنوادخ  .دوب  ناشلهج  رطاخب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  ات  مالـسلا  هیلع  مدآ  نامز  زا  اه  تّما
َّنَِکل ُهَّللا َو  َءاَشَی  نَأ  اَّلِإ  ْاُونِمُْؤِیل  ْاُونَاک  اَّم  اًُلُبق  ٍءْیَـش  َّلُک  ْمِهیَلَع  اَنْرَـشَح  َیتْوُملا َو  ُمُهَمَّلک  َهَکئَلَْملا َو  ُمِهَیلِإ  اَْنلََّزن  اَنَّنَأ  َْول  َو  : } دـیامرف یم 
لزان اهنآ  رب  ار  ناگتـشرف  دـندوب ) هدرک  تساوخ  رد  هک  روط  نآ  نیکرـشم  رافک و  يارب   ) اـم رگا  یّتح ) و   ») (4){ َنُولَهجَی ْمُهَرَثْکَأ 

رگم دـندروآ ، یمن  نامیا  زگره  میدومن ، یم  عمج  اهنآ  ربارب  رد  ار  زیچ  همه  و  دـنتفگ ، یم  نخـس  نانآ  اب  ناـگدرم  و  میدرک ، یم 
!«. دنتسه لهاج  اهنآ  رتشیب  یلو  دهاوخب ! ادخ  هکنآ 

مشچ اب  ار  يدایز  ياه  هزجعم دیشوک و  اهنآ  تیاده  رد  اه  لاس مالسلا  هیلع  ترضح  هکنیا  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  موق 
تسرپ تب  یعمج  هب  ناشمـشچ  دندرک و  روبع  لین  میظع  دور  زا  یتقو  .دندش  تسرپادخ  دحوم و  رهاظ  هب  دندومن و  هدهاشم  دوخ 

يا  » (5){ ٌهَِهلآ ْمَُهل  امَک  ًاهلِإ  اَنل  ْلَعْجا  یَـسُوم  ای  : } دـندرک اضاقت  مالـسلا  هیلع  ترـضح  زا  دـندوب ، تب  شتـسرپ  لوغـشم  هک  داتفا ،
طقف باوج  رد  مالسلا  هیلع  ترـضح  دنراد ،»! ینایادخ ) و   ) نادوبعم اهنآ  هک  هنوگ  نامه  هد ، رارق  يدوبعم  ام  يارب  مه  وت  یـسوم !

هب دندرک ، ءافتکا 
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ینعی دیتسه ،»! نادان  لهاج و  یتّیعمج  امـش  دومرف :  » (1){ َنُولَهْجَت ٌمْوَق  ْمُکَّنِإ  َلاق  ، } تشاد انعم  ایند  کی  هک  یهاـتوک  هلمج  کـی 
.تسا ناتلهج  رطاخب  امش  ياه  یتخبدب تافارحنا و  همه 

ِنوُد نِّم  ًهَوْهَـش  َلاَجِّرلا  َنُوتْأََتل  ْمُکَّنئ  َأ  : } دومرف دنور ، یم  عورـشمان  لامعا  غارـس  هب  شموق  دـید ، یتقو  مالـسلا  هیلع  طول  ترـضح 
و دینادان »! لهاج و  یموق  امش  دیور !؟ یم  نادرم  غارس  هب  توهـش  يور  زا  نانز ، ياجب  امـش  ایآ   » (2){ َنُولَهجَت ٌمْوَق  ُْمتنَأ  َْلب  ِءاَسِّنلا 
ام ات  نک ، رود  دوخ  فارطا  زا  ار  فعضتسم  نمؤم  دارفا  هک  دندرک ، اضاقت  مالسلا  هیلع  حون  زا  یتقو  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  موق 

ُمکئَرَأ یِّنَِکل  ْمِّهبَر َو  ْاُوقاَلُّم  مُهَّنِإ  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  ِدِراَِطب  اَنَأ  اَـم  َو  : } دومرف اـهنآ  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  میوش ، کـیدزن  وت  هب 
ار ناـشراگدرورپ  اـهنآ  هک  ارچ  منک ، یمن  درط  دوـخ  زا  امـش ) رطاـخب  ، ) دـنا هدروآ  ناـمیا  هک  ار  اـهنآ  نـم ، و   » (3){ َنُولَهْجَت اًمْوَق 
!«. منیب یم  یلهاج  موق  ار  امـش  یلو  دوب ) دـنهاوخ  نم  مصخ  تمایق ، هاگداد  رد  منارب ، دوخ  زا  ار  اهنآ  رگا   ) درک دـنهاوخ  تاـقالم 
َنِم َنوُکَت  ْنَأ  َکُظِعَأ  : } دومرف مالـسلا  هیلع  حون  دنزرف  تاجن  تساوخرد ، باوج  رد  دنوادخ  هک  تسا ، میظع  لهج  رطخ  ردق  نآ 

!!«. یشابن نالهاج  زا  ات  مهد ، یم  زردنا  وت  هب  نم   » (4){ َنیلِهاْجلا

(5)« ِنَدَْبلا ِیف  ِهَلِکْآلا  َنِم  ُّرَضَأ  ِناَْسنِْإلا  ِیف  ُلْهَْجلا  : » دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسین  تهج  یب 

ٌهَّیِطَم ُلْهَْجلا  : » دـندومرف زین  و  تسا .) رتدـب  دراذـگ ، یمن  یقاـب  ار  ندـب  زا  يزیچ  دـتفا و  یم  ندـب  هب  هک  يا  هروخ  زا  لـهج  ررـض  )
(6)« َّلَض اَهَبِحَص  ْنَم  َّلَز َو  اَهَبِکَر  ْنَم  ٌسوُمَش 

تشگرب نیاربانب  دوش .) هارمگ  ددرگ ، شهارمه  هک  ره  دنک و  شنوگنرـس  دوش ، شراوس  هک  ره  هک  تسا  شومچ  یبکرم  ینادان  )
نیرـساخ و زا  ترخآ  ایند و  رد  لهاج  ناـسنا  .ددرگ  یم  رب  ناـسنا  لـهج  هب  هریغ ، اـیند و  بح  هلیذر و  تافـص  تاـفارحنا و  ماـمت 
: دومرف شموق  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هک  يروطنامه  دش ، هدنهانپ  ادخ  هب  لهج  رـش  زا  دیاب  اذل  تسا ، ناراکنایز 

«. مشاب نالهاج  زا  هکنیا  زا  مرب ، یم  هانپ  ادخ  هب   » (7){ َنیلِهاْجلا َنِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ِهَّللِاب  ُذوُعَأ  }

ار مدرم  ات  دندش ، باختنا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ناشئایصوا  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ًاصوصخ  ناربمایپ  یمامت 
تلاهج زا 
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وا شود  رب  ادخ  هک  یتیرومأم  ءایبنا و  تثعب  اب  گنهامه  ًالماک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق  فده  نیاربانب  دننک ، جراخ  تلالض  و 
.دشاب یم  تسا ، هداهن 

لقع زا  شا  هدافتـسا  ای  دنک  یمن  هدافتـسا  دوخ  لقع  زا  هک  تسا  یـسک  لهاج  ینعی  دریگ ، یم  رارق  لقع  لباقم  رد  یهاگ  لهج  و 
.تسا رادروخرب  یمک  ملع  زا  ای  درادن  ملع  هک  تسا  یسک  لهاج  ینعی  دریگ  یم  رارق  ملع  لباقم  رد  یهاگ  .تسا  مک  رایسب 

لقع لباقم  رد  لهج  اّما 

(1)« تَراَح ْلَقُْعت  َْمل  ْنِإَف  ِّباَوَّدلا  ِثَبْخَأ  ُْلثِم  َسْفَّنلا  ِلْهَْجلا َو  َنِم  ٌلاَقِع  َلْقَْعلا  َّنِإ  : » دندومرف مالسلا  هیلع  مرکا  لوسر 

(. دور یم  ههاریب  دوشن ، هتـسب  شیاپ  رگا  هک  تسا  ناگدـنبنج  نیرترورـش  دـننام  هراّما  سفن  و  تسا ، یناداـن  دـنب  وناز  درخ  اـنامه  )
ادخ دزن  ناگدنبنج  نیرتدب  ًاعطق   » (2){ نُولِقْعَی َنیذَّلا ال  ُمُْکْبلا  ُّمُّصلا  ِهَّللا  َْدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَـش  َّنِإ  : } دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ 

اَّنُک ام  ُلِقْعَن  ْوَأ  ُعَمْـسَن  اَّنُک  َْول  اُولاق  َو  : } دیامرف یم  نایخزود  نابز  زا  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  دنـشیدنا .» یمن  هک  دنا  ینالال  نارک و 
مرکا لوسر  میدوبن .» نایخزود  ناـیم  رد  میدوب  هدرک  لّـقعت  اـی  میدوب  هتفریذـپ  هدینـش و  رگا  دـنیوگ : و   » (3){ ِریعَّسلا ِباحْـصَأ  یف 
ناوت یم  لقع  اب  ار  اـهریخ  همه   ) (4)« َهل َلْقَع  َال  ْنَِمل  َنیِد  َال  ِلْقَْعلِاب َو  ُهُّلُک  ُْریَْخلا  ُكَرُْدی  اَمَّنِإ  : » دـندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ِدَـسَْحلا َو َنِم  ِْبلَْقلا  َهَحاَر  ٍلاَم َو  اَِـلب  یَنِْغلا  َداَرَأ  ْنَم  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  درادـن .) نید  درادـن ، لـقع  هکنآ  تفاـی و 
تمالـس و  دـسح ، زا  یگدوسآ  و  لاـم ، یب  يرگناوت  هک  ره   ) (5)« هَْلقَع َلِّمَُکی  ْنَِأب  ِِهَتلَأْسَم  ِیف  ِهَّللا  َیلِإ  ْعَّرَـضَتَْیلَف  ِنیِّدـلا  ِیف  َهَماَـلَّسلا 

ِمَدَعَک َهَبیِـصُم  َال  َو  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  اذل  دنک .) لماک  ار  شلقع  هک  دنک  تساوخرد  ادخ  زا  هناعرـضتم  دـهاوخ ، نید 
(. تسین يدرخ  یب  نوچ  تبیصم  چیه   ) (6)« لْقَْعلا

یمن بکترم  مه  راکدـب  رجاف و  ناسنا  کی  هک  دوش ، یم  یتشز  ياهراک  بکترم  یهاگ  دوشن ، دـنم  هرهب  دوخ  لقع  زا  هک  یناسنا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  ِْریَْخلا  ِلاَصِخ  َعیِمَج  اوُرَکَذ  یَّتَح  ٍلُـجَر  یَلَع  ِِهتَرْـضَِحب  ٌمْوَق  یَْنثَأ  َو   » هک هدـمآ  تیاور  رد  .دوش 

ِهِداَِهتْجِاب ُْهنَع  َكُِربُْخن  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اُولاَقَف  ِلُجَّرلا  ُلْقَع  َْفیَک  ملسو 
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(1)« ِرِجاَْفلا ِروُُجف  ْنِم  َمَظْعَأ  ِهِقْمُِحب  ُبیُِصی  َقَمْحَْألا  َّنِإ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  َلاَقَف  ِِهْلقَع  ْنَع  اَُنلَأْسَت  ِْریَْخلا  ِفاَنْـصَأ  ِهَداَبِْعلا َو  ِیف 
شلقع دیـسرپ : ترـضح  دندرمـشرب ، ار  شـشوخ  تافـص  همه  هک  اجنآ  ات  دندرک  شیاتـس  يدرم  زا  بانج  نآ  روضح  رد  یعمج  )

، میهد یم  ربخ  شنوگانوگ  ياه  یشوخ تدابع و  رد  ششوک  زا  ام  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ای  دنتفگ : تسا ؟ هنوگچ 
، دروآ یم  راب  هب  قساف  رجاف  هچنآ  زا  هک  دروآ ، یم  راب  هب  ییاه  يراتفرگ شتقامح  رثا  رب  قمحا  دومرف : دیـسرپ ؟ یم  شلقع  زا  امش 

(. تسا رت  گرزب 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  هچنانچ  دنوش  یمن  دنم  رهب ه  دوخ  لقع  زا  هک  تسا  هداد  رارق  یناسک  رب  ار  یگدولآ  سجر و  دـنوادخ 
رب هک  يا  هلدا  هلمج  زا  دهد .» یم  رارق  ار  يدیلپ  دنشیدنا ، یمن  هک  یناسک  رب  ادخ  و   » (2){ َنُولِقْعَی َنیذَّلا ال  یَلَع  َسْجِّرلا  ُلَعْجَی  {َو 
وا هب  مدوب  لهاج  متسناد ، یمن  نم  دیوگب ، دناوت  یمن  صخش  تمایق  يادرف  ینعی  .تسا  لقع  نیمه  دوش ، یم  هماقا  ناسنا  نیا  هیلع 

ًهَّجُح ِْنیَتَّجُح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّلل  َّنِإ  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هچنانچ  .میدرکن  ءاـطع  وت  هب  درخ  لـقع و  رگم  دوش ، یم  هتفگ 
(3)« لوُقُْعلاَف ُهَنِطاَْبلا  اّما  مالسلا َو  مهیلع  ُهَِّمئَْألا  ُءاَِیْبنَْألا َو  ُلُسُّرلاَف َو  ُهَرِهاَّظلا  اّماَف  ًهَنِطَاب  ًهَّجُح  ًهَرِهاَظ َو 

لقع نطاب  تجح  و  مالـسلا ،  مهیلع  ناماما  ناربماـیپ و  و  دـننالوسر ، رهاـظ  تجح  نطاـب ، رهاـظ و  دراد : تجح  ود  مدرم  رب  ادـخ  )
تملظ و عون  کی  هک  لقعت  مدع  لهج و  زا  ار  اه  ناسنا  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق  فادها  زا  یکی  نیاربانب  تسا .)

لقعت مدع  اب  هک ، دتسناد  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  ارچ  .دنک  دومنهر  دشاب ، لقعت  هک  رون  هب  دشخب و  یئاهر  تسا ، یکیرات 
ِّلُک ُقیِدَص  : » دندومرف مالـسلا  مهیلع  ءاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  ابیز ، هچ  اذل  .دنز  یم  یتیانج  اطخ و  ره  هب  تسد  ناسنا  هک  تسا 

(4)« ُهلْهَج ُهُّوُدَع  َو  ُُهْلقَع ، ًيِْرما 

(. شلهج شنمشد  و  تسوا ، لقع  سک  ره  قیفر  )

ملع لباقم  رد  لهج  اّما 

: دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دـشاب  یم  ملع  یمک  ای  یهاگآ  ملع و  مدـع  رطاخب  یـسک  هب  لهاج  لهج و  قالطا  یهاـگ 
(5)« لْهَْجلا ُِلتاَق  ُْملِْعلا  »

نیا ندـش  نشور  يارب  .تسا  هدـمآ  لـهج  لـباقم  رد  ملع  رگید  تاـیاور  زا  يرایـسب  تیاور و  نیا  رد  تسا .) لـهج  هدنـشک  ملع  )
: ُلاَق : » دیوگ یم  کلام  نب  سنا  منک : یم  بلج  تسا  ملع  هب  عجار  هک  تایاور  زا  یضعب  هب  ار  امش  هّجوت  ملع  ّتیمها  بلطم و 
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َْملِْعلا َلاَق : ُلَْضفَأ ؟  ِلامعَألا  ُّيَأ  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  َلوُسَر  ای  َلاَقَف : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ٌلُجَر  َءاَج 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  َلوُسَر  ای  ُلاَق : .ِهللاِاب  ُْملِْعلا  ُلاَق : َلْضَفَأ ؟  ِلاـمعَألا  ُّيَأ  ملـسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  َلوُسَر  اـی  َلاَـق : .ِهللااـِب 
َّنِإ ِْملِْعلا َو  َعَم  ُعَفنَی  ِلَمَْعلا  َلِیلَق  َّنِإ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ُلوُسَر  َلاَـقَف  ِْملِْعلا ؟ ِنَع  یَّنُِربُْخت  َو  ِلَـمَْعلا ، ِنَع  َکـُلَأسَأ  ملـسو ، 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  يا  درک : ضرع  دمآ و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دزن  يدرم   ) (1)« ِلْهَْجلا َعَم  ُعَفنَی  َال  ِلَـمَْعلا  َرِیثَک 

هداتسرف يا  درک : ضرع  .دنوادخ  هب  شناد  دومرف : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  تسا ؟ رترب  لمع  مادک  ملـسو !  هلآ  هیلع و 
، شناد اب  هارمه  كدـنا  لمع  دومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ییوگ ؟ یم  ملع  زا  وت  مسرپ و  یم  لمع  زا  نم  ادـخ !

(. دهدن هرهب  ینادان ، اب  ناوارف  لمع  دهد و  دوس 

(2)« اَهِیف َْملِع  َال  ٍهَداَبِع  ِیف  َْریَخ  َال  َو  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

اَْینُّدلا َو ُّرَش  ِْملِْعلا َو  َعَم  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدلا َو  ُْریَخ  : » دندومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسین .) يریخ  شناد  یب  شتـسرپ  رد  )
ُلْصَأ ُْملِْعلا  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا .) ینادان  اب  ترخآ  ایند  رش  شناد و  اب  ترخآ  ایند و  ریخ   ) (3)« لْهَْجلا َعَم  ِهَرِخْآلا 

(4)« رَش ِّلُک  ُلْصَأ  ُلْهَْجلا  ْریَخ و  ِّلُک 

(5)« ٌهَّلِضُم ُلْهَْجلا  ٌهَّلُِجم  ُْملِْعلا  : » دندومرف زین  تسا .) يرش  ره  هشیر  ینادان  ریخ و  ره  هشیر  شناد  )

ُْثُلث و  هُسْفََنل ، َْثُلث  ٌْثُلث هللا ، ثالثا ، ُهَثالَث  ُساَّنلا  یَُّنب  ای  : » دومرف میکح  ناـمقل  تسا .) یهارمگ  هیاـم  یناداـن  یگرزب و  هیاـم  شناد  )
(6)« ُهُمْسِجَف ِدوُّدِلل  َوُه  اَم  اّما  ُهُملعَف و  هِسْفَِنل  َوُه  اَم  اّما  ُهُحوُرَف و  َوُه هللا  اَم  اّماف  ِدوُّدِلل 

يارب هچنا  اّما  .تسا  اه  مرک  يارب  موس  کـی  دوخ و  يارب  موس  کـی  ادـخ و  يارب  موس  کـی  تسا  شخب  هس  ناـسنا  مکرـسپ ! يا  )
(. تسوا نت  تسا ، اه  مرک  يارب  هچنآ  تسوا و  شناد  تسوا  دوخ  يارب  هچنآ  تسا و  حور  تسادخ 

(7)« ُِحلُْصی اَّمِم  َرَثْکَأ  ُدِسُْفی  اَم  َناَک  ٍْملِع  ِْریَغ  یَلَع  َلِمَع  ْنَم  : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دنک .) یم  حالـصا  هچنآ  زا  تسا  رتشیب  دروآ  یم  راب  هب  یهابت  هچنآ  دنک ، لمع  هتـسنادن  هک  ره  )
هاگـشیپ رد  شناد  اب  زامن  هس  « ) لمعلا رئاس  کلذـک  ملع و  ریغب  هالـص  فلا  نم  هللادـنع  لضفا  ملعب  تاولـص  ثـالث  : » دومرف ملـسو 

(. تسا نینچ  زین  رگید  لامعا  لاح  تسا و  رتهب  شناد  نودب  زامن  رازه  زا  ادخ ،

122 ص :

ص293. ج2 ، نایبلا ، حور  ریسفت  - 1
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ص48. ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  - . 4

ص25. نامه ، - . 5
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ص58. ج1 ، ثیدح ، نآرق و  رد  تمکح  ملع و  - . 6
ص44. ج1 ، یفاکلا ، - . 7
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(1)« جَجُّللا ِضْوَخ  ِجَهُْملا َو  ِکْفَِسب  َْول  ُهُوبَلََطل َو  ِْملِْعلا  ِبَلَط  ِیف  اَم  ُساَّنلا  ُمَْلعَی  َْول  : » دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

تـسد هب  هار  رد  ینعی   ) دشاب نوخ  نتخیر  هب  هچ  رگ  دنتفر  یم  نآ  لابند  تسا ، يا  هدیاف  هچ  ملع  بلط  رد  دنتـسناد  یم  مدرم  رگا  )
هب و  دنوش ) لمحتم  يدایز  ياه  جنر دنروخب و  لد  نوخ  هار  نیا  رد  ای  دوش و  يراج  ناشندب  زا  نوخ  دـنوش و  حورجم  ملع  ندروآ 

یَلَع ِءاَمَلُْعلا  ُداَدِم  ُحَجْرَیَف  ِءاَدَهُّشلا  ِءاَمِِدب  ِءاَمَلُْعلا  ُداَدِم  َنِزُو  ِهَماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ   : » مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  دـشاب .) اهایرد  رد  نتفر  ورف 
ملق ماجنارـس  دوش و  یم  هدیجنـس  نادنمـشناد  طخ  تسد  ملق و  اب  ادهـش  نوخ  دوش  اپ  رب  تمایق  زور  هک  ینامز   ) (2)« ِءاَدَهُّشلا ِءاَمِد 

(. ددرگ یم  مدقم  ءادهش  نوخ  رب  ءاملع 

(3)« ِدباَْعلا اَهیِّلَُصی  ٍهَعْکَر  َْفلَأ  َنیِْعبَس  ْنِم  ُلَْضفَأ  ُهیِقَْفلا  اَهیِّلَُصی  ٌهَعْکَر   : » مالسلا هیلع  قداص  ماما 

(4)« نِمْؤُْملا ُهَّلاَض  ُْملِْعلا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دباع .) زامن  تعکر  رازه  داتفه  زا  تسا  رتهب  دنمشناد  زامن  تعکر  کی  )

اَْینُّدلا َّنِإ  َّیَُنب  اَی  ...ِِهْنبِال  َلاَق  َناَمُْقل  َّنِإ  ُماَشِه  اَی  : » دـیامرف یم  مکح  نب  ماشه  هب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  تسا .) نمؤم  هدـشمگ  ملع  )
َْملِْعلا اَُهلِیلَد  َلْقَْعلا َو  اَهُمِّیَق  َلُّکَوَّتلا َو  اَهُعاَرِش  َناَمیِْإلا َو  اَهُوْشَح  ِهَّللا َو  يَْوقَت  اَهِیف  َُکتَنیِفَـس  ْنُکَْتلَف  ٌرِیثَک  ٌَملاَع  اَهِیف  َقِرَغ  ْدَق  ٌقیِمَع  ٌرَْحب 

هدش قرغ  رایـسب  یمدرم  نآ  رد  هک  فرژ  تسا  ییایرد  ایند  مدـنزرف  تفگ ...: دوخ  رـسپ  هب  نامقل  ماشه  يا   ) (5)« ْربَّصلا اَُهناَّکُس  َو 
شناد و شیامنهار  درخ و  شیادـخان  لکوت و  شناـبداب  ناـمیا و  شنوردـنا  دـشاب و  یهلا  يوقت  نآ  رد  وت  یتشک  دـیاب  سپ  دـنا ،

ِّبَر ُْلق  َو  : } دیامرف یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  هب  دنوادخ  هک  سب  نیمه  ملع  ّتیمها  يارب  تسا .) ییابیکـش  شناکس 
(6){ ًاْملِع ینْدِز 

، دوب رادروخرب  هدنیآ  لاح و  هتشذگ و  ملع  زا  هکنیا  اب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  يازفیب .» مشناد  رب  اراگدرورپ ، وگب : »
هیلع نیـسح  ماما  .دوش  یم  اهنآ  تامم  ثعاب  لهج  اـه و  ناـسنا  تاـیح  ثعاـب  ملع  نوچ  . (7)« ْملِْعلِاب ِیِننْغَأ  َّمُهَّللا  : » دـیامرف یم  زاب 

ُداَمِعَو ِمَالْـسِإلا  ُهاَیَح  ُْملِْعلا   : » ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  .تاـمم  هن  دـنهد  تاـیح  ناـگمه  هب  اـت  دـندرک  ماـیق  مالـسلا 
(8)« ِناَمیإلا

نوتس مالسا و  تایح  ملع  )

123 ص :
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ص368. ج94 ، راونألاراحب ، - . 7
ص581. هحاصفلا ، جهن  - . 8
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.(1)« ءاَفِش ٌهاَیَح َو  ُْملِْعلا  : » دندومرف زین  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسنامیا .)

زا ار  اه  ناسنا  تسا  رومأم  ماما  اذـل  تسا  ییانـشور  رون و  ملع  تسا و  یکیرات  تملظ و  لـهج  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  زا  زین  و 
ِلْهَْجلا َو ِیف  َهَْملُّظلا  َّنَأ  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هچنانچ  .دنک  لقتنم  ییانـشور  رون و  هب  هدرک  جراخ  اه  یکیرات اه و  تملظ

(2)« ْملِْعلا ِیف  َروُّنلا  َّنَأ 

(. شناد رد  ینشور  تسا و  ینادان  رد  یکیرات  هک  دننادب  )

دوخ نوخ  نآ ، زا  مدرم  یئاهر  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یهارمگ  تلالض و  هک  میوش  هّجوتم  هکنیا  يارب  َهلالَـض : حیـضوت 
: دوش نشور  ًالماک  ناگمه  يارب  تلالض  هلئسم  ات  نآرق  تایآ  هب  مینک  عوجر  دیاب  تسیچ ؛ .درک  راثن  ار  شنازیزع  و 

رود و ِیهارمگ  راچد  ًاعطق  دزرو ، كرـش  ادخ  هب  سک  ره  و   » (3){ ًادیَعب ًالالَض  َّلَض  ْدَقَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْشی  ْنَم  َو   } 1 زا : دنترابع  تایآ 
ًاعطق دنک  ینامرفان  ار  شا  هداتسرف  ادخ و  سک  ره  و   » (4){ ًانیبُم ًالالَض  َّلَض  ْدَقَف  َُهلوُسَر  َهَّللا َو  ِصْعَی  ْنَم  َو   } 2 تسا .» هدش  يزارد 

ياهسوه زا  نم  وگب :  » (5){ َنیدَتْهُْملا َنِم  اَنَأ  ام  ًاذِإ َو  ُْتلَلَـض  ْدَق  ْمُکَءاوْهَأ  ُِعبَّتَأ  ُْلق ال   } 3 تسا .» هدیدرگ  يراکشآ  ِیهارمگ  راچد 
و  » (6){ هَّللا َنِم  ًيدُـه  ِْریَِغب  ُهاوَه  َعَـبَّتا  ِنَّمِم  ُّلَـضَأ  ْنَم  َو   } 4 مشاـبن .» ناـگتفای  هار  زا  موـش و  هارمگ  هن  رگ  و  منک ، یمن  يوریپ  اـمش 

َنیذَّلا َّنِإ  ِهَّللا  ِلـیبَس  ْنَع  َکَّلُِـضیَف  يوَْهلا  ِعـِبَّتَت  ـال  َو   } 5 دـنک .»؟ يوریپ  شـسوه  زا  ادـخ  ییاـمنهار  یب  هکنآ  زا  رت  هارمگ  تـسیک 
رد .دنکرود  هب  ادـخ  هار  زا  ار  وت  هک  نکم  يوریپ  سوه  زا  و   » (7){ باسِْحلا َمْوَی  اوُسَن  اِمب  دیدَش  ٌباذَع  ْمَُهل  ِهَّللا  ِلیبَس  ْنَع  َنوُّلِـضَی 

«. تشاد دنهاوخ  تخس  یباذع  دنا  هدرک  شومارف  ار  باسح  زور  هکنآ  يازس  هب  دنوش ، رود  ادخ  هار  زا  هک  یناسک  تقیقح 

(8){ ٍْملِع یلَع  ُهَّللا  ُهَّلَضَأ  ُهاوَه َو  ُهَهلِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَف  َأ   } 6

ِهَّللِاب َو ْرُفْکَی  ْنَم  َو   } 7 هدینادرگ .» هارمگ  هتـسناد  ار  وا  ادخ  هداد و  رارق  دوخ  دوبعم  ار  شیوخ  سوه  هک  ار  یـسک  يدید  ایآ  سپ  »
ِِهتَِکئالَم

124 ص :

ص43. ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  - . 1
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.116، ءاسن - . 3
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نیـسپزاب زور  شناربمایپ و  اهباتک و  وا و  ناگتـشرف  ادخ و  هب  سک  ره  و   » (1){ ًادیَعب ًالالَض  َّلَض  ْدَقَف  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ِِهلُـسُر َو  ِِهُبتُک َو  َو 
ًالالَـض اوُّلَـض  ْدَق  ِهَّللا  ِلیبَس  ْنَع  اوُّدَـص  اوُرَفَک َو  َنیذَّلا  َّنِإ   } 8 تسا .» هدـش  يزارد  رود و  یهارمگ  راـچد  تـقیقح  رد  دزرو ، رفک 
ٌْلیَوَف  } 9 دنا .» هداتفا  يزارد  رود و  ِیهارمگ  هب  دنتـشاد ، زاب  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  دندیزرو و  رفک  هک  یناسک  دیدرت ، یب   » (2){ ًادیَعب

رد هک  دننانیا  دـننک  یمن  ادـخ  دای  یلد  تخـس  زا  هک  نانآ  رب  ياو  سپ   » (3){ ٍنیبُم ٍلالَض  یف  َِکئلوُأ  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنِم  ْمُُهبُوُلق  ِهَیِـساْقِلل 
هک یتایآ  قبط  نیاربانب  دـننونج .» یهارمگ و  رد  ناراکهزب  ًاـعطق   » (4){ ٍرُعُس ٍلالَـض َو  یف  َنیمِرْجُْملا  َّنِإ   } 10 دنراکشآ .» یهارمگ 

تیـصعم ینامرفان و   2 ناهنپ .)  ) یفخ رکش  و  راکـشآ )  ) یلج كرـش  زا  معا  كرـش   1 زا : دنترابع  یهارمگ  تلالـض و  دـش ، رکذ 
.داعم 5 یهلا و  ناربمایپ  ینامـسآ و  بتک  هکئـالم و  ادـخ و  هب  ندـش  رفاـک  .نارگید 4  دوـخ و  سفن  ياوــه  زا  يوریپ  .دنوادخ 3 

.ادخ دای  زا  لد  تواسق  .ادخ 6  هب  ندیسر  زا  مدرم  نتشادزاب 

جراخ یهارمگ  تلالض و  عاونا  زا  ناگمه  ات  دومن ، میدقت  نآرق  مالسا و  هار  رد  ار  شنازیزع  دوخ و  نوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
يراشفاپ رارصا و  .دنوش و  جراخ  یهارمگ  تلالـض و  زا  دنهاوخ  یمن  اه  یـضعب  هتبلا  .دنوش  لئان  يراگتـسر  تیاده و  هب  دنوش و 

نآرق رد  هچنانچ  دننامب  دوخ  تلالض  رد  هک  دنک  یم  زاجم  هنوگنیا  ار  اهنآ  مه  دنوادخ  دنـشاب و  یقاب  تلالـض  رد  هکنیا  رد  دنراد 
اْوَأَر اذِإ  یَّتَح  ادَم  ُنمْحَّرلا  َُهل  ْدُدْمَْیلَف  َِهلالَّضلا  ِیف  َناک  ْنَم  ُْلق  : } دیامرف یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  باطخ  میرک 

يادـخ تسا  یهارمگ  رد  هـک  ره  وـگب :  » (5){ ًادـْنُج ُفَعْـضَأ  ًاناکَم َو  ٌّرَـش  َوُه  ْنَم  َنوُمَْلعَیَـسَف  َهَعاَّسلا  اّما  َباذَْـعلا َو  اّما  َنوُدَـعُوی  ام 
هب سپ  دـننیبب  ار  زیخاتـسر  زور  ای  باذـع ، ای  دوش : یم  هداد  هدـعو  نانآ  هب  هچنآ  یتقو  ات  دـهد ، یم  تلهم  ینامز  اـت  وا  هب  ناـمحر 

ییاه ناسنا  هک  دیآ  یم  تسدب  هلالضلا  هریح  هلمج  زا  تسا .» رت  ناوتان  شهاپـس  رتدب و  یـسک  هچ  هاگیاج  تسناد  دنهاوخ  يدوز 
یگتفـشآ و ندوب ، ناریح  همزال  دـنرادن و  دوخ  فادـها  اهراک و  رد  یتابث  دننادرگرـس و  ناریح و  هشیمه  دنـشاب ، یهارمگ  رد  هک 

.دومن تیرشب  هب  یگرزب  تمدخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ًاعقاو  .تسا  بارطضا 
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« اَیْنُّدلا ُهْتَّرَغ  ْنَم  ِهْیَلَع  َرَزاَوَت  ْدَق  َو  : » مهدفه زارف  - 17

(. دنداد مه  تشپ  هب  تشپ  مالسلا  هیلع  ترضح  هیلع  رب  ایند  ناگدروخ  بیرف  (و 

تـسا هدـمآ  درک ، تدـعاسم  کمک و  وا  هب  یبلطم  اـی  راـک  ماـجنا  رد  ینعم  هب  رمـالا » یلع  ُهَرَزاو   » تغل رد  تسا  َرَزاو »  » زا َرَزاوَت » »
مه تسد  هب  تسد  دنداد و  تدعاسم  کمک و  مه  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نانمـشد  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  هیَلَع  َرَزاوت  نیاربانب 
ندز لوـگ  نداد و  بیرف  ینعم  هب  َّرَغ »  » هداـم زا  ُْهتَّرَغ »  » .دـنتخیر و ار  شباحـصا  نازیزع و  مالـسلا و  هیلع  ترـضح  نوـخ  دـنداد و 

مه تسد  هب  تسد  یناـسک  هچ  هک  تسا  بلطم  نیا  رگناـیب  اَْینُّدـلا » ُْهتَّرَغ  ْنَم   » هلمج .دز و  لوگ  داد ، بیرف  ار  وا  ینعی  ُهَّرَغ » ، » تسا
هب تسد  ایند  ياه  هدرخ  لوگ  ینعی  دوب ، هداد  بیرف  ار  اهنآ  اـیند  هک  ییاـهنآ  .ندیـشک  ریـشمش  مالـسلا  هیلع  ماـما  هیلع  رب  دـنداد و 

: دومرف هک  دندوبن ، وا  ياه  هظعوم  ادـخ و  مالک  هب  نمؤم  هک  دوب  نیا  دـندروخ ، ار  ایند  بیرف  اهنآ  هکنیا  ّتلع  .دـندز  یتیانج  نینچ 
ادابم .تسا  ّقح  ادخ  هدعو  انامه  مدرم ، يا   » (1){ ُروُرَْغلا ِهَّللِاب  ْمُکَّنَّرُغَی  اْینُّدلا َو ال  ُهایَْحلا  ُمُکَّنَّرُغَت  الَف  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  }

«. دبیرفب ادخ  هراب  رد  ار  امش  هدنبیرف  ِناطیش ]  ] ادابم و  دهد ، بیرف  ار  امش  ایند  یگدنز 

یِـسْفَن اَهِروُرُِغب َو  اَْینُّدلا  ِیْنتَعَدَـخ  ِیلَمَأ َو  ُدـُْعب  یِعْفَن  ْنَع  ِینَـسَبَح  َو  : » دـنیامرف یم  نینچ  لیمک  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
لوگ ارم  شتنایخ  تیانج و  اب  سفن  هتفیرف و  ارم  شبیرف  هعدـخ و  اب  ایند  هتـشاد و  زاب  عفن  بسک  زا  ارم  ینالوط ، يوزرآ  « ) اَِهتَیاَنِِجب

لیماف و اب  هکنیا  اب  دعس  رمع  .دنوشن  لفاغ  ایند  بیرف  گنرین و  زا  ناگمه  دیاب  دنیامرف  یم  نینچ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  یتقو  هدز .)
ات درکن ، هّجوت  وا  دندرک و  عنم  راک  نیا  زا  ار  وا  اهنآ  دومن و  تروشم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  گنج  اب  هطبار  رد  دوخ  ناشیوخ 

نیسح ماما  تسناد  یم  هکنیا  اب  دگنجب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  رخآ  رد  درک و  رکف  دنام و  رادیب  حبص 
: دومن ءاشنا  ار  رعش  نیا  .تسا و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دنزرف  مالسلا  هیلع 

« ٍْنیَسُح ِْلتَِقب  ًامُومْذَم  ُعِجْرَأ  ْمَأ  ِیتَْینُم  ُّيَّرلا  ِّيَّرلا َو  َْکُلم  ُكُْرتَأ  «َأ 

نیـسح نتـشک  هرابرد  هک  مدرگرب  یتروص  رد  ای  مراد  تبغر  ير  هب  نم  هکنآ  لاح  مهدـب و  تسد  زا  ار  ير  تیالو  کلم  نم  ایآ  )
(. موش تّمذم  مالسلا  هیلع 
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(1)« ِیْنیَع ُهَُّرق  ِّيَّرلا  ُْکُلم  ٌباَجِح َو  اَهَنوُد  َْسَیل  ِیتَّلا  ُراَّنلا  ِِهْلتَق  یِفَف  »

(. تسا نم  مشچ  ینشور  ثعاب  ير  کلم  لاح  نیع  رد  ّیلو  درادن  يا  هدرپ  باجح و  هک  تسا  یشتآ  نیسح  ماما  نتشک  زا  ربخ  )

: تسا هدمآ  رت  هفاضا  تیب  کی  مراکم  هللا  تیآ  زا  هغالبلا  جهن  هبطخ 160  حرش  رد 

(2)« ْنیَِدب ُدوُجُْولا  َعاب  ٌِلقاَع  اَمَف  ٌلَّجَعُم  ٌْریَِخل  اَْینُّدلا  اَمَّنِإ  َالا  »

(. دنک یمن  هلماعم  هیسن  اب  ار  دقن  یلقاع  چیه  هیسن و  نآ  ياه  تمعن  تشهب و  ترخآ و  تسا و  دقن  ير  کلم  )

(3)« ُّرُمَت ُّرُضَت َو  ُّرُغَت َو  اَْینُّدلا  : » دندومرف ایند  فصو  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ابیز  هچ  و 

دوخ نیشام  اب  هک  دنام  یم  يراکفالخ  ناسنا  کی  لثم  ایند  ینعی  ُّرُغَت » (. » دور یم  دنز و  یم  ناسنا  هب  ررـض  دهد و  یم  بیرف  ایند  )
ار وا  دراد و  رب  ار  وا  لاوما  لاـم و  هار  نیب  رد  دـعب  ینعی  ُّرُـضَت »  » و دـنک ، دوـخ  يوردوـخ  راوـس  دـهد و  بیرف  ار  يرفاـسم  صخش 

صخـش غارـس  هب  ات  دهد ، همدا  دوخ  فده  دصقم و  هار و  هب  دعب  ینعی  رُمَت »  » و دزادنیب ، هار  نیب  رد  دنک و  كاله  ای  هدرک  حورجم 
.هدنبیرف يایند  راک  تسا  نیا  يرآ  دنک ، نینچ  مه  وا  اب  دور و  يرگید 

َِهلاَثُح ْنِم  َرَغْـصَأ  ْمُِکُنیْعَأ  ِیف  اَْینُّدـلا  ِنُکَْتلَف  : » دـنا هدومرف  دروخن  ار  ایند  بیرف  ناسنا  هکنیا  يارب  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
(4)« ِمَلَْجلا ِهَضاَُرق  ِظَرَْقلا َو 

ندیچ عقوم  هک  دشاب  زب  مشپ  زا  رت  شزرا  یب  و  دیاین ، راک  هب  یغابد  رد  زج  هک  دشاب  ییاهگرب  زا  رتزیچان  امـش  مشچ  رد  دـیاب  ایند  )
ياه هلافت  نآ  هب  ظرق » هلاثح   » .دشاب رتکچوک  ِمَلَْجلا » ِهَضاَُرق  ِظَرَْقلا َو  َِهلاَثُح   » زا امـش  رظن  رد  دیاب  ایند  ینعی  دزیر .) یم  یچیق  مد  زا 

هب ملجلا » هضارق   » .دوش و یم  هتفگ  درادن  رفنت  ءزج  یتیصاخ  چیه  دروخ و  یمن  يدرد  چیه  هب  هدش و  یغابد  نآ  يور  هک  ییوب  دب 
یغّابد نآ  اب  هک  دشاب  ییاه  گرب  هلافت  زا  رتشزرا  مک  امش  مشچ  رد  ایند  دیاب  .دوش  یم  هتفگ  تاناویح  مشپ  هدش  یچیق  يایاقب  نآ 

دزیر و یم  نیمز  رب  هک  دشاب  تاناویح  مشپ  هدش  یچیق  يایاقب  زا  رتاهب  یب  ای  تسا و  شزرا  یب  نفعتم و  وبدب و  رایسب  هک  دننک  یم 
یتح ایند  هک  دنادب  دسانشب و  ار  ایند  ناسنا  هک  تسا  نیا  ایند  ندروخن  بیرف  ياه  هار  نیرتهب  زا  نیاربانب  .درادن  دامتعا  نآ  هب  یسک 

رت تسپ  هکلب  تسین  تسا  هدش  یغّابد  نآ  يور  هک  یتسوپ  کی  ربارب  يواسم و 
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.تسا نآ  زا  رت  شزرا  یب  و 

یَقَس اَم  ٍهَضوَُعب  َحاَنَج  ِْریَْخلا  َنِم  ِهَّللا  َْدنِع  ُلِدْعَت  اَْینُّدلا  َِتناَک  َْول  َو  : » دومرف ایند  یشزرا  یب  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
رفاک بیصن  نآ  بآ  زا  تبرـش  کی  تشاد  یم یـشزرا  هشپ  لاب  کی  ردق  هب  ادخ  دزن  نآ  ریخ  ایند و  رگا   ) (1)« ءاَم ََهبْرَش  ًاِرفاَک  اَْهنِم 
لاب هزادنا  هب  ایند  رگا  « ) ٍءام ََهبْرَـش  اْهنِم  َِرفاْکلا  یَقَـس  ام  ٍهَضوَُعب  َحانَج  ِهَّللا  َدـْنِع  اْینُّدـلا  َِتنَزَو  َْول  : » دومرف رگید  ياج  رد  و  دـش .) یمن

نَأ َال  َْول  َو  : } دیامرف یم  دنوادخ  میرک  نآرق  رد  دیناشون .) یمن بآ  تبرش  کی  یتح  رفاک  هب  دنوادخ  تشاد  نزو  ادخ  دزن  یسگم 
اَهیَلَع اًرُرُس  ًاباَْوبَأ َو  ْمِهتُوُیِبل  َو  َنوُرَهْظَی *  اَهیَلَع  َجِراَعَم  ٍهَِّضف َو  نِّم  اًفُقُس  ْمِهتُوُیِبل  ِناَمْحَّرلِاب  ُرُفْکَی  نَِمل  اَْنلَعَجَّل  ًهَدِحاَو  ًهَّمُأ  ُساَّنلا  َنوُکَی 

رد مدرم  همه  هک  دوـب  نآ  هـن  رگا  و   » (2){ نیِقَّتُْمِلل َکِّبَر  َدـنِع  ُهَرِخْالا  اَْینُّدـلا َو  ِهوَیَحلا  ُعاَتَم  اََّمل  َِکلاَذ  ُّلُک  نِإ  اًـفُرْخُز َو  َو  َنُوِکَّتَی * 
هک هرقن  زا  ییاهنابدرن  اهفقس و  دندیزرو ، یم  رفک  نامحر  يادخ  هب  هک  نانآ  ياه  هناخ  يارب  ًاعطق  دندرگ ، دحاو  یتّما  ادخ ، راکنا 

.زین و رگید  ياهرویز  رز و  .دـننز و  هیکت  اهنآ  رب  هک  ییاهتخت  اهرد و  زین  ناشیاه  هناـخ  يارب  .میداد و  یم  رارق  دـنور  ـالاب  اـهنآ  رب 
یم مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  تسا .» ناراـگزیهرپ  يارب  وـت  راـگدرورپ  شیپ  ترخآ  و  تسین ، اـیند  یگدـنز  عاـتم  زج  اـهنیا  هـمه 

هیلع و هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  َناَک  ْدََقل  َو  : » دیامرف یم  دنک ، دایز  ایند  هب  تبـسن  ار  ناگمه  تخانـش  تفرعم و  هکنیا  يارب  دیامرف :
ِِهْلقَِعب ٌرِظاَن  ْرُْظنَْیلَف  ِِهتَْفلُز  ِمیِظَع  َعَم  اَُهفِراَخَز  ُْهنَع  ْتَیِوُز  ِِهتَّصاَخ َو  َعَم  اَهِیف  َعاَج  ْذِإ  اَِهبُویُع  اَْینُّدـلا َو  ِئِواَـسَم  یَلَع  َکُّلُدَـی  اَـم  ملـسو  هلآ 
َناَهَأ ْدَـق  َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعَْیلَف  ُهَمَرْکَأ  َلاَق  ْنِإ  ِمیِظَْعلا َو  ِْکفِْإلِاب  ِمیِظَْعلا  ِهَّللا  َبَذَـک َو  ْدَـقَف  ُهَناَهَأ  َلاَق  ْنِإَف  ُهَناَهَأ  ْمَأ  َِکلَذـِب  ًادَّمَُحم  ُهَّللا  َمَرْکَأ 

(3)« ُْهنِم ِساَّنلا  ِبَْرقَأ  ْنَع  اَهاَوَز  َُهل َو  اَْینُّدلا  َطََسب  ُْثیَح  ُهَْریَغ 

نآ اریز  دـنک ، یم  ییامنهار  اـیند  بویع  اـه و  یتشز  هب  ار  وت  هک  تسا  یتلاـح  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شور  رد  )
هک یمیظع  بّرقت  تلزنم و  اب  و  دوب ، هنسرگ  ایند  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شتیب  لها  اب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح 

يارب هک  یعـضو  اب  دـنوادخ  هک  دـنک  تقد  شلقع  اب  هدـننک  تقد  سپ  .دوب  هدـش  هتـشاد  رود  وا  زا  ایند  رویز  رز و  تشاد  قح  دزن 
: دـیوگب رگا  تشاد ؟ اور  تناها  وا  هب  اـی  درک  مارکا  ار  وا  اـیآ  دروآ  دوجو  هب  اـیند  هماـنرب  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربماـیپ 
هک دنادب  دـیاب  سپ  درک ، مارکا  وا  هب  دـیوگب : رگا  و  هدز ، قح  هب  یمیظع  ناتهب  و  هتفگ ، غورد  مسق  گرزب  يادـخ  هب  درک ، تناها 

(. تسا هدرک  رود  شهاگرد  هب  مدرم  نیرت  برقم  زا  ار  ایند  و  هدومن ، راوخ  وا  هب  ایند  نتشاد  ینازرا  اب  ار  شترضح  ریغ  دنوادخ 
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زا ناـسنا  ییادـج  لـماع  مه  شتّبحم  هـک  ارچ  مـینک  جراـخ  لد  زا  ار  شتّبحم  میروـخن و  ار  شبیرف  اـت  میـسانشب  ار  اـیند  دـیاب  سپ 
َال ِهَّللا  ُّبُح  اَْینُّدـلا َو  ُّبُح  : » دـندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  .تسا  یبوـشآ  هنتف و  ره  أـشنم  رـس  مـه  تسادـخ و 

(1)« ْبلَق ِیف  ِناَعِمَتْجَی 

َهَّللا َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  اذـل  دوـش .) یمن  عـمج  مه  اـب  لد  کـی  رد  زگره  ادـخ  اـیند و  تـّبحم  )
لاعتم دنوادخ  دینک .) جراخ  دوخ  بلق  زا  ار  ایند  ّتبحم  دیراد  تسود  ار  ادخ  ًاعقاو  امش  رگا   ) (2)« مُِکبُوُلق ْنِم  اَْینُّدلا  َّبُح  اوُجِرْخَأَف 

(3)« اَْینُّدلا ُّبُح  اَهُؤَْدب  ٍهَْنِتف  َّلُک  َّنَأ  ْمَلْعا  َو  : » دنک یم  یحو  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هب 

شرظن رد  ایند  هجیتن  رد  دشاب ، گرزب  شرظن  رد  شیاه  هدـعو  دـنوادخ و  ناسنا ، رگا  .تسا  ایند  یتسود  هنتف  ره  زاغآ  هک  نادـب  و 
اذـل .دروـخب  ار  نآ  بـیرف  دریگ و  رارق  شلد  رد  شتّبحم  اـت  درادـن  نآ  هـب  يا  هّجوـت  رگید  دوـب و  دــهاوخ  شزرا  یب  کـچوک و 

« مِِهُنیْعَأ ِیف  ُهَنوُد  اَـم  َرُغَـصَف  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  ُِقلاَْـخلا  َمُظَع  : » دـیامرف یم  نیقّتم  فـصو  رد  ماّـمه  هـبطخ  رد  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما 
لد رد  ایند  ّتبحم  دـشابن  نیب  رهاظ  ناسنا  رگا  نینچمه  و  تسا .) کچوک  ناشناگدـید  رد  وا  ریغ  و  گرزب ، ناشنطاب  رد  دـنوادخ  )
ْمُه ِهَرِخآـْلا  ِنَع  ْمُه  اْینُّدـلا َو  ِهاـیَْحلا  َنِم  ًارِهاـظ  َنوُـمَْلعَی  : } دـیامرف یم  نیب  رهاـظ  نارگاـیند  هب  باـطخ  دـنوادخ  .دریگ  یمن  رارق  وا 

(4){ نُوِلفاغ

«. دنلفاغ تخس  ترخآ  یناگدنز  زا  دنناد و  یم  ار  ایند  یگدنز  زا  يرهاظ  اهنآ  »
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« سَکْوَأْلا ِنَمَّثلاِب  ُهَتَرِخآ  يَرَش  یَنْدَأْلا َو  ِلَذْرَأْلاِب  ُهَّظَح  َعاَب  َو  : » مهدجه زارف  - 18

شزرا یب  زیچاـن و  ياـهب  هب  ار  ناـشترخآ  زین )  ) دـنتخورف و زیچ  نیرت  تسپ  نیرت و  شزرا  یب  هـب  اـیند  زا  ار  دوـخ  هرهب  ناـنآ )  ) (و
(. دنتخورف

نیرتزیچان نیرت و  هیامورف  ینعم  هب  لَذْرَا »  » .تسا هرهب  ینعم  هب  هَّظَح »  » .شورف و دیرخ و  ینعی  َْعَیب »  » هدام زا  نتخورف  ینعم  هب  عاب » »
تسپ و نیئاپ ، ینعم  هب  نود  هداـم  زا  نیرت  شزرا  یب  نیرت و  تسپ  ینعم  هب  یندا »  » .تسا هیاـمورف  زیچاـن و  ینعم  هب  لذر »  » هداـم زا 

.دشاب یم  نتخورف  ینعم  هب  اجنیا  رد  تسا و  هدمآ  نتخورف  ینعم  هب  مه  ندـیرخ و  ینعم  هب  مه  تغل  رد  يرـش »  » تسا و شزرا  یب 
صقان ینعم  هب  ْسَکْوَا »  » تسا و ءاهب  ینعم  هب  نمث  .تخورف  ای  دیرخ  ار  يزیچ  ینعی  یشلا » ًيَرْشی  ًءارَش و  يرْشَی  يرَـش   » زا يرـش » »

هرهب و دندمآ ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  گنج  هب  هک  یناسک  .تسا  تسپ  نتفای و  ناصقن  ینعم  هب  سْکَو »  » هدام زا  رت  تسپ  رت و 
تسد زا  ار  دوب ، نیحلاص  ءادهش و  ءاّیلوا و  ءایبنا و  اب  ندش  نیشنمه  دیواج و  تشهب  دنوادخ و  هب  برق  هک  ار  دوخ  شزرا  تمیق و 
یناسک مامت  هک  تسا  هدمآ  البرک  خیرات  رد  دندومن و  مهارف  دوخ  يارب  ار  تمایق  خزرب و  ایند و  يراوخ  ّتلذ و  لباقم  رد  دنداد و 

يرفن هد  اهنآ  هلمج  زا  دنتفر  ایند  زا  يراب  تبکن  عضو  اب  دندیـسرن و  دوخ  يوزرآ  هب  دندمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  گنج  هب  هک 
ار ناشیاهاپ  تسد و  راتخم  و  دـندش ، ریگتـسد  راتخم  نامز  رد  دـنتخات ، بسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندـب  رب  اـیند  لاـم  يارب  هک 
تلذ و اب  دندمآ ، مالسلا  هیلع  ترـضح  گنج  هب  هک  یناسک  هیقب  نینچمه  .دندرم  ات  تخات  اهنآ  تشپ  رب  بسا  اب  درک و  بوکخیم 

رکـشل یهایـس  ناونع  هب  هک  اه  یـضعب  یتح  هاکناج و  ياه  الب  رثا  رب  يا  هدـع  راتخم و  ناـمرف  هب  يا  هدـع  .دـندش  كـاله  يراوخ 
.دندش ّتلذ  تبکن و  راچد  دندوب 

.دشورف یم  ار  دوخ  شزرا  یب  زیچان و  ياهب  هب  دسانشن  ار  دوخ  شزرا  تمیق و  ناسنا  رگا  يرآ 
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(1)« اَِهب اَّلِإ  اَهوُعِیبَت  اَلَف  َهَّنَْجلا  اَّلِإ  ٌنَمَث  ْمُکِسُْفنَِأل  َْسَیل  ُهَّنِإ  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

اَْینُّدلا يَرَت  ْنَأ  ُرَْجتَْملا  َْسِئَبل  َو  : » دـیامرف یم  نینچمه  و  دیـشورفن .) تشهب  هب  زج  ار  نآ  تسین ، تشهب  زج  یتمیق  امـش  دوجو  يارب  )
(2)« ًاضَوِع ِهَّللا  َْدنِع  ََکل  اَّمِم  ًانَمَث َو  َکِسْفَِنل 

!(. یهد رارق  تسایهم  وت  يارب  ادخ  دزن  هچنآ  ضوع  ار  نآ  و  یناد ، دوخ  شزرا  ار  ایند  هک  تسا  يدب  تراجت  هچ  )

(3){ نوُرَْـصُنی ْمُه  ُباذَْعلا َو ال  ُمُْهنَع  ُفَّفَُخی  الَف  ِهَرِخْآلِاب  اْینُّدـلا  َهایَْحلا  اُوَرَتْشا  َنیذَّلا  َِکئلوُأ  : } دـیامرف یم  دوخ  باتک  رد  دـنوادخ 
مه يرای  دبای و  یمن  فیفخت  ترخآ  رد  ناشباذع  زگره  سپ  دندیرخ ، ترخآ  ياهب  هب  ار  ایند  نیا  یگدـنز  هک  دـنا  یناسک  اهنآ  )

(. دش دنهاوخن 

شزرا یب  زیچان و  ياهب  هب  ار  دوخ  دـشاب ، هتـشادن  هدومن  تیانع  وا  هب  دـنوادخ  هک  یتلزنم  ماقم و  هب  تخانـش  تفرعم و  ناـسنا  رگا 
نادنرف یتسار  هب   » (4){ َمَدآ یَنب  اْنمَّرَک  ْدََقل  َو  : } دـیامرف یم  ناسنا  نیا  يراوگرزب  تمظع و  ماقم و  هب  عجار  دـنوادخ  دـشورف ، یم 

(5){ ٍمیْوقَت ِنَسْحَأ  یف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  : } دیامرف یم  مسق  نیدنچ  زا  دعب  نیت  هروس  رد  و  میتشاد .» یمارگ  ار  مدآ 

ُنـَـسْحَأ ُهَّللا  َكَراـبَتَف  : } دوـمرف ناـسنا  نـیا  تـقلخ  ناـمز  رد  و  مـیدرک .» قـلخ  تروـص  ماـظن و  نیرتـهب  رد  ار  ناـسنا  یتـسار  هـب  »
(6){ َنیِقلاْخلا

دوخ تلزنم  ماقم و  تخانـشن و  ار  دوخ  هک  یناسنا  هب  باطخ  دنوادخ  اذل  تسا .»! ناگدـننیرفآ  نیرتهب  هک  ادـخ  رب  داب  نیرفآ  سپ  »
دوب دنسپان  تشز و  هچ  و   » (7){ نوُمَْلعَی ْاُوناَک  َْول  ْمُهَسُفنَأ  ِِهب  ْاْوَرَش  اَم  َْسِئَبل  َو  : } تسا هدومرف  تخورف ، شزرا  یب  ياهب  نمث و  هب  ار 
دیاب هچ  شیاهب  دـناد  یم  دـشاب ، هاگآ  شهاگیاج  ماـقم و  هب  ناـسنا  نیا  رگا  و  دنتـسناد .»!! یم  رگا  دـنتخورف ، نآ  هب  ار  دوخ  هچنآ 

َءاِغْتبا ُهَسْفَن  يرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  : } دیامرف یم  اهنآ  فصو  رد  دنوادخ  هک  نینمؤم  زج  دنتسین  یسک  اهنآ  دشاب و 
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(1){ دابِْعلِاب ٌفُؤَر  ُهَّللا  ِهَّللا َو  ِتاضْرَم 

و تسا .» نابرهم  ناگدنب  نیا  هب  تبسن  ادخ  و  دشورف ، یم  ادخ  يدونشخ  بلط  يارب  ار  دوخ  ناج  هک  تسا  یـسک  مدرم  نایم  زا  «و 
زا ادـخ  تقیقح ، رد   » (2){ َهَّنَْجلا ُمَُهل  َّنَأـِب  ْمَُهلاْومَأ  ْمُهَـسُْفنَأ َو  َنینِمْؤُْـملا  َنِم  يرَتْـشا  َهَّللا  َّنِإ  : } دـیامرف یم  دـنوادخ  میرک  نآرق  رد 

«. تسا هدیرخ  دشاب ، نانآ  يارب  تشهب  هکنیا  ياهب  هب  ار  ناشلام  ناج و  نانمؤم ،

، دـنرب یم  هرهب  دوس و  ناتفرعم  اب  دـننیب و  یم  تراسخ  نایز و  ایند  دوخ و  هب  ناتفرعم  یب  هک  تسا ، تراجت  رازاـب  اـیند  لاـح  ره  هب 
(3)« نوُرَخآ َرِسَخ  ٌمْوَق َو  اَهِیف  َِحبَر  ٌقوُس  اَْینُّدلا  : » دندومرف مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هچنانچ 

هچ اهنآ  ترخآ  هک  دوش  لاؤس  رگا  دنربب .) نایز  رگید  یهورگ  دـنربب و  دوس  ترخآ ، يارب  نآ  رد  یهورگ  هک  تسا  يرازاب  ایند  )
ءاـیبنا و اـب  ندـش  راوج  مه  دـنوادخ ، هب  برق  تشهب ، اـهنآ  ترخآ  مییوگ  یم  باوج  رد  دـنتخورف ؟ تسپ  ياـهب  نمث و  هب  هک  دوب 

يارب هن  هدیرفآ  شدوخ  هب  برق  تشهب و  يارب  ار  ناسنا  دنوادخ  هک  ارچ  .دوب  نیحلاص  ادهش و  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءاّیلوا 
(4){ ٌلیلَق اْینُّدلا  ُعاتَم  : } دیامرف یم  ایند  لک  هب  عجار  دنوادخ  دنتخورف و  ایند  تسپ  ياهب  نمث و  هب  ار  ماقم  نآ  اهنآ  .ایند و 

.ایند زا  یکدنا  رادقم  هب  دسرب  هچ 
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« ُهاَوَه یِف  يَّدَرَت  َسَرْطَغَت َو  َو  : » مهدزون زارف  - 19

هراشا

(. دنتخادنا سوه  اوه و  رد  ار  دوخ  دندرک و  ّربکت  ایند ) ناگدروخ  بیرف  نیا   ) (و

هب يَدَر »  » هدام زا  يّدَرَت »  » .تسا و هدـمآ  دـیزرو ، لخب  دـش و  نیگمـشخ  درک ، ییامندوخ  درک ، ّربکت  يانعم  هب  تغل  رد  َسَرْطَغَت » »
هب ار  دوخ  ترخآ  هک  ییاهنآ  تسا ، ایند  ناگدروخ  بیرف  حیـضوت  عقاو  رد  قوف  ترابع  .تسا  هدمآ  ندرک  طوقـس  نداتفا و  ینعم 
رد تخادـنا .» ایند  سوه  اوه و  رد  ار  دوخ  دـندرک و  ّربکت  و  : » دنداتـسیا دوخ  ربهر  ماما و  لباقم  رد  دـنداد و  تسد  زا  زیچان  ییاهب 

.ّربـکت 2  1 تسا : هدـش  رکذ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  اـب  نیفلاـخم  ندـمآ  گـنج  هب  مـهم  ببـس  لـماع و  ود  تراـیز  زا  تمـسق  نـیا 
.یتسرپاوه

: رّبکت اّما 

ّربکت اب  هطبار  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  اـّما  دراد .) یمن  تسود  ار  ناـشکندرگ  وا  و   ) (1){ نیِربْکَتْـسُْملا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  : } دیامرف یم  نآرق 
(2)« ٍْربِک ْنِم  ٍهَّرَذ  ُلاَْقثِم  ِِهْبلَق  ِیف  ْنَم  َهَّنَْجلا  ُلُخْدَی  َال  : » دندومرف

َمَّنَهَج َباوـْبَأ  اُولُخْداَـف  : } دـیامرف یم  مـیرک  نآرق  رد  دـنوادخ  دور .) یمن  تـشهب  دــشاب ، شلد  رد  ربـک  يا  هرذ  نزو  هـب  هـک  ره  )
تـسا دـب  هچ  هک  اّقح  و  دـینامب ، هشیمه  نآ  رد  دـیوش و  دراو  خزود  ياـهرد  زا  سپ ،  » (3){ نیرِّبَکَتُْملا يَْوثَم  َْسِئبَلَف  اهیف  َنیدـِلاخ 

ُدَْعبَأ َِکلذَک  َنوُعِضاَوَتُْملا ، ِهَّللا  َنِم  ِساَّنلا  َبَْرقَأ  َّنَأ  اَمَک  ُدُواَد ، اَی  : » دومرف مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  هب  دنوادخ  ناربکتم .» هاگیاج 
(4)« نوُرِّبَکَتُْملا ِهَّللا  َنِم  ِساَّنلا 

یم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنناربکتم .) ادخ  زا  مدرم  نیرترود  نینچمه  دنناعضاوتم ، ادخ  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  هچنانچ  دواد ، يا  )
َنیِرِّبَکَتُْملا َّنِإ  : » دیامرف
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(1)« ِباَسِْحلا َنِم  ُهَّللا  َغُْرفَی  یَّتَح  ُساَّنلا  ُمُهُأَّطَوَتَی  ِّرَّذلا  ِرَوُص  ِیف  َنُولَعُْجی 

رد دوش .) غراف  قیالخ  باسح  زا  ادـخ  ات  دـننک  لامیاپ  ار  اهنآ  مدرم  دـندرگ و  روشحم  زیر  هچروم  تروص  هب  ناّربکتم  هک  یتسار  )
ِهِّرَح َهَّدِش  لجوّزع  ِهَّللا  َیلِإ  اَکَش  ُرَقَس  َُهل  ُلاَُقی  َنیِرِّبَکَتُْمِلل  ًایِداََول  َمَّنَهَج  ِیف  َّنِإ  : » تسا هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رگید  یتیاور 

(2)« َمَّنَهَج َقَرْحَأَف  َسَّفَنَتَف  َسَّفَنَتَی  ْنَأ  َُهل  َنَذْأَی  ْنَأ  َُهلَأَس  َو 

هب درک  تساوخرد  درک و  تیاکـش  لجوّزع  يادخ  هب  دوخ  ترارح  تدش  زا  هک  نیّربکتم  يارب  رقـس  مانب  تسا  يا  هّرد  منهج  رد  )
اوُدُجْـسا ِهَِکئالَْمِلل  اْنُلق  ْذِإ  َو  : } دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  دنازوس .) ار  منهج  دیـشک  سفن  نوچ  سپ  دـشک ، سفن  دـهد  هزاجا  وا 

(3){ َنیِرفاْکلا َنِم  َناک  َرَبْکَتْسا َو  یبَأ َو  َسیْلبِإ  َّالِإ  اوُدَجَسَف  َمَدِآل 

هب همه  دـش ، نارفاـک  زا  دـیزرو و  ربـک  دز و  زاـب  رـس  هک  سیلبا  زجب  سپ  دـینک ، هدجـس  مدآ  يارب  میدومرف : ار  ناگتـشرف  نوچ  «و 
َناَک اَِمب  اوُِربَتْعاَف  : » دیامرف یم  سیلبا و  زا  نتفرگ  تربع  هب  دنک ، یم  توعد  ار  ام  همه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنداتفارد .» هدجس 
ْنِم ْمَأ  اَْینُّدلا  ِینِـس  ْنِم  يَرُْدی َأ  َال  ٍهَنَـس  ِفَالآ  َهَّتِـس  َهَّللا  َدَبَع  ْدَق  َناَک  َدـیِهَْجلا َو  ُهَدـْهَج  َلیِوَّطلا َو  ُهَلَمَع  َطَبْحَأ  ْذِإ  َسِیْلبِِإب  ِهَّللا  ِلِْعف  ْنِم 
ٍْرمَِأب ًارََشب  َهَّنَْجلا  َلِخُْدِیل  ُهَناَْحبُـس  ُهَّللا  َناَک  اَم  اَّلَک  ِِهتَیِـصْعَم  ِْلثِِمب  ِهَّللا  یَلَع  ُمَلْـسَی  َسِیْلبِإ  َدَْعب  اَذ  ْنَمَف  ٍهَدِحاَو  ٍهَعاَس  ِْربِک  ْنَع  ِهَرِخْآلا  ِینِس 
ُهَمَّرَح یًمِح  ِهَحَابِإ  ِیف  ٌهَداَوَه  ِهِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَأ  َْنَیب  ِهَّللا َو  َْنَیب  اَم  ٌدِحاََول َو  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  ِءاَمَّسلا َو  ِلْهَأ  ِیف  ُهَمْکُح  َّنِإ  ًاکَلَم  اَْهنِم  ِِهب  َجَرْخَأ 
کی رطاخب  ار  وا  یشوک  تخس  و  ینالوط ، لامعا  هک  دیریگب ، تربع  ناطیش  اب  هطبار  رد  قح  ترضح  همانرب  زا   ) (4)« نیَِملاَْعلا یَلَع 

لاس ای  تسا  ییایند  ياه  لاس  زا  تسین  مولعم  هک  درک  یگدنب  لاس  رازه  شـش  ار  دـنوادخ  هک  یتروص  رد  درک ، هابت  ربکت  تعاس 
.(5) یترخآ ياه 

هب ار  یناسنا  زگره  دنوادخ  اشاح ؟ دنام ؟ یم  ملاس  قح  باذـع  زا  وا  هانگ  نوچ  یهانگ  هب  ندـش  هدولآ  اب  سیلبا  زا  سپ  یـسک  هچ 
ناینیمز ناینامـسآ و  قح  رد  شنامرف  رما و  درک ، نوریب  اجنآ  زا  ار  يا  هتـشرف  لمع  ناـمه  رطاـخب  هک  دـنک  یمن  تشهب  دراو  یلمع 

یصاخ حلص  شناگدنب  زا  يدحا  دنوادخ و  نیب  و  تسا ، يواسم 
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(. دنک حابم  وا  رب  هدرک  مارح  نایناهج  رب  ار  هچنآ  نآ  رطاخب  ات  درادن  دوجو 

ُهَِلبَق َال  َِکلَذ َو  ُهَعَفَن  اَم  اَْینُّدلا  َرُمُع  ِرُّبَکَّتلا  ِهَیِصْعَْملا َو  َدَْعب  ُهُرْکِذ  َّزَع  ِهَِّلل  َدَجَس  َسِیْلبِإ  َّنَأ  َْول  ِهَّللا  َو  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
(1)« َُهل َدُجْسَی  ْنَأ  لجوّزع  ُهَّللا  ُهَرَمَأ  اَمَک  َمَدِآل  ْدُجْسَی  َْمل  اَم  ُهُرْکِذ  َّزَع  ُهَّللا 

يدوس دـنک  هدجـس  لجوّزع  يادـخ  يارب  ایند  رمع  هزادـناب  درک  هک  يربکت  یناـمرفان و  نآ  زا  سپ  ناطیـش  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  )
رد و  دنک .) هدجـس  مدآ  يارب  دوب  هدومرف  روتـسد  ادخ  هچنانچ  هک  یتقو  ات  دریذپن  ار  شا  هدجـس  لجوّزع  يادـخ  و  درادـن ، شیارب 

يرود ربـک  ینیبدوـخ و  زا   ) (2)« ِنَمْحَّرلا ِهَیِـصْعَم  ِناَیْغُّطلا َو  ُْسأَر  ُهَّنِإَف  َْربِْکلا  ِرَذْـحا  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  رگید  ییاـج 
زا دـنمتورث و  يدرم  ملـسم  نب  دـمحم  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  تسا .) دـنوادخ  زا  دّرمت  هاـنگ و  ناـیغط و  هشیر  هـک  ارچ  دـینک ،

.دوب مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  باحصا  زا  هفوک و  فارشا 

وزارت اب  امرخ  لیبنز  کی  هفوک  هب  تشگرب  یتقو  .ینک  ینتورف  عضاوت و  دیاب  دـمحم  يا  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  يزور  »
اوسر ار  ام  راک  نیا  اب  دنتفگ : دـندمآ  وا  لیماف  .نتخورف  امرخ  ندز و  دایرف  هب  درک ، عورـش  تسـشن  عماج  دجـسم  رد  رب  تشادرب و 

ار امرخ  لیبنز  نیا  اـت  منک  یمن  تکرح  اـج  زا  .درک  مهاوخن  تفلاـخم  شروتـسد  اـب  هک  هداد  يروتـسد  نم  يـالوم  تفگ : .يدرک 
یناکد اجنآ  رد  .وش  راک  لوغـشم  ریگب  ناکد  کـی  نانابایـسآ  رازاـب  رد  ینک  شورف  دـیرخ و  يراد  میمـصت  رگا  دـنتفگ : .مشورفب 

.(3)« دبای تاجن  ّربکت  زا  تساوخ  لمع  نیا  اب  درک و  ینابایسآ  هب  عورش  رتش  کی  بایسآ و  اب  تفرگ 

.تسا هدش  دراو  ّربکت  هب  عجار  زین  يدایز  تایاور  دشاب و  یم  نآ  اب  هطبار  رد  نآرق  زا  هیآ  هک 50  سب  نیمه  ّربکت  ثحب  ّتیمها  زا 
.تسا هدروآ  ّربکت  هرابرد  یتایاور  باب  کی  یفاکلا  رد   w ینیلک موحرم  طقف 

.مدرم لباقم  رد  ّربکت  .راهطا 3 - همئا  ءایبنا و  ماقم  رد  ّربکت  .دنوادخ 2 - لباقم  رد  ّربکت  - 1 ّربکت : ماسقا 

.قح هب  لمع  مدع  .قح 4 - فرح  نتفگ  مدع  .قح 3 - فرح  ندینش  مدع  .قح 2 - لباقم  رد  میلست  مدع  - 1 ّربکت : هناشن  تمالع و 
ماما نیلتاق  لثم  ) قح لباقم  رد  ندرک  يریگ  عضوم  - 5
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 (. مالسلا هیلع  نیسح 

دراو یـسلجم  ره  رد  .ندرک 8 - يراوخ  تلذ و  ساسحا  ناتـسد  ریز  اب  ندـش  نیـشنمه  ماـگنه  هب  .نارگید 7 - هب  مارتحا  مدـع  - 6
.دننک مالس  وا  هب  همه  دراد  تسود  .دریگ 9  ياج  دنیشنب و  سلجم  نآ  سأر  رد  دهاوخ  یم  دوش ،

: رّبکت تّلع  بابسا و 

شلیماف رهاوخ و  ردارب و  ای  دادـجا و  ردام و  ردـپ و  نوچ  هکنیا  لـثم  تسا  صخـش  بسن  بسح و  ّربکت  ببـس  ّتلع و  یهاـگ  - 1
.دنک یم  ّربکت  تسا ، نانچ  نینچ و 

شوهاب و ای  دیـشر  تماق  دـق و  ای  ابیز و  مادـنا  ای  ابیز  تروص  لثم  .تسا  صخـش  لاـمج  ییاـبیز و  ّربکت  ّتلع  ببـس و  یهاـگ  - 2
.صخش یکریز 

.تسا هداد  وا  هب  دنوادخ  هک  تسا  نادنزرف  دالوا و  ای  تسا  هداد  یسک  هب  دنوادخ  هک  تسا  یتورث  لام و  ببس  یهاگ  - 3

.تسا يویند  تزع  ماقم و  تسپ و  یهاگ  - 4

.تسا هداد  ماجنا  شرمع  لوط  رد  هک  تسا  یکین  لامعا  تدابع و  نآ  ببس  یهاگ  - 5

.تسا هداد  وا  هب  دنوادخ  هک  يرنه  ملع و  یهاگ  - 6

.دوش یم  ّربکت  ببس  هداوناخ  تیبرت  مدع  یهاگ  - 7

.تسا هداد  رارق  صخش  رد  ادخ  هک  یتعاجش  ورین و  تّوق و  نآ  ببس  یهاگ  - 8

.تسا ّربکت  ببس  ینادان  لهج و  یهاگ  - 9

شماقم تسا ، نز  نوچ  هکنیا  ای  تسا ، رتالاب  نز  زا  شماقم  دنک ، یم  رکف  تسا ، درم  نوچ  تسا ، تیسنج  ّربکت  ببس  یهاگ  - 10
(1){ ْمُکاْقتَأ ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  : } دیامرف یم  دنوادخ  هک  یلاح  رد  تسا ، رتالاب  درم  زا 

«. تسامش نیرتراکزیهرپ  ادخ  دزن  رد  امش  نیرت  یمارگ  امّلسم  »

.تسا سفن  ياوه  یهاگ  - 11

.تسا تفص  ناطیش  ياه  ناسنا  ناطیش و  هسوسو  ببس  یهاگ  - 12

.اعد .دنوادخ 4 - رکذ  .هّجوت 3 - هنینأمط و  اب  زامن  .هماقا 2 - ناذا و  - 1 زا : دنترابع  دوش ، یم  ّربکت  نتفر  نیب  زا  ثعاب  هک  يدراوم 
تایآ رد  لقعت  رکفت و  .ینالوط 7 - عوکر  دجس و  .لسوت 6 - - 5
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.یهلا

.مدرم همئا و  ءایبنا و  دنوادخ ، لباقم  رد  عضاوت  .ترخآ 9 - هب  داقتعا  نامیا و  - 8

تایآ و هب  هّجوت  .تسرامم 14 - نیرمت و  .ناّربکتم 13 - تشونرس  رد  هعلاطم  .نارگید 12 - هب  مالس  .قح 11 - زا  رارف  مدع  - 10
رد ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  راهطا  همئا  ءایبنا و  هریس  هب  هّجوت  .تسا 15 - هداد  رارق  شنزرس  دروم  ار  ناّربکتم  ًادیدش  هک  یتایاور 
زا تدایع  .گرم 19 - دای  .ناتسدریز 18 - ءارقف و  اب  ندش  نیشنمه  .یشوپ 17 - هداس  یتسیز و  هداس  .مدرم 16 - اب  اهنآ  دروخرب 

ِرِّبَکَتُْمِلل ًابَجَع  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  .دور  یم  اجک  تسه و  هچ  هدـش و  قلخ  زیچ  هچ  زا  هکنیا  رد  رکف  .ضیرم 20 -
(1)« هَفیِج ًادَغ  َوُه  َُّمث  ًهَفُْطن  ِسْمَْألِاب  َناَک  يِذَّلا  ِروُخَْفلا 

(. تسا يا  هدـیدنگ  رادرم  دوخ ، ِگرم  يادرف  رد  وا  مه  سپـس  هدوب و  يا  هفطن  زورید  هک  هدـنلاب ، دوـخ  رب  ّربـکتم  زا  تسا  بجع  )
َوُه ُهَّللا  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  : } دـیامرف یم  نآرق  هک  روطناـمه  دـنادب ، ادـخ  هب  دـنمزاین  هشیمه  ار  دوخ  هکنیا  - 21

، دنادب دنوادخ  هب  دنمزاین  ار  دوخ  یتقو  تسا .» هدوتس  ِزاین  یب  هک  تسادخ  و  دیدنمزاین ، ادخ  هب  امش  مدرم ، يا   » (2){ ُدیمَْحلا ُِّینَْغلا 
: دـیامرف یم  دـنوادخ  هچناـنچ  .منک  ّربکت  مهاوخب  هک  مرادـن  دوخ  زا  يزیچ  نم  هک  دوش  یم  نیا  شا  هجیتن  هشیمه ، زیچ و  همه  رد 

(3){ ِهَّللا َنِمَف  ٍهَمِْعن  ْنِم  ْمُِکب  ام  {َو 

(4){ هَّللا َنِمَف  ٍهَنَسَح  ْنِم  ََکباصَأ  ام  : } دیامرف یم  زین  و  تسادخ .» زا  دیراد  هک  یتمعن  ره  «و 

ره هب  .ناتسد  ریز  اب  يراکمه  .لزنم 23 - ياهراک  ماجنا  اهدرم  يارب  - 22 تسادخ .» بناج  زا  دـسر  یم  وت  هب  اه  یبوخ زا  هچ  ره  »
(5)« یَمْظُْعلا َسِیْلبِإ  ُهَدَیْصَم  ُْربِْکلا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هچنانچ  .دوب  ناطیش  گرزب  ماد  نیا  بظاوم  دیاب  لاح 

(. تسا سیلبا  گرزب  ماد  ربک  )

: سفن ياوه  اّما 
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(1)« ِِهبِحاَِصب يِوْهَی  ُهَّنَِأل  يَوَْهلا  َیِّمُس  اَمَّنِإ  : » دیامرف یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  اوه ، هیمست  هجو 

ِلَفْسَأ َیلِإ  ٌّيِوُه  يَوَْهلا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دنکفا .) یم  ورف  ار  دوخ  بحاص  هک  دنا ، هدیمان  اوه  ببـس  نادب  ار  اوه  )
(2)« َنِیِلفاَس

(. تساه یتسپ  نیرت  تسپ  رد  نداتفا  ورف  سوه  اوه و  )

(3){ هاوَه ُهَهلِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَف  َأ  : } دیامرف یم  نآرق 

ام : » دیامرف یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تسا .» هداد  رارق  دوخ  دوبعم  ار  شیوخ  سوه  هک  ار  یـسک  يدید  ایآ  سپ  »
شتـسرپ سفن  ياوه  زا  ادخ  دزن  رت ، ضوغبم يدوبعم  نامـسآ  ریز  رد  زگره   ) (4) !« يوَْهلا َنِم  ِهَّللا  َیلا  ُضَْغبا  ٌهلا  ِءامَّسلا  َتْحَت  َدـِبُع 

دـبع و مه  تسرپاوه  ناـسنا  تسا ، هللا  شدوبعم ، ناـمرف  هب  شوگ  عیطم و  دـبع و  نمؤم  ناـسنا  هک  يروطناـمه  ینعی  تسا .) هدـشن 
ُلْقَْعلا ٌدُوبْعَم و  ٌَهلِإ  يَوَْهلا  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  .دـشاب  یم  دـشاب ، سوه  اوه و  هک  شدوـبعم  هلا و  ناـمرف  هب  شوـگ 

(5)« ٌدوُمْحَم ٌقیِدَص 

يوَْهلا ِِعبَّتَت  َو ال  : } دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  هب  دنوادخ  تسا .) هدیدنـسپ  یتسود  درخ  تسا و  هدـیتسرپ  ییادـخ  اوه  )
(6){ ِباسِْحلا َمْوَی  اوُسَن  اِمب  ٌدیدَش  ٌباذَع  ْمَُهل  ِهَّللا  ِلیبَس  ْنَع  َنوُّلِضَی  َنیذَّلا  َّنِإ  ِهَّللا  ِلیبَس  ْنَع  َکَّلُِضیَف 

یباذـع ار  اهنآ  دـنوش  یم  هارمگ  ادـخ  هار  زا  هک  یناسک  ًامّلـسم  دزاـس ، هارمگ  ادـخ  هار  زا  ار  وت  هک  نکم  يوریپ  سفن  ياوه  زا  «و 
يَوَْهلا ِهَبَناَجُِمب  ْمُکیِـصوُأ  َو  : » دـنک یم  شرافـس  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دـندرک .» شومارف  ار  باسح  زور  هکنآ  رطاخب  تسا  تخس 

(7)« اَْینُّدلا ِهَرِخْآلا َو  ِیف  ُلاَلَّضلا  َوُه  یَمَْعلا َو  َیلِإ  وُعْدَی  يَوَْهلا  َّنِإَف 

ترخآ و رد  یهارمگ  ثعاـب  نآ  دـناوخ و  یم  ارف  يروـک  هب  سوـه  اریز  منک ، یم  شرافـس  سوـه  زا  ندـیزگ  يرود  هب  ار  امـش  )
.دوش یم  هارمگ  هجیتن  رد  دنیب و  یمن  ار  قح  رگید  دنک و  یم  روک  ار  ناسنا  سوه  اوه و  ینعی  تسایند .)

یتاّماقم هب  هوعدلا و  باجتسم  مالسلا و  هیلع  یسوم  ترضح  ِغلَبُم  هک  ار  اروعاب  معلب  فارحنا  ّتلع  دنوادخ 
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(1){ ِْبلَْکلا ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف  ُهاوَه  َعَبَّتا  ِضْرَْألا َو  َیلِإ  َدَلْخَأ  : } دنک یم  یفرعم  نینچ  نیا  ار  دوب  یهلا  مظعا  مسا  هب  ملاع  دوب و  هدیسر 

گـس ناتـساد  نوچ  شناتـساد  ور  نیا  زا  درک ، يوریپ  دوخ  سْفَن  ياوه  زا  و  دـش ) تسرپ  اـیند  ینعی  ) دـییارگ اـیند  نیمز  هب  وا  اـّما  »
یَهَن ِهِّبَر َو  َماقَم  َفاخ  ْنَم  اـّما  َو  : } دـنکن يوریپ  سفن  ياوه  زا  هک  تسا  یـسک  هاـگیاج  تشهب  تسا  هدومرف  دـنوادخ  اذـل  تسا .»

، درادزاب يوه  زا  ار  سفن  دـشاب و  ناسرت  شراـگدرورپ  ماـقم  زا  هک  سک  نآ  و   » (2){ يَوْأَْملا َیِه  َهَّنْجلا  َّنِإَـف  يوَْهلا *  ِنَع  َسْفَّنلا 
ینعی تسا ، يرادـنید  سأر  رد  سوه  اوه و  اـب  تفلاـخم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هدوـمرف  قـبط  و  تسوا .»! هاـگیاج  تشهب  ًاـعطق 
سأر رد  سوه ، اب  تفلاخم   ) (3)« يَوَْهلا ُهََفلاَُخم  ِنیِّدلا  ُْسأَر  : » درادن ناکما  سفن  ياوه  اب  تفلاخم  نودب  ندوب  نیدتم  يرادـنید و 

(. تسا سفن  ياوه  اب  تفلاخم  نید  ساسا   ) (4)« يَوَْهلا ُهََفلاَُخم  ِنیِّدلا  ُكاَِلم  : » دنومرف زین  و  تسا .) نید 

ماما هچنانچ  تسا ، هدـش  رکذ  سوه  اوه و  زا  تیعبت  سفن و  ياوه  زا  تیعبت  مدـع  رد  یتخبدـب  یتخبـشوخ و  كالم  تایاور  رد  و 
(5)« ُهاَرْخُأ َدَْسفَأ  ُهاَْینُد َو  ُْهتَکَلَمَف  ُهاَوَه  ُهَبَلَغ  ْنَم  ِساَّنلا  یَقْشَأ  : » دندومرف مالسلا  هیلع  یلع 

و دزاس .) هابت  ار  دوخ  ترخآ  دوش و  طلـسم  وا  رب  شیایند  هجیتن  رد  دیآ و  هریچ  وا  رب  سوه  هک  تسا  یـسک  مدرم ، نیرت  تخبدـب  )
(6)« ُهاَوَه َبَلَغ  ْنَم  َزاَف  : » دندومرف مالسلا  هیلع  ماما  زین 

(7)« يَوَْهلا ِِبْلغَْیلَف  یَلُْعلا  ِتاَجَرَّدلا  َْلیَن  َّبَحَأ  ْنَم  : » دندومرف زین  و  تشگ .) هریچ  شیوخ  سوه  رب  هک  نآ  دش  راگتسر  )

(. دیآ هریچ  شیوخ  سوه  رب  دیاب  تسا ، دنلب  تاجرد  هب  ندیسر  رادتسود  هک  ره  )

ار ناشنید  دندز ، مقر  دوخ  يارب  ار  یتخبدـب  دـندمآ ، مالـسلا  هیلع  ماما  گنج  هب  دوخ  سوه  اوه و  هب  ندیـسر  يارب  هک  یناسک  نآ 
نینچ ادخ  هدعو  هک  ارچ  .دندیسرن  زین  دوخ  ياهسوه  اه و  زورآ  هب  دندرک و  هابت 
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ُهاَوَه ٌْدبَع  ُِرثُْؤی  َال  ...ِیلاَلَج  ِیتَّزِع َو  َیلاَعَت َو  َكَراَبَت َو  ُهَّللا  : » دندومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هچنانچ  دنک ، یم  اضتقا 
(1)« َُهل ُتْرَّدَق  اَم  اَّلِإ  اَْهنِم  ِِهتْؤُأ  َْمل  اَِهب َو  ُهَْبلَق  ُْتلَغَش  ُهاَْینُد َو  ِْهیَلَع  ُتْسََّبل  ُهَْرمَأ َو  ِْهیَلَع  ُّتَّتَش  اَّلِإ  َياَوَه  یَلَع 

منک و ناشیرپ  ار  شراـک  هکنآ  زج  دـنکن  راـیتخا  نم  هاوخلد  رب  ار  دوخ  هاوخلد  يا  هدـنب  چـیه  هک  تسا : هدرک  داـی  مسق  دـنوادخ  )
(. ما هدرک  وا  رّدقم  هک  نامه  زج  مهدن  ودب  نآ  زا  منک و  مرگرس  نادب  ار  شلد  مزاس و  مه  رد  ار  شیایند 

: دـندومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .مینک  هزراـبم  سفن  ياوه  اـب  میهاوخب و  کـمک  دـنوادخ  زا  هکنیا ، زج  تسین  يا  هراـچ  نیارباـنب 
(2)« ُهاَوَه ََرباَک  ًأَْرما ...  ُهَّللا  َمِحَر  »

داهج ربکا و  داهج  سفن  ياوه  اب  هزرابم  هک  مینکن  شومارف  دنک .) هزرابم  دوخ  سفن  ياوه  اب  هک  ار  یناسنا  نآ  دنک  تمحر  ادـخ  )
نیرخآ ات  هک  تسا  نیا  رطاخب  هدـش  هتفگ  ربکا  داهج  سفن  ياوه  اب  هزرابم  هب  هکنیا  ّتلع  تسا و  هدرمـش  رغـصا  داـهج  نمـشد  اـب 
هزرابم نیا  رد  يا  هظحل  نیاربانب  دـهد  همادا  دوخ  هزرابم  هب  صخـش  دـیاب  هتفرگ  رارق  گرم  هناتـسآ  رد  هک  یناـمز  یتح  رمع  هظحل 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هب  باطخ  دـنوادخ  هک  تسا ، هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .درادـن  تحارتسا  صخش 
ْمُهُدَـحَأ ُتوُمَی  ًهَّرَم َو  ُساَّنلا  ُتوُمَی  : » تسا نیا  اهنآ  هلمج  زا  هک  دـنراد ، ییاه  هناشن ترخآ  لها  یکین و  ریخ و  لها  دومرف : ملـسو 

ره رد  ترخآ ) لها   ) اهنآ اّما  دـنریم ، یم  راب  کـی  اـهنت  مدرم   ) (3)« ْمُهاَوَه ِهََفلاَُخم  ْمِهِـسُْفنَأ َو  ِهَدَهاَُجم  ْنِم  ًهَّرَم  َنیِْعبَـس  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف 
كانرطخ لماع  ود  نیا  زا  دـیاب  نیاربانب  دـنریم .) یم  راب  داتفه  یناسفن ، ياـه  شهاوخ اـب  تفلاـخم  سفن و  اـب  هزراـبم  رطاـخب  زور 
نایدیزی دیزی و  يریگ  عضوم  فارحنا و  رد  یگرزب  شقن  تسا و  یناسنا  ره  یتخبدـب  ّتلذ و  ثعاب  هک  یتسرپ ) اوه  ّربکت و  ینعی  )

.درک زیهرپ  ًادج  تشاد ، مالسلا  هیلع  ماما  لباقم  رد 
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« کَّیِبَن َطَخْسَأ  َکَطَخْسَأ َو  َو  : » متسیب زارف  - 20

(. دندروآ رد  مشخ  هب  ار  تربمایپ  وت و  دندش ) بکترم  هک  یتشز  لمع  نیا  اب  ایند  ناگدروخ  بیرف  نیا   ) (و

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  شلوسر  وا و  مشخ  بضغ و  ملـسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شلوسر  ادـخ و  ياضر  يدونـشخ و  ياج  هب  اـهنآ 
َنُوبِرْـضَی ُهَکئَلَْملا  ُمُْهتَّفَوَت  اَذِإ  َْفیَکَف  : } دـیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  .دـندرک  یباختنا  دـب  ًاـعقاو  دـندومن ، باـختنا  ار  ملـسو 

(1){ مَُهلاَمْعَأ َطَبْحَأَف  ُهَناَوْضِر  ْاوُهِرَک  َهَّللا َو  َطَخْسَأ  اَم  ْاوُعَبَّتا  ُمُهَّنَِأب  َِکلاَذ  ْمُهَرَابْدَأ *  ْمُهَهوُجُو َو 

اریز دنزاون ؟ یم  هنایزات  نانآ  تشپ  هرهچ و  رب  دنناتـس و  یم  ار  ناشناج  باذـع ، ناگتـشرف  هک  یتقو  دـنروآ  یم  بات  هنوگچ  سپ  »
رد دـینادرگ .» لـطاب  ار  ناـشلامعا  سپ  دنتـشادن  شوـخ  ار  شیدنـسرخ  دـنا و  هدرک  يوریپ  هدروآ  مشخ  هب  ار  ادـخ  هچنآ  زا  ناـنآ 

هکنآ يا  « ) نَمْحَّرلا ِطَخَـس  ْنِم  ُهُطَخَـس  نَمْحَّرلا َو  یَـضِر  ْنِم  ُهاَـضِر  ْنَم  اَـی  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هـقلطم  تراـیز 
بضغ مشخ و  هک  تسا  نشور  زین  هتکن  نیا  تسا .) نامحر  يادخ  بضغ  شبضغ  تسا و  نامحر  يادخ  يدونـشخ  وا  يدونـشخ 

هکلب دـشاب ، یمن  حور  طاـسبنا  ینعم  هـب  زین  وا  ياـضر  هـک  هنوگناـمه  تـسین ، یناـسفن  ّرثأـت  ینعم  هـب  دـنوادخ  دروـم  رد  طخـس  و 
(2)« ُهباََوث ُهاَضِر  ُُهباَقِع َو  ِهَّللا  َبَضَغ  : » تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هک  هنوگنامه 

ِهَّللا َو َنِم  ٍطَخَِسب  َءاب  ْنَمَک  ِهَّللا  َناوْضِر  َعَبَّتا  ِنَمَف  َأ  : } دیامرف یم  دنوادخ  زین  و  تسوا .) باوث  وا  ياضر  تسوا و  باقع  ادخ  مشخ  )
راچد ادخ  زا  یمشخ  هب  هک  تسا  یـسک  نوچ  دنک ، یم  يوریپ  ار  ادخ  ِيدونـشخ  هک  یـسک  ایآ   » (3){ ُریـصَْملا َْسِئب  ُمَّنَهَج َو  ُهاوْأَم 

«. تسا یتشگزاب  دب  هچ  و  تسا ؟ منهج  شهاگیاج  هدیدرگ و 

ِِهتَیِصْعَم ْنِم  ًاْئیَش  َّنَرِغْصَتْسَت  اَلَف  ِِهتَیِصْعَم  ِیف  ُهَطَخَس  یَفْخَأ  َهَّللا  َّنِإ  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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(1)« ُمَْلعَت َال  َْتنَأ  ُهَطَخَس َو  َقَفاَو  اَمَّبُرَف 

، تسا نکمم  اسب  هچ  دـینادن ، کچوک  ار  یهانگ  چـیه  سپ  تسا ، هدرک  یفخم  شینامرفان  تیـصعم و  رد  ار  دوخ  مشخ  دـنوادخ  )
شنارای مالـسلا و  هیلع  ماما  اب  ندـیگنج  زا  رتگرزب  یتیـصعم  ایآ  دیـشاب .) هتـشادن  عالطا  نآ  زا  امـش  دـشاب و  هدرک  بضغ  دـنوادخ 

ْنَم ٌقِهاَز ...  ْمُکِّقَح  ِیف  ُرِّصَقُْملا  َو  ٌقِحَال ، ْمَُکل  ُمِزاَّللا  َو  ٌقِراَـم ، ْمُْکنَع  ُبِغاَّرلاَـف  : » میناوخ یم  هریبک  هعماـج  تراـیز  رد  دراد ؟ دوجو 
زا هکنآ  سپ  « ) َهَّللا َضَْغبَأ  ْدَقَف  ْمُکَـضَْغبَأ  ْنَم  َو  َهَّللا ، َّبَحَأ  ْدَقَف  ْمُکَّبَحَأ  ْنَم  َو  َهَّللا ، يَداَع  ْدَـقَف  ْمُکاَداَع  ْنَم  َو  َهَّللا ، َیلاَو  ْدَـقَف  ْمُکالاَو 
 ... دیدرگ دوبان  امش ، قح  رد  درک  یهاتوک  هکنآ  هدیـسر و  قح  هب  دوب ، امـش  مزالم  هکنآ  هتـشگ و  جراخ  نید  زا  دنادرگ ، ور  امش 

ّتبحم امش  هب  سکره  هتشاد و  نمشد  ار  يادخ  دراد  نمشد  ار  امش  هک  ره  هتـشاد و  تسود  ار  يادخ  دراد  تسود  ار  امـش  هک  ره 
ْمُکالاو ْنَم  َدَعَس  : » میناوخ یم  زین  و  تسا .) هدرک  يزوت  هنیک  ادخ  اب  دزوت  هنیک  امش  اب  سکره  هتشاد و  ّتبحم  ادخ  هب  دشاب  هتـشاد 

ره دیـسر  تکاله  هب  دراد و  تسود  ار  امـش  هک  ره  دش  تخب  شوخ  « ) ْمُکَقَراف ْنَم  َّلَضَو  ْمُکَدَحَج  ْنَم  َباخَو  ْمُکاداع  ْنَم  َکَلَهَو 
مشخ بضغ و  نیاربانب  تشگ .) ادج  امـش  زا  هکنآ  دش  هارمگ  تشگ و  امـش  رکنم  هکنآ  دش  راکنایز  تشاد و  نمـشد  ار  امـش  هک 

خزرب و رد  باذـع  اـیند و  رد  يدوباـن  تکـاله و  ینعی  دـنوادخ  بضغ  تسا و  دـنوادخ  مشخ  بضغ و  مالـسلا  مهیلع  تـیب  لـها 
دوب نیا  رطاخب  همه  همه و  داع  موق  طول و  موق  دومث ، موق  حون ، موق  لثم  درک  كاله  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هک  یماوقا  یماـمت  .تماـیق 

.دندروآ رد  مشخ  بضغ و  هب  ار  دنوادخ  ناشتشز  لامعا  اب  هک 

اهنآ دیزو و  یم  زور  تشه  بش و  تفه  هک  داتـسرف  اهنآ  رب  دیدش  يدابدنت  دنوادخ  دندرک ، كانبـضغ  ار  دـنوادخ  یتقو  داع  موق 
زا رـس  هتـسکش و  ناشیاه  ندرگ  دیبوک و  یم  نیمز  رب  درک و  یم  دنلب  دـشاب  هدـش  هدـنک  هشیر  زا  هک  امرخ  تخرد  هنت  نوچمه  ار 
رد ات   » (2){ يَزْخَأ ِهَرِخْالا  ُباَذََعل  اَْینُّدلا َو  ِهوَیَحلا  ِیف  ِيْزِخلا  َباَذَع  ْمُهَقیُِذنِّل  : } دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دـش و  یم  ادـج  ناشدـنب 

مـشخ بضغ و  زا  دیاب  يرآ  تسا .» رت  هدننکاوسر  ترخآ  باذـع  ًاعطق  میناشچب و  نانآ  هب  ار  باذـع  يراوخ  ّتلذ و  ایند  یگدـنز 
یم هک  ییاه  فرح  هلمج  زا  دوش ، یم  ادـخ  بضغ  ثعاب  ام  تاکرح  لامعا و  زا  یلیخ  هک  ارچ  درب  هاـنپ  دـنوادخ  تمحر  هب  ادـخ 

َِمل ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  اَّهیَأَی  : } دیامرف یم  زین  .مینک و  یمن  لمع  نآ  هب  مینز و 
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هک دییوگ  یم  يزیچ  ارچ  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   » (1){ َنُولَعْفَت َال  اَم  ْاُولوُقَت  نَأ  ِهَّللا  َدـنِع  اًتْقَم  َُربَک  َنُولَعْفَت *  َال  اَم  َنُولوُقَت 
هیلع نیـسح  ماما  نوخ  نتخیر  اب  نیاربانب  دـیهدن .» ماجنا  دـییوگب و  ار  يزیچ  هک  تسا  دنـسپان  تخـس  ادـخ  دزن  دـیهد ؟ یمن  ماجنا 

.دشن ناشبیصن  يرگید  زیچ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شلوسر  ادخ و  مشخ  بضغ و  زج  شنارای  مالسلا و 
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« قاَفِّنلا ِقاَقِّشلا َو  َلْهَأ  َكِداَبِع  ْنِم  َعاَطَأ  َو  : » مکی تسیب و  زارف  - 21

(. دندرک تعاطا  دندوب ، قافن  قاقش و  لها  هک  تناگدنب  نآ  زا  ایند ) ناگدروخ  بیرف  نیا   ) (و

نآ تسا و  هدش  هراشا  دنیایب ، دوخ  ماما  اب  گنج  هب  نیفرحنم  دش  ثعاب  هک  یببـس  لماع و  نیموس  هب  نیعبرا  ترایز  زا  زارف  نیا  رد 
راظتنا خـلت  هثداح  نیا  زج  ناهارمگ  زا  يوریپ  تعاـطا و  رد  تسا ، نشور  مولعم و  .تسا  قاـفن  قاقـش و  لـها  زا  يوریپ  تعاـطا و 
يوریپ تعاطا و  قافن  قاقـش و  لها  زا  دـندز و  یطلغ  باـختنا  نینچ  هب  تسد  نیفرحنم  هکنیا  ّتلع  ببـس و  .تشاد  دـیابن  يرگید 

يوریپ و تعاطا و  زرم  تیاور  تایآ و  رد  هک  ارچ  .تسا  لاعتم  دـنوادخ  مالک  زا  اهنآ  يرود  اهنآ و  تریـصب  مدـع  نامه  دـندرک ،
.تسا هدش  نایب  یبوخ  هب  يوریپ  تعاطا و  مدع 

: درک تعاطا  اهنآ  زا  دیاب  تسا و  بجاو  ناشتعاطا  هک  یناسک  اّما 

هک یناسک  يا   » (1){ ْمُْکنِم ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیطَأ  َهَّللا َو  اوُعیطَأ  اوـُنَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  : } دـیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ 
زا روظنم  تایاور  نیرـسفم و  مالک  قبط  دـینک .» تعاطا  زین  ار  دوخ  رما  يایلوا  ربمایپ و  دـینک و  تعاطا  ار  ادـخ  دـیا ، هدروآ  ناـمیا 
رد تسا ، ننـست  لها  فورعم  نادنمـشناد  زا  هک  يزودـنق » یفنح  نامیلـس  خیـش   » .دنـشاب یم  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  رمـالا  ّیلوا 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تمدخ  هب  يدرم  يزور  : » دنک یم  لقن  یلاله » سیق  نب  میلس   » زا بقانم »  » باتک زا  هَّدَوَملا » عِیبانَی   » باتک
یم رفاک  نآ  اب  هک  يزیچ  نیرتمک  دوش و  یم  نمؤم  نآ  اب  صخش  هک  يزیچ  نیرتمک  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  ای  دیسرپ : دیسر و 

نیرتـمک ونـشب : ار  باوج  يدرک ، لاؤس  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  تسیچ ؟ دوش ، یم  هارمگ  نآ  اـب  هک  يزیچ  نیرتـمک  دوش و 
دنوادـخ یگناگی  يراگدرورپ و  هب  وا  و  دناسانـشب ، وا  هب  ار  دوخ  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  دوش ، یم  نمؤم  نآ  اـب  صخـش  هک  يزیچ 

رد دوخ  تّجح  و  دیامن ، رارقا  وا  تلاسر  غالبا  تّوبن و  هب  وا  دناسانشب و  وا  هب  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  و  دیامن ، رارقا 
دناسانشب وا  هب  ار  شقلخ  رب  دهاش  نیمز و 

144 ص :

.59 ءاسن ، - . 1

نیعبرا ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 330زکرم  هحفص 165 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14216/AKS BARNAMEH/#content_note_144_1
http://www.ghaemiyeh.com


لهاج يداد ، حیضوت  هچنآ  ریغ  زیچ ، همه  هب  تبسن  هچ  رگ  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملا  ریما  ای  درک : ضرع  .دنک  رارقا  شتعاطا  هب  وا  و 
.دریذپب دش ، یهن  هاگ  ره  دنک و  تعاطا  دش ، هداد  روتسد  وا  هب  هاگره  طقف  يرآ ، دومرف : دشاب ؟

هب ار  وا  دـنوادخ  هک  دـنک ، نامگ  دریذـپب و  نید  ناونع  هب  ار  يزیچ  هک  تسا  نآ  دوش ، یم  رفاک  نآ  اب  صخـش  هک  يزیچ  نیرتمک 
نآ ساسا  رب  دـهد و  رارق  دوخ  نید  ار  نآ  دـعب  تسا ، هدرک  یهن  وا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  هک  یلاـح  رد  هدرک ، رما  نآ 
هک يزیچ  نیرتمک  تسین .) نینچ  هک  یلاح  رد  ) دتـسرپ یم  هدرک ، رما  وا  هب  هک  ار  ییادخ  دنک ، نامگ  دـشاب و  هتـشاد  یلوت  يّربت و 

ار شتیالو  هدومن و  وا  تعاطا  هب  رما  هک  ار  شقلخ  رب  وا  دهاش  نیمز و  رد  ادـخ  تّجح  هک  تسا  نآ  دوش  یم  هارمگ  نآ  اب  صخش 
ار ناشیا  دنوادخ  هک  یناسک  دومرف : .ربب  مان  میارب  ار  نانآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ای  درک : ضرع  درم  نآ  .دسانـشن  هدرک  بجاو 

(1){ ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهَّللا َو  اوُعیِطَأ  : } تسا هدومرف  هدومن و  نیرق  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  دوخ و  اب 

اوُّلِـضَت َْنل  ِْنیَْرمَأ  ْمُکِیف  ُتْکَرَت  یِّنِإ  : » دومرف .دیئامن  نشور  میارب  درک : ضرع  دینک .» يوریپ  ناترمالا  یلوا  ربمایپ و  ادخ و  زا  : » ینعی
، تفر ایند  زا  زور  نامه  دـناوخ و  هک  يا  هبطخ  نیرخآ  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ِیتَْرتِع » ِهَّللا َو  َباَتِک  اَمِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  اَم 

باتک دـش : دـیهاوخن  هارمگ  زگره  دـیا ، هدرک  کّـسمت  ود  نآ  هب  اـت  هک  مدراذـگ ، یقاـب  زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  نم  : ) دومرف نینچ 
.(2)  (« ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  متیب  لها  دنوادخ و 

ٍهَقاَذَـم ٍهَدـیِدَش َو  ٍهَّقَـشَم  اَذ  َناَک  ْنِإ  ِهَّنَْجلا َو  ِلِیبَس  یَلَع  ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  ْمُُکِلماَح  یِّنِإَف  ِینوُُمتْعَطَأ  ْنِإ  َو  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
نامز رد  و  تسا .) ترارم  رپ  جنر و  رپ  یهار  دنچ  ره  مرب ، یم  تشهب  هب  ار  امـش  ادـخ  تساوخ  هب  دـینک ، متعاطا  رگا  و   ) (3)« هَریِرَم

نب قاحسا  .درک  يوریپ  تعاطا و  تسا ، هدمآ  تایاور  رد  ناشفصو  هک  ءاملع  عجارم و  هک  وا  بئان  زا  دیاب  مالـسلا  هیلع  ماما  تبیغ 
نآ هب  ارم  همان  متـساوخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  صاـخ  بئاـن  نیتسخن  دیعـس  نب  ناـمثع  زا  دـیوگ : یم  بوقی 

ماما مینک ، عجارم  یسک  هچ  هب  يربک  تبیغ  رـصع  رد  مدوب ، هدیـسرپ  همان  نآ  رد  .دناسرب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ترـضح 
لاؤس خساپ  رد  ناشدوخ  طخ  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز 
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اّما  ) (1)« مِْهیَلَع ِهَّللا  ُهَّجُح  اَنَأ  ْمُْکیَلَع َو  ِیتَّجُح  ْمُهَّنِإَف  اَِنثیِدَح  ِهاَوُر  َیلِإ  اَهِیف  اوُعِجْراَف  ُهَِعقاَْولا  ُثِداَوَْحلا  اّما  َو  : » دندومرف موقرم  نینچ  نم 
(. متسه اهنآ  رب  تجح  نم  دنیامش و  رب  تجح  اه  نآ  اریز  دینک ، عوجر  ام  ثیدح  نایوار  هب  دیدج  لئاسم  مکح  رد 

ِْرمَِأل ًاعیِطُم  ُهاَوَِهل ، ًاِفلاَُخم  ِِهنیِِدل ، ًاِظفاَح  ِهِسْفَِنل ، ًاِنئاَص  ِءاَهَقُْفلا  َنِم  َناَک  ْنَم  اّماَف  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نینچمه 
(2)« هوُدِّلَُقی ْنَأ  ِّماَوَْعِللَف  ُهَالْوَم 

نامرف عیطم  دوخ و  سفن  ياوه  فلاخم  دوخ و  نید  ناـبهگن  هاـنگ و  فارحنا و  زا  دوخ  سفن  هدـنرادهگن  هک  ءاـهقف  زا  مادـک  ره  )
ِءاَمَلُْعلا َنِم  اَنِِمئاَق  ِهَْبیَغ  َدَْعب  یَْقبَی  ْنَم  َالَْول  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  دننک .) دیلقت  وا  زا  هک  تسا ، مزال  مدرم  رب  تسادـخ ،

ِخاَِخف ْنِم  ِِهتَدَرَم َو  َسِیْلبِإ َو  ِكاَبِـش  ْنِم  ِهَّللا  ِداَبِع  ِءاَفَعُِـضل  َنیِذِْقنُْملا  ِهَّللا َو  ِجَـجُِحب  ِِهنیِد  ْنَع  َنیِّباَّذـلا  ِْهیَلَع َو  َنیِّلاَّدـلا  ِْهَیلِإ َو  َنیِعاَّدـلا 
ُمُه َکـَِئلوُأ  ِهَّللا ، ِنیِد  ْنَع  َّدَـتْرا  اَّلِإ  ٌدَـحَأ  َیَِقب  اََـمل  اَُهناَّکُـس  َهَنیِفَّسلا  ُکِـسُْمی  اَـمَک  ِهَعیِّشلا  ِءاَفَعُـض  َبوـُُلق  َنوُکِـسُْمی  َنیِذَّلا  ِبِصاَوَّنلا 

ییامنهار وا  يوس  هب  هدـناوخ و  وا  فرط  هب  ار  مدرم  هک  ییاملع  دنـشابن  ام  مئاق  تبیغ  زا  سپ  رگا   ) (3)« لجوّزع ِهَّللا  َْدنِع  َنُولَْضفَْألا 
هک ییاه  هلت  زا  یناطیش و  ناشکندرگ  ناطیـش و  ياه  ماد  زا  ار  ادخ  ناوتان  ناگدنب  دنیامن و  عافد  وا  نید  زا  یهلا  نیهارب  اب  دننک و 
هک نآ  رگم  دنام  یمن  یسک  انامه  دنهد ، تاجن  دنهد ، یم  رارق  مدرم  تیاده  هار  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تیب  لها  نانمـشد 

نابیتشک هک  روط  نامه  دنریگ ، یم  تسد  هب  ار  هعیـش  نافیعـض  ياه  لد  مامز  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  ددرگ و  یم  رب  ادـخ  نید  زا 
نیا رد  مالـسلا  هیلع  يداه  ماـما  نیارباـنب  دنتـسه .) لـجّوزع  دـنوادخ  دزن  مدرم  نیرترب  اـهنیا  دریگ ، یم  تسد  رد  ار  یتشک  ناـکس 

.دوب دهاوخن  نید  زا  يربخ  يرگید  دنشابن ، اهنآ  رگا  هک  دندومرف ، نایب  ار  ءاهقف  عجارم و  میظع  مهم و  شقن  ثیدح 

: زا دنترابع  تسا  هدش  شرافس  اهنآ  زا  تعاطا  يدعب  لحارم  رد  هک  یناسک  هلمج  زا  نینچمه 

.دننکن توعد  هانگ  هب  ار  دوخ  دالوا  هک  یتروص  رد  ردام  ردپ و   1

َكَرَمَأ ْنَم  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دنک  یم  توعد  سفن  حالصا  هب  ار  ناسنا  هک  یسک  زا   2
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(1)« هُعیُِطت ْنَم  ُّقَحَأ  َوُهَف  َکِسْفَن  ِحاَلْصِِإب 

(. ینک تعاطا  وا  زا  هک  تسا  یسک  نیرتراوازس  دهد  یم  نامرف  تسفن  حالصا  هب  ار  وت  هک  یسک  )

ُهَتْعَطَأ ْنَم  ُّقَحَأ  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .دهد  نامرف  سوه  اوه و  زا  يرود  يراکزیهرپ و  يوقت و  هب  ار  ناسنا  هک  یـسک   3
يراـکزیهرپ هب  ار  وـت  هک  تسا  یـسک  ینک ، شتعاـطا  هک  نآ  يارب  درف  نیرتراوازـس   ) (2)« يَوَْهلا ِنَع  َكاَـهَن  یَقُّتلاـِب َو  َكَرَمَأ  ْنَم 

(. دراد زاب  سوه  يوه و  زا  دهد و  نامرف 

(3)« ْمَلْسَت َلِهاَْجلا  ِصْعا  ْمَنْغَت و  َِلقاَْعلا  ِعِطَأ  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  لقاع ، زا  تعاطا   4

هک یتامولعم  ملع و  زا  هدـش  شرافـس  زین  و  ینامب .) ملاس  اـت  هدـن  شوگ  ناداـن  فرح  هب  يرب و  دوس  اـت  نک  تعاـطا  دـنمدرخ  زا  )
(4)« ِحْلُفت َلْهَْجلا  ِصْعا  َْملِْعلا َو  ِعِطَأ  : » دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دوش  تعاطا  تسا  رادروخرب  نآ  زا  ناسنا  هدرک و  بسک 

(. يوش راگتسر  ات  دینک ، ینامرفان  ار  لهج  دیرب و  نامرف  ملع  زا  )

اهنآ تعاطا  لقع ، هن  تایاور و  هن  نآرق و  هن  هک  دندرک  تعاطا  یناسک  زا  دـندمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  گنج  هب  هک  نیفرحنم 
هب اهنآ  زا  هک  یناسک  زا  ار  دوخ  يرازیب  ینامشیپ و  درک و  دنهاوخ  رارقا  اهنآ  تمایق  يادرف  نآرق  تایآ  قبط  دوب و  هدرکن  ءاضما  ار 

اَنْعَطَأ َهَّللا َو  اَنْعَطَأ  اَنَْتیَلَی  َنُولوُقَی  ِراَّنلا  ِیف  ْمُهُهوُجُو  ُبَّلَُقت  َمْوَی  : } درادـن اهنآ  يارب  يدوس  چـیه  ّیلو  دـننک ، یم  مالعا  دـندرک  يوریپ 
(5){ اًرِیبَک اًنَْعل  ْمُهنَْعلا  ِباَذَْعلا َو  َنِم  ِنیَفْعِض  ْمِِهتاَء  اَنَّبَر  اَلِیبَّسلا *  اَنوُّلَضَأَف  اَنَءاَرَبُک  اَنَتَداَس َو  اَنْعَطَأ  اَّنِإ  اَنَّبَر  ْاُولاَق  َو  َالوُسَّرلا * 

یم تعاطا  ار  ربمایپ  میدرب و  یم  نامرف  ار  ادخ  ام  شاک  يا  : » دنیوگ یم  دننک ، یم  ور  ریز و  شتآ  رد  ار  ناشیاه  هرهچ  هک  يزور  »
نانآ اراگدرورپ ، « » دندرک رد  هب  هار  زا  ار  ام  میدرک و  تعاطا  ار  شیوخ  نارتگرزب  اسؤر و  ام  اراگدرورپ ، : » دـنیوگ یم  و  .میدرک »

«. گرزب یتنعل  نک  ناشتنعل  هد و  باذع  نادنچ  ود  ار 

دوخ نارادمدرـس  نایاوشیپ و  يارب  فعاضم  باذع  ياضاقت  دـنوادخ  زا  هک  هارمگ  ناوریپ  نیا  باوج  رد  دـنوادخ  میرک  نآرق  رد 
َنِم ًافْعِض  ًاباذَع  ْمِِهتآَف  انوُّلَضَأ  ِءالُؤه  انَّبَر  : } دیامرف یم  نینچ  دنک ، یم 
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ادخ .هدب  نانآ  هب  شتآ  باذـع  ربارب  ود  سپ  دـندرک ، هارمگ  ار  ام  نانیا  اراگدرورپ ،  » (1){ َنوُمَْلعَت ْنِکل ال  ٌفْعِـض َو  ٍّلُِکل  َلاق  ِراَّنلا 
نیا رطاخب  تلالض  رفک و  ناربهر  باذع  ندوب  فعاضم  دیناد .» یمن  امـش  یلو  تسا  نادنچ  ود  باذع  مادک  ره  يارب  دیامرف : یم 

رد مه  هک  تسا  نیا  رطاخب  ناوریپ  باذع  ندوب  فعاضم  دـندومن و  هارمگ  ار  دوخ  ناوریپ  مه  دـندوب و  هارمگ  دوخ  مه  هک  تسا ،
.دنربب شیپ  زا  يراک  دنتسناوت  یمن  ییاهنت  هب  نیملاظ  هک  ارچ  دندومن ، تیوقت  ار  دوخ  ملاظ  ناربهر  مه  دنتفرگ و  رارق  یهارمگ 

: زا دنترابع  دنراد ، هارمه  ار  یهلا  باذع  تسا و  هدش  عنم  نآرق  رظن  زا  اهنآ  زا  تعاطا  هک  یناسک  اّما 

(2){ ًامیکَح ًامیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  َنیِقفانُْملا  َنیِرفاْکلا َو  ِعُِطت  َهَّللا َو ال  ِقَّتا  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  : } نیقفانم نیرفاک و  1و2 

«. نکم تعاطا  قفانم  رفاک و  زا  زگره  شاب و  راکزیهرپ  سرتادخ و  هشیمه  یمارگ »  » ربمغیپ يا  »

(3){ ًاروُفَک ْوَأ  ًاِمثآ  ْمُْهنِم  ْعُِطت  َکِّبَر َو ال  ِمْکُِحل  ِْربْصاَف  : } ساپسان راکهانگ و  ياه  ناسنا   3

«. نکم تعاطا  یساپسان  راکهانگ  چیه  زا  و  نک ، ییابیکش  تراگدرورپ  نامرف  ربارب  رد  سپ  »

ْمُِکنامیإ َدـَْعب  ْمُکوُّدُرَی  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیذَّلا  َنِم  ًاقیرَف  اوُعیُطت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : } یتشترز يراصن و  دوهی ، لثم  باـتک  لـها   4
رفک لاح  هب  ناتنامیا  زا  سپ  ار  امـش  دـیرب ، نامرف  باـتک  لـها  زا  يا  هقرف  زا  رگا  دـیا ، هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا   » (4){ َنیِرفاک

«. دننادرگ یمرب 

(6){(5) ًاطُُرف ُهُْرمَأ  َناک  ُهاوَه َو  َعَبَّتا  انِرْکِذ َو  ْنَع  ُهَْبلَق  اْنلَفْغَأ  ْنَم  ْعُِطت  َو ال  : } ناتسرپاوه ادخ و  دای  زا  نیلفاغ   5

، تسا يور  هداـیز  رب  شراـک  ساـسا  هدرک و  يوریپ  دوـخ  سوـه  زا  میا و  هتخاـس  لـفاغ  دوـخ  داـی  زا  ار  شبلق  هـک  سک  نآ  زا  «و 
هیور زا  جراخ  یطارفا و  ناشیاهراک  هک  اهنامه  ینعی  نکم .» تعاطا 
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.تسا يراکفارسا  اب  مأوت  و 

!« نکم تعاطا  ناگدننک  بیذکت  زا  تسا  نینچ  هک  لاح   » (1){ َنیبِّذَکُْملا ِعُِطت  الَف  : } ناگدننک بیذکت   6

ْعُِطت َال  َو  : } تسا ریخ  راک  هدننک  عنم  هک  یـسک  نیچ 10  نخس  تسا 9  وج  بیع  هک  یسک  .دنک 8  یم  دای  مسق  دایز  هک  یـسک   7
(2){ مِیثَأ ٍدَتْعُم  ْریَْخلِّل  ٍعاَّنَّم  ٍمیِمَِنب *  ِءاَّشَّم  ٍزاَّمَه  ٍنیِهَّم *  ٍفاَّلَح  ُّلُک 

«. ربم نامرف  تسا ، هشیپ  هانگ  زواجتم ، ریخ ، عنام  دراد ، یمرب  ماگ  ینیچربخ  يارب  وجبیع و  هک  يا ، هیامورف  هدنروخ  مَسَق  ره  زا  «و 

َكِرُْشت ْنَأ  یلَع  َكادَهاج  ْنِإ  َو  : } دیامرف یم  دنوادخ  .دننک  یم  توعد  تیـصعم  كرـش و  هب  ار  دوخ  دنزرف  هک  يردام  ردپ و   11
یهاگآ نآ  زا  هک  یهد ، رارق  نم  ياتمه  ار  يزیچ  وت  هک  دـننک  شالت  ود ، نآ  هاگ  ره  و   » (3){ امُهْعُِطت الَف  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  یب 

«. نکم تعاطا  ناشیا  زا  تسا ، لطاب  یناد  یم  هکلب  يرادن 

!«. دینکن تعاطا  ار  نافرسم  نامرف  و   » (4){ َنیفِرْسُْملا َْرمَأ  اوُعیُطت  َو ال   : } نیفرسم  12

«. تسامش راکشآ  نمشد  وا  هک  دینکن  يوریپ  ناطیش ، ياهماگ  زا  و   » (5){ ٌنیبُم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َو ال   } 13

تریـصب ناگمه  هب  شباتک  هلیـسوب  دـنوادخ  تسا و  یفاک  ناسنا  يدوبان  تکاله و  يارب  قوف  ماسقا  زا  مادـک  ره  زا  تعاـطا  يرآ 
هک دنراد ، رارصا  دنریگب و  یهاگآ  تریصب ، تمحر و  تیاده و  باتک  نیا  زا  .دنهاوخ  یمن  اه  یلیخ  هنافسأتم  ّیلو  هداد ، ار  همزال 

.دندرک تیعبت  هارمگ  ناربهر  زا  دندمآ و  دوخ  مالسلا  هیلع  ماما  اب  گنج  هب  هک  دنتسه ، یناسک  اهنآ  هلمج  زا  .دنشاب  یقاب  لهج  رد 
هب يا  همان  رد  دشن ، ّیلو  دننک  جراخ  لهج  زا  ار  مدرم  دیاش  ات  دندومن ، شالت  رایـسب  اروشاع  هعقاو  زا  لبق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

زا یعمج 

149 ص :

.8 ملق ، - . 1
.12 ملق ، - . 2

.15 نامقل ، - . 3
.151 ءارعش ، - . 4

.168 هرقب ، - . 5
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دَق َهَعِدبلا  َّنإو  تَْتیمُأ ، دَـق  هَّنُّسلا  َّنإف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ِهِِّیبَن  ِهَّنُـسَو  ِهَّللا  ِباتِک  یلِإ  مُکوُعْدأ  اَنأَو  : » دـندومرف نینچ  هرـصب  ناگرزب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس  ادخ و  باتک  هب  ار  امش  نم ،  » (1)« داشَّرلا َلیبس  مُکِدهَأ  يرمَأ ، اوعیُطتَو  یلوَق ، اوعَمسَت  ْنإَو  ْتِییحُأ ،
هار هب  ار  امـش  دینک  تعاطا  ار  منامرف  دیونـشب و  ار  منخـس  رگا  .تسا  هدـش  هدـنز  تعدـب  هدرم و  ّتنـس  هک  ارچ  مناوخ ، یم  ملـسو 

«. درک مهاوخ  تیاده  تسار 

َداَسَْفلا َو اوُرَهْظَأ  ِنَمْحَّرلا َو  ِهَعاَط  ْنَع  اْوَّلَوَت  ِناَْـطیَّشلا َو  َهَعاَـط  اُومَِزل  ْدَـق  َمْوَْقلا  ِءاـَلُؤَه  َّنَأ  ُْمتِْملَع  ْدَـق  َو  : » دـندومرف يرگید  هماـن  رد  و 
زا دننادیم و  مزال  ار  ناطیش  تعاطا  هورگ  نیا  دینادیم  امش   » (2)« َُهلاَلَح اُومَّرَح  ِهَّللا َو  َماَرَح  اوُّلَحَأ  ْیَْفلِاب ِء َو  اوَُرثْأَتْسا  َدوُدُْحلا َو  اُولَّطَع 

ار ءارقف  قح  دنا ، هدومن  لیطعت  ار  ادخ  ماکحا  دودح و  دنتخاس و  راکـشآ  ار  داسف  هنتف و  دنا ، هدش  نادرگور  نامحر  يادخ  تعاط 
«. دنا هدرک  مارح  ار  ادخ  لالح  لالح و  ار  ادخ  مارح  دنعلب ، یم 

150 ص :

ص132. ج 3 ، مالسلا ،  هیلع  همئألا  بیتاکم  - . 1
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« راَّنلِل َنیِبِجْوَتْسُمْلا  ِراَزْوَأْلا  َهَلَمَح  َو  : » مود تسیب و  زارف  - 22

(. دنخزود راوازس  هانگ و  نیگنس  ياهراب  نالماح  هک ) دوخ  ناربهر  زا  دندرک  تعاطا  هارمگ  ناوریپ   ) (و

دندرک هدافتسا  دوخ  ناوریپ  یتسرپایند  لهج و  زا  هک  یهارمگ  ناربهر  نامه  تسا ، هدش  نایب  قافن  لها  تفص  ترایز  زارف  نیا  رد 
نیگنـس ياـهراب  نـالماح  هارمگ و  ناربهر  نآ  ینعی  « (1) ِراَزْوَْألا َهَلَمَح  َو   » .دـندروآ دوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  اـب  گـنج  هب  ار  اـهنآ  و 
مالـسلا هیلع  ماما  اب  گنج  هب  هک  ییاهنآ  کت  کت  هانگ ، نیگنـس  راب  ینعی  رزو »  » تسا و رزو »  » عمج رازوَا »  » .دوخ ناوریپ  ناهانگ 

هانگ نیگنـس  راب  نیا  هتبلا  تسا ، هارمگ  ناربهر  شود  رب  اهنآ  کت  کت  هانگ  تّیلوئـسم  راب  دـنراد و  هانگ  زا  ینیگنـس  راـب  دـندمآ ،
.تسا نازوس  شتآ  رد  اهنآ  لوخد  بجوم  هک  نیگنـس  ياـهراب  ینعی  راَّنِلل » َنِیبِجْوَتْـسُْملا   » .درک دـهاوخن  مک  ناوریپ  راـب  زا  يزیچ 

ًاباذَع ْمِِهتآَف  انوُّلَـضَأ  ِءالُؤه  انَّبَر  : } دنک ربارب  نیدنچ  ار  ناشناربهر  باذع  هک  دـنهاوخ ، یم  دـنوادخ  زا  هارمگ  ناوریپ  تمایق  يادرف 
شتآ زا  ار  اهنآ  رفیک  سپ  دنتخاس  هارمگ  ار  ام  هک  دندوب  اهنیا  ادـنوادخ !  » (2){ َنوُمَْلعَت ْنِکل ال  ٌفْعِـض َو  ٍّلُِکل  َلاق  ِراَّنلا  َنِم  ًافْعِض 

فعاضم باذـع  امـش  زا  مادـک  ره  يارب  دـیامرف : یم  .ام  نتخاس  هارمگ  رطاخب  يرفیک  و  ناشیهارمگ ، يارب  يرفیک  ! ) نک ربارب  ود 
«. دنتشادن مدرم  ياوغا  رب  یتردق  دندوب ، هتفرگن  ار  هارمگ  نایاوشیپ  درگ  رگا  هارمگ  ناوریپ  هک  ارچ  دیناد )! یمن  یلو  تسا 

مه نارگید  هانگ  ینیگنس  رزو و  هک  دنک ، يراک  ایند  رد  یصخش  هکنیا  هب  دسرب  هچ  تسا ، نکشرمک  اه  ناسنا  کت  کت  هانگ  راب 
َنُولِمْحَی ْمُه  اهیف َو  انْطَّرَف  ام  یلَع  انَتَرْـسَح  ای  اُولاق  : } دـنیوگ یم  تسا و  دـنلب  ناشترـسحاو  تمایق  رد  ناراکهنگ  دـشاب ، وا  شود  رب 

ار ناشناهانگ  نیگنس  راب  اهنآ  و  میدرک ! یهاتوک  نآ ، هرابرد  هک  ام  رب  سوسفا  يا   » (3){ َنوُرِزَی ام  َءاس  الَأ  ْمِهِروُهُظ  یلَع  ْمُهَرازْوَأ 
هچ دنشک  یم  شود  رب 

151 ص :

.تسا هانگ  نیگنس  راب  روظنم  اجنیا  رد  ّیلو  تسا  نیگنس  راب  ینعم  هب  رزو  - . 1
.38 فارعا ، - . 2

.31 ماعنا ، - . 3
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ًهَعافَـش ْعَفْـشَی  ْنَم  اْهنِم َو  ٌبیـصَن  َُهل  ْنُکَی  ًهَنَـسَح  ًهَعافَـش  ْعَفْـشَی  ْنَم  : } دیامرف یم  دنوادخ  زین  و  تشاد .»! دنهاوخ  شود  رب  يراب  دب 
یسک دوب و  دهاوخ  وا  يارب  نآ  زا  یبیصن  دنک ، یشوخ  راک  هب  کمک ) قیوشت و   ) تعافش هک  یسک   » (1){ اْهنِم ٌلْفِک  َُهل  ْنُکَی  ًهَئِّیَس 

: دندومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تشاد .» دهاوخ  نآ  زا  یمهـس  دنک ، يدب  راک  هب  کمک ) قیوشت و   ) تعافـش هک 
يراذگ نید  رد  یتعدـب  هکنیا  ادابم   ) (2)« اَِهب َلِمَع  ْنَم  ُرْزِو  اَهُرْزِو َو  ُهَقَِحل  ًهَئِّیَـس  َهَّنُـس  َّنَس  اَذِإ  َْدبَْعلا  َّنِإَف  ًهَعِْدب  ًهَّنُـس  َّنُسَت  ْنَأ  َكاَّیِإ  »

ّتنس هارمگ  ناربهر  نآ  تسوا .) ندرگ  هب  هدرک  لمع  نآ  هب  هک  یسک  هانگ  شهانگ و  دنک  داجیا  يدب  ّتنس  هاگ  ره  هدنب  هک  اریز 
.داب اهنآ  همه  رب  ادخ  تنعل  .دندرک  يراذگ  هیاپ  ار  مالسلا  هیلع  ماما  اب  ندیگنج  مالسلا و  هیلع  ماما  اب  تفلاخم 

152 ص :

.85 ءاسن ، - . 1
ص104. ج74 ، راونألاراحب ، - . 2
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« ُهُمَد َکِتَعاَط  یِف  َکِفُس  یَّتَح  ًابِسَتْحُم  ًارِباَص  َکیِف  ْمُهَدَهاَجَف  : » موس تسیب و  زارف  - 23

هراشا

نانمشد اب  وت  هار  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  سپ  « ) ُهُمَد َِکتَعاَط  ِیف  َکِفُـس  یَّتَح   (1) ًابِـسَتُْحم ًاِرباَص  َکِیف  ْمُهَدَهاَجَف  : » موس تسیب و  زارف 
(. دش هتخیر  وت  تعاطا  هار  رد  شفیرش ، نوخ  هکنیا  ات  دومن  داهج  دوب  صالخا  اب  رباص و  هکیلاح  رد 

ههبج رد  هشیمه  دـهاجم  هک  ارچ  دوش ، یم  مولعم  رفک  نامیا و  تهج  زا  گـنج  فرط  ود  ّتیعـضو  نیعبرا  تراـیز  زا  زارف  نیا  رد 
هیلع ترضح  نیفلاخم  قح و  شنارای  باحـصا و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نیاربانب  لطاب ، ههبج  رد  فلاخم  دریگ و  یم  رارق  قح 
هیلع ترضح  تدهاجم  - 1 تسا : هدش  هراشا  بلطم  راهچ  هب  ترایز  زا  زارف  نیارد  .دنوش  یم  بوسحم  لطاب  رگ و  نایغط  مالـسلا 

رد مالسلا  هیلع  ترضح  نوخ  نتخیر   4 مالسلا .  هیلع  ترضح  صالخا   3 مالسلا .  هیلع  ترضح  ندوب  رباص  .ادخ 2  هار  رد  مالسلا 
هب اـم  تسا و  رادروـخرب  يا  هژیو  ّتیمها  زا  مالـسا  سدـقم  نید  رد  دراوـم  نیا  زا  مادـک  ره  هـک  دـنوادخ  زا  يوریپ  تعاـطا و  هار 

.میزادرپ یم  دروم  راهچ  نیا  حرش  هب  یهلا  تساوخ 

: ادخ هار  رد  تدهاجم  - 1

یم هچنانچ  تسا : هدومن  حرطم  نآرق  رد  ار  داهج  هلئـسم  اهراب  اهراب و  دنوادخ  .تسا  رادروخرب  يدایز  ّتیمها  زا  مالـسا  رد  داهج 
نیقفانم راّفک و  اب  ربمایپ ! يا   » (2){ ریـصَْملا َْسِئب  ُمَّنَهَج َو  ْمُهاوْأَم  ْمِْهیَلَع َو  ُْظلْغا  َنیِقفانُْملا َو  َراَّفُْکلا َو  ِدِهاج  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  : } دـیامرف

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یّبن  هب  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  تسا .»! یماجرف  دب  و  تسا ، منهج  ناشهاگیاج  ریگب ! تخـس  نانآ  رب  نک و  راکیپ 
هب لمع  هب  رومأم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  يروطنامه  هداد و  ار  نیقفاـنم  راـفک و  اـب  داـهج  روتـسد  دوخ  ملـسو 

مکح يارجا  هب  رومأم  مه  دشاب ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  ّیصو  دشاب ، یم  راگدرورپ  روتسد 
هیآ قادصم  اهنآ  سپ  دنتسه ، قافن  قاقش و  لها  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نیفلاخم  هک  میدناوخ  ترایز  زا  لبق  زارف  رد  تسادخ و 

نودب ینعی  تسا .) نید  نوتـس  دومع و  داهج   ) (3)« نیِّدلا ُداَمِع  ُداَهِْجلا   : » مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  شیامرف  هب  .دنـشاب  یم  روکذم 
نآلا مه  نید  زا  دوبن  شنارای  مالسلا و  هیلع  هللادبعابا  ترضح  داهج  رگا  تسین ، رادیاپ  نید  داهج 

153 ص :

.نداد ماجنا  ًاصلخم  ًاصلاخ و  ینعی  نتشاذگ  ادخ  باسح  هب  نداد و  ماجنا  ادخ  باسح  هب  ار  يراک  - . 1
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ایند و راک  دنگوس  ادخ  هب   ) (1)« ِهب اَّلِإ  ٌنیِد  َال  اَْینُد َو  ْتَحَلَـص  اَم  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رگید  ییاج  رد  .دوبن  يربخ 
داهج  ) (2)« ِِهئاَِیلْوَأ ِهَّصاَِخل  ُهَّللا  ُهَحَتَف  ِهَّنَْجلا  ِباَْوبَأ  ْنِم  ٌبَاب  َداَهِْجلا  َّنِإَف  : » دیامرف یم  نینچمه  و  دوش .) یمن  تسرد  داهج  هب  زج  نید 

(. دنک یم  زاب  دنشاب  یم  شئاّیلوا  زا  هک  شصاخ  ناگدنب  يارب  دنوادخ  هک  تسا  تشهب  ياه  برد  زا  یبرد 

ار ادخ  هک  یـسک   ) (3)« ٌهَْمُلث ِهِیفَو  َهَّللا  َیَِقل  ٍداَـهِج  ْنِم  ٍَرثَأ  ِْریَِغب  َهَّللا  َیَِقل  ْنَم  : » دـیامرف یم  ملـسو  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر 
(. تسوا رد  یـصقن  للخ و  هک  یلاح  رد  هدرک  تاقالم  ار  ادخ  دشاب ، وا  رد  داهج  زا  يرثا  هکنیا  نودـب  دـنک  تاقالم  تمایق  يادرف 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  دندروآ ، ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  ار  وا  شا  هداوناخ  تفر و  یهوک  هب  ادخ  تدابع  يارب  يدرم 
َنیَِعبْرَأ ِهَداَبِع  ْنِم  َُهل  ٌْریَخ  ًادِـحاَو  ًامْوَی  ِداَهِْجلا  ِنِطاَوَم  ِضَْعب  ِیف  ِِملْـسُْملا  َْربَص  َّنِإ  : » دـندومرف هدرک و  یهن  راک  نیا  زا  ار  وا  ملـسو  هلآ 

داهج تیمها  رد  تسا .) رتهب  لاس  لهچ  تدابع  زا  زور ، کی  تدـم  هب  داـهج ، نادـیم  رد  ناملـسم ، ندروآ  باـت  ربص و   ) (4)« هَنَس
ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  اوُدِهاَج  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دوش  یمن  توف  ناسنا  زا  یطیارـش  چیه  رد  هک  سب  نیمه 
رگا دـیگنجب ، دوخ  ياه  تسد  اب  ادـخ  هار  رد   ) (5)« مُِکبُولُِقب اوُدِهاَجَف  اوُرِدْقَت  َْمل  ْنِإَف  ْمُکتّنـْسلَِأب  اوُدِهاَجَف  اوُرِدْقَت  َْمل  ْنِإَف  ْمُکیِدـْیَِأب 
هدش انثتـسا  داهج  هب  نتفر  زا  یـضعب  هکنیا  دیگنجب .) دوخ  ياه  لد  اب  دیتسناوتن  مه  زاب  رگا  دیگنجب و  دوخ  ياه  نابز  اب  دـیتسناوتن 

رگـشل رد  دـنناوت  یمن  هک  دنتـسه  یطیارـش  رد  هک  تسا  یناـسک  هب  طوبرم  نینچمه  .تسا  یندـب  یمـسج و  داـهج  هب  طوـبرم  دـنا 
.دننک ادیپ  روضح 

َهَّللا َو اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : } دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  هچنانچ  دوش ، یم  ترخآ  ایند و  رد  ناسنا  تداعـس  هیام  داهج 
و دیزیهرپب ! ادـخ  نامرف  تفلاخم  زا  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   » (6){ َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ِِهلیبَس  یف  اوُدِهاج  َهَلیـسَْولا َو  ِْهَیلِإ  اوُغَْتبا 

اوُدَهاج َنیذَّلا  َو  : } دیامرف یم  نینچمه  و  دیوش .»! راگتـسر  هک  دشاب  دینک ، داهج  وا  هار  رد  و  دیئوجب ! وا  هب  بّرقت  يارب  يا  هلیـسو 
ياه هار  هب  ًاعطق  دننک ، داهج  ّتین  صولخ  اب  ام  هار  رد  هک  اهنآ  و   » (7){ َنینِسْحُْملا َعََمل  َهَّللا  َّنِإ  انَُلبُس َو  ْمُهَّنَیِدْهََنل  انیف 
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ار وا  دنوادخ  هک  دوش ، یمن  بوسحم  تداعـس  ناسنا  يارب  نیا  ایآ  تسا .» ناراکوشوخ  اب  دنوادخ  درک و  میهاوخ  ناشتیاده  دوخ ،
ِنَع ٌِّینََغل  َهَّللا  َّنِإ  ِهِسْفَِنل  ُدِهاُجی  امَّنِإَف  َدَهاج  ْنَم  َو  : } ددرگ یم  رب  هللا  لیبس  یف  دهاجم  دوخ  هب  داهج  تعفنم  نیاربانب  دـنک ؟ تیادـه 

«. تسا زاین  یب  نایناهج  همه  زا  دنوادخ  هک  ارچ  دنک ، یم  داهج  دوخ  يارب  دنک ، شالت  داهج و  هک  یسک   » (1){ َنیَملاْعلا

هدـش نایب  نیدـهاجمریغ  زا  نیدـهاجم  ندـش  مولعم  ادـج و  میرک ، نآرق  رد  یهلا  ناحتما  ياه  هفـسلف  زا  یکی  هک  تسا  نیا  بلاج 
، دوش مولعم  ات  میئامزآ  یم  ًاعطق  ار  امش  همه  ام   » (2){ ْمُکَرابْخَأ اَُوْلبَن  َنیِرباَّصلا َو  ْمُْکنِم َو  َنیدِهاجُْملا  َمَْلعَن  یَّتَح  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو  : } تسا

میـسقت هخاش  راهچ  هب  ار  داهج  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  مییامزایب .»! ار  امـش  رابخا  و  دننایک ، امـش  نایم  زا  نارباص  یعقاو و  نادهاجم 
َرَمَأ ْنَمَف  َنیِقِـساَْفلا  ِنآَنَـش  ِنِطاَوَْملا َو  ِیف  ِقْدِّصلا  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  ِیْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  ِْرمَأـْلا  یَلَع  ٍبَعُـش  َِعبْرَأ  یَلَع  ُداَـهِْجلا  َو  : » دـندومن
ْنَم ِْهیَلَع َو  يِذَّلا  یَضَق  ِنِطاَوَْملا  ِیف  َقَدَص  ْنَم  ُهَْدیَک َو  َنِمَأ  ِِقفاَنُْملا َو  َْفنَأ  َمَغْرَأ  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یَهَن  ْنَم  ِنِمْؤُْملا َو  َرْهَظ  َّدَش  ِفوُْرعَْملِاب 

رکنم و زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رب  تـسا ، مـسق  راـهچ  رب  داـهج  و   ) (3)« َُهل ُهَّللا  َبِضَغ  ِهَِّلل  َبِضَغ  ْنَـم  ِهَِّلل َو  َبِـضَغ  َنیِقِـساَْفلا  َِئنَش 
قفانم ینیب  دنک  رکنم  زا  یهن  هک  ره  دشخب و  ورین  ار  نمؤم  تشپ  دنک  فورعم  هب  رما  هک  ره  ناقساف ، ضغب  اه و  ههبج  رد  يرادیاپ 

هک ره  هداد و  ماـجنا  دراد ، هدـهع  هب  هچنآ  دـنک ، ادـیپ  روضح  اـه  ههبج  رد  هک  ره  دوش و  هدوـسآ  شگنرین  زا  دـلام و  كاـخ  هب  ار 
ماما داهج  هکنیا  بلاج  دـنک .) مشخ  وا  يارب  ادـخ  دـنک  مشخ  ادـخ  يارب  هک  ره  هدرک و  مشخ  ادـخ  يارب  دراد  نمـشد  ار  ناقـساف 

.دشاب یم  داهج  ماسقا  نیا  یمامت  لماش  مالسلا  هیلع  نیسح 

ربکا و داهج  دوش ، یم  میـسقت  مسق  ود  هب  یلک  روطب  داـهج  هک  تسا  نیا  دـشاب ، یم  رکذ  لـباق  داـهج  ثحب  رد  هک  يرگید  بلطم 
هزرابم هک  ربکا  داهج  .دش  رکذ  نآ  نوماریپ  یثیداحا  تایآ و  هک  تسا  ینوریب  یجراخ و  نمشد  اب  هزرابم  رغصا  داهج  .رغصا  داهج 
ّتیمها زا  تسادـیپ ، نآ  مان  زا  هک  يروطنامه  داهج  نیا  .تسا  سفن  ياوه  اـب  هزراـبم  ناـمه  هک  تسا  ینورد  یلخاد و  نمـشد  اـب 

ات تسا  سفن ) ياوه  اب  هزرابم   ) ربکا داهج  هب  هتـسباو  یجراخ ) نمـشد  اـب  هزراـبم   ) رغـصا داـهج  هک  ارچ  .تسا  رادروخرب  يا  هژیو 
.دوب دهاوخن  دنلبرس  رغصا  داهج  رد  دوشن ، قفوم  زوریپ و  ربکا  داهج  رد  ناسنا 

ای دشابن  ربکا  داهج  رگا  .دشاب  رباص  هزرابم  رد  دنک و  ادیپ  ههبج  رد  روضح  ات  دنک ، مار  ار  دوخ  سفن  دـیاب  هک  تسا  ربکا  داهج  رد 
راب هب  يراکبارخ  دوش  رضاح  رگا  ای  دنک ، یمن  ادیپ  روضح  ههبج  رد 
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ناج اب  دـنک و  ادـیپ  روضح  رگا  ای  دـندرک و  ادـف  ار  دوخ  ناج  شزرا  یب  یئزج و  یتمینغ  يارب  یـضعب  هک  يروطناـمه  دروآ ، یم 
يارب مهم  رایـسب  يا  همّدقم ربکا  داهج  نیاربانب  دـنک ، یم  عیاض  ار  رغـصا  داهج  هریغ ، ایر و  هلیـسوب  دـعب  دوش ، جراخ  داهج  زا  ملاس 

.دوش یم  بوسحم  نمشد  اب  داهج 

ترخآ لها  ریخ و  لها  هک  اـهنآ  زا  کـی  ره  یلو  دـنریم ، یم  راـب  کـی  مدرم  : ) تسا هدـمآ  دـش ، رکذ  ًـالبق  هک  جارعم  ثیدـح  رد 
.(1)( سفن ياوه  هزرابم  سفن و  اب  داهج  رطاخب  دنریم ، یم  هبترم  داتفه  زور  ره  دنتسه ،

هیلع یلع  ماما  تشز ، تاداع  كرت   1 زا : دنترابع  ربکا  داهج  قیداصم  هلمج  زا  .تسا و  راوشد  تخس و  سفن  اب  داهج  ردقنیا  يرآ 
(2)« ُهَمْکِْحلا ْمَُکبُوُلق  َّلُحَت  ْمُِکتاَوَهَش  یَلَع  ْمُکَسُْفنَأ  اوُدِهاَج  : » دندومرف مالسلا 

: دندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دریگ .) ارف  تمکح  ار  امـش  ياه  لد ات  دوخ ، سفن  ياه  شهاوخ اب  دـینک  داهج  )
(3)« هَداَْعلا ُءوُس  ُبَْلُغی  ِهَدَهاَجُْملِاب  »

(. دمآ هریچ  دب  ياه  تداع  رب  ناوت  یم  تدهاجم  اب  )

ُمُْکنَع َّرِفَی  ُهَِکئاَـلَْملا َو  ُمُـکَّلُِظت  ِباَرَّشلا  ِماَـعَّطلا َو  ِهَّلِِقب  ْمُکَـسُْفنَأ  اوُدِـهاَج  : » دـنیامرف یم  مالــسلا  هـیلع  یلع  ماـما  مکــش ، لرتـنک  - 2
(4)« ُناَْطیَّشلا

(. دزیرگ یم  امش  زا  ناطیش  دننکفا و  هیاس  امش  رب  ناگتشرف  دیوَر ، دوخ  ياه  سفن  گنج  هب  ندیماشآ  مک  يروخ و  مک  اب  )

لوسر دندنـسپ :) یم  تفـص  ناطیـش  ياه  ناسنا ناطیـش و  هک  یئاه  هتـساوخ اب  هزرابم  ینعی   ) یئادخ ریغ  ياه  هتـساوخ اب  هزرابم  - 3
بحاص ات  دـیگنجب  دوخ  ياه  شهاوخ  اـب   ) (5)« ْمُکَـسُْفنَأ اوُِکلْمَت  ْمُکَءاَوْهَأ  اوُدِهاَج  : » دـیامرف یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

(. دیوش شیوخ  ياه  سفن  رایتخا 

 : مالسلا هیلع  ترضح  ندوب  رباص  - 2

رـس سأر و  هلزنم  هب  تسا و  ناـسنا  يراگتـسر  يزوریپ و  زمر  هک  ارچ  هدـش  شرافـس  ربص  هلئـسم  هب  یلیخ  مالـسا  سدـقم  نید  رد 
(6)« ناَمیِْإلا ُْسأَر  ُْربَّصلا  : » دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هنوگنامه  .دشاب  یم  نامیا 

(7)« َهل َْربَص  َال  ْنَِمل  َنیِد  َال  ُهَّنِإَف  ِْربَّصلِاب  ْمُْکیَلَع  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تسا .) نامیا  ِرَس  ربص  )

دزن رباص  .تسا  فّصتم  ربص  تفص  هب  هک  تسا  یـسک  نآ  رباص  درادن .) نید  درادن  ربص  سک  ره  اریز  دینک ، هشیپ  ربص  مدرم  يا  )
باتک رد  هک  ارچ  تسا ، رادروخرب  یصاخ  ّتیمها  زا  لاعتم  دنوادخ 
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(1){ َنیِرباَّصلا َعَم  ُهَّللا  َو  : } تسا هدومرف  دوخ 

ناگدننک تماقتسا  دنوادخ  و   » (3){ َنیِرباَّصلا  (2) ُّبُِحی ُهَّللا  َو  : } هدومرف زین  و  تسا .» ناگدننک  تماقتـسا  نارباص و  اب  دنوادخ ، «و 
ار رباص  دـنوادخ  نوچ  .دـشاب  هتـشاد  تسود  ار  وا  هتـسویپ  دـشاب و  رباـص  ناـبیتشپ  ادـخ  هک  تسا  مهم  یلیخ  نیا  دراد .» تسود  ار 

یَبْقُع َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اـِمب  ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  : } دـش دـهاوخ  هتفگ  تماـیق  يادرف  دـنک و  یم  دروخرب  وا  اـب  مارتحا  تّزع و  اـب  دراد  تسود 
(4){ ِراَّدلا

شاداپ رجا و  وا  هب  و  نادیواج .»! يارس  نآ  ماجنارس  تسوشوخ  هچ  ناتتماقتسا ! ربص و  رطاخب  امش  رب  مالـس  دنیوگ : یم  نانآ  هب  «و 
یم تفاـیرد  باـسح  یب  ار  دوـخ  شاداـپ  رجا و  نارباـص   » (5){ ٍباـسِح ِْریَِغب  ْمُهَرْجَأ  َنوُِرباَّصلا  یَّفَُوی  اـمَّنِإ  : } دـهد یم  باـسح  یب 

زا مالسلا  هیلع  ترضح  ربص  هک  ارچ  درادن ، يدحا  دراد ، دنوادخ  دزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یـشاداپ  رجا و  نیاربانب  دنراد »!
(6){ ًالیمَج ًاْربَص  ِْربْصاَف  : } دیامرف یم  نآرق  .دوش  یم  بوسحم  ربص  تاجرد  نیرتالاب  زا  هک  دوب ، لیمج  ربص  عون 

ٌْربَص َِکلَذ  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح  تسیچ ؟ لیمج  ربص  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نک .» هشیپ  لیمج  ربص  سپ  »
(7)« ساَّنلا َیلِإ  يَوْکَش  ِهِیف  َْسَیل 

هدش نایب  قلطم  روطب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  و  دوش .) یمن  تیاکـش  مدرم  دزن  نآ  رد  هک  تسا ، يربص  نآ  )
تبسن هچ  تیاکش  لاح  تسین .) نآ  رد  یتیاکـش  ًالـصا  هک  تسا ، يربص  نآ  لیمج  ربص   ) (8)« يَوْکَش اَِلب  َلاَق  ٌلیِمَج  ٌْربَصَف  : » تسا

.دنوادخ هب  تبسن  هچ  دشاب ، مدرم  هب 

ملسو و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نادقف  تبیـصم  لثم  بئاصم  مامت  رد  یگدنز و  لوط  یمامت  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
رد يرگید  زا  سپ  یکی  هک  ییاـه  غاد  مالـسلا و  هیلع  یبـتجم  نسح  ماـما  مالـسلا و  هیلع  ارهز  همطاـف  مالـسلا و  هیلع  نینمؤـملاریما 

(9)« ِِهئاََلب یَلَع  ُِربْصَن  : » دندومرف دوخ  هک  لیمج  ربص  مه  نآ  دندرک ، ربص  دیسر ، ترضح  هب  البرک 

: دومرف زین  دوب ، رو  هطوغ  دوخ  نوخ  رد  هک  مه  نامز  نآ  رد  مینک .) یم  ربص  وا  بئاصم  یهلا و  ءالب  رد  )

157 ص :

.249 هرقب ، - . 1
.دراد تسود  ار  رباص  ياه  ناسنا  هشیمه  دنوادخ  نیاربانب  دراد  رارمتسا  رب  تلالد  تسا و  عراضم  لعف  بحی » - . » 2
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(1)« َُهل َثایِغال  ْنَم  َثایِغ  ای  َکِمْکُح  یلَع  ًاْربَص  ...َكاوِس  َهِلاال  ِّبَر ، ای  َِکئاضَق  یلَع  ًاْربَص  »

دایرف هک  یسک  سردایرف  يا  منک  یم  ربص  وت  مکح  رب  تسین ...، وت  زج  يدوبعم  مزرو ، یم  ییابیکش  تردق  اضق و  رب  اراگدرورپ ! )
نینچ ار  یهلا  ناربهر  تمالع  دنوادخ  .داد  رارق  اوشیپ  ماما و  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  دنوادخ  هک  تسین  تهج  یب  و  درادن )! یـسر 
رارق ینایاوشیپ  ناـماما و  ناـنآ  زا  و   » (2){ َنُوِنقُوی اِنتایِآب  اُوناک  اوُرَبَص َو  اََّمل  اـنِْرمَِأب  َنوُدـْهَی  ًهَِّمئَأ  ْمُْهنِم  اـْنلَعَج  َو  : } تسا هدومرف  ناـیب 

هیآ رد  هک  تسا  نیا  بلاج  دنتشاد .» نیقی  ام  تایآ  هب  و  دندومن ، ییابیکش  نوچ  دندرک  یم  تیاده  ار  مدرم  ام  نامرف  هب  هک  میداد 
ماما دنوادخ   (3){ َنیِرباَّصلا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو   } نآرق قـبط  دـناسر و  یم  ار  ربـص  موزل  ّتیمها و  نیا  تسا و  هدـش  نـیقی  رب  مدـقم  ربـص 

.دشاب یم  هفیرش  هیآ  لمکا  متا و  قیداصم  زا  مالسلا  هیلع  ترضح  هک  ارچ  دراد ، یم  تسود  رایسب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 

ریسم رد  میدرک ، یم  تکرح  هیواعم  اب  گنج  يارب  نیفص  نیمزرس  يوس  هب  هفوک  زا  مردپ  هارمه  دندومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
داهن مالسلا  هیلع  نسح  مردارب  نماد  رب  ار  شرس  مالسلا  هیلع  یلع  مردپ  .میدمآ  دورف  اجنآ  رد  میدیـسر ، هک  البرک  نیمزرـس  هب  هار 

: دومرف مردپ  دینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دیـسرپ ، مالـسلا  هیلع  نسح  مردارب  .درک  یتخـس  هیرگ  دش  رادیب  هک  یماگنه  .دـیباوخ  یتعاس  و 
هب یـسک  دیبلط و  یم  سردایرف  هدـش و  قرغ  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا و  نوخ  زا  ییایرد  نابایب  نیا  مدـید  باوخ  ملاع  رد 

خـساپ رد  ینک ؟ یم  هچ  داد ، خر  وت  يارب  يا  هثداـح  نینچ  هک  یماـگنه  دوـمرف : درک و  ور  نم  هب  مردـپ  سپـس  .دـسریمن  وا  داـیرف 
.(4) تسین يا  هراچ  ربص  زج  هک  منک  یم  ربص  متفگ :

هب مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  تماقتسا  ربص و  سرد  دریگب ، مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  زا  دیاب  هعیـش  هک  ییاه  سرد  زا  یکی 
اَم یَلَع  ُِربْصَن  اَّنَِأل  َلاَق  ْمُْکنِم  َرَبْصَأ  ْمُُکتَعیِش  َراَص  َْفیَک  َكاَِدف  ّتلعُج  ُْتُلق  اَّنِم  ُرَبْصَأ  اَُنتَعیِش  ٌُربُص َو  اَّنِإ  : » دومرف دوخ  باحصا  زا  یکی 

(5)« َنوُمَْلعَی َال  اَم  یَلَع  َنوُِربْصَی  اَُنتَعیِش  ُمَْلعَن َو 

يارب دومرف : تسا ؟ رتشیب  ناشربص  امـش  زا  ام  هعیـش  هنوگچ  تنابرق ، متفگ : .تسا  رتشیب  ناشربص  ام  زا  اـم ، هعیـش  میناروبـص و  اـم  )
(. دننک یم  ربص  دننادن ، هچنآ  رب  ام  هعیش  مینک و  یم  ربص  هتسناد ، ام  هکنآ 

َّنُکیِصوُأ : » دندومرف مرح  نانز  h و  بنیز ترضح  هب  باطخ  اروشاع  بش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

158 ص :
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رب يرابدرب  ربص و  هب  تسا و  تاقولخم  همه  راگدرورپ  هک  ییادخ  ياوقت  هب  ار  نانز  امش  « ) ِهَِّیلَْبلا یَلَع  ِربَّصلاَو  ِهَّیِرَْبلا  ِّبَر  ِهللا  يَْوقَِتب 
وأ ِهَبیصُملا ، یلع  ٌربَص  اّما  ُربَّصلا  : » تسا هدش  میسقت  مسق  هس  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شیامرف  هب  ربص  منک .) یم  هیـصوت  اه  الب 

(1)« ِنَیلَّوألا ِنیَمسِقلا  َنِم  ًهَجرَد  یلعأ  ُثلاثلا  ُمسِقلا  اذه  و  ِهَیصعَملا ، ِنع  وأ  ِهَعاطلا ، یلع 

(. تسا رترب  لوا  عون  ود  زا  نآ  موس  عون  هک  تیصعم  كرت  رب  ربص  ای  تعاط و  ماجنا  رب  ربص  ای  تسا  تبیصم  رب  ربص  ای  ربص  )

َرَجْضَی َال  ْنَأ  ُهَِیناَّثلا  َلَسْکَی َو  َال  ْنَأ  اَُهلَّوَأ  ٍثاََلث  ِیف  ِِرباَّصلا  ُهَماَلَع  : » دندومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رباص ، ناسنا  تمالع  اّما 
ْدَقَف لـجوّزع  ِهِّبَر  ْنِم  اَکَـش  اَذِإ  َرْکُّشلا َو  ِّدَؤـُی  َْمل  َرِجَـض  اَذِإ  َّقَْـحلا َو  َعَّیَـض  ْدَـقَف  َلِـسَک  اَذِإ  ُهَّنَأـِل  َیلاَـعَت  ِهِّبَر  ْنِم  َوُکْـشَی  اـَل  ْنَأ  ُهَِثلاَّثلا  َو 

(2)« هاَصَع

رگا اریز  .دنک  یمن  تیاکش  دنوادخ  زا  موس  دوش ، یمن  هتسخ  هکنیا  مود  دنک ، یمن  یلبنت  هکنیا  لوا  تسا ، زیچ  هس  رباص  تمالع  )
زا رگا  و  دروآ ، دهاوخن  ياجب  ار  يرازگرکـش  قح  ددرگ  هدرـسفا  هتـسخ و  رگا  و  درک ، دهاوخ  عیاض  ار  قح  دنک  ادـیپ  تلاسک  وا 

ِْهیَلَع َرَبَصَف  ٍءاَلَِبب  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َِیُلْتبا  ِنَم  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا .) هدرک  یناـمرفان  يو  زا  دـیامن  تیاکـش  دـنوادخ 
(3)« ٍدیِهَش ِْفلَأ  ِرْجَأ  ُْلثِم  َُهل  َناَک 

مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  دـهد .) یم  وا  هب  دیهـش  رازه  شاداـپ  دـنوادخ  دـیامن  هشیپ  ربص  دـنک و  ادـیپ  يراـتفرگ  ناـنمؤم  زا  سک  ره  )
(4)« هَّنَْجلا َلَخَد  اَْینُّدلا  ِیف  ِهِراَکَْملا  یَلَع  َرَبَص  ْنَمَف  ِْربَّصلا  ِهِراَکَْملِاب َو  ٌهَفوُفْحَم  ُهَّنَْجلا  : » دندومرف

تشهب دراو  دنک  ربص  ایند  تالکشم  رد  سک  ره  هکنیا  دروآ ، تسدب  ناوت  یم  تاهورکم  لمحت  یئابیکـش و  ربص و  اب  ار  تشهب  )
یتح دروآ  رد  تریح  یتفگـش و  بّجعت و  هب  ار  نمـشد  تسود و  هک  دوب ، دایز  ردـقنآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربص  ددرگ .) یم 

َكِْربَص ْنِم  ْتَبِجَع  ْدَق  َو  : » میناوخ یم  نینچ  هیحان  ترایز  رد  .دـندمآ  رد  بجعت  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  ربص  زا  نامـسآ  هکئالم 
اهنت هن  مالـسلا  هیلع  ترـضح  بئاصم  نیرت  تخـس  رد  دـندمآ .) رد  بجعت  هب  وت  ربص  زا  اه  نامـسآ  ناگتـشرف  « ) ِتاَواَمَّسلا ُهَِکئاَلَم 
هیلع مساق  ترـضح  هزانج  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  ینامز  تسا  لتاقم  رد  .دـندرک  یم  توعد  ربص  هب  مه  ار  نارگید  هکلب  دوب ، رباـص 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  شناوج  هزانج  رانک  دروآ و  ار  وا  دش ، یم  هدیشک  نیمز  هب  وا  ياپ  ود  هک  یلاح  رد  تفرگ ، لغب  هب  ار  مالسلا 
دز و دایرف  هاگنآ  تشاذگ ، نیمز  هب 

159 ص :
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(1)« ًاَدبَأ ِمْوَْیلا  اَذَه  َدَْعب  ًاناَوَه  ُْمْتیَأَر  َال  ِهَّللا  َوَف  ِیْتَیب  َلْهَأ  اَی  ًاْربَص  ِیتَموُمُع  ِیَنب  اَی  ًاْربَص  : » دومرف

نیسح ماما  دید .) دیهاوخن  يراوخ  ّتلذ و  زگره  زورما  زا  دعب  .دیشاب  ابیکـش  نم  تیب  لها  يا  دیـشاب ! روبـص  نم  ناگدازومع  يا  )
یف َنِذَأ  دَق  لَجَوَّزَع  َهّللا  َّنإ  دومرف « : انث  دمح و  زا  سپ  درک و  دوخ  باحصا  هب  ور  حبص  زامن  زا  سپ  اروشاع  حبص  رد  مالسلا  هیلع 

دیشاب ابیکش  رابدرب و  سپ  تسا  هداد  تیاضر  امش  نم و  ندش  هتـشک  هب  دنوادخ   ) (2)« ِداهَجلا ِربَّصلِاب و  مُکیَلَعو  ِیلتَقو  َموَیلا  ُمِکلتَق 
ِفیَّسلا َو ِّدَح  یلَع  ُِربصَی  مُکنِم  َناک  نَمَف  ُساّنلا ! اَهُّیَا  : » دومرف هار  نایم  ياه  هاگلزنم  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  زین  و  دیگنجب .) و 
ار اه  هزین تبرـض  مخز و  ریـشمش و  يزیت  لمحت  هک  امـش  زا  مادـک  ره  مدرم !  يا   ) (3)« اّنَع ْفِرَـصنَیلَف  ِّالا  انَعَم َو  ْمُقَیلَف  ِهَّنِـسَالا  ِنعَط 

یم مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .دـنک  یم  لمحت  لباق  ار  راوگان  هثداـح  هعجاـف و  ربص  هک  ارچ  ددرگ .)! زاـب  ـالا  دـنامب و  اـم  هارمه  دراد 
(4)« هَعیِجَْفلا ُنِّوَُهی  ُْربَّصلا  : » دیامرف

یَلَع ُِربْصَن  : » دندومرف يا  هبطخ  نمـض  رد  هکم  زا  جورخ  ماگنه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  و  دنادرگ .) لهـس  ار  تبیـصم  یئابیکـش  )
ترـضح دـیامرف .) اطع  ام  هب  ار  نیرباص  يازج  نیرتهب  هکنیا  ات  میتسه ، رباص  وا  يالب  لباقم  رد   ) (5)« َنیِِرباَّصلا َروُجُأ  اَنیِّفَُوی  ِِهئاََلب َو 

: دوـمن توـعد  ندرکن ، ضارتـعا  هوکِـش و  یهلا و  ریدـقت  رب  ربـص  هب  ار  هنیکـس  ترـضح  شرتـخد  عادو ، نیرخآ  رد  مالـسلا  هـیلع 
ارف یگنـشت  ربارب  رد  تمواـقم  لـمحت و  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  اروشاـع  زور  زین  و  . (6)« یکَتْـشَتال ِهّللا َو  ِءاضَق  یلَع  يِربْصاَف  »
بآ دمآ و  مالسلا  هیلع  ماما  تمدخ  هنـشت  يدربن  زا  سپ  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دنزرف  دمحا  زین  و  یبیبَح .» ای  ِْربِْصا  : » دناوخ

(. نک ربص  یمک  مدنزرف  يا  « ) ًالیلَق ِْربِْصا  َّیَُنب  ای  : » درک توعد  ربص  هب  دیبلط ،

 : مالسلا هیلع  نیسح  ماما  صالخا  - 3

هللا یلـص  لوسر  هب  دنوادخ  .البرک  يارجام  رد  ًاصوصخ  دنتـشاد ، ار  صالخا  هجرد  تیاهن  رمع  لوط  رد  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  اقآ 
(7){ َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  یتامَم  َيایْحَم َو  یکُُسن َو  یتالَص َو  َّنِإ  ُْلق  : } دیامرف یم  دوخ  ملسو  هلآ  هیلع و 

نایناهج راگدرورپ  دنوادخ  يارب  همه  نم ، گرم  یگدنز و  و  نم ، تادابع  مامت  زامن و  وگب : »

160 ص :

ص115. فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهللا  - . 1
ص166. هیصولا ، تابثا  - . 2

ص348. مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  - . 3
ص37. ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  - . 4

ص367. ج44 ، راونألاراحب ، - . 5
ص490. نامه ، - . 6

.162 ماعنا ، - . 7
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(1){ ًهَْغبِص ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  ِهَّللا َو  َهَْغبِص  : } دشاب دنوادخ  يارب  دیاب  طقف  طقف و  ناسنا  ياهراک  همه  زیچ و  همه  تسا .»

، دهاوخ یم  هک  ینامز  دنوادخ  تسا .»!؟ رتهب  ییادخ  گنر  زا  یگنر  هچ  مالـسا و  دیحوت و  نامیا و  گنر  دیریذپب ! ییادخ  گنر  »
ًالوُسَر َناک  ًاصَلُْخم َو  َناک  ُهَّنِإ  یـسُوم  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو  : } دیامرف یم  دنک ، فیرعت  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دوخ  ربمغیپ  زا 

هک درک  رارقا  ناطیـش  ماقم .»! الاو  يربماـیپ  لوسر و  و  دوب ، صلخم  وا  هک  نک ، داـی  یـسوم  زا  ینامـسآ  باـتک  نیا  رد  و   » (2){ اِیبَن
(3){ نیِصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَداَبِع  اَّلِإ  َنیِعَمْجَأ *  ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َِکتَّزِِعبَف  َلاَق  ، } منک هارمگ  مناوت  یمن  ار  صلاخ  ياه  ناسنا 

ادخ دزن  صلخم  ناسنا  ردقنآ  اهنآ .»! نایم  زا  وت ، صلاخ  ناگدنب  رگم  درک ، مهاوخ  هارمگ  ار  نانآ  همه  دنگوس ، تتّزع  هب  تفگ : »
یِّنَأ ُْتیَأََرل  ًاِصلاَخ  َهَّللا  ُُدبْعَی  ْنَم  اَُهتْمََّقل  ًهَدِحاَو َو  ًهَمُْقل  اَهَّلُک  اَْینُّدـلا  ّتلعَج  َْول  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هک  دراد  شزرا 
دوخ دنک ، یم  تدابع  ار  دنوادخ  هناصلاخ  هک  مهد  رارق  یسک  ناهد  رد  ار  همقل  نآ  نم  و  دننک ، همقل  کی  ار  ایند  رگا   ) (4)« ٌرِّصَقُم

ُهَکْرَت ُهَذْخَأ َو  ُهَضُْغب َو  ُهَّبُح َو  ُهَْملِع َو  ُهَلَمَع َو  ِهَِّلل  َصَلْخَأ  ْنَِمل  َیبوُط  : » دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  مناد .) یم  رصقم  وا  ربارب  رد  ار 
(5)« َهلْوَق ُهَْلِعف َو  ُهَتْمَص َو  ُهَماَلَک َو  َو 

رادرک و شتوکـس و  نخـس و  شندرک و  اـهر  نداد و  ماـجنا  شا و  ینمـشد  یتـسود و  شملع و  شلمع و  هکنآ  لاـح  هـب  اـشوخ  )
دزن مالسلا  هیلع  یسوم  هک  ینامز  تسا : هدمآ  مالسلا  هیلع  بیعش  مالسلا و  هیلع  یسوم  ناتساد  رد  دشاب .) ادخ  يارب  ًاعطق  شراتفگ 
هیلع یسوم  روخب ، ماش  نیـشنب  ناوج  تفگ : مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  سپ  دوب  ماش  ندروخ  هدامآ  بیعـش  تفر ، مالـسلا  هیلع  بیعش 
نیا مسرت  یم  اّما  يرآ ، تفگ : مالسلا  هیلع  یسوم  یتسین ؟ هنسرگ  رگم  ارچ  تفگ : مالسلا  هیلع  بیعـش  .ادخ  هب  هانپ  تفگ : مالـسلا 
راک نیرتمک  دوش ، الط  زا  رپ  نیمز  همه  رگا  هک  متـسه  ینادناخ  زا  نم  .مداد  تنارتخد  هب  مدیـشک و  هاچ  زا  هک  دـشاب ، یبآ  شاداپ 

يزاون و نامهیم  هکلب  تسین  وت  راـک  نآ  شاداـپ  نیا  ادـخ  هب  ناوج ! يا  تفگ : مالـسلا  هیلع  بیعـش  .مشورف  یمن  نآ  هب  ار  ترخآ 
.(6) دروخ ماش  تسشن و  مالسلا  هیلع  یسوم  ماگنه  نیا  رد  .تسام  ناردپ  ام و  تداع  مسر و  ماعطا 

(7)« َُهل َصِّلُخ  ام  ِّالا  ُلَبْقَی  َهّللا ال  َّنِاَف  ِهِّلل  ْمَُکلامْعَا  اوُِصلْخَا  : » دندومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

لامعا )

161 ص :

.138 هرقب ، - . 1
.51 میرم ، - . 2

82و83. ص ، - . 3
ص245. ج67 ، راونألاراحب ، - . 4

ص289. ج74 ، نامه ، - . 5
ص21. ج13 ، راونألاراحب ، - . 6

ص174. هحاصفلا ، جهن  - . 7
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ماجنا وا  يارب  صالخا  يور  زا  هک  دریذـپ  یم  ار  یئاهراک  طقف  ادـخ  اریز  دـیهد ، ماجنا  صالخا  يور  زا  دـنوادخ  يارب  ار  شیوخ 
يور زا  هچنآ  رگم  تسا  داب  رب  همه  لامعا   ) (1)« ِهِیف َِصلْخُأ  اَم  اَّلِإ  ٌءاَبَه  ُهُّلُک  ُلَمَْعلا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دشاب .) هتفرگ 

زا زیهرپ  صالخا ، همه   ) (2)« ِمِراحَْملا ُباِنتِْجا  ِصالْخِالا  ُمامَت  : » دندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـشاب .) صالخا 
زا وا  هار  رد  دزرو و  یم  قشع  نآ  هب  تسادـخ و  ياـضر  نآ  دراد و  فدـه  کـی  اـهنت  صلخم  ناـسنا  تسا .) یهلا  تاـمرحم  همه 

ُلَمَْعلا َو  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .درادن  يرثا  وا  رد  مدرم  فیرعت  دیجمت و  ای  مدرم  ییانتعا  یب  درادن ، یـسرت  تمالم 
وت زا  هک  یهاوخب  دنوادخ  زا  طقف  هک  تسا  نآ  صلاخ  لمع  و   ) (3)« لجوّزع ُهَّللا  اَّلِإ  ٌدَحَأ  ِْهیَلَع  َكَدَمْحَی  ْنَأ  ُدیُِرت  َال  يِذَّلا  ُِصلاَْخلا 

ْیَـش ٍء یَلَع  َدَمُْحی  ْنَأ  َّبُِحی  َال  یَّتَح  ِصاَلْخِْإلا  َهَقیِقَح  ٌْدبَع  َغََلب  اَم  ًهَقیِقَح َو  ٍّقَح  ِّلُِکل  َّنِإ  : » دندومرف رگید  تیاور  رد  و  دنک .) دـیجمت 
ار وا  مدرم  دشاب ، هتـشادن  تسود  هکنیا  رگم  دسر  یمن  صالخا  تقیقح  هب  سک  چـیه  دراد و  یتقیقح  یقح  ره   ) (4)« ِهَِّلل ٍلَمَع  ْنِم 

تیب لها  نآ  لـمکا  متا و  قادـصم  هک  راربا  تافـص  هلمج  زا  میرک  نآرق  دنیاتـسب .) تسا ، هداد  ماـجنا  ادـخ  يارب  هک  يراـک  يارب 
(5){ ًاروُکُش ًءازَج َو ال  ْمُْکنِم  ُدیُرن  ِهَّللا ال  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ  : } دنک یم  نایب  هنوگنیا  ار  دنتسه ، مالسلا  مهیلع  تمصع 

تشذگ ماعطا و  ماقم  رد  اهنآ  میهاوخ »! یمن  امش  زا  یساپس  شاداپ و  چیه  و  مینک ، یم  ماعطا  ادخ  رطاخب  ار  امش  ام  دنیوگ : یم  «و 
تـسا نیا  يرآ  دـنرادن ، یـسک  زا  مه  ینابز  رکـشت  راـظتنا  هکلب  دـنرادن  مدرم  زا  یکین  لـمعلا  سکع  راـظتنا  اـهنت  هن  دوخ  راـثیا  و 

.یعقاو صالخا 

رد تخس و  رایسب  نابّرقم  تدابع  تسا .) نابّرقم  تدابع  صالخا   ) (6)« َنِیبَّرَقُْملا ُهَداَبِع  ُصاَلْخِْإلا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
اَی : » دومرف مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  دنوادخ  .دوش  یم  بوسحم  دایز  مه  نآ  مک  هک  تسا  یتدابع  صالخا  .تسالاب  حطس 

(7)« ُهُرِیثَک ٌلِیلَقَف  يِْریَغ  ِِهب  َدیِرُأ  اَم  ُُهلِیلَق َو  ٌرِیثَکَف  یِهْجَو  ِِهب  َدیِرُأ  اَم  یَسُوم 

(. تسا كدنا  شناوارف  یهد  یم  ماجنا  نم  ریغ  رطاخب  هک  ار  يراک  تسا و  رایـسب  شکدنا  یهد  یم  ماجنا  نم  يارب  هک  ار  يراک  )
، دسر یم  شیاهوزرآ  هب  دشاب  هتشاد  صالخا  هک  یسک 

162 ص :

ص75. ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  - . 1
ح44399. لامعلا ، زنک  - . 2

ص19. ج2 ، یفاکلا ، - . 3
ص304. ج69 ، راونألاراحب ، - . 4

.9 ناسنا ، - . 5
ص42. ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  - . 6

ص46. ج8 ، یفاکلا ، - . 7

نیعبرا ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 330زکرم  هحفص 185 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14216/AKS BARNAMEH/#content_note_162_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14216/AKS BARNAMEH/#content_note_162_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14216/AKS BARNAMEH/#content_note_162_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14216/AKS BARNAMEH/#content_note_162_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14216/AKS BARNAMEH/#content_note_162_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14216/AKS BARNAMEH/#content_note_162_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14216/AKS BARNAMEH/#content_note_162_7
http://www.ghaemiyeh.com


(1)« َلاّمْالا َغََلب  َصَلْخَأ  ْنَم  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

رد دـنا : هدومرف  صالخا  هب  عجار  ابیز  یمالک   K یلمآ يداوج  هللا  تیآ  دسر .) یم  شیاهوزرآ  هب  دشاب ، هتـشاد  صالخا  سک  ره  )
زا يرگید  مایپ  صالخا ، ياـهب  نارگ  اـیمیک و  رهوگ  نیا  .دـننیبن  ار  وت  مدرم  هکنیا  هن  ینیبن  ار  مدرم  وت  هک  تسا  نآ  مهم  صـالخا 

.تسا اروشاع 

َریِغَّصلا َيَِدلَو  ِینِیلِواَن  : » دندومرف  h بنیز ترضح  هب  دمآ و  همیخ  برد  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دیامرف ، یم  سوواط  نب  دیس 
ِهیِذُخ َبَْنیَِزل  َلاَقَف  ُهََحبَذَف  ِهِرَْحن  ِیف  َعَقَوَف  ٍمْهَِسب  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُهَنََعل  ُّيِدَسَْألا  ِلِهاَْکلا  ُْنب  ُهَلَمْرَح  ُهاَمَرَف  ُهَلِّبَُقِیل  ِْهَیلِإ  َأَمْوَأ  ُهَذَخَأَف َو  ُهَعِّدَوُأ  یَّتَح 

(2)« هَّللا ِْنیَِعب  ُهَّنَأ  ِیب  َلََزن  اَم  َّیَلَع  َنَّوَه  َلاَق  َُّمث  ِءاَمَّسلا  َوَْحن  ِمَّدلِاب  یَمَر  اَتَأَلَْتما  اَّمَلَف  ِْهیَّفَِکب  َمَّدلا  یَّقَلَت  َُّمث 

، تفرگ تشاد ، مان  رغـصا  یلع  ای  هّللا  دبع  هک  ار  كدوک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .منک  یظفاحادخ  وا  اب  ات  هدب  نم  هب  ار  مکدوک  )
و تسـشن ، شموقلح  رب  ریت  نآ  داد ، رارق  ریت  فده  ار  وا  يدسا  لهاک  نب  هلمرح  ماگنه ، نیمه  رد  دسوبب ، ار  وا  تساوخ  هک  نیمه 
ار شتسد  فک  ود  ره  سپس  ریگب ، ار  كدوک  نیا  دومرف :  h بنیز هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دومن  ادج  ندب  زا  ار  كدوک  نآ  رس 

لهـس نم  رب  اهتبیـصم  نیا  دومرف : دنکفا و  نامـسآ  يوس  هب  ار  نآ  دش ، نوخ  زا  رپ  شیاهتـسد  فک  تفرگ ، كدوک  يولگ  ریز  هب 
َیلِإ ٌهَرْطَق  ِمَّدـلا  َکـِلَذ  ْنِم  ْطُقْـسَی  ْمَـلَف  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هـیلع  رقاـب  ماـما  دـنیب .) یم  نـم  يادـخ  تسادـخ و  هار  رد  اریز  تـسا 

(3)« ِضْرَْألا

ظوفحم ادـخ  دزن  دـیاب  هک  تسا  یمارگ  زیزع و  رایـسب  نوخ  نیا  هکنیا  زا  هیاـنک  تشگنرب .) نیمز  يور  هب  يا  هرطق  نوـخ ، نیا  زا  )
زا یگنـس  هاگان  دننک ، تحارتسا  یکدنا  ات  دنتفر ، يرانک  هب  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو  تسا ، لتاقم  رد  .دشاب 
رد هدومن ، كاپ  ار  یناشیپ  نوخ  ات  دندرک  دنلب  ار  شنماد  دش ، يراج  نوخ  دروخ و  ترـضح  نآ  یناشیپ  هب  دـمآ و  نمـشد  بناج 

هیلع ترـضح  لاح  نیا  رد  درک ، تباصا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هنیـس  هب  نمـشد  هیحاـن  زا  دولآرهز  هبعـش  هس  يریت  ماـگنه  نیا 
يرای هب  ادخ و  مان  هب  « ) ِهلآ ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِهَِّلم  یَلَع  ِهَّللِاب َو  ِهَّللا َو  ِمِْسب  : » دندومرف هکلب  ما ، هنیـس  خآ  دندومرفن : مالـسلا 

.(4)  ( ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نید  يارب  ادخ و 

رد .ندز  یئادـخ  رهم  ینعی  هللا  مسب  هک  ارچ  .تسادـخ  يارب  طـقف  مهد  یم  هک  یناـج  دوش و  یم  يراـج  مندـب  زا  هک  ینوـخ  ینعی 
بطاخم ار  مالسلا  هیلع  ترضح  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  رئاز  هک  تسا ، هدمآ  ردق  ياه  بش  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز 

َتْدَهاَج َو  : » دنک یم  ضرع  دهد و  یم  رارق 
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، ادـخ هار  رد  يدرک  داهج  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  « ) نیِقَْیلا َكاَتَأ  یَّتَح  ًابِـسَتُْحم  ِِهْبنَج  ِیف  يَذَْألا  یَلَع  َتْرَبَص  َو  ِهِداهِج ، َّقَح  ِهَّللا  ِیف 
ماجنا ادـخ  يارب  ًاصلاخ  ینعی   ) یتشاذـگ ادـخ  باسح  هب  ار  نیا  هک  یلاح  رد  اه  ّتیذا  رب  يدرک  ربص  يداد و  ماـجنا  ار  داـهج  قح 

((. يدیسر تداهش  هب  ینعی   ) دمآ نیقی  وت  يوس  هب  هکنیا  ات  يداد )

دنوادخ تعاطا  هار  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نوخ  ندش  هتخیر  - 4

تیرومأم تعاطا و  رد  ماما  دوبن ، مالـسلا  هیلع  ترـضح  لماک  صولخ  ربص و  ادـخ و  هار  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  تدـهاجم  رگا 
هکلب تسین ، تخس  هک  دوش  یم  هتشاذگ  ناسنا  هدهع  رب  یتیرومأم  يراک و  یهاگ  دنوادخ  تعاطا  هار  رد  دندش و  یمن ّقفوم  یهلا 

هللا لیبس  یف  داهج  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لثم  تسا ، تخـس  یهاگ  دنوادخ و  رکذ  لثم  تسه ، مه  شخب  تذـل  ناسآ و 
ْنِم َهَّللا  اوُطْعَأَف  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  .لاـم  ناـج و  نداد  لـثم  تخـس  رایـسب  یهاـگ  سمخ و  تاـکز و  تخادرپ  و 

(1)« ِِهتَعاَط ِیف  َداَِهتْجِالا  ُمُکِسُْفنَأ 

ناج هکلب  دندومن ، میدقت  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  اهنت  هن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیراذگب .) هیام  دوخ  ناج  زا  ادـخ  تعاطا  رد  )
مدـق راگدرورپ  تعاطا  هار  رد  تلاح  تروص و  نیرت  تخـس  رد  ینعی  دومن ، راثن  ادـخ  تعاطا  هار  رد  زین  ار  دوخ  ناسک  نیرتزیزع 

.دش دهاوخ  زیزع  دنوادخ  دزن  ردقچ  دنک ، يراث  ناج  هنوگنیا  هک  یسک  تسا  ملسم  حضاو و  دنداهن ،

ای دوشن  مک  اهنآ  يایند  زا  يزیچ  هک  دنتـسه ، ادـخ  نامرف  عیطم  هظحل  نآ  ات  دـننک ، یم  مه  نامیا  ياعدا  هک  ییاـه  ناـسنا  زا  یلیخ 
، دنوشن یتخس  جنر و  درد و  راچد  یهلا  تعاطا  هار  رد  ای  دوشن ، هتفرگ  اهنآ  زا  یتمعن  ای  دوشن ، دراو  اهنآ  مسج  ای  وربآ و  هب  یبیسآ 

اهنآ مسج  وربآ و  هب  ای  دوش و  مک  اهنآ  ياـیند  زا  يزیچ  هکنیا  ضحم  هب  ...و و  دـشاب  اـهنآ  ياـه  هتـساوخ  قباـطم  یهلا  تعاـطا  اـی 
یم تعاطا  زا  تسد  دشاب ، اهنآ  ياهوزرآ  لیم و  فالخ  رب  یهلا  تاروتسد  ای  دنوش و  جنر  یتخـس و  راچد  ای  دوش و  دراو  یبیـسآ 
مه رگا  ای  تشاد ، دهاوخن  يدوس  ناسنا  يارب  ًالـصا  ای  یتعاطا  نینچ  هک  تسا  مولعم  دنریگ ، یم  هلـصاف  دنوادخ  زا  ًالمع  دنـشک و 

(2)« ٍلاَح ِّلُک  ِیف  ُهَناَْحبُس  َهَّللا  ِعِطَأ  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .تسا  مک  رایسب  دشاب ، هتشاد 

هک دنهد ، یم  ار  يرادرب  نامرف  تعاطا و  سرد  ناگمه  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دینک .) تعاطا  ار  ناحبـس  يادخ  یلاح  ره  رد  )
یتمالس رد  تمعن  ذخا  تمعن و  ياطعا  رد  یشوخان و  یشوخ و  رد  .دنـشاب  دنوادخ  نامرف  هب  شوگ  عیطم و  دیاب  اه  ناسنا  هنوگنیا 

یم رگید  یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .درک  تعاطا  ار  ادـخ  دـیاب  لاح  همه  رد  هصالخ  یتخـس ، یتحار و  رد  يراـمیب و  رد  و 
: دیامرف
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(1)« ِتاَْریَْخلا ِلِْعف  َیلِإ  اوُعِراَس  ِتاَعاَّطلا َو  یَلَع  اوُِرباَث  »

تفرعم مدع  رطاخب  دنتـسین ، ادخ  عیطم  یـضعب  هکنیا  ّتلع  و  دیباتـشب ،) ریخ  ياهراک  ماجنا  هب  دیزرو و  يرادـیاپ  ادـخ  تاعاط  رد  )
ُْمْتلِهَو َو ُْمتْعِزََجل َو  ْمُْکنِم  َتاَم  ْنَم  َنَیاَع  ْدَـق  اَم  ُْمْتنَیاَـع  ْدَـق  َْول  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  .تسا  نآ  تاـعبت  راـثآ و  هب  اـهنآ 

(2)« ُْمتْعَطَأ ُْمتْعِمَس َو 

یم ارف  ار  امـش  ساره  سرت و  دیدرک و  یم  یبات  یب  دیتسـشن و  یم  نویـش  هب  ًامتح  دیدید  یم  دـنا ، هدـید  امـش  ناگتفر  هچنآ  رگا  )
(. دیدرک یم  ادخ  نامرف  تعاطا  دیدینش و  یم  ار  قح  نخس  فرح و  تفرگ و 
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(. دنتسناد زیاج  حابم و  ار  شمیرح  کته  نانمشد )  ) و « ) هُمیِرَح َحیِبُتْسا  َو  : » مراهچ تسیب و  زارف  - 24

هراشا

ندرک و عونمم  ینعم  هب  میرح »  » .درک نآ  هب  مادـقا  ای  داد  ار  شماجنا  هزاـجا  اـی  تسناد  زیاـج  ارنآ  ینعی  ءیـشلا » حابتـسا   » تغل رد 
(1) حابم زیاج و  .تسا  هدمآ  تسا ، بجاو  شمارتحا  هک  يزیچ  ره  هدش و  میرحت  هچنآ 

، دیامرف یم  ادخ  هک  يزیچ  هک  ارچ  تسا ، مارح  تعدـب و  تسا ، هدـش  لئاق  مارتحا  تمرح و  نآ  يارب  دـنوادخ  هک  يزیچ  نتـسناد 
عونمم دـیوگ : یم  وا  دـننک ، شتمرح  کـته  هک  تسا ، عونمم  دـیوگ : یم  دـنوادخ  درادـن ، یمیرحت  دـیوگ : یم  وا  تسا ، مرتـحم 

هفیلخ و ناونع  هب  ار  دوخ  لوا  دـیزی  .دـهد  یم  ماـجنا  دـهاوخ ، یم  هچ  ره  دراد و  یم  رب  شهار  رـس  زا  ار  عنم  راـک  نیا  اـب  تسین و 
وا نوخ  دادن ، تعیب  تسد  وا  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  یتقو  درک ، تعیب  بلط  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  دعب  درک و  یفرعم  نیشناج 

.دهد ماجنا  دیابن  هک  ار  يراک  نآ  داد ، ماجنا  دعب  تسناد ، زیاج  حابم و  ار 

: تسا تمرح  يراد  تهج  دنچ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.تسین یمیرح  مک  دوخ  نیا  تسا و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هّیرذ  مالسلا  هیلع  ترضح  هکنیا  تهج  زا  -1

رگید یتـیاور  رد  و  تسا .) تداـبع  اـم  هیرذ  هـب  ندرک  هاـگن   ) (2)« ٌهَداَـبِع اَِـنتَّیِّرُذ  َیلِإ  ُرَظَّنلا  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  مرکا  لوـسر 
يَذآ ْنَمِیف  ُْتعَّفَـشَت  اـَل  ِهَّللا  ْمِـهِیف َو  ُهَّللا  ِینُعِّفَُـشیَف  ِیتَّمُأ  ْنـِم  ِِرئاَـبَْکلا  ِباَحْـصَأ  ِیف  ُْتعَّفَـشَت  َدوُـمْحَْملا  َماَـقَْملا  ُتُْـمق  اَذِإ  : » دـندومرف

(3)« ِیتَّیِّرُذ

هچ رگا  متّما  ناراکهنگ  هرابرد  متفرگ  رارق  تسا ، هدومرف  ررقم  تشهب  رد  وا  يارب  دـنوادخ  هک  یهاـگیاج  دومحم  ماـقم  رد  یتقو  )
، دنا هدش  هریبک  هانگ  بکترم 
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هدرک ّتیذا  ارم  نادنزرف  هّیرذ و  هک  یناسک  يارب  تیعقوم  نآ  رد  مسق  ادـخب  .دریذـپ  یم  ارم  تعافـش  ادـخ  درک و  مهاوخ  تعافش 
اَنَأَف اَْهیَلَع  ُْهِئفاَُکی  ْمَلَف  ًهَعِینَـص  يِْدلُو  ْنِم  ٍلُجَر  َیلِإ  َعَنَـص  ٍلُجَر  اَمُّیَأ  : » دندومرف رگید  تیاور  رد  و  درک .) مهاوخن  تعافـش  زگره  دنا 
داد مهاوخ  شاداپ  وا  هب  نم  دنکن ، ناربج  شیارب  وا  دنک و  یناسحا  نم  نادنزرف  زا  یکی  هب  هک  یـصخش  ره   ) (1)« اَْهیَلَع َُهل  ُِئفاَکُْملا 

(. منک یم  ناربج  ار  وا  ناسحا  و 

رد تسا ، رادروخرب  یصاخ  مارتحا  زا  تهج  نیا  زا  تسا و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هّیرذ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
انَـسُْفنَأ َو ْمُکَءاِسن َو  انَءاِسن َو  ْمُکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ َو  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  : } دومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دـنوادخ  هلهابم  هیآ 
، مییامن توعد  ار  شیوخ  نانز  ام  ار ، دوخ  نادنزرف  مه  امـش  مینک ، توعد  ار  دوخ  نادـنزرف  ام  دـییایب  وگب : اهنآ  هب   » (2){ ْمُکَسُْفنَأ
نسح و ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دوخ .» سوفن  زا  مه  امـش  مینک ، توعد  دوخ  سوفن  زا  ام  ار ، دوخ  ناـنز  مه  اـمش 
زا راـثآلا  بختنم  باـتک  رد  .دنتـسه  نم  نادـنزرف  هـّیرذ و  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نـسح و  ینعی  دروآ ، ار  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح 
دزن مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یلاح  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
دوخ ناّماد  رد  ار  وا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دش  دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  دوب ، هتسشن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترـضح 

: درک ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دوب  هلاس  شش  مالسلا  هیلع  نیـسح  نامز  نآ  رد  دیـسوب ، یم  ار  وا  نابل  هدید و  ود  نایم  دناشن و 
هتـشادن تسود  ار  وا  هنوگچ  دومرف : يراد ؟ تسود  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدنزرف  ایآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا 

.(3) »؟ تسا نم  ياضعا  زا  يوضع  وا  هکنیا  اب  مشاب ،

« ِطاَبْسَْألا َنِم  ٌْطبِس  ٌْنیَسُح  ًاْنیَسُح  َّبَحَأ  ْنَم  ُهَّللا  َّبَحَأ  ٍْنیَسُح  ْنِم  اَنَأ  یِّنِم َو  ٌْنیَسُح  : » دندومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
، دراد تسود  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  ار  یسک  ره  درادب  تسود  ادخ  مالـسلا .  هیلع  منیـسح  زا  نم  نم و  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  )

هّیرذ مالسلا  هیلع  ترضح  هک  تهج  نیا  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تّما  تسا .) طابسا  زا  یکی  مالسلا  هیلع  نیـسح 
ماما نیلتاق  هنافـسأتم  ّیلو  دشاب ، اهنآ  مارتحا  میرکت و  دروم  یلیخ  دیاب  دوش ، یم  بوسحم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

ترضح زا  .دندشن  لئاق  یتمرح  مالسلا  هیلع  ترضح  يارب  مه  هاگدید  نیا  زا  یّتح  مالسلا  هیلع  نیسح 
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يراسگیم سلاجم  وا  دندروآ ، دیزی  دزن  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  هک  ماگنه  نآ  رد  : » تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز 
زا دوخ  هک  مور  هاشداپ  هداتسرف  اهزور  زا  یکی  .داد  یم  رارق  دوخ  لباقم  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سدقم  رـس  داد و  یم  لیکـشت 
هچ رـس  نیا  اب  ار  وت  تفگ : دیزی  تسیک ؟ رـس  نیا  برع ! هاشداپ  يا  تفگ : دـمآ و  رد  دـیزی  سلجم  هب  دوب  مور  ناگرزب  فارـشا و 

، مراد تسود  اذل  دـش ، دـهاوخ  ایوج  ما  هدـید  نم  هک  هچنآ  زا  يو  مدرگ  رب  دوخ  هاشداپ  يوسب  نم  هک  یماگنه  نوچ  تفگ : راک ؟
.دشاب کیرش  وت  رورس  حرف و  اب  زین  وا  ات  میامن ، هاگآ  نآ  بحاص  رس و  نیا  نایرج  زا  ار  وا 

رتخد  h همطاف تفگ : دیزی  تسیک ؟ وا  ردام  تفگ : ینارصن  .تسا  مالسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  رـس  نیا  تفگ : دیزی 
ردپ .تسا  رتوشوخ  وت  نید  زا  هک  مراد ، ینید  نم  وت ؟ نید  وت و  رب  ُفا  تفگ : ینارصن  .تسا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ 

اراصن تلم  کلذ  عم  .دشاب  یم  هلصاف  تشپ  دنچ  مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  نم و  نیب  .تسا  مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  لسن  زا  نم 
.دـنرب یم  كّربت  يارب  تسا  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  لسن  زا  مردـپ  هکنیا  تهج  هب  ارم  ياپ  ریز  كاخ  .دنرامـش  یم  گرزب  ارم 

ردام کی  زا  رتشیب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  وا و  نیب  هک  یتروص  رد  .دیـشک  یم  ار  دوخ  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  امـش  یلو 
ام تفگ : .مونشب  ات  وگب  تفگ : دیزی  يا ؟ هدینش  ار  رفاح  هسینک  ناتساد  ایآ  دیزی ! يا  تسا ؟! ینید  هچ  امش  نید  نیا  .تسین  هلـصاف 

کی زج  درادن ، دوجو  ینارمع  يرهـش و  ایرد  نآ  نایم  رد  .تسا  هار  لاس  کی  ردـقب  نآ  ریـسم  هک  تسا  یئایرد  نیچ  نامع و  نیب 
.درادن دوجو  ایرد  يور  رب  نآ  زا  رتگرزب  يرهـش  .دشاب  یم  خسرف  داتـشه  رد  خـسرف  داتـشه  نآ  لوط  تسا و  نآ  طسو  هک  يرهش 

زا يدـحا  تسا و  اراـصن  فّرـصت  رد  رهـش  نآ  .تسا  ربـنع  دوع و  زا  ناـنآ  راجـشا  .دوـش  یم  لـمح  رهـش  نآ  زا  توقاـی  روفاـک و 
نایم رد  .دشاب  یم  رفاح  ياسیلک  اهنآ  همه  زا  رتگرزب  هک  دراد  دوجو  يددعتم  ياهاسیلک  رهـش  نآ  رد  .تسین  نآ  کلام  ناهاشداپ 
یسیع ترـضح  غالا  مس  ياج  رثا  نآ  دنیوگ : یم  .دشاب  یم  غالا  مس  رثا  ياراد  هک  تسا  نازیوآ  الط  هقح  کی  اسیلک  نیا  بارحم 

هدرک نییزت  ریرح  الط و  هلیسوب  ار  هقح  نآ  فارطا  تسا ، هدش  یم  راوس  نآ  رب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  هک  تسا  مالـسلا  هیلع 
.دنا

يادـخ زا  ار  دوخ  تاجاح  دنـسوب و  یم  ار  نآ  دـننک  یم  فاوط  نآ  فارطا  رد  دـنوش و  یم  هقح  نآ  هّجوتم  هلاس  همه  اراصن  تلم 
ربمغیپ مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  دـننک ، یم  نامگ  هک  یغالا  مس  رثا  هراب  رد  تسا ، ناشیا  مسر  بأد و  نیا  .دـنهاوخ  یم  اـناوت 
روتسد دیزی  .دهدن  تکرب  امش  نید  امش و  هب  ادخ  دیشک !! یم  ار  دوخ  ربمایپ  رتخد  رسپ  امش  یلو  .تسا  هدش  یم  راوس  نآ  رب  نانآ 

هک دیشکب  ار  ینارصن  نیا  داد :
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؟ یشکب ارم  يراد  میمصت  تفگ : دیزی  هب  درک  ندش  هتشک  ساسحا  ینارـصن  نآ  هک  یماگنه  .دنکن  حاضتفا  دوخ  ياهرهـش  رد  ارم 
وت ینارصن ! يا  دومرف : نم  هب  هک  مدید  باوخ  ملاع  رد  ار  امـش  ربمغیپ  هتـشذگ  بش  رد  نم  هک  نادب  تفگ : ینارـصن  .يرآ  تفگ :
هللا یلص  دّمحم  ترضح  يربمایپ  ادخ و  تینادحو  هب  نم  مدرک !! بجعت  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نخـس  زا  نم  .یتسه  تشهب  لها 

هب عورش  دینابسچ و  دوخ  هنیس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  تسج و  رب  سپـس  .مهد  یم  تداهـش  ملـسو  هلآ  هیلع و 
.(1)« دندرک شدیهش  ات  درک  هیرگ  درک و  رس  نآ  ندیسوب 

نامیا تهج  زا  - 2

، ریظن یب  نمؤم  مه  نیا  تسا .) هنِسُحم  فاصوا  مامت  ياراد  یعقاو  نمؤم   ) .دوب دنوادخ  یعقاو  نمؤم  هدنب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
همه هک  ینمؤم  .تسا  ینآرق  شتافـص  مامت  هک  ینمؤم  هدیـسر و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شلوسر  ادـخ و  ءاضما  هب  هک  ینمؤم 

رادروخرب يا  هژیو  مارتحا  تمرح و  زا  مالسلا  هیلع  ماما  مه  رظن  نیا  زا  .دنراد  دنتشاد و  ار  ینامیا  نینچ  هب  ندیسر  يوزرآ  ناگرزب 
دندرکن و تیاعر  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  میرح  مه  تهج  نیا  زا  شناوریپ  هیلع و  هللا  هنعلدیزی  زاب  هنافسأتم  هک  .دوب  دهاوخ  هدوب و 

.دندرک شتمرح  کته 

ِدَقَف اُوبَـسَتْکا  اَم  ِْریَِغب  ِتاـنِمْؤُْملا  َنینِمْؤُْملا َو  َنوُذُْؤی  َنیذَّلا  َو  : } دـیامرف یم  نینچ  نمؤم  هدـنب  تمظع  اـب  هطبار  رد  لـجوّزع  دـنوادخ 
ناتهب و راب  دنهد ، یم  رازآ  دنا ، هدادـن  ماجنا  هک  يراک  رطاخب  ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  هک  نانآ  و   » (2){ ًانیبُم ًاْمثِإ  ًاناتُْهب َو  اُولَمَتْحا 

(3)« ِیناَذآ ْدَقَف  ًانِمُْؤم  يَذآ  ْنَم  : » دنیامرف یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دنا .» هدیشک  شود  هب  ار  يراکشآ  هانگ 

يَذآ ْنَم  یِّنِم  ٍبْرَِحب  ْنَذْأَِیل  لجَوَّزَع  ُهَّللا  َلاَق  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا .) هداد  رازآ  ارم  درازایب ، ار  ینمؤم  سک  ره  )
هب دنت  یهاگن  ناسنا  رگا  یتح  هداد .) گنج  مالعا  نم  اب  درازایب ، ارم  نمؤم  هدنب  هک  ره  دـیامرف : لجوّزع  ادـخ   ) (4)« َنِمْؤُْملا َيِْدبَع 

: دندومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  .تسین  رود  دنوادخ  تازاجم  زا  دناسرتب ، ار  وا  شدنت  هاگن  اب  دنک و  ینمؤم 
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(1)« ُهُّلِظ اَّلِإ  َّلِظ  َال  َمْوَی  لجوّزع  ُهَّللا  ُهَفاَخَأ  اَِهب  ُهَفیُِخِیل  ًهَرْظَن  ٍنِمُْؤم  َیلِإ  َرَظَن  ْنَم  »

و دناسرتب .) ار  وا  تسین ، يا  هیاس  وا  هیاس  زج  هک  يزور  رد  لجوّزع  ادخ  دـناسرتب ، نادـب  ار  وا  هک  دزادـنا  يرظن  ینمؤم  هب  هک  ره  )
(2)« ِْهیَلَع ْرَجُْؤی  َْمل  ُهَتَراَّفَک َو  َِکلَذ  ْنُکَی  َْمل  اَْینُّدلا  ُهاَطْعَأ  َُّمث  ًانِمُْؤم  َنَزْحَأ  ْنَم  : » دندومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زین 

مرکا لوسر  دنیبن .) یشاداپ  نآ  ربارب  رد  دوشن و  هدوشخب  شهانگ  دهدب  وا  هب  ار  ایند  سپس  دزاس و  كانهودنا  ار  ینمؤم  سک  ره  )
ُنِمْؤُْمَلل ِهَّللا  ِهَّللا َو  یَلَع  َکَتَمْرُح  َمَظْعَأ  َکَمَظْعَأ َو  اَم  ِْتیَْبلِاب  ًاـبَحْرَم  : » دـندومرف دـندرک و  هاـگن  هبعک  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(3)« ءْوَّسلا َّنَظ  ِِهب  َّنَُظی  ْنَأ  ُهَمَد َو  َُهلاَم َو  ًهَثاََلث  ِنِمْؤُْملا  َنِم  ًهَدِحاَو َو  َْکنِم  َمَّرَح  َهَّللا  َّنَِأل  َْکنِم  ًهَمْرُح  ُمَظْعَأ 

وت زا  نمؤم  تمرح  دـنگوس  دـنوادخ  هب  يراد ، راـبتعا  جرا و  دـنوادخ  دزن  رد  یتـسه و  گرزب  هزادـنا  هچ  هبعک  يا  وـت  هب  اـبحرم  )
نظ ءوس  شناج و  شلاـم ، هدومن ، مارح  ار  زیچ  هس  نمؤم  زا  هک  یتروص  رد  هدرک  مارح  زیچ  کـی  زا  ار  وت  دـنوادخ  تسا ، رتگرزب 

َّبَحَأ ًاْقلَخ  یِْقلَخ  ْنِم  ُْتقَلَخ  اَم  ِیلاَلَج  ِیتَّزِع َو  ُلوُقَی َو  ُهُؤاَنَث  َّلَـج  َهَّللا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  دـندومرف ، زین  و  وا .) هب  تبـسن 
تیاور رد  و  ما .) هدیرفاین  دوخ  نمؤم  هدنب  زا  رت  بوبحم  یقولخم  چـیه  نم  دـنگوس  ملالج  تّزع و  هب   ) (4)« ِنِمْؤُْملا َيِْدبَع  ْنِم  ََّیلِإ 

ادـخ دزن  نمؤم   ) (5)« نِیبَّرَقُْملا ِهَِکئـالَملا  َنِم  هللا  یلع  ُمَرْکأ  ُنِمؤُـملا  : » دـندومرف ملـسو  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  يرگید 
(. تسوا بّرقم  ناگتشرف  زا  رت  یمارگ 

(6){ َنینِمْؤُْمِلل ِِهلوُسَِرل َو  ُهَّزِْعلا َو  ِهَِّلل  َو  : } دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  اذل 

رگا هک ، تسا  زیزع  دـنوادخ  دزن  نمؤم  ردـق  نآ  تسا .» ناـنمؤم  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  وا  لوسر  ادـخ و  صوصخم  تّزع  »
رازه هن  هزادنا  هب  وا  شالت  یعس و  نیمه  دسرن ، شتجاح  هب  نمؤم  هکنیا  ول  ینمؤم و  تجاح  يارب  دنک ، شالت  یعـس و  طقف  یـسک 

: دندومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دناسر ، یم  ار  نمؤم  تّزع  تمظع و  نیا  .دوش  یم  بوسحم  وا  يارب  تدابع  لاس 
ُهَراَهَن ًاِمئاَص  ٍهَنَس  ِفَالآ  َهَعِْست  َهَّللا  َدَبَع  اَمَّنَأَکَف  ِنِمْؤُْملا  ِهیِخَأ  ِهَجاَح  ِیف  یَعَس  ْنَم  »
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(1)« ُهَْلَیل ًاِمئاَق 

بـش هدوب و  راد  هزور  ار  همه  هک  هدرک  تدابع  لاس  رازه  هن  ار  ادـخ  هک  تسنانچ  دـشوکب ، شنمؤم  ردارب  تجاح  هراب  رد  هک  ره  )
َُهل َعَفَر  ٍتاَنَسَح َو  َرْـشَع  َُهل  لجوّزع  ُهَّللا  َبَتَک  ِنِمْؤُْملا  ِهیِخَأ  ِهَجاَح  ِیف  یَـشَم  ْنَم  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زین  و  راد .) هدنز 

(2)« ٍتاَعاَفَش َرْشَع  ُهاَطْعَأ  ٍتاَئِّیَس َو  َرْشَع  ُْهنَع  َّطَح  ٍتاَجَرَد َو  َرْشَع 

دزیرب و  هجرد ، هد  وا  زا  درب  الاب  هنـسح و  هد  وا  يارب  لجوّزع  دنوادخ  دـسیونب ، شنمؤم  ردارب  تجاح  ماجنا  يارب  دور ، هار  هک  ره  )
یم ایند  زا  هک  ینمؤم  دنک  یم  زورآ  نیمز  يور  كاخ  هک  دراد  ماقم  ردقنآ  نمؤم  دریذپب .) وا  زا  ار  رفن  هد  تعافش  هانگ و  هد  وا  زا 

ٌهَعُْقب اْهنم  َْسیَلف  ِِهتْوَِمل  ُِرباَقملا  ِتلَّمَجَت  َتام  اذإ  َنِمْؤُملا  ّنإ  : » دندومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  .دوش  نفد  وا  رد  دور ،
كاـخ زا  يا  هعطق  چـیه  دـنوش و  یم  نـشور  اـبیز و  وا  گرم  زا  اـهروگ  دریمب  نمؤـم  نوـچ   ) (3)« اهِیف َنَفْدـُی  ْنأ  یَّنَمَتَت  َیِهَو  ـَّالإ 

(. دوش نفد  اج  نآ  رد  وا  دنک  یم  وزرآ  هک  نیا  رگم  تسین  ناتسروگ 

اهیف َو ًادـِلاخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤازَجَف  ًادِّمَعَتُم  ًاـنِمُْؤم  ْلـُتْقَی  ْنَم  َو  : } دـیامرف یم  دـنوادخ  دـناسرب ، لـتق  هب  ار  ینمؤم  هک  یـسک  لاـح  هب  ياو  و 
(4){ ًامیظَع ًاباذَع  َُهل  َّدَعَأ  ُهَنََعل َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  َبِضَغ 

وا رب  دنوادخ  دنام و  یم  نآ  رد  هنادواج  هک  یلاح  رد  تسا  خزود  وا  ِتازاجم  دناسرب ، لتق  هب  دمع  يور  زا  ار  ینمؤم  سک ، ره  «و 
هراشا بلطم  دنچ  هب  هیآ  نیا  رد  تسا .» هتخاس  هدامآ  وا  يارب  یمیظع  باذـع  دزاس و  یم  رود  شتمحر  زا  ار  وا  دـنک و  یم  بضغ 

دوخ هک  یمیظع  باذـع  .ادـخ 5  نعل  .ادـخ 4  بضغ  .منهج 3  رد  يدـبا  لوـخد  .تسا 2  مـنهج  نمؤـم  لـتق  رفیک   1 تسا : هدـش 
.تسا ربخ  اب  نآ  زا  دنوادخ 

تماما تهج  زا  - 3

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  .تشاد  ار  تماما  بصنم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادخ و  يوس  زا  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
(5)« اَدَعَق ْوَأ  اّماَق  ِناماما  ِناَذَه  َياَْنبا  : » دندومرف ملسو 

امهیلع اضرلا  یـسوم  نب  یلع  .دننک  مایق  هچ  دـننک ، حلـص  هچ  ینعی  دننیـشنب .) هچ  دـنزیخرب و  هچ  دنتـسه ، ماما  نم  دـنزرف  ود  نیا  )
ِهِْقلَخ َو ِیف  ِهَّللا  ُنیِمَأ  مامْالا  : » دندومرف مالسلا 
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ِبوـُیُْعلا ِنَع  ُأَّرَبُْـملا  ِبُونُّذـلا َو  َنِم  ُرَّهَطُْملا  ماـمْالا  ِهَّللا  ِمَرُح  ْنَع  ُّباَّذـلا  ِهَّللا َو  َیلِإ  یِعاَّدـلا  ِهِداَِـلب َو  ِیف  ُهـُتَفِیلَخ  ِهِداَـبِع َو  یَلَع  ُهـُتَّجُح 
نیما مالـسلا  هیلع  ماـما   ) (1)« نیِِرفاَْکلا ُراََوب  َنیِِقفاَـنُْملا َو  ُظـْیَغ  َنیِِملْـسُْملا َو  ُّزِع  ِنیِّدـلا َو  ُماَِـظن  ِْملِْحلاـِب  ُموُسْوَْملا  ِْملِْعلاـِب  ُصوُصْخَْملا 
يادخ يوس  هب  هدننک  توعد  شدالب و  رد  تسا  وا  هفیلخ  شناگدـنب و  رب  تسا  وا  تّجح  شقلخ و  نایم  رد  تسا  لجوّزع  يادـخ 
بویع زا  تسا و  كاپ  ناهانگ  زا  هک  تسا  یسک  مالـسلا  هیلع  ماما  .تسا  هلالج  لج  يادخ  قوقح  زا  هدننک  عافد  تسا و  لجوّزع 
كاله نیقفانم و  مشخ  نیملـسم و  تّزع  تسا و  نید  ماظن  موسوم ، يرابدرب  ملح و  هب  تسا و  صوصخم  شناد  هب  تسا ، راـنک  رب 

(. رافک

هب دندرک  حیرصت  ریدغ  هبطخ  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  .دوب  عمج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رد  اه  یگژیو  نیا  مامت 
تماما رب  هدش  لالدتسا  هک  دیوگ : یم  بوشآ  رهش  نبا  ملـسو .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  راهطا  همئا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ِتماما 

مهیلع ماما  هدزاود  تماما  رب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ّیبن  هلیـسوب  ینـس  هعیـش و  قیرط  ود  ره  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
ود نآ  نامز  رد  و  دـندرک ، تماما  ياعدا  دـندمآ و  هک  تسا  نیا  مالـسلا  اـمهیلع  نینـسح  تماـما  رب  لـیلد  دـنا : هتفگ  زین  مالـسلا . 
هک دیآ ، یم  مزال  سپ  تسا ، تباث  ناشرفک  هکلب  ناشقسف و  مه  اهنآ  هک  دتشادن ، ییاعدا  نینچ  دیزی  هیواعم و  زج  یـسک  راوگرزب 

امهیلع نینسح  تماما  رب  اریز  تسا ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  عامجا  رگید  لیلد  .دشاب و  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  نآ  زا  تماما 
.(2) تسا تّجح  ناشیا  عامجا  دنراد و  عامجا  مالسلا 

هللا یلـص  ِهِرُمُع  ُرِخآ  َیِه  ِعاَدَْولا َو  ِهَّجَح  ِیف  َلَْزنَأ  َو  : » دـندومرف مالـسلا  امهیلع  اضر  یـسوم  نب  یلع  درادـن ، انعم  تماما  نودـب  نید 
(3){ ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  ِیتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنیِد َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا   } ملسو هلآ  هیلع و 

(4)« ِنیِّدلا ِماَمَت  ْنِم  ِهمامْالا  ُْرمَأ  َو 

لماک امـش  يارب  ار  نید  زورما  : » دومرف لزان  دـنوادخ  دوب ، ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رمع  رخآ  هک  عادولا  هجح  رفـس  رد  )
(. تسا تمعن  مامت  زا  تماما  رما  و  دشاب » امش  نید  ات  مدیدنـسپ ، امـش  يارب  ار  مالـسا  مدرک و  مامت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و 

َتاَم ْنَم  : » دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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(1)« ًهَِّیلِهاَج ًهَتیِم  َتاَم  ٌرِهاَظ  ٌّیَح  ماما  ِْهیَلَع  َْسَیل  َو 

(. تسا هدرم  تیلهاج  گرم  هب  راکشآ ، هدنز و  ماما  نتشاد  نودب  دریمب ، هک  ره  )

دهاوخ مه  هب  یتسه  ماظن  دش و  دهاوخ  هتخیر  ورف  مه  رد  نیمز  دشابن ، مدرم  نیب  رد  ماما  رگا  هک  دراد  ّتیمها  ردقنآ  تماما  هلئسم 
(2)« ْتَخاََسل ماما  ِْریَِغب  ُضْرَْألا  ِتَیَِقب  َْول  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دروخ 

دشاب وا  میلست  عیطم و  دیاب  ناسنا  دراد ، یماقم  نینچ  ماما  هک  لاح  تخیر .) یم  ورف  مهرد  نیقی  هب  دنام ، یم  ماما  نودب  نیمز  رگا  )
ماما هچنانچ  تسین ، هتفریذـپ  يرذـع  چـیه  شلباقم  رد  و  تسا ، بجاو  ماما  زا  تعاطا  هک  ارچ  دـگنج ، هب  شیوخ  ماـما  اـب  هکنیا  هن 

(3)« ِِهَتلاَهَِجب ُساَّنلا  ُرَذُْعی  َال  ْنَِمب  َنوُّمَتْأََتل  ْمُکَّنِإ  اَنَتَعاَط َو  ُهَّللا  َضَرَف  ْدَق  ٌمْوَق  ُنَْحن  : » دندومرف مالسلا  هیلع  قداص 

نتخانشن رد  مدرم  نیقی  هب  هک  دینک ، یم  ادتقا  یـسک  هب  امـش  تسا ، هدرک  بجاو  ار  ام  زا  يربنامرف  دنوادخ  هک  یهورگ  نآ  مییام  )
(. دنتسین روذعم  وا 

نمؤم هک  نیا  تهج  زا  مه  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هّیرذ  هک  نیا  تهج  زا  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نیارباـنب 
هللا هنعلشناوریپ  دیزی و  هنافـسأتم  ّیلو  دندوب ، رادروخرب  يا  هژیو  رایـسب  مارتحا  تمرح و  زا  دندوب ، نیملـسم  ياوشیپ  ماما و  یعقاو و 

مالـسلا و هیلع  ترـضح  میرح  ظفح  يارب  تهج  هس  نیا  زا  مادک  ره  هکنیا  اب  دندرکن ، تیاعر  ار  مادک  چیه  تمرح  میرح و  مهیلع 
یم ماجنا  دیابن  هک  ار  ییاهراک  نآ  دندرک  تفرگن و  ار  نایدیزی  دیزی و  ملظ  يولج  زاب  دوب ، یفاک  ترضح  قوقح  هب  زواجت  مدع 

ترـضح هک  دـنک ، یم  لقن  سواـط  نب  دیـس  .درک   h همطاـف شرداـم  هب  ار  اـه  یتـمرح  یب  نیا  تیاکـش   h هنیکس ترـضح  .دنداد 
: تفگ نآ  نایاپ  رد  درک و  لقن  ار  ینالوط  یباوخ  مدید و  یباوخ  تشذگ ، قشمد  رد  ام  تماقا  زا  زور  راهچ  نوچ  دومرف :  h هنیکس

رتخد  h همطاف وا  دـنتفگ : تسیک ؟ نز  نیا  مدیـسرپ : تسا ، هدراذگرـس  يور  ار  دوخ  ياه  تسد  هتـسشن و  یجدوه  رد  ینز  مدـید 
هدش هدراو  ام  هب  هک  ار  ییاه  متـس  مور و  یم  وا  دزن  مسق  ادـخ  هب  متفگ : .تسا  وت  ردـپ  ردام  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم 

اوُدََّدب َو ْهاُّما  اَی  : » متفگ متسیرگ و  مداتسیا و  شربارب  رد  و  مدیسر ، وا  هب  ات  متفر  وا  يوس  هب  باتـش  اب  سپـس  .میوگ  یم  وا  هب  تسا ،
راکنا ار  ام  ّقح  ادخ  هب  مردام  « ) اَنَابَأ مالسلا  هیلع  َْنیَسُْحلا  ِهَّللا  اُولَتَق َو  ْهاّما  اَی  اَنَمیِرَح  ِهَّللا  اوُحاَبَتْسا َو  ْهاّما  اَی  اَنَلْمَش  ِهَّللا 
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(. دنتشک ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مردپ  ادخ  هب  مردام  دنتسناد ، حابم  دوخ  رب  ار  ام  میرح  مردام ، دندیـشاپ ، مه  زا  ار  ام  عمج  دندرک و 
ِیُنقِراَُفی َال  مالـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِکِیبَأ  ُصیِمَق  اَذَه  ِیْبلَق  َطاَِین  ِْتعَطَق  ْدَقَف  ُهَْنیَکُـس  اَی  ِکَتْوَص  یِّفُک  ِیل  َْتلاَقَف  : » تشاد هضرع  سپس 

تقاط وگن  هکنیا  زا  هیانک   ) يدنازوس ار  مرگج  یتسـسگ ، ار  ملد  دـنب  دـنبورف ، مد  دومرف : نم  هب   h ارهز همطاـف  « ) ِِهب َهَّللا  یَْقلَأ  یَّتَح 
.(1)( منک تاقالم  ار  ادخ  ات  دوشن  ادج  نم  زا  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  تردپ  نهاریپ  نیا  مرادن ،)

َْمل ْنَم  ُهاَْـینُد َو  ِِهنیِد َو  َْرمَأ  َُهل  ُهَّللا  َظـِفَح  َّنُـهَظِفَح  ْنَـم  ثـالث  ٍتاَـمُرُح  ِهَِّلل  َّنِإ  : » دـندومرف ملـسو  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر 
، دنک ظفح  ار  اهنآ  سک  ره  تسا  تمرح  هس  ياراد  ادخ   ) (2)« ِیتَْرتِع َهَمْرُح  ِیتَمْرُح َو  ِماَلْسِْإلا َو  َهَمْرُح  ًاْئیَش  ُهَّللا  ِظَفْحَی  َْمل  َّنُهْظَفْحَی 
مالـسا و تمرح  .دـنک  یمن ظفح  وا  يارب  يزیچ  دـنوادخ  دـنکن  ظـفح  سک  ره  دـنک و  یم  ظـفح  ار  شیاـیند  نید و  رما  دـنوادخ 
هن ار و  مالـسا  تمرح  هن  دـندرکن ، تیاـعر  ار  مادـکچیه  تمرح  مهیلع  هللا  هتنعلـشناوریپ  دـیزی و  مترتـع .) تمرح  مدوـخ و  تمرح 

: دندوب اه  ناسنا  نیرترورش  زا  اهنآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شیامرف  هب  .ار  شا  هّیرذ  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تمرح 
(3)« َهَمْرُْحلا یَعْرَی  َال  َهَمْعِّنلا َو  ُرُکْشَی  َال  ْنَم  ِساَّنلا  ُّرَش  »

دناد و ماجنا  ار  تیالو  تمعن  رکش  هن  اهنآ  دنکن .) تیاعر  ار  اه  تمرح  درواین و  ياجب  تمعن  رکش  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدب  )
.دندرک ار  تمرح  تیاعر  هن 
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« ًامیِلَأ ًاباَذَع  ْمُهْبِّذَع  اًلیِبَو َو  ًانْعَل  ْمُهْنَعْلاَف  َّمُهَّللا  : » مجنپ تسیب و  زارف  - 25

(. كاندرد یباذع  هب  نک  باذع  نیگنس و  تخس و  یتنعل  هب  نک  نعل  ار  نانآ  ایادخ  )

رد هچ  لاـح  تسا ، یهلا  قیفوت  تمحر و  زا  يرود  حالطـصا  رد  تسا و  ندـش  هدـنار  ریخ و  زا  ندـش  رود  ینعم  هب  تغل  رد  نعل » »
تسا ینیگنس  یتخـس و  ینعم  هب  لابو »  » زا ًالیبَو »  » .تساه و نیرفن نیرتدب  زا  نعل »  » اذل تمایق ، رد  هچ  خزود و  رد  هچ  دشاب و  ایند 
تمایق رد  هک  ارچ  دشاب ، مه  كاندرد  میلا و  هکنیا  هب  دـسرب  هچ  تسا ، تخـس  یهلا  باذـع  دوخ  .تسا  كاندرد  ینعم  هب  میلا »  » و

، اهنآ يارب  و   » (1){ ٌنیهُم ٌباذَع  ْمَُهل  َو  : } دیامرف یم  دـنوادخ  هچنانچ  تسا ، هدـش  ایهم  ناراکهنگ  نیمرجم و  يارب  اه  باذـع عاونا 
ٌباذَـع ْمَُهل  َو  !«. } تسا یکاـندرد  تازاـجم  اـهنآ ، يارب  و   » (2){ ٌمیلَأ ٌباذَـع  ْمَُهل  َو  !«. } تسا هدـش  هدامآ  يا  هدـننکراوخ  باذـع 

(5){ َرَبْکَْألا َباذَْعلا  ُهَّللا  ُُهبِّذَُعیَف  «. } دنراد يدیدش  رفیک   » (4){ ٌدیدَش ٌباذَع  ْمَُهل  !«. } تسا یگرزب  تازاجم  اهنآ  يارب  و   » (3){ ٌمیظَع
ُلوُقَن َو  «. } تسا رادـیاپ  یتازاجم  اهنآ  يارب  و   » (6){ ٌمیقُم ٌباذَع  ْمَُهل  َو  !«. } دنک یم  تازاجم  گرزب  باذـع  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  »

اه باذع عاونا  تمایق  رد  نیاربانب  ناتیاهراک .»! ربارب  رد  ار  نازوس  باذـع  دیـشچب  مییوگ : یم  اهنآ  هب  و   » (7){ ِقیرَْحلا َباذَع  اُوقوُذ 
.دراد دوجو 

نوچ دهاوخ ، یم  ار  اه  باذع نیرت  تخس  مالسلا  هیلع  ترضح  نیلتاق  يارب  دنوادخ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز 
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تقیقح رد  دشاب ، یگشیمه  میظع و  دیدش و  یمسج و  یحور و  باذع  لماش  هک  دوش ، یم  بوسحم  میلا  باذع  یتقو  میلا  باذع 
.دشاب یم  لیبو » نعل   » دیکأت میلا  باذع  تساوخرد  عقاو  رد  .دهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نیلتاق  يارب  ار  اه  باذـع عاونا  رئاز 

اجنآ تسا ، هدومن  میلعت  ام  هب  شباتک  رد  دنوادخ  دوخ  هک  تسا  ینیرفن  نعل  .دوب  ناطیـش  تفرگ ، رارق  نعل  دروم  هک  یـسک  نّیلوا 
یَلَع ِهَّللا  ُهَـنَْعل  ـالَأ  : } تـسا هدوـمرف  زین  و  تـسا » هدرک  نـعل  ار  نارفاـک  دـنوادخ   » (1){ َنیِرفاـْکلا َنََعل  َهَّللا  َّنِإ  : } تسا هدوـمرف  هـک 

(2){ َنیِملاَّظلا

ّتیذا نآ  قیداصم  هلمج  زا  هک  تسا  هدش  نایب  تایاور  نآرق و  رد  نیملاظ  قیداصم  تسا .»! ناملاظ  رب  ادخ  تنعل  هک  دیـشاب  هاگآ  »
ُمُهَنََعل َُهلوُسَر  َهَّللا َو  َنوُذُْؤی  َنیذَّلا  َّنِإ  : } تسا هدومرف  دنوادخ  هچنانچ  دشاب ، یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  ناگدننک 

دوخ تمحر  زا  ار  نانآ  دنوادخ  دـنهد ، یم  رازآ  ار  شربمایپ  ادـخ و  هک  اهنآ   » (3){ ًانیهُم ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  ِهَرِخْآلا َو  اْینُّدـلا َو  ِیف  ُهَّللا 
ادخ هب  هک  یناسک  هفیرـش  هیآ  نیا  قبط  سپ  تسا .» هدرک  هدامآ  يا  هدننکراوخ  باذـع  اهنآ  يارب  و  هتخاس ، رود  ترخآ  ایند و  رد 

هیلع و هللا  یلص  تیب  لها  هب  ّتیذا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دنتسه و  نعل  قحتسم  دننک ، دراو  یتّیذا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شلوسر  و 
نیرفن نعل و  دروـم  مالـسلا  هیلع  ماـما  نانمـشد  همه  اذـل  دـشاب ، یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هب  ّتیذا  ملـسو ،  هلآ 
ِینَظِفَح ْنَمَف  ِیتَّیِّرُذ ، ِیتَْرتِع َو  ِیف  ِینوُظَفْحا  : » دندومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دیوگ ، باطخلا  نب  رمع  .دنتـسه 

(4)« ًاثاََلث .ْمِهِیف  ِیناَذآ  ْنَم  یَلَع  ِهَّللا  ُهَنَْعل  َالَأ  ُهَّللا ، ُهَظِفَح  ْمِهِیف 

ادخ تنعل  دینادب  دنک و  ظفح  ار  وا  ادخ  درادـب ، ظفح  نانآ  رد  ارم  تمرح  سک  ره  دـینک ، ظفح  ما  هّیرذ  ترتع و  رد  ارم  تمرح  )
هب مه  ناگدـنرپ  تاـناویح و  یتـح  و  دـندرک .) رارکت  هبترم  هس  ار  نیا  .دـیامن  ّتیذا  رازآ و  ناـنآ  دروم  رد  ارم  هک  تسا ، یـسک  رب 

ناشیا هک  دنا ، هدرک  تیاور  ناشدج  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  .دننک  یم  نعل  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تیب  لها  نیلتاق  نیملاظ و 
یِضِْغبُم ُهَّللا  َنََعل  اَهُحِیبْسَت  ِحِیبْسَّتلا َو  ُهَرِیثَک  اَهَّنِإَف  اَِهب  َنُوبَْعلَی  َناَْیبِّصلا  ُهوُطُْعت  َال  ُهوُّبُسَت َو  َال  َهَُرْبنُْقلا َو  اُولُکْأَت  َال  : » دندومرف
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(1)  « مالسلا مهیلع  ٍدَّمَُحم  ِلآ 

(2) هربنق )

حیبست دیوگ و  یم  حیبست  رایسب  ناویح  نیا  هک  ارچ  دننک  يزاب  نآ  اب  ات  دیهدن  اه  هچب  تسد  هب  دیهدن و  مانـشد  ار  وا  دیروخن و  ار 
(. دنک تنعل  ار  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  نیضبغم  ادخ  تسا : نیا  وا 

ماـما هچناـنچ  .تسا  هداد  ار  مالـسلا  مهیلع  شتیب  لـها  نیملاـظ  هب  نعل  روتـسد  ناـگمه  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
اَِنتَرُْصن ْنَع  َفُعَض  ْنَم  َلاَق  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  قداص 

(3)« اَنَءاَدْعَأ ِِهتاَلَص  ِیف  َنَعَلَف  ِْتیَْبلا  َلْهَأ 

تیب لها  ام  يرای  زا  سک  ره  دومرف : هک  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  شّدـج  زا  شردـپ  زا  درک  ثیدـح  ارم  مردـپ  )
ُّلُک ُهَّللا َو  ُمُهَنََعل  ٌهَّتِـس  : » دندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـنک .) نیرفن  ار  ام  نانمـشد  شزامن  رد  سپ  تسا  ناوتان 

ِتوُرَبَْجلِاب ُطِّلَـسَتُْملا  ُهَّللا َو  َمَّرَح  اَم  ِیتَْرتِع  ْنِم  ُّلِحَتْـسُْملا  یتّنـِسل َو  ُكِراَّتلا  ِهَّللا َو  ِرَدَِقب  ُبِّذَکُْملا  ِهَّللا َو  ِباَتِک  ِیف  ُدـِئاَّزلا  ٍباَُجم  ٍِّیبَن 
(4)« َهل ُّلِحَتْسُْملا  َنیِِملْسُْملا  ْیَِفب ِء  ُِرثْأَتْسُْملا  ُهَّللا َو  ُهَّلَذَأ  ْنَم  َّزُِعی  ُهَّللا َو  ُهَّزَعَأ  ْنَم  َّلُِذِیل 

.دنک 2 هفاضا  نآرق  هب  يزیچ  هک  یـسک   1 دنا : هدرک  تنعل  ار  نانآ  يا  هوعدلا  باجتسم  ربمغیپ  ره  ادخ و  هک  دنتـسه  هفیاط  شـش  )
ادـخ هک  ارم  ترتع  تمرح  كرت  هک  یـسک  .دنک 4  كرت  ارم  ّتنس  هک  یـصخش  .دیامن 3  بیذکت  ار  ادخ  ردـق  اضق و  هک  یـسک 

.دنادب لالح  هتسناد  مزال 

لیلذ ادخ  هک  ار  یسک  دنادرگ و  فیعض  لیلذ و  تسا ، هدینادرگ  شزیزع  ادخ  هک  ار  یسک  ات  دنک ، ادیپ  هطلس  روز  اب  هک  یـسک   5
(. دنادب لالح  دوخ  يارب  دنک و  بحاصت  ار  ناناملسم  تمینغ  هک  یسک  .دنک 6  دنمتردق  زیزع و  هدومن 

(5) یبعار رتوبک  : » دومرف هک  دنک ، یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس 

تنعل ار  وا  لـتاق  دـنوادخ  دـنک و  یم  تنعل  ار  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نـب  نیـسح  نـالتاق  هدـنرپ ، نـیا  اریز  دـیریگب  دوـخ  لزاـنم  رد 
لیلخ میهاربا  ترضح  دومن  نعل  ار  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  لتاق  هک  یسک  نیلّوا  : » تسا هدش  لقن  . (6)« دنک
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هک دـندومرف  رما  زین  ناشنادـنزرف  هب  دومن و  نعل  ار  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  لتاق  بانج  نآ  دوب ، مالـسلا  هیلع  نمحرلا 
درک و نعل  ار  بانج  نآ  لتاق  مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  ترـضح  سپـس  نآ و  رب  تفرگ  نامیپ  دهع و  اهنآ  زا  دنیامن و  نینچ 

دومن رما  لیئارسا  ینب  هب  هدرک و  نعل  ار  ترـضح  نآ  لتاق  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  ناشیا  زا  سپ  تخاس  رومأم  نآ  هب  ار  شتّما 
يا هک  دوب  نیا  ترـضح  نآ  راتفگ  نیرتشیب  دومن و  تردابم  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  سپـس  دننک و  نعل  زین  ناشیا  هک 

ار وا  ادابم  دیدومن  كرد  ار  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نامز  رگا  دینک و  تنعل  ار  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  لتاق  لیئارـسا  ینب 
يور گنج  هب  هک  تسا ، ءایبنا  اب  دیهش  نوچمه  دوش  دیهـش  بانج  نآ  اب  هک  یـسک  اریز  دیوشن  رـضاح  شباکر  رد  هدراذگ و  اهنت 
اجنآ رد  هدرک و  ترایز  ار  البرک  هک  نیا  رگم  دوبن  يربمایپ  چـیه  منک و  یم  رظن  وا  هعقب  هب  نم  ایوگ  دـنک ، یمن  تشپ  دروآ و  یم 

.(1)« دوش یم  نفد  ینارون  نشور و  هام  وت  رد  یتسه  ریخلاریثک  هعقب  وت  هتفگ : نینچ  هدومن و  فقوت 

(2){ مُکَءامِد َنوُکِفْسَت  ْمُکَقاثیم ال  انْذَخَأ  ْذِإ  َو   } هیآ هک  یماگنه  هدش  لقن  زین 

نیا : » دندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دش ، لزان  دیزیرن .» ار  مه  نوخ  هک  میتفرگ  نامیپ  امـش  زا  هک  ار  یماگنه  «و 
دیهـش ار  ادخ  ءایلوا  دـندومن ، بیذـکت  ار  ادـخ  ناربمایپ  دنتـسکش ، ار  ادـخ  نامیپ  دـهع و  هک  دـش  لزان  ینایدوهی  نآ  نأش  رد  هیآ 

نآ هب  هیبش  هک  تما  نیا  نایدوهی  زا  ار  امـش  دـیهاوخ : یم  اـیآ  دومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  سپـس  .دـندرک 
دوخ هک  دنشاب ، یم  نم  تّما  زا  یهورگ  دومرف : ملسو !  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ای  يرآ  دنتفگ : منک ؟ هاگآ  دنتسه  نایدوهی 

تعیرش و دنناسر ، یم  لتق  هب  ارم  لسن  نیرت  هزیکاپ  دننک ، یم  دیهش  ارم  هّیرذ  نیرت  تلیضف  اب  کلذ ، عم  دنناد و  یم  نم  تّما  زا  ار 
ییحی ایرکز و  دوهی ، ناگتـشذگ  هک  روط  نامه  دـنیامن ، یم  دیهـش  ارم  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  دـنهد ، یم  رییغت  ارم  ّتنس 
نینـسح نیلتاـق  درک ، تنعل  ار   c ییحی ایرکز و  ترـضح  ناگدنـشک  ادـخ  هک  روط  نامه  دیـشاب ! هاگآ  دنتـشک !! ار  مالـسلا  امهیلع 

هتشاد تسود  ار  نانآ  هک  يدارفا  نآ  اب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  نیلتاق  ادخ  دیـشاب ؛ هاگآ  ...دومن  دهاوخ  تنعل  زین  ار  مالـسلا  امهیلع 
.(3)« تسا هدرک  تنعل  دنیامن  يراددوخ  نانآ  رب  نعل  زا  هّیقت  نودب  هک  يدارفا  و  دنشاب ، ناشیا  روای  دنشاب و 
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اروشاع ترایز  رد  تسا و  ناشنانمشد  رب  نعل  هلئسم  هدش ، رکذ  هک  یّمهم  تاعوضوم  هلمج  زا  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ترایز  رد 
مالـسلا مهیلع  تیب  لـها  بتکم  رد  تاولـص  رب  نعل  یتـح  .تسا  نعل  ّتیمها  رگناـیب  دوخ  نیا  هک  تسا  هدـمآ  مالـس  زا  رتـشیب  نعل 
هبعکلاب ُفوُطَی  ناک  نینمؤملاریما  ْنَأ  : » هدومن لقن  هعیـشلا  لئاسو  بحاص  یلماع  رح  خیـش  زا  يدـنرم  نسحلاوبا  خیـش  .دراد  يرترب 

هیلع نینمؤملاریما  اَی  َلاَقَف  ِْهیَلَع  ْمِّلَُـسی  َْمل  اًِیناَث َو  ِِهب  َّرَم  ِْهیَلَع َو  َمَّلَـسَف  ِِهلآ  ٌدَّمَُحم َو  ٌِّیلَع  یِّلَُـصی  َوُه  هبعکلا َو  ِراَتْـسَِأب  ًاقِّلَعَتُم  اًـلُجَر  ُْيأَرَف 
ٌدَّمَُحم َو َّیَلَع  ِهاَلَّصلا  ْنِم  ِماَلَّسلا َو  ُّدَر  ٍماَلْسإ َو  ْنِم  ُلَْضفَأ  َوُه  ِنْعَّللا َو  ْنَع  کلغشا  ْنَأ  ُْتفِخ  َلاَقَف  ِهَّرَْملا  ِهِذَه  َّیَلَع  ْمِّلَُست  َْمل  َْمل  مالسلا 

هبعک هناخ  هدرپ  يدرم  دندید  هک  دندوب  هبعک  فاوط  لاح  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما   ) (1)  « ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِلآ 
، دندید ار  وا  ترضح  مود  هعفد  .دندومن  مالس  وا  رب  ترضح  .دتسرف  یم  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  هتفرگ و  ار 
: دوـمرف ترـضح  يدوـمنن ؟ مالـس  نم  هب  راـب  نـیا  ارچ  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  اـی  درک ، ضرع  درم  نآ  و  دـندرکن ، مالـس  ّیلو 

دمحم لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  ندرک و  مالـس  مالـس و  زا  نعل  هک  ارچ  مراد ، زاب  یتفگ  یم  راـب  نیا  هک  نعل  رکذ  زا  ارت  متـساوخن 
(. تسا رتالاب  مالسلا  مهیلع 

تنک ِْنیَـصیِمَْقلا  ٌدَـحَأ  طیخا  تنک  اَم  َدـْنِع  َلاَق  ِقِداَّصلا َو  ِماَمِْإلا  ََّیلِإ  ِْنیَـصیِمَِقب  ٍطاَّیَخ  ٌلُجَر  َءاَـج  : » تسا هدـمآ  يرگید  تیاور  رد 
َراَتْخاَف ُهُراَتْخَت  ِْنیَصیِمَْقلا  ُّيَأَف  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  ِءاَدْعَأ  َنََعل  تنک َأ  ِرَخْآلا  ِصیِمَْقلا  طیخا  اَم  ُْهنَع  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٌدَّمَُحم َو  ٌِّیلَع  ِیلْـصَأ 

(2)« رثکا َصیِمَْقلا  اَذَه  ُّبِحُأ  یِّنِإ  َلاَقَف  ْمِِهئاَدْعَأ  ُنَْعلَی  ِِهتَطاَیِخ  َْدنِع  ِطاَّیَْخلا  ناک  يِذَّلا  ِصیِمَْقلا  ِقِداَّصلا  ِماَمِْإلا 

رب تاولـص  نهاریپ  ود  نیا  زا  یکی  نتخود  ماـگنه  نم  درک : ضرع  دروآ و  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دزن  نهاریپ  ود  یطاـیخ  درم  )
هللا یلص  دّمحم  لآ  دّمحم و  نانمـشد  رب  نعل  رب  يرگید  نتخود  ماگنه  مداتـسرف و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  لآ  دّمحم و 

باختنا دوب  هدش  هتخود  نعل  رکذ  اب  هک  ار  نهاریپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دینک ؟ یم  رایتخا  ار  کی  مادک  امش  ملـسو ،  هلآ  هیلع و 
(. مراد تسود  رتشیب  ار  نهاریپ  نیا  نم  دومرف : هدومن و 

ناشیا هک  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  شّدج  زا  شردپ  زا  مردپ  ارم  دومرف  تیاور  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ِكاَْلمَْألا َعیِمَج  ُهَتْوَص  ُهَّللا  َغََّلب  اَنَءاَدْعَأ  ِِهتاَوَلَخ  ِیف  َنَعَلَف  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَِنتَرُْصن  ْنَع  َفُعَض  ْنَم  : » دندومرف
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يِذَّلا اَذَه  َكِْدبَع  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  اُولاَقَف  اْوَّنَث  َُّمث  ُُهنَْعلَی  ْنَم  اُونََعل  ُهوُدَعاَس َو  ًانَْعل  اَنَءاَدْعَأ  ُلُجَّرلا  اَذَـه  َنََعل  اَمَّلُکَف  ِشْرَْعلا  َیلِإ  يَرَّثلا  َنِم 
ُْتیَّلَـص ْمُکَءاَِدن َو  ُْتعِمَـس  ْمُکَءاَعُد َو  ُْتبَجَأ  ْدَق  لجوّزع  ِهَّللا  ِلَِبق  ْنِم  ُءاَدِّنلا  اَذِإَف  َلَعََفل  ُْهنِم  َرَثْکَأ  یَلَع  َرَدَق  َْول  ِهِعْـسُو َو  ِیف  اَم  َلََذب  ْدَق 

(1)« ِرایْخَْألا َْنیَفَطْصُْملا  َنِم  يِْدنِع  ُهتّلعَج  ِحاَوْرَْألا َو  ِیف  ِهِحوُر  یَلَع 

ار وا  يادـص  تخادرپ ، ام  نانمـشد  نعل  هب  شیوخ  ياهتولخ  ناهن و  رد  و  دـش ! ناوتان  زجاع و  تیب  لـهأ  اـم  يراـی  زا  هک ؛ یـسک  )
، ناگتشرف ار  وا  دومن ، یّصاخ  نعل  ار  ام  نانمشد  درم ، نیا  هک ؛ نامز  ره  و  دیناسر ! یهلا  شرع  ات  نیمز  زا  ناگتـشرف  عیمج  هب  ادخ ،
: دنتفگ دنتخادرپ و  یهلا  درم  نیا  يانث  هب  هاگنآ ؛ دندرک ! شنعل  زین  نانآ  تسا  لوغـشم  هک  ره  نعل  هب  و  دندرک ! تدـعاسم  يرای و 
، نآ زا  شیب  رگا  و  دیـشخب ! وت  هار  رد  دوب  شناکما  رد  هچنآ  هک ؛ يا  هدـنب  تسرفب ! مالـس  تاولـص و  دوخ ، هدـنب  نیا  رب  اـهلإ ! راـب 

ناتیادن و  متشاد ! تسود  ار  امش  ياعد  هک : دسر  ارف  یئادن  لجوّزع ! يادخ  بناج  زا  ماگنه ؛ نیا  رد  .داد  یم  ماجنا  تشاد ، یئاناوت 
!(. مداد رارق  ناگزیکاپ  ناگدیزگرب و  رایخأ و  زا  مدوخ  دزن  ار  وا  و  مداتسرف ! مالس  تاولص و  اهحور  رد  يو  حور  رب  و  مدینش ! ار 

دوب و لوحف  غباون  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  يارعش  زا  مظاک  خیـش  يرُزا : مظاک  خیـش  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  ارهز  ترـضح  تیانع 
ّتیحت مالـس و  زا  دـعب  درک ، یم  روبع  وا  ناکد  لباقم  هک  حبـص  هزور  همه  مظاک  خیـش  .تشاد  ناکد  یبصان  رفن  کی  وا  هلحم  رد 

یم خرـس  وا  ياه  هدید  دیـشک و  یم  هنابز  یبصان  مشخ  شتآ  هک  دورـس  یم  یتاملک  تفگ و  یم  یتالمج  بصاغ  يافلخ  هرابرد 
، دش مامت  شتقاط  دـمآ و  بل  هب  شناج  هکنیا  ات  تشادـن  توکـس  زج  يا  هراچ  ّیلو  دـش ، یم  نوخ  رپ  وا  ندرگ  ياه  گر  دـش و 

دروم ار  وا  میامن و  بیقعت  رفن  کی  لوق  هب  ار  یفورعم  نیا  هب  درم  مناوت  یمن  تفگ  یضاق  درک ، تیاکـش  هتفر  یـضاق  دزن  هب  راچان 
، دونشب ار  وا  مالک  ات  یهدب  رارق  دوخ  ناکد  سپ  رد  مراد ، نانیمطا  اهنآ  یتسار  تناما و  هب  نم  هک  رفن  ود  اب  وت  .مهد  رارق  تازاجم 

ناـنیمطا دروم  هک  رفن  ود  یبصاـن ، درم  نآ  .دـش  نیمه  رب  رارق  هرخـألاب  .میاـمن  بیقعت  ار  وا  مناوت ، یم  نوناـق  قـفاوم  نم  تقو  نآ 
باوخ رد  ار  مالسلا  هیلع  هرهاط  هقیدص  ایؤر  ملاع  رد  مظاک  خیـش  بش  نامه  رد  .درک  یفخم  دوخ  ناکد  سپ  رد  ار  دندوب  یـضاق 

هّیقت اب  فلاخم  مالک  نامه  هلاقم  هک  تسناد  دش ، رادیب  نوچ  .هدب  رییغت  ار  دوخ  نخس  ینعی  کتلاقم » ّریغ   » خیـش ای  دومرف : هک  دید 
یمرن و مامت  اب  ّتیحت  مالس و  زا  دعب  زورما  .تفگ  یم  هزور  همه  ناکد  بحاص  اب  هک  تسا 
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وت زا  میآ  یم  وـت  ناـکد  رد  نم  هزور  همه  .یهد  یمن  ار  هریل  هاـجنپ  نیا  ینک و  یم  ادرف  زورما و  دـنچ  اـت  ردارب  يا  تـفگ : یمارآ 
وت زا  ار  لوپ  ِتعاس  کی  مناوت  یم  مروایب ، راشف  وت  هب  مهاوخب  رگا  نم  .يروآیم  نم  يارب  يرذـع  کی  زور  ره  میامن و  یم  هبلاطم 

نانخـس نیا  زا  ناکد  بحاص  .مشاب  هدرک  ّتیذا  ار  وت  مهاوخ  یمن  نم  ّیلو  میاـمن ، یم  ار  وت  تیاکـش  یـضاق  دزن  مور  یم  .مریگب 
یمن ار  هزور  همه  نانخـس  ارچ  امـش  تفگ : تشادرب ، رـس  سپـس  دوب  هتفر  ورف  ینیگنـس  باوخ  رد  هک  یـسک  لثم  دیدرگ ، توهبم 

اب هک  نیا  زا  ریغ  هب  رگید  ياهزور  نم  رگم  ییامن ، یم  ءازهتسا  هرخـسم و  ارم  ینک  یمن  ایح  دومرف : تفـشآ  رب  مظاک  خیـش  .ییوگ 
دوش یمن  مدرم  امـش  اب  انامه  متفگ ؟ یم  يرگید  نخـس  مدرک ، یم  وت  زا  ار  هریل  هاجنپ  نیا  هبلاطم  یمارآ  یمرن و  تفطالم و  لامک 

تشرد نانخـس  دندمآ و  نوریب  ناکد  سپ  زا  رفن  ود  نآ  .تفر  دوخ  راک  یپ  زا  تفگ و  ار  نیا  مظاک  خیـش  .دومن  لمع  تیناسنا  اب 
.دندرک راضحا  ار  ناکد  بحاص  داد  نامرف  یضاق  دنداد ، حرـش  دندوب ، هدید  هچنآ  دنتفر و  یـضاق  دزن  هب  .دنتفگ  ناکد  بحاص  هب 

دوخ دزن  هب  ار  وا  هدرک ، يدایز  مارتحا  وا  زا  یـضاق  دندرک ، رـضاح  ار  مظاک  خیـش  دنداتـسرف ، رایـسب  متـش  بس و  خـیبوت و  زا  دـعب 
اَنَتَِّصق َو َتِْملَع  نیا  ْنِم  یضاقلا  َتَرْضَح  ای  : » دومرف مظاک  خیش  دیدادن ، ربخ  نم  هب  رتدوز  ار  دوخ  هیـضق  ارچ  امـش  تفگ : دیناشن و 

یـسک يارب  ار  هصق  نیا  نم  هک  نآ  لاح  يدرب و  ام  هصق  هب  یپ  اجک  زا  یـضاق  بانج  يا  ُدَـحَأ »؟ َدـْنِع  هتیـصقلا  ِهِذَـه  ترکذ  اَم  اَنَأ 
يازج نیا  دومرف : دومن و  ناکد  بحاص  یبصان  درم  هب  يور  مظاـک  خیـش  .داد  حرـش  رخآ  اـت  لوا  زا  ار  ارجاـم  یـضاق  .مدوب  هتفگن 

درم هب  يور  مشخ  لامک  اب  هدرک  بّجعت  مظاک  خیـش  یمارآ  یمرن و  زا  یـضاق  .ینزب  نم  هب  یتمهت  نینچ  هک  دوب  وت  هب  نم  ناـسحا 
هاجنپ ناکد  بحاص  .دش  یهاوخ  تخـس  تبوقع  راچد  ّالإ  ینک و  رـضاح  دـیاب  ار  هریل  هاجنپ  هعاسلا  تفگ : هدومن و  ناکد  بحاص 

نوچ .تساوخ  ترذعم  وا  زا  دومن و  مظاک  خیش  میلست  ار  هجو  یـضاق  .دیدن  دوخ  يارب  میلـست  زج  يا  هراچ  درک و  رـضاح  ار  هریل 
نآ رب  يرایسب  تالمج  درم  نآ  تفرگ ، رس  زا  ار  دوخ  هزور  همه  نانخـس  درک ، روبع  درم  ناکد  رد  زا  مظاک  خیـش  دش ، رگید  زور 
هک داد  مسق  ار  مظاک  خیـش  دومن ، دوخ  نایاوشیپ  رب  يرایـسب  متـش  بس و  هک  نآ  زا  دـعب  .دـیدرگ  نابزمه  مظاـک  خیـش  اـب  دوزفا و 

ار دوخ  مالک  امش  دنیامنب ، عامتـسا  ار  وت  تاملک  هک  مدرک ، یفخم  دوخ  ناکد  سپ  ار  رفن  ود  نم  هک  يزور  نآ  هک  دوب  هچ  تهج 
دوخ باوخ  هصق  مظاک  خیـش  .درک  مهاوخ  قیدصت  هتبلا  تفگ : .ینک  یم  قیدـصت  ارم  میوگب  رگا  دومرف : مظاک  خیـش  .يداد  رییغت 

رون دومن ، نایب  ار 
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ار وا  هریل  هاجنپ  مظاک  خیش  .دش  دراو  صالخا  اب  نایعیش  فص  رد  دیدرگ و  رـصبتسم  تفرگ و  ندیبات  ناکد  بحاص  لد  رد  نامیا 
.(1) درک در  وا  هب 

وا دنتفگ و  یم  ریغص  ناجرم  ار  وا  هک  دوب ، یمکاح  هّلح  رد  فیرـشلا « :  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تیانع  زا  رگید  یناتـساد 
، دننک رـضاح  ار  وا  هک  درک ، رما  ثیبخ  نآ  سپ  دنک ، یم  بس  ار  هباحـص  هتـسویپ  حجار  وبا  هک  دنتفگ : وا  هب  سپ  دوب ، نایبصان  زا 

شتروص هب  ردقنآ  یتح  دـش و  تکاله  هب  فرـشم  هک  دـندز ، ار  وا  ردـقنآ  دـننزب و  ار  وا  هک  درک  رما  دـندومن ، رـضاح  ار  وا  نوچ 
دـندرک و خاروس  ار  وا  ینیب  دنتـسب و  ینهآ  ریجنز  هب  دـندروآ و  نوریب  ار  وا  ناـبز  تخیر و  وا  ياهنادـند  نآ  تّدـش  زا  هک  دـندز ،
ار اهنآ  هب  دـنداد و  یتعامج  تسد  هب  ار  نامـسیر  نآ  رـس  دـندرک و  وا  ینیب  خاروس  لـخاد  ار  هدـش  هتخاـس  رتش  يوم  زا  ینامـسیر 

دندز ردقنآ  دندرب و  ار  وا  سپ  دننزب ، دننادرگب و  هّلح  ياه  هچوک رد  تخـس  ياه  مخز تاحارج و  همه  نآ  اب  ار  وا  هک  داد  روتـسد 
: دنتفگ نارضاح  دومن ، وا  لتق  هب  رما  ثیبخ  نآ  دنداد و  ربخ  نیعل  مکاح  هب  ار  وا  لاح  دریمب ، دوب ، کیدزن  داتفا و  نیمز  هب  هکنآ  ات 
وا نوخ  کیرش  ار  دوخ  درادن و  نتشک  هب  جایتحا  تشک و  دهاوخ  ار  وا  هک  هدیسر  وا  هب  تحارج  ردق  نآ  تسا و  ریپ  يدرم  وا  هک 

بـش نامه  رد  وا  هک  دنتـشادن ، کش  هناخ و  هب  دندرب  ار  وا  وا ، لها  .دننک  اهر  ار  وا  درک ، رما  نارـضاح ، تعافـش  اب  هرخألاب  .نکم 
.درم دهاوخ 

ياهنادند هدش و  ملاس  حیحـص و  تسا و  زامن  لوغـشم  تسا و  هداتـسیا  وا  هک  دندید  دـنتفر ، وا  دزن  هب  مدرم  دـش ، حبـص  نوچ  سپ 
زا مدرم  سپ  هدش ، لیاز  شتروص  ياه  یگتـسکش هدنامن و  وا  ياهتحارج  زا  يرثا  هدش و  بوخ  وا  ياهتحارج  هتـشگرب و  وا  هتخیر 
هک متشادن ، مه  ینابز  مدید و  دوخ  مشچ  اب  ار  گرم  هک  مدیسر  یلاح  هب  نم  تفگ : دندومن ، لا  ؤس  وا  زا  دندرک و  بجعت  وا  لاح 

مدش و فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  ترضح  دوخ  يالوم  هّجوتم  دوخ  لد  اب  سپ  میامن ، ءافش  تساوخرد  ادخ  زا 
هاگان دش ، رون  زا  رپ  هناخ  هک  مدـید  دـش ، کیرات  اوه  نوچ  .مدرک  یـسرداد  بلط  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ترـضح  نآ  زا 

ورب نوریب  هک  دومرف : دیشک و  نم  يور  رب  ار  دوخ  فیرش  تسد  هک  مدید  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رمالا  بحاص  ترضح 
هک یتلاح  نیا  هب  ار  دوخ  دـش ، حبـص  نوچ  تسا و  هدرک  اطع  تیفاع  ار  وت  یلاعت  قح  هک  قیقحت  هب  .نک  راک  دوخ  لاـیع  يارب  زا  و 
درم حجاروبا  نیا  هک  یلاعت  كرابت و  يادخ  هب  مروخ  یم  مسق  هک  تفگ  نوراق  نب  دّمحم  نیّدلا  سمـش  خیـش  .مدـید و  ینیب ، یم 

وا متفر و  یم  درک ، یم  راک  نآ  رد  حـجار  وبا  هک  یمامح  هب  میاد  نم  دوب و  شیر  مک  تروص و  دـب  گنر و  درز  مادـنا و  فیعض 
وبا مدـید  سپ  مدـش ، دراو  وا  رب  رگید  يا  هدـع  اب  نایرج  نیا  زا  دـعب  نکیل  مدرک ، فصو  هک  مدـید  یم  لکـش  تلاـح و  نآ  هب  ار 

حجار
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تسا هدیدرگ  یناوج  دننام  تسا و  هدش  خرس  وا  تروص  دنلب و  وا  شیر  دیشر و  وا  تماق  هدش و  دنمناوت  يوق و  يدرم  تروص  هب 
، دـش عیاـش  وا  ربـخ  نوچ  تفر و  اـیند  زا  هکنآ  اـت  تفاـین ، رییغت  دوب و  یناوج  تئیه و  نیمه  هب  دـشاب و  یگلاـس  تسیب  نس  رد  هک 
ار تاحارج  رثا  دش و  رکذ  هک  لاح  نیا  رب  ار  وا  زورما  دوب و  هدید  لاح  نآ  رب  ار  وا  زورید  دش ، رضاح  وا  دومن و  بلط  ار  وا  مکاح 
، نیا زا  شیپ  وا  دش و  لصاح  میظع  یبعر  لاح  نیا  زا  ار  نیعل  مکاح  سپ  هتـشگرب ، هک  دـید  ار  وا  هتخیر  ياهنادـند  دـیدن و  وا  رد 

تـشپ درک و  یم  دوب ، هّلح  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ماـقم  بناـج  هب  ار  دوخ  تشپ  تسـشن  یم  دوخ  سلجم  رد  هک  یتقو 
هیلع ترـضح  نآ  ماقم  هب  ار  دوخ  يور  هیـضق  نیا  زا  دـعب  دومن ، یم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ماقم  هلبق و  بناـج  هب  ار  دوخ  دـیلپ 

هب هرهاب  هزجعم  نآ  درم و  هک  درکن  گنرد  یتقو  دنچ  نآ  زا  دعب  دومن و  یم  ارادم  اهنآ  اب  یشوخ و  هّلح  لها  هب  درک و  یم  مالـسلا 
.(1)« دیشخبن هدئاف  ثیبخ  نآ 
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« ءاَیِصْوَأْلا ِدِّیَس  َنْبا  اَی  َکْیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  َنْبا  اَی  َکْیَلَع  ُماَلَّسلا  : » مشش تسیب و  زارف  - 26

 ((. مالسلا هیلع  نینمؤملاریما   ) نانیشناج رورس  رسپ  يا  وت  رب  مالس  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  يا  وت  رب  مالس  )

کی نمض  رد  رابخألا  نویع  رد  .دنوش  یم  بوسحم  مالـسلا  هیلع  ادخ  لوسر  دنزرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تایاور  نآرق و  قبط 
دنک یم  لقن  نینچ  يدهم  نب  یـسوم  دیـشرلا و  نوراه  اب  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  يوگتفگ  هنیمز  رد  ینالوط  ثیدح 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  میربمایپ ، هّیرذ  ام  دـیئوگ  یم  امـش  هنوگچ  تفگ : مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  نوراـه  : » هک
وا زا  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـیتسه ؟ وا  رتخد  نادـنزرف  امـش  رتخد و  هن  تسا  رـسپ  قیرط  زا  لـسن  تشادـن و  يرـسپ  ملـسو ، 

دیدقتعم امش  اریز  منک ، یمن  رظن  فرص  هجو  چیه  هب  تفگ  درک و  رارصا  نوراه  یلو  دنک ، رظن  فرـص  لاؤس  نیا  زا  هک  تساوخ 
َنِم ِهَّللاـِب  ُذوُـعَأ  : } دوـمرف مالـسلا  هیلع  ماـما  دـیروایب ، هراـب  نیا  رد  يا  هیآ  نآرق  زا  دـیاب  تسا و  دـیجم  نآرق  رد  زیچ  همه  هکنیا  هب 

يِزَْجن َِکلذَـک  َنوُراـه َو  یـسُوم َو  َفُـسُوی َو  َبوُّیَأ َو  َناْمیَلُـس َو  َدُواد َو  ِِهتَّیِّرُذ  ْنِم  مـیِحَّرلا َو  ِنـمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْـسب  مـیِجَّرلا  ِناَْـطیَّشلا 
(1){ یسیِع ییْحَی َو  اَّیِرَکَز َو  َو  َنِینِسْحُْملا * 

هنوگ نیا  ار  ناگدننک  یشوخ  ناشوخ و  و  میدومن ) تیاده   ) ار نوراه  یسوم و  فسوی و  بّویا و  نامیلـس و  دواد و  وا  دالوا  زا  «و 
؟ دوب هک  مالسلا  هیلع  یسیع  ردپ  نوراه ! يا  درک  لاؤس  سپس  میدرک ،») تیاده  زین   ) ار یسیع  ییحی و  ایرکز و  میهد و  یم  شاداپ 

زین ام  دـشاب ، یم   h میرم قیرط  زا  تسا  ناربمایپ  هّیرذ  هب  قحلم  وا  رگا  نیا  رب  اـنب  دومرف : تشادـن ، ردـپ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  تفگ :
زا یـضعب  هکنیا  هّجوت  بلاج  .میتسه  مالـسلا  هیلع  همطاف  ناـمردام  قیرط  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هّیرذ  هب  قحلم 
یم دوخ  ریبک  ریـسفت  رد  يزار  رخف  هلمج  زا  دـنا ، هدروآ  هیآ  نیمه  لـیذ  دوخ  ریـسفت  رد  ار  عوضوم  نیا  زین ، ننـست  لـها  نیبّصعتم 
هیرذ زا  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دنوادخ  اریز  دنربمایپ ، هّیرذ  زا  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هیآ  نیا  دیوگ :

.دوش یم  طوبرم  وا  هب  ردام  قیرط  زا  اهنت  هکنیا  اب  تسا  هدرمش  مالسلا  هیلع  میهاربا 
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يزار رخف  مالک  لقن  زا  دعب  درادن ، يزار  رخف  زا  یمک  تسد  یبهذم  صاخ  ثحابم  زا  یضعب  رد  بّصعت  رد  هک  رانملا »  » هدنـسیون
نسح ماما  هب  هک  تسا  هدش  لقن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يراخب  حیحـص  رد  رکب  وبا  زا  یثیدح  باب  نیا  رد  دیوگ : یم 

قالطا مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رب  ار  مرـسپ  هملک  ینعی  تسا .) اقآ  مرـسپ  نیا  « ) ٌدِّیَـس اَذَه  ِیْنبا  َّنِإ  : » تفگ درک و  هراشا  مالـسلا  هیلع 
دالوا مدرم  تهج  نیمه  هب  دنک  یم  هفاضا  سپس  دش ، یمن  قالطا  هداز  رتخد  رب  نبا  ظفل  یلهاج  برع  دزن  رد  هک  یلاح  رد  دومرف ،

.(1)« دنتسناد یم  وا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ترتع و  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  دالوا  ار   h همطاف

نادـناخ نادـنم  هقالع  زا  هک  رمعم  نب  ییحی  دزن  هب  ار  یـسک  جاجح  يزور  : » دـیوگ یم  هک  هدرک  تیاور  دوسـألاوبا  زا  یـشایع  زین 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادنزرف  ار  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  وت  مدینش  نم  هک  داتسرف  دوب ، ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
نینچ هب  مدناوخ و  رخآ  ات  لوا  زا  ار  نآرق  نم  هک  یلاح  رد  ینک ، یم  لالدتسا  نآرق  تایآ  هب  هراب  نیا  رد  یناد و  یم  ملـسو  هلآ  و 
ِِهتَّیِّرُذ نِم  َو  : } دـیوگ یم  هک  يا  هدروخرب  هیآ  نیا  هب  ماـعنا  هروس ي  رد  اـیآ  تفگ : خـساپ  رد  رمعم  نب  ییحی  .مدروـخن  رب  يا  هیآ 

َنوُرَه َیسُوم َو  َفُسُوی َو  َبوُّیَأ َو  َنَْمیَلُس َو  َدُواَد َو 

نوراه یـسوم و  فسوی و  بّویا و  نامیلـس و  دواد و  وا  دالوا  زا  و   » (2){ َیسیِع َییَحی َو  اَّیِرَکَز َو  َو  َنِینِـسْحُْملا *  يِزَجن  َِکلاَذَک  َو 
تیادـه زین   ) ار یـسیع  ییحی و  اـیرکز و  میهد و  یم  شاداـپ  هنوـگ  نـیا  ار  ناگدـننک  یـشوخ  ناـشوخ و  و  میدوـمن ) تیادـه   ) ار

اب تسا  هدش  هدرمش  میهاربا  هیرذ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  تایآ  نیا  رد  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تفگ : .ما  هدناوخ  يرآ  تفگ : میدرک »)
.(3) »!؟ دسر یمن  وا  هب  ردپ  قیرط  زا  هکنیا 

یگمه فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ات  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  هک  تسین  کش  لاح  ره  رد 
رب مالس  « ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِهَیِّرُذ  َو   » میناوخ یم  هعماج  ترایز  رد  .دنوش  یم  بوسحم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نادنزرف  زا 
ْنَم َياَْـنبا ، ِناَذَـه  : » دـندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ملـسو .)  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نادـنزرف  هیرذ و 

هدـمآ رگید  تیاور  رد  تسا .) هتـشاد  تسود  ارم  هک  اـنامه  ار  مدـنزرف  ود  نیا  درادـب  تسود  هـک  یـسک   ) (4)« ِینَّبَحَأ ْدَقَف  اَمُهَّبَحَأ 
: تسا
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(1)« َهَّنَْجلا ِلْهَأ  ِباَبَش  ادیِس  ُْنیِسُْحلا  ُنَسَْحلا و  ِناَذَه  َياَْنبِا  »

یلص مرکا  لوسر  هک  تسا ، هدمآ  يرگید  تایاور  رد  دنتشهب .) لها  ناناوج  ياقآ  ود  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  منادنزرف  نیا  )
.دندومن باطخ  دوخ  دنزرف  ناونع  هب  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  راهطا  همئا  همه  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا 

رورـس مالـسلا  هیلع  ترـضح  هک  ارچ  نینمؤملاریما  ینعی  تسا ، ءایـصوا  رورـس  دیـس و  دنزرف  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  مالس 
نییعت ّتیصو  ءارجا  يارب  ار  وا  يا  هدننک  ّتیصو  هک  تسا  یـسک  ینعم  هب  ّیـصو »  » تسا و ّیـصو »  » عمج ءایـصوا »  » .تسا ءایـصوا 

دوخ ّیصو  هب  لاحترا  زا  شیپ  یسک  هک  تسا  یشرافس  روتسد و  ّتیصو »  » دشاب و هدش  شرافـس  هیـصوت و  وا  هب  هک  یـسک  ای  دنک 
زردنا اب  هارمه  ار  یلمعلا  روتسد  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  ّتیصو »  » هملک دیوگ : یم  بغار  .دهد  ماجنا  وا  گرم  زا  دعب  هک  دیامن ، هب 
راهطا همئا  هک  ارچ  اه  نیشناج ینعی  ءایصوا »  » نیشناج و ینعی  ّیصو »  » اجنیا رد  (2) و  .دنک لمع  نآ  قباطم  ات  یهدب  یسک  هب  دنپ  و 

َو : » میناوـخ یم  هعماـج  تراـیز  رد  .دـنا  هتفرگ  رارق  هتـسشن و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ياـج  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نانیشناج یگمه  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ملسو .)  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ءایصوا  نانیشناج و  رب  دورد  « ) ِهَّللا ِِّیبَن  ِءاَیِـصْوَأ 

: تسا هدمآ  هبدن  ياعد  رد  .ءایصوا  رورس  دیس و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دنتسه و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ءایـصوا  و 
داد و رارق  بطاـخم  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ِیثِراَو » یِّیِـصَو َو  یِخَأ َو  َْتنَأ  َلاَـق  َُّمث  »
رد .تسا  هعیش  ینس و  تامّلسم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  تیاصو  بصنم  یتسه .) نم  ثراو  ّیـصو و  ردارب و  وت  یلع ! ای  : ) دومرف

مالسلا هیلع  یلع  يارب  بصنم  نیا  هب  حیرصت  تسا ، هدش  هدورس  نمشد  تسود و  زا  نیفـص  گنج  لمج و  گنج  رد  هک  يراعـشا 
ربمایپ تمدـخ  ناملـس  ترـضح  هک  تسا  ربخ  رد  .تسا  هدـش  رداص  نآ  قبط  رب  هصاخ  هماع و  قیرط  زا  رتاوتم  راـبخا  تسا و  هدـش 

یلص ربمغیپ  .مییامن  دامتعا  یـصخش  هچ  رب  مینک و  ذخا  یـسک  هچ  زا  ار  ماکحا  وت  زا  دعب  : » درک ضرع  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
یِّیِصَو َّنِإ  : » دومرف هاگنآ  .دومن  رارکت  ار  لاؤس  نیا  هبترم  هد  ناملس  ترـضح  ات  دنام  تکاس  دومرفن و  یباوج  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا 

یـصو و هک  یتسرد  هب  ینعی  « ) يِدِعْوَم ُزِْجُنی  یِّنَع َو  يِّدَُؤی  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  يِدـَْعب  ُهُفِّلَخُأ  ْنَم  َْریَخ  يِریِزَو َو  یِخَأ َو  ِیتَفِیلَخ َو  َو 
مالـسلا امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مرامگ  یم  امـش  رب  دوخ  دـعب  تفـالخ  يارب  ار  وا  هک  یـسک  نیرتهب  نم و  ریزو  ردارب و  هفیلخ و 

، تسا
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.(1) (« دنک یم  افو  ارم  هدعو  ار و  نید  دنک  یم  ادا  هک 

: دجسم رد  رکبابا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باطخ 

« ٍلِعاَن ٍفاَح َو  ُْریَخ  ًاِّیلَع  َّنَِأب  اًلِهاَج  ُکَت  َال  ٍرَْکب َو  َابَأ  ُمَّلَعَت  »

(. تسا هدیشوپ  نیلعن  اپ و  هنهرب  زا  مدرم  نیرتهب  مالسلا  هیلع  یلع  هکنیا  هب  زاسم  نادان  ار  دوخ  رکبابا و  يوش  اناد  )

« ِلئاَضَْفلِاب َُهلْوَق  ِهِیف  َدَّکَأ  ِهِّقَِحب َو  یَصْوَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  «َو 

(. تسا هدومرف  هدیکأت  وا  لئاضف  هرابرد  تسا و  هدرک  تیصو  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هکنیا  (و 

« ِلئاَق ُقَدْصَأ  َهَّللا  َّنِإَف  ِْهَیلِإ  يَرَْولا  ِدُدْرا  ُهَّقَح َو  ُهَّنَسَْخبَت  َال  «َو 

.(2)( تسا هدنیوگ  تسار  نیرتهب  ادخ  هک  وا  يوس  هب  ار  قیالخ  نادرگ  زاب  نکم و  صقان  ار  مالسلا  هیلع  یلع  قح  (و 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هبترم  دنچ  راوگرزب  نآ  دوب ، یمارگ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رمع  نایاپ  هب  کیدزن  هک  یمایا  رد 
، دومرف ءاطع  وا  هب  ار  دوخ  رگید  حالـس  عیمج  ریـشمش و  هرز و  رتشگنا و  نینچمه  دومن ، راذـگاو  وا  هب  ار  تیاـصو  رما  دـیبلط و  ار 

هیلع یلع  مروای  ردارب و  دیناوخب  : » دومرف .دوب  هدـش  ّیلوتـسم  وا  رب  دایز  فعـض  هک  شفیرـش  رمع  نایاپ  زور  نیرخآ  رد  صوصخب 
وا يوسب  هراشا  فعض  لاح  نامه  اب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دش ، رضاح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نوچ  ار و  مالسلا 

نامز ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دندینابسچ و  مه  اب  ار  يور  راوگرزب  ود  نآ  هک  يدحب  ات  دیبلط  کیدزن  ار  وا  هدرک و 
هشوگ رب  تساخرب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپ  درک ، شرافس  دیاب  هک  ار  هچنآ  .دنتفگ  زار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  ینالوط 

هبحاصم وا  اب  مدرم  دمآ  نوریب  مالسلا  هیلع  یلع  نوچ  تفر و  باوخ  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسـشن و  يا 
هیلع ترضح  تفگ ، یم  وت  اب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دوب  يزار  هچ  مالـسلا  هیلع  نسحلابا  ای  دندیـسرپ : دنتـشاد و  يا 

هک يزیچ  نآ  هب  ارم  درک  ّتیـصو  دوش و  یم  حوتفم  باب  رازه  یباب  ره  زا  هک  دومن ، نم  میلعت  ملع  زا  باب  رازه  هک  دومرف : مالـسلا 
هللا ءاش  نا  دروآ  مهاوخ  اجب 
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.(1)« یلاعت

یَلَع ِّلَص  َّمُهَّللا  : » دـیامرف یم  نینچ  تسا  هدروآ  راوگرزب  نآ  نأش  رد  هک  یتاولـص  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما 
(2)« َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ِلوُسَر  ِّیِصَو  َنِینِمْؤُْملا َو  ِریِمَأ  ٍِّیلَع 

راـگدرورپ هداتـسرف  یـصو  تسا و  ناـنمؤم  ياوـشیپ  رادرـس و  هـک  مالـسلا  اـمهیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  رب  تـسرفب  دورد  ایادـخ  ) 
نادنزرف هب  لاعتم  يادخ  رما  هب  مه  وا  دیدرگ ، بوصنم  تیاصو  تیالو و  ماقم  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هکنیا  زا  دعب  نایملاع .)!

يوس زا  دوب و  شرافـس  هتـسیاش  هک  يزومر  رارـسا و  مامت  .دنتـسه  رومأم  تعیرـش  نید و  غیلبت  ظـفح و  هب  هک  دومن  تیـصو  دوخ 
تهج نیمه  زا  داد ، رارق  دوخ  زا  دـعب  ماـما  راـیتخا  رد  ار  دوب  هدـش  شرافـس  ترـضح  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر 

.تسا هدش  هدیمان  ءایصوا » رورس   » ینعی ءایصوا » دیس   » مالسلا هیلع  نینمؤملاریما 

هک مدوب  رـضاح  دومرف ، تیـصو  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شرـسپ  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  ینامز  دـیوگ : یم  سیق  نب  میلس 
باتک سپس  تفرگ ، هاوگ  شتیب ، لها  هعیش و  ءاسؤر  اب  ار  شنادنزرف  ریاس  هیفنح و  دمحم  مالسلا و  هیلع  نیـسح  مالـسلا  هیلع  یلع 
َعَفْدَأ ْنَأ  َکـَْیلِإ َو  َیِـصوُأ  ْنَأ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِینَرَمَأ  َّیَُنب  اَـی  : » دومرف داد و  لـیوحت  وا  هب  ار  تماـما  حالـس  و 

اَذِإ َكَُرمآ  ْنَأ  ِینَرَمَأ  ُهَحاَلِـس َو  ُهَُبتُک َو  ََّیلِإ  َعَفَد  ملـسو َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ََّیلِإ  یَـصْوَأ  اَـمَک  یِحاَلِـس  ِیُبتُک َو  َکـَْیلِإ 
ِهَّللا ُلوُسَر  َكَرَمَأ  َلاَقَف َو  مالـسلا  امهیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِِهْنبا  یَلَع  َلَْبقَأ  َُّمث  مالـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  َکیِخَأ  َیلِإ  اَهَعَفْدَت  ْنَأ  ُتْوَْملا  َكَرَـضَح 

َكَرَمَأ ِْنیَسُْحلا َو  ِْنب  ِِّیلَِعل  َلاَق  َُّمث  مالسلا  امهیلع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِدَِیب  َذَخَأ  َُّمث  اَذَه  َِکْنبا  َیلِإ  اَهَعَفْدَت  ْنَأ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
یِّنِم ملسو َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ُْهئِْرقَأ  ٍِّیلَع َو  ِْنب  ِدَّمَُحم  َِکْنبا  َیلِإ  اَهَعَفْدَت  ْنَأ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر 

(3)« َماَلَّسلا

مراذـگاو وت  هب  ار  دوخ  صوصخم  حالـس  بتک و  منک و  تیـصو  وت  هب  هک : دومرف  نم  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  )
وت هب  دومرف : نم  هب  داد و  لیوحت  نم  هب  ار  شحالـس  بتک و  درک و  تیـصو  نم  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هچنانچ 

درک و شرسپ  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  ور  سپس  یهدب و  مالسلا  هیلع  نیـسح  تردارب  هب  ار  اهنآ  دیـسر  ارف  تگرم  نوچ  هک  منک  رمأ 
امهیلع نیسحلا  نب  یلع  تسد  سپس  یهدب و  ترسپ  نیا  هب  ار  اهنآ  هک  هدومرف  وت  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف :

هب ار  اهنآ  هک : دومرف  وت  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  تفرگ و  ار  مالـسلا 
ات ءایصوا  هیقب  رگید  تایاور  رد  ناسرب .) مالس  وا  هب  نم  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یهدب و  یلع  نب  دمحم  ترسپ 

هدش رکذ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 
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رد هک  یتقو  دومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  هدرک  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  شدانـسا  هب   w یسلجم هماّلع  .تسا 
ُُهتْدَّیَأ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  : » هدش هتـشون  مدید ، یهلا  شرع  قاس  رد  دنداد ، مریـس  اه  نامـسآ 

مانب مسا  ُهن  ناشیا  زا  دعب  منادنزرف و  ود  c و  بلاط یبا  نب  یلع  ناشیا ، هدش و  هتشون  رون  اب  مسا  هدزاود  مدید  و  ِِهب » ُُهتْرَـصَن  ٍِّیلَِعب َو 
؟ تسا یناسک  یچ  ياه  مان نیا  دنوادخ  متفگ : دیشخرد ، یم  ناشنایم  رد  تجح  نسح و  یـسوم و  رفعج و  دمحم و  ود  یلع و  هس 

ببس هب  مهد و  یم  باوث  ناشیا  ببس  هب  وت  هیرذ  زا  دنتسه  امـش  ياه  یـصو  اهنآ  دومرف : وا ، تلالج  تسا  گرزب  هک  مراگدرورپ 
ماما تسا و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ءایصوا  رورس  دیس و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نیا  ربانب  .منک  یم  باقع  ناشیا 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  یصو  دوخ  اهنت  هن  هک  مالسلا  هیلع  ینیسح  رب  مالس  مینک ، یم  ضرع  ام  وا و  دنزرف  مالسلا  هیلع  نیـسح 
.(1) دشاب یم  زین  ءایصوا  دیس  دنزرف  هکلب  تسا  ملسو  هلآ 
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« ِهِنیِمَأ ُنْبا  ِهَّللا َو  ُنیِمَأ  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  : » متفه تسیب و  زارف  - 27

(. یئادخ نیما  دنزرف  ادخ و  نیما  وت  انامه  هک  مهد  یم  تداهش  )

هللا لوسر  ناشّدج  ترایز  رد  .تسادخ و  نیما  مه  وا  هک  یتسه  یـسک  دنزرف  یئادخ و  نیما  وت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يا  ینعی 
«. ِهیْحَو یَلَع  ِهَّللا  ِنیِمَأ  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » تسا هدمآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: دوب راد  تناما  تهج  دنچ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

لاوما و تهج  زا  .تسا 2  هدومرف  لوقعلا  هآرم  حرش  رد   w یسلجم هماّلع  هچنانچ  یهلا  فراعم  ماکحا و  مولع و  نید و  تهج  زا   1
ماـما هب  ار  نآ  رگید  تاـصتخم  تماـما و  بصنم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هک  ارچ  تناـما ، تهج  زا  .نیملـسم 3  لاـملا  تیب  سوفن و 
اوُّدَُؤت ْنَأ  ْمُکُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  : } هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  يرایـسب  تایاور  رد  ینعم  نیا  هچنانچ  .درپس  دوب ، نآ  یعقاو  بحاص  هک  يدـعب 

(1){ اِهلْهَأ یلِإ  ِتاناّمْالا 

باتک یشایع و  ریسفت  رد  هلمج  نآ  زا  هک  تسا ، هدش  هدراو  دیهدب »! شنابحاص  هب  ار  اه  تناما هک  دهد  یم  نامرف  امش  هب  دنوادخ  »
هیآ نیا  ریـسفت  رد  هک  دنا ، هدرک  تیاور  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  لیـضف  نب  دمحم  زا  ناشدنـس  هب  تاجردلا  رئاصب 

اَهیِوْزَی َال  ُهَْریَغ َو  اَِهب  ُّصُخَی  َال  ِهِدَْعب َو  ْنِم  مامْالا  َیلِإ  َهَناّمْالا  يِّدَُؤی  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ُهَِّمئَْألا  ُمُه  : » دومرف هفیرش 
(2)« ُْهنَع

(. درادن غیرد  وا  زا  دهدن و  يرگید  هب  دنک  در  دوخ  زا  دعب  ماما  هب  ار  تناما  دیاب  یماما  ره  هک  دندّمحم  لآ  زا  همئا  اهنآ  )

َیلِإ َعَفْدَـی  ْنَأ  َلَّوَْألا  مامْالا  ُهَّللا  َرَمَأ  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  هفیرـش  هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
(3)« هَْدنِع ْیَش ٍء  َّلُک  ُهَدَْعب  مامْالا 

(. تسوا دزن  هچنآ  ره  دزادرپب  دوخ  زا  سپ  ماما  هب  هک  هداد  روتسد  نیشیپ  ماما  هب  دنوادخ  )
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زج یـسک  هک  دراد  دوجو  یتـسه  ناـهج  لـک  رد  زین  تادوـجوم و  کـت  کـت  رد  يداـیز  رارـسا  هک  ارچ  یهلا ، رارـسا  تهج  زا   4
شاف ار  رارـسا  نآ  زگره  یهلا  نذا  نودـب  اهنآ  دنتـسین و  ربخ  اب  نآ  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  سدـقم  رون  هدراهچ  دـنوادخ و 

ترایز رد  زین  و  نابرهم .) يادـخ  رارـسا  نانیما  يا  امـش  رب  دورد  « ) ِنَمْحَّرلا َءاَنَمُأ  َو  : » میناوخ یم  هعماج  تراـیز  رد  .درک  دـنهاوخن 
ُْمْتنُک ِیبوـُنُذ َو  ُْمْتبَهْوَتْـسا  اََّمل  ِِهتَعاَِـطب  ْمُکَتَعاَـط  َنَرَق  ِهـِْقلَخ َو  َْرمَأ  ْمُکاَـعْرَتْسا  ِهِّرِـس َو  یَلَع  ْمُـکَنَمَْتئا  ِنَـم  ِّقَِـحبَف  : » میناوـخ یم  هعماـج 

تعاط و  هدرپس ، امش  تیانع  تیاعرب و  ار  قلخ  راک  و  هتخاس ، دوخ  زار  مرحم  ّرـس و  نیما  ار  امـش  هک  یـسک  قح  هب  سپ  « ) ِیئاَعَفُش
راهطا همئا  تاراختفا  زا  یکی  دیـشاب .) نم  عیفـش  و  دیهاوخب ، ادـخ  زا  ار  ام  ناهانگ  یگدوشخب  هداد ، رارق  دوخ  تعاط  نیرق  ار  امش 

ارچ تسا ، هداد  رارق  دوخ  رادزار  ار  اهنآ  هتخاس و  شیوخ  رارسا  نیما  ار  ناراوگرزب  نآ  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  مالـسلا  مهیلع 
هیلع و هللا  یلـص  راهطا  همئا  رایتخا  رد  مدرم  هک  يرارـسا  هچ  مدرم ، رارـسا  تهج  زا  .تسا 5  عیسو  رایـسب  اهنآ  يدوجو  تیفرظ  هک 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  نیموصعم  تارضح  ًالثم  .دنتشاد  ربخ  مدرم  زا  تماما  ملع  قیرط  زا  هک  يرارسا  هچ  دنداد و  یم  رارق  ملسو  هلآ 
یمن نایب  نارگید  يارب  یهلا  نذا  نودـب  زگره  یلو  تسا ، هنوگچ  اـهنآ  نطاـب  تسیچ و  دارفا  ینورد  تافـص  دنتـسناد ، یم  ملـسو 

.دنداد یمن  ربخ  ناشتافص  نطاب و  زا  مه  دارفا  دوخ  هب  یتح  دندرک ،

زا مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  روطنامه  تسا ، ادخ  نیما  وا  هک  تسا  یـسک  دنزرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  مهد  یم  تداهش 
یم تسدـب  ِِهنیِمَأ » ُْنبا  َو   » ترابع نیا  زا  .دـندوب  نینچ  زین  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناشردـپ  دوب ، ادـخ  نیما  هناگجنپ  تاهج  مامت 

ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  .دنا  هدرب  ثرا  هب  ناشردپ  زا  ادخ  نذا  هب  ار  يراد  تناما  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دیآ 
َدَْعب ِیتاَیَح َو  ِیف  ِیتَّمُأ  یَلَع  ِیتَفِیلَخ  ِیتَْنبا َو  ُجْوَز  يِدـْلُو َو  ُوبَأ  یِّیِـصَو َو  َْتنَأ  ُِّیلَع  اَـی  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  باـطخ 

ِهِّرِـس َو یَلَع  ُُهنیِمَأ  ِهِْقلَخ َو  یَلَع  ِهَّللا  ُهَّجَُحل  َکَّنِإ  ِهَّیِرَبـْلا  َْریَخ  ِینَلَعَج  ِهَُّوبُّنلاـِب َو  ِینَثََعب  يِذَّلاـِب  ُمِْسقُأ  ِییْهَن  َکـُیْهَن  يِْرمَأ َو  َكُْرمَأ  ِیتْوَم 
(1)« ِهِداَبِع یَلَع  ُُهتَفِیلَخ 

متّما رب  نم  نیـشناج  متامم  زا  دـعب  تایح و  ناـمز  رد  وت  یتسه ، مداـّماد  ینم و  ياـه  هون  ردـپ  ّیـصو و  وت  مالـسلا !  هیلع  ّیلع  يا  )
تّجح وت  داد ، رارق  تاقولخم  فرشا  ارم  دیزگرب و  تّوبن  هب  ارم  هک  یسک  هب  مسق  تسا ، نم  یهن  وت ، یهن  نم و  رما  وت ، رما  یتسه ،

شناگدنب رب  وا  نیشناج  شرارسا و  رب  وا  نیما  مدرم و  رب  ادخ 
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هب نانآ  دزن  ار  دوخ  سیماون  لاوما و  رطخ  ماگنه  رد  زین  نانآ  راوخنوخ  نانمـشد  هک  دوب  دـح  نیا  هب  ات  ناـنآ  يراد  تناـما  یتسه .)
هناخاتـسگ و هلمح  هّرح و  هعقاو  ناتـساد  رد  هچنانچ   » .دندوب رطاخ  هدوسآ  تهج  ره  زا  نانآ  يراد  تناما  رد  دندراذگ و  یم  تناما 
، دـنداد ماجنا  سدـقم  ناکم  نآ  رد  میظع  هعجاف  نآ  رد  هک  ییاه  یمرـش  یب  تایانج و  و  هبیط ، هنیدـم  هب  دـیزی  رکـشل  هناراکتیانج 

داد هانپ  دوخ  هناخ  رد  ار  ناشنادنزرف  نز و  هنیدم و  مدرم  زا  نت  دصراهچ  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دنـسیون : یم  خیرات  لها 
سپ ناشیا  زا  یخرب  هک  يروطب  داد ، رارق  ییاریذپ  دروم  ار  رفن  دص  راهچ  نیا  هنیدم  زا  اهنآ  جورخ  دیزی و  هاپـس  تشگزاب  نامز  ات 
هناخ رد  یتح  میدید  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هناخ  رد  هک  ار  یمارآ  یگدنز  شیاسآ و  نینچ  ام  دنتفگ : یم  ارجام  نایاپ  زا 

.(1)« میدوب هدیدن  نامردپ 

یکی هک  مکح  نب  ناورم  ، » دندنار نوریب  رهش  زا  ار  هیما  ینب  زا  رفن  رازه  دودح  رهش  مدرم  هک  هنیدم  زا  هیما  ینب  جارخا  يارجام  رد 
رتخد هشیاع  شرـسمه  ات  تفر  رمع  نب  هللادـبع  دزن  هب  سپ  دـمآ ، رب  شا  هداوناـخ  نداد  هاـنپ  ددـصرد  دوب  نادـناخ  نیا  نانمـشد  زا 
داجـس ماما  هناخ  هب  دید  نینچ  هک  ناورم  تفریذپن ، هللادبع  ّیلو  دهد  هانپ  ار  وا  هللادبع  دـنک و  یفخم  وا  هناخ  رد  ار  نافع  نب  نامثع 

.(2)« تفریذپ ار  وا  تساوخرد  مالسلا  هیلع  ماما  دهد و  ياج  دوخ  نادناخ  نایم  رد  ار  شرسمه  هک  درک  اضاقت  تفر و  مالسلا  هیلع 

مالـسلا هیلع  موصعم  ماما  ياه  هناشن  هرابرد  زین  تایاور  رد  ِهِضْرَأ .» ِیف  ِهَّللا  َنیِمَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  : » میناوخ یم  هللا  نیما  تراـیز  رد 
هب يا  همان  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  زا  يرگید  ياج  رد  . (3)« ِهِْقلَخ ِیف  ِهَّللا  ُنیِمَأ  مامْالا  : » دـندومرف هک  تسا  هدـمآ 
ِیف ِهَّللا  ُءاَنَمُأ  ُنْحَنَف  ُهَتَثَرَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَّنُک  َِضُبق  اَّمَلَف  ِهِْقلَخ  ِیف  ِهَّللا  َنیِمَأ  َناَک  ًادَّمَُحم  َّنِإَف  ُدَْعب  اّما  : » دنتـشاد موقرم  بدنج  نب  هللادـبع 

نادـناخ ام  تفر  ایند  زا  يو  نوچ  دوب و  وا  قلخ  نایم  رد  ادـخ  نیما  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یتسار  هب  دـعب  اـّما  « ) هِضْرَأ
(. نیمز يور  رد  ادخ  نانیمَا  میئام  میئوا و  ناثراو 
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« ًادیِمَح َتْیَضَم  ًادیِعَس َو  َتْشِع  : » متشه تسیب و  زارف  - 28

(. يدوب ناگمه )  ) شیاتس دروم  هک  یلاح  رد  یتشذگ  رد  يدرک و  یگدنز  تداعس  اب  وت  هک  مهد ) یم  تداهش  ))

یگدنز هب  عجار  دعب  .تسیچ  ّتنس  باتک و  رظنم  زا  دنمتداعس  یگدنز  هک  مینک  یـسررب  دیاب  لوا  قوف ، ترابع  ندش  نشور  يارب 
زا یضعب  تمایق  زور  رد  . (1){ ٌدیعَس ٌّیِقَش َو  ْمُْهنِمَف  : } دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  .مینک  نایب  ار  یبلاطم  ترضح  تداعس  اب 

نینمؤملاریما .تخبشوخ  دنوش  یتشهب  هک  یناسک  تخبدب و  دنوش  یمنهج  هک  یناسک  .تخبشوخ  یـضعب  دنتـسه و  تخبدب  مدرم 
(2)« ِزْوَْفلا َیلِإ  ْتَْضفَأ  اَم  ُهَداَعَّسلا  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع 

َنَسْحَأَف َو َباَوَّثلا  اَجَر  َنِمَأَف َو  َباَقِْعلا  َفاَـخ  ْنَم  ُدـیِعَّسلا  اَـمَّنِإ  : » دـندومرف زین  و  دـماجنیب .) يراگتـسر  هب  هک  تسا  نآ  یتخبـشوخ  )
تسب و دـیما  شاداـپ  هب  دـیدرگ و  نمیا  سپ  دیـسرت  ادـخ  رفیک  زا  هـک  تـسا  یـسک  نآ  تخبـشوخ   ) (3)« ََجلْدَأَف ِهَّنَْجلا  َیلِإ  َقاَتْـشا 

کلام هب  دوخ  همان  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دومیپ .) هار  هنابـش  تفرگ و  ياـج  شلد  رد  تشهب  قوش  درک و  هشیپ  يراـکوکین 
َال اَهِعاَبِّتِاب َو  اَّلِإ  ٌدَـحَأ  ُدَعْـسَی  َال  ِیتَّلا  ِِهنَنُـس  ِهِِضئاَرَف َو  ْنِم  ِِهباَتِک  ِیف  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اَم  ِعاَبِّتا  ِِهتَعاَـط َو  ِراَـثیِإ  ِهَّللا َو  يَْوقَِتب  ُهَرَمَأ  : » تشون رتشا 
رد دنوادخ  هک  ار  هچنآ  يوریپ  و  ادخ ، تعاط  نتـشاد  مدقم  و  یهلا ، ياوقت  هب  داد  نامرف  ار  وا  « ) اَِهتَعاَضِإ اَهِدوُحُج َو  َعَم  اَّلِإ  یَقْـشَی 

عیاـض راـکنا و  هب  زج  و  دوش ، یمن  تخبـشوخ  اـهنآ  يوریپ  هب  زج  یـسک  هک  هدومرف ، رما  دوخ  ياـه  ّتنـس  تاـبجاو و  زا  شباـتک 
(. ددرگ یمن  تخبدب  اهنآ  ندومن 

قوس تشهب  هب  ار  وا  هک  دشاب  يوحن  هب  ایند  رد  شتانکـس  تاکرح و  رادرک و  لامعا و  هک  تسا  نیا  هب  ناسنا  یتخبـشوخ  نیاربانب 
تحص و رد  هاوخ  ءالب ، ای  دشاب  تمعن  قرغ  هاوخ  خزود ، هب  هن  دهد 
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رد ای  دـشاب  ایند  تّزع  رد  هاوخ  یتحاران ، رد  ای  دـشاب  يداش  رد  هاوخ  ینغ ، رد  ای  دـشاب  رقف  رد  هاوخ  يرامیب ، رد  ای  دـشاب  یتمـالس 
رس هب  یتحار  شیاسآ و  رد  هک  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  هچ  دندوب  تخبشوخ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنا  مامت  نآ ، تلّذ 

میلـست و تسادخ و  یگدـنب  یتخبـشوخ  كالم  هک  ارچ  دوب ، یتخـس  یتحاران و  رد  هک  مالـسلا  هیلع  بویا  ترـضح  هچ  درب و  یم 
اهزورآ و لامآ و  هب  ندیسر  شیاسآ و  اضر و  لام و  هب  ار  یتخبـشوخ  مدرم  زا  یـضعب  هنافـسأتم  .تسا  هدوب  وا  تیاضر  هب  یـضار 
هب ار  نارگید  دوخ و  ناج  اهنیا  هب  ندیـسر  يارب  یناسنا  یهاگ  .دـنناد  یم  ایند  تاّذـل  رگید  یتمالـس و  تحـص و  ماقم و  تسایر و 
هب تسارذـگ و  اهنیا  همه  هک  یلاح  رد  دـنناد ، یم  ایند  ياه  جـنر  یتخـس و  اـهنآ و  دوبن  مدـع و  هب  ار  یتخبدـب  دزادـنا و  یم  رطخ 

ار ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ناربمایپ  زا  یـضعب  دیاب  هللااب  ذوعن  دشاب ، اهنآ  هب  یتخبـشوخ  رگا  هکنآ  لاح  .دش  دهاوخ  مامت  يدوز 
، دندوب تخبشوخ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنا  همه  تسین و  روطنیا  ًادبا  هک  یتروص  رد  مینادب ، تخبدب  ار  یضعب  تخبشوخ و 

.دندوب یتحار  رد  ًاتبسن  هک  اهنآ  هچ  دندوب و  یتخس  رد  هک  اهنآ  هچ 

: دیامرف هّجوت  ریز  تایاور  هب  میوش ، انشآ  رتشیب  مالسا  رد  یتخبشوخ  كالم  هب  هکنیا  يارب 

(1)« َهَعاَّطلا َصَلْخَأ  ْنَم  ُدیِعَّسلا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ادخ ، زا  هناصلاخ  تعاطا   1

اَّلِإ ٌؤُْرما  یَقْشَی  َال  ِهَّللا َو  ِهَعاَِطب  اَّلِإ  ٌؤُْرما  ُدَعْسَی  َال  : » دندومرف زین  و  دشاب .) هتشاد  صالخا  ادخ  تعاطا  رد  هک  تسا  یـسک  تخبـشوخ  )
هب رگم  یسک  چیه  ددرگ  یمن  تخبدب  و  ناحبس ، يادخ  يرادربنامرف  هب  رگم  یـسک  چیه  ددرگ  یمن  دنمتداعـس   ) (2)« ِهَّللا ِهَیِصْعَِمب 

(. ادخ ینامرفان 

هب ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  دـنک ، يوریپ  ترـضح  زا  دـشاب و  هتـشاد  تـسود  ار  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  هـکنیا   2
(3)« َکَعاَطَأ َکَّبَحَأ َو  ْنَم  ِدیِعَّسلا  َّقَح  َدیِعَّسلا  َّنِإ  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

(. دنک تعاطا  درادب و  تسود  ار  وت  هک  تسا  یسک  یقیقح  تخبشوخ  )

(4)« اوُدَعْسَت ِْملِْعلِاب  اُولَمْعا  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اه ، هتسناد  هب  ندرک  لمع   3

(. دیوش تخبشوخ  ات  دینک ، لمع  ملع  هب  )
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َیِقَـش َو اَِهتاََّذل  ِیف  ُهَسْفَن  َلَمْهَأ  ْنَم  َدِعَـس  اَهِحاَلْـصِإ  ِیف  ُهَسْفَن  َدَـهْجَأ  ْنَم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يزاسدوخ ، رد  شالت   4
شیاهتّذـل رد  ار  دوخ  سفن  دراذـگاو  هک  ره  ددرگ ، تخبـشوخ  نآ  حالـصا  رد  ار  دوـخ  سفن  دروآ ، رد  جـنر  هب  هک  ره   ) (1)« َدَُعب

(. ددرگ رود  تقیقح ) قح و  زا   ) ددرگ و تخبدب 

(2)« َدِعَس ُهَسْفَن  َبَساَح  ْنَم  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سفن ، زا  یسرباسح   5

(. دوش تخبشوخ  دنک ، هبساحم  ار  دوخ  سفن  هک  ره  )

(3)« ِلاَمْعَْألا ِِحلاَِصل  ُقِیفْوَّتلا  ِهَداَعَّسلا  َنِم  : » دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  حلاص ، لمع  رب  قیفوت   6

(. تسا یتخبشوخ  زا  کین  ياهراک  ماجنا  يارب  نتشاد  قیفوت  )

(4)« اَضِّرلا ُهَعاَنَْقلا َو  ِءْرَْملا  ُهَداَعَس  : » دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ادخ ، ياضر  هب  ندوب  یضار  ندوب و  عناق   7

(. تسا هداهن ) وا  رایتخا  رد  دنوادخ  هچنآ  ادخ و  زا   ) يدونشوخ تعانق و  رد  ناسنا  یتخبشوخ  )

هار رد  شـشوک   ) (5)« ِروُهْمُْجلا ِحاَلَـص  ِیف  ُیْعَّسلا  ِهَداَعَّسلا  ِلاَمَک  ْنِم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  مدرم ، حالـصا  رد  شـشوک   8
ار دوخ  شـشوک  شالت و  ماـمت  هک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ءاـیبنا و  دـننام  تسا .) یتخبـشوخ  لاـمک  زا  مدرم ، هدوت  حالـصا 

.دنوش تسرپادخ  دّحوم و  مدرم  ات  دندرک  مدرم  حالصا  فرص 

یلع ماما  دوش ، یم  بوسحم  ناسنا  یتخبشوخ  زا  ندرک ، ادیپ  بّرقت  ادخ  هب  اهنآ  هلیسو  هب  نتخانـش و  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها   9
اَْنیَهَن ُْهنَع  اَّمَع  یَهَْتنا  اَْنبَدَن َو  ِْهَیلِإ  اَِمب  َلِمَع  اَنَّبُح َو  َصَلْخَأ  اَِنب َو  ِهَّللا  َیلِإ  بّرقت  اَنَلْضَف َو  َفَرَع  ْنَم  ِساَّنلا  ُدَعْسَأ  : » دندومرف مالـسلا  هیلع 

(6)« اَنَعَم ِهَماَقُْملا  ِراَد  ِیف  َوُه  اَّنِم َو  َكاَذَف 

لدکی و ام  یتسود  رد  دوش و  کیدزن  ادـخ  هب  ام  هلیـسو  هب  دسانـشب و  ار  ام  ماقم  لضف و  هک ، تسا  یـسک  مدرم  نیرت  تخبـشوخ  )
، میدرک یهن  ام  هچنآ  زا  دنک و  لمع  میدناوخ  ارف  نادب  ام  هچنآ  دشاب و  صلخم 
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(. تسام اب  راگدنام  يارس  رد  تسام و  زا  یسک  نینچ  دراد ، رب  تسد 

ِِهنیِد َو ِزاَرْحِإ  ِیف  ِلُجَّرلا  ُهَداَعَس  : » دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنک ، راک  دوخ  ترخآ  يارب  دشاب و  راد  نید  ناسنا  هک  نیا   10
(. تسوا ترخآ  يارب  زا  ندرک  لمع  وا و  نید  ندرک  عمج  رد  درم  یتخب  شوخ   ) (1)« ِِهتَرِخِآل ِلَمَْعلا 

ندوب یلاخ   ) (2)« ِدِّبَعَتُْملا ِهَداَعَـس  ْنِم  ِدَـسَْحلا  ِّلِْغلا َو  َنِم  ِرْدَّصلا  ُُّولُخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ندوبن ، دـسح  هنیک و  لـها   11
(. تسا درم  یتخب  شوخ  زا  دسح  هنیک و  زا  هنیس 

ٌدَحَأ یَقْشَی  َال  ِهَّللا َو  ِدوُدُح  ِهَماَقِِإب  اَّلِإ  ٌدَحَأ  ُدَعْسَی  َال  : » دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دنک ، هدایپ  هعماج  رد  ار  یهلا  دودح  هک  نیا   12
(3)« اَِهتَعاَضِِإب اَّلِإ 

(. اهنآ ندرک  عیاض  هب  رگم  سک  چیه  ددرگ  یمن  تخبدب  و  ادخ ، دودح  نتشاد  اپ  هب  اب  رگم  سک  چیه  ددرگ  یمن  تخب  شوخ  )

(4)« ُهَداَعَّسلا ُنوُکَت  ِّقَْحلا  ِموُُزل  ِیف  : » دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دشاب ، قح  اب  هارمه  مزالم و  ناسنا  هک  نیا   13

، دنتـسه قح  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ءایبنا و  تسا ، ّقح  نآرق  تسا ، ّقح  ادـخ  دـشاب .) یم  قح  اب  ندوب ، مزـالم  رد  یتخب  شوخ  )
راکوکین و دـنزرف  راگزاس ، رـسمه  ناسنا  تداعـس  زا  هک  هدـش  دراو  تیاور  رد  هکنیا  .تسا و  دنمتداعـس  دـشاب ، اهنیا  اب  رگا  ناسنا 

.(5) ددرگرب شا  هدوناخ  دزن  بش  دروآ و  تسد  هب  ار  نآ  ماگنه  زور  هک  يدمآرد 

یتخبـشوخ اهنیا  ّالإ  و  دشاب ، نآرق  هب  لمع  يوقت و  نامیا ، لها  ینعی  دشاب ، قح  اب  مزالم  صخـش  هک ، تسا  یتروص  رد  دراوم  نیا 
هک یتروص  رد  دنشاب ، تخبشوخ  اهنآ  دیاب  سپ  تشاد ، یبوخ  دنزرف  مه  دیزی  و  تشاد ، یبوخ  رـسمه  مه  نوعرف  هک  ارچ  تسین ،

.تسین هنوگنیا 

هیلع یلع  ماما  دـنهد ، یم  قوس  حـلاص  لمع  ادـخ و  يوس  هب  ار  ناسنا  ملع ، لها  هک  ارچ  ندـش ، ملع  لها  ءاملع و  اـب  نیـشنمه   14
(6)« ْدَعْسَت َءاَمَلُْعلا  ِِسلاَج  : » دندومرف مالسلا 

تخب شوخ  ات  املع  اب  وش  نیشنمه  )
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(. يوش

هیلع نینمؤملاریما  دشابن ، كانهودـنا  وا  زا  يزیچ  نداد  تسد  زا  رطاخب  دـشاب و  هتـشادن  یگتـسبلد  ایند  لام  هب  صخـش  هک  نیا   15
(1)« دوُقْفَْملِاب َناَهَتْسا  ِنَم  ُدیِعَّسلا  : » دندومرف مالسلا 

(. دشاب انتعا  یب  هتفر  تسد  زا  هچنآ  هب  هک  تسا  یسک  تخبشوخ  )

ْنَم ٌثاََلث  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دـشاب ، ادـخ  هّجوتم  دراد ، رارق  هک  یتعیـضو  ره  رد  یلاح و  ره  رد  ناسنا  هک  نیا   16
َال ِلْوَق  ْنِم  ِْرثْکَأَف  ٌهَّدِـش  َْکَتباَصَأ  اَذِإ  َهَّللا َو  ِرِفْغَتْـساَف  ُقْزِّرلا  َْکنَع  َأَْطبَأ  اَذِإ  َهَّللا َو  ِدَـمْحاَف  ٌهَمِْعن  َْکیَلَع  ْتَرَهَظ  اَذِإ  َدِعَـس  اَْـهیَلَع  َظَـفاَح 

(2)« ِهَّللِاب اَّلِإ  َهَُّوق  َال  َلْوَح َو 

هاگره .يوگ 2  ساپـس  ار  ادـخ  دیـسر  وت  هب  یتمعن  هاـگره  دوـش 1  یم  دنمتداعـس  دـهدن  تسد  زا  ار  اـهنآ  هک  ره  تسا  زیچ  هـس  )
(. وگب دایز  ار  ِهَّللِاب » اَّلِإ  َهَُّوق  َال  َلْوَح َو  َال  » هلمج دیسر  یتخس  وت  هب  هاگره  .هاوخب 3  شزرمآ  ادخ  زا  دیسر ، رید  تیزور 

(3)« ُنِمْؤُْملا ُِلقاَْعلا  ِساَّنلا  ُدَعْسَأ  : » دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دشاب ، نمؤم  لّقعت و  لها  صخش  هک  نیا   17

(. دشاب نمؤم  دنمدرخ و  هک  تسا  یسک  مدرم ، نیرت  تخب  شوخ  )

، دزادـنین هاـنگ  هب  اـیند  ياـه  تاذـل رطاـخب  ار  دوخ  و  درذـگب ، اـیند  ياـه  تّذـل  زا  ترخآ  ياـه  تّذـل  رطاـخب  صخـش  هک  نیا   18
تّذل هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  تخبـشوخ   ) (4)« ٍهَِیقَاب ٍهَّذَِلل  ًهَِیناَف  ًهََّذل  َكَرَت  ْنَم  ِساَّنلا  ُدَعْـسَأ  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

(. دنک كرت  تشهب  راگدنام  تّذل  رطاخب  ار  ایند  يارذگ 

ْنِم : » دـندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـشاب ، وا  ياضق  هب  یـضار  و  دـنک ، ریخ  بلط  ادـخ  زا  صخـش  هک  نیا   19
(5)« ُهَّللا یَضَق  اَِمب  ُهُطَخَس  ِهَّللا َو  َهَراَِختْسا  ُهُکْرَت  َمَدآ  ِْنبا  ِهَْوقِش  ْنِم  ُهَّللا َو  یَضَق  اَِمب  ُهاَضِر  ِهَّللا َو  ُهَراَِختْسا  َمَدآ  ِْنبا  ِهَداَعَس 

رد هکنیا  تسا  مدآ  دنزرف  یتخبدـب  زا  ادـخ و  ياضق  هب  يدونـشخ  دـنوادخ و  زا  ریخ  تساوخرد  تسا  مدآ  دـنزرف  یتخبـشوخ  زا  )
ادخ ياضق  هب  دنکن و  ریخ  بلط  دنوادخ  زا  شیاهراک 
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هب لمع  قیفوت  ام  همه  هب  دنوادخ  مراودـیما  .مینک  یم  ءافتکا  رادـقم  نیمه  هب  ام  تسا  دایز  هنیمز  نیا  رد  ثیداحا  دـشابن .) دونـشخ 
.هللا ءاش  نا  .دهد  رارق  نادنمتداعس  زا  ار  ام  و  دیامرف ، تیانع  ار  ابیز  ثیداحا  نیا 

یگدنز کی  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یگدنز  هک  میوش  هّجوتم  رتهب  هک  نیا  يارب  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  تداعـس  اب  یگدنز  اّما 
زاغآ زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .میـشاب  هتـشاد  ناشیا  تالاح  یگدنز و  يوحن  هب  یلامجا  یهاگن  لقادح  دـیاب  دوب ، يدـنمتداعس 

هچ دـشن ، دراو  مالـسلا  هیلع  ترـضح  یگدـنز  رد  يا  هظحل  مه  هانگ  رکف  یتح  دوب  یعقاو  يانعم  هب  دّـحوم  کی  تداهـش  ات  دـلوت 
یلص شلوسر  ادخ و  زا  تعاطا  رد  ار  شفیرـش  رمع  مالـسلا  هیلع  ماما  .دشاب  هتـشاد  یملظ  نیرت  کچوک  ای  یغورد  هکنیا  هبدسرب 

مالـسا نید  هب  تمدـخ  ناگراچیب و  ءافعـض و  هب  کمک  تیـالو و  میرح  قح و  زا  عاـفد  تداـبع و  هب  قشع  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا 
مک تردپ  ِنادنزرف  ردق  هچ  : » دش هتفگ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هب  هک  تسا  هدمآ  نینچ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  تدابع  رد  .دنارذگ 
ره رد  هتسویپ  ناشیا  هک  یلاح  رد  دنوش ، دایز  شنادنزرف  هنوگچ  تسا ؟ تفگش  ياج  هچ  دومرف : مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  دنتـسه ؟
هب ار  بش  نآ  هک  تساوخ  نمـشد  زا  اروشاع  بش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  یتح  . » (1)« دـناوخ یم  زاـمن  تعکر  رازه  بش  زور و 

هیلع نیـسح  ماما  هک  تسا  هدمآ  لتاقم  رد  دنوش ، لوغـشم  یهلا  تدابع  زامن و  هب  رتشیب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  ات  دنهد ، تلهم  اهنآ 
درگرب و نمشد  يوس  هب  ردارب )! يا  مدرگ  تیادف  « ) یِخَأ اَی  َْتنَأ  یِسْفَِنب  : » دومرف درک و  ور  مالسلا  هیلع  سابع  ترـضح  هب  مالـسلا 

َهاَلَّصلا ُّبِحُأ  ْدَق  یِّنَأ  ُمَْلعَی  َوُهَف  ، » میزادرپب رافغتـسا  اعد و  هب  ادـخ و  اب  تاجانم  زامن و  هب  بشما  ات  دـنهد ، تلهم  ام  هب  ار  بشما  وگب 
.(2) (« مراد تسود  رایسب  ار  رافغتسا  اعد و  نآرق و  توالت  زامن و  نم  هک  دناد  یم  ادخ  « ) َراَفِْغتْسِالا َءاَعُّدلا َو  ِِهباَتِک َو  َهَواَِلت  َُهل َو 

نامز رد  ، » باـطخ نب  رمع  تفـالخ  ناـمز  رد  هک  هدـش  تیاور  نینچ  تیـالو  میرح  قح و  زا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  عاـفد  هب  عجار 
.دوب هتسشن  دجسم  رد  تشادن ، رتشیب  لاس  هد  هک  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  .دوب  ّتیعمج  زا  رپ  دجسم  يزور  باّطخ ، نب  رمع  تفالخ 

رد تساخ و  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  تقو ، نیا  رد  .دناوخ  نانمؤم » ناج  زا  یلوا   » ار دوخ  يراتفگ ، نمض  رد  تفر و  ربنم  يالاب  رمع 
وت ردـپ  ربنم  ربنم ، نیا  .ایب  نییاپ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مردـپ  ربنم  زا  وگغورد ! يا  دز : داـیرف  ّتیعمج  هوبنا  ناـیم 

: تفگ خساپ  رد  رمع  .تسین 
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؟ تسا هداد  دای  وت  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تردپ  ار  عوضوم  نیا  ایآ  .تشادن  ربنم  نم  ردپ  تسا و  وت  ردـپ  ربنم  نیا  مناج ، هب  دـنگوس 
تیاده هار  هب  وا  هلیسو  هب  مناج  هب  دنگوس  دهد ، یم  روتـسد  نم  هب  هچنآ  رد  منک ، يوریپ  مردپ  زا  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح 

تعیب وا  اب  مدرم  ریدـغ ، زور  ینعی  ) .دراد تعیب  مدرم  ندرگ  رب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـصع  رد  مردـپ  مور و  یم 
مدرم .دنک  یمن  راکنا  نآرق )  ) باتک رکنم  زج  ار  نآ  تسا و  هدرک  مدرم  هفیظو  دنوادخ  فرط  زا  ار  نآ  نیما  لیئربج  هک  دـندرک .)

نادناخ ام ، ّقح  هدننک  راکنا  هک  نانآ  رب  ياو  .دننک  یم  راکنا  نابز  رد  یلو  دـنراد ، رواب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ّتیمکاح  ناشبلق ، رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  دـنباذع  رد  تخـس  هک  یلاح  رد  ماگنه و  نآ  رد  .دنـشاب  یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

تعاطا ام  زا  میدرک ، رما  مدرم  هب  ام  .دـنک  راـکنا  ار  تردـپ  ّقح  هک  یـسک  رب  ادـخ  تنعل  تفگ : رمع  .دـنیامن  یم  تاـقالم  ملـسو 
ربنم زا  مشخ  لاح  رد  رمع  هکنیا  ات  تفای  همادا  وگتفگ  ...میدرک  یم  تعاطا  وا  زا  زین  ام  دندرک ، یم  تعاطا  تردپ  زا  رگا  .دـندرک 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  .دندناسر  ضرع  هب  ار  ارجام  دندیسر و  مالسلا  هیلع  یلع  روضح  هب  باحـصا  زا  یهورگ  هارمه  دمآ و  نییاپ 
.درک دییأت  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ضارتعا  دوب و  اجنآ  رد 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  دارفا  نیرت  کیدزن   c نیسح نسح و  دومرف : رمع  هب  ینانخس  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هاگنآ 
رد اهنآ  تیاضر  تفگ : رمع  .دـندرگ  یـضار  زین  اـهنآ  زا  دـعب  دارفا  اـت  نک ، یـضار  ناـشّقح  دروم  رد  ار  اـهنآ  .دنتـسه  ملـسو  هلآ 
رد ات  نک  تیبرت  ار  ترـسپ  تفگ : رمع  .تسا  هانگ  زا  هبوت  اـطخ و  زا  تشگزاـب  اـهنآ ، تیاـضر  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  تسیچ ؟

ار یسک  نآ  یلو  منک ! یم  تیبرت  ار  ناراکهنگ  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  .دنکن  زیتس  دنتسه ، مدرم  رب  مکاح  هک  ینیطالـس  ربارب 
رگید تسا ، ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بتکم  میقتـسم  هدرورپ  تسد  هدیرورپ و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک 

هناخ زا  دوب ، كانمشخ  هک  یلاح  رد  رمع  ینک ؟ یمن  یضار  ار  ( c نیسح نسح و  ) رسپ ود  نیا  ایآ  .درادن  دوجو  نآ  زا  رتهب  یتیبرت 
ود مالـسلا و  هیلع  بلاطوبا  رـسپ  دّـض  رب  ایآ  تفگ : خـساپ  رد  دیـشک ؟ اجک  هب  راک  دـنتفگ : وا  هب  شناراـی  زا  يا  هدـع  .دـمآ  نوریب 

.(1)« دراد دوجو  یتّجح  شدنزرف 

هماسا رب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  : » دنک یم  لقن  رانید  نب  ورمع  درک ، یم  کمک  رایـسب  ءارقف  هب  یگدنز  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
ردارب يا  تسیچ ؟ وت  مغ  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  مغ ! زا  ياو  تفگ : یم  وا  .دش  دراو  دوب ، يرامیب  لاح  رد  هک  دـیز  نب 

سپ تسا ، مهرد  رازه  رادقم  هب  هک  میراکهدب  تفگ : هماسا  نم !
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درم یهاوخن  وت  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مریمب ، هک  مسرت  یم  نم  تفگ : وا  نم ، هدـهع  هب  وت  ضرق  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  نآ  زا 
ءادا ار  وا  نیِد  دور  اـیند  زا  هماـسا  هک  نآ  زا  لـبق  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـیوگ : یم  ورمع  .منک  یم  تخادرپ  ار  وت  نیِد  نم  هک  نیا  زج 

لخب و ءافعض ، رب  بلق  تواسق  نانمشد ، زا  سرت  تسا : زیچ  هس  كولم  تافـص  نیرتدب  دومرف : یم  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  ماما  درک ،
.(1)« ءاطع ششخب و  تقو  رد  يرظن  گنت 

نیـسح ماما  تسیک ؟ هنیدم  رد  مدرم  نیرت  میرک  درک ، لاؤس  : » دش دراو  هنیدم  رد  درف  نیرتهب  يوجتـسج  رد  یبارعا  درف  هدـش  لقن 
فقوت وا  تازاوم  هب  تفای ، زامن  لاح  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  دش ، دجـسم  لخاد  درک ، شواک  وا  زا  دـش ، یفرعم  وا  هب  مالـسلا  هیلع 

: درک ءاشنا  ار  ریز  راعشا  درک و 

« هَقَلَْحلا َِکبَاب  ِنوُد  ْنِم  َكَّرَح  ْنَم  َكاَجَر َو  ْنَم  َنْآلا  ِبِخَی  َْمل  »

( دش دهاوخن  دیماان  دهد  تکرح  ار  وت  هناخ  برد  هقلح  دراد و  وتب  دیما  مشچ  نالا  هک  یسک  )

« هَقَسَْفلا َِلتاَق  َناَک  ْدَق  َكُوبَأ  ٌدَمَتْعُم  َْتنَأ  ٌداَوَج َو  َْتنَأ  »

( دوب راکبان  قساف و  دارفا  لتاق  وت  ردپ  .یشاب  یم  دامتعا  دروم  هدنشخب و  هک  یئوت  )

« هَِقبَْطنُم ُمیِحَْجلا  اَْنیَلَع  َْتناَک  ْمُِکِلئاَوَأ  ْنِم  َناَک  يِذَّلا  َال  َْول  »

( دش یم  ام  راچد  خزود  شتآ  دوب ، یمن  امش  ناکاین  ناردپ و  توبن  ماقم  رگا  )

زا ایآ  ربنق ! يا  دومرف : دمآ و  لزنم  يوس  هب  یبارعا  هارمه  داد ، ار  زامن  مالـس  هک  نیمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیوگ : یم  يوار 
یـسک اریز  روایب ، ار  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  .تسا  یقاب  رانید  رازه  راهچ  یلب ، تفگ : وا  تسا ؟ هدـنام  یقاب  يزیچ  زاجح  لام 

هدیچیپ نآ  رد  ار  اهرانید  درک و  جراخ  ندب  زا  ار  دوخ  ، (2) دُرب سپس  تسا ، هدمآ  اجنیا  هب  تسا ، رتراوازس  نآ  فرصت  هب  ام  زا  هک 
: دومن ءاشنا  وا  خساپ  رد  ار  رعش  نیا  درک و  ءاطع  وا  هب  ار  نآ  و  دومن ، جراخ  ار  دوخ  تسد  یبارعا  زا  ایح  رطاخب  رد  فاکش  زا  و 

« ْهَقَفَش وُذ  َْکیَلَع  یِّنَِأب  ْمَلْعا  ٌرِذَتْعُم َو  َْکَیلِإ  یِّنِإَف  اَهْذُخ  »

دنم هقالع  رایسب  وت  هب  تبسن  نم  هک  نادب  .مبلط  یم  شزوپ  مدرک  اطع  يرصتخم  وت  هب  هکنیا  ّتلع  هب  نم  ریگب و  ار  اه  یفرـشا  نیا  )
( منابرهم و 

« ْهَِقفَْدنُم َْکیَلَع  اَناَمَس  ْتَْسمَأ  اًصَع  َهاَدَْغلا  اَنِْریَس  ِیف  َناَک  َْول  »
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.دندروآ یم  نمی  زا  هک  تسا  یسابل  عون  کی  - . 2
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( تخیر یم  ورف  وت  رب  اه  نامسآ  زا  ششخب  لذب و  ناراب  دندادیم  ام  هب  ار  ام  قح  رگا  )

« هَقَفَّنلا ُهَلِیلَق  یِّنِم  ُّفَْکلا  ٍرَیِغ َو  وُذ  ِناَمَّزلا  َْبیَر  َّنَِکل  »

( دشاب یم لوپ ) ) هنیزه زا  یلاخ  ًالعف  نم  تسد  دنهد و  یم رییغت  ار  ناسنا  عضو  راگزور  ثداوح  هک  درک  دیاب  هچ  یلو  )

هکنیا يارب  ایآ  دومرف : يو  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  درک ! هیرگ  هب  عورـش  تفرگ و  ار  اـه  یفرـشا  نآ  یبارعا  دـیوگ : یم  يوار 
هنوگ نیا  دیابر و  یم  ار  وت  كاخ  هنوگچ  هک  منک  یم  هیرگ  نیا  يارب  هکلب  .هن  تفگ : ینکیم ؟ هیرگ  دوب  كدنا  لیلق و  ام  ششخب 

.(1)« درب یم  نیب  زا  ار  تیاه  ششخب لذب و 

.دور یم  كاخ  ریز  تواخس  اب  ياه  تسد نیا  هنوگچ  هک  تسا  نیا  يارب  نم  هیرگ  ینعی 

نیز زا  مدرم  دـش ، تفاـی  يرثا  ـالبرک  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  فـتِک  رب  : » دـنک یم  لـقن  یعازخ  نمحرلادـبع  نب  بیعش 
هب ات  داهن  یم  دوخ  تشپ  رب  مردپ  هک  دوب  ییاهراب  نآ  زا  رثا  نیا  دندومرف : ترـضح  .دندرک  لاؤس  رثا  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا 
رد نیکاسم  ءارقف و  هب  مالسلا  هیلع  ترـضح  ياه  کمک  اب  هطبار  رد  . (2)« دـناسرب نیکاسم  اه و  میتی  نانز و  هویب  ياه  لزنم  يوس 
اب رخآ  ات  لوا  زا  هک  یگدنز  ًاملـسم  .دماجنا  یم  لوط  هب  ثحب  هک  هدش  رکذ  خیرات  رد  يدایز  ياه  ناتـساد  ناشتواخـس  یگدنز و 
وا رد  ایند  هب  یگتـسباو  هنوگچیه  دوش و  یط  ادـخ  هّجوت  دای و  زا  تلفغ  نودـب  ادـخ و  قلخ  هب  تمدـخ  ادـخ و  تعاـطا  تداـبع و 

هیلع نیسح  ماما  رئاز  اذل  دندوب ، رادروخرب  ًالماک  یگدنز  نینچ  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دوب  دهاوخ  دنمتداعـس  یگدنز  دشابن ،
بلاج .دوب  نینچ  مالسلا  هیلع  ترضح  یگدنز  هک  دهد  یم  تداهش  دنک و  یم  رارقا  ًادیِعَس » َتْشِع  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  : » نتفگ اب  مالـسلا 

هیلع ترـضح  دوجو  مامت  یهلا  فوخ  مه  زاب  ریظن  یب  اـبیز و  تـالاح  تـالامک و  همه  نیا  اـب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هک  تسا  نیا 
َمْوَی ُنَمْأَی  َال  َلاَق  َکِّبَر  ْنِم  َکَفْوَخ  َمَظْعَأ  اَـم  : » دـش هتفگ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  مالـسلا 
زور رد  دومرف : خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  تسا ؟ دایز  تراگدورپ  زا  امـش  فوخ  ردقچ  «. ) اَْینُّدلا ِیف  َهَّللا  َفاَخ  ْنَم  اَّلِإ  ِهَماَیِْقلا 

.(3)( دشاب هتشاد  فوخ  ادخ  زا  ایند  رد  هک  نیا  رگم  درب  یمن  رس  هب  شمارآ  تینما و  لامک  رد  سک  چیه  تمایق 
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(. یتشذگ هدوتس  دیمح و  تروصب  ایند  زا  هک  مهد ) یم  تداهش  « )) ًادیِمَح َْتیَضَم  َو   » اّما

.یتسه يدوب و  دیجمت  شیاتـس و  فیرعت و  روخ  رد  هک  يدرک  یط  یلاح  رد  ار  ایند  یگدنز  وت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يا  ینعی 
هدومن حدم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  دنوادخ  .دندرک  یم  ار  وت  حدم  دنتـسناد و  یم  ار  وت  نأش  ماقم و  نمـشد  تسود و  هک  ارچ 

.(1){ ُهَِّنئَمْطُْملا ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ای  : } دومرف هک  ییاجنآ 

اَْنیَّصَو َو  : } هیآ لیذ  میهاربا ، نب  یلع  ریسفت  رد  هچنانچ  تسا ، هداد  رارق  ردپ  مکح  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  ییاجنآ  زین  و 
(2){ ًاناسْحِإ ِْهیَِدلاِوب  َناْسنِْإلا 

.(3) تسا مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هب  نیدلاو ، هب  ناسحا  زا  روظنم  هک  تسا  هدمآ 

(4)« َنیِضَرَْألا ِتاَواَمَّسلا َو  َْنیَز  اَی  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َِکب  ًابَحْرَم  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  ادخ  لوسر 

ءایبنا هکئالم و  مامت  هک  هدـمآ  هینیـسحلا  صئاـصخ  باـتک  رد  نیمز .) اـه و  نامـسآ  شخب  تنیز  يا  هللادـبع ! اـبا  يا  وت  رب  اـبحرم  )
نآ نمـشد  تسود و  تسا  هدمآ  زین  دندرک و  یم  شیاتـس  حدـم و  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  ملـسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  احلـصو 

یضعب رد  دعـس  نبا  و  . (5) تـسا هدرک  ار  بانج  نآ  حدم  دیزی  هب  شتیـصو  رد  هیواعم  دـنا ، هدرک  حدـم  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
یم تداهـش  ناشیا  زا  درامـش و  یم  ار  دوخ  لیاضف  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  یتقو  رد  شنانمـشد  هدومن و  حدـم  ار  وا  راعـشا 

.(6) دندومن فارتعا  همه  دیبلط ،

.(7) تسین راع  وا  تسد  هب  ندش  هتشک  و  ٌمیِرَک » ٌْوفُک  وَُهل  : » هک درک  یم  دایرف  نوعلم  رمش 

: دناوخ ار  راعشا  نیا  دروآ  دایز  نبا  دزن  ار  ترضح  رس  هک  ینولعم  نآ 

« اَبَّجَحُْملا دّیسلا  ُْتلَتَق  اَنَأ  ًابَهَذ  ًهَِّضف َو  ِیباَکِر  ْأَْلما  »

( ما هتشک  ار  یمرتحم  بوجحم و  هاشداپ  نم  اریز  نک ، الط  هرقن و  زا  رپ  ارم  باکر 

« ابَسَن َنُوبَْسُنی  ْذِإ  ْمُهَْریَخ  ًابَأ َو  اّما َو  ِساَّنلا  َْریَخ  ُْتلَتَق  »

مدرم نیرتهب  بسن  بسح و  ردپ و  ردام و  ظاحل  زا  هک  ما  هدومن  دیهش  ار  یتیصخش  نم  )
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.(1)( دشاب یم 

ار وا  رـس  تساوخ و  رب  سپ  رتاس ، رداچ و  نودب  دش ، دراو  ماع  سلجم  رد  وا  هجوز  هدنه  هک  ینامز  ار  بانج  نآ  دومن  حدم  دـیزی 
.(2) تسا شیرق  گرزب  هک  نک  هحون  هیرگ و  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  ورب  تفگ : دیناشوپ و 
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« ًادیِهَش ًاموُلْظَم  ًادیِقَف  َّتُم  َو  : » مهن تسیب و  زارف  - 29

دوخ و قح  زا  مورحم  هک  یلاح  رد  یتفر  ایند  زا  هک ) مهد  یم  تداهـش   ) و ًادیِهَـش ( » ًاـمُولْظَم  ًادـیِقَف   (1) َُّتم َو  : » مهن تـسیب و  زارف 
(. يدوب دیهش  مولظم و 

هیلع ترـضح  دروم  رد  هتفر  تسد  زا  مورحم و  ینعم  اجنیا  رد  تسا و  هدـمآ  هتفر  تسد  زا  مورحم و  هتـشگ و  مگ  ینعم  هب  دـیقف » »
هک یبآ  زا  یتح  دندش ، مورحم  شیوخ  قوقح  زا  هک  یلاح  رد  دنتفر ، تسد  زا  مالسلا  هیلع  ترضح  هک  ارچ  تسا ، قداص  مالـسلا 
زا هک  تفر  ایند  زا  یلاح  رد  هک  ارچ  تسا ، قداص  مالـسلا ،  هیلع  ترـضح  هرابرد  ندش  مورحم  .دوب   h ارهز همطاف  ناشردام  هیرهم 

، داد رارق  مدرم  رایتخا  رد  مالـسلا  هیلع  راهطا  همئا  دوجو  رطاـخب  دـنوادخ  هک  یبآ  دـندرک ، شمورحم  دـشاب ، بآ  هک  زیچ  نیرتمک 
، ًهَّیِحدَم ًاضرَأ  الو  ًهَّینبَم  ًءامَـس  ُتقَلَخ  ام  ّینِإ  یلالَجَو ، یتَّزِعَو  : » دنک یم  دای  مسق  دنوادخ  هک  میناوخ  یم  ءاسک  ثیدح  رد  هچنانچ 

دنگوس ملالج  تّزع و  هب  « ) مُکتّبحمَو مُِکلجِأل  ّالِإ  يرسَت ، ًاکُلف  الَو  يرجَی  ًارَحب  الو  ُروُدَی  ًاکَلَف  الو  ًهَئیِـضُم ، ًاسمَـش  الَو  ًارِینُم  ًارَمَق  الَو 
رگشخرچ ناگراتس  اه و  ناشکهک هن  ناشخرد و  دیشروخ  هن  نابات و  هام  هن  هدرتسگ و  نیمز  هن  هدش و  انب  نامـسآ  مدیرفاین ، نم  هک 

(. امش یتسود  ّتبحم و  امش و  رطاخب  رگم  ار  نایرج  رد  یتشک  هن  ناور و  يایرد  هن  و 

مالسلا مهیلع  نیسح  تیب  لها  هک  یعقوم  نآ  رد  : » دیوگ یم  يوار  .دندوب  مولظم  هک  یلاح  رد  دنتفر  ایند  زا  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
ْمُِکلاَجِر َو ْنِم  َداَِلْبلا  َحاَرَأ  ْمُکَکَلْهَأ َو  ْمُکَلَتَق َو  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  : » تفگ دـمآ و  نانآ  دزن  يدرمریپ  دـندوب ، ماش  عماج  دجـسم  برد 

ْمُُکلَئْـسَأ ُْلق ال   } َهَیْآلا ِهِذَه  َْتفَرَع  ْلَهَف  َلاَق  ْمَعَن  َلاَق  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  ْلَه  ُْخیَـش  اَی  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َُهل  َلاَقَف  ْمُْکنِم  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  َنَْکمَأ 
(2) یبْرُْقلا } ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع 

َو  } َهَیْآلا ِهِذَه  َْتأَرَق  ْلَهَف  ُْخیَش  اَی  َیبْرُْقلا  ُنْحَنَف  ٌِّیلَع  َُهل  َلاَقَف  َِکلَذ  ُْتأَرَق  ْدَق  ُْخیَّشلا  َلاَق 
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(1) یبْرُْقلا } يِِذل  ِلوُسَّرِلل َو  ُهَسُمُخ َو  ِهَِّلل  َّنَأَف  ْیَش ٍء  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا 

ْمُکَرِّهَُطی ِْتیَْبلا َو  َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اـمَّنِإ   } َهَیآـْلا ِهِذَـه  َْتأَرَق  ْلَـه  ُْخیَـش َو  اَـی  َیبْرُْقلا  ُنْحَنَف  ٌِّیلَع  َلاَـق  ْمَعَن  َلاَـق 
(2){ ًاریِهْطَت

اَم یَلَع  ًامِداَن  ًاتِکاَس  ُخـْیَّشلا  َیِقَبَف  َلاَق  ُْخیَـش  اَی  ِهَراَهَّطلا  ِهَیِآب  اَنْـصِّصُخ  َنیِذَّلا  ِْتیَْبلا  ُلْهَأ  ُنْحَنَف  ٌِّیلَع  َلاَق  َکـِلَذ  ُْتأَرَق  ْدَـق  ُخـْیَّشلا  َلاَـق 
یَکَبَف ْمُه  ُنْحََنل  اَّنِإ  ِهَّللا  ِلوُسَر  اَنِّدَـج  ِّقَح  ٍّکَش َو  ِْریَغ  ْنِم  ْمُه  ُنْحََنل  اَّنِإ  ِهَّللاَـت  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَـقَف  ْمُه  ْمُکَّنِإ  ِهَّللاـِب  َلاَـق  ِِهب َو  َمَّلَکَت 

ْنِم ِیل  ْلَه  َلاَق  َُّمث  ٍْسنِإ  ٍّنِج َو  ْنِم  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّوُدَـع  ْنِم  َْکَیلِإ  ُأَْربَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َلاَق  ِءاَمَّسلا َو  َیلِإ  ُهَسْأَر  َعَفَر  ُهَتَماَـمِع َو  یَمَر  ُخـْیَّشلا َو 
(3)« َِلتُقَف ِِهب  َرَمَأَف  ِْخیَّشلا  ُثیِدَح  َهَیِواَعُم  َْنب  َدیِزَی  َغَلَبَف  ٌِبئاَت  اَنَأ  َلاَقَف  اَنَعَم  َْتنَأ  َْکیَلَع َو  ُهَّللا  َباَت  َْتُبت  ْنِإ  ْمَعَن  َُهل  َلاَقَف  ٍَهبْوَت 

ّطلـسم امـش  رب  ار  دیزی  نانمؤم  ریما  و  درک ، هدوسآ  امـش  نادرم  زا  ار  اهرهـش  و  تخاس ، دوبان  تشک و  ار  امـش  هک  ار  ادخ  ساپـس  )
ایآ دندومرف : مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  .يرآ  تفگ : درمریپ  يا ؟ هدناوخ  نآرق  ایآ  درمریپ ! يا  دندومرف : مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  .دومن 

امـش زا  ار  مناشیوخ  اب  یتسود  زج  يدزم  تلاسر  يارب  نم  ربماـیپ ، يا  وگب  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  يا  هدـیمهف  ار  هیآ  نیا  ینعم 
ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناشیوخ  زا  روظنم  دندومرف : مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  .ما  هدناوخ  يرآ  تفگ : درمریپ  مهاوخ » یمن 

ادـخ و صوصخم  نآ  مجنپ  کـی  دـیدرب  دوس  هچنآ  ره  زا  دـینادب  « ؟ يا هدـناوخ  ار  هیآ  نیا  اـیآ  درمریپ ! يا  .میتسه  اـم  هیآ  نیا  رد 
ام هیآ  نیا  رد  ناـشیوخ  درمریپ ! يا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما  .ما  هدـناوخ  يرآ  تفگ : درمریپ  تسا .» ناـشیوخ  لوسر و 

كاپ و ار  امش  دراد و  رب  نادناخ  امش  زا  ار  یکاپان  هک  تسا  هتساوخ  دنوادخ  انامه  « ؟ يا هدناوخ  ار  هیآ  نیا  ایآ  درمریپ  يا  .میتسه 
نیا رد  .تسا  هدـش  لزان  ام  نأش  رد  هیآ  نیا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  .ما  هدـناوخ  يرآ  تفگ : درمریپ  دـنادرگ .» هزیکاـپ 
ماما دـیتفگ ؟ هک  دـینامه  امـش  ادـخ  هب  ار  وت  تفگ : دـش و  نامیـشپ  دوخ  هناروسج  راتفگ  زا  تفر و  ورف  توکـس  رد  درمریپ  ماگنه 
نامه ام  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّقح  هب  مینادناخ ، نامه  ام  دیدرت  نودب  ادخ  هب  دنگوس  يرآ  دندومرف : مالسلا  هیلع  داّجس 

تفرگ و رس  زا  ار  دوخ  هّمامع  یتحاران ، تّدش  زا  درک و  هیرگ  اهنآ ، تخانش  زا  سپ  درمریپ  .میتسه  وا  نادنواشیوخ 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  یسنا  یّنج و  نانمشد  زا  ام  ایادخ ! تفگ : هدومن و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  شیاهتسد  دز و  نیمز  رب 
هبوت رگا  يرآ  مالـسلا :  هیلع  داّجـس  ماما  تسا ؟ هتفریذپ  ما  هبوت  ایآ  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هب  سپـس  .میرازیب  ملـسو 

نآ داد  نامرف  دیزی  دیسر ، دیزی  هب  ربخ  نیا  .مدرک  هبوت  نم  تفگ : درمریپ  .دوب  یهاوخ  ام  اب  دریذپ و  یم  ار  تا  هبوت  دنوادخ  ینک ،
(. دندناسر تداهش  هب  ار  وا  دیزی  ناداّلج  دیشُکب ، ار  درمریپ 

هیلع ترـضح  هک  تسا  نیا  دندناسر ، تداهـش  هب  هنامولظم  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هکنیا  رب  دنک  یم  تلالد  هک  يا  هلدا  هلمج  زا 
هللا یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْنبا  َْتنَأ  ْمَعَن  اُولاَق  ِینَنُوفِْرعَت  ْلَه  َهَّللا  ُمُکُدُْشنَأ  : » دومرف تفرگ و  رارقا  شنیلتاق  زا  دومن و  یفرعم  ار  دوخ  مالسلا 

ُمُکُدُْشنَأ َلاَق  ْمَعَن  َّمُهَّللا  اُولاَق  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  يِّدَج  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهَّللا  ُمُکُدُْشنَأ  َلاَق  ُهُْطبِس  ملسو َو  هلآ  هیلع و 
ُْتِنب ُءاَرْهَّزلا  ُهَمِطاَف  یِّمُأ  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهَّللا  ُمُکُدُْشنَأ  َلاَق  ْمَعَن  َّمُهَّللا  اُولاَق  مالـسلا  امهیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِیبَأ  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهَّللا 
ِءاَِسن ُلَّوَأ  ٍِدْلیَوُخ  ُْتِنب  ُهَجیِدَخ  ِیتَّدَج  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهَّللا  ُمُکُدُْشنَأ  َلاَق  ْمَعَن  َّمُهَّللا  اُولاَق  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یَفَطْـصُْملا  ٍدَّمَُحم 

ْلَه َهَّللا  ُمُکُدُْشنَأ  َلاَق  ْمَعَن  َّمُهَّللا  اُولاَق  ِیبَأ  ُّمَع  ِءاَدَهُّشلا  َدِّیَس  َهَزْمَح  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهَّللا  ُمُکُدُْشنَأ  َلاَق  ْمَعَن  َّمُهَّللا  اُولاَق  اّماَلْـسِإ  ِهَّمُْألا  ِهِذَه 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْفیَس  اَذَه  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهَّللا  ُمُکُدُْشنَأ  َلاَق  ْمَعَن  َّمُهَّللا  اُولاَق  یِّمَع  ِهَّنَْجلا  ِیف  َراَّیَّطلا  ًارَفْعَج  َّنَأ  َنوُمَْلعَت 

اُولاَق ُهُِسبَال  اَنَأ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُهَماَمِع  ِهِذَـه  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهَّللا  ُمُکُدُْـشنَأ  َلاَق  ْمَعَن  َّمُهَّللا  اُولاَق  ُهُدِّلَقُم  اَنَأ  ملـسو 
ِّلُک ُِّیلَو  ُهَّنَأ  ًاْملِح َو  ْمُهَمَظْعَأ  ًاْملِع َو  ْمُهَمَلْعَأ  اّماَلْـسِإ َو  ِمْوَْقلا  َلَّوَأ  َناَک  مالـسلا  هیلع  ًاِّیلَع  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهَّللا  ُمُکُدُْشنَأ  َلاَق  ْمَعَن  َّمُهَّللا 
اَمَک ًالاَجِر  ُْهنَع  ُدوُذَـی  ِضْوَْحلا  ِنَع  ُدـِئاَّذلا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِیبَأ  یِمَد َو  َنوُّلِحَتْـسَت  َِمبَف  َلاَق  ْمَعَن  َّمُهَّللا  اُولاَق  ٍهَنِمُْؤم  ٍنِمُْؤم َو 

َقوُذَـت یَّتَح  َکیِکِراَت  ُْریَغ  ُنَْحن  ُهَّلُک َو  َکـِلَذ  اَـنِْملَع  ْدَـق  اُولاَـق  ِهَماَـیِْقلا  َمْوَی  ِیبَأ  ِدَـی  ِیف  ِدْـمَْحلا  ُءاَِول  ِءاَْـملا َو  ِنَع  ُرِداَّصلا  ُریِعَْبلا  ُداَذـُی 
(1)« اشَطَع َتْوَْملا 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  وت  يرآ  میریگ ، یم  دهاش  ار  ادخ  دنتفگ : دیسانش ؟ یم  ارم  ایآ  مهد ، یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  )
: دنتفگ تسا ؟ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نم  ّدج  هک  دیناد  یم  ایآ  ادخ  هب  ار  امش  دومرف : .یتسه  وا  طبس  ملسو و  هلآ  و 

يرآ دنتفگ : تسا ؟ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  رتخد   h همطاف مردام  هک  دیناد  یم  ایآ  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف : .ادـخ  هب  يرآ 
ار امش  دومرف : .ادخ  هب  يرآ  دنتفگ : تسا ؟ مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مردپ  هک  دیناد  یم  ایآ  ادخ  هب  ار  امش  دومرف : .ادخ  هب 

تسا ینز  نیتسخن  دلیوخ  رتخد   h هجیدخ نم  هّدج  دیناد  یم  ایآ  ادخ  هب 
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مردپ يومع  نادیهش ، دّیس  مالسلا  هیلع  هزمح  هک  دیناد  یم  ایآ  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف : .ادخ  هب  يرآ  دنتفگ : دیورگ ؟ مالـسا  هب  هک 
: دنتفگ تسا ؟ نم  يومع  تشهب  رد  مالـسلا  هیلع  راّیط  رفعج  هک  دیناد  یم  ایآ  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف : .ادخ  هب  يرآ  دـنتفگ : تسا ؟

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ریشمش  تسا ، متسد  رد  هک  يریـشمش  نیا  دیناد  یم  ایآ  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف : ادخ  هب  يرآ 
، مراد رـس  رب  هک  هّمامع  نیا  هک  دیناد  یم  ایآ  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف : .ادخ  هب  يرآ  دنتفگ : ما ؟ هتفرگ  هارمه  هب  ار  نآ  نم  هک  تسا ،

یم ایآ  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف : .ادخ  هب  يرآ  دنتفگ : مراد ؟ رـس  رب  ار  نآ  نم  تسا و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هّمامع 
رتعیـسو همه  زا  شملح  و  دوب ، ملع  ياراد  مدرم  همه  زا  رتشیب  دـش و  ناملـسم  هک  دوب  یناـسنا  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـیناد 

مردپ هکنیا  اب  دیناد ؟ یم  حابم  ارم  نوخ  نتخیر  ارچ  سپ  دومرف : .ادخ  هب  يرآ  دنتفگ : تسا ؟ نامیا  اب  نز  درم و  ره  ربهر  وا  و  دوب ،
زاب بآ  زا  ار  هنـشت  رتش  هک  هنوگ  نامه  دزاس ، رود  بآ  ندیـشون  زا  ار  یهورگ  و  دراد ، راـیتخا  رد  ار  رثوک  ضوح  تماـیق ، يادرف 
مینک یمن  اهر  ار  وت  ام  یلو  میناد ، یم  ار  اهنیا  همه  يرآ  دنتفگ : تسا ؟ وا  تسد  رد  ریدقت  ساپس و  مچرپ  تمایق  زور  رد  و  دنراد ،

.)؟ یشچب هنشت  بل  اب  ار  گرم  ات 

نیمادـک هب  دوش : لاؤس  هک  ماگنه  نآ  رد  و   ) (1){ ْتَِلُتق ٍبنَذ  ّيَِأب  ْتَلئُس *  ُهَدُءْوَْملا  اَذِإ  َو   } هیآ ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.(2)« تسا هدش  لزان  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نأش  رد  هیآ  نیا  : » دندومرف دندش .)!؟ هتشک  هانگ 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  شیامرف  هب  زین  .دش و  هتـشک  یهانگ  هچ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوش  یم  لاؤس  تمایق  يادرف  ینعی 
ِْلتَْقلا یف  فِرُْـسی  اَلَف  اًناَْطلُـس  ِهِِّیلَِول  اَْنلَعَج  ْدَقَف  اًمُولْظَم  َِلُتق  نَم  ّقَْحلِاب َو  اَّلِإ  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  ْاُوُلتْقَت  َال  َو  : } هیآ رد  مولظم  زا  روظنم 

قح هب  زج  هدوـمن ، مارح  ار ) نآ  نتـشک  هداد و  تینوـصم  يو  هب  ناـیدا  هـمه  رد   ) دـنوادخ هـک  ار  یـسفن  و   » (3){ اًروُصنَم َنَاک  ُهَّنِإ 
میا هداد  رارق  یطّلست  وا  ّیلو  يارب  ًامتح  ام  دوش  هتشک  مولظم  هک  یـسک  .دیـشکن و  یعرـش ) دودح  دادترا و  صاصق ، دراوم  دننام  )
رفن کی  زا  شیب  ای  دنک  هلثم  هجنکش و   ) دنک فارسا  نتشک  رد  دیابن  وا  سپ  دنک ) وفع  ای  دریگب  هید  ای  دنک  صاصق  دناوت  یم  هک  )

، تیموکحم زا  شیب  رادـقم  رد  زین  هدـش  صاصق  صخـش  و   ) تسا هدـش  يرای  مکح ) نیا  عیرـشت  هلیـسو  هب   ) وا هک  اریز  دـشکب ) ار 
ماما دراد ،) رارق  ام  يرای  دروم 
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.دنتفرگ رارق  مولظم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیاربانب  دشاب .» یم  مالسلا  هیلع  نیسح 

دیهش اهنت  هن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .میداد  حیضوت  ترایز  نیا  لئاوا  رد  هک  يروطنامه  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  ندوب  دیهـش  اّما 
ُدِّیَس ُهَّنِإ  : » دندومرف یثیدح  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هچنانچ  تسا ، ءادهـش  رورـس  دّیـس و  هکلب  تسا  ادخ  هار  رد 

(1)« ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  ِیف  َنیِرِخْآلا  َنِیلَّوَْألا َو  َنِم  ِءاَدَهُّشلا 

عطق متح و  روط  هب  دشاب .) یم  نیرخآ  نیلوا و  قلخ  نادیهـش  گرزب  ترخآ  ایند و  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  نینچ  هن  ایآ  )
هک مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دراد و  ادخ  دزن  دیهش  ار  ماقم  نیرتالاب  .ترخآ  ایند و  رد  نیرخآ  نّیلوا و  زا  تسا ، ءادهش  رورس  ناشیا 
ْنِم اَم  : » دنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هچنانچ  اذل  .تسا  رادروخرب  دنوادخ  دزن  یمیظع  ماقم  زا  تسا ، ءادهـش  رورـس  دیس و 

اب هک  دراد  تسود  هکنآ  رگم  يدیهـش  تـسین   ) (2)« ُهَعَم َهَّنَْجلا  َنُولُخْدَی  یَّتَح  مالـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  َعَم  َنوُکَی  ْنَأ  ُّبُِحی  اَّلِإ َو  ٍدـیِهَش 
هک تسا  میظع  ردق  نآ  تداهش  هبترم  ماقم و  دنوش .) تشهب  لخاد  بانج  نآ  ّتیعم  رد  ات  هدوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 

، ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  ُلَْتقُأ  یِّنَأ  ُّتدِدََول  ِهِدَِیب ، یِسْفَن  يِذَّلاَو  : » دندومرف یم  دنتشاد و  ار  نآ  يزورآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
(3)« ُلَْتقُأ َُّمث  اَیْحَأ  َُّمث  ُلَْتقُأ ، َُّمث  اَیْحَأ  َُّمث  ُلَْتقُأ ، َُّمث  اَیْحَأ  َُّمث 

راب موش و  هتـشک  زاب  مدرگ و  هدـنز  سپـس  موش و  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  مراد  تسود  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  دـنگوس  )
ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یلصفم  ثیدح  رد  . (4)( موش هتشک  زاب  مدرگ و  هدنز  رگید 

ُءاَِیْبنَْألا َناَک  َْول  ِهِدَِیب  یِـسْفَن  يِذَّلا  َوَف  : » دندرک دای  دنگوس  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  دـنا ، هدومرف  لقن 
ًاْفلَأ َنیِْعبَـس  ْمُْهنِم  ُلُجَّرلا  ُعَفْـشَی  اَْهیَلَع َو  َنوُدـُعْقَیَف  ِرِهاَوَْجلا  َنِم  َدـِئاَوَم  َیلِإ  اُوتْأَی  یَّتَح  ْمِِهئاََهب  ْنِم  َنْوَرَی  اَِمل  ْمَُهل  اُولَّجَرََتل  ْمِهِقیِرَط  یَلَع 

(5)« ِِهتَریِج ِِهْتَیب َو  ِلْهَأ  ْنِم 

زا اهنآ  مارتحا  هب  دنشاب ، نادیهش  هار  رس  رب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنا  رگا  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  یـسک  نآ  هب  دنگوس  )
داتفه هرابرد  نادیهـش  زا  کی  ره  .دننک و  یم  هدهاشم  ادخ  هاگـشیپ  رد  ار  نادیهـش  شزرا  ماقم و  هک  ارچ  دنوش ، یم  هدایپ  بکرم 

دوخ ناگیاسمه  نادناخ و  زا  رفن  رازه 
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(. دنک یم  تعافش 

.(1)« دوش یم  تشهب  دراو  هک  تسا ، يدارفا  نیتسخن  زا  : » دندومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هچنانچ  دیهش  دوخ 

(2)« ٌدیِهَش َهَّنَْجلا  ُلُخْدَی  ْنَم  ُلَّوَأ  : » دندومن لقن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(. تسا دیهش  دوش ، یم  تشهب  دراو  هک  یسک  نّیلوا  )
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« َكَدَعَو اَم  ٌزِجْنُم  َهَّللا  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  : » ما یس  زارف  - 30

(. دنک افو  تسا ، هدومن  هدعو  وت  هب  هچنآ  هب  دنوادخ  نیقی  هب  هک  مهد  یم  تداهش  (و 

دنوادـخ ًاعطق  ًامتح و  هک  مهد  یم  یهاوگ  دوش : یم  نینچ  ینعم  تسا ، هدـننک  افو  ینعم  هب  زجن »  » هدام زا  زجنم »  » هکنیا هب  هّجوت  اـب 
ًالـصا دنوادخ  مالک  رد  هدعو  فلخ  تسا و  قح  اّمامت  دنوادخ  ياه  هدعو  .تسا  هدـننک  افو  تسا ، هداد  هدـعو  وت  هب  هچنآ  مامت  هب 

(1){ ًالیق ِهَّللا  َنِم  ُقَدْصَأ  ْنَم  اقَح َو  ِهَّللا  َدْعَو  : } تسا هدومرف  لیذ  تایآ  رد  دنوادخ  هچنانچ  درادن ، هار 

ِهِدـْعَو َِفلُْخم  َهَّللا  َّنَبَـسْحَت  الَف  { .»!؟ دـشاب رت  قداص  ادـخ  زا  شیاـه ، هدـعو  راـتفگ و  رد  هک  تسیک  تسا و  قح  دـنوادخ  هدـعو  »
(2){ ُهَلُسُر

هدعو زا  زگره  دنوادخ   » (3){ ُهَدْعَو ُهَّللا  َِفلُْخی  َْنل  َو  !«. } دنک فّلخت  هداد ، شناربمایپ  هب  هک  ار  يا  هدعو  ادـخ  هک  ربم  نامگ  سپ  »
ْمُهَرَثْـکَأ ال َّنِکل  ٌّقَـح َو  ِهَّللا  َدـْعَو  َّنِإ  «. } تـسا یمتح  یندـش و  وا  هدـعو   » (4){ ًالوُعْفَم ُهُدـْعَو  َناک  !«. } درک دـهاوخن  فّلخت  دوخ 

(5){ َنوُمَْلعَی

!«. دنناد یمن  مدرم  رتشیب  یلو  تسا ، ّقح  ادخ  هدعو  دیشاب  هاگآ  »

لثم هلیذر  تافـص  زا  یتفـص  ای  و  دشاب ، رادروخرب  یهاگآ  ملع و  مدع  ای  تردق و  مدع  زا  هک  دنک  یم  هدعو  فلُخ  یـسک ، ًالوصا 
هک یلاح  رد  دشاب ، وا  رد  ایند  ّتبحم  یـشومارف و  نایـسن و  ای  ودشاب  هدیـسر  نایاپ  هب  شرمع  ای  دشاب و  وا  رد  هریغ  لخب و  دـسح و 

.دش دهاوخ  عقاو  دنوادخ  ياه  هدعو  مامت  نیاربانب  .تسا  هزنم  دنوادخ  هللا  ناحبس  درادن ، هار  دنوادخ  رد  اهنیا  زا  مادکچیه 

نامه ینعی   ) ماع ياه  هدعو  لماش  تسا ، هداد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  دنوادخ  هک  ییاه  هدعو  اّما 
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دراد رارق  نّیقتم  نینمؤم و  سأر  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسا و  هداد  شدوخ  باتک  رد  نّیقتم  نینمؤم و  مامت  هب  هک  ییاه  هدعو 
مالسلا هیلع  ماما  هب  طقف  دنوادخ  هک  ییاه  هدعو  نامه  ینعی   ) صاخ ياه  هدعو  و  دوش .) یم  بوسحم  اهنآ  لمکا  متا و  قادصم  و 

.دوش یم  تسا ،) هداد 

ُراْهنَْألا اَِهتْحَت  ْنِم  يرْجَت  ٍتاَّنَج  ِتانِمْؤُْملا  َنینِمْؤُْملا َو  ُهَّللا  َدَعَو  : } زا دـنترابع  دـنک  یم  ماع  ياه  هدـعو  رب  تلالد  هک  یتایآ  هلمج  زا 
(1){ ُمیظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  ُرَبْکَأ  ِهَّللا  َنِم  ٌناوْضِر  ٍنْدَع َو  ِتاَّنَج  یف  ًهَبِّیَط  َنِکاسَم  اهیف َو  َنیِدلاخ 

دنهاوخ نآ  رد  هنادواج  تسا  يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  هداد  هدـعو  تشهب  زا  ییاهغاب  نامیااب ، نانز  نادرم و  هب  دـنوادخ  »
تسا و رترب  اهنیا  همه  زا  ادـخ ، ياضر  يدونـشخ و  هتخاس و  اهنآ  بیـصن  نادواج  ياه  تشهب رد  يا  هزیکاـپ  ياـه  نکـسم  دـنام و 

(2){ اِیتْأَم ُهُدْعَو  َناک  ُهَّنِإ  ِْبیَْغلِاب  ُهَدابِع  ُنمْحَّرلا  َدَعَو  یتَّلا  ٍنْدَع  ِتاَّنَج  !«. } تسا نیمه  گرزب ، يزوریپ 

هدعو ًاملـسم  دنا  هدیدن  ار  نآ  دنچ  ره  تسا  هداد  هدعو  نآ  هب  ار  شناگدنب  نامحر  دنوادخ  هک  دنوش  یم  ینادواج  ییاهغاب  دراو  »
ْنِم ٌراْهنَأ  ُهُمْعَط َو  ْرَّیَغَتَی  َْمل  ٍنََبل  ْنِم  ٌراْهنَأ  ٍنِسآ َو  ِْریَغ  ٍءام  ْنِم  ٌراْهنَأ  اـهیف  َنوُقَّتُْملا  َدِـعُو  یتَّلا  ِهَّنَْجلا  ُلَـثَم  !«. } تسا ینتفاـی  ققحت  ادـخ 
نآ رد  تسا : نینچ  هدـش ، هداد  هدـعو  ناراـگزیهرپ  هب  هـک  یتـشهب  فیـصوت   » (3){ یفَـصُم ٍلَـسَع  ْنِم  ٌراـْهنَأ  َنیبِراَّشِلل َو  ٍهَّذـَل  ٍرْمَخ 
هک روهط  بارش  زا  ییاهرهن  و  هتـشگن ، نوگرگد  نآ  معط  هک  ریـش  زا  ییاهرهن  و  هدشن ، وبدب  هک  صلاخ  فاص و  بآ  زا  ییاهرهن 
ِیف ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  ْمُْکنِم َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  «. } تساّفـصم لسع  زا  هک  ییاهرهن  و  تسا ، ناگدنـشون  تّذل  هیام 

ار نانآ  ًاعطق  هک  دـهد  یم  هدـعو  دـنا  هداد  ماـجنا  هتـسیاش  ياـهراک  هدروآ و  ناـمیا  هک  امـش  زا  یناـسک  هب  دـنوادخ   » (4){ ِضْرَْألا
«. درک دهاوخ  نیمز  يور  نارمکح 

: زا دنترابع  هداد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  دنوادخ  هک  صاخ  ياه  هدعو  اّما 

، دندیسر البرک  نیمزرس  هب  مالسلا  هیلع  ماما  یتقو  هک  هدش  لقن  فنخم  وبا  زا  یتیاور  رد  تداهش ، هدعو   1
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ّیلو درک  ضوع  بسا  تفه  .درکن  تکرح  زین  نآ  دش ، راوس  يرگید  بسا  رب  هدایپ و  نآ  زا  داتسیا ، مالسلا  هیلع  ماما  بسا  ناهگان 
: دنتفگ تسیچ ؟ نیمزرس  نیا  مان  دیـسرپ : دید ، ار  تفگـش  رما  نیا  نوچ  مالـسلا  هیلع  ماما  دنتفرن ، رتولج  ماگ  کی  یّتح  مادک  چیه 

لحاس ینعی  تارفلا ،» یطاش  : » دنتفگ دنمان ؟ یم  هچ  ار  نآ  اهنیا  زج  هب  دومرف : .اونین  دنتفگ : دراد ؟ يرگید  مان  ایآ  دومرف : .هّیرضاغ 
دیـشک و یهآ  مالـسلا  هیلع  ماما  ءَالَب » بْرَک َو  ُضْرَأ  : » دنداد خساپ  دراد ؟ یمان  مه  زاب  ایآ  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  ترـضح  تارف ،

ِهّللاَو انُهاه  َو  انِمیرَح ، ُْکتَه  ِهّللاَوانُهاه  َو  اِنئامِد ، ُکْفَـس  ِهّللاَو  انُهاه  َو  اِنباکِر ، ُخانَم  ِهّللاَو  اـنُهاهَف  اـْهنِم ، اُولَحْرَت  ـال  اوُِفق َو  : » دـندومرف
(1)« ِِهلْوَِقل َْفلُخ  ِهّللا َو ال  ُلوُسَر  يِّدَج  ِینَدَعَو  َِهبْرُّتلا  ِهِذِهب  َو  انُرُوُبق ، ُراُزت  ِهّللاَو  انُهاه  َو  اِنلافْطَا ، ُْحبِذ  ِهّللاَو  انُهاه  َو  اِنلاجِر ، ُْلتَق 

ادخ هب  .تسا  نامنوخ  ندش  هتخیر  ياج  ام و  نارتش  هاگباوخ  دنگوس ! ادـخ  هب  سپ  .دـینکن  چوک  نآ  زا  دـینک و  فّقوت  اج  نیمه  )
.تسام روبق  ترایز  لحم  اجنیا  دنگوس ! ادخ  هب  .تسام  ناکدوک  حبذ  نادرم و  ندش  هتـشک  ام و  میرح  کته  لحم  اجنیا  دـنگوس !

(. تسین یفّلخت  وا  هدومرف  رد  هک  تسا  هداد  دیون  تبرت  نیا  هب  ارم  ادخ  لوسر  مّدج 

هب بّرقت  دور و  یم  هدجـس  هب  هک  یلاـح  رد  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  رئاز  اذـل  ناـشنیبحم ، نایعیـش و  زا  ندرک  تعافـش  هدـعو   2
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تعافش  ایادخ   ) (2)« ِْنیَسُْحلا َهَعاَفَـش  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللا  : » دنک یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  دنک ، یم  ادیپ  دنوادخ 

، دش دهاوخ  هتفریذـپ  دـنک ، تعافـش  یـسک  ره  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیدرت  کش و  نودـب  نک .) نم  يزور  بیـصن و  ار 
ِیْتَیب ُلْهَأ  ُعَفْـشَی  ُعَّفَُـشیَف َو  ٌِّیلَع  ُعَفْـشَی  ُعَّفَـشُأَف َو  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ُعَفْـشَأ  یِّنِإ  : » دـندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هچنانچ 

شتعافش دنک و  یم  تعافـش  مالـسلا  هیلع  یلع  دوش و  یم  هتفریذپ  متعافـش  منک و  یم  تعافـش  نم  تمایق  زور  رد   ) (3)« َنوُعَّفَُشیَف
نیسح ماما  سّدقم  رس  هک  یتقو  دوش .) یم  هتفریذپ  ناشتعافش  دننک و  یم  تعافـش  زین  مالـسلا  مهیلع  متیب  لها  دوش و  یم  هتفریذپ 

هیلع نیـسح  ماـما  تروص ، هب  تروـص  بهار  تفگ ، نخـس  یحیـسم  بهار  اـب  و  تفرگ ، رارق  یحیـسم  بهار  رید  رد  مالـسلا  هیلع 
رـس نآ  .دوب  مهاوخ  وت  عیفـش  تمایق  زور  نم  ییوگب  هکنیا  ات  تشاد  مهاوخن ، رب  وت  تروص  زا  ار  متروص  : » تفگ و  داـهن ، مالـسلا 

بهار .ددرگزاب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دّمحم  ّدج  نید  هب  دومرف : دمآ و  نخس  هب  سّدقم 
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.(1)« دوش يو  عیفش  هک  درک ، لوبق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ِهَّللا » ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  ُهَّللا َو  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْشَأ  : » تفگ

دـننک و تموادـم  دـنیامن و  نآ  توالت  هک  یناسک  يارب  زا  تسا ، هدـننک  تعافـش  نآرق  : » دـیوگ یم  هینیـسحلا  صئاصخ  بحاـص 
مالـسلا هیلع  ترـضح  همان  ترایز  رد  دننک .» هیرگ  وا  رب  ای  دـنور  یم  وا  ترایز  هب  هک  ار  یناسک  تسا ، عیفـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

(2)« هللا َْتعِّفُش  َْتعَفَش  ْنِإ  َو  : » تسا هدمآ 

َیلِإ ًاعیِفَـش  ِیل  ْنُکَف  : » تسا هدـمآ  زین  دـنک و  یم  لوبق  ار  وت  تعافـش  دـنوادخ  ینک  تعافـش  وت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رگا  (و 
(3)« ِهَّللا

(. شاب نم  عیفش  راگدرورپ  هاگرد  هب  سپ  )

قداص ماما  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  تسا : هداد  مالسلا  هیلع  ماما  هب  تداهش  ضوع  رد  دنوادخ  هک  ییاه  هدعو   3
َهمامْالا َلَعَج  ْنَأ  ِِهْلتَق  ْنِم  مالـسلا  هیلع  َْنیَـسُْحلا  َضَّوَع  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  : » دندومرف راوگرزب  ود  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع 

ضوع رد  ناحبس  يادخ   ) (4)« ِهِرُمُع ْنِم  ًاعِجاَر  ًاِیئاَج َو  ِهیِِرئاَز  ُماَّیَأ  َّدَُـعت  َال  ِهِْربَق َو  َدـْنِع  ِءاَعُّدـلا  ََهباَجِإ  ِِهَتبُْرت َو  ِیف  َءاَـفِّشلا  ِِهتَّیِّرُذ َو  ِیف 
هیلع ترضح  نآ  سدقم  تبرت  رد  ار  ضارما  ءافش  دومن ، راوگرزب  نآ  هّیرذ  بیصن  ار  تماما  ماقم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش 

رب دـنور و  یم  شترایز  هب  راوگرزب  نآ  راّوز  هک  ار  یماّیا  .داد  رارق  راوگرزب  نآ  كرابم  ربق  دزن  ار  اعد  ندـش  باجتـسم  مالـسلا و 
(. دهد یمن  رارق  نانآ  رمع  ءزج  دندرگ  یم 

بقل هرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هلیـسوب  ناشنانمـشد  نیلتاق و  زا  ماقتنا  هدعو   4
َِلُتق اََّمل  َلاَق  ًاِمئاَق  ُِمئاَْقلا  َیِّمُس  َِملَف  ُْتُلق  یََلب  َلاَق  ِّقَْحلِاب  َنیِِمئاَق  ْمُکُّلُک  ُْمتَْسل  َأ  : » هک دندرک  لاؤس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق 

َِکتَْوفَص َْنبا  َکَتَْوفَص َو  َلَتَق  ْنَّمَع  ُلُفْغَت  اَنَدِّیَس َأ  اَنََهلِإ َو  اُولاَق  ِبیِحَّنلا َو  ِءاَُکْبلِاب َو  لجوّزع  ِهَّللا  َیلِإ  ُهَِکئاَلَْملا  ِتَّجَض  ُْنیَسُْحلا  َيِّدَج 
ُهَّللا َفَشَک  َُّمث  ٍنیِح  َدـَْعب  َْول  ْمُْهنِم َو  َّنَمِقَْتنَأـَل  ِیلاَـلَج  ِیتَّزِع َو  َوَف  ِیتَِکئاَـلَم  اوُِّرق  ْمِْهَیلِإ  لـجوّزع  ُهَّللا  یَحْوَأَـف  َکـِْقلَخ  ْنِم  َکَـتَرَیِخ  َو 

مالسلا هیلع  ِْنیَسُْحلا  ِْدلُو  ْنِم  ِهَِّمئَْألا  ِنَع  لجوّزع 
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(1)« مُْهنِم ُمِقَْتنَأ  ِِمئاَْقلا  َِکلَِذب  لجوّزع  ُهَّللا  َلاَقَف  یِّلَُصی  ٌِمئاَق  ْمُهُدَحَأ  اَذِإَف  َِکلَِذب  ُهَِکئاَلَْملا  ِتَّرُسَف  ِهَِکئاَلَْمِلل 

: دومرف تسا ؟ مئاق  ماـن  ياراد  مالـسلا  هیلع  مهدزاود  ماـما  طـقف  ارچ  سپ  متفگ : .ارچ  دومرف : دـیتسین ؟ قح  رب  مئاـق  امـش  هیلک  اـیآ  )
ایآ ام ! راگدرورپ  دنتفگ : دندرک و  هلان  هیرگ و  هّجـض و  ادخ  يوسب  هکئالم  دش  دیهـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مّدج  هک  یماگنه 
هب دیریگب ، مارآ  نم  هکئالم  يا  درک : یحو  ناحبـس  يادخ  دشک ؟ یم ار  وت  هدـیزگرب  رـسپ  هدـیزگرب و  هک  یـسک  زا  ینکیم  تلفغ 

نادنزرف زا  هک  ار  یناماما  اناوت  يادخ  سپـس  .دشاب  یتّدـم  زا  دـعب  هکنیا  ول  مریگ و  یم ماقتنا  نانآ  زا  نم  مسق  مدوخ  لالج  تزع و 
هک یلاح  رد  دندید  ار  نانآ  زا  یکی  .دندش  رورسم  تهج  نیدب  ناشیا  درک و  هئارا  هکئالم  هب  دنیآ  یم  دوجوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

(. تفرگ مهاوخ  ماقتنا  نانآ  زا  مئاق  نیا  طسوت  دومرف : ناحبس  دنوادخ  سپ  .دناوخ  یم  زامن  هداتسیا 

رای رازه  هدزاود  هارمه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  : » دومرف لضفم  هب  تعجر  نایب  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تعجر ، هدعو   5
یم فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  هب  هفوـک  رد  و  دـنوش ، یم  رهاـظ  ـالبرک  نادیهـش  نت  ود  داـتفه و  نیتـسار و 

تیاور رد  دوب ، دـنهاوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  راصنا  زا  هکئالم  زا  يا  هدـع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تعجر  نامز  رد  زین  . (2)« دندنویپ
ماما هک  ندمآ  یتقو  اهنآ  ّیلو  داد ، اروشاع  زور  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرای  نذا  هکئالم  زا  يا  هدع  هب  دنوادخ  : » هک تسا 

هزاجا يداد و  ار  نیمز  هب  ندمآ  دورف  طوبه و  نذا  ام  هب  ادنوادخ  دندرک : ضرع  ادخ  هاگرد  هب  .دوب  هدیسر  تداهش  هب  مالسلا  هیلع 
حور ضبق  ار  مالسلا  هیلع  شترـضح  هک  میدمآ  نیمز  هب  ام  یتقو  سپ  يدومرف  ءاطعا  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  يرای  ترـصن و 

ترضح نآ  یتقو  دننیبب و  ار  ناشیا  ات  هدوب  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ربق  مزالم  هک  دومن ، یحو  ناشیا  هب  لاعتم  دنوادخ  يا ؟ هدرک 
.(3)« دییامن شترصن  تشگ ، جراخ  ربق  زا  مالسلا  هیلع 

هکئالم نیا  دـننام  بانج  نآ  ترـصن  توف  تهج  هب  دـنک ، هیرگ  زین  نایعیـش  زا  یکی  رگا  : » دـیوگ یم  هنیـسحلا  صئاصخ  بحاـص 
«. دوب دهاوخ 

مالـسلا و هیلع  نیـسح  رب  هیرگ  ثحب  رد  هک   ) مالـسلا هیلع  نیـسح  ناگدننک  هیرگ  نیرئاز و  هب  شاداپ  باوث و  ياطعا  ياه  هدـعو  6
(. دش رکذ  اه  شاداپ نآ  مالسلا  هیلع  ترضح  ترایز  باوث 
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« َکَلَتَق ْنَم  ٌبِّذَعُم  َکَلَذَخ َو  ْنَم  ٌکِلْهُم  َو  : » مکی یس و  زارف  - 31

ار تنیلتاـق  كـاله و  دـندرکن ) تیراـی  و   ) دـندرک راوخ  رهاـظ ) بسح   ) هب ار  وت  هک  یناـسک  دـنوادخ  هک  مهد ) یم  تداهـش   ) و ) 
(. دنک باذع 

نینچ ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنا  هب  دوخ  باتک  رد  هچناـنچ  .دـناسرب  تکـاله  هب  ار  نیملاـظ  هک  تسا  نیا  رب  دـنوادخ  ّتنس 
(1){ َنیِملاَّظلا َّنَِکلُْهَنل  ْمُهُّبَر  ْمِْهَیلِإ  یحْوَأَف  : } دومرف یحو 

ُمث َنِیلَّوَْألا *  ِِکلُهن  َْمل  َأ  : } دومرف لاؤس  بلاق  رد  زین  و  مینک .»! یم  كاله  ار  ناملاظ  ام  هک : داتـسرف  یحو  اهنآ  هب  ناـشراگدرورپ  »
هتبلا میتسرف .»! یم  اهنآ  لاـبند  هب  ار  ناـمرجم  رگید  سپـس  میدرکن !؟ كـاله  ار  نیتسخن  مرجم  ماوقا  اـم  اـیآ   » (2){ نیِرِخَالا ُمُهُِعْبُتن 
اْنلَعَج َو  : } تسا هدومرف  هچنانچ  دراد ، عالطا  نآ  زا  دوخ  طقف  هک  تسا ، هداد  رارق  یـصخشم  نامز  نیملاظ  تکـاله  يارب  دـنوادخ 

(3){ ًادِعْوَم ْمِهِِکلْهَِمل 

ًالّوأ هک  دنک  یم  رارقا  ََکلَذَخ » ْنَم  ٌِکلْهُم  َو   » هلمج نیا  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رئاز  میداد .»! رارق  يدعوم  ناشتکاله  يارب  «و 
رهاـظ رد  دـندومن و  تناـها  دوخ  ياوـشیپ  ماـما و  هب  تبـسن  دوـخ  راـتفر  لاـمعا و  اـب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نانمـشد  مناد ، یم  نم 

ناشتـشز لامعا  تازاجم  هب  ار  اـهنآ  دـنوادخ  مناد ، یم  ًاـیناث  دـنهد و  ناـشن  کـچوک  راوخ و  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  دنتـساوخ ،
.دناسر یم  هدناسر و 

هیلع ترـضح  دنتـساوخ  ناشتـشز ، تاکرح  لاـمعا و  اـب  هنوگچ  نانمـشد  هک  دـش  میهاوخ  هّجوتم  مینک  یم  عوجر  خـیرات  هب  یتقو 
زین نیلتاق و  ياه  تناها  زا  یـضعب  هب  لامجا  روطب  .درک  دوبان  كاله و  ار  اهنآ  دنوادخ ، هنوگچ  دـنهد و  ناشن  کچوک  ار  مالـسلا 

كاله مالـسلا و  هیلع  ترـضح  هب  هدراو  ياه  تناها  همه  نایب  هک  ارچ  .مینک  یم  هراشا  دـنوادخ  هلیـسوب  اـهنآ  تکـاله  یگنوگچ 
: زا دنترابع  لامجا  روط  هب  اه  تناها  .دراد  یلقتسم  ياه  باتک  هب  زاین  ناگدننک  تناها  همه 
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مورحم .ناشنارای 4  مالسلا و  هیلع  ماما  نوخ  نتسناد  حابم   3 مالسلا .  هیلع  ماما  زا  يرابجا  تعیب  ياّنمت  .تفالخ 2  بصنم  نتفرگ   1
رب اهنآ  ندرک  اهر  ناشنارای و  مالـسلا و  هیلع  ماما  نتـشک   5 مالـسلا .  مهیلع  شنارای  تیب و  لها  مالـسلا و  هیلع  ماـما  زا  بآ  ندرک 

نتخات .اه 8  همیخ  ندیـشک  شتآ  هب  .نداد 7  رارق  هزین  رب  ناشنارای و  مالسلا و  هیلع  ترـضح  رـس  ندرک  ادج  .البرک 6  نیمز  يور 
ندرک تراغ   10 مالـسلا .  هیلع  ماما  سّدـقم  رـس  لباقم  يراوخ  بارـش  سلجم  ندرک  اپ  رب   9 مالـسلا .  هیلع  ماما  ندـب  رب  اه  بسا 

رب هنهرب  ار  مالسلا  هیلع  ترـضح  نوخ  هب  قرغ  رکیپ  ندرب و  امغی  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  سابل  یتح   . ) مالـسلا هیلع  ترـضح  لاوما 
تشگنا و ندـیرب  هب  مالـسلا ،  هیلع  ترـضح  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  نابراس  ندرک  تراـسج   11 دنتـشاذگ .) البرک  مرگ  كاـخ  يور 

ناشراوگرزب باحصا  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ناشیا  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هکنیا  بلطم  هصالخ  .رتشگنا  ندرب 
ره .تسا  رـصاق  زجاع و  شنتفگ  زا  نابز  هک  دندید  ار  تایانج  نیرتگرزب  دـنتفرگ و  رارق  تایانج  نیرت  عیجف  رد  نانمـشد  هیحان  زا 

عاونا و ناشباحـصا  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  ماما  هب  مک  تّدم  نیا  رد  اّما  دوب ، مک  گنج  تّدم  دـنچ 
یتسپ و عون  کی  تسیب و  دودـح  رد  ًارهاظ  مدرک و  باـسح  تقو  کـی  : » دـیامرف یم   w يرهطم داتـسا  .دش  دراو  اه  تیانج ماسقا 

.(1)« دشاب هتشاد  عونت  هزادنا  نیا  ات  هک  دوشب ، ادیپ  یتیانج  نینچ  ایند  رد  منک  یمن  لایخ  و  مدید ، تایانج  نیا  رد  تمائل 

، دـندرک تناها  مالـسلا  مهیلع  ماما  باحـصا  تیب و  لها  ماما و  هب  دـنتفرگ و  رارق  مالـسلا  هیلع  ماما  لباقم  رد  هک  یناسک  ماـمت  هّتبلا 
.(2) تشک ار  اهنآ  زا  رفن  رازه  هدجیه  راتخم  هدش  لقن  .دناسر  تکاله  هب  راتخم  هلیسوب  ای  ًامیقتسم  ار  اهنآ  همه  دنوادخ 

يراوخ و يارب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  یلاح  رد  دـنوشن ، دوباـن  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  ترـضح  نانمـشد  ارچ 
(3)« َبَلَط اَِمب  ُهْعِّتَُمت  َال  ُهََحبَذ َو  ْنَم  َْحبْذا  ُهَلَتَق َو  ْنَم  ُْلْتقا  َُهلَذَخ َو  ْنَم  ْلُذْخا  َّمُهَّللا  : » دندومرف دندرک و  نیرفن  اهنآ  يدوبان 

هیلع نیسح  هک  ار  یسک  نک  حبذ  دشک ، یم  ار  نیسح  هک  ار  یسک  نآ  شکب  درک ، ریقحت  ار  وا  هک  سک  ره  نک  راوخ  ایادخ ! راب  )
نیلتاق هک  دوب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نیرفن  نیا  امرفم .)! دنم  هرهب  دوخ  بولطم  زا  ار  وا  دنک و  یم  حبذ  ار  مالـسلا 

هلمج زا  هک  دندش ، لصاو  كرد  هب  دوز  یلیخ  مالسلا  هیلع  ترضح 
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.دندوب رمش  دایز و  نبا  دیزی و  اهنآ 

هب دیص  يارب  دیزی  هدش  لقن  ، » دیزی تکاله  ناشباحصا : مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ناگدننک  تناها  نیلتاق و  زا  یـضعب  تکاله 
لـصاو مّنهج  هب  دـش و  هعطق  هعطق  شکاپان  رکیپ  دومن و  مر  بسا  درک و  ریگ  شبـسا  باـکر  رد  شیاـپ  .دـنام  اـهنت  تفر و  ناـبایب 
.(1)« دوب شتفالخ  هام  تشه  لاس و  ود  دودح  دوب و  هتشذگ  شفیثک  رمع  زا  لاس  تشه  یس و  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  .دیدرگ 

رمک زا  ار  دوخ  رجنخ  میهاربا  دـندرک و  نشور  ار  یـشتآ  : » داد روتـسد  میهاربا  داتفا و  کـلام  نب  میهاربا  رکـشل  تسد  هب  داـیز  نبا 
شتآ هب  ار  شدیلپ  دسج  دیرب و  رجنخ  اب  شوگ  ات  شوگ  ار  وا  رس  سپس  تخپ  یم  دیرب و  یم  ار  وا  نار  تشوگ  هکت  هکت  دیشک و 

.(2)« داتسرف راتخم  روضح  هب  هفوک  هب  ار  وا  رس  مالسلا  هیلع  نیسحلا  تاراثل  ای  اب  دیشک و  یم  دایرف  لاوحا  مامت  رد  .دنکفا 

یـشالتم هک  نیا  اـت  دـنکفا  نآ  رد  ار  وا  دومن و  غاد  ار  نغور  گرزب  یفرظ  دز و  ار  وا  ندرگ  راـتخم  هک  : » دـش نینچ  رمـش  تبقاـع 
.(3)« دش

ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هّمامع  .داتفا  ياپ  زا  دوش و  ریگ  نیمز  دـش ، ثعاب  هک  درب ، بعک  نب  رحب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  شوپریز  »
ار مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  شفک.دش  لقعلا  صقان  تسب و  رـس  رب  ار  نآ  دوبر و  يدوَا  دـیز  نب  رباج  ّیلوق  هب  همقلع و  نب  سنخا 

نب لدـجب  نیمه  .دـیرب  رتشگنا ، ندوبر  يارب  مه  ار  وا  تشگنا  تفرگ و  یبـلک  میلـس  نب  لدـجب  ار  شرتـشگنا  .درب  دـلاخ  نب  دوسا 
یم اپ  تسد و  دوخ  نوخ  رد  درک و  اهر  ار  وا  لاح  ناـمه  هب  درک و  عطق  ار  وا  ياـپ  تسد و  ود  ره  درک و  ریگتـسد  راـتخم  ار  میلس 

رب بسا  داد ، روتـسد  دـیبوک و  نیمز  هب  ار  اهنآ  راتخم  دـنتخات ، بسا  مالـسلا  هیلع  ماما  ندـب  رب  هک  يرفن  هد  نآ  .دـش  كاله  اـت  دز 
.(4)« دندش كاله  ات  دنتخات  نانآ 

َرِشاَع ُهَْلتَق  ُتْدِهَش  ُْتنُک  َلاَقَف  ِهِرََـصب  ْنَع  َِلئُـسَف  مالـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  َْلتَق  َدِهَـش  ْدَق  ًافوُفْکَم  اًلُجَر  ُتیَِقل  : » دنک یم  تیاور  حایر  نبا 
ُتِْمن َهَرِخْآلا َو  َءاَـشِْعلا  ُْتیَّلَـص  ِیلِْزنَم َو  َیلِإ  ُْتعَجَر  َلـُِتق  اَّمَلَف  ٍمْهَِـسب  ِمْرَأ  َْمل  ٍْفیَِـسب َو  ْبِرْـضَأ  َْمل  ٍحـْمُِرب َو  ْنَعْطَأ  َْمل  یِّنَأ  َْریَغ  ٍهَرَـشَع 

ِهَّللا َلوُسَر  ْبِجَأ  َلاَقَف  یِماَنَم  ِیف  ٍتآ  ِیناَتَأَف 
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ِیف ِْهیَدَی َو  َْنَیب  ٌِمئاَق  ٌکَلَم  ٍَهبْرَِحب َو  ٌذِخآ  ِْهیَعاَرِذ  ْنَع  ٌرِساَح  َءاَرْحَص  ِیف  ٌِسلاَج  ُِّیبَّنلا  اَذِإَف  ِْهَیلِإ  ِینَّرَج  ِیبِیْبلَِتب َو  َذَخَأَف  َُهل  ِیل َو  اَم  ُْتلُقَف 
َْکیَلَع ُماَلَّسلا  ُْتُلق  ِْهیَدَی َو  َْنَیب  ُتْوَثَج  ُْهنِم َو  ُتَْونَدَف  ًاراَن  ْمُهُسُْفنَأ  َبَهَْتلا  ًَهبْرَض  َبَرَض  اَمَّلُکَف  َهَعْسِّتلا  َِیباَحْصَأ  ُُلتْقَی  ٍراَن  ْنِم  ٌْفیَس  ِهِدَی 

ّتلعَف َو یِّقَح َو  َعْرَت  َْمل  ِیتَْرتِع َو  َْتلَتَق  ِیتَمْرُح َو  َتْکَهَْتنا  ِهَّللا  َّوُدَـع  اَی  َلاَق  ُهَسْأَر َو  َعَفَر  َُّمث  اًلیِوَط  َثَکَم  َّیَلَع َو  َّدُرَی  ْمَلَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی 
یِّنِم ُنْدا  َداَوَّسلا  َتْرَّثَک  َکَّنَِکل  َْتقَدَـص َو  َلاَقَف  ٍمْهَِـسب  ُْتیَمَر  اـَل  ٍحـْمُِرب َو  ُْتنَعَط  اـَل  ٍْفیَِـسب َو  ُْتبَرَـض  اَـم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  ُْتلُقَف  ّتلعَف 
(1)« ًاْئیَش ُرِْصبُأ  َال  َهَعاَّسلا  یَّتَح  ُتْهَبَْتناَف  ِمَّدلا  َِکلَذ  ْنِم  ِینَلَحَکَف  ِْنیَسُْحلا  َيَِدلَو  ُمَد  اَذَه  ِیل  َلاَقَف  ًامَد  ٌءُولْمَم  ٌتْسَط  اَذِإَف  ُْهنِم  ُتَْونَدَف 

دندش ایوج  يو  ندش  روک  ّتلع  زا  یتقو  .دوب  هتشاد  روضح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق  عقوم  رد  هک  مدید  ار  يروک  صخـش  نم  )
مدزن و يریـشمش  مدربن و  راکب  يا  هزین  نم  یلو  .میتفر  البرک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نتـشک  يارب  هک  میدوب  قیفر  رفن  هد  ام  تفگ :
ار ءاشع  زامن  هکنیا  زا  سپ  مدومن و  تعجارم  دوخ  هناخ  يوسب  نم  دش  دیهش  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  .متخادنین  يریت 

نم متفگ : نک ! تباجا  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  تفگ : دمآ و  نم  دزن  یـصخش  باوخ  ملاع  رد  مدیباوخ ، مدناوخ 
مدید هاگان  .دیناشک  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  فرط  هب  تفرگ و  ارم  هقی  وا  مرادن ! ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  اب  يراک 

رد یکلم  هتفرگ و  تسد  هب  يا  هبرح  هدز و  الاب  ار  دوخ  ياه  نیتسآ  هتسشن و  ارحص  نایم  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  متاخربمایپ 
یتبرض ره  .دشک  یم  ارم  نارای  رفن  هن  نآ  دراد و  تسد  هب  شتآ  زا  يریشمش  هک  تسا ، هداتـسیا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  روضح 

دوخ يوناز  ود  يور  رب  متفر و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  کیدزن  نم  تخورفا ، یم  ناـنآ  ناـج  هب  یـشتآ  دز  یم  هک 
ارم باوج  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مظعا  ربمغیپ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  متفگ : متـسشن و 
نم هب  تبـسن  وت  ادخ ! نمـشد  يا  دومرف : نم  هب  دومن و  دنلب  ار  دوخ  سدقم  رـس  درک ، ثکم  ینالوط  یتّدـم  هکنیا  زا  سپ  .دومرفن 

لوسر ای  متفگ : يداد ! ماجنا  یتساوخ  هک  یلمع  ره  يدرکن ، تاـعارم  ارم  قح  يدـناسر ، لـتق  هب  ارم  ترتع  يدرک ، تمرح  کـته 
ایآ یلو  ییوگ ، یم  تسار  دومرف : .ما  هتخادنین  يریت  ما ، هدربن  راکب  يا  هزین  ما ، هدزن  يریشمش  نم  ملسو !  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا 
زا رپ  تشط  کی  مدـید  متفر  راوگرزب  نآ  کیدزن  یتقو  ایب ! نم  کیدزن  .يا  هدوزفا  ام  نمـشد  رکـشل  یهایـس  رب  هک  تسا  نینچ  هن 

لوسر .دوب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ولج  رد  نوخ 
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زا ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  .تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  مدنزرف  نوخ  نیا  دومرف : نم  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا 
(. منیب یمن  ار  يزیچ  نونکات  مدش  رادیب  هک  یماگنه  زا  .دیشک  نم  مشچ  هب  نوخ  نآ 

نانمـشد تکاله  هک  ارچ  دوش ، یم  ینـالوط  ثحب  مینک ، رکذ  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نیلتاـق  کـت  کـت  تکـاله  میهاوخب  رگا 
یم بوسحم  رکـشل  یهایـس  هک  یناسک  یتح  هک  مینک  ضرع  ردـق  نیمه  .دراد  لقتـسم  باتک  کی  هب  زاـین  مالـسلا  هیلع  ترـضح 

.دندیسر دوخ  لامعا  يازج  هب  دندش 

یم دنتـشاد ، تکرـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتق  رد  هک  ار  ناشدوخ  ياهالوم  اـه ، هدـنب  یّتح  راـتخم  ناـمز  رد  هک  تسا ، نیا  بلاـج 
.(1) درک یم  دازآ  ار  نانآ  راتخم  .دندمآ  یم  راتخم  دزن  دنتشک و 

تسین هابتشا  طلغ و  کلف  رفیک  رد  قلخ  هب  یهد  یتخس  وچ  خرچ ، یشک ز  یتخس 

تکاله هب  ناشباحصا  مالسلا و  هیلع  ترضح  ریشمش  اب  مالسلا  هیلع  ترـضح  دوخ  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نانمـشد  زا  يرایـسب 
.مینک یم  ءافتکا  هنیمز  نیا  رد  ربخ  دنچ  هب  هک  دندیسر ، تکاله  هب  مالسلا  هیلع  ماما  نیرفن  اب  ای  دندیسر و 

مالـسلا هیلع  ترـضح  درک ، تباصا  ناشیا  کف  هب  هک  دز ، ریت  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هب  بلک  هلیبق  زا  يدرم  هدـش  لقن  يربخ  رد   1
تکاله هب  ات  دروخ  بآ  يردق  هب  دنکفا و  تارف  رد  ار  دوخ  هک  يّدـح  هب  دـش  هنـشت  نآ  زا  سپ  .دـنکن  باریـس  ار  وت  ادـخ  دومرف :

.(2) دیسر

بآ يا  هرطق  تارف  زا  زگره  وت  مالـسلا !  هیلع  نیـسح  ای  داد : ادن  يدرم  دـننک ، یم  لقن  ظعاو  مساقلاوبا  زا  يربط  خـیرات  لتقم و   2
شکب و هنـشت  ار  وا  اهلاراب ! دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  سپ  يدرگ ؟ ریما  ناـمرف  عباـت  اـی  يریمب  هک  نیا  رگم  یـشون  یمن 
.(3) دیسر تکاله  هب  هکنیا  ات  هاشطعاو ، تفگ : یم  دیشون و  یم  بآ  دایز  هک  دش  هریچ  وا  رب  شطع  نآ  زا  دعب  زرماین ، ار  وا  زگره 

رب تراشب  نیسح ! ای  تفگ : داد ، ادن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  هزوج  نبا  دننک : یم  لقن  خیرات  رد  ریرج  نبا  هنابا و  رد  هطب  نبا   3
؟ ما هدرک  هلجع  نم  وت ! لاح  هب  ياو  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  .يا  هدرک  لیجعت  ترخآ  زا  لبق  ایند  رد  شتآ  هب  هک  ار  وت  داب : وت 

اعد سپ  .تسا  مزال  شتعاطا  هک  تسا  يربمایپ  تعافـش  میحر و  يراـگدرورپ  نم  يارب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  .یلب  تفگ :
وگغورد وت  دزن  وا  رگا  اهلاراب ! دومرف :
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دیمر وا  بسا  درک ، ترپ  بسا  يوس  هب  ار  نآ  دومن و  عمج  ار  بسا  ناـنع  گـنرد  یب  نآ  زا  سپ  .شکب  شتآ  هب  ار  وا  سپ  .تسا 
گنـس و ره  هب  شرـس  دـش و  زیوـالگ  وا  نتخاـت و  هب  درک  عورـش  دومن و  رارف  بسا  .درک  ریگ  شیوخ  بسا  باـکر  رد  وا  ياـپ  و 

.(1) دُرم ات  درک  یم  تباصا  یتخرد 

عوضوم نیا  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دندوب و  هتخورفا  نآ  رد  شتآ  هک  درک  طوقـس  یقدـنخ  نامه  رد  يرگید  تیاور  هب  انب 
.(2) دروآ ياجب  رکش  هدجس 

هک روطنامه  يرآ  تشک .) ار  وت  هک  نآ  تسا ، هدـننک  باذـع  دـنوادخ  مهد  یم  یهاوگ  تداهـش و  و  « ) َکَـلَتَق ْنَم  ٌبِّذَـعُم  َو   » اـّما
اه باذع  نیرت  تخـس  راچد  ار  اهنآ  مه  ترخآ  رد  دـناسر ، تکاله  هب  درک و  باذـع  ایند  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  نیلتاق  دـنوادخ 

! دمحم يا  : » تفگ دـش و  دراو  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  هک  تسا  تیاور  رد  .درک  دـهاوخ 
يارب ادخ  يدوزب  .تشک  ار  لیئارـسا  ینب  نیقفانم  زا  رفن  رازه  داتفه  دادعت  مالـسلا  امهیلع  ایرکز  نب  ییحی  ندـش  دیهـش  يارب  ادـخ 
نیـسح لتاق  ياج  .تشک  دهاوخ  تما  نیا  نیزواجتم  زا  ار  نآ  ربارب  ود  دادعت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ینعی  وت  رتخد  رـسپ  ندش  دیهش 
مالسلا هیلع  نیـسح  لتاق  ياپ  تسد و  .دش  دهاوخ  وا  راچد  منهج  لها  باذع  فصن  ردقب  تسا و  شتآ  زا  یتوبات  رد  مالـسلا  هیلع 

لها هک  دزو  یم وا  زا  يدب  يوب  کی  .دوش  یم  نازیوآ  خزود  رد  دوخ  رس  اب  وا  دش و  دهاوخ  هتسب  منهج  نیشتآ  ياهریجنز  هلیسوب 
دش و دهاوخن  ادج  نآ  زا  دشچ و  یم  ار  كاندرد  باذع  تسا و  مّنهج  رد  امئاد  وا  دش و  دـنهاوخ  تحاران  بذـعم و  نآ  زا  منهج 

.(3)« ددرگ یم  باریس  منهج  شوج  بآ  زا 

ًاباذَـع َُهل  َّدَـعَأ  ُهَنََعل َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  َبِضَغ  اـهیف َو  ًادـِلاخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤازَجَف  ًادِّمَعَتُم  ًاـنِمُْؤم  ْلـُتْقَی  ْنَم  َو  : } تـسا هدوـمرف  نآرق  رد  دـنوادخ 
(4){ ًامیظَع

دنوادخ دنام و  یم  نآ  رد  هنادواج  هک  یلاح  رد  تسا  خزود  وا  ِتازاجم  دناسرب ، لتق  هب  دمع  يور  زا  ار  ینامیااب  درف  سک ، ره  «و 
ملاع رد  لاـعتم  دـنوادخ  تسا .» هتخاـس  هداـمآ  وا  يارب  یمیظع  باذـع  دزاـس و  یم  رود  شتمحر  زا  ار  وا  دـنک و  یم  بضغ  وا  رب 

باذع ماش  حبص و  هتسویپ  دنتسین و  رود  ادخ  باذع  زا  اهنآ  مه  نآلا ، ینعی  دنک  یم  تازاجم  ار  اهنآ  مه  خزرب 
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.هللا ءاش  نا  دیازفیب ، مالسلا  هیلع  ترضح  نیلتاق  باذع  هب  هظحل  هب  هظحل  هک  میهاوخ  یم  دنوادخ  زا  .دنوش  یم 

َْسِئب ْمُهاَوْأَم َو  َراَّنلا  َلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  : » دـیوگ یم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هقلطم  ترایز  رخآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رئاز 
رارق ملسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیـسح  نیلتاق  ) اهنآ نکـسم  ار  خزود  شتآ  هک  تسا  یئادخ  نآ  صوصخم  دمح  « ) َنیِدِراَْولا ُدْرِو 

(. تسا نیدراو  يارب  یهاگیاجدب  داد و 
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« ِهَّللا ِدْهَعِب  َتْیَفَو  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  : » مود یس و  زارف  - 32

(. يدرک افو  ادخ  دهع  هب  وت  انامه  هک  مهد  یم  تداهش  (و 

هک دراد  ّتیمها  دـهع  هب  ياـفو  ردـق  نآ  شزرا ، رپ  مّهم و  رایـسب  تسا  یعوضوم  ناـمیپ  دـهع و  هب  اـفو  نآرق  مالـسا و  هاگدـید  زا 
دهع هب  افو  تسا .»!؟ رترادافو  شدهع  هب  ادخ  زا  یسک  هچ  و   » (1){ ِهَّللا َنِم  ِهِدْهَِعب  یفْوَأ  ْنَم  َو  : } تسا هدوتس  نآ  اب  ار  دوخ  دنوادخ 

ار اهنآ  نامیپ   » (2){ ْمِِهتَّدُم یلِإ  ْمُهَدْهَع  ْمِْهَیلِإ  اوُِّمتَأَف  : } تسا هدومرف  دنوادخ  هچنانچ  تسا ، مزال  ناکرشم  هب  تبـسن  یّتح  نامیپ  و 
هظحالم فرط  يدب  یبوخ و  ای  بهذم و  نآ  رد  دـیابن  اه  ترـشاعم  رد  هک  تسا ، دروم  هس  رد  دیرمـشب .» مرتحم  ناشتّدـم  نایاپ  ات 

ُهَّللا ِلَعْجَی  َْمل  ٌثاََلث  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هچناـنچ  دوش ، دروخرب  ناـسکی  دارفا  اـب  دـیاب  دروم  هس  نیا  رد  ینعی  دوش ،
(3)« ِْنیَرِجاَف ْوَأ  اَناَک  ِْنیََّرب  ِْنیَِدلاَْولا  ُِّرب  ِرِجاَْفلا َو  ِّرَْبِلل َو  ِدْهَْعلِاب  ُءاَفَْولا  ِرِجاَْفلا َو  ِّرَْبلا َو  َیلِإ  ِهَناّمْالا  ُءاَدَأ  ًهَصْخُر  َّنِهِیف  ٍدَحَِأل  لجوّزع 

، دب بوخ و  ناسنا  هب  تبـسن  تناما  يادا  تسا : هدادن  تفلاخم  هزاجا  سک  چـیه  هب  اهنآ  هرابرد  لجوّزع  يادـخ  هک  تسا  زیچ  هس  )
(. دب هچ  دنشاب و  بوخ  هچ  ردام  ردپ و  هب  یکین  دب و  بوخ و  ناسنا  هب  تبسن  نامیپ  دهع و  هب  يافو 

ِهَّللا َدْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیذَّلا  َو  : } دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  هچنانچ  تسا ، هداد  رارق  خزود  باذع  تنعل و  نانکـش  دهع  يارب  دـنوادخ 
دهع هک  اهنآ   » (4){ ِراَّدـلا ُءوُس  ْمَُهل  ُهَنْعَّللا َو  ُمَُهل  َِکئلوُأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِـسُْفی  َلَصُوی َو  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنوُعَطْقَی  ِِهقاـثیم َو  ِدـَْعب  ْنِم 
نیمز يور  رد  و  دـننک ، یم  عطق  هداد  نآ  يرارقرب  هب  روتـسد  ادـخ  هک  ار  ییاهدـنویپ  و  دننکـش ، یم  ندرک  مکحم  زا  سپ  ار  یهلا 

یم اه  ناسنا  زا  تمایق  زور  رد  هک  ییاه  لاؤس  هلمج  زا  ترخآ .»! يارـس  تازاجم  يدب و  تساهنآ و  يارب  تنعل  دـنیامن ، یم  داسف 
َدْهَْعلا َّنِإ  ِدـْهَْعلِاب  اُوفْوَأ  َو  : } تسا هدومرف  هچنانچ  هن ، ای  دـیدرک  لمع  اهنآ  هب  ایآ  هک  تسا ، اـه  ناـمیپ  دـهع و  زا  لاؤس  نیمه  دوش ،

(5){ ًالُؤْسَم َناک 

لاؤس دهع  زا  هک  دینک ، افو  دوخ  دهع  هب  «و 
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، نونمؤم هروس  رد  هچناـنچ  تسا ، هدـش  هدرمـش  نینمؤم  فاـصوا  زا  اذـل  تسا ، مّهم  رایـسب  ناـمیپ  دـهع و  ياـفو  نوچ  دوـش .»! یم 
(1){ َنوُعار ْمِهِدْهَع  ْمِِهتاناّمِال َو  ْمُه  َنیذَّلا  َو  : } دیامرف یم  دنک ، یم  رکذ  هک  ار  اهنآ  فاصوا  دنوادخ 

یعقاو نارازگزامن  يارب  هیآ 23  جراعم  هروس  رد  دنوادخ  ار  فاصوا  نیمه  و  دننک » یم  تیاعر  ار  دوخ  دـهع  اهتناما و  هک  اهنآ  «و 
.تسا هدومرف  نایب 

، تسا هتفرگ  مدرم  هماع  زا  دـنوادخ  هک  ینامیپ  دـهع و   1 تسا : هنوگ  هس  نامیپ  دـهع و  هک  دـیآ ، یم  تسد  هب  تاـیاور  نآرق و  زا 
ِنَأ َو  ٌنـِیبُّم *  ٌّوُدَـع  ْمَُـکل  ُهَّنِإ  َناَْـطیَّشلا  ْاوُدـُبْعَت  اَّل  نَأ  َمَداَء  ِینَبَی  ْمُْـکَیلِإ  ْدَـهْعَأ  ْمـَل  َأ  : } دـیامرف یم  مـیرک  نآرق  رد  دـنوادخ  هچناـنچ 

نمـشد امـش  يارب  وا  هک  دـیتسرپن ، ار  ناطیـش  هـک  مدآ  نادـنزرف  يا  مدرکن  دـهع  امـش  اـب  اـیآ   » (2){ ٌمیِقَتْسُّم ٌطاَرِـص  اَذَه  ِینوُُدبْعا 
: تسا هتفرگ  نامیپ  دهع و  دنوادخ  ناگدـنب ، همه  زا  نیاربانب  تسا .»!؟ نیا  میقتـسم  هار  هک  دـیتسرپب  ارم  هکنیا  و  تسا !؟ يراکـشآ 
رذ ملاع  ای  ناسنا  لقع  ای  ناسنا  ترطف  هلیـسوب  دهع  ذخا  نیا  هک  دنک  یمن  یقرف  .دیـشاب  تسرپادخ  ًایناث  دـیتسرپن و  ار  ناطیـش  ًالوا 

نآرق رد  دنوادخ  .دنشاب  رادافو  نآ  هب  تبـسن  دیاب  اه  ناسنا  و  تسا ، هدش  هتفرگ  اه  ناسنا  زا  نامیپ  دهع و  هک  تسا  نیا  مّهم  .دشاب 
افو امـش  نامیپ  هب  زین  نم  ات  دـینک ، افو  دـیا  هتـسب  نم  اب  هک  یناـمیپ  هب  و   » (3){ ْمُکِدْهَِعب ِفوُأ  يدـْهَِعب  اُوفْوَأ  َو  : } دـیامرف یم  میرک 

«. منک

ِرِخْآلا ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو  ُنِمُْؤی  َناک  ْنَم  : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دندنب ، یم  رگیدکی  اب  مدرم  هک  ینامیپ  دهع و   2
(4)« دَعَو اَذِإ  ِفَْیلَف 

: دیوگ یم  رعاش  دنک .) افو  شا  هدعو  هب  دیاب  دراد ، تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  یسک  )

« لجخ رخآ  يوش  يدنب و  دهع  لسگ  نامیپ  ییوت  نوچ  امنم  هدعو  »

« ادا رد  مکحم  شاب  يدرک  وچ  ای  افو  یناوتن  هک  يدهع  نکم  ای  »

نوگانوگ لئاسو  اب  دـنوادخ  هک  یماگنه  .تسا  هداد  رارق  ماما  ای  ربمایپ  هدـهع  رب  مدرم  يربهر  يارب  دـنوادخ  هک  ینامیپ  دـهع و   3
َلاق : } دومرف ناشیا  هب  دنوادخ  .دمآ  رب  یبوخ  هب  نآ  هدهع  زا  مالسلا  هیلع  ترضح  دومن و  شیامزآ  ار  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 

(5){ َنیِملاَّظلا يِدْهَع  ُلانَی  َلاق ال  یتَّیِّرُذ  ْنِم  َلاق َو  ًاماما  ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ 

نامدود زا  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  میهاربا  مداد ! رارق  مدرم  ياوشیپ  ماما و  ار  وت  نم  »
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موصعم كاپ و  هک  وت  نادنزرف  زا  هتـسد  نآ  اهنت  و  دـسر ! یمن  ناراکمتـس  هب  نم ، نامیپ  دومرف : دـنوادخ  هدـب ! رارق  یناماما  زین  نم 
دنوادخ هک  تسا ، مدرم  رب  هبناج  همه  يربهر  تماما و  هدمآ ، هیآ  رد  هک  دهع  نیا  زا  روظنم  نیاربانب  دـنماقم .» نیا  هتـسیاش  دنـشاب ،

لها زا  هیآ  نیا  هرابرد  یتایاور  لوسرلا  ءایبنالا و  تاقبط  باب  لوا  دـلج  یفاکلا  رد  هچنانچ  .دـنک  یم  تیاـنع  شـصاخ  ناگدـنب  هب 
یم یهاوگ  « ) ِهَّللا ِدْهَِعب  َْتیَفَو  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  : » دـیوگ یم  مالـسلا  هیلع  ماما  رئاز  هکنیا  زا  روظنم  .تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  تیب 
هیلع نیـسح  ماما  يا  ینعی  .تسا  مدرم  رب  يربهر  تماما و  تّیلوئـسم  ماقم و  نامه  يدرک ،) افو  یهلا  ناـمیپ  دـهع و  هب  وت  هک  مهد 

هب .يدرک  افو  بوخ  دـهع  نیا  هب  يدـمآرب و  بوخ  مدرم  رب  يربهر  تماما و  تّیلوئـسم  هدـهع  زا  وت  هک  مهد ، یم  یهاوگ  مالـسلا 
نیرخآ ات  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسا ، ندوب  مدق  تباث  رارمتـسا و  يرادیاپ و  ینعم  هب  ءافو  تسا ، افو  هدام  زا  تیفو  هکنیا  هنیرق 

.دندومن راثن  یهلا  دهع  نیا  يارب  دوب ، زاین  هچنآ  ره  و  دندوب ، مدق  تباث  دهع  نیا  رد  ناشفیرش  رمع  هظحل 

: دنیامرف یم  هسدقم  هیحان  ترایز  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناشراوگرزب  ّدج  هب  باطخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 
يارب مالـسلا !  هیلع  نیـسح  يا  وت  « ) ِقاَثیِْملا ِدْهَْعِلل َو  ًاِظفاَح  ًادِهَتُْجم  ِهَعاَّطلا  ِیف  ًادُضَع َو  ِهَّمُْأِلل  ًادَنَـس َو  ِنآْرُْقِلل  ًاَدلَو َو  ِلوُسَّرِلل  َْتنُک  »

هب تبـسن  رگـشالت و  ادخ  تعاطا  رد  يدوب ، یئوزاب  تّما  يارب  دنـس و  نآرق  يارب  دنزرف و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
يدراوم هچ  لماش  تسا ، يربهر  تماما و  ماقم  نامه  هک  نامیپ  دـهع و  نیا  دوش  لاؤس  رگا  .يدوب  بقارم  ظـفاح و  ناـمیپ  دـهع و 

لمع لیبق : زا  یهلا  ياه  تیرومأم  مامت  اهنآ  هلمج  زا  هک  دوش ، یم  يدایز  لـئاسم  دراوم و  لـماش  مییوگ ، یم  باوج  رد  دوش ، یم 
.تسا مالـسا  نیبم  نید  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ّتنـس  زا  تظافح  زین  هعماج و  رد  نآ  رـشن  تظاـفح و  نآرق ، هب 

دنوادـخ هک  ینامز  نآ  مییوگ ، یم  باوج  رد  تسا ، هتفرگ  تروص  یناـمز  هچ  رد  ناـمیپ  دـهع و  نیا  هک  دوش  لاؤس  رگا  نینچمه 
مُخ ریدغ  رد  ًاصوصخ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نامز  رد  زین  دومن و  قلخ  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ناماما  رون 

يدهم ترـضح  ات  يرگید  زا  دـعب  یکی  ار  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ملـسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  ترـضح  هک  ییاجنآ 
هک تسا  نیا  تفرگ ، ترایز  زارف  نیا  زا  دیاب  هک  یسرد  اّما  .دندومن  یفرعم  مدرم  هب  و  دندرب ، مان  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

رگا و  دشاب ، دوخ  نامیپ  دهع و  هب  رادافو  دیاب  مه  هعیش  دندوب ، دوخ  نامیپ  دهع و  هب  رادافو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  يروطنامه 
.دشاب ماما  وریپ  هک  تسا  یسک  هعیش  اریز  دراذگب ، هعیش  ار  دوخ  مسا  دناوت  یمن  دشابن ، رادافو 

درک هدهاشم  ار  يدرمریپ  تشذگ ، یم  یناتسربق  زا  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  : » ینکـش نامیپ  دهع و  هب  يافو  هب  عجار  یناتـساد 
زا رتدوز  مادک  ره  هک  مدوب ، هدرک  دـهع  دوخ  نز  اب  نم  درک : ضرع  .دیـسرپ  ار  راک  نیا  ببـس  تسا ، هتفرگ  لزنم  يربق  رـس  رب  هک 
رب نم  هتفر و  ایند  زا  ما  هجوز  میا ، هتـسب  هک  ینامیپ  ربانب  کنیا  .دسرب  مه  وا  لّجا  ات  دوش  فکتعم  وا  ربق  رـس  رب  يرگید  میتفر ، ایند 

ناسحا لامک  نیا  درک : ضرع  درمریپ  .میامن  هدنز  ار  وا  یهاوخ  یم  دومرف : مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  .ما  هتفرگ  لزنم  وا  ربق  رس 
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، دنتشاذگ ارحص  هب  ور  تشادرب و  ار  شیوخ  نز  درمریپ ، .دش  هدنز  نز  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياعد  هب  .دیهدب  ماجنا  رگا  تسا ،
ییابیز نز  هب  شمشمچ  .درک  یم  روبع  اجنآ  زا  يا  هدازهاش  ًاقافتا  دیباوخ  هدراذگ  نز  يوناز  رب  رس  درمریپ  دش ، هتسخ  هک  ییاج  ات 

ارم درمریپ  نیا  داد : باوج  نز  ینک ؟ یم  هچ  اج  نیا  ییابیز  لامج و  نیا  اب  وت  تفگ : .تسا  هتفرگ  وناز  هب  ار  يدرمریپ  رس  هک  داتفا 
اهنآ یپ  زا  دش و  رادیب  درمریپ  هک  دوب ، هتـشذگن  يزیچ  .ایب  نم ، اب  راذـگ و  نیمز  رب  ار  شرـس  هتـسهآ  تفگ : ناوج  تسا ! هدـیدزد 
رگا تفگ : هاشداپ  .دـیناسر  هاش  ضرع  هب  ار  دوخ  ناتـساد  درب و  هاشداپ  هب  تیاکـش  هرخـآلاب  .دیـسرن  ناـشیا  هب  ّیلو  دـیدرگ ، ناور 
.درک تحیصن  ار  نز  دمآ و  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  .مریذپ  یم  ار  وت  هتفگ  دنک ، قیدصت  ار  وت  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 

قح دیدرگ ، باجتسم  دش و  لوبق  مادک  ره  زا  دییامن ! نیرفن  مه  قح  رد  دینک و  هلهابم  رگیدکی  اب  ایب  سپ  دومرف : .درکن  لوبق  ّیلو 
.(1)« دش یبقع  ایند و  نایز  ینکش ، دهع  هجیتن  .تفر  ایند  زا  داد و  ناج  نز  مد  رد  درک ، نیرفن  درمریپ  هک  نیمه  .تسوا  اب 

« نفک ار  نکش  نامیپ  تسا  كاخ  هک  نکش  نامیپوت  یشاب  هک  ادابم  »

(2) لظنح درگ  نیزگ  دهع  تسکشب  هک  نآ  ناد ، راک  هنگ  »

«(3) دهش تخادنین 
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« ُنیِقَیْلا َكاَتَأ  یَّتَح  ِهِلیِبَس  یِف  َتْدَهاَج  َو  : » موس یس و  زارف  - 33

(. يدرک داهج  گرم  ماگنه  ات  ادخ  هار  رد  هک  مهد ) یم  تداهش  ))

یم ادـخ  هار  رد  ندرک  گنج  ندرک و  تقـشم  لّمحت  نداد ، جرخ  هب  تردـق  تقاط و  ندیـشوک ، ندرک ، شـشوک  ینعم  هب  داـهج 
: دیامرف یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هب  دنوادخ  دشاب ، یم  گرم  رجح  هروس  هیآ 99  هنیرق  هب  نیقی  زا  روظنم  .دشاب 

شتسرپ هب  هتسویپ  هللاءاقل  نامز  ات  ینعی  دسر .»! ارف  وت  گرم  ات  نک  تدابع  ار  تراگدرورپ  و  { » ُنیقَْیلا َکَِیتْأَی  یَّتَح  َکَّبَر  ُْدبْعا  {َو 
نیا هب  و  تسا ، گرم  نامه  اجنیا  رد  نیقی  زا  روظنم  هک  تسا ، نیا  نارـسفم  ناـیم  رد  روهـشم  فورعم و  .هد  همادا  دوخ  راـگدرورپ 

هار دوخ  هب  دیدرت  دناوت  یمن  گرم  رد  دنک ، کش  يزیچ  ره  رد  ناسنا  تسا و  مّلسم  رما  کی  هک  دنا ، هدیمان  نیقی  ار  گرم  تهج 
ادـیپ وا  يارب  نیقی  تلاح  و  دوش ، یم  راکـشآ  ناسنا  مشچ  ربارب  رد  قیاقح  دور و  یم  رانک  اه  هدرپ  گرم  ماگنه  هب  هکنیا  ای  .دـهد 

ار ازج  زور  هراومه  و   » (1){ ُنیِقَْیلا اَنئَتَأ  َّیتَح  ِنیِّدلا *  ِمْوَِیب  ُبِّذَُکن  اَّنُک  َو  : } میناوخ یم  نایخزود  لوق  زا  میرک  نآرق  رد  .ددرگ  یم 
!«. دیسر ارف  ام  گرم  هک  ینامز  ات  میدرک ، یم  راکنا 

همادا هتسویپ  ار  ادخ  هار  رد  تدهاجم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دنک ، یم  رارقا  ترایز  زا  زارف  نیا  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز 
هار رد  یناسک  هچ  اب  مالسلا  هیلع  ترضح  هک  تسا ، هدمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هقلطم  ترایز  رد  .دش  لئان  تداهـش  هب  ات  داد ،

تـسا یتقو  یعقاو  داهج  يدرک .) داهج  نارفاک  نادحلم و  اب  وت  مهد  یم  یهاوگ  نیِدِْحلُْملا ( » َتْدَهاَج  َو  : » دـندرک داهج  دـنوادخ 
ِیف اوُدِهاج  َو  : } دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  .دشاب  یعقاو  دحلم  رفاک و  رگید  فرط  و  یعقاو ، ناملـسم  کی  فرط  کی  هک 

َو : » میناوخ یم  هعماـج  تراـیز  رد  یفرط  زا  و  دـییامن .»! ادا  ار  شداـهج  ّقـح  و  دـینک ، داـهج  ادـخ  هار  رد  و   » (2){ ِهِداـهِج َّقَح  ِهَّللا 
(. دیدرک داهج  تسا ، داهج  راوازـس  هک  نانچنآ  ادخ  هار  رد  نمـشد  اب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  امـش  « ) ِهِداهِج َّقَح  ِهَّللا  ِیف  ُْمتْدَـهاَج 

اوُرَجاه َو اُونَمآ َو  َنیذَّلا  : } هیآ هب  هّجوت  اب  دشاب و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبع  ابا  ترـضح  قوف  هیآ  قیداصم  زا  یکی  نیاربانب 
ُمَظْعَأ ْمِهِسُْفنَأ  ْمِِهلاْومَِأب َو  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  اوُدَهاج 
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(1){ َنوُِزئاْفلا ُمُه  َِکئلوُأ  ِهَّللا َو  َْدنِع  ًهَجَرَد 

اهنآ تسا و  رترب  ادخ  دزن  ناشماقم  دندومن ، داهج  ادخ  هار  رد  ناشیاهناج  لاوما و  اب  و  دندرک ، ترجه  و  دـندروآ ، نامیا  هک  اهنآ  »
نینمؤملاریما مالک  تسابیز  ردقچ  .دنتسه  رادروخرب  دنوادخ  دزن  ماقم  هجرد و  نیرتالاب  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  دنراگتـسر .»! زوریپ و 

ُهَنیِـصَْحلا َو ِهَّللا  ُعْرِد  يَْوقَّتلا َو  ُساَِبل  َوُه  ِِهئاَِیلْوَأ َو  ِهَّصاَِخل  ُهَّللا  ُهَحَتَف  ِهَّنَْجلا  ِباَْوبَأ  ْنِم  ٌباـَب  َداَـهِْجلا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  هک  مالـسلا  هیلع 
سابل داهج  تسا ، هدوشگ  دوخ  صاخ  ياّیلوا  يارب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا ، تشهب  ياهرد  زا  یکی  داهج  انامه   ) (2)« ُهَقِیثَْولا ُُهتَّنُج 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  اب  مدرم  هک  ینامز  نامه  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسوا .) مکحم  رپس  دنوادخ و  راوتـسا  هرز  يوقت و 
.دندمآ یم  باسح  هب  نیدهاجم  نیرتهب  زا  دندومن ، تعیب 

ترضح نآ  .دندرک  تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اب  هنیدم  رد  ناناملـسم  يرجه  لاس 34  رخاوا  رد  نامثع  ندش  هتـشک  زا  سپ 
وربور یخلت  ثداوح  اب  شتفالخ  رـصع  رـسارس  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تفرگ و  تسد  هب  ار  تفالخ  روما  مامز  مالـسلا  هیلع 

هیلع نیـسح  ماما  .داد  خر  ناشیا  تفالخ  رـصع  رد  هس  ره  هک  ناورهن  نیفـص و  لمج ، ینعی  گرزب  یلخاد  گنج  هس  هلمج  زا  .دش 
روما رد  دوب و  ردـپ  يارب  نابرهم  يروای  ناوت و  رپ  ییوزاب  درک و  یم  تکرح  شردـپ  هیاس  هب  هیاـس  ثداوح  نیا  ماـمت  رد  مالـسلا 

، مدرم نوگانوگ  تالکـشم  عفر  يارب  زور  بش و  .تشاد  رارق  نارای  لوا  فص  رد  یماظن  ییاضق و  يداصتقا ، یعامتجا ، یـسایس ،
هاپـس نامرهق  زاتـشیپ و  ناگدنمزر  زا  ناورهن  نیفـص و  لمج ، گنج  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .درک  یم  شالت  ردپ  تمدـخ  رد 

زا فک  رب  ناج  يزابرـس  نوچ  و  دـندوب ، ردـپ  يارب  ناوت  رپ  يوزاـب  ود  نوچمه  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  شدارب  وا و  .دوب  شردـپ 
، لمج گنج  نوچمه  گرزب  ياه  گنج  رد  دسیون : یم  ننست  لها  فورعم  دنمشناد  دیدحلا  یبا  نبا  .دندرک  یم  عافد  ردپ  میرح 

یم هلمح  مه  اب  گنهامه  شباکر  رد  دـندوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هارمه  هشیمه  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماـما 
.دندرک

ُنَْحن  » .دـینکن هلمح  امـش  .میتسه  ناتناج  نارگن  ام  هک  دـندرک ، یم  ضرع  ردـپ  هب  یهاگ  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماـما 
نیرت و ینالوط  نیفـص  يارجام  .میراد  یم  زاب  ار  اهنآ  هدرک ، هلمح  نمـشد  هب  وت  ياج  هب  مینک و  یم  تیافک  ار  امـش  ام  َکـیِفْکَن »

مالسلا هیلع  یلع  گنج  نیرتگرزب 

مالسلا و امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  دننام  ینانیمطا  دروم  ناعاجش  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دوب ، شتفالخ  رصع  رد  هیواعم  اب 
نارکیب هاپـس  نیفـص  گنج  زاغآ  رد  .داد  رارق  شرکـشل  تسار  بناج  هدـنامرف  ار  مالـسلا  هیلع  لیقع  نب  ملـسم  رفعج و  نب  هللادـبع 

هاپس هک  يروط  هب  دروآ ، رد  فرصت  تحت  دوب ، بآ  نتفرگرب  لحم  هک  ار  تارف  هعیرش  هیواعم ،
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فرـصت ماگنه  هیواعم  هاپـس  هدنامرف  .دنداتفا  یگنـشت  راشف  رد  دندش و  مورحم  بآ  هب  یـسرتسد  زا  نابایب  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
یلع هاپس  زا  نادرُگ  نیدنچ  .دوب  هداد  رارق  هعیرش  رانک  رد  ار  دوخ  هاگرارق  هک  دوب ، یملـسا  روعا  بویا  وبا  مان  هب  یـصخش  هعیرش ،

یـس و هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماگنه  نیا  رد  دندشن ، نآ  شیاشگ  هب  ّقفوم  یلو  دندرک ، تکرح  هاربآ  ندوشگ  يارب  مالـسلا  هیلع 
مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  .دیبلط  ار  ههبج  هب  نتفر  هزاجا  تفر و  ردـپ  دزن  دـید ، نیگهودـنا  ار  مالـسلا  هیلع  ردـپ  تشاد ، لاس  هس 
يردـق هب  اهنآ  هلمح  دـندرک ، تکرح  بویا  وبا  هاگرارق  يوس  هب  ناراوس  زا  یعمج  هارمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـنداد ، هزاـجا 

هیلع نیسح  ماما  تسدب  بآ ، هعیرش  دنتخیرگ و  شناهارمه  بویا و  وبا  ریزگان  .درک  گنت  نمشد  هاپس  رب  ار  هصرع  هک  دوب ، دیدش 
رد هک  دوب ، یحتف  نیتسخن  نیا  .دیناسر  وا  ضرع  هب  ار  ارجام  دمآ و  ردـپ  دزن  راوگرزب  نآ  سپ  .دـش  هدوشگ  شناهارمه  مالـسلا و 

.(1) دش ماجنا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یهدنامرف  هب  نیفص  ینالوط  گرزب و  گنج 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يوس  زا  داهج  مالعا  نامز  رد  هک  تسا ، نیا  تفرگ  دیاب  ترایز  زا  زارف  نیا  زا  هک  یسرد 
هنیمز نیا  رد  و  میهد ، رارق  هللا  لـیبس  یف  نیدـهاجم  فـص  رد  ار  دوـخ  دـشاب ،) هیقف  تیـالو  هـک  ناـشبئان  يوـس  زا  اـی   ) هللا ءاـش  نا 

: دندومرف هچنانچ  دش ، دهاوخ  تلذ  بجوم  نآ  كرت  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  شیامرف  هب  هک  ارچ  مینکن ، یهاتوک 
سابل لّجوزع  دنوادخ  دنک ، داهج  كرت  هک  ره   ) (2)« ِِهنیِد ِیف  ًاقْحَم  ِِهتَـشیِعَم َو  ِیف  ًاْرقَف  الُذ َو  لجوّزع  ُهَّللا  ُهَسَْبلَأ  َداَهِْجلا  َكَرَت  ْنَمَف  »

دیع رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  رد  دربب .) نیب  زا  ار  شنید  دزاس و  رقف  شوختـسد  ار  شیگدنز  دناشوپ ، وا  ناج  رب  يراوخ 
َو : » دنک یم  ضرع  دـهد و  یم  رارق  بطاخم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا ،  هیلع  ترـضح  رئاز  هک  تسا  هدـمآ  نابرق  رطف و 

حابم هکنیا  ات  يداد  ماجنا  دوب ، راوازس  هک  هنوگنآ  ار  داهج  قح  « ) ًامُولْظَم َْتِلُتق  َکُمَرَح َو  َحِیُبتْسا  یَّتَح  ِهِداهِج  َّقَح  ِهَّللا  ِیف  َتْدَهاَج 
(. يدش هتشک  مولظم  وت  ار و  تتمرح  کته  دنتسناد ،
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« ِهِب ْتَیِضَرَف  َکِلَذِب  ْتَعِمَس  ًهَّمُأ  ُهَّللا  َنَعَل  َکَمَلَظ َو  ْنَم  ُهَّللا  َنَعَل  َکَلَتَق َو  ْنَم  ُهَّللا  َنَعَلَف  : » مراهچ یس و  زارف  - 34

دندینش ار  تتداهـش ) بئاصم و   ) بلطم نیا  هک  ار  یتعامج  دومن و  ملظ  وت  هب  هک  نآ  تشک و  ار  وت  هک  نآ  دنک ، تنعل  ادخ  سپ  )
(. دندش یضار  نآ  هب  و 

 . مالسلا هیلع  ترضح  نیلتاق   1 دنک : یم  نیرفن  نعل و  هتسد  هس  هیلع  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز 

دندش و هاگآ  دش ، عقاو  البرک  رد  هچنآ  هب  دندینش و  ار  البرک  ناتـساد  هیـضق و  هک  یناسک  - 3 مالسلا .  هیلع  ترـضح  هب  نیملاظ   2
هب ار  دوخ  يدونشوخ  يوحن  هب  دندروآ و  ناشنارای  مالـسلا و  مهیلع  ماما  تیب  لها  ماما و  رـس  رب  هچنآ  هب  دندش  دونـشخ ، یـضار و 

دـندرک و يداش  هکنیا  ای.دوش  نینچ  هک  دوب ، شقح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هللااب : ذوعن  دـنتفگ  هکنیا  لثم  .دـندرک  مالعا  ناـگمه 
.اهنیا لاثما  دندرک و  نت  هب  يداش  صوصخم  ياهسابل  و  دنداد ، لیکشت  يداش  هسلج 

نیدنچ هب  بلطم  نیا  تابثا  يارب  .دـننک  یم  نعل  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نیلتاق  رب  ءایبنا  همه  ینیمز و  ینامـسآ و  تادوجوم  همه 
.دیئامرف هّجوت  هنیمز  نیا  رد  تیاور 

ِِهب ْتَفاَط  ِهَنیِفَّسلا  ِیف  َبِکَر  اََّمل  ًاحُون  َّنَأ  َيِوُر  َو  : » دش راوس  یتشک  رب  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدـش  تیاور  رد   1
اَم ُْلثِم  ٌعَزَف  ِیَنباَصَأ  اَم  اَْینُّدلا َو  َعیِمَج  ُْتفُط  یَِهلِإ  َلاَق  ُهَّبَر َو  اَعَدَف  َقَرَْغلا  ٌحُون  َفاَخ  ُضْرَْألا َو  ُْهتَذَخَأ  َءاََلبْرَِکب  ْتَّرَم  اَّمَلَف  اَْینُّدـلا  َعیِمَج 

ِءاَیِـصْوَْألا ِمَتاَخ  ِْنبا  ِءاَِیْبنَْألا َو  ِمَتاَخ  ٍدَّمَُحم  ُْطبِـس  ُْنیَـسُْحلا  ُلَتُْقی  ِعِضْوَْملا  اَذَه  ِیف  ُحُون  اَی  َلاَق  ُلِیئَْربَج َو  َلَزَنَف  ِضْرَْألا  ِهِذَه  ِیف  ِیَنباَصَأ 
ِتَغََلب یَّتَح  ُهَنیِفَّسلا  ِتَراَسَف  ٍتاَّرَم  ََعبْرَأ  ٌحُون  ُهَنَعَلَف  َنیِضَرَأ  ِْعبَس  ٍتاَواَمَـس َو  ِْعبَـس  ِلْهَأ  ُنیَِعل  ُُهِلتاَق  َلاَق  ُلِیئَْربَج  اَی  َُهل  ُِلتاَْقلا  ِنَم  َلاَقَف َو 

(1)« ِْهیَلَع ْتَّرَقَتْسا  َّيِدوُْجلا َو 

نیمز داـتفا ، ـالبرک  هب  شروبع  درک و  شدرگ  ار  اـیند  ماـمت  دـش و  راوس  یتشک  رب  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  یتقو  هدـش : تیاور  )
مدرک و یط  ار  نیمز  مامت  نم  اراگدرورپ ! تفگ : درک و  اعد  اذل  دیسرت ، ندش  قرغ  زا  حون  سپ  دنکفا  بادرگ  هب  ار  وا  یتشک 
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هیلع نیـسح  مالـسلا !  هیلع  حون  ای  تفگ : دـش و  لزان  لیئربج  مدـشن !! مدـیدرگ ، نیمز  نیا  رد  هک  یعزف  عزج و  نینچ  کـی  راـچد 
.دش دهاوخ  دیهش  ناکم  نیا  رد  تسا ، مالسلا  هیلع  ءایصوالا  متاخ  رسپ  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنألا  متاخ  طبس  هک  مالـسلا 

دنهاوخ تنعل  ار  وا  نیمز  اهنامسآ و  لها  هک  تسا  یسک  نامه  دومرف : تسیک ؟ مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتاق  تفگ : مالـسلا  هیلع  حون 
هوک رد  ات  دومن  تکرح  یتشک  هاگنآ  درک ، تنعل  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  لـتاق  هبترم  راـهچ  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  .درک 

(. تفرگ رارق  يدوج 

ِیف َذَـخَأَف  ُهُمَد  َلاَـس  ُهُسْأَر َو  َّجُـش  ُمیِهاَْربِإ َو  َطَقَـس  ِِهب َو  ْتَرَثَـعَف  ًاـسَرَف  ٌبِکاَر  َوُه  َءاََـلبْرَک َو  ِضْرَأ  ِیف  َّرَم  مالـسلا  هیلع  َمیِهاَْربِإ  َّنَأ   » 2
ِمَتاَخ ُْطبِـس  ُلَتُْقی  اَنُه  ْنَِکل  ٌْبنَذ َو  َْکنِم  َثَدَـح  اَم  ُمیِهاَْربِإ  اَی  َلاَق  ُلِیئَْربَج َو  ِْهَیلِإ  َلَزَنَف  یِّنِم  َثَدَـح  ْیَـش ٍء  ُّيَأ  یَِهلِإ  َلاَق  ِراَفِْغتْـسِالا َو 
ُمَلَْقلا َنیِضَرَْألا َو  ِتاَواَمَّسلا َو  ِلْهَأ  ُنیَِعل  َلاَق  ُُهِلتاَق  ُنوُکَی  ْنَم  ُلِیئَْربَج َو  اَی  َلاَق  ِهِمَِدل  ًهَقَفاَُوم  َکُمَد  َلاَسَف  ِءاَیِـصْوَْألا  ِمَتاَخ  ُْنبا  ِءاَِیْبنَْألا َو 

ِْهیَدَی َو مالسلا  هیلع  ُمیِهاَْربِإ  َعَفَرَف  ِنْعَّللا  اَذَِهب  َءاَنَّثلا  َْتقَقْحَتْـسا  َکَّنَأ  ِمَلَْقلا  َیلِإ  َیلاَعَت  ُهَّللا  یَحْوَأَف  ِهِّبَر  ِنْذِإ  ِْریَِغب  ِِهنْعَِلب  ِحْوَّللا  یَلَع  يَرَج 
اَنَأ ُمیِهاَْربِإ  اَی  َلاَقَف  ِیئاَـعُد  یَلَع  ُنِّمَُؤت  یَّتَح  َْتفَرَع  ْیَـش ٍء  َّيَأ  ِهِسَرَِفل  ُمیِهاَْربِإ  َلاَـقَف  ٍحیِـصَف  ٍناَِـسِلب  ُهُسَرَف  َنَّمَأ  ًارِیثَک َو  ًاـنَْعل  َدـیِزَی  َنََعل 

(1)« َیلاَعَت ُهَّللا  ُهَنََعل  َدیِزَی  ْنِم  َِکلَذ  ُبَبَس  َناَک  ِیتَلْجَخ َو  ْتَمُظَع  يِرْهَظ  ْنَع  َتْطَقَس  ُتْرَثَع َو  اَّمَلَف  َّیَلَع  َِکبوُکُِرب  ُرِخَْتفَأ 

میهاربا ترـضح  تفرگ و  نیمز  هب  بسا  نآ  ياپ  .داتفا  البرک  هب  دوب ، بسا  رب  راوس  هک  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  روبع  اـنامه  )
: تفگ درک و  رافغتـسا  هب  عورـش  راوگرزب  نآ  .دـش  يراج  نوخ  تسکـش و  شکراـبم  رـس  هک  درک  طوقـس  يوحن  هب  مالـسلا  هیلع 

ءایبنألا متاخ  طبس  نوچ  یلو  .هدزن  رس  وت  زا  یهانگ  تفگ : دش و  لزان  مالسلا  هیلع  لیئربج  هدزرـس ؟ نم  زا  یهانگ  هچ  اراگدرورپ !
سدقم نوخ  اب  ات  دش  يراج  وت  نوخ  اذل  .دش  دهاوخ  دیهش  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  ءایصوالا  متاخ  رسپ  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: دومرف تسیک ؟ مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتاق  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  يا  تفگ : مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  .دـشاب  هدرک  تقفاوم  يو 
هاگنآ تفای ! نایرج  يو  نعل  رب  راگدرورپ  هزاجا  نودب  ملق  دـنا و  هدرک  تنعل  ار  وا  نیمز  اهنامـسآ و  لها  هک  تسا  یـصخش  نامه 

نیا زا  سپ  .یـشاب  یم  دورد  ءانث و  راوازـس  يدرک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لـتاق  رب  هک  ینعل  نیا  يارب  وت  درک : یحو  ملق  هب  ادـخ 
حیصف نابز  اب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  بسا  درک و  نعل  ناوارف  ار  دیزی  دومن و  دنلب  ار  دوخ  ياهتـسد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  نایرج 

مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  تفگ ! نیمآ 
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یم ترخافم  رخف و  نم  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ای  تفگ : یتفگ ؟! نیمآ  نم  ياعد  يارب  هک  يدیمهف  هچ  وت  رگم  دومرف : دوخ  بسا  هب 
هَّللا هنعلدیزی  نم  تلاجخ  نیا  ثعاب  مدش و  لجخ  رایسب  نم  يدرک  طوقـس  نم  تشپ  زا  یتقو  اّما  يا ، هدش  راوس  نم  رب  وت  هک  منک 

!!( دش هیلع 

َلَأَسَف ًامْوَی  اَذَک  ُْذنُم  ِهَعَرْشَْملا  ِهِذَه  ْنِم  َءاَْملا  ُبَرْـشَت  َال  اَهَّنَأ  یِعاَّرلا  ُهَرَبْخَأَف  ِتاَرُْفلا  ِّطَِشب  یَعْرَت  ُهُماَنْغَأ  َْتناَک  َلیِعاَمْـسِإ  َّنَأ  َيِوُر  َو   » 3
ِءاَْملا اَذَه  ْنِم  َنِیبَرْشَت  َال  َِمل  اََهل  َلاَقَف  َِکلَذ  ِبَبَس  ْنَع  َُکبیُِجت  اَهَّنِإَف  َکَمَنَغ  ْلَس  ُلیِعاَمْسِإ  اَی  َلاَق  ُلِیئَْربَج َو  َلَزَنَف  َِکلَذ  ِبَبَس  ْنَع  ُهَّبَر 

ًانَزَح ِهَعَرْشَْملا  ِهِذَه  ْنِم  ُبَرْشَن  َال  ُنْحَنَف  ًاناَشْطَع  اَنُه  ُلَتُْقی  ٍدَّمَُحم  َْطبِس  مالـسلا  هیلع  َْنیَـسُْحلا  َكََدلَو  َّنَأ  اَنَغََلب  ْدَق  ٍحیِـصَف  ٍناَِسِلب  َْتلاَقَف 
هیلع ِْنیَسُْحلا  َِلتاَق  ْنَْعلا  َّمُهَّللا  ُلیِعاَمْـسِإ  َلاَقَف  َنیِعَمْجَأ  ِِقئاَلَْخلا  َنیِـضَرَْألا َو  ِتاَواَمَّسلا َو  ِلْهَأ  ُنیَِعل  ُُهُلتْقَی  َْتلاَقَف  ِِهِلتاَق  ْنَع  اََهلَأَسَف  ِْهیَلَع 

(1)  « مالسلا

هب مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ناپوچ  .دینارچ  یم  تارف  بل  رب  ار  دوخ  نادنفسوگ  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  ترـضح  هک  هدش : تیاور  )
زا درک و  اعد  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  ترـضح  دـنماشآ ! یمن  بآ  هعیرـش  نیا  زا  نادنفـسوگ  نیا  دـعب  هب  عقوم  نالف  زا  داد : ربخ  وا 

نادنفـسوگ زا  ار  عوضوم  نیا  مالـسلا !  هیلع  لیعامـسا  ای  تفگ : دیدرگ و  لزان  مالـسلا  هیلع  لیئربج  .دـش  ایوج  عوضوم  نیا  ببس 
یمن بآ  نیا  زا  ارچ  دوـمرف : نادنفـسوگ  هب  راوـگرزب  نآ  یتـقو  .تفگ  دـنهاوخ  وـت  يارب  ار  بلطم  نیا  ّتلع  هـک  اریز  وـش ! اـیوج 
اجنیا رد  تسا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  طبس  هک  وت  دنزرف  هدیسر : روط  نیا  ام  هب  دنتفگ : حیصف  نابز  هب  دیماشآ ؟!

ترضح .میماشآ  یمن  بآ  هعیرش  نیا  زا  میراد ، راوگرزب  نآ  يارب  هک  یهودنا  مغ و  ّتلع  هب  ام  اذل  دش ، دهاوخ  هتشک  هنشت  بل  اب 
اه و نامسآ لها  هک  تسا  یسک  نامه  دنتفگ : نادنفسوگ  دش ، ایوج  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتاق  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا 

هیلع نیـسح  ماما  لتاق  اراـگدرورپ ! تفگ : مه  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  ترـضح  .درک  دـنهاوخ  تنعل  ار  وا  قئـالخ  مومع  اـه و  نیمز
!!(. نک تنعل  ار  مالسلا 

َلَخَد ُهُکاَرِـش َو  َعَطَْقنا  ُُهْلعَن َو  َقَرَْخنا  َءاََـلبْرَک  ِضْرَأ  َیلِإ  َءاَـج  اَّمَلَف  ٍنُون  ُْنب  ُعَـشُوی  ُهَعَم  ًاِرئاَـس َو  ٍمْوَـی  َتاَذ  َناَـک  یَـسُوم  َّنَأ  َيِوُر  َو   » 4
َکُمَد َلاَسَف  ُهُمَد  ُکَفُْـسی  اَنُه  ُْنیَـسُْحلا َو  ُلَتُْقی  اَنُه  َّنَأ  ِْهَیلِإ  یَحْوَأَف  یِّنِم  َثَدَح  ْیَـش ٍء  ُّيَأ  یَِهلِإ  َلاَقَف  ُهُمَد  َلاَس  ِْهیَلْجِر َو  ِیف  ُکَسَْخلا 

َلیِقَف ُُهِلتاَق  ُنوُکَی  ْنَم  َلاَقَف َو  یَضَتْرُْملا  ٍِّیلَع  ُْنبا  یَفَطْـصُْملا َو  ٍدَّمَُحم  ُْطبِـس  َوُه  َُهل  َلیِقَف  ُْنیَـسُْحلا  ُنوُکَی  ْنَم  ِّبَر َو  َلاَقَف  ِهِمَِدل  ًهَقَفاَُوم 
َوُه
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ٍنُون ُْنب  ُعَشُوی  َنَّمَأ  ِْهیَلَع َو  اَعَد  َدـیِزَی َو  َنََعل  ِْهیَدَـی َو  یَـسُوم  َعَفَرَف  ِءاَوَْهلا  ِیف  ِْریَّطلا  ِراَـفِْقلا َو  ِیف  ِشوُحُْولا  ِراَِـحْبلا َو  ِیف  ِکَـمَّسلا  ُنیَِعل 
(1)« ِِهنْأَِشل یَضَم  ِِهئاَعُد َو  یَلَع 

نیلعن دندیـسر ، ـالبرک  نیمز  هب  یتقو  دـندوب ، روبع  لاـح  رد  مالـسلا  اـمهیلع  نوراـه  یـسوم و  ترـضح  زور  کـی  هدـش : تیاور  )
ترضح .دش  يراج  نوخ  تفر و  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  كرابم  ياهاپ  هب  راخ  و  دش ! هراپ  نآ  دنب  مالسلا و  هیلع  یسوم  ترضح 

اجنیا رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نوچ  دمآ : باطخ  هدش ؟ رداص  نم  زا  یهانگ  هچ  اراگدرورپ ! تفگ : مالـسلا  هیلع  یـسوم 
مالسلا هیلع  یـسوم  .دشاب  هدرک  تقفاوم  وا  نوخ  اب  هک  دش  يراج  اجنیا  رد  وت  نوخ  اذل  دش  دهاوخ  هتخیر  شکرابم  نوخ  دیهش و 

یلع رـسپ  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دّـمحم  طبـس  دـش : باطخ  تسیک ؟ مالـسلا  هیلع  نیـسح  نیا  ایادـخ ! راـب  تفگ :
شوحو ایرد و  نایهام  هک  تسا  یـسک  ناـمه  وا  دـش : هتفگ  شباوج  رد  تسیک ؟ وا  لـتاق  تفگ : .دـشاب  یم  مالـسلا  هیلع  یـضترم 

نیرفن تنعل و  ار  دیزی  دومن و  دنلب  ار  دوخ  ياهتسد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دنیامن ، یم  تنعل  ار  يو  اوه  ناگدنرپ  ءارحص و 
(. دنتفر هاگنآ  تفگ ، نیمآ  مه  مالسلا  هیلع  نوراه  هدرک 

ُهَطاَِسب ُحـیِّرلا  ِتَراَدَأَف  َءاََلبْرَک  ِضْرَأ  ِیف  ٌِرئاَس  َوُه  ٍمْوَی َو  َتاَذ  َّرَمَف  ِءاَوَْهلا  ِیف  ُریِـسَی  ِهِطاَِسب َو  یَلَع  ُسِلْجَی  َناَـک  َناَْمیَلُـس  َّنَأ  َيِوُر  َو   » 5
اَنُه َّنِإ  َْتلاَقَف  ِیْتنَکَـس  َِمل  ِحـیِّرِلل  ُناَْمیَلُـس  َلاَقَف  َءاََلبْرَک  ِضْرَأ  ِیف  ُطاَِسْبلا  َلََزن  ُحـیِّرلا َو  ِتَنَکَـسَف  َطوُقُّسلا  َفاَـخ  یَّتَح  ٍتاَرْوَد  َثاََـلث 

ُنیَِعل َْتلاَق  ُُهِلتاَق  ْنَم  َلاَقَف َو  ِراَّرَْکلا  ٍِّیلَع  ُْنبا  ِراَتْخُْملا َو  ٍدَّمَُحم  ُْطبِس  َوُه  َْتلاَقَف  ُْنیَسُْحلا  ُنوُکَی  ْنَم  َلاَقَف َو  مالـسلا  هیلع  ُْنیَـسُْحلا  ُلَتُْقی 
َراَـس ُحـیِّرلا َو  ِتَّبَهَف  ُّنِْـجلا  ُْسنِإـْلا َو  ِِهئاَـعُد  یَلَع  َنَّمَأ  ِهـْیَلَع َو  اَـعَد  ُهَـنََعل َو  ِْهیَدَـی َو  ُناَْمیَلُـس  َعَـفَرَف  ُدـیِزَی  ِضْرَأـْلا  ِتاَواَـمَّسلا َو  ِلـْهَأ 

زا یکی  رد  درک ! یم  شدرگ  اوه  رد  تسـشن و  یم  دوـخ  طاـسب  زارف  رب  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  هدـش : تیاور   ) (2)« ُطاَِسْبلا
راوگرزب نآ  هک  دینادرگ ، دوخ  رود  هب  يوحن  هب  هبترم  هس  ار  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  طاسب  داب  داتفا ، البرک  هب  شروبع  هک  اهزور 

هیلع نامیلس  ترضح  دمآ ! دورف  البرک  نیمز  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  طاسب  تفای و  نیکـست  داب  هاگنآ  دیامن ، طوقـس  دیـسرت ،
هیلع نیـسح  دومرف : .دش  دـهاوخ  هتـشک  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اریز  تفگ : يدـنام ؟ نتفر  زا  ارچ  دومرف : داب  هب  مالـسلا 
يو لتاق  دومرف : .دشاب  یم  مالسلا  هیلع  رارک  یلع  رسپ  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  راتخم  دّمحم  طبـس  وا  تفگ : تسیک ؟ مالـسلا 

تسا دیزی  تفگ : تسیک ؟
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دیزی قح  رد  درک و  دنلب  ار  دوخ  كرابم  ياه  تسد  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  .دنیامن  یم  تنعل  ار  وا  نیمز  اهنامـسآ و  لها  هک 
!(. داد تکرح  ار  راوگرزب  نآ  طاسب  داب  سپس  .دنتفگ  نیمآ  مه  سنا  نج و  دومن و  نیرفن  تنعل و 

َیلِإ یَـسیِع  َمَّدَقَتَف  َقیِرَّطلا  َذَخَأ  ْدَق  ًارِـساَک  ًادَسَأ  اْوَأَرَف  َءاََلبْرَِکب  اوُّرَمَف  َنوُّیِراَوَْحلا  ُهَعَم  يِراَرَْبلا َو  ِیف  ًاِحئاَس  َناَک  یَـسیِع  َّنَأ  َيِوُر  َو   » 6
َدیِزَی اُونَْعلَت  یَّتَح  َقیِرَّطلا  ُمَُکل  ْعَدَأ  َْمل  یِّنِإ  ٍحیِـصَف  ٍناَِسِلب  ُدَسَْألا  َلاَقَف  ِهِیف  ُّرُمَن  اَنُعَدَت  َال  َلاَق  ِقیِرَّطلا َو  اَذَه  ِیف  َتْسَلَج  َِمل  َُهل  َلاَقَف  ِدَسَْألا 

ْنَم َلاَق َو  ِِّیلَْولا  ٍِّیلَع  ُْنبا  ِّیِّمُْألا َو  ِِّیبَّنلا  ٍدَّمَُحم  ُْطبِس  َوُه  َلاَق  ُْنیَسُْحلا  ُنوُکَی  ْنَم  مالسلا َو  هیلع  یَسیِع  َلاَقَف  مالسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  َِلتاَق 
َنَّمَأ ِْهیَلَع َو  اَعَد  َدـیِزَی َو  َنََعل  ِْهیَدَـی َو  یَـسیِع  َعَفَرَف  َءاَروُشاَع  َماَّیَأ  ًاصوُصُخ  َعَمْجَأ  ِعاَبِّسلا  ِباَئُّذـلا َو  ِشوُحُْولا َو  ُنیَِعل  ُُهِلتاَـق  َلاَـق  ُُهِلتاَـق 

(1)« ْمِِهنْأَِشل اْوَضَم  ْمِهِقیِرَط َو  ْنَع  ُدَسَْألا  یَّحَنَتَف  ِِهئاَعُد  یَلَع  َنوُّیِراَوَْحلا 

اب داتفا  البرک  هب  نانآ  روبع  هک  زور  کی  .دـندرک  یم  شدرگ  اهنابایب  رد  نویراوح  اـب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هدـش : تیاور  )
نیا رس  رب  هچ  يارب  تفگ : دمآ و  ریش  نآ  دزن  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  دوب ، هتفرگ  ار  هار  رـس  هک  دندش ، هجاوم  هدنرد  يریش 

هک ار  دیزی  هکنیا  ات  دینک  روبع  امـش  مراذگ  یمن  نم  تفگ : حیـصف  نابز  اب  ریـش  نآ  مینک ؟ روبع  ام  يراذگ  یمن  يا و  هتـسشن  هار 
طبـس تفگ : تسیک ؟ مالـسلا  هیلع  نیـسح  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  دـیئامن ! تنعل  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتاق 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ترـضح  نآ  یلو  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  رـسپ  دشاب و  یم  یّما  ّیبن  هک  تسا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم 
ار وا  ناگدنرد  ناگرگ و  شوحو و  هک  تسا  یسک  نامه  يو  لتاق  تفگ : تسیک ؟ مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتاق  تفگ : .تسا  ملـسو 

نیرفن تنعل و  دیزی  قح  رد  درک و  دـنلب  ار  دوخ  ياه  تسد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  .دـننک  یم  تنعل  اروشاع  زور  ًاصوصخم 
(. دنتشذگ اجنآ  زا  دنتفر و  دوخ  راک  لابند  هب  اهنآ  دش و  رود  ناشیا  هار  رس  زا  ریش  نآ  هاگنآ  .دنتفگ  نیمآ  مه  نویراوح  دومن و 

رد .دـندرک  نعل  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نیلتاق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـّلوت  ناـمز  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
ُنوُکَیَس ُهَّنِإ  َلاَق  َُّمث  ِهَّللا  ُلوُسَر  یََکب  َو  : » دندمآ ایند  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتقو  تسا ، هدمآ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  یتیاور 

(2)« ُهَِلتاَق ْنَْعلا  َّمُهَّللا  ٌثیِدَح  ََکل 

یتبیصم کی  ياراد  وت  مرسپ ! يا  دومرف : هاگنآ  دش ، نایرگ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  )
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ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یّتح  هک  تسا  تیاور  رد  نک .)! تنعل  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتاق  ایادخ ! راب  دوب ، یهاوخ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَِرب  َّدَتْـشا  اََّمل  : » تسا هدش  تیاور  هچنانچ  دندومن ، نعل  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نیلتاق  راضتحا  نامز  رد 

َال َدیِزَِیل  ِیل َو  اَم  ُلوُقَی  ِهِسْفَِنب َو  ُدوُجَی  َوُه  ِْهیَلَع َو  ِِهقَرَع  ْنِم  ُلیِـسَی  ِهِرْدَص  َیلِإ  مالـسلا  هیلع  َْنیَـسُْحلا  َّمَض  ِهِیف  َتاَم  يِذَّلا  ُهُضَرَم  ملـسو 
(1)« دیِزَی ْنَْعلا  َّمُهَّللا  ِهِیف  ُهَّللا  َكَرَاب 

هنیس هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  تفرگ ، تدش  رایسب  دومن ، تافو  هک  یـضرم  نآ  رد   l مرکا لوسر  بانج  یشوخان  نوچ  )
یلص ترضح  تخیر و  یم  مالسلا  هیلع  بانج  نآ  يور  رس و  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترـضح  نآ  قرع  زا  دینابـسچ و  دوخ 

، دـهدن وا  هب  تکرب  زگره  نایملاع  دـنوادخ  تسا ، راک  هچ  دـیلپ  دـیزی  اب  ارم  دومرف : یم  هتـسویپ  لاح  نآ  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا 
دنچ نیا  یفتاه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  بش  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  هملـس  ما  زا  نک .) تنعل  نوعلم  دیزی  رب  ادـنوادخ 

: تفگ یم  ار  تیب 

« ِلیِْکنَّتلا ِباَذَْعلِاب َو  اوُرِْشبَأ  ًاْنیَسُح  اًلْهَج  َنُوِلتاَْقلا  اَهُّیَأ  »

( یمئاد یئاوسر  باذع و  هب  ار  امش  داب  هدژم  دیدومن ! دیهش  تلاهج  يور  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  يدارفا  يا  )

« ِلیِْجنِْإلا ِبِحاَص  یَسُوم َو  َدُواَد َو  ِناَِسل  یَلَع  ُْمْتنُِعل  ْدَق  »

.(2)( دیدش تنعل  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  ینعی  لیجنا  بحاص  یسوم و  ترضح  دواد و  ترضح  نابز  هب  امش  )

برد يور  رب  هک  تسا ، مّهم  ردق  نآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تیب  لها  نانمـشد  رب  نعل 
یلص ادخ  لوسر  هک  هدرک ، لقن  مالسلا  مهیلع  ناشناردپ  زا  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هچنانچ  تسا ، هدش  هتـشون  تشهب 
ِهَّللا ُِّیلَو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِهَّللا  ُبِیبَح  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ًابُوتْکَم  اَِـهبَاب  یَلَع  ُْتیَأَرَف  َهَّنَْجلا  ُْتلَخَد  : » دـندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا 

(3)« ِهَّللا ُهَنَْعل  ْمِهیِضِْغبُم  یَلَع  ِهَّللا  ُهَْوفَص  ُْنیَسُْحلا  ُنَسَْحلا َو  ِهَّللا  ُهَمَأ  ُهَمِطاَف 

بیبح ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  تسین ، هللا  زج  هب  يوبعم  تسا ، هتـشون  الط  اب  نآ  برد  رب  مدـید  مدـمآرد و  تشهب  رد  )
ناگدیزگرب مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  تسادخ ، زینک   h همطاف تسا ، ادـخ  ّیلو  مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسادـخ ،

دنیادخ
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(. داب ادخ  تنعل  ناشنانمشد  رب  و 

دنوادخ درک ، مالسلا  هیلع  ترضح  نیلتاق  رب  نعل  هک  یسک  لّوا  هک  تسا  هدمآ  بجر  همین  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  رد 
تنعل ار  تنارگمتس  دنوادخ  ار و  تناگدنـشک  دنک ، یم  تنعل  ادخ  هک  شاب  هاگآ  « ) َکیِِملاَظ ُهَّللا  َنََعل  َکِیِلتاَق َو  ُهَّللا  َنََعل  َالَأ  : » دوب

َنِیلَّوَْألا َنِم  ْمَُکل  َنیِِملاَّظلا  ُهَّللا  َنََعل  : » تسا هدمآ  نابرق  رطف و  دیع  ياه  بش  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  رد  زین  و  دنک .) یم 
ْنَْعلا َّمُهَّللا  : » هک تسا  هدـمآ  اروشاع  ترایز  رد  اهنآ .) نیرخآ  نّیلوا و  زا  ار  امـش  هب  ناگدـننک  ملظ  دـنک ، تنعل  ادـخ  « ) َنیِرِخْآلا َو 

یَلَع ْتَعَیَاب  ْتَعَیاَش َو  َْنیَسُْحلا َو  ِتَدَهاج  ِیتَّلا  ََهباَصِْعلا  ِنَْعلا  َّمُهَّللا  َِکلَذ  یَلَع  َُهل  ٍِعباَت  َرِخآ  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  َّقَح  َمَلَظ  ٍِملاَظ  َلَّوَأ 
ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  لآ  دّمحم و  ّقح  نتفرگ  اب  هک  ار  يرگمتـس  نیلّوا  امن  تنعل  ایادخ  راب  « ) ًاعیِمَج ْمُْهنَْعلا  َّمُهَّللا  ِِهْلتَق 

ار یهورگ  امن  تنعل  ادنوادخ  درک ، ّتیعبت  ناشیا  قح  نتفرگ  رد  نارگمتـس  نیا  زا  هک  یـسک  نیرخآ  دومن و  متـس  ملظ و  ناشیا  هب 
مالسلا هیلع  نیسح  اب  هک 

ادـنوادخ دـندش ، مسق  مه  ناشیا  اـب  ترـضح  نآ  لـتق  رب  هدومن و  تعیب  ناـنآ  اـب  هدرک و  ّتیعبت  ار  ترـضح  نانمـشد  دـندیگنج و 
َلَّوَأ َْتنَأ  َّصُخ  َّمُهَّللا  : » میناوخ یم  اروشاع  ترایز  زا  رگید  يزارف  رد  و  نادرگب .) ناشرود  تتمحر  زا  امن و  تنعل  ار  ناـنآ  یگمه 

َْنب َرَمُع  َهَناَجْرَم َو  َْنبا  ٍداَیِز َو  َْنب  ِهَّللا  َْدیَبُع  ْنَْعلا  ًاسِماَخ َو  َدیِزَی  ْنَْعلا  َّمُهَّللا  َِعباَّرلا  َِثلاَّثلا َو  َِیناَّثلا َو  َُّمث  ًالَّوَأ  ِِهب  ْأَدـْبا  یِّنِم َو  ِنْعَّللِاب  ٍِملاَظ 
تنعل هب  ار  رگمتـس  نیتسخن  وت  نادرگ  صوصخم  يادخ  « ) ِهَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  َناَوْرَم  َلآ  ٍداَیِز َو  َلآ  َناَیْفُـس َو  ِیبَأ  َلآ  ًارْمِـش َو  ٍدْعَس َو 

! ادـناودخ ار ، اـهنآ  یمراـهچ  نک  تنعل  و  ار ، یموـس  نک  تنعل  و  ار ، یمود  نک  تنعل  سپـس  ار  یلوا  نعل  نادـب ، نک  زاـغآ  نم و 
ار ناورم  لآ  دایز و  لآ  نایفس و  یبا  لآ  ار و  دعس  رسپ  رمع  هناجرم و  نبا  دایز و  نب  هللادیبع  امرف ، تنعل  دشاب ، دیزی  هک  ار  یمجنپ 

(. امرف تنعل  تمایق  زور  ات 

ْتَعِمَـس ًهَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َْکتَلَتَق َو  ًهَّمُأ  َْکتَمَلَظ َو  ًهَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  : » تسا هدـمآ  نابرق  رطف و  دـیع  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تراـیز  رد 
، دنک تنعل  ادخ  تشک و  ار  وت  هک  ار  یتما  دـنک ، تنعل  ادـخ  درک و  ملظ  وت  هب  هک  ار  یتما  دـنک ، تنعل  ادـخ  « ) ِِهب ْتَیِـضَرَف  َِکلَذـِب 
، تشاد دـهاوخن  يرای  چـیه  رگید  دـنک ، شتنعل  دـنوادخ  هک  یـسک  و  دـندش ) یـضار  نآ  هب  ار و  اه  ملظ  نیا  دندینـش  هک  ار  یتما 

میرک نآرق  رد  دنوادخ  هچنانچ 
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«. تفای یهاوخن  وا  يارب  يروای  دزاس ، رود  شتمحر  زا  ادخ  ار  سک  ره  و   » (1){ ًاریصَن َُهل  َدِجَت  ْنَلَف  ُهَّللا  ِنَْعلَی  ْنَم  َو  : } دیامرف یم 

: ملظ هب  عجار  یبلاطم  اّما 

ملظ زاب  تسا ، یلاعتم  دنوادخ  رکنم  و  درادن ، بهذم  نید و  هک  یسک  یتح  تسا ، هدش  هدرمـش  مارح  حیبق و  نایدا  یمامت  رد  ملظ 
تیاکح ملظ  باسح  ّدح و  یب  یتشز  نآ  زا  هک  دنراد ، ینخـس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .تسا  رّفنتم  ملاظ  زا  دـناد و  یم  تشز  ار 

اَم ٍهَریِعَش  َْبلُج  اَُهُبلْـسَأ  ٍهَلْمَن  ِیف  َهَّللا  َیِـصْعَأ  ْنَأ  یَلَع  اَهِکاَْلفَأ  َتْحَت  اَِمب  َهَْعبَّسلا  َمِیلاَقَْألا  ُتیِطْعُأ  َْول  ِهَّللا  َو  : » دنیامرف یم  هک  اجنآ  دراد ،
(2)« ُهتّلعَف

ناهد زا  يوج  تسوپ  ندوبر  اب  ار  دـنوادخ  اـت  دـنهدب  نم  هب  تساـهنآ  ياـه  نامـسآ ریز  هچنآ  اـب  ار  میلقا  تفه  رگا  مسق  ادـخ  هب  )
ْنََأل ِهَّللا  َو  : » دندومرف زین  و  منک .)) یمن  ملظ  مه  زیچان  رادقم  نیا  هب  ینعی  !) منز یمن  تسد  يراک  نینچ  هب  منک  تیـصعم  يا  هچروم 

ِداَبِْعلا َو ِضْعَِبل  ًاِملاَظ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  َُهلوُسَر  َهَّللا َو  یَْقلَأ  ْنَأ  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ًادَّفَصُم  ِلاَلْغَْألا  ِیف  َّرَجُأ  ْوَأ  ًادَّهَسُم  ِناَدْعَّسلا  ِکَسَح  یَلَع  َتِیبَأ 
(3)« اَُهلُولُح يَرَّثلا  ِیف  ُلوُطَی  اَُهلوُُفق َو  یَِلْبلا  َیلِإ  ُعِرُْسی  ٍسْفَِنل  ًادَحَأ  ُِملْظَأ  َْفیَک  ِماَطُْحلا َو  َنِم  ْیَِشل ٍء  ًابِصاَغ 

نیمز يور  مندب  هب  اهدنب  اهلُغ و  نتشاد  رارق  اب  و  مرآ ، زور  هب  زادگناج )  ) نادعس راخ  يور  هب  يرادیب  هب  ار  بش  رگا  مسق  ادخ  هب  )
یلاح رد  منک  تاقالم  تمایق  رد  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شلوسر  ادـخ و  هکنیا  زا  تسا  رت  بوبحم  نم  شیپ  موش ، هدیـشک 

هک يدوجو  يارب  منک  متس  یسک  هب  هنوگچ  مشاب ! هدرک  بصغ  ایند  شزرا  یب  لام  زا  يزیچ  و  هدومن ، متـس  مدرم  زا  یـضعب  هب  هک 
ّتینما هدعو  دنوادخ  دوش .)!؟ یم  ینالوط  كاخ  هدوت  ریز  رد  شتماقا  و  دور ، یم  شیپ  یگدیـسوپ  یگنهک و  يوس  هب  تعرـس  هب 

ُْنمَْألا َو ُمَُهل  َِکئلوُأ  ٍْملُِظب  ْمُهَنامیإ  اوُِسْبلَی  َْمل  اُونَمآ َو  َنیذَّلا  : } تسا هدومرف  هچنانچ  دنشاب ، هتشادن  ملظ  هک  تسا ، هداد  یناسک  هب  ار 
(4){ َنوُدَتْهُم ْمُه 

!«. دـنناگتفای تیادـه  اـهنآ  تساـهنآ و  نآ  زا  اـهنت  ینمیا  دـندولاین ، متـس  كرـش و  اـب  ار  دوخ  ناـمیا  و  دـندروآ ، ناـمیا  هک  اـهنآ  »
َْنَیب اَم  ٌهَحْطَن  ٍّفَِکب َو  ٌهَحْسَم  َْول  ٍّفَِکب َو  ٌّفَک  َْول  ٍِملاَظ َو  ُْملُظ  ِینُزوُجَی  َال  ِیلاَلَج  ِیتَّزِع َو  َلاَقَف َو  : » دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
َیلِإ ُهَّللا  ُمُُـهثَْعبَی  َّمـُث  ٌهَِـملْظَم  ٍدَـحَأ  َدـْنِع  ٍدَـحَِأل  یَْقبَی  اـَل  یَّتَـح  ٍضَْعب  ْنـِم  ْمِهـِـضَْعب  ِداَـبِْعِلل  ُهَّللا  ُّصَتْقَیَف  ِءاَّمَْجلا  ِهاَّشلا  َیلِإ  ِءاـَنْرَْقلا  ِهاَّشلا 

یلاعت يادخ   ) (5)« ِباَسِْحلا
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خاش دنفـسوگ  ندز  خاش  ای  یتسد  ندیـشک  ای  یتشم  ندز  هچرگ  مرذگن ، یملاظ  چیه  ملظ  زا  هک  دنگوس  ملالج  تّزع و  هب  دومرف :
هملظم ّقح و  يرگید  ندرگ  هب  سک  چیه  هک  ییاج  ات  دریگ  یم  رگیدکی  زا  ار  ناگدنب  صاقت  دنوادخ  خاش ، یب  دنفسوگ  هب  يراد 

يارب ّتینما  اجک  یک و  قوف ، ثیدـح  هیآ و  دوجو  اب  نیاربانب  دتـسرف .) یم  یـسرباسح  يارب  ار  ناـشیا  هاـگ  نآ  دـشاب ، هتـشادن  يا 
.تسادخ مولظم  زا  هدنریگ  ماقتنا  مقتنم و  هک  یلاح  رد  دوب ، دهاوخ  ملاظ  ناسنا 

َّنَمِقَْتنََألَو ِِهلِجآَو ، ِِهلِجاَع  ِیف  ِِملاَّظلا  ْنِم  َّنَمِقَْتنََأل  ِیلاَلَجَو  ِیتَّزِعَو  َّلَجَو  َّزَع  ُهَّللا  َلاَق  : » دندومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
(1)« ُهْرُْصنَی ْمَلَف  ُهَرُْصنَی  ْنَأ  َرَدَقَف  اًمُولْظَم  يَأَر  ْنَّمِم 

هک مه  یـسک  زا  .میریگ  یم  ماقتنا  ًاعطق  ترخآ  ایند و  رد  رگمتـس  زا  هک  دـنگوس  ملالج  تّزع و  هب  دـیامرف : یم  لـجّوزع  يادـخ  )
َمَلَظ ْنَم  َو  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  مریگ .) یم  ماقتنا  نامگ  یب  دناسرن ، دـناسر و  شیرای  دـناوتب ، دـنیبب و  ار  يا  هدـیدمتس 

(2)« ِهِداَبِع َنوُد  ُهَمْصَخ  ُهَّللا  َناَک  ِهَّللا  َداَبِع 

ياه هناخ  نیا  دیامرف : یم  دنوادخ  دشاب .) وا  مصخ  شا  هدیدمتـس  ناگدنب  ياج  هب  دنوادخ  دنک ، متـس  ادـخ  ناگدـنب  هب  هک  ره  (و 
هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  . (3){ اوُمَلَظ اِمب  ًهَیِواخ  ْمُُهتُوُیب  َْکِلتَف  : } دندوب ملاظ  نآ  لها  هک  تسا  نیا  رطاخب  دینیب ، یم  هک  ار  ناریو 

ِِهتاَنَسَح ْنِم  ُذَخُؤیَف  اَذَه ، ینَمَّلَظ  ِّبَر  ای  ُلوُقَیَف : ُلُجَّرلا  ُئِجَیَف  ُُهتاَنَسَح ، ُْهتَّرَس  ْدَقَو  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ُْدبَْعلا  ِیتْأََیل  ُهَّنِإ  : » دیامرف یم  ملسو  هلآ  و 
ِتاَئِّیَـس َعَم  ّتلعُجَف  ِِهتاَئِّیَـس  َیلِإ  َرَظَن  ُُهلَأْسَی  ْنَم  َءاَج  اذإَف  ٌهَنَـسَح ، َُهل  یَْقبَی  اَم  یَّتَح  َِکلَذَـک  ُلاَزَی  اَمَف  َُهلَأَس ، يِذَّلا  ِتاَنَـسَح  ِیف  ُلَـعْجَیَف 

(4)« َراَّنلا ُلُخْدَی  یَّتَح  ْهنِم  یَفْوَتُْسی  ُلاَزَی  اَلَف  ِلُجَّرلا ،

، اراگدرورپ دیوگ : یم  دیآ و  یم  يدرم  .دوش  یم  رـشحم  دراو  دوخ  کین  ياهراک  تانـسح و  زا  لاحـشوخ  هدـنب  تمایق  زور  رد  )
يدارفا بیترت  نیمه  هب  .دوش  هتشاذگ  هاوخداد  درم  نآ  تانسح  رد  هتـشادرب و  وا  تانـسح  زا  سپ  .تسا  هدرک  ملظ  نم  هب  درم  نیا 

یـسک رگا  سپ  نآ  زا  .دـنام  یمن  یقاب  وا  يارب  کین  راک  هنـسح و  کی  یّتح  هک  ییاج  اـت  دـنیآ  یم  هدرک ، متـس  اـهنآ  ّقح  رد  هک 
هتفرگ وا  زا  مدرم  داد  نانچمه  ناس  نیدـب  دوش ، هدوزفا  وا  ناهانگ  هب  هتـشادرب و  وا  ناـهانگ  زا  دـهاوخب ، وا  زا  ار  دوخ  ّقح  دـیایب و 

(. دیآ رد  شتآ  هب  هک  نآ  ات  دوش 

ماما تیاور  نیا  هک  تساجنیا  .دمآ  دهاوخ  راکمتس  ناسنا  نیا  رـس  رب  هچ  دشاب ، ملاظ  زا  هدنریگ  ماقتنا  دنوادخ ، یتقو  تسا ، مولعم 
ِنیِد ْنِم  ُمُولْظَْملا  ُذُخْأَی  اَم  : » دنیامرف یم  هک  دوش ، یم  مولعم  مالسلا  هیلع  رقاب 
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يایند زا  رگمتـس  هچنآ  زا  تسا  رتشیب  دناتـس  رگمتـس  نید  زا  هدیدمتـس  هچنآ   ) (1)« ِمُولْظَْملا اَْـینُد  ْنِم  ُِملاَّظلا  ُذُـخْأَی  اَّمِم  ُرَثْکَأ  ِِملاَّظلا 
ینامیشپ يراکمتس   ) (2)« ٌهَماَدـَن ُْملُّظلا  : » دـندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هک  تسین  تهج  یب  دناتـس .) شکمتس 

تّدـش زا  ار  دوـخ  تسد  راکمتـس  هک  ار  يزور  روآ  رطاـخب  و   » (3){ ِْهیَدَـی یلَع  ُِملاَّظلا  ُّضَعَی  َمْوَی  َو  : } دـیامرف یم  دـنوادخ  تسا .)
(4)« ِْهیَدَی ُهُّضَع  ِهیِفْکَی  ًادَغ  ِِملاَّظِلل  : » دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزگ .» یم  نادند  هب  ترسح 

(. دزگ یم  بترم  ار  شیوخ  تسد  ود  هک  سب  رفیک ) ) نیمه ار  رگمتس  تمایق  يادرف  )

هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  هچنانچ  دش ، دنهاوخ  روشحم  نانآ  اب  دشاب ، هک  یلکـش  ره  هب  دننک ، یم  کمک  نیملاظ  هب  هک  یناسک  و 
ْمَُهل َّدَم  ْوَأ  ًاسیِک  ْمَُهل  ََطبَر  ْوَأ  ًهاَوَد  ْمَُهل  َقَال  ْنَم  ِهَمَلَّظِلل  ُناَوْعَْألا  ُهَمَلَّظلا َو  َْنیَأ  ٍداَنُم  يَداَن  ِهَماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  : » دـندومرف ملـسو  هلآ  و 
نانآ يارب  یتاود  هک  یـسک  ره  اهنآ ، نارای  نارگمتـس و  دنیاجک  دهد : ادن  يدانم  دوش ، تمایق  زور  نوچ   ) (5)« ْمُهَعَم ُهوُرُشْحا  ًهَّدَم 

روشحم نارگمتـس  اب  زین  ار  نانآ  سپ  تسا ، هدرب  ورف  بکرم  رد  نانآ  يارب  یملق  ای  هتـسب  نانآ  يارب  ار  يا  هسیک  رـس  اـی  هدرک  هقیل 
(. دینک

رد ار  رگمتس  هک  یسک   ) (6)« هَّللا ِهَمحَر  ْنِم  ٌسِیآ  ٌبُوتْکَم  ِِهتَْهبَج  یَلَعَو  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  َءاَج  ِهِملُظ  یَلَع  ًاَملاَظ  َناَعَأ  ْنَم  : » دندومرف زین  و 
: دندومرف نینچمه  و  ادخ .) تمحر  زا  دیمون  تسا ، هدش  هتشون  شیناشیپ  رب  هک  دیآ  یلاح  رد  تمایق  زور  دناسر ، یم  يرای  شمتس 
زا هتبلا  دـنک  شکمک  ات  دور  هار  يراکمتـس  اـب  هک  ره   ) (7)« ِماَلْـسِْإلا َنِم  َجَرَخ  ْدَـقَف  ٌِملاَظ  ُهَّنَأ  ُمَْلعَی  َوُه  ُهَنیُِعِیل َو  ٍِملاَـظ  َعَم  یَـشَم  ْنَم  »

، ملاظ عفن  هب  يا  هیجوت  رذع و  هزادـنا  هب  یتح  ملاظ  هب  کمک  هک  درک  شومارف  دـیابن  مه  ار  بلطم  نیا  تسا .) هدـش  جراخ  مالـسا 
ْنَم ِْهیَلَع  ُهَّللا  َطَّلَـس  ِهِْملُِظب  ًاِملاَظ  َرَذَع  ْنَم  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هچنانچ  دراد ، هدـننک  هیجوت  صخـش  يارب  یعـضو  رثا 

ره  ) (8)« ِِهتَماَلُظ یَلَع  ُهَّللا  ُهْرُجْأَی  َْمل  َُهل َو  ْبِجَتْسَی  َْمل  اَعَد  ْنِإَف  ُهُِملْظَی 
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ربارب رد  ادخ  و  دوشن ، باجتسم  وا  ياعد  دنک ، اعد  رگا  دنک و  ّطلـسم  وا  رب  ار  یملاظ  ادخ  دشارتب ، رذع  يراکمتـس  ِمتـس  يارب  هک 
(. دهدن یباوث  وا  هب  هدش  وا  هب  هک  یمتس 

سپ دندینـش  ار  البرک  هثداح  هک  یهورگ  تعاـمج و  نآ  دـنک  تنعل  دـنوادخ  و  « ) ِِهب ْتَیِـضَرَف  َِکلَذـِب  ْتَعِمَـس  ًهَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو   » اـّما
مهیلع تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ردـقچ  دـندش  هّجوتم  هک  یهورگ  ینعی  دـندش .) نیملاظ  لـمع  هب  دونـشخ  یـضار و 

نعل و ار  مالسلا  هیلع  ترضح  نانمشد  دنوش و  تحاران  كانبضغ و  هکنیا  ضوع  هب  سپ  دندرک ، ملظ  شنارای  باحصا و  مالسلا و 
ُءاَکَرُـش ِِهب  یِـضاَّرلا  َُهل َو  ُنیِعُْملا  ِْملُّظلاـِب َو  ُلـِماَْعلا  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  .دـندش  یـضار  راـک  نیا  هـب  دـننک ، نـیرفن 

هیلع نینمؤملاریما  دنتسه .) نآ  رد  کیرـش  هس ، ره  ددنـسپب ، ار  وا  متـس  هکنآ  متـس و  رد  وا  راک  کمک  هدننک و  متـس   ) (1)« ْمُُهتَثاََلث
نآ  ) (2)« ِِهب یَضِّرلا  ُْمثِإ  ِِهب َو  ِلَمَْعلا  ُْمثِإ  ِناَْمثِإ  ٍلِطَاب  ِیف  ٍلِخاَد  ِّلُک  یَلَع  ْمُهَعَم َو  ِهِیف  ِلِخاَّدلاَک  ٍمْوَق  ِلْعِِفب  یِـضاَّرلا  : » دندومرف مالـسلا 
هانگ تسا : هانگ  ود  لـطاب  رد  دراو  ره  رب  .هدوب و  موق  نآ  هارمه  راـک  نآ  اـب  هک  تسا  نآ  دـننامه  تسا  یـضار  یموق  لـمع  هب  هک 

(. نآ هب  تیاضر  هانگ  و  لطاب ، ماجنا 

وت ياهراک  مامت  ناوفص  يا  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  مدیـسر ،  c رفعج نب  یسوم  ترـضح  تمدخ  دیوگ : یم  نارهم  نب  ناوفص 
نوراه ) درم نیا  هب  دوخ  نارتش  نداد  هیارک  دومرف : تسا ؟ يراک  هچ  نآ  امـش  يادف  مناج  مدرک : ضرع  .زیچ  کی  رگم  تسا  کین 

مدوخ هکم و  ترفاسم  رطاخب  مداد  هیارک  هکلب  دوبن ، بعل  وهل و  دیص و  ینارـسوه و  رطاخب  هیارک  دنگوس  ادخ  هب  متفگ : دیـشرلا ،)
ًادعب هک  ) دنام یم  یقاب  اهنآ  همذ  رب  نارتش  هیارک  زا  يزیچ  ایآ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  .منک  یمن  یهارمه  اهنآ  اب  هار  رد  زین 

؟ دزادرپب ار  وت  هیارک  هک  دنامب  هدنز  نوراه  يراد  تسود  ایآ  دندومرف : سپس  يرآ ! امش  يادف  مناج  مدرک : ضرع  دزادرپب ؟) وت  هب 
دراو دشاب  نانآ  اب  هک  یـسک  تسا و  اهنآ  اب  زین  وا  ار ، اهنآ  ياقب  دشاب  هتـشاد  تسود  هک  یـسک  سپ  دندومرف : .يرآ  مدرک : ضرع 

ما هدینـش  تفگ : تساوخ و  ارم  ًادـعب  نوراه  .متخورف  ار  دوخ  نارتش  مامت  نایرج  نیا  زا  دـعب  دـیوگ : یم  ناوفـص  .دوش  یم  مّنهج 
نوراه سپ  .دنـسر  یمن  اهراک  هب  بوخ  ناـّمالغ  متـسه و  درمریپ  متفگ : هچ ! يارب  تفگ : .يرآ  متفگ : .يا  هتخورف  ار  دوخ  نارتش 

: متفگ .تسا   c رفعج نب  یسوم  نآ  هدش و  عقاو  یتیـصخش  هراشا  هب  نایرج  نیا  مناد  یم  نم  مناد ؟ یمن  نم  يدرک  لایخ  وت  تفگ :
.(3) متشک یم  ار  وت  دوبن ، وت  دروخرب  تقافر و  نسح  رگا  ادخ  هب  مسق  تفگ : نوراه  سپس  .مرادن  يراک   c رفعج نب  یسوم  اب  نم 
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هچناـنچ دریگ ، رارق  ناـگمه  يراـی  تیاـمح و  دروـم  دـیاب  موـلظم  هک  تـسا  نـیا  مـینک  هراـشا  نآ  هـب  دـیاب  هـک  يرگید  بـلطم  و 
ِمُولْظَْمِلل ًامْصَخ َو  ِِملاَّظِلل  اَنوُک  ِرْجَْأِلل َو  اَلَمْعا  ِّقَْحلِاب َو  َالُوق  َو  : » دومرف مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  ماما  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هطبار رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیـشاب .) هدیدمتـس  رای  رگمتـس و  نمـشد  .دیـشوکب  یهلا  باوث  يارب  و  دـییوگب ، قح   ) (1)« ًانْوَع
اَم ِماَرَْحلا َو  ِدِجْسَْملا  ِیف  ِِهفاَِکتْعا  ٍرْهَـش َو  ِماَیِـص  ْنِم  ُلَْضفَأ  َناَک  اَّلِإ  ًامُولْظَم  ًانِمُْؤم  ُنیُِعی  ٍنِمُْؤم  ْنِم  اَم  َو  : » دندومرف مولظم  يرای  شاداپ 

يراـی ار  يا  هدیدمتـس  نمؤم  ینمؤم  چـیه   ) (2)« ِهَرِخآـْلا اَْینُّدـلا َو  ِیف  ُهَّللا  ُهَرَـصَن  اَّلِإ  ِِهتَرُْـصن  یَلَع  ُرِدـْقَی  َوُه  ُهاَـخَأ َو  ُرُْـصنَی  ٍنِمُْؤم  ْنِم 
دوخ ردارب  دناوتب  هک  تسین  ینمؤم  چیه  دشاب و  مارحلادجسم  رد  فاکتعا  هزور و  هام  کی  زا  رترب  وا  راک  نیا  هک  نآ  رگم  دناسرن ،

هک تسا ، مّهم  مولظم  هب  کمک  ردـق  نآ  دـنک .) يرای  ار  وا  ترخآ  ایند و  رد  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دـنک ، شیرای  دـناسر و  يرای  ار 
ْمَلَف ِیتَرْـضَِحب  َِملُظ  ٍموـُلْظَم  ْنـِم  َکـَْیلِإ  ُرِذَـتْعَأ  یِّنِإ  َّمُـهَّللا  : » دـنک یم  ضرع  دـنوادخ  اـب  دوـخ  ياـعد  رد  مالـسلا  هـیلع  داجـس  ماـما 

يرای ار  وا  نم  هدیـسر و  متـس  وا  هب  نم  ربارب  رد  هک  يا  هدیـشک  متـس  زا  مهاوخ  یم  رذـع  وت  هاگرد  هب  نم  ایادـخ  راـب   ) (3)« ُهْرُْصنَأ
(. ما هدرکن 
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« ِهَّللا ِلوُسَر  َنْبا  اَی  یِّمُأ  َتْنَأ َو  یِبَأِب  ُهاَداَع  ْنَمِل  ٌّوُدَع  ُهالاَو َو  ْنَمِل  ٌّیِلَو  یِّنَأ  َكُدِهْشُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  : » مجنپ یس و  زارف  - 35

ار وا  هک  نآ  اب  منمشد  درادب و  تسود  مالسلا )  هیلع  نیسح   ) ار وا  هک  نآ  اب  متسود  نم  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  وت  نم  انامه  ایادخ  )
(. دراد نمشد 

اب شینمشد  یتسود و  رد  كالم  هکنیا  رب  دریگ ، یم  دهاش  رظان و  ار  دنوادخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رئاز  ترایز ، زا  زارف  نیا  رد 
ماما هک  یتروص  رد  دنشاب ، نم  قیفر  تسود و  دنهاوخ ، یم  یناسک  ای  یسک  رگا  ینعی  تسا ، ماما  اب  اهنآ  ینمـشد  یتسود و  دارفا ،

نمـشد هللااب  ذوعن  ای  دنـشاب  هتـشادن  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  رگا  و  دـنراد ، ار  هزاـجا  نیا  دنـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  مالـسلا  هیلع 
رپ دشاب ، دایز  نم  هب  ناشتّبحم  یتسود و  راهظا  هچ  رگا  دنرادن ، ار  نم  اب  تقافر  یتسود و  هزاجا  زگره  دنشاب ، مالسلا  هیلع  ترضح 

ناسنا يارب  هک  یماما   ) تسا نمـشد  ای  درادـن  یتسود  رـس  مالـسلا  هیلع  فوئر  ماما  اب  هک  یـسک  اب  یتسود  ّتبحم و  تسا ، حـضاو 
اب ای  دشاب  هتشادن  تسود  ار  ناسنا  ردپ  یـسک  دوش ، یم  رگم  تسا ، هابتـشا  اطخ و  ًالماک  دراد ) ار  نابرهم  زوسلد و  ردپ  کی  مکح 

محر مه  دنزرف  هب  ًامتح  دنک ، یمن  محر  نابرهم  ردپ  هب  هک  یسک  دشاب ، هتشاد  تقافر  یتسود و  حرط  وا  اب  ناسنا  دشاب و  نمشد  وا 
.درک دهاوخن 

هک یسک  تسا و  دنمتداعس  دنک ، یتسود  امش  اب  هک  یسک  « ) ْمُکاَداَع ْنَم  َکَلَه  ْمُکالاَو َو  ْنَم  َدِعَـس  : » تسا هدمآ  هعماج  ترایز  رد 
ْدَقَف ْمُکَـضَْغبَأ  ْنَم  َهَّللا َو  َّبَحَأ  ْدَقَف  ْمُکَّبَحَأ  ْنَم  َو  : » تسا هدمآ  ترایز  زا  يرگید  ياج  رد  دوش .) یم  كاله  دنک ، ینمـشد  امـش  اب 

(. تسا هدرک  ینمشد  ادخ  اب  دنک  ینمشد  امش  اب  هک  یسک  تسا و  هدرک  یتسود  ادخ  اب  دنک  یتسود  امش  اب  هک  یسک  « ) َهَّللا َضَْغبَأ 
نینچ اب  یتسود  هک  تسا  مولعم  دوب ، تسود  تسادـخ  نمـشد  تسا و  يدوبان  تکاله و  ضرعم  رد  هک  یـسک  اب  دوش  یم  هنوگچ 

ناتـسود و تیعـضو  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  یثیدـح ، رد  .تشاد  دـهاوخن  لاـبند  هب  يزیچ  تکـاله  زج  یـصخش 
ِّبُح یَلَع  َتاَم  ْنَم  َالَأ َو  ًادیِهَش  َتاَم  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یَلَع  َتاَم  ْنَم  : » دنک یم  فیصوت  نینچ  ار  مالـسلا  مهیلع  شتیب  لها  نانمـشد 

َتاَم ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یَلَع  َتاَم  ْنَم  َالَأ َو  َُهل  ًاروُفْغَم  َتاَم  ٍدَّمَُحم  ِلآ 
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ِهَّنَْجلِاب ِتْوَْملا  ُکَلَم  ُهَرََّشب  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یَلَع  َتاَم  ْنَم  َالَأ َو  ِناَمیِْإلا  َلِمْکَتْسُم  ًانِمُْؤم  َتاَم  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یَلَع  َتاَم  ْنَم  َالَأ َو  ًاِبئاَت 
ِّبُح یَلَع  َتاَم  ْنَم  َالَأ َو  اَهِجْوَز  ِْتَیب  َیلِإ  ُسوُرَْعلا  ُّفَُزت  اَـمَک  ِهَّنَْجلا  َیلِإ  ُّفَُزی  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یَلَع  َتاَـم  ْنَم  اـَلَأ َو  ٌریِکَن  ٌرَْکنُم َو  َُّمث 
یَلَع َتاَم  ْنَم  َالَأ َو  ِهَعاَمَْجلا  ِهَّنُّسلا َو  یَلَع  َتاَم  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یَلَع  َتاَم  ْنَم  َالَأ َو  ِهَمْحَّرلِاب  َهَِکئاَلَْملا  ِهِْربَق  َراَّوُز  ُهَّللا  َلَـعَج  ٍدَّمَُحم  ِلآ 

َهَِحئاَر َّمَشَی  ْمـَل  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِضُْغب  یَلَع  َتاَـم  ْنَـم  اـَلَأ َو  ِهَّللا  ِهَـمْحَر  ْنـِم  ٌسِیآ  ِهـْیَْنیَع  َنـَْیب  ًاـبُوتْکَم  ِهَماَـیِْقلا  َمْوَـی  َءاَـج  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِضُْغب 
(1)« ِهَّنَْجلا

اب سک  ره  هک  دیشاب : هاگآ  .تسا  هدرم  دیهش  دورب ، ایند  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  لآ  ّتبحم  اب  سک  ره  دیـشاب : هاگآ  )
دّمحم لآ  ّتبحم  اب  سک  ره  دیـشاب : هاگآ  .تسا  هتفر  ایند  زا  هدیزرمآ  دورب ، ایند  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  لآ  ّتبحم 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  لآ  ّتبحم  اـب  سک  ره  دیـشاب : هاـگآ  .تسا  هدرم  هدرک  هبوت  دورب ، اـیند  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
، دورب ایند  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  لآ  ّتبحم  اب  سک  ره  دیـشاب : هاگآ  .تسا  هدرم  لماک  نامیا  اب  دورب ، ایند  زا  ملـسو 

لآ ّتبحم  اب  سک  ره  دیشاب : هاگآ  .دنهد  تراشب  تشهب  هب  ار  وا  ربق ) رد  لاؤس  رومأم  هتشرف  ود   ) رکنم ریکن و  سپس  گرم  هتـشرف 
.دوش یم  هدرب  تشهب  يوس  هب  دوش  یم  هدرب  شرهوش  هناخ  هب  سورع  هک  هنوگنامه  دورب ، ایند  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

ناگتـشرف ار  وا  ربق  ناگدـننک  ترایز  ادـخ  دورب ، اـیند  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  لآ  ّتبحم  اـب  سک  ره  دیـشاب : هاـگآ 
و ربمایپ )  ) ّتنـس رب  دورب ، اـیند  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  لآ  ّتبحم  اـب  سک  ره  دیـشاب : هاـگآ  .دـهد  یم  رارق  تمحر 
رد تمایق  زور  دورب ، ایند  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  ینمشد  اب  سک  ره  دیـشاب : هاگآ  .تسا  هدرم  ّقح ) لها   ) تعامج

ینمـشد اب  سک  ره  دیـشاب : هاگآ  .ادخ  تمحر  زا  دیما  ان  تسا : هدش  تبث  ترابع  نیا  وا  مشچ  ود  نایم  هک  دوش  یم  روشحم  یلاح 
(. دنک یمن  مامشتسا  ار  تشهب  يوب  دورب ، ایند  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ 

ًادَّمَُحم ُقِّدَُصی  َهَّللا َو  ُقِّدَُصی  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح  تسیچ ، ادخ  تخانـش  تفرعم و  دش ، لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
(2)« ْمِهِّوُدَع ْنِم  ِهَّللا  َیلِإ  ُهَءاَرَْبلا  ِهِدَْعب َو  ْنِم  يَدُْهلا  ِهَِّمئَِأب  ِِهب َو  ِماَِمتیِالا  ٍِّیلَع َو  ِهالاَُوم  ِیف  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر 

ملـسو و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  یتسود  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ادخ و  قیدصت  )
نیاربانب ادخ .) يوس  هب  ناشنانمشد  زا  نتسج  يرازیب  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يده  همئا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  زا  يوریپ 

اب دیاب 
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ماما هچنانچ  دنرادن ، ار  یتسود  ّتیحالص  دنتسه و  شتآ  لها  اهنآ  هک  ارچ  تسود ، هن  دوب ، نمشد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمشد 
(1)« ِراَّنلا ِیف  ُهَّنِإ  ِراَّنلا  ِیف  ُهَّنِإ  َقَرَس  ْمَأ  یَنَز  یَّلَص  ْمَأ  َماَص  ِیلاَُبی  َال  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اََنل  َبِصاَّنلا  َّنِإ  : » دندومرف مالسلا  هیلع  قداص 

تروص ره  رد  وا  دنک ، يدزد  انز و  ای  دریگب و  هزور  دناوخب و  زامن  هک  دنک  یمن  یتوافت  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  نمشد  انامه  ) 
تسام اب  ینمشد   ) (2)« ٍهَشِحاَف ٍحِیبَق َو  ُّلُک  ْمِهِعوُُرف  ْنِم  ٍّرَـش َو  ِّلُک  ُلْصَأ  اَنُّوُدَع  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا .) شتآ  رد 

هللا یلـص  مرکا  لوسر  ار  دارفا  اب  ینمـشد  یتسود و  كالم  نیا  تسا .) یگزره  یتشز و  نآ  ياه  هخاش زا  یهاـبت و  ّرـش و  ره  هشیر 
هیلع نسح  h و  همطاف مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  اریز  دـنتخومآ ، ام  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و 

(3)« ْمُکََملاَس ْنَِمل  ٌْملِس  ْمَُکبَراَح َو  ْنَِمل  ٌبْرَح  اَنَأ  : » دندومرف دندرک و  هاگن  مالسلا  هیلع  نیسح  مالسلا و 

نب یلع  مشاب .) یتشآ  شزاس و  رد  وا  اب  نم  دشاب ، یتشآ  حلص و  رد  امش  اب  سک  ره  مگنج و  یم  وا  اب  نم  دگنجب ، امش  اب  هک  ره  )
ٍدَّمَُحم َو َلآ  َّلَوَتَْیلَف  ٍباَـجِح  ِْریَِغب  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  َرُْظنَی  ٍباَـجِح َو  ِْریَِغب  ِهَّللا  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  ُهَّرَـس  ْنَم  : » دـندومرف مالـسلا  اـمهیلع  اـضرلا  یـسوم 

ربمایپ تیب  لها  دنک ، هدهاشم  ار  ادخ  عنام  نودب  مه  وا  دنکفا و  رظن  وا  هب  اراکـشآ  دـنوادخ  دراد ، تسود  هک  یـصخش   ) (4)« ْأَّرَبَتَِیل
(. دشاب اهنآ  نانمشد  زا  رازیب  دشاب و  هتشاد  تسود  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

اهنآ اـب  هکنیا  هن  میئوج  يرود  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نانمـشد  زا  میتسه ، رومأـم  اـم  رگید ، ثیداـحا  فیرـش و  ثیدـح  نیا  قبط 
ارچ تسا ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ینمشد  ّتبحم و  دارفا  اب  اهنآ  ینمشد  یتسود و  كالم  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  .میشاب  تسود 
هدش تیاور  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هچنانچ  دـش ، دـهاوخ  اهنآ  لماش   h ارهز همطاف  تعافـش  تمایق  يادرف  هک 

ُءاَدِّنلا اَذِإَف  ِیتَّیِّرُذ  یِّبُِحم  َّیِّبُِحم َو  ِیتَّیِّرُذ َو  َهَعیِـش  ِیتَعیِـش َو  ِیتَّیِّرُذ َو  يِدِّیَـس  یَِهلِإ َو  : » دیوگ یم  تمایق  يادرف   h ارهز همطاف  تسا ،
ُهَمِطاَف ْمُهُمُدْقَتَف  ِهَمْحَّرلا  ُهَِکئاَلَم  ْمِِهب  َطاَحَأ  ْدَق  َنُوِلبُْقیَف َو  اَِهتَّیِّرُذ  وُّبُِحم  اَهوُّبُِحم َو  اَُهتَعیِـش َو  َهَمِطاَف َو  ُهَّیِّرُذ  َْنیَأ  ُُهلاَلَج  َّلَج  ِهَّللا  ِلَِبق  ْنِم 

نایعیش منایعیش و  منادنزرف و  میاقآ ! دیس و  مدوبعم و   ) (5)« َهَّنَْجلا ُمُهَلِخُْدت  یَّتَح  مالسلا  هیلع 
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نادـنزرف دـنیاجک  دوش ، ءادـن  هلالج  ّلـج  دـنوادخ  يوس  زا  ماـگنه  نآ  رد  سپ  منادـنزرف  نارادتـسود  منارادتـسود و  منادـنزرف و 
هطاحا ار  اهنآ  راگدرورپ  تمحر  هکئالم  هک  یلاـح  رد   h همطاف نادنزرف  ناتسود  ناتـسود  h و  همطاف ناتسود  نایعیـش و  h و  همطاف

هیلع نیـسح  ماما  رئاز  اروشاع  ترایز  رد  دـنک .) تشهب  لخاد  ار  ناشیا  اـت  دور  یم  ولج   h ارهز همطاف  سپ  دنیآ  یم  دنـشاب ، هدرک 
« ْمُکاَداَع ْنَِمل  ٌّوُدَع  ْمُکالاَو َو  ْنَِمل  ُِّیلَو  ْمَُکبَراَح َو  ْنَِمل  ٌبْرَح  ْمُکََملاَس َو  ْنَِمل  ٌْملِـس  یِّنِإ  : » دـنک یم  ضرع  ناشیا  هب  باطخ  مالـسلا 

امش هک  یسک  متسه و  گنج  رد  دنتسه ، گنج  رد  امش  اب  هک  نانآ  اب  هدوب و  حلص  رد  دنتـسه  حلـص  رد  امـش  اب  هک  یناسک  اب  نم  )
(. مشاب یم  نمشد  دنراد  ینمشد  امش  اب  هک  نانآ  اب  و  مراد ، شتسود  دراد  تسود  ار 

 (. ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  داب  وت  يادف  هب  مردام  ردپ و  « ) ِهَّللا ِلوُسَر  َْنب  اَی  یِّمُأ  َْتنا َو  ِیبَِأب  »

لباقم رد  ناسنا  هک  تسا ، راـسکنا  راـهظا  ّتیحت و  زا  یعون   (1) هیدفت دیامرف : یم   w بیدا یلعسابع  خیش  جاح  هللا  تیآ  ترـضح 
.(2) دیامن یم  راثن  ار  ناج  ردام و  ردـپ و  دـننام  ءایـشا  نیرت  بوبحم  هک  دـناسر  یم  يا  هجرد  هب  ار  عوضخ  راـهظا  گرزب ، صخش 
َْتنَأ َو ِیبَِأب  : » میناوخ یم  ثراو  ترایز  رد  .تسا  صولخ  هب  برقا  هک  اریز  تسا  لامعا  یـضعب  زا  لضفا  باوث ، رد  ّتیحت  عون  نیا 
 ، ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  وت  يادف  هب  مردام  ردپ و  « ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  اَی  یِّمُأ  َْتنَأ َو  ِیبَِأب  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  یِّمُأ 

ردپ رب  یناسک  ای  یسک  هک  هدوب  نیا  رطاخب  اه  عازن زا  یـضعب  خیرات  لوط  رد  مالـسلا .)  هیلع  هللادبع  ابا  يا  وت  يادف  هب  مردام  ردپ و 
، لاح دنتـسه ، دارفا  بوبحم  هزادنا  هچ  ات  ردام  ردـپ و  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  دـنا و  هدرک  یمارتحا  یب  ای  ینیهوت  یـصخش  ردام  و 

هاگیاج هک  دـنک  یم  مالعا  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ار  شتبحم  تفرعم و  تیاهن  ِهَّللا » ِلوُسَر  َْنب  اَـی  یِّمُأ  َْتنا َو  ِیبَأـِب   » هلمج نیا  اـب  رئاز 
.منک یم  امش  يادف  ار  اه  نیرتزیزع نیرت و  مّهم  نم  هک  تسا  مّهم  گرزب و  عیفر و  ردقنآ  امش 
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َکْسِبْلُت ْمَل  اَهِساَجْنَأِب َو  ُهَّیِلِهاَجْلا  َکْسِّجَنُت  ْمَل  ِهَرِهاَّطلا  ِماَحْرَأْلا  ِهَخِماَّشلا َو  ِباَلْصَأْلا  یِف  ًاروُن  َتْنُک  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  : » مشش یـس و  زارف  - 36
« اَهِباَیِث ْنِم  ُتاَّمِهَلْدُمْلا 

اب ّتیلهاج  نارود  يدوب و  هزیکاـپ  رایـسب  ياـه  محر رد  هبترم و  دـنلب  رایـسب  دارفا  بلُـص  رد  يرون  وت  اـنامه  هک  مهد  یم  تداهـش  )
(. دناشوپن وت  هب  شا  هدولآ  نیکرچ و  ياه  سابل  زا  تخاسن و  هدولآ  ار  وت  شیاه  یگدولآ 

عمج ماحرا »  » و تسا ، دنلب  رایسب  ینعم  هب  خمش »  » هدام زا  هخماش »  » و تسا ، تارقف  نوتس  تشپ و  ینعم  هب  بلُص »  » عمج بالـصا » »
ناد و هچب  ینعم  هب  تغل  رد  محر » ، » دـیامن یم  دـشر  هب  عورـش  دوش و  یم  دـقعنم  نآ  رد  هفطن  هک  یئاج  ناـمه  ینعی  تسا  محر » »

 * ٍِقفاَد ٍءاَّم  نِم  َِقلُخ  َِقلُخ *  َّمِم  ُناَـسنْالا  ِرُظنَْیلَف  : } دـیامرف یم  دوخ  باـتک  رد  دـنوادخ  .تسا  هدـمآ  شیوخ  موق و  يدـنواشیوخ و 
(1){ ِبئاَّرتلا ِْبلُّصلا َو  ِنَیب  نِم  ُجُرَخی 

اه هنیـس  تشپ و  نایم  زا  هک  یبآ  تسا ، هدـش  هدـیرفآ  هدـنهج  بآ  کی  زا  تسا ! هدـش  هدـیرفآ  زیچ  هچ  زا  هک  درگنب  دـیاب  ناسنا  )
زا دوب  يرون  ًالوا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دنک ، یم  رارقا  مالعا و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز  ترایز  زا  زارف  نیا  رد  دوش .)! یم  جراخ 
ارچ تسا ، یـصاخ  فرظ  مهرون  نیا  يدوجو  فرظ  ًایناث  .تسا  يرگید  زیچ  مالـسلا  هیلع  ماما  تقیقح  هک  انعم  نیا  هب  ادـخ ، يوس 

مامت اب  ّتیلهاج  ًاـثلاث  .تسا  هتفرگ  رارق  كاـپ  ياـه  محر  هبترم و  دـنلب  نادرم  ياـه  تشپ  اـه و  بلـص  رد  رون  نیا  دـیامرف : یم  هک 
ترضح نآ  سدقم  فده  رد  يرثا  هن  مسج و  حور و  هفطن و  رد  يرثا  هن  دراذگب ، يرثا  نیرتکچوک  وا  رد  تسناوتن  شیاهیگدولآ 

 . مالسلا هیلع 

، دوب مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  سدقم  راونا  یلاعتم ، دنوادخ  قولخم  نّیلوا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  مالک  قبط 
َلوُسَر اَی  ُْتلُقَف  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق  یِّنِم  ِْهیَلَع  َمَرْکَأ  َال  یِّنِم َو  َلَْضفَأ  ًاْقلَخ  ُهَّللا  َقَلَخ  اَم  : » داهن ءاـیبنا  بلـص  رد  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هک 
ِِهتَِکئاَلَم یَلَع  َنِیلَـسْرُْملا  ُهَءاَِیْبنَأ  َلَّضَف  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنِإ  ُِّیلَع  اَی  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  َلاَقَف  ُلـِیئَْربَج  ْمَأ  ُلَْـضفَأ  َْتنَأَـف  ِهَّللا 

يِدَْعب ُلْضَْفلا  َنِیلَسْرُْملا َو  َنیِِّیبَّنلا َو  ِعیِمَج  یَلَع  ِینَلَّضَف  َنِیبَّرَقُْملا َو 
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ِدْمَِحب َنوُحِّبَُـسی  َُهلْوَح  ْنَم  َشْرَْعلا َو  َنُولِمْحَی  َنیِذَّلا   } ُِّیلَع اَی  اَنیِّبُِحم  ُماَّدُخ  اَنُماَّدَُـخل َو  َهَِکئاَلَْملا  َّنِإَف  َكِدـَْعب  ْنِم  ِهَِّمئَْأِلل  ُِّیلَع َو  اَی  ََکل 
َال َءاَمَّسلا َو  َال  َراَّنلا َو  َال  َهَّنَْجلا َو  َال  َءاَّوَح َو  اـَل  َمَدآ َو  ُهَّللا  َقَلَخ  اَـم  ُنَْحن  اـَل  َْول  ُِّیلَع  اَـی  اَِـنتَیَالَِوب   (1){ اُونَمآ َنیِذَِّلل  َنوُرِفْغَتْـسَی  َو  ْمِهِّبَر ... 

َلَّوَأ َّنَِأل  ِِهلِیلْهَت  ِهِسیِدْقَت َو  ِهِحِیبْسَت َو  لجوّزع َو  اَنِّبَر  ِهَفِْرعَم  ِدیِحْوَّتلا َو  َیلِإ  ْمُهاَنْقَبَس  ْدَق  ِهَِکئاَلَْملا َو  َنِم  َلَْضفَأ  ُنوُکَی  َال  َْفیَک  َضْرَْألا َو 
اَنْحَّبَسَف اَنَرُومُأ  اوُمَظْعَتْـسا  ًادِحاَو  ًارُون  اَنَحاَوْرَأ  اوُدَهاَش  اَّمَلَف  َهَِکئاَلَْملا  َقَلَخ  َُّمث  ِهِدیِجْمَت  ِهِدیِحْوَِتب َو  اَنَقَْطنَأَف  اَنُحاَوْرَأ  لجوّزع  ُهَّللا  َقَلَخ  اَم 

اَْنلَّلَه اَِننْأَش  َمَظِع  اوُدَهاَش  اَّمَلَف  اَِنتاَفِص  ْنَع  ُْهتَهََّزن  اَنِحِیبْسَِتل َو  ُهَِکئاَلَْملا  ِتَحَّبَسَف  اَِنتاَفِـص  ْنَع  ٌهَّزَنُم  ُهَّنَأ  َنُوقُولْخَم َو  ٌْقلَخ  اَّنَأ  ُهَِکئاَلَْملا  َمَْلعَِتل 
اَنْرَّبَک اَنِّلَحَم  َرَبِک  اوُدَهاَش  اَّمَلَف  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  اُولاَقَف  ُهَنوُد  ْوَأ  ُهَعَم  َدَبُْعن  ْنَأ  ُبِجَی  ٍهَِهلِآب  اَنَْـسل  ٌدِیبَع َو  اَّنَأ  ُهَّللا َو  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُهَِکئاَلَْملا  َمَْلعَِتل 

َهَُّوق َال  َلْوَح َو  َال  اَْنُلق  ِهَّوُْقلا  ِهَّزِْعلا َو  َنِم  اََنل  ُهَّللا  َلَعَج  اَم  اوُدَـهاَش  اَّمَلَف  ِّلَحَْملا  ُمیِظَع  ُهَّنَأ  َلاَُـنی َو  ْنَأ  ْنِم  ُرَبْکَأ  َهَّللا  َّنَأ  ُهَِکئاَـلَْملا  َمَْلعَِتل  َهَّللا 
ُهَّللا َمَْعنَأ  اَم  اوُدَـهاَش  اَّمَلَف  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َهَُّوق  َال  َلْوَح َو  َال  ُهَِکئاَلَْملا  َِتلاَقَف  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َهَُّوق  َال  َلْوَح َو  َال  ْنَأ  ُهَِکئاَـلَْملا  َمَْلعَِتل  ِمیِظَْعلا  ِِّیلَْعلا  ِهَّللاـِب  اَّلِإ 

َِتلاَقَف ِهِمَِعن  یَلَع  ِدْـمَْحلا  َنِم  اَْـنیَلَع  ُهُرْکِذ  َیلاَـعَت  ُهَّللا  ُّقِحَی  اَـم  ُهَِکئاَـلَْملا  َمَْلعَِتل  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  اَْـنُلق  ِهَعاَّطلا  ِضْرَف  ْنِم  اََـنل  ُهَبَجْوَأ  اَْـنیَلَع َو  ِِهب 
ُهَْبلُـص اَنَعَدْوَأ  َمَدآ َو  َقَلَخ  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  َُّمث  ِهِدیِمْحَت  ِِهلِیلْهَت َو  ِهِحِیبْسَت َو  َیلاَعَت َو  ِهَّللا  ِدیِحْوَت  ِهَفِْرعَم  َیلِإ  اْوَدَتْها  اَِنبَف  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُهَِکئاَلَْملا 

َْفیَکَف ِِهْبلُـص  ِیف  اَِننْوَِکل  ًهَعاَط  اّماَرْکِإ َو  َمَدِآل  ًهَّیِدُوبُع َو  لجوّزع  ِهَِّلل  ْمُهُدوُجُـس  َناَک  اّماَرْکِإ َو  اََنل َو  ًامیِظْعَت  َُهل  ِدوُجُّسلِاب  َهَِکئاَلَْملا  َرَمَأ  َو 
(2)« َنوُعَمْجَأ ْمُهُّلُک  َمَدِآل  اوُدَجَس  ْدَق  ِهَِکئاَلَْملا َو  َنِم  َلَْضفَأ  ُنوُکَن  َال 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  هب  دیوگ  مالسلا  هیلع  یلع  تسا ، هدیرفاین  دشاب  نم  زا  رت  یمارگ  وا  دزن  دشاب و  نم  زا  رتهب  هک  یقلخ  دنوادخ  )
 ! مالسلا هیلع  یلع  يا  دومرف : مالسلا ؟  هیلع  لیئربج  ای  يرتهب  وت  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  متفگ : ملـسو  هلآ  هیلع و 

یلع يا  نم  زا  سپ  دیـشخب و  تلیـضف  نالوسر  ءایبنا و  عیمج  رب  ارم  داد و  يرترب  نیبّرقم  هکئالم  رب  ار  نیلـسرم  ءایبنا  یلاعت  يادـخ 
 ! مالـسلا هیلع  یلع  يا  .دنتـسه  اـم  نارادتـسود  اـم و  نیمداـخ  ناگتـشرف  تسوت و  زا  سپ  ناـماما  وت و  نآ  زا  يرترب  مالـسلا !  هیلع 

يارب دنروآ و  یم  اج  هب  ار  ناشراگدرورپ  دمح  ام  تیالو  هطساو  هب  دننآ  فارطا  هک  یناسک  دننک و  یم  لمح  ار  شرع  هک  یناسک 
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دیرفآ یمن  ار  نیمز  نامسآ و  ران و  ّتنج و  اّوح و  مدآ و  دنوادخ  میدوبن  ام  رگا  مالـسلا !  هیلع  یلع  يا  .دننک  یم  رافغتـسا  نانمؤم 
تقبـس اهنآ  رب  وا  لیلهت  سیدقت و  حـیبست و  نامراگدرورپ و  تفرعم  دـیحوت و  رد  هک  یلاح  رد  میـشابن  هکئالم  زا  لضفا  هنوگچ  و 

ار هکئالم  سپـس  تخاس ، ایوگ  دوخ  دیجمت  دیحوت و  هب  ار  ام  وا  تسا و  یلاعت  يادخ  تاقولخم  نیتسخن  ام  حاورا  اریز  میا ، هتفرگ 
ات میتفگ  ار  وا  حـیبست  ام  دندرمـش ، گرزب  ار  ام  روما  دـندومن ، هدـهاشم  دوب  يدـحاو  رون  هک  یلاح  رد  ار  ام  حاورا  نوچ  دـیرفآ و 
زا ار  وا  دنتفگ و  ار  وا  حیبست  زین  هکئالم  نآ  زا  دعب  تسا ، هّزنم  ام  تافـص  زا  وا  هدش و  هدـیرفآ  میتسه  یقلخ  ام  هک  دـننادب  هکئالم 

تسین و هَّللا  زج  يدوبعم  چیه  هک  دننادب  هکئالم  ات  میتفگ  لیلهت  دندرک  هدهاشم  ار  ام  نأش  یگرزب  نوچ  و  دندرک ، هیزنت  ام  تافص 
تلزنم یگرزب  نوچ  و  ُهَّللا » اَّلِإ  َهلِإ  ال  : » دنتفگ میوش و  هدیتسرپ  وا  رانک  رد  ای  وا و  اب  هک  ینایادخ  هن  میتسه و  یناگدنب  ام  هک  دننادب 

تسا و میظع  وا  تلزنم  دنـسر و  ودب  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ادخ  هک  دننادب  هکئالم  ات  میتفگ  ریبکت  ار  ادخ  دـندرک  هدـهاشم  ار  ام 
ات میظعلا » ّیلعلا  هَّللاب  اـّلإ  هّوق  ـال  لوح و  ـال  : » میتفگ دـندرک ، هدـهاشم  تسا  هداد  رارق  اـم  يارب  دـنوادخ  هک  ار  یتّوق  تّزع و  نوچ 

هدـهاشم نوچ  و  هَّللاب ،» ّالا  هوق  لوح و ال  ال  : » دـنتفگ هکئالم  تسین و  ادـخ  هطـساو  هب  زج  یتّوق  تردـق و  چـیه  هک  دـننادب  هکئالم 
دنوادخ دننادب  هکئالم  ات  هَّلل » دمحلا  : » میتفگ تسا  هدرمـش  بجاو  ار  ام  تعاط  هتـشاد و  ینازرا  ام  رب  ادخ  هک  ار  یتمعن  نآ  دندرک 

يادـخ تفرعم  هب  ام  هطـساو  هب  سپ  هَّلل » دـمحلا  : » دـنتفگ هکئالم  دراد و  یقوقح  تسا  هتـشاد  ینازرا  اـم  رب  هک  یتاـمعن  هطـساو  هب 
هب داهن و  وا  بلـص  رد  ار  ام  دیرفآ و  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  یلاعت  يادخ  سپـس  .دندش  نومنهر  وا  دیمحت  لیلهت و  حـیبست و  یلاعت و 
مدآ يارب  یگدنب و  ّتیدوبع و  یلاعت  يادـخ  يارب  اهنآ  هدجـس  دـننک ، هدجـس  وا  هب  ام  مارکا  میظعت و  رطاخب  هک  داد  نامرف  هکئالم 

هدجـس مدآ  هب  اهنآ  همه  هک  یلاح  رد  میـشابن  هکئالم  زا  لـضفا  اـم  هنوگچ  سپ  میدوب ، وا  بلـص  رد  اـم  اریز  دوب ، تعاـط  مارکا و 
(. دندرک

ار امش  سپ  درک ، قلخ  ار  امـش  ینارون  دوجو  دنوادخ  « ) نِیقِدُْحم ِهِشْرَِعب  ْمُکَلَعَجَف  ًاراَْونَأ  ُهَّللا  ُمُکَقَلَخ  : » میناوخ یم  هعماج  ترایز  رد 
هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  تسا ، هدش  لقن  رذوبا  زا  هک  يرگید  ثیدح  رد  دیدز .) هقلح  شرود  هب  درک و  عمج  دوخ  شرع  رود  هب 

ْنَأ اَّمَلَف  ٍماَع  ْیَْفلَِأب  َمَدآ  َقَلَخ  ْنَأ  َْلبَق  ِشْرَْعلا  َهَنْمَی  َهَّللا  ُحِّبَُـسن  ٍدِـحاَو  ٍرُون  ْنِم  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  اَنَأ َو  ُْتِقلُخ  : » دـندومرف ملـسو  هلآ  و 
ِِهْبلُص ِیف  َروُّنلا  َِکلَذ  َلَعَج  َمَدآ  ُهَّللا  َقَلَخ 
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َفُِذق ْدََقل  ِِهْبلُـص َو  ِیف  ُنَْحن  َهَنیِفَّسلا َو  ٌحُون  َبِکَر  ْدََقل  ِِهْبلُـص َو  ِیف  ُنَْحن  ِهَئیِطَْخلِاب َو  َّمَه  ْدََقل  ِِهْبلُـص َو  ِیف  ُنَْحن  َهَّنَْجلا َو  َنَکَـس  ْدََـقل  َو 
ِِبلَّطُْملا ِْدبَع  َیلِإ  اَِنب  یَهَْتنا  یَّتَح  ٍهَرِهاَط  ٍماَحْرَأ  َیلِإ  ٍهَرِهاَط  ٍباَلْصَأ  ْنِم  لجوّزع  ُهَّللا  اَُنلُْقنَی  ْلَزَی  ْمَلَف  ِِهْبلُـص  ِیف  ُنَْحن  ِراَّنلا َو  ِیف  ُمیِهاَْربِإ 

(1)« ٍِبلاَط ِیبَأ  ِْبلُص  ِیف  ًاِّیلَع  َلَعَج  ِهَّللا َو  ِْدبَع  ِْبلُص  ِیف  ِینَلَعَجَف  ِْنیَفِْصِنب  اَنَمَسَقَف 

شیپ لاس  رازه  ود  میتفگ  یم  ادخ  حـیبست  میدوب و  یهلا  شرع  تسار  فرط  رد  رون و  کی  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نم و  مدـش  قلخ  )
تشهب رد  ار  وا  و  داد ، رارق  وا  بلص  رد  ار  ام  رون  دومرف  قلخ  ار  مدآ  دنوادخ  هکنآ  زا  سپ  مالـسلا و  هیلع  رـشبلا  وبا  مدآ  تقلخ  زا 

دش و یتشک  رب  راوس  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  میدیدرگ و  لقتنم  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  هب  ات  میدوب  وا  بلص  رد  ام  داد و  ياج 
دنتخادنا و شتآ  رد  ار  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  میتفای و  لاقتنا  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  بلـص  هب  ات  میدوب  وا  بلـص  رد  ام 

دبع ترـضح  هب  دیـسر  ات  داد  یم  لاقتنا  كاپ  ياهمحر  هب  كاپ  بالـصأ  زا  ار  اـم  رون  دـنوادخ  هتـسویپ  و  میدوب ، وا  بلـص  رد  اـم 
وبا بلص  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  رون  مالسلا و  هیلع  هَّللا  دبع  بلـص  رد  ارم  رون  و  درک ، تمـسق  ود  سپـس  و  مالـسلا ،  هیلع  بلطملا 

(. داهن هعیدو  هب  مالسلا  هیلع  بلاط 

مرکا لوسر  هب  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  جارعم  ثیدح  رد  هچنانچ  .تسادخ  رون  خنس  زا  یگمه  مالـسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  رون 
ْنِم ِهِْدلُو  ْنِم  َهَِّمئَْألا  َْنیَـسُْحلا َو  َنَسَْحلا َو  َهَمِطاَف َو  ًاِّیلَع َو  ُْتقَلَخ  َُکتْقَلَخ َو  یِّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی  : » دومرف باطخ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

شنادـنزرف زا  ناماما  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  وت و  نم  ملـسو !  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  يا   ) (2)« يِرُون ْنِم  ٍرُون  ِْخنِس 
ماما هچنانچ  میـشاب ، هتـشاد  داقتعا  نامیا و  سّدقم  راونا  نیا  هب  هک  تسا  نیا  ام  هفیظو  مدیرفآ .) دوخ  رون  لصا  زا  ار  مالـسلا  مهیلع 

(3){ ٌریبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  اْنلَْزنَأ َو  يذَّلا  ِروُّنلا  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللِاب َو  اُونِمآَف   } هیآ ریسفت  اب  هطبار  رد  مالسلا  هیلع  رقاب 

هب ادـخ  دـینادب  دـیروایب و  نامیا  میا  هدرک  لزان  هک  يرون  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  وا  لوسر  ادـخ و  هب  تسا ، نینچ  هک  لاح  »
ِهَّللا ُرُون  ِهَّللا  ْمُه َو  ِهَماَیِْقلا َو  ِمْوَی  َیلِإ  ٍدَّمَُحم ص  ِلآ  ْنِم  ُهَِّمئَْألا  ِهَّللا  ُروُّنلا َو  ٍِدلاَخ  َابَأ  اَی  : » دندومرف تسا ،»! هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ 

ِبُوُلق ِیف  مامْالا  ُرُوَنل  ٍِدلاَخ  َابَأ  اَی  ِهَّللا  ِضْرَْألا َو  ِیف  ِتاَواَمَّسلا َو  ِیف  ِهَّللا  ُرُون  ِهَّللا  ْمُه َو  َلَْزنَأ َو  يِذَّلا 
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ُِملُْظتَف ُءاَـشَی  ْنَّمَع  ْمُهَرُون  لـجوّزع  ُهَّللا  ُبُجْحَی  َنِینِمْؤُْملا َو  َبُوُلق  َنوُرِّوَُنی  ِهَّللا  ْمُه َو  ِراَـهَّنلِاب َو  ِهَئیِـضُْملا  ِسْمَّشلا  َنِم  ُرَوـْنَأ  َنِینِمْؤُْـملا 
َناَک اَذِإَف  اََنل  ًاْملِس  َنوُکَی  اََنل َو  َمِّلَُـسی  یَّتَح  ٍْدبَع  َْبلَق  ُهَّللا  ُرِّهَُطی  َال  ُهَْبلَق َو  ُهَّللا  َرِّهَُطی  یَّتَح  اَناَّلَوَتَی  ٌْدبَع َو  اَنُّبُِحی  َال  ٍِدلاَخ  َابَأ  اَی  ِهَّللا  ْمُُهبُوُلق َو 

(1)« ِرَبْکَْألا ِهَماَیِْقلا  ِمْوَی  ِعَزَف  ْنِم  ُهَنَمآ  ِباَسِْحلا َو  ِدیِدَش  ْنِم  ُهَّللا  ُهَمَّلَس  اََنل  ًاْملِس 

مسق ادخ  هب  تمایق ، زور  ات  تسا ، ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  نادناخ  زا  همئا  رون  مسق  ادخ  هب  رون ، زا  دوصقم  دلاخ ، ابا  يا  )
لد رد  ماما  رون  دلاخ  ابا  يا  مسق  ادخ  هب  نیمز ، نامـسآ و  رد  ادـخ  رون  مسق  ادـخ  هب  دـنناشیا  هداتـسرف و  ورف  هک  ادـخ  رون  دـنناشیا 

ار ناشرون  لجوّزع  دنوادخ  دننک و  ینارون  ار  نانمؤم  لد  اهنآ  مسق  ادخ  هب  تسا ، رت  نشور  زور ، رد  نابات  دیشروخ  رون  زا  نانمؤم 
ات دنکن  يوریپ  درادن و  تسود  ار  ام  يا  هدـنب  دـلاخ  ابا  يا  مسق  ادـخ  هب  ددرگ ، کیرات  ناشلد  ات  دراد  بوجحم  دـهاوخ  هک  ره  زا 
رد ام  هب  تبـسن  نوچ  دشاب و  افـص  شزاس و  رد  ام  اب  دوش و  ام  میلـست  ات  دنکن  كاپ  ار  يا  هدنب  لد  ادخ  دنک و  كاپ  ار  شلد  ادخ 

(. دنک شا  هدوسآ  تمایق  زور  گرزب  عزف  زا  دراد و  ملاس  باسح  یتخس  رد  ار  وا  ادخ  دشاب ، افص  حلص و 

َو : } هیآ ریـسفت  رد  هچنانچ  میوش ، راگتـسر  هللا  ءاش  نا  ات  میئامن  يوریپ  ّتیعبت و  سّدـقم  راونا  نیا  زا  هک  تسا  نیا  اـم  رگید  هفیظو 
هدـمآ دنناراگتـسر » نانآ  دـندومن ، يوریپ  هدـش  لزان  وا  اب  هک  يرون  زا  و   » (2){ َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َکـَئلْوُأ  ُهَعَم  َلِزنُأ  يِذَّلا  َروُّنلا  ْاوـُعَبَّتا 

یلع اجنیا  رد  رون   » (3)  { مالـسلا هیلع  ُهَِّمئَْألا  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ َو  ٌِّیلَع  ِعِضْوَْملا  اَذَه  ِیف  ُروُّنلا  : } دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا 
«. دنتسه مالسلا  مهیلع  همئا  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما 

ترـضح زا  لیـضف  نب  دّـمحم  دنتـسناوتن ، یهلا  دـمح  هب  اّما  دـننک ، شوماـخ  ار  رّهطم  راونا  نیا  دنتـساوخ  اـه  یلیخ خـیرات  لوط  رد 
نانآ  » (4){ َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  ِهِرُون َو  ُِّمتُم  ُهَّللا  ْمِهِهاْوفَِأب َو  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدیُری   } یلاعت يادخ  لوق  هب  عجار  مالسلا  هیلع  نسحلاوبا 

شوماخ دوخ  ناهد  اب  ار  ادخ  رون  دنهاوخ  یم 
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: دـندومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح  مدیـسرپ ، دنـشاب ،»! هتـشادن  شوخ  نارفاک  دـنچ  ره  دـنک  یم  لماک  ار  دوخ  رون  ادـخ  یلو  دـنزاس 
(1){ ِهِرُون ُِّمتُم  ُهَّللا  َو   } َیلاَعَت ُُهلْوَق  ُْتُلق  ْمِهِهاَْوفَِأب  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َهَیَالَو  اُوئِفُْطِیل  َنوُدیُِری  »

(2){ اْنلَْزنَأ يِذَّلا  ِروُّنلا  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللِاب َو  اُونِمآَف   } لجوّزع ُُهلْوَق  َِکلَذ  ُروُّنلا َو  َیِه  ُهمامْالا  ِهمامْالا َو  ُِّمتُم  ُهَّللا  ُلوُقَی َو  َلاَق 

: متفگ دننک ، شوماخ  دوخ  فپ  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  دنهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  دوصقم   ) (3)« مامْالا َوُه  ُروُّنلا  َلاَق 
تماما هدننک  لماک  ادخ  دـیامرف : یم  دـنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ، شیوخ  رون  هدـننک  مامت  ادـخ  و  یلاعت : يادـخ  لوق 

: دومرف میداتـسرف ، ورف  هک  يرون  شلوسر و  ادخ و  هب  دیورگب  هک : تسا  لجوّزع  يادـخ  هتفگ  نیا  تسا ، رون  نامه  تماما  تسا و 
(. تسا ماما  نامه  رون 

ْتَرُهَط َتْرُهَط َو  ٍرَّهَطُم  ٍرِهاَط  ٍرْهُط  ْنِم  ٌرَّهَطُم  ٌرِهاَط  ٌرْهُط  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هصوصخم  تراـیز  رد 
كاپ هزیکاپ  كاپ و  لسن  زا  هدـش  كاپ  هزیکاپ  كاپ و  ییوت  هک  مهد  یم  تداهـش  « ) َکُمَرَح َرُهَط  اَِـهب َو  َْتنَأ  ٌضْرَأ  داَِـلْبلا َو  َکـِب 

(. تمرَح تشگ  هزیکاپ  كاپ و  یتفرگ و  رارق  نآ  رد  وت  هک  ینیمز  هتـشگ  كاپ  دش و  كاپ  وت  هلیـسوب  اهرهـش  يدش و  كاپ  هدش ،
دوـخ باـتک  رد  هچناـنچ  دریگ ، رارق  هرّهطم  ماـحرا  رد  دـشاب و  كاـپ  رظن  ره  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  تسادـخ ، هدارا  نیا 

(4){ ًاریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُری  امَّنِإ  : } تسا هدومرف 

دنک رود  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تیب  لها  امش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخ  یم  طقف  دنوادخ  دینک  تعاطا  ار  شلوسر  ادخ و  «و 
دوجو رد  كاپ  راونا  نیا  هک  تسا ، نیا  یگدولآ  يدیلپ و  ره  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يرود  همزال  دزاس .» كاپ  ار  امـش  اًلماک  و 

.دنامب ملاس  يدنزگ  ره  زا  ات  دریگ  رارق  مالسلا و ...  مهیلع  میهاربا  حون و  مدآ و  دننام ، یناربمایپ  نوچمه  كاپ  ياه  ناسنا 

نامز ياه  یگدولآ  زا  دیاب  ترایز  زا  زارف  نیا  مهف  يارب  اَِهباَِیث ،» ْنِم  ُتاَّمَِهلْدُْملا  َکِْسْبُلت  َْمل  اَهِـساَْجنَِأب َو  ُهَِّیلِهاَْجلا  َکْسِّجَُنت  َْمل   » اّما
ناشن رگید ، ماوقا  رد  نآ  هباشم  ياه  ّتیلهاـج  برع و  ّتیلهاـج  .دوش  نشور  رتلماـک  رتهب و  قوف  تراـبع  اـت  دـش ، هاـگآ  ّتیلهاـج 

ياهدروخرب هدوهیب و  ياهراک  روآ و  مرـش  تشز و  هاگ  طـلغ و  موسر  بادآ و  تاـفارخ و  لـطاب و  دـیاقع  زا  يا  هعومجم  هدـنهد 
هنادنمتواسق
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تادوجوم نیا  .دندرب  یم  هانپ  نآ  هب  دوخ  تالکشم  رد  دندرک و  یم  شتسرپ  دندیشارت و  یم  بوچ  گنـس و  زا  ار  ییاه  تب  دوب ،
.دنتشادنپ یم  دوخ  رش  ریخ و  تاردقم و  رب  مکاح  ادخ و  هاگرد  ناعیفش  ار  روعش  یب 

روگ هب  هدـنز  هداوناخ ) رد  تسا ، یگنن  رتخد  هک  نیا  ناونع  هب  ای  سومان  زا  عافد  ناونع  هب   ) شیوخ تسد  اـب  ار  دوخ  نارتخد  اـهنت 
رقف و رطاخب  هاگ  اه و  تب  يارب  ینابرق  ناونع  هب  هاگ  دندناسر ، یم  لتق  هب  دوخ  تسد  اب  زین  ار  دوخ  نارـسپ  هاگ  هکلب  دندرک ، یمن 

هداوناخ تبثم  طاقن  زا  دندرک و  یم  راختفا  نآ  هب  هکلب  دندوبن  نارگن  دننام ، یب  میظع و  تیانج  نیا  زا  اهنت  هن  و  دـیدش ! یتسدـگنت 
تروص هب  ناشنانز  یتح  و  دوب ، هبعک  هناخ  رانک  ّدـتمم ، ندیـشک  توس  ندز و  فک  اهنآ  شیاین  زامن و  مسارم  .دندرمـش  یم  دوخ 

هیام يرگتراغ  يزیرنوخ و  گـنج و  .دندرمـش  یم  تداـبع  ار  نآ  دـندرک و  یم  فاوط  ًاـنایحا  ادـخ  هناـخ  فارطا  داز  رداـم  هنهرب 
رب هاگ  یّتح  دوب و  مورحم  یناسنا  قوقح  نیرت  هداس  زا  هک  دـش ، یم  بوسحم  یـشزرا  یب  عاتم  نانآ  نایم  رد  نز  دوب و  ناـشتاهابم 

.دندز یم  رامق  نآ  يور 

، دنتشادنپ یم  هداوناخ  گنن  ار  رتخد  دلوت  دش ، هراشا  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه  هک  یلاح  رد  دنتـسناد ، یم  ادخ  نارتخد  ار  ناگتـشرف 
یم رارق  نارتخد  دـنوادخ  يارب  دوخ ، رادـنپ  رد  اهنآ   » (1){ َنوُهَتْـشَی ام  ْمَُهل  ُهَناْحبُـس َو  ِتانَْبلا  ِهَِّلل  َنُولَعْجَی  َو  : } دیامرف یم  دـنوادخ 

(2){ َنوُدِهاش ْمُه  ًاثانِإ َو  َهَِکئالَْملا  اَنْقَلَخ  ْمَأ  «. } دنوش یم  لئاق  دنراد  لیم  ار  هچنآ  ناشدوخ ، يارب  یلو  دنهد ،

هک ییاه  نینج  دنتفگ : یم  هلمج  زا  دنتـشاد ، یبیجع  یفارخ  ماکحا  اهنآ  دندوب .»!؟ رظان  اهنآ  میدیرفآ و  ثنؤم  ار  ناگتـشرف  ام  ایآ  »
یماگنه .دنکیرش  نآ  رد  یگمه  دوش ، دلوتم  هدرم  رگا  اّما  تسا ، مارح  نارسمه  رب  تسا و  نادرم  مهس  تسام ، تاناویح  مکـش  رد 

وا هب  دوب ، یفاک  ینعی  دندرک ، یم  راهِظ  دنهد ، رارق  دیدش  بضغ  دروم  ار  وا  دنتساوخ  یم  دندش و  یم  تحاران  دوخ  رـسمه  زا  هک 
هب نز  نآ  هک  دش ، یم  ببـس  اهنآ  هدـیقع  هب  نخـس  نیا  یتسه ،) مردام  نوچمه  نم  هب  تبـسن  وت  « ) یِّمُأ ِرْهَظَک  َّیَلَع  ِْتنَأ  : » دـنیوگب

قلطم یفیلکت  الب  لاح  کی  رد  ار  نز  بیترت  نیا  هب  و  دـشاب ، هتـشاد  ار  قـالط  مکح  هک  نآ  یب  ددرگ ، میرحت  دـشاب و  رداـم  هلزنم 
هنیک هدرتسگ و  عیسو و  يزیرنوخ  گنج و  هلئسم  ّتیلهاج  رصع  كاندرد  ياه  یگژیو  زا  .دنداد  یم  رارق 
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.(1) دنتشاذگ یم  ثرا  هب  نادنزرف  يارب  ناردپ  هک  دوب  یئاه  يزوت 

گنج اجنآ  رد  ایآ  دیسرپ : دینش ، ار  یتشهب  ياه  تمعن  تشهب و  فیـصوت  مالـسلا  هیلع  مرکا  ربمایپ  زا  اهنآ  زا  یکی  دننک ، یم  لقن 
خیراوت یـضعب  رد  درادن .) يا  هدیاف  نیاربانب  « ) اَهِیف َْریَخ  َال  نَِذا  : » تفگ دینـش ، یفنم  باوج  هک  یماگنه  و  دراد ، دوجو  يزیرنوخ  و 

، تشاد همادا  رتشیب  ای  لاس  دصکی  اهنآ  زا  یـضعب  هک  داد ، خر  گنج  دصتفه  رازه و  کی  یلهاج ، بارعا  نایم  رد  هک  تسا  هدـمآ 
ياه هناهب  هب  ینالوط  ياه  گنج  نیا  اسب  هچ  دیـشک و  یم  هنابز  نانچمه  گـنج  شتآ  دـنتفر و  و  دـندمآ ، يددـعتم  ياـه  لـسن  و 

عوـضوم کـی  تباـب  یهاـگ  هـکلب  دـیوش ، یمن  نوـخ  زج  ار  نوـخ  هـک  دوـب  دـقعتم  یلهاـج  برع  .داد  یم  خر  شزرا  یب  یهاو و 
يانعم رد  اهنآ  فرع  رد  تراجت ، ظفل  هک  اجنآ  ات  دوب  بارـش  هب  هتخیمآ  اهنآ  یگدـنز  .دـنتفرگ  یم  ماـقتنا  ربارب  نیدـنچ  یکچوک 

ریز رد  رتخد  نادازون  ندرک  ناهنپ  يانعم  هب  ار  تفع  تریغ و  یـشک و  مدآ  يانعم  هب  ار  تعاجـش  .دش  یم  ریـسفت  یـشورف ، بارش 
: دیوگ یم  اهنآ  يارعش  زا  یکی  .گنج  بارش و  نز ، دندیزرو : یم  قشع  زیچ  هس  هب  اهنآ  دندرک ، یم  ریسفت  كاخ 

« اُهقوُرُع ِبارُّتلا  یف  یماظِع  يِّوَُرت  ٍهمْرَک  ِْبنَج  یلِإ  یِِّنفْداف  ُُّتم  اذِإ  »

( دنک باریس  شبارش  زا  ارم  ناوختسا  نآ  ياه  هشیر  ات  دینک ، نفد  يروگنا  تخرد  رانک  رد  ارم  مدُرم  هک  یماگنه  )

« اهقوذَأ نَأ ال  ُّتم ، ام  اذِإ  ُفاخَأ ، ینَّنِإف  ِهالَفلا ، یف  یِّنَِنفْدَت  «و ال 

.(2)( مشچن ار  نآ  ندرم  زا  دعب  هک  مسرت  یم  نیا  زا  دینکن ، نفد  نابایب  رد  زگره  ارم  (و 

شرتسگ نانچ  اهنآ ، نایم  رد  رامق  .لطاب  ای  دنیوگب  قح  هاوخ  دننک ، يرای  ار  دوخ  نانامیپ  مه  ناتسود و  دیاب  هک  دندوب  دقتعم  اهنآ 
دوخ يوس  هب  ار  دارفا  راکـشآ  دایز و  يردـق  هب  اهنآ  نایم  رد  هدولآ ، ناـنز  .دـنتخاب  یم  راـمق  رد  ار  دوخ  ناـنز  هاـگ  هک  دوب ، هتفاـی 

.دـنناشکب دوخ  يوس  هب  ار  زابـسوه  نادرم  ات  دـندرک  یم  بصن  یمچرپ  دوخ ، هناخ  رد  رب  اهنآ  زا  یهورگ  هک  دـندرک ، یم  توعد 
(3) مالعالا تاوذ  ار  اهنیا 
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.(1) دماجنا یم  لوط  هب  اهنآ  همه  رکذ  هک  دوب  رایسب  اهنآ  نایم  رد  دسافم  هنوگ  نیا  زا  .دندیمان  یم 

نآ ياه  یگدولآ  تاساجن و  دـندوب و  كاپ  يربُم و  اهنآ  همه  زا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هک  دوب  نینچ  ّتیلهاج  تشز  لاـمعا  يرآ 
یهایـس تّدش  ینعم  هب  ْمَْهلَد »  » هدام زا  تامهلدم »  » .تشاذگن رثا  ناشفیرـش ، حور  رد  هن  مسج و  رد  هن  ینزوس  رـس  هزادنا  هب  نامز 
شتملظ تردـق و  مامت  اب  ّتیلهاج  ینعی  تسا  ّتیلهاـج  ناـمز  ياـه  تملظ  اـه و  یگدولآ  تدـش  زا  هیاـنک  اـجنیا  رد  تسا و  بش 

.دناشوپب مالسلا  هیلع  ترضح  نترب  ار  شسابل  تسناوتن 
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« َنیِنِمْؤُمْلا ِلِقْعَم  َنیِمِلْسُمْلا َو  ِناَکْرَأ  ِنیِّدلا َو  ِمِئاَعَد  ْنِم  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  : » متفه یس و  زارف  - 37

(. ینانمؤم هاگهانپ  نیملسم و  ناکرا  نید و  ياه  نوتس  زا  وت  انامه  هک  مهد  یم  تداهش  )

یگمه مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هک  تسا  نیا  رابتعا  هب  نآ  ندـمآ  عمج  و  دـشاب ، یم  هیاپ  نوتـس و  ینعم  هب  هماعد »  » عمج ِمئاعَد » »
هک تسا  نشور  .تساه  نوتس  اه و  هیاپ  زا  یکی  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دنوش ، یم  بوسحم  مالـسا  نید  ياه  هیاپ  اه و  نوتس 
رد .تشاد  دـهاوخن  انعم  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  نودـب  نید  نیاربانب  دـش ، دـهاوخن  انب  دـشاب ، هتـشادن  ینوتـس  هیاپ و  یفقـس  رگا 

َیلِإ َو  ًاعِماَس ، َکِیبَأ  ِلْوَِقل  َو  ًاِعباَت ، ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  َكِّدَِجل  َو  ًاِعئاَط ، ِهَِّلل  َْتنُک  َو  : » تسا هدمآ  هسدقم  هیحان  ترایز 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تّدج  يدوب و  ادخ  عیطم  وت  مالسلا »  هیلع  نیسح  ماما   » و « ) ًاِعفاَر ِنیِّدلا  ِداَمِِعل  َو  ًاعِراَسُم ، َکیِخَأ  ِهَّیِـصَو 
رد و  یتشارفارب .) ار  نید  ياه  هیاپ  و  يدرک ، باتش  تردارب  شرافس  هب  و  يدوب ، تردپ  نخس  هب  شوگ  يدومن و  يوریپ  ار  ملـسو 

ظفاح نید  يارب  ابیکـش و  الب  ماگنه  هب  و  « ) ًاِئلاَک ِنیِّدـِلل  َو  ًاِرباَص ، ِءاَلَْبلا  َدـْنِع  َو  : » تسا هدـمآ  هسدـقم  هیحان  ترایز  زا  رگید  ییاـج 
ِبوُسْعَی یَلَع  ُماَلَّسلا  : » دـنیوگ یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  باـطخ  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ترـضح  نینچمه  يدوب .)

نیسح ماما  رگا  هک  ارچ  تسا ، نید  رادمدرس  ظفاح و  نید و  نوتس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرآ  نید .) رادمدرس  رب  مالس  « ) نیِّدلا
ُهَّمُْألا ِتَِیُلب  ْدَق  ْذِإ  ُماَلَّسلا  ِماَلْسِْإلا  یَلَع  َو  : » دندومرف مالسلا  هیلع  ترضح  دوخ  هچنانچ  دوبن ، يربخ  نید  زا  دوبن ، شمایق  مالسلا و  هیلع 

(1)« َدیِزَی ِْلثِم  ٍعاَِرب 

هبطخ رد  و  تسا .) هدش  التبم  دیزی  دننام  يربهر  هب  مالـسا  اریز  دش  ادج  درک و  یظفاحادخ  مالـسا  اب  دیاب  منک  تعیب  دـیزی  اب  رگا  )
َِملاَعَْملا َيُِرِنل  ْنَِکل  ِماَطُْحلا َو  ِلوُُضف  ْنِم  ًاساَِمْتلا  َال  ٍناَْطلُـس َو  ِیف  ًاُسفاَنَت  اَّنِم  َناَـک  اَـم  ْنُکَی  َْمل  ُهَّنَأ  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  َّمُهَّللا  : » دـندومرف يرگید 

(2)« َِکنیِد ْنِم 

، مرادـن مه  ار  نآ  يوزرآ  و  میوگ ، یمن  تموکح  زور  دـنچ  نتفرگ  تسد  هب  يارب  ار  نانخـس  نیا  نم  هک  یهاگآ  وت  اراگدرورپ ! )
تشادگرزب قاتشم  نم  هک  یناد  یم  وت 
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(. متسه وت  نید  حالصا  و 

(1)  « ِینیِذُخ ُفُویُس  اَیَف  ِیْلتَِقب  الا  ْمِقَتْسَی  َْمل  ٍدَّمَُحم  ُنیِد  َناَک  نِا  : » دوب نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياهراعش  زا  یکی  و 

هراپ هراپ  ارم  ندب  اهریـشمش  يا  سپ  نم  ندش  هتـشک  اب  زج  هب  دبای ، یمن  موادت  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نید  رگا  )
ْتَلَـصَّتا َو  اُهباْوبَا ، ْتَِحُتف  ْدَق  َهَّنَْجلا  ِهِذه  َّنِا  یباحْـصَأ  ای  : » دومرف دوخ  باحـصا  هب  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـینک .)
ُءادَـهُّشلا ملـسو َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوُسَر  اذـه  َو  اهُروُح ، اُهنادـْلُو َو  ْتَفَّلَأَت  َو  اهُروُُصق ، ْتَنِّیُز  َو  اهُراِمث ، ْتَعَْنیَا  َو  اـهُراْهنَا ،

ِمَرَح ْنَع  اوُّبَذ  ِهّللا َو  ِنید  ْنَع  اُوماـحَف  ْمُْکَیلِإ ، َنُوقاتْـشُم  ْمُه  َو  ْمُِکب ، َنوُرَـشابَتَی  َو  ْمُکَموُدـُق ، َنوـُعَّقَوَتَی  یّمُأ  یبَأ َو  َو  ُهَعَم ، اوـُِلُتق  َنیذَّلا 
(2)  « ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ِلوُسَر 

هدیـسر و شیاـه  هویم هتـسویپ و  مه  هب  شیاـهرهن  .تسا  هدـش  هدوشگ  نآ  ياـهرد  هک  تسا  تشهب  نیا  یتـسار  هب  نم ! ناراـی  يا  )
ییادهش ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نیا  و  دنا ، هدمآ  درگ  امش  راظتنا  رد  شنایروح  نامالغ و  و  هتـسارآ ، شیاهرـصق 

دنهد یم  ار  امش  ندمآ  تراشب  دنشک و  یم  ار  امش  راظتنا  یگمه  هک  دنتسه  نم  ردام  ردپ و  دندیسر و  تداهش  هب  شباکر  رد  هک 
(. دییامن عافد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرح  زا  دینک و  تیامح  ادخ  نید  زا  .دنیامش  رادید  قاتشم  و 

یم بوسحم  مالـسا  نیبم  نید  ظفاح  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسا ، نامتخاس  ظفاحم  هیاـپ  نوتـس و  هک  يروطناـمه  نیارباـنب 
هار نیا  رد  تشاد ، هچره  دوخ  دومن و  ار  نید  زا  تظافح  شرافس  دوخ  نارای  باحصا و  هب  هتسویپ  مالسلا  هیلع  ترـضح  اذل  دوش ،

ناردارب و زا  مالسلا ،  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  ناشراوخ  ریش  لفط  ات  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  ناشدیـشر  ناوج  زا  درک ، ادف 
ماما .دـنتخومآ  ناگمه  هب  ار  نید  زا  تبقارم  تظافح و  سرد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  سپ  ...و  ناشنارای  باحـصا و  ات  ناـشناشیوخ 

ْمُِکنیِد َو َنوُد  ْمُکَسُْفنَأ  اُولَعْجاَف  ٌَهلِزاَن  َْتلََزن  اَذِإ  ْمُکِـسُْفنَأ َو  َنوُد  ْمَُکلاَْومَأ  اُولَعْجاَف  ٌهَِّیَلب  ْتَرَـضَح  اَذِإَف  : » دنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
(3)« ُهنیِد َبِرُح  ْنَم  َبیِرَْحلا  ُُهنیِد َو  َکَلَه  ْنَم  َِکلاَْهلا  َّنَأ  اوُمَلْعا 

تراغ دورب و  شتسد  زا  شنید  هک  تسا  یسک  هدش  كاله  دینادب  دینک و  دوخ  ِنید  يادف  ار  دوخ  ناج  دسر ، رد  يراوگان  نوچ  )
هک تسا  یسک  هدز 
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(. دنا هدرب  ار  شنید 

(1)« اَمُهَرَسْخَتَف َِکنیِِدب  َكاَْینُد  ْنُصَت  َال  اَمُهَْحبْرَت َو  َكاَْینُِدب  َکَنیِد  ْنُص  : » دندومرف رگید  ییاج  رد  و 

تراسخ هب  ار  ود  ره  هک  نکم  ظفح  تنید  هلیـسو  هب  ار  دوخ  يایند  يرب و  دوس  ار  ود  ره  ات  نک  ظفح  اـیند  هلیـسو  هب  ار  دوخ  نید  )
(2)« َکَیِدُْرتَف ِنیِّدلِاب  اَْینُّدلا  ِنُصَت  َال  َکِْجُنی َو  اَْینُّدلِاب  َنیِّدلا  ِنُص  : » دندومرف و  یهد .) تسد  زا 

یم يدوبان  هب  ار  وت  هک  نکم  تظافح  ایند  زا  نید  اب  دـهد و  یم  تاجن  ار  وت  نید  تروص  نیا  رد  هک  نک  تظفاحم  نید  زا  ایند  اب  )
، دـنیامن تظفاحم  ناشنید  زا  ایند  هلیـسو  هب  ای  دـننک و  نید  يادـف  ار  دوخ  لاـم  ناـج و  هک  یناـسک  دنتـسه  مک  هنافـسأتم  دـناشک .)

ْتَّرَد اَم  ُهَنوُطوُحَی  ْمِهتّنـْسلَأ  یَلَع  ٌقَِعل  ُنیِّدلا  اَْینُّدـلا َو  ُدـِیبَع  ُساَّنلا  : » دـندومرف شیوخ  باحـصا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هچنانچ 
(3)« َنُوناَّیَّدلا َّلَق  ِءاَلَْبلِاب  اوُصُِّحم  اَذِإَف  ْمُهُِشیاَعَم 

نوچ دشاب و  نیمأت  هار و  هب  ور  ناشیگدنز  هک  تساجنآ  ات  يراد  نید  دورن و  رتارف  اهنآ  نابز  رس  زا  نید  دنتسرپایند و  مدرم  انامه  )
ُمُْکیَلَع ُفاَخَأ  یِّنِإ  : » دندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـندرگ .) كدـنا  نارادـنید  دـنوش  راتفرگ  شیامزآ  هتوب  رد 

(. دیرامشب کبس  ار  نید  هک  مسرت  یم  امش  زا  نم   ) (4)« ِنیِّدلِاب ًافاَفِْختْسا 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  دندومن ، یم  مدرم  هب  ار  نید  زا  تظافح  شرافـس  دوخ  ینارنخـس  رد  رایـسب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اذل 
(5)« ْمُکَنیِد ْمُکَنیِد  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  ِِهتَبْطُخ  ِیف  ُلوُقَی  اَم  ًارِیثَک  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َناَک  : » دندومرف

رد دنوادخ  رادـنید .)! دیـشاب ، رادـنید  مدرم ! يا  دومرف : یم  رایـسب  ار  هلمج  نیا  دوخ  ياه  ینارنخـس رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  )
َءاوْهَأ ِْعبَّتَت  اهِْعبَّتاَف َو ال  ِْرمَْألا  َنِم  ٍهَعیرَـش  یلَع  َكاْنلَعَج  َُّمث  : } دومرف باـطخ  نینچ  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نآرق ،

(6){ َنوُمَْلعَی َنیذَّلا ال 

رد نکم .»! يوریپ  دـنرادن  یهاگآ  هک  یناـسک  ياهـسوه  زا  نک و  يوریپ  نآ  زا  میداد  رارق  یّقح  نییآ  تعیرـش و  رب  ار  وت  سپـس  »
همه هب  دنوادخ  میرک ، نآرق 

256 ص :
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ًاحُون َو ِِهب  یَّصَو  ام  ِنیِّدـلا  َنِم  ْمَُکل  َعَرَـش  : } تسا هدرک  ار  نید  ندوب  اج  رب  اپ  هماقا و  هیـصوت  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ناربماـیپ 
درک عیرشت  امش  يارب  ار  نییآ   » (1){ ِهیف اُوقَّرَفَتَت  َنیِّدلا َو ال  اوُمیقَأ  ْنَأ  یـسیع  یـسُوم َو  َمیهاْربِإ َو  ِِهب  اْنیَّصَو  ام  َْکَیلِإ َو  اْنیَحْوَأ  يذَّلا 

یسیع یسوم و  میهاربا و  هب  میداتسرف و  یحو  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  وت  رب  ار  هچنآ  دوب و  هدرک  هیصوت  مالـسلا  هیلع  حون  هب  هک 
!«. دینکن داجیا  هقرفت  نآ  رد  دیراد و  اپرب  ار  نید  هک : دوب  نیا  میدرک  شرافس  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

یم نینچ  ینعم  نیارباـنب  .تسا  هدـمآ  يزیچ  زا  گرزب  ءزج  ناـبیتشپ و  ینعم  هب  نکر ،»  » عمج ناـکرا » «، » َنیِِملْـسُْملا ِناَـکْرَأ  َو   » اـّما
رد .دوش  یم  بوسحم  اهنآ  زا  نیرتمهم  نیرتگرزب و  ءزج  ناناملسم و  نابیتشپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  مهد  یم  تداهـش  دوش :

هیلع ماما  رگا  رگید  ترابع  هب  .دهد  یم  لیکشت  ار  نآ  گرزب  ءزج  ماما  دنتسه و  دحتم  مه  هب  هچراپ  کی  دننام  ناناملـسم  تقیقح 
اب هدرک و  تیانع  وا  هب  ادخ  هک  یتیالو  يورین  اب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  ارچ  تسین ، مه  یناملـسم  زا  يربخ  دـشابن ، مالـسلا 

.دنک یم  تسرد  ناملسم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  و  دنک ، یم  توعد  مالسا  هب  ار  مدرم  شغیلب  مالک 

ماما يرآ  دیتسه .) مدرم  هاگهانپ  هک  امـش  رب  مالـس  « ) يَرَْولا ِفْهَک  َو  : » تسا هدمآ  هریبک  هعماج  ترایز  رد  نِینِمْؤُْملا ،» ِلِقْعَم  َو   » اّما
هیلع نیـسح  هدش  دازآ  نم  دیوگ : یم  دوش و  یم  هدنهانپ  وا  هب  کلم  سرطف  .تسا  نامیا  لها  هاگهانپ  أجلم و  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هبّیط  هسمخ  ءامسا  هب  هک  یلسوت  هلیسوب  یلوا  كرت  نآ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  .متـسه  مالـسلا 

زا يرایسب  .تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  هب  ندش  هدنهانپ  نامه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  لسوت  دش و  هتفریذپ  شا  هبوت  درک ، ادیپ 
ءاملع و .دـندرک  یم  فرط  رب  ار  دوخ  تالکـشم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  ندـش  هدـنهانپ  اـب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءاـیبنا 

.دندش یم  هدنهانپ  مالسلا  هیلع  ترضح  هب  تالکشم  رد  زین  مالسا  ناگرزب 

دیـس جاح  ردـقلا  لیلج  دیـس  موحرم  .دوش  یم  هدـنهانپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  شتجاح  هب  ندیـسر  يارب   w یشعرم هللا  تیآ 
هللا تیآ  ترضح  راوگرزب  ملاع  زا  دومرف  لقن  دنشاب ، یم  ناهفصا  رصاعم  ياملع  زا  هک  یناهفصا  يا  هچنوخلاط  یمـشاه  لیعامـسا 

شوه و مک  رایـسب  یگبلط  لـئاوا  یناوج و  نارود  رد  نم  : » دـندوب هدوـمرف  هک   w یفجن یشعرم  نیدلا  باهـش  دیـس  جاح  یمظعلا 
مدوب نهذ  دنک 

257 ص :
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مه موس  مدناوخ و  یمن  زامن  یسکره  رس  تشپ  متشاد  ساوسو  مه  مود  مدرک و  یم  شومارف  دوز  متفرگ و  یم  دای  ار  سرد  رید  و 
نک راک  ورب  یناوخب  سرد  یناوت  یمن  هک  وت  تفگ : یم  متسه ، نهذ  دنک  شوه و  مک  هک  دید ، یم  ارم  تقو  ره  هک  دوب  یـصخش 

ثعاب زیچ  هس  نیا  درک  یم  تحاراـن  ارم  بیجع  هلئـسم  هس  نیا  دز ، یم  داـیز  هنعط  هشوگ و  داد و  یم  رازآ  ارم  شیاـه  فرح  اـب  و 
مهاوخب مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبع  ابا  اقآ  زا  ار  تالکشم  نیا  ّلح  البرک و  میایب  هک  متفرگ  میمصت  زور  کی  .دوب  مرطاخ  شجنر 

مّدج ردپ و  امش  متفگ  و  مالـسلا ،  هیلع  ءادهّـشلا  دّیـس  اقآ  مرح  نامز  نآ  تقو  راددیلک  تمدخ  متفر  تسار  کی  و  البرک ، مدمآ  ، 
زا ار  مجئاوح  منک و  تولخ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  اب  بشما  هکنیا  نآ  مراد و  وت  زا  یتجاح  کی  دـنا  هدوب  ءاملع  زا  یـسانش  یم  ار 

ياهرد مرح  ماّدخ  متفر و  مرح  رد  بش  نم  درک و  لوبق  راددیلک  .مریگب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبع  ابا  ءادهّشلا  دّیس  ترضح  اقآ 
ترضح هک  مدرک ، رکف  دوخ  اب  مدید  تولخ  مالسلا  هیلع  ترضح  اب  ار  دوخ  مدش و  دراو  مرح  هب  هک  یتقو  .دنتسب  ار  نحص  مرح و 

یلع ترضح  اقآ  هب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  هک  مدوب ، هدید  اه  باتکرد  دراد ، هقالع  رتشیب  یـسک  هچ  هب  مالـسلا  هیلع 
مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  مالـسلا و  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  ربق  نیبام  مدمآ  اذهل  هدوب ، دنمقالع  یلیخ  مالـسلا  هیلع  ربکا 
تمدخ متفر  دناوخ ، یم  نآرق  هتسشن و  مرح  رد  مردپ  موحرم  مدید  ناهگان  .مدش  زامن  عرضت و  اعد و  لسوت و  لوغـشم  متـسشن و 

ریگب اقآ  زا  یهاوخ  یم  هچره  دومرف : يوبا  موحرم  مدرک ، نایب  ار  دوخ  تجاح  مدومن و  یـسرپ  لاوحا  مدرک و  مالـس  يوبا  موحرم 
سدقم حیرض  يور  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  مدید  مدرک  هاگن  .دومن  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  ربق  هب  هراشا  و 

،(1) يا هویم  مالسلا  هیلع  ترضح  مدرک ، يدایز  هیرگ  لسوت و  مدومن و  تجاح  ضرع  اقآ  هب  حیرض و  دزن  مدمآ  هتسشن ،

ياه هتسدلگ زا  ناذا  يادص  هدش و  حبص  تسین و  یسک  مدید  تقو  کی  مدروخ ، ار  نآ  نم  تخادنا ، نم  يارب  حیرض  يالاب  زا  ار 
مه مدرم  داتـسیا  تعامج  ماما  ءاملع  زا  یکی  دندش ، عمج  مرح  هب  تعامج  زامن  تهج  مدرم  دـش ، زاب  مرح  برد  تسا ، دـنلب  مرح 
یم دز و  یم  نابز  مخز  نم  هب  هشیمه  هک  صخش  نآ  مدمآ ، نوریب  مرح  زا  زامن  زا  دعب  مدومن  ءادتقا  مداتسیا و  مه  نم  دنداتـسیا و 
رتهب یناوخب  سرد  امـش  رگا  هک  مدوب  رکف  رد  بشید  تفگ ، هحفاصم  مالـس و  زا  دعب  دیـسر  نم  هب  ات  مدید ، ار  نک  راک  ورب  تفگ 
دّیـس ترـضح  اقآ  هک  مدش  هّجوتم  دوش ، یم  طبـض  منهذ  رد  مناوخ ، یم  هچره  مدید  متـشادرب ، ار  باتک  هرجح  مدـمآ  دـعب  تسا ،

هّللادبع ابا  ءادهّشلا 

258 ص :
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.(1)« تسا هدومرف  تیانع  ار  مجئاوح  مامت  مالسلا  هیلع  نیسحلا 

هدرک لقن   w يدـنجریب رقاب  خیـش  ياقآ  موحرم  راکهنگ ، ياه  ناسنا  یتح  تسا ، ناگمه  هاـگهانپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يرآ 
هب رفن  ود  مدید  .دش  رحس  تقو  مدوب ، فرـشم  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  رهطم  مرح  رد  یبش  : » دومرف  w یئاهب خیـش  ردپ  هک  تسا 
زور نامه  رد  ار  شبحاص  هک  دنتفر ، يربق  رـس  يالاب  دوب ، اهنآ  تسد  هب  شتآ  زا  يریجنز  دـندمآ و  یبیجع  بیهم و  ياه  تروص 

هچ ار  وت  تخبدب  يا  دنتفگ : دـندراذگ و  شندرگ  هب  ار  نیـشتآ  ریجنز  نآ  دـندروآ و  نوریب  ربق  نآ  زا  ار  شعن  دـندوب ، هدرک  نفد 
مالسلا و هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  ربق  هب  درک  ور  دنربب ، نوریب  ار  وا  دنتـساوخ  يوش ، نفد  سدقم  نیمز  نیا  رد  هک  تسا  تیلباق 

مدید ناهگان  .ما  هدروآ  هانپوت  هب  متسه و  وت  نامهم  نم  اقآ  ینعی  ْکُْفیَض » اَنَا  َكِراوَِجب َو  ُتْرَجَتِْـسا  ّینِا  ِهّللاِْدبَع  ابَا  ای  : » درک ضرع 
« اِنب ُراجَتْسَی  ُهَّنِاَف  ُهُولُخ  ُهُولُخ  : » دندومرف دندرک و  ور  رفن  ود  نآ  هب  دندمآ و  نوریب  مالسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  اقآ  دش و  زاب  حیرض  رد 

.(2) دنتفر دنتشادرب و  شندرگ  زا  ار  نیشتآ  ریجنز  لغ و  سپ  هدروآ  هانپ  نم  هب  اریز  دینک ، شیاهر  ار  وا  ینعی 

.(3)« تسین یهابتشا  تسا  نیقی  هدیقع  نیا  رب  تسین  یهانپ  دصقم و  ارم  مالسلا  هیلع  نیسح  زج  هب 
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« ُّيِدْهَمْلا يِداَهْلا  ُّیِکَّزلا  ُّیِضَّرلا  ُّیِقَّتلا  ُّرَبْلا  ماماْلا  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  : » متشه یس و  زارف  - 38

(. يا هتفای  تیاده  هدننک ، تیاده  هزیکاپ ، هدیدنسپ ، يوقت ، اب  راکوکین ، یماما  وت  انامه  هک  مهد  یم  تداهش  )

رب یماما  ناونع  هب  ار  دوخ  ماما  هدرک و  راهظا  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ار  شتفرعم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رئاز  ترایز ، زا  زارف  نیا  رد 
ییوس ره  هب  دوخ  دنرادن ، یئاوشیپ  ماما و  هک  یناسک  لوا  هتسد  دنوش ، یم  میسقت  هتسد  هس  رب  مدرم  هک  ارچ  دیامن ، یم  یفرعم  ّقح 

ماما هک  یناسک  موس  هتسد  .رجاف  قساف و  ياوشیپ  اّما  دنراد ، یئاوشیپ  ماما و  هک  یناسک  مود  هتـسد  .دننک  یم  تکرح  دنهاوخب ، هک 
هیلع نیـسح  رئاز  .دنوش  یم  رـشحم  دراو  دوخ  ماما  اب  یهورگ  ره  تمایق  رد  دیامرف ، یم  دنوادخ  .تسا  لداع  حـلاص و  ناشربهر  و 

.دنک یم  نایب  نینچ  ار  موصعم  حلاص و  ماما  ياه  یگژیو  زا  یگژیو  شش  مالسلا 

َّنِإ : } دنک یم  یفرعم  نینچ  ار  راکوکین ) ياه  ناسنا  ) راربا نآرق  رد  دـنوادخ  دـشاب ، یم  يراکوکین  ِرب و  ّقح ، رب  ماما  یگژیو  نّیلوا 
ُهُّرَش َنَاک  اًمْوَی  َنُوفاَخی  ِرْذَّنلِاب َو  َنُوفُوی  اًریِْجفَت *  اَهنوُرِّجَُفی  ِهَّللا  ُداَبِع  اِهب  ُبَرْشَی  اًْنیَع  اًرُوفاَک *  اَهُجاَِزم  َنَاک  ٍسْأَک  نِم  َنُوبَرْـشَی  َراَْربَْألا 

اَّنِإ اًروُکُـش *  َال  ًءاَزَج َو  ْمکنِم  ُدـیُِرن  اـَل  ِهَّللا  ِهْجَِول  ْمکُمِعُْطن  اَّمنِإ  اًریِـسَأ *  اًـمِیتَی َو  اًنیِکْـسِم َو  ِهِّبُح  َیلَع  َماَـعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  اًریِطَتْـسُم * 
(1){ اًریِرَح ًهَّنَج َو  ْاوُربَص  اَِمب  مُهئَزَج  َو  اًروُرُس *  ًهَرْضَن َو  ْمُهئََّقل  ِمْوَْیلا َو  َِکلاَذ  َّرَش  ُهَّللا  ُمُهئَقَوَف  اًریِرَطْمَق *  اًسُوبَع  اًمْوَی  اَنِّبَّر  نِم  ُفاَخن 

یم نآ  زا  ادـخ  صاخ  ناگدـنب  هک  يا  همـشچ  زا  تسا ، هتخیمآ  یـشوخ  رطع  اـب  هک  دنـشون  یم  یماـج  زا  ناـبوخ  راربا و  نیقی  هب  »
تسا هدرتسگ  شباذع  ّرـش و  هک  يزور  زا  و  دننک ، یم  افو  دوخ  رذن  هب  اهنآ  دنزاس ! یم  يراج  ار  نآ  دنهاوخب  اج  ره  زا  و  دنـشون ،

ار امش  ام  دنیوگ : یم  و  دنهد ! یم  ریـسا »  » و میتی »  » و نیکـسم »  » هب دنراد ، زاین  هقالع و  نآ  هب  هکنیا  اب  ار  دوخ  ياذغ  و  دنـسرت ، یم 
سوبع و هک  يزور  نآ  رد  میفئاخ  نامراگدرورپ  زا  ام  میهاوخ ! یمن  امـش  زا  یـساپس  شاداپ و  چیه  و  مینک ، یم  ماعطا  ادخ  رطاخب 

هگن زور  نآ  ّرش  زا  ار  نانآ  دنوادخ  لمع  هدیقع و  نیا  رطاخب  تسا ! تخس 
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اهنآ هب  ار  یتشهب  ریرح  ياهـسابل  تشهب و  ناشربص ، ربارب  رد  و  دنرورـس ! يداش و  قرغ  هک  یلاح  رد  دریذپ  یم  ار  اهنآ  دراد و  یم 
یم ِّرب »  » ار عیـسو  ياهارحـص  تهج  نیمه  هب  و  تسا ، یگدرتسگ  تعـسو و  ینعم  هب  لصا  رد  ِّرب »  » عمج راربا » !«. » دـهد یم  شاداپ 

هعیش و .دوش  یم  قالطا  اهنآ  هب  هژاو  نیا  دراد ، هعماج  حطـس  رد  يا  درتسگ ه  جیاتن  ناشلامعا  راکوکین  دارفا  هک  اجنآ  زا  .دنیوگ و 
همداخ هضف  مالسلا و  هیلع  نیـسح  مالـسلا و  هیلع  نسح  h و  ارهز همطاف  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ار  قوف  تایآ  لوزن  نأـش  ینس 

.دنناد یم  اهنآ 

ناشتدایع هب  نارای  زا  یعمج  اب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندش  رامیب  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  : » دیوگ یم  سابع  نبا 
یلع يدرک ، یم  دوخ  نادنزرف  يافـش  يارب  يرذن  دوب ، بوخ  مالـسلا !  هیلع  نسحلا  وبا  يا  دنتفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  و  دـندمآ ،

یضعب قبط  .دنریگب  هزور  زور  هس  دنبای  افش  اهنآ  رگا  هک  دندرک ، رذن  دوب  اهنآ  همداخ  هک  هضف  مالسلا و  هیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع 
رد دـنتفای ، افـش  ود  ره  هک  تشذـگن  يزیچ  .میریگب  هزور  مینک  یم  رذـن  مه  ام  دـنتفگ  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  تایاور  زا 

، درک درآ  ار  نآ  موس  کی   h همطاف و  دومن ، ضرق  وج  نم  هس  مالـسلا  هیلع  یلع  دندوب ، یلاخ  تسد  ییاذغ  داوم  رظن  زا  هک  یلاح 
رب مالـس  ملـسو »  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِْتَیب  َلْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  : » تفگ دـمآ و  هناخ  رد  رب  یلئاس  راطفا  ماگنه  تخپ ، نان  و 
امش هب  دنوادخ  دیهدب ، نم  هب  ییاذغ  متسه ، نیملسم  نادنمتسم  زا  يدنمتـسم  ملـسو !  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  نادناخ  يا  امش 
بآ زج  بش  نآ  دنداد و  وا  هب  ار  دوخ  مهـس  و  دنتـشاد ، مدقم  دوخ  رب  ار  نیکـسم  یگمه  اهنآ  دـنک ، تمحرم  یتشهب  ياهاذـغ  زا 
هناخ رد  رب  یمیتی  وج ، نان  نامه  دندوب ، هدرک  هدامآ  ار  اذغ  هک  یتقو  راطفا  عقوم  دـنتفرگ و  هزور  نانچ  مه  ار  مّود  زور  .دندیـشونن 

رد .دـنتفرگ  هزور  زین  ار  دـعب  زور  دـندرک و  راطفا  بآ  اب  رگید  راـب  دـنداد ، وا  هب  ار  دوخ  ياذـغ  دـندرک و  راـثیا  زین  زور  نآ  دـمآ ،
هیلع یلع  دش  حبص  هک  یماگنه  دنداد ، وا  هب  ار  دوخ  ياذغ  مهس  زاب  دمآ ، هناخ  رد  رب  باتفآ  بورغ  ماگنه  هب  يریـسا  زور  نیموس 

هک یماگنه  دندمآ ، ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  دوب و  هتفرگ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  تسد  مالسلا 
یم امـش  رد  هک  ار  یلاح  نیا  دومرف ! دنزرل ! یم  یگنـسرگ  تدش  زا  دـید  درک ، هدـهاشم  ار  اهنآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

دومن هدهاشم  دـش ،  h همطاف هناـخ  دراو  هک  یماـگنه  درک ، تکرح  اـهنآ  اـب  تساـخرب و  سپـس  تسا ، نارگ  رایـسب  نم  يارب  منیب ،
هب شیاهمـشچ  و  هدـیبسچ ، تشپ  هب  وا  مکـش  یگنـسرگ  تدـش  زا  هک  یلاح  رد  تسا ، هداتـسیا  تداـبع  بارحم  رد   h ارهز همطاف 
هللا یلـص  دّمحم  يا  تفگ  تشگ و  لزان  لیئربج  ماگنه  نیمه  رد  .دـش  تحاران  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هتـسشن ، يدوگ 

، دناوخ وا  رب  ار  ناسنا  هروس  سپس  دیوگ ، یم  تینهت  وت  هب  ینادناخ  نینچ  اب  دنوادخ  ریگب ، ار  هروس  نیا  ملسو !  هلآ  هیلع و 
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.(1)« تشگ لزان  عقوم  نیا  رد  تسا ، هیآ  هدجیه  ًاعومجم  هک  مود  تسیب و  هیآ  ات  مجنپ  هیآ  زا  هک  دنا  هتفگ  یضعب 

 : مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يراکوکین  زا  هنومن  دنچ 

هنوگ نیا  هزیگنا  هچ  هب  دومرف : وا  هب  دهد ، یم  اذغ  یگس  هب  یناوج  دید  : » درک یم  روبع  یئاج  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يزور   1
هب لدـبم  نم  هودـنا  مغ و  ناویح  نیا  ندرک  دونـشخ  اب  مهاوخ  یم  متـسه ، نیگمغ  نم  درک : ضرع  وا  ینک ؟ یم  ینابرهم  گـس  هب 

هیلع نیـسح  ماما  .موش  ادـج  وا  زا  مهاوخ  یم  متـسه و  يدوهی  رفن  کـی  مـالغ  نم  هک  تساور  نیا  زا  نم  هودـنا  ددرگ ، يدونـشخ 
ار مالغ  اـت  داد ، يدوهی  هب  راـنید  تسیود  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دـندمآ ، دوب ، يدوهی  هک  وا  بحاـص  دزن  مـالغ  نآ  اـب  مالـسلا 

نیا مدیشخب و  امش  هب  يدمآ ، ام  هناخ  رد  هب  هک  امش  كرابم  مدق  رطاخب  ار  مالغ  نیا  تفگ : يدوهی  .دزاس  دازآ  هدرک و  يرادیرخ 
ناتسوب نآ  همه  درک و  دازآ  ار  مالغ  مدنامه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دشاب  ناتدوخ  لام  لوپ  نآ  مدیشخب و  مالغ  هب  زین  ار  ناتسوب 

هیرهم مدش و  ناملسم  نم  تفگ : دید  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  ار  يراوگرزب  نیا  يدوهی ، رسمه  هک  یتقو  دیشخب ، وا  هب  ار  لوپ  و 
.(2)« مدیشخب مرسمه  هب  ار  ما  هناخ  نیا  مدش و  ناملسم  زین  نم  تفگ : شرهوش  وا  لابند  هب  و  مدیشخب ، مرهوش  هب  ار  ما 

: دش يرتسب  رامیب و  دوب ، ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  باحـصا  زا  یکی  دیز  نب  هماسا  هدنامرد ، ضرق  نتفرگ  هدـهع  رب   2
هب رما ، نیا  زا  عالطا  ضحم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  داتفا ، گرم  رتسب  هب  دش و  رامیب  تخـس  دیز  نب  هماسا  هک  یتقو  »

.نم هدهع  هب  وت  ضرق  يادا  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  .دید  كانهودـنا  رایـسب  يرامیب  رتسب  رد  ار  وا  تفاتـش و  وا  تدایع 
شیپ هک  شاب  هتشاد  نیقی  دومرف : مالسلا  هیلع  ترـضح  .مریمب  دوخ  يراکهدب  نید و  تخادرپ  زا  لبق  مسرت  یم  درک : ضرع  هماسا 
مامت هماسا ، گرم  زا  لبق  هدرک و  افو  دوخ  دـهع  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  سپ  .مزادرپ  یم  ار  تیراکهدـب  ضرق و  وت  گرم  زا 

.(3)« تخادرپ ار  وا  ضرق 

نشور مولعم و  ام  يارب  شنتفرگ ، ماجنا  یفخم  رطاخب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياه  یکین زا  يرایسب 
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ياه یکین  هک  دوش ، یم  هدیمهف  یبوخ  هب  دوب ، هدنام  ياج  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياه  هناش تشپ  رد  هک  يراثآ  زا  اّما  .تسین 
نارضاح دش ، نایرع  شندب  دیسر و  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یتقو  .تسا  هدوب  دایز  رایـسب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

اَذَه : » دندومرف تسیچ ؟ زا  اه  شارخ  نیا  دندیسرپ ، مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  دندید ، يا  هنهک  ياه  شارخ  وا  ياه  هناش تشپ  رد 
، تسا ماعط  ياه  نابنا  لمح  رثا  رب  اه  شارخ  نیا   ) (1)« ِنیِکاَسَْملا یَماَتَْیلا َو  ِلِماَرَْألا َو  َلِزاَنَم  َیلِإ  ِهِرْهَظ  یَلَع  َباَرِْجلا  ُلُْقنَی  َناَک  اَّمِم 

(. درب یم  ناتسد  یهت  نامیتی و  نانز ، هویب  ياه  هناخ  هب  تفرگ و  یم  اه  هناش تشپ  رب  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هک 

تنایـص و ظفح و  ياـنعم  هب  هک  تسا ، یقو »  » هداـم زا  يوقت »  » .دـشاب یم  ندوب ، راـکزیهرپ  يوقت و  اـب  ّقحرب ، ماـما  یگژیو  نیمود 
ظفح تروص  هب  ار  هملک  نیا  یـسراف ، ياه  همجرت  رد  هک  هدشن  هدید  نونک  ات  یلو  تسا ، ظافتحا  ءاقتا ،»  » يانعم تسا ، يرادهگن 
هملک ای  و  يوقت »  » هملک دوخ  لثم  دوش ، لامعتـسا  یمـسا  تروص  هب  هملک  رگا  یـسراف  ياه  همجرت  رد  دننک ، همجرت  يرادـهگن  و 

ناراکزیهرپ و يارب  تسا ، تیادـه  دوش ، یم  هتفگ   (2){ َنیقَّتُْمِلل ًيدُـه   } همجرت رد  ًالثم  .دوش  یم  همجرت  يراـکزیهرپ  هب  نیقّتم » »
.دوش یم  همجرت  سرت  فوخ و  يانعم  هب  دوش ، رکذ  شقلعتم  دـشاب و  رما  لـعف  رگا  ًاـصوصخ  دوش ، لامعتـسا  یلعف  تروص  هب  رگا 

زیهرپ و ای  سرت  اوقت ، يانعم  هک  هدشن  یعدم  یـسک  هتبلا  .دیـسرتب  ادـخ  زا  دوش  یم  هتفگ  َراَّنلا » اوُقَّتا   » و َهَّللا » اوُقَّتا   » همجرت رد  ًالثم 
ظفح تنایـص و  ًابلاغ  نینچمه  تسا و  نآ  زا  زیهرپ  كرت و  يزیچ ، زا  دوخ  تنایـص  همزال  هدـش ، هدـید  نوچ  هکلب  تسا ، باـنتجا 

رد زیهرپ و  ياـنعم  هب  دراوم  یـضعب  رد  ًازاـجم  هداـم  نیا  هک  هدـش  روصت  نینچ  روما ، نآ  زا  سرت  اـب  تسا  مزـالم  يروما ، زا  سفن 
.تسا هدش  لامعتسا  سرت  فوخ و  يانعم  هب  رگید  دراوم  یضعب 

بجوم رگید  فرط  زا  اّما  دوش ، لامعتـسا  فوخ  يانعم  هب  ای  زیهرپ و  يانعم  هب  ًازاجم  هملک  نیا  هک  تسین ، راک  رد  یعنام  چیه  هتبلا 
هک تسه  یلیلد  هچ  تسا ، هدش  دـصق  زیهرپ  ای  سرت  ًالثم  يزاجم  يانعم  کی  هملک  نیا  زا  هک  دـنک ، دـییأت  هک  تسین ، مه  یلیلد  و 

هنوگ نیا  يانعم  هکلب  دیسرتب ، شتآ  زا  هک  تسا  نیا  َراَّنلا » اوُقَّتا   » يانعم و  دیسرتب ، ادخ  زا  هک  تسا ، نیا  َهَّللا » اوُقَّتا   » يانعم مییوگب 
تالمج
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، يوقت هملک  حیحـص  همجرت  نیاربانب  .دیرادب  ظوفحم  یهلا  رفیک  زا  ار  دوخ  ای  دینک و  ظفح  شتآ  دـنزگ  زا  ار  دوخ  هک  تسا ، نیا 
.(1) نارادهگندوخ ینعی  نیّقتم  تسا و  سفن  طبض  نامه  تسا ، يرادهگن » دوخ  »

یّمـسی ّمث  هقیقحت ، اذه  فاخی ، امم  ٍهَیاَقِو  یف  سفّنلا  لعج  يَْوقَّتلا  .هّرـضی و  هیِذُؤی و  اّمم  یَـشلا ِء  ُظفِح  ُهَیاَقِولا : : » دـیوگ یم  بغار 
عرّشلا فراعت  یف  يَْوقَّتلا  راص  و  هاضتقمب ، یضتقملا  هیضتقمب و  یشلا ء  یضتقم  هیمـست  بسح  ًافوخ  يَْوقَّتلا  و  يًْوقَت ، هرات  فوخلا 

(2)« روظحملا كرتب  کلذ  و  مثؤی ، اّمع  سفّنلا  ظفح 

قیقحت دور ، یم  میب  هچنآ  زا  نداد  هیاقو  رد  ار  سفن  ینعی  يوقت »  » .دناسر و یم  ررض  نایز و  هک  تسا  يزیچ  نتشادهگن  هیاقو :» )»
يوقت و ياج  هب  فوخ  ینعی  ّببـسم  دروم  رد  ببـس  ظفل  لامعتـسا  ببـس  دروم  رد  ببـسم  ظفل  لامعتـسا  یهاـگ  اـّما  تسا  بلطم 
هب دـناشک ، یم  هاـنگ  هب  ار  ناـسنا  هچنآ  زا  سفن  يرادـهگن  ینعی  عرـش  فرع  رد  يوقت  .ددرگ  یم  لامعتـسا  فوخ  ياـج  هب  يوقت 

اُونَمآ َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : } تسا هدومرف  شرافـس  يوقت  تقیقح  هب  دوخ  باتک  رد  دنوادخ  دـنک .) كرت  ار  تامرحم  تاعونمم و  هکنیا 
(3){ ِِهتاُقت َّقَح  َهَّللا  اوُقَّتا 

!«. دیزیهرپب ادخ  زا  تسا ، يراکزیهرپ  اوقت و  ّقح  هک  هنوگ  نآ  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »

: دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تسا ، رادروخرب  نآ  تاـجرد  نیرتـالاب  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا ، یتاـجرد  ياراد  يوقت 
َوُه ِهَّللا َو  َنِم  يَْوقَت  ِّصاَْخلا َو  ِّصاَخ  يَْوقَت  َوُه  ِهَْهبُّشلا َو  ِنَع  اًلْـضَف  ِلاَلَْحلا  ُكْرَت  َوُه  ِهَّللا َو  ِیف  ِهَّللاـِب  يَْوقَت  ٍهُجْوَأ  ِهَثاََـلث  یَلَع  يَْوقَّتلا  »

(4)« ِّماَْعلا يَْوقَت  َوُه  ِماَرَْحلا َو  ُكْرَت  َوُه  ِباَقِْعلا َو  ِراَّنلا َو  ِفْوَخ  ْنِم  يَْوقَت  ِّصاَْخلا َو  يَْوقَت  َوُه  ٍماَرَح َو  ْنَع  اًلْضَف  ِتاَُهبُّشلا  ُكْرَت 

درادرب و ههبش  زا  تسد  ناسنا  هکنیا  هب  دسر  هچ  تسا  لالح  كرت  نآ  ادخ و  هار  رد  ادخ و  رطاخب  يوقت  تسا ، مسق  هس  رب  يوقت  )
.(5) دنیوگ صاخلا  صاخ  ای  ناگژیو  ياوقت  ار  نیا 

تاهبش زا  يراددوخ  نآ  دنوادخ و  زا  يوقت  مود 

264 ص :

ص47. نیقتم ، هبطخ  حرش  - . 1
ص881. نآرقلا ، تادرفم  - . 2

.102 نارمع ، لآ  - . 3
ص295. ج67 ، راونألاراحب ، - . 4

رگ دـشابن ، ادـخ  اب  هطبار  رد  هک  يزیچ  ره  زا  تسادـخ ، تسه  هچ  ره  تسین  راک  رد  رگید  يدوخ  ینعی  ندیـسر  ءانف  ماقم  هب  - . 5
.دنک یم  بانتجا  تسا ، كان  هبش  ای  مارح  هچ 

نیعبرا ترایز  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 330زکرم  هحفص 291 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14216/AKS BARNAMEH/#content_note_264_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14216/AKS BARNAMEH/#content_note_264_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14216/AKS BARNAMEH/#content_note_264_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14216/AKS BARNAMEH/#content_note_264_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14216/AKS BARNAMEH/#content_note_264_5
http://www.ghaemiyeh.com


مارح زا  يراددوخ  نآ  هک  باقع  خزود و  سرت  زا  يوقت  موس  دـنیوگ ، صاخ  يوقت  ار  نیا  مارح ، زا  يرود  هب  دـسر  هچ  دـشاب  یم 
(1){ ْمُکاْقتَأ ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  : } دیامرف یم  نآرق  دنیوگ .) یناگمه  ماع و  يوقت  ار  نآ  تسا و 

هب هّجوت  اب  تسادخ و  دزن  مدرم  نیرتزیزع  مالـسلا  هیلع  ماما  قوف  هیآ  قبط  و  تسامـش » نیرتاوقت  اب  دنوادخ  دزن  امـش  نیرت  یمارگ  »
هیلع ماما  هک  دـنک  یم  اضتقا  يربهر  نیاربانب  دـشاب ، مدرم  نیرتاوقت  اب  دـیاب  تسادـخ ، قلخ  ياوشیپ  ربهر و  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا 
هیلع ماما  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  تسا ، هدـمآ  تراـیز  رد  هک  ُّیِقَّتلا »  » هملک زا  .دـشاب و  رادروخرب  صاـخلا  صاـخ  ياوقت  زا  مالـسلا 
یم هبـشم  تفـص  نازوا  زا  لیعف  تسا و  لیِعَف  نزو  رب  یقت »  » هک ارچ  .دـندوب  دـنم  هرهب  صاخلا  صاخ  ياوقت  نیا  زا  هشیمه  مالـسلا 

ترایز رد  .دـندوبن  ادـج  یهلا  ياوقت  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  يا  هظحل  نیارباـنب  .دراد  ماود  توبث و  رب  تلـالد  هبـشم  تفـص  و  دـشاب ،
هک ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  همئا  امـش  رب  مالـس  « ) یَقُّتلا ِماَلْعَأ  یَجُّدلا َو  ِحِیباَصَم  يَدُْـهلا َو  ِهَِّمئَأ  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » میناوخ یم  هعماج 

رگا دنزومآ و  یم  امـش  زا  ار  يراد  اوقت  مدرم ، ینعی  دیتسه .) يوقت  نارادمچرپ  رات و  ياه  بش ياه  غارچ  ادخ و  قلخ  رگ  تیاده 
.دندیسر یمن  زگره  یهلا  ياوقت  هب  دیدوبن  امش 

یسک نآ  هب  یضر »  » .تسا شزرا  رپ  الاب و  رایسب  یماقم  هدیدنسپ ، ینعی  یـضرلا »  » .دشاب یم  یـضرلا »  » ّقح رب  ماما  یگژیو  نیموس 
ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنا  یمامت  .دشاب  ّقح  ياضر  قباطم  و  دشاب ، یئادخ  شتانکس  تاکرح و  لامعا و  مامت  هک  دنیوگ  یم 
يارب هک  تسا ، هدمآ  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  تالاح  رد   » .دندرک یم  شالت  نآ  هب  ندیـسر  يارب  دندوب و  ّقح  ياضر  لابند  هب 

نیا رد  یحو  یسانشادخ و  هرابرد  يا  هزات  قیاقح  ات  دورب ، روط  هوک  هب  لیئارسا  ینب  زا  یهورگ  اب  دش  رومأم  تاروت  ماکحا  نتفرگ 
هیلع یـسوم  ترـضح  لد  رد  یحو  گنهآ  ندینـش  راگدرورپ و  اب  تاجانم  قوش  هک  اـجنآ  زا  یلو  .ددرگ  راکـشآ  اـهنآ  يارب  رفس 

شومارف هار  نیا  رد  ار  تحارتسا  ندیماشآ و  ندروخ و  یّتح  زیچ  همه  و  تخانش ، یمن  اپ  زا  رـس  هک  نانچنآ  دوب ، رو  هلعـش  مالـسلا 
يا دـش : لزان  وا  رب  یحو  اجنیا  رد  .دیـسر  راگدرورپ  هاـگداعیم  هب  اـهنت  نارگید  زا  لـبق  و  دومیپ ، ار  هار  نیا  تعرـس  اـب  دوب ، هدرک 

مالـسلا هیلع  یـسوم  ترـضح  ینک ؟ هلجع  هار  نیا  رد  ییایب و  اجنیا  هب  تموق  زا  شیپ  هک  دش  ببـس  زیچ  هچ  مالـسلا !  هیلع  یـسوم 
نم زا  ات  مدرک  باتش  وت  یحو  رضحم  هاگداعیم و  هب  ندیسر  يارب  نم  دنتسه و  نم  لابند  هب  اهنآ  اراگدرورپ ! درک : ضرع  هلصافالب 
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.(1)« يوش دونشخ 

، دشاب نانچ  نینچ و  شخبب و  رـسپ  ای  رتخد  نم  هب  ایادـخ  تفگن : یلو  درک  اضاقت  دـنزرف  دـنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  ایرکز  ترـضح 
(2){ ایِضَر ِّبَر  ُْهلَعْجا  َو  : } تشاد هضرع  هکلب 

.تسا ّمهم  رایـسب  يرما  نیا  هک  ارچ  دریگ ، رارق  وت  تیاضر  دروم  هک  مهاوخ  یم  يدـنزرف  ینعی  هد .»! رارق  تتیاـضر  دروم  ار  وا  «و 
ْنَم ِساَّنلا  َنِم  َو  : } دنوش لئان  ماقم  نیا  هب  ات  دـنهد ، یم  ار  دوخ  یتسه  مامت  اه  ناسنا  یـضعب  دـیامرف ، یم  دوخ  باتک  رد  دـنوادخ 

(3){ ِدابِْعلِاب ٌفُؤَر  ُهَّللا  ِهَّللا َو  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يرْشَی 

هیلع نیـسح  ماما  تسا .» نابرهم  ناگدنب  هب  تبـسن  دـنوادخ  دنـشورف و  یم  ادـخ  يدونـشخ  رطاخب  ار  دوخ  ناج  مدرم ، زا  یـضعب  » 
ربق دزن  .دنوش  البرک  مزاع  هکنیا  زا  لبق  .دنتـشادن  رب  دنوادخ  ياضر  نودـب  یمدـق  هظحل ، نیرخآ  ات  ناشفیرـش  رمع  لوا  زا  مالـسلا 

: دنتشاد هضرع  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دندش ، غراف  زامن  زا  نوچ  دندرازگ و  زامن  تعکر  ود  دندمآ و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
ُهَرْکَأ َفُوْرعَْملا َو  ُّبُِحا  یِّنِإ  َو  َّمُهّللَا ! َتِْملَع ، ْدَـق  ام  ِْرمَالا  َنِم  ِینَرَـضَح  ْدَـق  دَّمَُحم َو  ِْتِنب  ُْنبا  اَنَأ  دَّمَُحم َو  َکِِّیبَن  ُْربَق  اذـه  َّنِإ  َّمُهّللَا ! »

َِکلوُسَِرل ًیـضِر و  َکـَل  َوُه  اـم  اذـه  يْرمَأ  ْنِم  َتْرَتْخا  اَـم  ِهیف  ْنَم  ِْربَْقلا َو  اَذـه  ِّقَِحب  ِمارْکِـالا  ِلـالَْجلاَذ َو  اـی  َکـُلَأْسَأ  اـَنَا  َو  َرَْکنُْملا ،
(4)« ًیضِر

وت ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  نم  دشاب و  یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  وت ، ربمایپ  ربق  نیا  اراگدرورپ ! )
اب يادـخ  يا  .مناد  یم  تشز  ار  تشز  رما  مراد و  تسود  ار  شوخ  راک  نم  اراگدرورپ ! .یهاـگآ  ًـالماک  نم  عاـضوا  زا  وت  .متـسه 
وت ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  وت و  ياضر  هک  ار  هچنآ  مهد ، یم  مسق  نآ  بحاص  ربق و  نیا  قح  هب  ار  وت  راوگرزب ! هوکش و 

یناسک بیـصن  هک  تسا ، راگدرورپ  يدونـشخ  تّذل ، نیرت  میظع  ماقم و  نیرتالاب  تشهب  رد  یئامن .) ردقم  نم  يارب  تسا ، نآ  رد 
َنینِمْؤُْملا َو ُهَّللا  َدَعَو  : } تسا هداد  نینمؤم  هب  دنوادخ  هک  تسا ، يا  هدعو  نیا  دنا ، هدرک  بسک  ار  ادخ  ياضر  ایند  رد  هک  دوش  یم 

ُزْوَْفلا َوُه  َکـِلذ  ُرَبْکَأ  ِهَّللا  َنِم  ٌناوْضِر  ٍنْدَـع َو  ِتاَّنَج  یف  ًهَبِّیَط  َنِکاـسَم  اـهیف َو  َنیدـِلاخ  ُراـْهنَْألا  اَِـهتْحَت  ْنِم  يرْجَت  ٍتاَّنَج  ِتاـنِمْؤُْملا 
(5){ ُمیظَْعلا
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دنهاوخ نآ  رد  هنادواج  تسا  يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  هداد  هدعو  تشهب  زا  ییاهغاب  نامیا ، اب  نانز  نادرم و  هب  دـنوادخ  »
تسا و رترب  اهنیا  همه  زا  ادـخ ، ياضر  يدونـشخ و  هتخاس و  اهنآ  بیـصن  نادواج  ياه  تشهب رد  يا  هزیکاـپ  ياـه  نکـسم  دـنام و 

!«. تسا نیمه  گرزب ، يزوریپ 

هـضرع دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  دـندید ، هک  ییاه  غاد  بئاصم و  یمامت  دوجو  اب  ناشرمع  هظحل  نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
 * ُهَّنئَمْطُْملا ُسْفَّنلا  اَهتَّیَأَی  : } دـیامرف یم  شناوریپ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ّقح  رد  دـنوادخ  اذـل  کئاضقب .» ًاـضر  یهلا  ، » دنتـشاد

،(2) هتفرگ مارآ  ناج  يا   » (1){ ِیتَّنَج ِیلُخْدا  َو  يِداَبِع *  ِیف  ِیلُخْداَف  ًهَّیِضْرَّم *  ًهَیِضاَر  ِکِّبَر  َیلِإ  یِعِجْرا 

رد يآرد و  نم  ناگدـنب  نایم  رد  سپ  .تسا  دونـشخ  وت  زا  وا  دونـشخ و  وا  زا  وت  هک  یلاح  رد  درگزاب  شیوخ  راـگدرورپ  يوس  هب 
هار رد  ار  دوخ  ناج  دـیدرک ، لذـب  امـش  « ) ِِهتاَـضْرَم ِیف  ْمُکَـسُْفنَأ  ُْمْتلَذـَب  َو  : » میناوخ یم  هعماـج  تراـیز  رد  وش .» لـخاد  نم  تشهب 

هچنآ هب  ارم  و  « ) ًاِعناَق ًایِـضاَر  َکِمْـسِِقب  ِینَلَعْجَت  َو  : » دهاوخ یم  دنوادخ  زا  لیمک  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ادخ .) ياضر 
(. زاس معناق  یضار و  يا ، هدرک  تمسق  میارب 

.تسا هدمآ  یکاپ  ینعم  هب  مه  ومن و  دشر و  ینعم  هب  مه  تسا ، تاکز »  » زا یکز »  » .دشاب یم  یّکز »  » قحرب ماما  یگژیو  نیمراهچ 
زا مالسلا  هیلع  ماما  تسا ، هدرک  هدارا  دنوادخ  هک  ارچ  یحور ، رظن  زا  مه  مسج و  رظن  زا  مه  تسا ، هزیکاپ )  ) یّکز مالسلا  هیلع  ماما 

ْمُکَرِّهَُطی ِْتیَْبلا َو  َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُری  اـمَّنِإ  : } دـیامرف یم  میرک  نآرق  رد  هچناـنچ  دـشاب ، اّربم  یگدولآ  هنوگره 
(3){ ًاریهْطَت

ماما دزاس .» كاپ  ار  امش  اًلماک  دنک و  رود  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تیب  لها  امـش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخ  یم  طقف  دنوادخ  »
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دَّمَُحم  ِهِِّیبَن  یلَع  لجوّزع  ُهّللا  َلَْزنَأ  َنیذَّلا  ِهَراهَّطلا  ِْتَیب  ُلْهَأ  ّانِإ  َو  : » دومرف مکح  نب  ناورم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح 

(4) {« ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  : } لاقف ملسو 

هّیکزت تلزنم  ماقم و  دومرف .) لزان  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رب  ار  ریهطت  هیآ  لجّوزع  يادخ  هک  میتراهط  نامدود  ام  )
مّهم ردق  نآ 
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ره هک   » (1){ اهاَّسَد ْنَم  َباخ  ْدَق  َو  اهاَّکَز *  ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  : } دیامرف یم  دـنگوس  هدزای  زا  دـعب  سمـش  هروس  رد  دـنوادخ  هک  تسا ،
دیمون و هتخاس ، هدولآ  هانگ  تیـصعم و  اب  ار  شیوخ  سفن  هک  سک  نآ  هدـش و  راگتـسر  هدرک ، هّیکزت  كاپ و  ار  دوخ  سفن  سک 

ماما دـنک ، یم  یـسک  اـی  يزیچ  توبث  رب  تلـالد  نزو  نیا  تسا و  لـیِعَف »  » نزو رب  یّکز »  » هکنیا هب  هّجوت  اـب  تسا .»! هتـشگ  مورحم 
لئاذر اـیر و  كرـش و  هنوـگره  زا  تسا ، رّهطم  كاـپ و  مالـسلا  هیلع  ماـما  نوـچ  .دـندوب  رادروـخرب  گرزب  تمعن  نـیا  زا  هـشیمه 

ًابیِط ْمُِکتَیَالَو  ْنِم  ِِهب  اَنَّصَخ  اَم  َو  : » میناوخ یم  هعماج  ترایز  رد  هچنانچ  دنک ، كاپ  اه  یگدولآ  زا  ار  نارگید  دناوت  یم  اذل  یقالخا ،
ناج یکاپ  رطاخب  ام و  تقلخ  یکاپ  یئوکین و  رطاخب  دـینادرگ ، ام  صوصخم  ار  امـش  ِتیالو  « ) اََنل ًهَیِکْزَت  اَنِـسُْفنَِأل َو  ًهَراَهَط  اَنِْقلَِخل َو 

.دنک كاپ  یگدولآ  هنوگره  زا  ار  ام  دناوت  یم  هک  تسا ، كاپ  دوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیاربانب  ام .) بیذهت  هّیکزت و  ام و 

َهَّللا َّنِإ  َو  : } دیامرف یم  هچنانچ  تسادخ ، راک  ندرک ، تیاده  .دـشاب  یم  هدـننک ،» تیادـه   » و يداه » ، » قح رب  ماما  یگژیو  نیمجنپ 
«. دنک یم  تیاده  میقتسم  طارص  يوسب  دندروآ ، نامیا  هک  ار  یناسک  دنوادخ  ًاققحم  و   » (2){ ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  اُونَمآ  َنیذَّلا  ِداَهل 

(3){ يدُْهَلل اْنیَلَع  َّنِإ  : } دیامرف یم  رگید  ییاج  رد  و 

مهیلع راهطا  همئا  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هب  ار  تیرومأم  نیا  دنوادخ  سپـس  تسام .» رب  ندرک  تیاده  نیقی  هب  »
(4){ ینَعَبَّتا ِنَم  اَنَأ َو  ٍهَریَصب  یلَع  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعْدَأ  یلیبَس  ِهِذه  ُْلق  : } تسا هدرپس  ناشناوریپ  مالسلا و 

َو : } دـیامرف یم  زین  و  مینک .» یم  توعد  ادـخ  يوـس  هب  ار  مدرم  همه  لـماک ، تریـصب  اـب  و  مناوریپ ، نم و  تسا  نم  هار  نیا  وـگب : »
نـشور مولعم و  دـننک .» یم  تیادـه  ار  مدرم  ام ، ناـمرف  هب  هک  میداد  رارق  یناـیاوشیپ  ار  ناـنآ  و   » (5){ انِْرمَِأب َنوُدـْهَی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج 

ادـخ يوس  هب  ار  مدرم  لماک  تریـصب  اب  هک  دنـشاب ، یم  مالـسلا  هیلع  راهطا  همئا  هیآ ، ود  نیا  لمکا  متا و  قادـصم  هک  تسا ، تسا 
.دنتشادن یساره  یسک  چیه  زا  هار  نیا  رد  دندرک و  یم  توعد 
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، تسا هدمآ  البرک  خیرات  رد  دندرکن ، یهاتوک  فقوت و  مدرم  تیاده  رد  يا  هظحل  ناشفیرش  رمع  لوط  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
هیلع ماما  دنداد ، رارق  دوخ  هرصاحم  هقلح  رد  و  دندرک ، هطاحا  وس  ره  زا  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  نانمشد ، یتقو  اروشاع  زور  رد  هک 

ات دندرک ، یم  وهایه  دنتفریذپن و  اّما  دننک ، توکس  تساوخ  نانآ  زا  هاگنآ  .دیسر  اهنآ  هب  ات  دمآ ، نوریب  دوخ  نارای  نایم  زا  مالسلا 
ْنَمَف ِداَشَّرلا  ِلِیبَس  َیلِإ  ْمُکوُعْدَأ  اَـمَّنِإ  ِیلْوَق َو  اوُعَمْـسَتَف  ََّیلِإ  اُوتِْـصُنت  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  اَـم  ْمُکَْلیَو  : » دومرف اـهنآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  نیا 

ِماَرَْحلا َنِم  ْمُُکنوُُطب  ْتَِئُلم  ْدَقَف  ِیلْوَق  ٍعِمَتْسُم  ُْریَغ  يِْرمَِأل  ٍصاَع  ْمُکُّلُک  َنیِکَلْهُْملا َو  َنِم  َناَک  ِیناَصَع  ْنَم  َنیِدَشْرُْملا َو  َنِم  َناَک  ِینَعاَطَأ 
(1)« َنوُعَمْسَت َال  َنُوتِْصُنت َأ  َال  ْمُکَْلیَو َأ  ْمُِکبُوُلق  یَلَع  َِعبُط  َو 

یم توعد  تیاده  هار  هب  ار  امش  نم  هک  تسین  نیا  زج  دینک ؟ شوگ  ارم  نخس  دیوش و  تکاس  هک  دراد  یعنام  هچ  امش ! رب  ياو  )
ارم رما  ًامومع  امـش  .دش  دهاوخ  رفاک  كاله و  دـیامن  ینامرفان  هک  یـسک  دوش و  یم  تیادـه  دـنک  تعاطا  نم  زا  هک  یـسک  منک ،
هدش هدز  تواسق  رهم  امش  ياه  بلق  هب  هدش و  رپ  مارح  زا  امش  ياه  مکـش  اریز  .دیهد  یمن نم  نخـس  هب  شوگ  دینک ، یمن  تعاطا 

ِءاَّلِدَْألا ِهَّللا َو  َیلِإ  ِهاَعُّدلا  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » میناوخ یم  هعماج  ترایز  رد  دیونش .)؟ یمن  ایآ  دیوش ؟! یمن  تکاس  ایآ  امش ! رب  ياو  تسا :
يداه و نانمـشد  يارب  یّتح  ادـخ .) ياضر  هار  رد  مدرم  ناـیامنهار  ادـخ و  يوس  هب  ناگدـننک  توعد  رب  مالـس  « ) ِهَّللا ِهاَـضْرَم  یَلَع 

ْمُهَف اِنتایِآب  ُنِمُْؤی  ْنَم  َّالِإ  ُعِمُْـست  ْنِإ  ْمِِهَتلالَـض  ْنَع  ِیْمُْعلا  ِداِهب  َْتنَأ  ام  َو  : } هفیرـش هیآ  ياضتقم  هب  هنافـسأتم  یلو  دندوب ، رگ  تیاده 
هب هک  ار  یناـسک  اـهنت  .ینک  تیادـه  تـسار  هارب  یهارمگ  تلالـض و  زا  ار  لد  روـک  مدرم  یناوـت  یمن  زگره  وـت  و   » (2){ َنوُِملْسُم
هیآ و  یناسرب .» اهنآ  شوگ  هب  ار  ادـخ  تایآ  ینک و  تیادـه  یناوت  یم  دـنا  هدروآ  دورف  میلـست  رـس  دـنروآ و  یم  نامیا  اـم  تاـیآ 

( اطخ هار  زا   ) دنتـسه و انیبان  لال و  رک و  قیاقح ) ندید  نتفگ و  ندینـش و  زا   ) نانآ  » (3){ َنوُعِجْرَی ْمُهَف ال  ٌیْمُع  ٌمُْکب  ٌّمُص  : } هفیرش
ناسنا میظع ، رایـسب  تسا  یماقم  تیادـه  ماقم  .تشاذـگن  رثا  اهنآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیادـه  مالک و  دـندرگ ،» یمن  زاب 

رادروخرب یماقم  نینچ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  دـشاب و  هدیـسر  هدـش ) تیادـه   ) يدـهَم ماقم  هب  لوا  هک  دـشاب ، يداه  دـناوت  یم  یتقو 
.دوب یلمع  مه  ینابز و  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرگتیاده  دندوب و 

، دندرک نارابمب  ار  مادص  خاک  یتقو  قارع  ناریا و  گنج  نامز  رد  .تسا  رگ  تیاده  مه  تداهش ، زا  دعب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
الط هزاغم  سرت  تدش  زا  تشاد ، تنوکس  دادغب  رد  هک  يدوهی  راد  هزاغم  کی 
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يدوهی صخش  نآ  .دوبن  شیاه  لوپ  تارهاوج و  الط و  زا  يربخ  دمآ ، هزاغم  هب  هک  دعب  زور  ود  یلو  درک ، لیطعت  ار  دوخ  یشورف 
يدایز هیرگ  یتحاران  طرف  زا  بش  کی  میدرب ، یم  رـس  هب  هودنا  یتحاران و  رد  منادـنزرف  مرـسمه و  نم و  يزور  دـنچ  دـیوگ : یم 

مورب و مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رهطم  دقرم  ترایز  هب  هک  دمآ  مرطاخب  ایؤر  ملاع  رد  مدـیباوخ ، دولآ  کشا  ياه  مشچ  اب  و  مدرک ،
ترایز هب  میدش و  البرک  مزاع  و  مدرک ، حرطم  مرسمه  اب  ار  هیضق  يرادیب  زا  سپ  دروآ ، مهاوخ  تسد  هب  ار  میاه  هرقن  تالآالط و 

دوخ یمیدق  ناتسود  زا  یکی  غارس  هب  رهش  نآ  رد  تماقا  نمض  رد  میدش ، فرـشم  فجن  هب  دعب  میتفر و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هزاغم دراو  یشوپ  کیـش  نز  درم و  کی  هک  منک ، یظفاحادخ  موش و  جراخ  وا  دزن  زا  متـساوخ  متـسشن ، وا  هزاغم  رد  یتعاس  متفر ،

یتقو مدش ، هلماعم  دراو  نم  تشادن ، دـیرخ  دـصق  متـسود  نوچ  ّیلو  دوش ، يرادـیرخ  اهنآ  زا  الط  يرادـقم  ات  دنتـساوخ  دـندش و 
نم و دـعب  دـندرک ، رارف  اهنآ  منک ، ربخ  ار  سیلپ  هک  متـساوخ  داتفا ، مدوخ  ياهالط  هب  ممـشچ  دـندرک ، زاـب  ار  یگرزب  هبعج  برد 

.(1) میدش ناملسم  منادنزرف  رسمه و 

.تسا رگتیاده  مه  تداهش  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرآ 

، تسا هدش  تیاده  دوخ  تسا ، يدهَم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دشاب  یم  هدش » تیاده   » و يدـهَم » ، » قحرب ماما  یگژیو  نیمـشش 
یهلا برق  هب  هدرک و  یط  ار  لماکت  هار  هدش و  تیاده  دوخ  دـیاب  لوا  دـشاب ، هدـننک  تیادـه  يداه و  دـهاوخب  هک  یناسنا  هک  ارچ 

رد ار  نارگید  دناوت ، یم  هنوگچ  هتفرگن  رارق  میقتسم  طارص  رد  دوخ  هک  یناسنا  دشاب ، هتفرگ  رارق  میقتـسم  طارـص  رد  هدش و  لئان 
دزن مدرم ، تیادـه  هک  ارچ  .تسا  تیادـه  ّتیمها  رطاـخب  تسا ، هدـش  مدـقم  يدـهم »  » رب يداـه »  » رگا .دـهد  رارق  میقتـسم  طارص 

نآرق رد  دنوادخ  يدهم .»  » دعب دشاب ، يداه »  » دیاب ناسنا  لوا  هک  دشاب ، نیا  رطاخب  مدـقت  نیا  هکنیا  هن  تسا ، مهم  رایـسب  دـنوادخ 
: دراد دوجو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رد  اهنآ  همه  هک  هدومن  رکذ  تمالع  نیدنچ  ناگدش  تیاده  يارب 

ْمِهیَلَع َکَئلْوُأ  َنوُعِجاَر *  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ  ْاُولاَق  ٌهَبیِـصُّم  مُْهَتباَـصَأ  اَذِإ  َنیِذَّلا  : } بئاـصم رد  ندوب  رباـص  داـعم و  أدـبم و  هب  داـقتعا   1
ِنآ زا  ام  : » دـنیوگ یم  دـسر ، یم  ناـشیا  هب  یتبیـصم  هاـگ  ره  هک  اـهنآ   » (2){ َنوُدَـتْهُْملا ُمُه  َکـَئلْوُأ  ٌهَمْحَر َو  ْمِهِّبَّر َو  نِّم  ٌتاَوَـلَص 

تیادـه دنتـسه  اهنآ  هدـش و  ناشلاح  لماش  ادـخ  تمحر  فاطلا و  هک  دنتـسه  اهنامه  اهنیا ، میدرگ ! یمزاـب  وا  يوس  هب  میئادـخ و 
!«. ناگتفای

َِکئلوُأ ٍْملُِظب  ْمُهَنامیإ  اوُِسْبلَی  َْمل  اُونَمآ َو  َنیذَّلا  : } ملظ هنوگچیه  نودب  صلاخ  نامیا  نتشاد   2
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(1){ َنوُدَتْهُم ْمُه  ُْنمَْألا َو  ُمَُهل 

!«. دنناگتفای تیاده  اهنآ  تساهنآ و  نآ  زا  اهنت  ینمیا  دندولاین ، متس  كرش و  اب  ار  دوخ  نامیا  و  دندروآ ، نامیا  هک  اهنآ  »

َنَمآ ْنَم  ِهَّللا  َدِجاسَم  ُرُمْعَی  امَّنِإ  : } دنوادخ زا  زج  سرت  مدع  تاکز و  هدـننک  تخادرپ  زامن و  هدـننک  اپ  رب  دـجاسم و  هدـننک  دابآ   3
(2){ َنیدَتْهُْملا َنِم  اُونوُکَی  ْنَأ  َِکئلوُأ  یسَعَف  َهَّللا  َّالِإ  َشْخَی  َْمل  َهاکَّزلا َو  یَتآ  َهالَّصلا َو  َماقَأ  ِرِخْآلا َو  ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو 

زا زج  و  دزادرپب ، ار  تاکز  و  دراد ، اپرب  ار  زامن  و  هدروآ ، تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  دنک  یم  دابآ  یـسک  اهنت  ار  ادخ  دجاسم  »
«. دنشاب ناگتفای  تیاده  زا  یهورگ  نینچ  تسا  دیما  دسرتن  ادخ 

(3){ َنیدَتْهُْملا َنِم  اَنَأ  ام  ًاذِإ َو  ُْتلَلَض  ْدَق  ْمُکَءاوْهَأ  ُِعبَّتَأ  ُْلق ال  : } مدرم ياه  هتساوخ  زا  تیعبت  مدع   4

!«. دوب مهاوخن  ناگتفای  تیاده  زا  ما و  هدش  هارمگ  منک ، نینچ  رگا  منک  یمن  يوریپ  امش ، ياه  سوه  يوه و  زا  نم  وگب : »

هچنانچ ملاع  راگدرورپ  تایانع  تاقیفوت و  اب  زج  دریگ ، یمن  رارق  یقیقح  ناـگتفای  هار  زا  ناـسنا  هک  مینادـب  دـیاب  مه  ار  بلطم  نیا 
نیـسح ماما  تسوا .» یعقاو  هتفای  تیاده  دنک ، تیاده  ادـخ  هک  ار  سک  نآ   » (4){ يدَتْهُْملا َوُهَف  ُهَّللا  ِدـْهَی  ْنَم  : } تسا هدومرف  دوخ 
همطاف ناشردام  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شلوسر  دنوادخ و  دوخ  نوچ  دش ، يدهم »  » مالـسلا هیلع 

مهد یم  تداهـش  « ) َنوُّیِدْهَْملا َنوُدِـشاَّرلا  ُهَِّمئَْألا  ُمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  : » میناوخ یم  هعماج  ترایز  رد  .دـندوب  وا  يامنهار  يداه و   h ارهز
(. هتفای تیاده  هدننک و  داشرا  ناماما  دیئامش ، انامه  هک 
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« اَیْنُّدلا ِلْهَأ  یَلَع  ُهَّجُحْلا  یَقْثُوْلا َو  ُهَوْرُعْلا  يَدُهْلا َو  ُماَلْعَأ  يَوْقَّتلا َو  ُهَمِلَک  َكِدْلُو  ْنِم  َهَّمِئَأْلا  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  : » مهن یس و  زارف  - 39

تّجح و دامتعا و  دروم  نامـسیر  تیادـه و  ياه  مچرپ  و  يوقت ) تقیقح   ) يوقت نخـس  وت ، لسن  زا  ناماما  هک  مهد  یم  تداهـش  )
(. دنتسه ایند  لها  رب  لیلد 

« مالعا  » .دـنیامن ادـتقا  وا  هب  ای  دـننک و  يوریپ  يو  زا  هک  یـسک  روما  ّیلوتم  سیئر ، ربهر ، اوشیپ و  يانعم  هب  ماما  ماما و  عمج  همئا » »
هریگتـسد و ینعم  هب  هورع »  » .دـشاب یم  اـمنهار  تیادـه و  ینعم  هب  يدُـه »  » .تسا مچرپ  هار و  هناـشن ، ینعم  هب  مـلع »  » مـلع و عـمج 

یلیلد تّجح » ، » تسا هبلغ  ناهرب و  لیلد ، ینعم  هب  تّجح »  » .دـشاب یم  مکحم  دامتعا و  دروم  ینعم  هب  یقثو »  » .دـشاب یم  نامـسیر 
نیا هک  دنک ، یم  رارقا  يرگید  بلاطم  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رئاز  ترایز  زا  زارف  نیا  رد  .دنک  یم  نشور  ار  دوصقم  هک  تسا 

.دشاب یم  وا  نادنزرف  مالسلا و  هیلع  ماما  تبسن  وا  رتشیب  تفرعم  رب  تلالد  دوخ 

اـهَلْهَأ َو اـِهب َو  َّقَحَأ  اُوناـک  يْوقَّتلا َو  َهَِملَک  ْمُهَمَْزلَأ  َنینِمْؤُْملا َو  یَلَع  ِِهلوُسَر َو  یلَع  ُهَتَنیکَـس  ُهَّللا  َلَْزنَأَـف  : } تسا هدـمآ  میرک  نآرق  رد 
تقیقح هب  ار  اهنآ  دومرف و  لزان  نانمؤم  شیوخ و  هداتـسرف  رب  ار  دوخ  هنیکـس  شمارآ و  دنوادخ   » (1){ ًامیلَع ْیَش ٍء  ِّلُِکب  ُهَّللا  َناک 

حور ینعم  هب  اجنیا  رد  هملک  تسا .» اناد  زیچ  همه  هب  دنوادخ  دـندوب و  نآ  لها  رت و  هتـسیاش  سک  ره  زا  نانآ  و  تخاس ، مزلم  اوقت 
هیلع یـسیع  هرابرد  میرک  نآرق  رد  هکنانچ  تخاس ، ناشهارمه  مزالم و  دنکفا و  اهنآ  ياه  لد  رب  ار  اوقت  حور  دنوادخ  ینعی  تسا ،
میرم نب  یسیع  حیـسم   » (2){ ُْهنِم ٌحوُر  َمَیْرَم َو  یلِإ  اهاْقلَأ  ُُهتَِملَک  ِهَّللا َو  ُلوُسَر  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیع  ُحیـسَْملا  اَـمَّنِإ  : } دـیامرف یم  مالـسلا 

«. دوب وا  فرط  زا  هتسیاش  یحور  دومن و  اقلا   h میرم هب  ار  وا  هک  تسوا ، قولخم  هملک و  و  ادخ ، هداتسرف  طقف  مالسلا  امهیلع 
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(1)« يَدُْهلا ُلِیبَس  يَْوقَّتلا َو  ُهَِملَک  ُنَْحن  : » میناوخ یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمغیپ  ياه  هبطخ  زا  یکی  رد 

هک تسا  هدـش  لـقن  زین  مالـسلا  اـمهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما  زا  ینعم  نیمه  هیبـش  میتـسه .) تیادـه  هار  يوقت و  هملک  اـم  )
مالـسلا و هیلع  نیـسح  ماما  نیاربانب  میتسه .) یقثولا  هورع  يوقت و  هملک  اـم   ) (2)« یَْقثُْولا ُهَوْرُْعلا  يَوـْقَّتلا َو  ُهَِملَک  ُنَْحن  َو  : » دـندومرف

هتـشادن داقتعا  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هب  هب  داقتعا  دنک و  اوقت  ياعدا  یـسک  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  دنتـسه ، اوقت  حور  شنادـنزرف 
لقن تسین ، هتخاس  وا  زا  يراک  هک  ارچ  درادن ، شزرا  حور  یب  مسج  .دش  دهاوخن  باسح  نیّقتم  زا  درادن و  اوقت  تقیقح  رد  دشاب ،

هک وت  تفگ : یم  درک و  یم  هاـگن  وا  هب  تفر و  یم  هار  رتش  فارطا  وا  دُرم ، داـتفا و  نیمز  يور  شرتش  ناـبایب  رد  یبرع  دـننک ، یم 
یلو يراد  زیچ  همه  وت  تفگ  دوخ  اب  ینک ، یمن  تکرح  ارچ  تسا ، ملاس  تمـشچ  شوگ و  تسا ، ملاس  تتـسد  تسا ، ملاس  تیاپ 

.ینک تکرح  هک  يرادن  حور 

رد هورم و  افـص و  نیب  ادخ  هناخ  رانک  هکم ، ینعی  ناکم  نیرتهب  رد  مه  نیا  دنک ، ادـخ  تدابع  اه  لاس  هک  یـسک  هدـمآ  تیاور  رد 
ار وا  رـس  اب  هکلب  دوش ، یمن  دـنم  هرهب  شتدابع  زا  اهنت  هن  دـشاب ، هتـشادن  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  تیالو  یلو  دریمب  لاـح  نیا 
هک دنـشاب ، یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لسن  نادـنزرف و  زا  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هکنیا  رگید  بلطم  .دـننک  یم  خزود  لـخاد 

.داد رارق  وا  لسن  رد  ار  ناماما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  ضوع  رد  دنوادخ 

هبطخ رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  .میـشاب  هتـشاد  کش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لسن  زا  ناماما  زا  مادکچیه  رد  دیابن  و 
(3)« ِراَّنلا ِیف  اَنِیف  ُّكاَّشلا  ْمُْهنِم َو  ِّلُْکلا  ِیف  َّکَش  ْدَقَف  ِهَِّمئَْألا  َنِم  ٍدِحاَو  ِیف  َّکَش  ْنَم  َو  : » دندومرف ریدغ 

هدـننک کش  هدومن و  دـیدرت  کش و  ناـنآ  همه  رد  عقاو  رد  دـیامن ، دـیدرت  کـش و  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  زا  یکی  رد  هک  یـسک  )
(. تسا خزود  شتآ  شهاگیاج  ام  هرابرد 

همه .دـسرب  دـصقم  هب  قیقد  تسرد و  دـنکن و  مگ  ار  هار  رفاسم  ات  دوش ، یم  بصن  هار  نیب  رد  هک  تسا ، یمچرپ  ناشن و  نآ  مَلَع » »
دنم هرهب  ناماما ، زا  نتفرگ  هرهب  زج  تسین  يا  هراچ  دصقم  هب  ندیسر  يارب  .دشاب  یم  ادخ  هب  برق  دصقم ، میتسه و  رفاسم  مدرم  ام 

ناسنا رگا  اهنآ ، لعف  لوق و  ّتنس و  زا  ندش 
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تیاده ياه  هناشن  هب  هتسویپ  ریسم  نیا  رد  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  .دش  دهاوخ  لئان  یهلا  تیاده  هب  دریگب ، وگلا  اهنآ  یگدنز  زا 
مهیلع راهطا  همئا  .رگید  رفن  نارازه  يراصنا و  هللادـبع  نب  رباج  دادـقم ، رذوبا ، ناملـس ، دـننام  دـنوش ، هارمگ  ادابم  اـت  هتخود  مشچ 

اهنآ ینعی  .دنشاب  یم  مه  اه  ناسنا  دامتعا  دروم  مکحم و  هریگتـسد  هکلب  دنتـسه  تیاده  ياه  هناشن  يدهلا ،» مالعا   » اهنت هن  مالـسلا 
هریگتـسد نیا  هب  هک  نیا  طرـش  هب  هتبلا  .دنناسر  یم  ار  اه  ناسنا  مه  دوصقم  بولطم و  هب  هکلب  دنهد  یمن  ناشن  ناسنا  هب  ار  هار  طقف 

.دنوشن ادج  اهنآ  زا  دننز و  گنچ  مکحم 

ُهَّجُحلا هِّللَف  ْلـُق  : } دـیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  .دنتـسه  اـیند  لـها  رب  تّـجح  لـیلد و  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  لـسن  زا  ناـماما 
ِساَّنلا یَلَع  ِهَِّلل  َّنِإ  : » دومرف هک  تسا ، هدش  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  تسادخ .» يارب  عطاق  اسر و  لیلد  وگب :  » (1){ ُهَِغلاَْبلا
تّجح ود  ادخ   ) (2)« ُلوُقُْعلاَف ُهَنِطاَْبلا  اّما  مالـسلا َو  مهیلع  ُهَِّمئَْألا  ُءاَِیْبنَْألا َو  ُلُسُّرلاَف َو  ُهَرِهاَّظلا  اّماَف  ًهَنِطاـَب  ًهَّجُح  ًهَرِهاَـظ َو  ًهَّجُح  ِْنیَتَّجُح 

نیاربانب تسا .) لقع  نطاب  تّجح  اّما  دنتسه  مالسلا  مهیلع  همئا  ءایبنا و  ناربمایپ و  راکشآ  تّجح  .ناهنپ  يرگید  رهاظ و  یکی  دراد 
هعماج ترایز  رد  .داد  رارق  شناگدنب  يارب  دنوادخ  هک  دنتسه ، راگدرورپ  نشور  راکـشآ و  ياه  تّجح  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا 
ایفـصا ایـصوا و  ءایبنا و  هک  یلامک  ره  ، ) دینابوخ رون  امـش  و  « ) ِراَّبَْجلا ُجَجُح  ِراَْربَْألا َو  ُهاَدُه  ِراَیْخَْألا َو  ُرُون  ُْمْتنَأ  َو  : » میناوخ یم  هریبک 

راّبج دـنوادخ  ياهتّجح  و  دـیناراکوکین ، ناگدـننک  تیادـه  امـش  و  دـنا ) هتفای  امـش  تکرب  هب  دـنا  هتفای  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ياه تّجح  هک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  امش  رب  مالـس  « ) َیلوُْألا ِهَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا َو  ِلْهَأ  یَلَع  ِهَّللا  ِجَجُح  َو  : » میناوخ یم  زین  و  دیتسه .)

(. دیتسه ترخآ  ایند و  لها  رب  ادخ 

ِیف َْقبَی  َْمل  َْول  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـشاب ، ادـخ  تّجح  زا  یلاخ  نیمز  تسا ، لاحم  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  تایاور  زا 
(3)« َهَّجُْحلا اَمُهُدَح   َ َناََکل أ ِناَْنثا  اَّلِإ  ِضْرَْألا 

(4)« ِْقلَْخلا َدَْعب  ِْقلَْخلا َو  َعَم  ِْقلَْخلا َو  َْلبَق  ُهَّجُْحلا  : » دندومرف زین  و  تسا .) ماما  ود  نآ  زا  یکی  دنشابن  یقاب  رفن  ود  زج  نیمز  رد  رگا  )

دهاوخ مه  مدرم  زا  سپ  تسه و  مه  مدرم  هارمه  هب  هدوب و  مدرم  زا  شیپ  ادخ  فرط  زا  ربهر  تّجح و  )
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ْنِم ََکل  َُّدب  َال  ُهَّنِإ  َّمُهَّللا  : » دنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .تسا  هدمآ  تایاور  رد  زین  تّجح  دوجو  ّتلع  و  دوب .)
(1)« َِکئاَِیلْوَأ ُعاَْبتَأ  َقَّرَفَتَی  اَْلیَک  َکَْملِع  ْمُهَنوُمِّلَُعی  َِکنیِد َو  َیلِإ  ْمُهَنوُدْهَی  َکِْقلَخ  یَلَع  ٍهَّجُح  َدَْعب  ٍهَّجُح  َکِضْرَأ  ِیف  ٍجَجُح 

تیاده ار  تقلخ  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  تسا  مزال  وت  نیمز  رد  ییاه  تّجح  راچان  هب  هک  تسا  نیا  بلطم  یتسار  هب  ایادـخ  راب  )
تیاور نیا  رد  دندرگن .) دوبان  هدنکارپ و  وت  ءایلوا  ناوریپ  ات  دـنزومایب ، اهنآ  هب  تشناد  زا  دـننک و  يربهر  تنید  هب  ار  اهنآ  ات  دـننک 

.ادخ ءاّیلوا  ندشن  هدنکارپ  .مدرم 3  هب  یهلا  ملع  نتخومآ  .ادخ 2  نید  يوس  هب  مدرم  تیاده   1 هدش : رکذ  ّتلع  هس 

ِلِیبَس َیلِإ  َساَّنلا  وُعْدَـی  َماَرَْحلا َو  َلاَلَْحلا َو  ُفِّرَُعی  ُهَّجُْحلا  اَهِیف  ِهَِّلل  اَّلِإ َو  ُضْرَْألا  َِتلاَز  اَم  : » دـنیامرف یم  نینچ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هار هب  ار  مدرم  دنامهفب و  مدرم  هب  ار  مارح  لالح و  هک  دراد ، رارق  نآ  رد  ادـخ  تّجح  هتـسویپ  هکنیا  رگم  نیمز  رد  تسین   ) (2)« ِهَّللا

مارح ای  لالح  دنوادخ  هچنآ  هب  تبـسن  مدرم  ندرک  هاگآ   1 تسا : هدش  حیرـصت  مّهم  ّتلع  ود  هب  مه  تیاور  نیا  رد  دناوخب .) ادخ 
هک تسا  يرورض  رایسب  رایسب  یهلا  تّجح  دوجو  نیاربانب  .دشاب  میقتسم  طارـص  نامه  هک  ادخ  هار  هب  مدرم  توعد  .تسا 2  هدرک 

.دش دهاوخن  لئان  یهلا  برق  هب  یناسنا  چیه  نآ ، دوبن  اب 
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« یِلَمَع ِمیِتاَوَخ  یِنیِد َو  ِعِئاَرَشِب  ٌنِقوُم  ْمُکِباَیِإِب  ٌنِمْؤُم َو  ْمُکِب  یِّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  : » ملهچ زارف  - 40

(. مراد داقتعا  ملمع  نایاپ  نید و  عیارش  هب  نیقی و  امش  تعجر  هب  نامیا و  امش  هب  نم  هک  مهد  یم  تداهش  (و 

مراد داقتعا  تسادخ و  يوس  زا  امـش  تیالو  هکنیا  هب  مدقتعم  نم  هک  تسا ، انعم  نیا  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  ندوب  دقتعم  نمؤم و 
یم هریبک  هعماج  ترایز  رد  .تسامـش  هب  بوسنم  اه  یبوخ  لئاضف و  مامت  هکنیا  اـطخ و  هاـنگ و  هنوگره  زا  امـش ، ندوب  موصعم  هب 
امش مه  مریگ و  یم  هاوگ  ار  يادخ  « ) ِِهب ُْمتْرَفَک  اَِمب  ْمُکِّوُدَِعب َو  ٌِرفاَک  ِِهب  ُْمْتنَمآ  اَِمب  ْمُِکب َو  ٌنِمُْؤم  یِّنَأ  ْمُکُدِهْشُأ  َهَّللا َو  ُدِهْـشُأ  : » میناوخ

متسه امش  نانمشد  رکنم  و  مراد ، نامیا  دیراد ، نامیا  امش  هچنآ  هب  زین  مراد و  نامیا  امـش  هیهلا  تیالو  هب  نم  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار 
(. متسه رکنم  رفاک و  مه  نم  دیرکنم ، امش  هچنآ  رب  و 

مزال .تسا  هدش  حرطم  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تعجر  ثحب  ترایز  زا  زارف  نیا  رد  .تسا  تشگزاب  نتـشگزاب و  ینعم  هب  بایا » »
، تسا هتفر  راک  هب  تایاور  نآرق و  رد  يداـقتعا  لـصا  نیا  ناـیب  يارب  یفلتخم  ظاـفلا  دوش ، ثحب  تعجر  هب  عجار  يرادـقم  تسا ،

.تسا رتروهشم  تعجر  ظفل  ظافلا ، نیا  همه  نایم  رد  یلو  دنکرتشم  تشگزاب ، يانعم  رد  همه  هک  رـشح  در ، تعجر ، بایا ، دننام ،
ٌقِّدَصُم ْمُِکباَیِِإب  ٌنِمُْؤم  : » میناوخ یم  هریبک  هعماج  ترایز  رد  .دور  یم  رامش  هب  بهذم  لوصا  زا  هعیش و  تاداقتعا  زا  تعجر  هلئـسم 

يوس هب  امـش  تشگزاب  هب  ما  هدننک  قیدصت  هدـنراد و  رواب  مراد و  ایند  هب  امـش  تعجارم  تشگزاب و  هب  داقتعا  نامیا و  « ) ْمُِکتَعْجَِرب
مالسلا مهیلع  تیب  لها  امـش  تشگزاب  هب  نم  « ) مُِکتَعْجَِرب َنِینِمْؤُْملا  َنِم  یِّنِإ  : » تسا هدمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  رد  ایند .)

« َنِینِمْؤُْملا َنِم  ْمُِکباَـیِِإب  ْمُِکب َو  یِّنِإ  : » تسا هدـمآ  زین  مالـسلا  هیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  تراـیز  رد  و  مراد .) داـقتعا  ناـمیا و  اـیند  هب 
(. مراد نامیا  امش  تعجر  هب  امش و  هب  تبسن  )

َّلِحَتْسَی اَِنتَّرَِکب َو  ْنِمُْؤی  َْمل  ْنَم  اَّنِم  َْسَیل  : » دندومرف هدرمش و  تعجر  هب  داقتعا  ار  هعیش  ياه  یگژیو  زا  یکی  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
تیّلح هب  زین  درواین و  نامیا  ام  تعجر  هب  سک  ره  تسین  ام  زا   ) (1)« اَنَتَْعتُم
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(1)« ِهَعْجَّرلِاب َناَمیِْإلا  اَْهنِم  َرَکَذ  ٌنِمُْؤم َو  َوُهَف  َءاَیْشَأ  ِهَْعبَِسب  َّرَقَأ  ْنَم  : » دندومرف زین  و  ام .) ّتقوم  جاودزا 

داتفه دودح  دندومرف .) رکذ  ار  تعجر  هب  نامیا  زیچ  تفه  نآ  نایم  رد  تسا و  نمؤم  دـشاب ، هتـشاد  داقتعا  زیچ  تفه  هب  سک  ره  )
: مینک یم  افتکا  هیآ  دنچ  هب  هک  دراد ، دوجو  تعجر  دروم  رد  هیآ 

(2){ ٍداعَم یلِإ  َكُّداَرل  َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  َضَرَف  يذَّلا  َّنِإ  : } هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما   1

َنِینِمْؤُْملا َو ُریِمَأ  ْمُکُِّیبـَن َو  ْمُْکَیلِإ  ُعِجْرَی  : » دـندومرف دـنادرگ ،»! یمزاـب  تهاـگیاج  هب  ار  وت  درک ، ضرف  وـت  رب  ار  نآرق  هک  سک  نآ  »
(3)« ُهَِّمئَْألا

(. دندرگ یم  زاب  امش  يوس  هب  مالسلا  مهیلع  ناماما  همه  مالسلا و  هیلع  یلع  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  )

َقاثیم ُهَّللا  َذَخَأ  ْذِإ  َو  : } هیآ ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هک  دنک ، یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناکـسم ، نب  هللا  دبع   2
(4){ ُهَّنُرُْصنََتل ِِهب َو  َُّننِمُْؤَتل  ْمُکَعَم  اِمل  ٌقِّدَصُم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  َُّمث  ٍهَمْکِح  ٍباتِک َو  ْنِم  ْمُُکْتیَتآ  اَمل  َنیِِّیبَّنلا 

هاگ ره  هک  تفرگ ، دّکؤم  نامیپ  اهنآ ، ناوریپ  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ناربمایپ  زا  دنوادخ ، هک  ار  یماگنه  دـیروایب  رطاخب  «و 
وا دیروایب و  نامیا  وا  هب  دنک ، یم  قیدصت  تسامش  اب  ار  هچنآ  هک  دمآ  امـش  يوس  هب  يربمایپ  سپـس  مداد ، امـش  هب  شناد  باتک و 

هیلع و هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُرُْصنَی  ُِلتاَُقیَف َو  اَْینُّدلا  َیلِإ  ُعِجْرَی  اَّلِإ َو  ًاّرَج  َُّملَهَف  َمَدآ  ْنَُدل  ْنِم  ًاِّیبَن  ُهَّللا  َثََعب  اَم  : » دندومرف دینک ،»! يرای  ار 
(5)  « مالسلا هیلع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  ملسو َو  هلآ 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هتـشگزاب و  ایند  هب  هکنآ  زج  هدرکن ، ثوعبم  نیریاس  ات  مالـسلا  هیلع  مدآ  زا  ار  يربمایپ  چیه  دـنوادخ  )
اَّلِإ ًالوُسَر  َال  ًاِّیبَن َو  ُهَّللا  ِثَْعبَی  ْمَلَف  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  درک .) دنهاوخ  يرای  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ملسو و  هلآ 

(6)« َنِینِمْؤُْملا ِریِمَأ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْيَدَی  َْنَیب  اُوِلتاَُقی  یَّتَح  اَْینُّدلا  َیلِإ  ْمُهَعیِمَج  َّدَر 

بلاط یبا  نب  یلع  نانمؤملاریما  باکر  رد  ات  دنادرگ  یم  رب  ایند  هب  ار  نانآ  همه  هکنآ  زج  هدرکن  ثوعبم  ار  يربمایپ  چیه  دـنوادخ  )
(. دننک گنج  مالسلا  امهیلع 

ُموُقَی َمْوَی  اْینُّدلا َو  ِهایَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیذَّلا  انَلُسُر َو  ُرُْصنََنل  اَّنِإ  : } هیآ لیذ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   3
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یم اپ  هب  ناهاوگ  هک  يزور  ترخآ  رد  ایند و  یگدنز  رد  دنا ، هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  دوخ و  ناربمایپ  نیقی  هب  ام   » (1){ ُداهْشَْألا
اُوِلُتق ْمُهَدَْعب  َهَِّمئَْألا  اُوِلُتق َو  اَْینُّدلا َو  ِیف  اوُرَْـصُنی  َْمل  ًهَرِیثَک  َءاَِیْبنَأ  َّنَأ  َتِْملَع  اَم  َأ  ِهَعْجَّرلا ، ِیف  ِهَّللا  َو  : » دندومرف میهد ،»! یم  يرای  دـنزیخ 

نیا رد  يرایـسب  ناربمایپ  هک  دیناد  یمن  رگم  تسا ، تعجر  دروم  رد  هیآ  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب   ) (2)« هَعْجَّرلا ِیف  َِکلَذ  اوُرَْـصُنی  َْمل  َو 
تعجر رد  هیآ  نیا  دشن ، اهنآ  لاح  لماش  دنوادخ  ترصن  دندش و  هتشک  ناماما  دیسرن ، نانآ  هب  دنوادخ  ترصن  دندش و  هتشک  ایند 

(. دش دهاوخ  ققحم 

رد سپ  دشابن  رتاوتم  تایاور  نیا  لثم  رگا  : » دسیون یم  راونألاراحب  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  تسا ، رتاوتم  تایاور  رظن  زا  تعجر 
نوماریپ ثیدـح  تسیب  دصـشش و  هک  هدرک  اعدا  بیذـهت  حرـش  رد   w يرئازج ثدـحم  دومن .» رتاوت  ياـعدا  ناوـت  یم  يزیچ  هچ 

هدرک لقن  هنیمز  نیا  رد  تیاور  تسیب  دـصناپ و  دادـعت  هعجهلا  نم  ظاقیالا  باتک  رد  یلماع  رح  خیـش  موحرم  .تسا  هدـید  تعجر 
.مینک یم  رکذ  ار  تیاور  کی  هنومن  ناونع  هب  ام  .تسا  هدرکن  لقن  یللع  هب  زین  ار  تایاور  زا  یخرب  دـنک ، یم  نایب  رخآ  رد  تسا و 

(3)« ِهَماَیِْقلا ُمْوَی  ِهَّرَْکلا َو  ُمْوَی  ُِمئاَْقلا َو  ُموُقَی  ُمْوَی  ٌهَثاََلث  ِهَّللا  ُماَّیَأ  : » دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(. تمایق زور  تعجر و  زور  درک ، دهاوخ  مایق  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  هک  يزور  دشاب : یم  ددع  هس  یهلا  ياهزور  )

: تعجر هب  عجار  یتاکن 

َال ٌهَّصاَخ  َیِه  ٍهَّماَِعب َو  ْتَْسَیل  َهَعْجَّرلا  َّنِإ  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هچنانچ  تسین ، یناگمه  هماع و  تعجر  هکنیا  لوا : هتکن 
(4)« ًاضْحَم َكْرِّشلا  َضَحَم  ْوَأ  ًاضْحَم  َناَمیِْإلا  َضَحَم  ْنَم  اَّلِإ  ُعِجْرَی 

صلاخ نامیا  هب  هک  دننک  یم  تعجر  یناسک  اهنت  تسا و  یـصاصتخا  يرما  هکلب  تسین  یناگمه  يرما  ایند  هب  تشگزاب  تعجر و  )
(. دنشاب هدیسر  صلاخ  كرش  ای  و 

(5){ ًاجْوَف ٍهَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ُرُشَْحن  َمْوَی  َو   } َُهلْوَق َّنَأ  ُمُعْزَت  َهَّماَْعلا  َّنِإ  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُلُجَّرلا  َلاَقَف  »
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ُهَیآ اّما  ِهَعْجَّرلا َو  ِیف  ُهَّنَِکل  َال َو  َنِیقاَْبلا  ُعَدَی  ًاجْوَف َو  ٍهَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ُهَّللا  ُرُشْحَیَف  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  ِهَماَیِْقلا  ِیف  یَنَع 
(2)«(1){ ًادَحَأ ْمُْهنِم  ْرِداُغن  ْمَلَف  ْمُهانْرَشَح  َو   } ِهَماَیِْقلا

یتّما ره  زا  ام  هک  ار  يزور  روآ  رطاخب   » هیآ هک  دـنا ، هدرک  نامگ  ننـست  لها  هک  تشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  يدرم  )
زور دنوادخ  هک  تسا ، نینچ  ایآ  دـندومرف : خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  تسا ، تمایق  هب  طوبرم  مینک » یم  روشحم  ار  یهورگ 
هیآ تسا و  تعجر  دروم  رد  نکل  تسین و  هنوگنیا  ریخ  دزاس ؟ یم  اهر  ار  هیقب  هدرک و  روشحم  ار  یهورگ  اـهنت  یتما  ره  زا  تماـیق 

نیاربانب درک .)»! میهاوخن  راذگورف  ار  ناشیا  زا  يدـحا  و  میزیگنا ، یمرب  ار  نانآ  همه  و  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  تمایق 
هدـنز دـنا ، هتفر  اـیند  زا  هک  یناـسک  همه  هک  تسین ، روطنیا  .ضحم  نادـب  ضحم و  ناـبوخ  تسا ، یـصاخ  دارفا  هب  طوـبرم  تعجر 

.دندرگ رب  ایند  هب  دنوش و 

ناـسنا يارب  هکلب  تسین ، ناـسکی  ضحم ) نادـب  ناـبوخ و   ) نیقتم نینمؤم و  نارفاـک و  ناکرـشم و  يارب  تعجر  هک  نیا  مود : هتکن 
نینچ ترـضح  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی  رمع  نب  لضفم  .تسا  يرایتخا  نابوخ  يارب  تسا و  يرابجا  دـب  ياه 

ِیف ُنِمْؤُْملا  َِیتُأ  َماَق  اَذِإ  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  اََنل  َلاَقَف  ُهُرِظَْتنَی  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  َتاَم  ْنَم  مالـسلا َو  هیلع  َِمئاَْقلا  اَنْرَکَذ  : » دـنک یم  لقن 
(3)« ِْمقَأَف َکِّبَر  ِهَماَرَک  ِیف  َمیُِقت  ْنَأ  ْأَشَت  ْنِإ  ْقَْحلاَف َو  ِِهب  َقَْحلَت  ْنَأ  ْأَشَت  ْنِإَف  َُکبِحاَص  َرَهَظ  ْدَق  ُهَّنِإ  اَذَه  اَی  َُهل  ُلاَُقیَف  ِهِْربَق 

یم وگتفگ  دنتفر ، ایند  زا  دندوب ، ناشیا  روهظ  رظتنم  هک  ام  باحصا  زا  یخرب  هکنیا  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  دروم  رد  )
، تسا هدوب  نامیا  لها  هک  یـسک  ربق  رد  یهلا  ناگتـشرف  دیامن ، مایق  ناشیا  هک  یماگنه  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  میدرک ،

هچنانچ يراد و  رایتخا  يدـنویپب ، وا  هب  هک  یهاوخ  یم  رگا  تسا ، هدرک  روهظ  وت  يـالوم  رورـس و  دـیوگ : یم  وا  هب  هدـش و  لـخاد 
(. یتسه دازآ  ینامب ، تراگدرورپ  تمارک  رد  یهاوخب 

زج یـسک  تسین ، مولعم  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع  ماـما  روهظ  ناـمز  دـننامه  تعجر  عوقو  ناـمز  هک  نیا  موس : هتکن 
ِهَّللا ُلوُسَر  ْمُهَرَبْخَأ  اَّمَلَف  : » تسا هدمآ  نینچ  یثیدح  رد  تسین ، هاگآ  نآ  عوقو  نامز  زا  لاعتم  دنوادخ 
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(2)«(1){ ًادَمَأ یِّبَر  َُهل  ُلَعْجَی  ْمَأ  َنوُدَعُوت  ام  ٌبیِرَق  يِرْدَأ َأ  ْنِإ   } ُدَّمَُحم اَی  ُْلق  ُهَّللا  َلاَق  اَذَه  ُنوُکَی  یَتَم  اُولاَق  ِهَعْجَّرلا  َنِم  ُنوُکَی  اَم 

هللا یلص  ترـضح  نآ  زا  مدرم  درک ، هاگآ  تعجر  عیاقو  هب  تبـسن  ار  مدرم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ماگنه  نآ  )
یحو ملـسو  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  شربماـیپ  هـب  دـنوادخ  دـتفا ؟ یم  قاـفتا  یناـمز  هـچ  رد  تـعجر  دندیـسرپ : ملــسو  هـلآ  هـیلع و 

.)»!؟ دهد یم  رارق  نآ  يارب  ینامز  مراگدرورپ  ای  تسا  کیدزن  هدش  هداد  هدعو  امش  هب  هچنآ  مناد  یمن  نم  وگب : :» دندومرف

هک هدـش  دراو  هنیمز  نیا  رد  يددـعتم  تایاور  دـشاب ، یم  رادـقم  هچ  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تموکح  تدـم  هکنیا  مراهچ : هتکن 
ار ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تموکح  تدم  تایاور  یخرب  .دراد  اهنآ  تموکح  هرطیـس  ندوب  ینالوط  زا  تایاکح  یگمه 

نامز هرخالاب  دـنا و  هدرک  نییعت  لاس  رازه  لـهچ  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تموکح  تدـم  .دـنا  هدرک  نییعت  لاـس  رازه  هاـجنپ 
.(3) دنا هدرک  نییعت  لاس  رازه  لهچ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تفالخ 

ُّرُکَی ْنَم  َلَّوَأ  َّنِإ  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  ناگدننک  تعجر  نّیلوا  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  نیا  مجنپ : هتکن 
(4)« ِْهیَْنیَع یَلَع  ُهاَبِجاَح  َطُقْسَی  یَّتَح  ًهَنَس  َْفلَأ    ْ َنیَِعبْرَأ ِضْرَْألا  ِیف  ُثُکْمَی  مالسلا َو  هیلع  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  ِهَعْجَّرلا  ِیف 

تموکح يردق  هب  تسا و   c یلع نب  نیسح  دنک ، یم  تعجر  نیمز  يور  هب  دوش و  یم  هتفاکـش  وا  يارب  نیمز  هک  یـسک  نیتسخن  )
(. دزیر یم  شناگدید  يور  شیاهوربا  نس  ترثک  زا  هک  دنک  یم 

هچنآ يرآ  دراد ؟ دوجو  نآ  يارب  یهار  ایآ  میشاب ؟ ناگدننک  تعجر  ءزج  ام  زا  کی  ره  هک  دوش ، یم  هنوگچ  هک  نیا  مشـش : هتکن 
، دـهاوخ یم  هک  یناسنا  نیاربانب  تشذـگ ،) نآ  تیاور  هچنانچ  ) ندـش صلاـخ  نمؤم   1 زا : دـنترابع  دـیآ ، یم  تسد  هب  تاـیاور  زا 

ادخ باتک  رد  شتافـص  هک  ینمؤم  نامه  دوش ، صلاخ  یعقاو و  نمؤم  هدنب  کی  ات  دشوکب  دیاب  دنک ، ادـیپ  ار  هرابود  تایح  قیفوت 
يارب مه  ندرک ، اعد  .ندش 3  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  یعقاو  رظتنم  .تسا 2  هدـش  نایب  تایاور  و 

ياهاعد ندناوخ  دهد و  رارق  ناگدننک  تعجر  زا  ار  ام  دنوادخ  هکنیا  يارب  مه  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ترـضح  یتمالس 
هدراو
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مئاق ناروای  زا  دناوخب ، ار  دهع  نیا  حابـص  لهچ  هک  ره  هک  : » تسا لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هچنانچ  دهع  ياعد  ًاصوصخ 
ربق زا  ار  وا  ادـخ  دریمب ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ترـضح  نآ  روهظ  زا  شیپ  رگا  دـشاب و  ام  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

.(1)« دشاب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ترضح  نآ  تمدخ  هک  دروآ ، نوریب 

يِْربَق ْنِم  ِینْجِرْخَأَـف  ًاـْمتَح  َكِداَـبِع  یَلَع  ُهتّلعَج  يِذَّلا  ُتْوَْملا  ُهَْنَیب  ِیْنَیب َو  َلاَـح  ْنِإ  َّمُهَّللا  : » میناوخ یم  نینچ  اـعد  نیا  زا  یتمـسق  رد 
تناگدـنب يارب  هک  ار  گرم  رگا  اراگدرورپ ! « ) يِداَْبلا ِرِـضاَْحلا َو  ِیف  یِعاَّدـلا  َهَوْعَد  ًایِّبَُلم  ِیتاَـنَق  ًادِّرَُجم  یِْفیَـس  ًارِهاَـش  ِینَفَک  ًارِزَتُْؤم 

رد ات  روآ  نوریب  مربق  زا  ارم  تخادنا ، یئادج  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ترـضح  نآ  نم و  نایم  يا  هداد  رارق  یمتح  رما  کی 
ای دنرـضاح  رهـش  رد  هک  اهنآ  نایم  رد  ما  هتفرگ  تسدـب  ار  ما  هزین  هدروآرد و  فالغ  زا  ار  مریـشمش  هدیـشوپ و  ار  منفک  هک  یلاـح 

(. منک تباجا  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ترضح  نآ  هدننک  توعد  مریگ و  رارق  دننک ، یم  چوک  هک  نانآ 

ییاهرهن رانک  رد  بآ  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا ، یهار  ینعم  هب  هعیرـش »  » .نشور ياه  هار  يانعم  هب  تسا ، هعیرـش »  » عمج عیارـش » »
، دناسر یم  شدوصقم  دصقم و  هب  ار  ناسنا  هک  یهار  ره  هب  سپـس  دننک ، یم  ثادـحا  تسا ، رت  نیئاپ  رهن  لحاس  زا  بآ  حطـس  هک 

.(2) تسا هدش  قالطا 

ِْعبَّتَت اهِْعبَّتاَف َو ال  ِْرمَْألا  َنِم  ٍهَعیرَش  یلَع  َكاْنلَعَج  َُّمث  : } تسا هدومرف  باطخ  نینچ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هب  دنوادخ 
یهاگآ هک  یناسک  ياهسوه  زا  نک و  يوریپ  نآ  زا  میداد  رارق  یّقح  نییآ  تعیرش و  رب  ار  وت  سپـس   » (3){ َنوُمَْلعَی َنیذَّلا ال  َءاوْهَأ 

(4)« ُهَعاَّطلا َُهل  ُبِجَت  ٌناَْطلُس  ُهَعیِرَّشلا  ُهَعیِرَّشلا َو  اَهُحاَّیَس  ٌهَقیِدَح  َُملاَْعلا  : » دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نکم .»! يوریپ  دنرادن 

زین و  تسا .) بجاو  شتعاطا  هک  تسا  یهاشداپ  ناطلس و  تعیرـش  تسا و  تعیرـش  نآ ، رگتحایـس  هک  تسا  یناتـسب  غاب و  ناهج  )
هب دیشاب و  هاگآ   ) (5)« َمِدَن َّلَض َو  اَْهنَع  َفَقَو  ْنَم  َِمنَغ َو  َقَِحل َو  اَِهب  َذَخَأ  ْنَمَف  ٌهَدِصاَق  ُهَُلبُس  ٌهَدِحاَو َو  ِنیِّدلا  َِعئاَرَش  َّنِإ  َالَأ َو  : » دندومرف

، دوش راگتسر  دصقم و  هب  دسرب  ار ، اهنآ  دریگارف  هک  ره  سپ  تسا  تسار  نآ  ياههار  تسا و  یکی  نید  ياه  تعیرـش هک  یتسرد 
زارف نیا  رد  ددرگ .) نامیشپ  دوش و  هارمگ  دتسیا  زاب  اهنآ  تیاده  زا  هک  ره  و 
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مالسا سدقم  نید  نامه  هک  منیئآ  نید و  ياه  هار  اه و  تعیرش  هب  نم  هک  دراد ، یم  مالعا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز  ترایز ، زا 
زین .لهج  اب  هن  مدرک ، باختنا  ار  منید  تعیرش و  نیقی  اب  ینعی  .مراد  نانیمطا  نیقی و  مرادرک  لمع و  ماجنارس  نایاپ و  هب  زین  تسا و 

نایاپ زاغآ و  هک  متسین  اه  یضعب  لثم  .لهج  اب  هن  تسا  نیقی  اب  مراک  نایاپ  عورـش و  نیاربانب  مراد ، نیقی  دوخ  لمع  راک و  نایاپ  هب 
.تسا تفرعم  اب  مراک  ماجنارس  عورش و  هک  متسه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز  نم  هکلب  دشاب ، لهج  اب  ناشراک 
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َعَم اَل  ْمُکَعَم  ْمُکَعَمَف  ْمُکَل  ُهَّللا  َنَذْأَی  یَّتَح  ٌهَّدَـعُم  ْمُکَل  یِتَرْـصُن  ٌعِبَّتُم َو  ْمُکِرْمَأِل  يِرْمَأ  ٌمْلِـس َو  ْمُکِبْلَقِل  یِبْلَق  َو  : » مکی لـهچ و  زارف  - 41
« ْمُکِّوُدَع

اب هن  امش ، اب  متسه  امش  اب  سپ  دهد ، هزاجا  امش  هب  ادخ  ات  هدامآ ، امـش  يارب  میرای  امـش و  رما  عبات  مرما  امـش و  بلق  میلـست  مبلق  (و 
(. امش نمشد 

همئا امـش  بلق  میلـست  دـنک ، یم  منطاب  زا  تیاکح  هک  مبلق  دراد ، یم  هضرع  تراـیز  زا  زارف  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رئاز 
یم ار  نامه  نم  دیشاب ، هتشاد  لیم  و  دیهاوخب ، امش  هچ  ره  مرادن ، دوخ  زا  يا  هتساوخ  هدارا و  نم  ینعی  تسا ، مالـسلا  مهیلع  راهطا 

لمع و رد  دشاب ، يرگید  نورد  بلق و  اب  گنهامه  ناسنا  نورد  بلق و  رگا  .تساهوزرآ  اه و  هتساوخ  لحم  بلق  هک  ارچ  مهاوخ ،
، دـنک یم  شالت  نآ  هب  ندیـسر  يارب  دـعب  دـنک و  یم  ادـیپ  يزیچ  هب  لیامت  ناسنا  لوا  نوچ  ددرگ ، یم  گـنهامه  وا  اـب  شرادرک 

یکی اه  لد  هک  تسا ، ییاجنآ  اه  تّذل  اه و  یـشوخ  تسا ، اهنآ  بولق  نیب  یگنهامه  داّحتا و  ناسنا  ود  نیب  داّحتا  نیرتهب  نیاربانب 
.تسین راک  رد  یعازن  یفالتخا و  چیه  دشاب ، یکی  اه  لد  اه و  بلق  هک  اجنآ  دشاب ،

ود نیب  بّرقت  تیاهن  نیا  دوش و  یم  بوسحم  وا  يداـش  يرگید  يداـش  وا و  هودـنا  يرگید  هودـنا  دـشاب ، یکی  اـه  لد  هک  یناـمز 
ماما هک  دـنکن ، ادـیپ  يزیچ  هب  لیم  زگره  دـشاب و  شماما  بلق  اب  گنهامه  شبلق  دـیاب  مالـسلا  هیلع  ماما  رئاز  نیاربانب  .تسا  ناـسنا 

.تسین و مالـسلا  هیلع  ماما  بلق  میلـست  شبلق  تقیقح  رد  وا  دـشاب ، هتـشاد  هانگ  هب  لیم  يرئاز  رگا  .درادـن  نآ  هب  لـیم  مالـسلا  هیلع 
میلست مه  جراخ  رد  هکلب  متسه ، امش  میلـست  نورد  رد  نطاب و  رد  اهنت  هن  نم  هک  تسا ، نیا  هب  هراشا  تسامـش ، رما  عبات  مرما  هلمج 

دوخ زا  مه  ینامرف  رما و  مرادن ، دوخ  زا  يا  هتساوخ  هدارا و  جراخ  رد  مه  و  متسه ، دّحتم  امش  اب  نطاب  رد  مه  نم  ینعی  .متسه  امش 
.نیمه ینعی  هعیش  تسا و  نامه  دیهد ، روتسد  نامرف و  امش  هچ  ره  مرادن ،

لمع داهج و  نذا  امـش  هب  دـنوادخ  هک  ینامز  ات  امـش  يرای  يارب  ما  هدامآ  هتـسویپ  نم  هک  دـنک ، یم  مـالعا  مالـسلا  هیلع  ماـما  رئاز 
راک هب  ناتیاه  همانرب  ندرک  ییارجا  يارب  ار  دوخ  يرای  تیاهن  نم  نذا ، ندرک  رداص  ضحم  هب  دـنک ، رداص  ار  شتاروتـسد  ندرک ،

اعد وا  قح  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  تسا ، رئاز  نیا  .مرب  یم 
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(1)« َُهلَذَخ ْنَم  ْلُذْخا  ُهَرَصَن َو  ْنَم  ْرُْصنا  ُهاَداَع َو  ْنَم  ِداَع  ُهالاَو َو  ْنَم  ِلاَو  َّمُهَّللا  : » دومن

يرای ار  وا  سک  ره  نک  يرای  درادب و  نمـشد  ار  وا  سک  ره  رادب  نمـشد  درادب و  تسود  ار  وا  سک  ره  رادب  تسود  اراگدرورپ  )
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  يرای  مالـسلا ،  مهیلع  راهطا  همئا  مادک  ره  يرای  دنک .) راوخ  ار  وا  سک  ره  نادرگ  راوخ  دـنک و 

.تسادخ يرای  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يرای  و  تسا ، ملسو 

ترایز زارف  نیا  زا  .هدش  هدامآ  هدش ، ایهم  يانعم  هب  تسا  لوعفم  مسا  هَّدَـعُم »  » تسا و ندرک  هدامآ  ینعم  هب  هّدُـع »  » هدام زا  هَّدَـعُم » »
مالسلا مهیلع  ناماما  تعجر  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  يارب  هدامآ  رظتنم و  دیاب  رئاز  هک  دوش ، یم  هدافتـسا 

يارب ایهم  هدامآ و  نآلا  نیمه  زا  دـیاب  هکلب  دـنک ، تعانق  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تعجر  هب  داقتعا  فرـص  هب  طقف  دـیابن  دـشاب و 
.دشاب اهنآ  يرای 

طقف نم  هک  نیا  رب  دنک ، یم  دیکأت  امش ،» نانمشد  هارمه  هن  میامش  هارمه  میامش  اب  میامـش ، اب  سپ   » هلمج اب  مالـسلا  هیلع  ماما  رئاز 
تیاور مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  هک  هینابعش  تاولص  رد  .دنتسه  تاجن  لها  دنشاب ، نینچ  هک  یناسک  امش و  هارمه  متسه و  امـش  اب 

، تسا رفاک  دترم و  دیوج ، مدقت  نانآ  زا  یسک  ره  « ) ٌقِحَال ْمَُهل  ُمِزاَّللا  ٌقِهاَز َو  ْمُْهنَع  ُرِّخَأَتُْملا  ٌقِراَم َو  ْمَُهل  ُمِّدَقَتُْملا  : » تسا هدمآ  هدش 
هیلع نینمؤملاریما  تسا .) نانآ  هب  قحلم  هتـسویپ و  دـشاب ، نانآ  اب  مزالم  سک  ره  و  تسا ، دوباـن  دـتفیب ، بقع  ناـنآ  زا  یـسک  ره  و 
َهَیاَر اَنِیف  َفَّلَخ  َو  : » دنیامرف یم  دومن ، لمع  دوخ  هفیظو  هب  ًالماک  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  نیا  نایب  زا  دعب  مالـسلا 

(2)« َقَِحل اَهَمَِزل  ْنَم  َقَهَز َو  اَْهنَع  َفَّلَخَت  ْنَم  َقَرَم َو  اَهَمَّدَقَت  ْنَم  ِّقَْحلا 

كاله دـنام  بقع  نآ  زا  هک  ره  و  دـش ، جراخ  نید  زا  تفرگ  یـشیپ  قریب  نیا  زا  هک  یـسک  تشاذـگ ، ام  نایم  رد  ار  قح  قریب  (و 
(. تسویپ قح  هب  دش  نآ  مزتلم  هک  ره  و  تشگ ،

: دنوش یم  میسقت  هورگ  هس  هب  دوخ  مالسلا  هیلع  ماما  هب  تبسن  مدرم 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  رـصع  رد  هک  یناسک  دننام  ای  جراوخ و  دننام  .دنریگ  یم  یـشیپ  قح  زا  و  دنتـسه ، طارفا  لها  هک  یهورگ   1
میهاوخن نینچ  ام  دنتفگ : اهنآ  دندرک ، راطفا  ار  دوخ  هزور  رفـس  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  ملـسو  هلآ 

(3) هاصُع مان  هب  اهنآ  هک  مینک ، ظفح  دیاب  ار  ناضمر  هام  مارتحا  درک و 

نیا .دندش  هدیمان 
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.دنتسه ناهارمگ  زا  هتسد 

زا ار  اهنآ  یتسرپاوه  یتسـس و  یلبنت و  ّیلو  دنور ، یم  مالـسلا  هیلع  ماما  لابند  هب  یمدق  دـنچ  دنتـسه ، ناراک  طیرفت  هک  یهورگ   2
.دراد یم  زاب  دوخ ، ماما  ّقح و  زا  يوریپ  همادا 

بقع دوخ  ماما  زا  هن  دنریگ و  یم  یشیپ  لمع  ّتنس و  راتفگ و  رد  دوخ  ماما  زا  هن  هک  دنتسه ، دوخ  ماما  قح و  مزالم  هک  یهورگ   3
تداعـس تاجن و  لها  یعقاو و  هعیـش  اهنیا  .دنـسرب  دوصقم  لزنم  رـس  هب  ات  دننک  یم  تکرح  ماما  ریـسم  رد  هشیمه  هکلب  .دـننام  یم 

.دنتسه

َال اوُّلِزَتَف َو  ْمُْهنَع  اوُفَّلَخَتَت  اـَل  اوُّلِـضَتَف َو  ْمُهوُِقبْـسَت  اَـلَف  َنوُرَّهَطُم  ِیْتَیب  َلـْهَأ  یِّنِإ َو  : » دـندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
(1)« َناَک ُْثیَح  ُهَلْهَأ  َّقَْحلا َو  اوُِعبَّتاَف  ًاراَغِـص  ِساَّنلا  ُمَلْحَأ  ًاراَبِک َو  ِساَّنلا  ُمَلْعَأ  ْمُه  ْمُْکنِم  ُمَلْعَأ  ْمُهَّنِإَف  ْمُهوُمِّلَُعت  َال  اُولَهْجَتَف َو  ْمُهوُِفلاَُـخت 
زا و  دیوش ! یم  هارمگ  هک  دیریگن ، یشیپ  اهنآ  رب  نیاربانب ، میا ؛ هزیکاپ  كاپ و  رظن  ره  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  متیب  لها  نم و  )

يزیچ اهنآ  هب  و  دـیوش ! یم  ینادان  راتفرگ  هک  دـینکن ، تفلاخم  اـهنآ  اـب  و  تشاد ! دـیهاوخ  شزغل  هک  دـینکن ، فّلخت  اـهنآ  ناـمرف 
لها قح و  زا  نیاربانب ، رت ! لقاع  همه  زا  یکچوک  رد  دنرت و  ملاع  مدرم  همه  زا  یگرزب  رد  اهنآ  دنرتاناد ! امـش  زا  اهنآ  هک  دیزوماین 

اب میئامـش ، اب  سپ  « ) ْمُکِْریَغ َعَم  َال  ْمُکَعَم  ْمُکَعَمَف  : » دـنک یم  رارقا  رئاز  مه  هعماج  ترایز  رد  دنـشاب .) هک  اـج  ره  دـینک ، يوریپ  قح 
.تسین نیا  زج  يزیچ  تداعس  تاجن و  هار  هک  ارچ  امش .) نانمشد  اب  هن  میئامش 
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َّبَر َنیِمآ  ْمُکِنِطاَب  ْمُکِرِهاَظ َو  ْمُکِبِئاَغ َو  ْمُکِدِـهاَش َو  ْمُکِداَـسْجَأ َو  ْمُکِحاَوْرَأ َو  یَلَع  ْمُکْیَلَع َو  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  : » مود لـهچ و  زارف  - 42
« َنیِمَلاَعْلا

هراشا

، نک باجتسم  ار  ام  ياعد  ناترهاظ  رب  نطاب و  رب  ناتبئاغ و  ناترضاح و  رب  امـش و  ياه  ناور اهرکیپ و  رب  امـش و  رب  ادخ  ياهدورد  )
(. نایناهج راگدرورپ  يا 

تاوذ رب  ملاع  راگدرورپ  هیحان  زا  دورد  تاولـص و  ياـضاقت  اـب  ار  شتّبحم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  رئاز  تراـیز ، زا  زارف  نیرخآ  رد 
نیرتالاب و زا  لاعتم  دنوادخ  هیحان  زا  تاولص  هک  ارچ  دناسر ، یم  نایاپ  هب  ار  ترایز  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  راهطا  همئا  سّدقم 
دنوادخ و دوخ  هک  تسیراک  دورد  تاولـص و  .دوش  یمن  روصت  نآ  يارب  يزرم  ّدح و  هک  دیآ ، یم  باسح  هب  اهـشزرا  نیرت  میظع 

َنیذَّلا اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئالَم  َهَّللا َو  َّنِإ  : } دیامرف یم  دوخ  باتک  رد  دنوادخ  هچنانچ  دنهد ، یم  ماجنا  نینمؤم  هکئالم و 
يا دنتسرف ، یم  دورد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  هراومه  شناگتـشرف  ادخ و  انامه  »(1) ًامیلْسَت } اوُمِّلَس  ِْهیَلَع َو  اوُّلَص  اُونَمآ 

عراضم لعف  هک  نوُّلَُصی »  » ظفل زا  دیشاب .» وا  نامرف  میلست  الماک  و  دییوگ ، مالـس  دیتسرف و  دورد  وا  رب  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک 
.صقان هن  دشاب  لماک  دیاب  تاولـص  نیا  نمـض  رد  .دـشاب  هشیمه  هتـسویپ و  دـیاب  دورد  تاولـص و  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تسا ،

ِّلِص ُّمُهَّللا  َنُولوُقَت : َلاَق : ُءاْرتَْبلا ؟ َهَالَّصلا  اَم  و  اُولاَقَف : ِءاْرتَْبلا ، َهالَّصلا  َّیَلَع  اوُّلَُصت  ال  : » دندومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
ضرع دـیتسرفن ! صقاـن  تاولـص  نم  رب  زگره   ) (2)« ِدَّمَُحم ِلآ  یَلَع  ِدَّمَُحم و  یَلَع  ِّلِـص  ُّمُـهَّللا  اوـُلُوق : ْلـَب  َنوُکِـسُْمت  ِدَّمَُحم و  یَلَع 

دینک و توکس  و  ملسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یلع  لص  مهللا   ) دیئوگب طقف  هکنیا  دومرف : تسیچ ؟  صقان  تاولـص  دندرک :
نیاربانب ملـسو .)  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  یلع  لص  مهللا  دیئوگب : هکلب  دـیهدن ، همادا 

رما دوشن ، ادا  روطنیا  رگا  دشاب و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  موصعم  هدراهچ  رب  دیاب  تسا  هدومرف  رما  نآ  هب  دـنوادخ  هک  یتاولص 
.تسا هدش  ماجنا  صقان  روط  هب  دنوادخ 
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ُْتعِمَـس : » دـیوگ یم  هشیاع  .دوش  یم  لطاب  زاـمن  دوشن ، هتفگ  رگا  و  تسا ، بجاو  زاـمن  دهـشت  رد  هک  تسا  مّهم  ردـق  نآ  تاولص 
(1)« َّیَلَع ِهاَلَّصلِاب  ٍروُهَِطب َو  اَّلِإ  ٌهاَلَص  ُلَبُْقت  َال  ُلوُقَی  ِهَّللا  َلوُسَر 

مرکا لوسر  دش .) دهاوخن  لوبق  نم  رب  دورد  تراهط و  نودـب  زامن  دـندومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  مدینـش  )
(2)« ُْهنِم ْلَبُْقت  َْمل  ِیْتَیب  ِلْهَأ  یَلَع  َّیَلَع َو  اَهِیف  ِّلَُصی  َْمل  ًهاَلَص  یَّلَص  ْنَم  : » دیامرف یم  يرگید  تیاور  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نیا قبط  دوش .) یمن  هتفریذپ  شزامن  دتسرفن ، تاولص  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متیب  لها  نم و  رب  نآ  رد  دناوخب و  زامن  هک  ره  )
رب تاولـص  اب  ار  نآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تیب  لها  تاراـیز  ناـیاپ  رد  رئاز  هک  تسا  نآ  تراـیز  یلوبق  مئـالع  زا  تیاور  ود 

.دنک یم  نینچ  رئاز  ترایز  نیا  رد  هک  .دنک  متخ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

ار نآ  هکلب  تسا ، هدرکن  دودـحم  ار  تاولـص  رئاز  هک  تسا  نیا  تسا ، هدـمآ  نیعبرا  تراـیز  یناـیاپ  زارف  نیا  رد  هـک  یمّهم  هـتکن 
نآ لماش  اهنآ و  رهطم  ياهندب  ماسجا و  حاورا و  لماش  دورد  تاولـص و  نیا  هک  هدرک ، اضاقت  دـنوادخ  زا  تسا و  هداد  رارق  عیـسو 

دوشب اهنآ  رهاظ  نطاب و  لماش  مه  دـنرادن و  روضح  رهاظ  بسح  هب  هک  ینامز  نآ  دـنراد و  روضح  مدرم  نیب  رد  هک  ینامز  تقو و 
يا ار  میاـعد  نک  باجتـسم  ینعی  نیمآ   ) .تسا هدوـمن  لـماک  ار  دوـخ  تساوـخرد  نیملاـعلا  بر  اـی  نـیمآ  ظـفل  نـتفگ  اـب  دـعب  و 

(. نایناهج راگدرورپ 

: لیلد دنچ  هب  داتسرف ؟ تاولص  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  هب  دیاب  ارچ  اّما 

تاـیآ و رد  هچناـنچ  تسا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  راـهطا  همئا  ملـسو و  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ّیبـن  دـنوادخ و  هتـساوخ   1
.دش هراشا  نآ  هب  لبق  تایاور 

.نینمؤم هکئالم و  دنوادخ و  اب  ندش  گنهامه   2

.دنا هدروخ  اهلد  نوخ  هدیشک و  تمحز  اهناسنا  تیاده  دشر و  يارب  دنراد و  قح  اه  ناسنا همه  ندرگ  هب  اهنآ  هکنیا  رطاخب   3

همشچرس و ناگتـشرف و  دمآ  تفر و  لحم  تلاسر و  هاگیاج  تّوبن و  تخرد  اهنآ  نوچ  : » تسا هدمآ  نینچ  هینابعـش  تاولـص  رد   4
«. دنشاب یم  ناگراچیب  سردایرف  قیمع و  يایرد  رد  تاجن  یتشک  دنتسه و  شناد  ملع و  ندعم 
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َِکئاَیِفْـصَأ َکِْقلَخ َو  ِیف  َِکئاَنَمُأ  یَجُّدلا َو  ِحـِیباَصَم  يَدُْـهلا َو  ِهَِّمئَأ  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
(1)« َکِضْرَأ ِیف  َکِجَجُح  َكِداَبِع َو  ْنِم 

رد نازورف  ياهغارچ  دـنتیاده و  نایاوشیپ  هک  نانامه  تسرف ، تاولـص  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  تیب  لها  رب  ایادـخ  راب  )
(. تنیمز يور  رد  وت  ياه  تّجح تا و  هدیزگرب  ناگدنب  تقلخ و  نایم  وت و  يانما  اه و  یکیرات

 . ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  تاولص  تارمث  تاکرب و  اّما 

: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  ام  هک  هدش  رکذ  نآ  يارب  يدایز  تاکرب  تایاور  رد 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِهاَلَّصلا  َنِم  ِْرثُْکْیلَف  َُهبُونُذ  ِِهب  ُرِّفَُکی  اَم  یَلَع  ْرِدـْقَی  َْمل  ْنَم  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هانگ ، زا  ندـش  كاپ  - 1
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  دوش ، كاپ  شناهانگ  نآ  ببـس  هب  هک  دنک ، يراک  دناوت  یمن  هک  ره   ) (2)« ًامْدَه َبُونُّذلا  ُمِدْهَت  اَهَّنِإَف 

(. دنک یم  نک  هشیر  ار  ناهانگ  تاولص  اریز  دتسرف ، دورد  رایسب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  وا  نادناخ  ملسو و 

هتسویپ اعد   ) (3)« ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  یَّلَُـصی  یَّتَح  ًابوُجْحَم  ُءاَعُّدلا  ُلاَزَی  َال  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اعد ، تباجا  - 2
.دوش هداتسرف  تاولص  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  هک  نآ  ات  تسا  باجح  رد 

ِیْتَیب ِلْهَأ  یَلَع  َّیَلَع َو  ُهاَلَّصلا  : » دـندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  قافن ، كانرطخ  ضرم  زا  يرود  عفر و  ثعاب  - 3
(. درب یم  نیب  زا  ار  قافن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  متیب  لها  نم و  رب  نداتسرف  تاولص   ) (4)« ِقاَفِّنلِاب ُبَهْذَت 

ِْهیَلَع ُهَّللا  َحَتَف  ًهَّرَم  َّیَلَع  یَّلَص  ْنَم  : » دندومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ناسنا ، حور  مسج و  تیفاع  یتمالس و  ثعاب  - 4
(. دیاشگب شیور  هب  تیفاع  زا  يرد  دنوادخ  دتسرف ، تاولص  نم  رب  راب  کی  یسک  ره   ) (5)« ِهَِیفاَْعلا َنِم  ًابَاب 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دوش ، یم  تمایق  رد  ناسنا  لامعا  ینیگنس  ثعاب  - 5
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(1)« ِِهْتَیب ِلْهَأ  یَلَع  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ُهاَلَّصلا  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ِناَزیِْملا  ِیف  ُعَضُوی  اَم  ُلَْقثَأ  »

تیب لها  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  دورد  دوش ، یم  هتشاذگ  لامعا  يوزارت  رد  تمایق  زور  رد  هک  یلمع  نیرت  نیگنس  )
اّما  » (2){ ٍهَیِضاَّر ٍهَشیِع  ِیف  َوُهَف  ُُهنیِزاَوَم *  ْتَلُقَث  نَم  اّماَف  : } دیامرف یم  دوخ  باتک  رد  دنوادخ  تسا .) ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  وا 

«. دوب دهاوخ  شخب  تیاضر  یگدنز  کی  رد  وا  سپ  دشاب ، جرارپ  نیگنس و  شا  هدش  نزو  ياه  لمع  هک  یسک 

دورد  ) (3)« ِطاَرِّصلا یَلَع  ٌرُون  َّیَلَع  ُهاَلَّصلا  : » دـندومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تسا ، طارـص  رد  ییانـشور  ثعاب   6
(. طارص يور  رب  تسا  يرون  نم ، رب  نداتسرف 

دیسر ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  تمدخ  يریقف  صخـش  .دشاب  یم  رقف  نتفر  نیب  زا  يزور و  تعـسو  ثعاب   7
گنت هب  رقف  زا  مشاب و  یم  تسد  یهت  ایند  لام  زا  رایـسب و  لایع  بحاـص  نم  : » درک ضرع  دومن و  یتسدـگنت  یناـشیرپ و  راـهظا  و 

ادخ ات  تسرفب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نم  لآ  نم و  رب  رایـسب  تاولـص  دندومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  .ما  هدمآ 
هب شرذگ  يزور  سپ  .دومن  تاولص  رکذ  رب  تموادم  زور  بش و  درم  نآ  .دنادرگ  رگناوت  ار  وت  دناسرب و  نامـسآ  زا  ار  وت  يزور 
رپ دید  دوشگ ، ار  نآ  رس  نوچ  .دش  ادیپ  یفرظ ) ) ییوبس نآ  ریز  زا  تفر و  رانک  گنس  نآ  دروخ ، یگنس  هب  شیاپ  داتفا ، يا  هناریو 

فرط زا  وـت  يزور  دوـمرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هک  دیـشیدنا  دوـخ  هب  دراد ، رب  ار  نآ  تساوـخ  تـسا ، خرـس  رز  زا 
دوخ لـحم  هب  ار  نآ  دـشاب ، یم  قداـص  دوـخ  مـالک  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  هک  تسا  ملـسم  دـیایب و  نامـسآ 

رد .دـش  دـنلب  هرجاـشم  هب  اـهنآ  يادـص  هدرک ، تمـالم  ار  وا  نز  داـهن : ناـیم  رد  نز  اـب  ار  نآ  تیاـکح  .دـمآ  هناـخ  هب  تشاذـگ و 
نآ هب  يدوهی  .دـنداد  ربخ  دوخ  هجاوخ  هب  دندینـش و  ار  بیجع  هصق  نیا  هدـمآ ، ماب  رب  وا  نازینک  دوب ، يدوهی  يدرف  وا  یگیاـسمه 
دوخ نز  اب  درم  نیا  تفگ : دوخ  شیپ  تسا ، برقع  زا  رپ  دـید  دوشگ  نآ  رـس  نوچ  .دروآ  هناخ  هب  هتفاـی  ار  وبـس  نآ  دـمآ و  هبارخ 

رز هک  دید  ریقف  درم  .درک  نوگنرس  درم  نآ  هناخ  خاروس  رد  درب و  ماب  رب  ار  وبـس  نآ  سپ  .دزادنیب  تمحز  هب  ار  ام  هک  هدرک  هئطوت 
نآ داتـسرف و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  وا  لآ  دّـمحم و  رب  تاولـص  دوشگ و  ادـخ  دـمح  هب  نابز  دزیر ، یم  هناخ  هب  اوه  زا  خرس 
هناخ هب  نآ  زا  خرس  رز  دوب و  برقع  زا  رپ  وبس  نیا  هک  تسا ، يّرس  هچ  نیا  ناملسم  يا  هک  دروآ  رب  دایرف  هدنام  بجعت  رد  يدوهی 
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رز نیمه  ات  وش  ناملسم  يدومن ، هدهاشم  هک  هزجعم  نیا  رثا  رد  هک  دومن  راهظا  تفگ و  زاب  يدوهی  اب  دوخ  هّصق  درم  نآ  .دزیر  یم 
.(1)« دندومن تمسق  ار  نآ  دروآ و  مالسا  هدومن ، ریثأت  يدوهی  رد  مالک  نیا  منک ، میسقت  يواست  هب  وت  اب  ار 

زین و  تسا ، یهلا  تمحر  لـضف و  هب  دـنمزاین  یتـمعن  ره  ندروآ  تسد  هب  يارب  ناـسنا  هک  تسا ، رکذ  هب  مزـال  هتکن  نیا  ناـیاپ ، رد 
یناسنا ره  اذل  دوشن ، وا  تیـصعم  ربکت و  بجع و  ببـس  تمعن  نآ  هک  دراد  ادخ  تیانع  فطل و  هب  زاین  تمعن  نآ  همادا  اقب و  يارب 

َوُه ُهَّللا  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  : } دـیامرف یم  دـنوادخ  هچناـنچ  .تسا  یهلا  تمحر  فطل و  هب  دـنمزاین  هظحل  هب  هظحل 
شیاتـس دمح و  هنوگ  ره  هتـسیاش  زاین و  یب  هک  تسا  دنوادخ  اهنت  دیئادخ  هب  دـنمزاین  یگمه )  ) امـش مدرم  يا   » (2){ ُدیمَْحلا ُِّینَْغلا 

ْنَأ َْول ال  َيِدَتْهَِنل  اَّنُک  ام  اذِهل َو  انادَـه  يذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  : } منک یم  ضرع  لاعتم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  دوجو  مامت  اب  ریقح  و  تسا .»!
هدرکن تیاده  ار  ام  ادخ  رگا  درک و  تیادـه  اه ) تمعن همه   ) نیا هب  ار  ام  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  شیاتـس   » (3){ ُهَّللا اَنادَه 

!«. میتفای یمن  هار  اهنیا ) هب   ) ام دوب ،

یسمش تشهبیدرا 1396 اب 5  فداصم  يرمق  بجر 1438  27
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عبانم

میرک نآرق 

هبتکم دلج ،  10 لضفلاوبا ، دمحم  میهاربا  ققحم : دیدحلا ، یبأ  نبال  هغالبلا  جهن  حرـش  هللا ، هبه  نب  دـیمحلا  دـبع  دـیدحلا  یبأ  نبا 
.ق 1404 مق ، یفجنلا ، یشعرملا  هللا  هیآ 

.ش 1376 نارهت ، یچباتک ، یلامالا ، قودص ،) خیش   ) یلع نب  دمحم  هیوباب  نبا 

.ش  1362 مق ، نیسردم ، هعماج  دلج ،  2 ربکا ، یلع  يرافغ  ققحم : لاصخ ، قودص ،) خیش  ) یلع نب  دمحم  هیوباب  نبا 

.ق 1395 نارهت ، هیمالسا ، دلج ،  2 ربکا ، یلع  يرافغ  ققحم : همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ،) خیش  ) یلع نب  دمحم  هیوباب  نبا 

دمحم یلالج  ینیـسح  ققحم : ملـسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  راهطألا  همئألا  لئاضف  یف  رابخألا  حرـش  دـمحم ، نب  ناـمعن  نویح  نبا 
.ق 1409 مق ، نیسردم ، هعماج  دلج ،  3 نیسح ،

 / 1404ق مق ، نیـسردم ، هعماـج  ربـکا ، یلع  يراـفغ  ققحم : ، l لوـسرلا لآ  نع  لوـقعلا  فـحت  یلع ، نب  نـسح  ینارح  هبعـش  نـبا 
.ش 1363

.ق 1379 مق ، همالع ، دلج ،  4 ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  بلاط  یبأ  لآ  بقانم  یلع ، نب  دمحم  یناردنزام  بوشآ  رهش  نبا 

.ش 1348 نارهت ، ناهج ، دمحا ، یناجنز  يرهف  همجرت : فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهللا  یسوم ، نب  یلع  سوواط  نبا 

، لیعامسا ینیئوخ  یناجنز  يراصنا  ققحم : نینمؤملا ، هرمإب  مالسلا  هیلع  یلع  انالوم  صاصتخاب  نیقیلا  یسوم ، نب  یلع  سوواط  نبا 
.ق 1413 مق ، باتکلا ، راد 

.ش 1373 توریب ، رکفلاراد ، قشمد ، هنیدم  خیرات  نسح ، نب  یلع  رکاسع  نبا 

.ش 1356 فرشا ، فجن  هیوضترملا ، راد  نیسحلا ، دبع  ینیما ، ققحم : تارایزلا ، لماک  دمحم ، نب  رفعج  هیولوق  نبا 

.ق  1406 مق ، يدهم ، ماما  هسردم  نازحألا ، ریثم  دمحم ، نب  رفعج  یلح  امن  نبا 

.ق 1417 مق ، نیسردم ، هعماج  يداه ، دمحم  يورغ  یفسوی  ققحم : فطلا ، هعقو  ییحی ، نب  طول  یفوک  فنخم  وبا 

راد عیزوتلا  رـشنلا و  هعاـبطلل و  رکفلا  راد  دـلج ،  15 نیدـلا ، لامج  يداـماد  ریم  ققحم : برعلا ، ناـسل  مرکم ، نب  دـمحم  روظنم  نبا 
.ق 1414 توریب ، رداص ،

.ق 1426 مق ، ثیدحلا ، راد  دلج ،  7 یبتجم ، یجرف  ققحم : ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  همئألا  بیتاکم  یلع ، یجنایم  يدمحا 
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.ق 1419 مق ، ثیدحلا ، راد  دلج ،  l، 3 لوسرلا بیتاکم  یلع ، یجنایم  يدمحا 

.ش 1374  / 1416ق يدمحا ، پاچ  هعیش ، فئاظو  هللا ،) هیآ   ) یلعسابع بیدا 

.ش 1380 نارهت ، هیمالسا ، یشورفباتک  رشن  رمحا ، تیربک  رقابدمحم ، يدنجریب  یتیآ 

.ش 1385 مق ، رتسگ ، هدیا  تاراشتنا  تیالو ، تاحشر  لوسرلادبع ، يرقاب 

.ق 1416 نارهت ، تثعب ، داینب  دلج ،  5 نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  مشاه ، دیس  ینارحب 

.ش 1386 نارهت ، زبس ، گنهرف  تاراشتنا  دلج ، 31 هعیشلا ، ثیداحأ  عماج  هللا ،) هیآ  ) نیسح اقآ  يدرجورب 

.ش 1375 نارهت ، یمالسا ، تاراشتنا  اضر ، رایهم  مجرتم : یسرافیبرع ، يدجبأ  گنهرف  مارفا ، داؤف  یناتسب 

.ش 1382 نارهت ، شناد ، يایند  هحاصفلا ، جهن  مساقلا ، وبا  هدنیاپ 

.ق 1410 مق ، یمالسإلا ، باتکلا  راد  يدهم ، دیس  یئاجر  ققحم : ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  دمحم ، نب  دحاولا  دبع  يدمآ  یمیمت 

، توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحإ  راد  نآرقلا ، ریـسفت  نع  ناـیبلا  فشکلا و  دـلج ، 10 میهاربا ، نب  دـمحا  قاحـسا  وبا  يروباـشین  یبلعث 
.ق 1422

.ق 1410 مق ، یمالسإلا ، باتکلا  راد  دلج ،  2 ءارهزل ، ادبع  ینیسح  ققحم : تاراغلا ، لاله ، نب  دیعس  نب  دمحم  نب  میهاربا  یفقث 

.م 2006 توریب ، یبرعلا ، خیراتلا  هسسؤم  راهطألا ، همئألا  بقانم  یف  راربألا  ضایر  هللا ، دبع  نب  هللا  تمعن  يرئازج ،

.ش 1381 مق ، شناد ، پاچ  مالسلا ،  هیلع  مولعلارقاب  هدگشهوژپ  ققحم : نیسح ، ماما  نانخس  گنهرف  ناگدنسیون ، زا  یعمج 

.ش 1381 زیربت ، نامسآ ، هار  نیطبسلا ، یلاعم  يدهم ، یناردنزام  يرئاح 

.توریب رکفلاراد ، نایبلا ، حور  ریسفت  دلج ، 10 لیعامسا ، يوسورب  یقح 

 ، فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامإلا  هسردـم  رطاخلا ، هیبنت  رظانلا و  ههزن  رـصن ، نب  نسح  نب  دـمحم  نب  نیـسح  یناولح 
.ق 1408 مق ،

.ق 1421 مق ، یمالسإلا ، رشنلا  هسسؤم  قاتشم ، رفظم  ققحم : رئاصبلا ، رصتخم  دمحم ، نب  نامیلس  نب  نسح  یلح 

.ق 1413 مق ، ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تیب  لآ  هسسوم  دانسالا ، برق  رفعج ، نب  هللادبع  يریمح 
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.ش 1376 مق ، مالسلا ،  هیلع  نینموملاریما  یتاقیقحت  هسسوم  اروشاع ، ياهمایپ  دمحم ، یتشد 

.ق 1412 مق ، یضرلا ، فیرشلا  دلج ،  2 باوصلا ، یلإ  بولقلا  داشرإ  دمحم ، نب  نسح  یملید 

.ق 1412 توریب ، هیماشلا ، رادلا  ملعلاراد  نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  دمحم ، نب  نیسح  یناهفصا  بغار 

.ش 1387 مق ، نایراصنارشن ، دهع ، هب  يافو  یلعدمحم ، یلوسر 

.ش 1378 نارهت ، یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  هللا ، نیما  ترایز  حرش  مشاه ، یتالحم  یلوسر 

.ش 1374 نارهت ، یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  هریبک ، هعماج  ترایز  حرش  رد  تیالو  ماقم  دمحا ، نایدرمز 

.ش 1379 ناهفصا ، تجحرشن ، هیالولا ، هراما  رقابدمحم ، ینامرک  دنز 

.ش 1379 مق ، مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  یتاقیقحت  یگنهرف  هسسوم  یتشد ، مجرتم : هغالبلا ، جهن  یضر ، دیس 

، مق مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج ي  یمالـسا  تاراشتنا  رتفد  نآرقلا ، ریـسفت  یف  نازیملا  همالع ،) ) نیـسح دمحم  دیـس  ییابطابط 
.ق 1417

.ق 1403 دهشم ، یضترم ، رشن  دلج   2 رقاب ، دمحم  ناسرخ  ققحم : جاجللا ، لهأ  یلع  جاجتحإلا  یلع ، نب  دمحا  یسربط 

.ش 1385 فجن ، هیردیحلا ، هبتکم  رابخألا ، ررغ  یف  راونألا  هاکشم  نسح ، نب  یلع  یسربط 

یشعرملا هللا  هیآ  هبتکم  یلعسابع ، نب  نسحم  یغاب  هچوک  ققحم : ، l دمحم لآ  لئاضف  یف  تاجردلا  رئاصب  نسح ، نب  دمحم  رافص 
.ق  1404 مق ، یفجنلا ،

.ق 1414 مق ، هفاقثلا ، راد  هثعبلا ، هسسؤم  ققحم : یلامألا ، نسحلا ، نب  دمحم  یسوط 

.ق  1407 نارهت ، هیمالسإلا ، بتکلا  راد  دلج ، 10 يوسوملا ، نسح  ناسرخ  ققحم : ماکحألا ، بیذهت  نسحلا ، نب  دمحم  یسوط 

، دلج  3 نیـسحلا ، دـمحم  نب  دـمحم  ینیئاقلا  ققحم : همئألا ، لوصأ  یف  همهملا  لوصفلا  یلماع ،) رح  خیـش  ) نسح نب  دـمحم  یلماع 
.ش 1376 1418ق / مق ، مالسلا ،  هیلع  اضر  ماما  یمالسا  فراعم  هسسوم 

.ق 1409 مق ، ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تیبلا  لآ  هسسوم  هعیشلا ، لئاسو  نسح ، نب  دمحم  یلماع 

.ش 1371 مق ، یمالسا ، فراعم  داینب  هغالبلا ، جهن  رد  نیقتم  هبطخ  حرش  یبتجم ، دیس  يا  همکارت  يولع 

.ش 1376 مق ، يداهلا ، رشن  رتفد  هیداجس ، هفیحص  داجس ،) ماما   ) مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع 
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.ش 1380 نارهت ، هیملعلا ، هعبطملا  دلج ،  2 مشاه ، یتالحم  یلوسر  ققحم : یشایعلا ، ریسفت  دوعسم ، نب  دمحم  یشایع 

.نانجلا حیتافم  خیش ،) ) سابع یمق 
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.ش 1375 مق ، ترجه ، تراشتنا  دلج ، 2 لامآلا ، یهتنم  خیش ،) ) سابع یمق 

.ش 1367 مق ، باتکلا ، راد  دلج ،  2 یمق ، ریسفت  میهاربا ، نب  یلع  یمق 

.ش 1336 نارهت ، یملع ، نسحدمحم  یشورفباتک  نیقداصلا ، جهنم  هلا ، حتف  الم  یناشاک 

، نارهت هیمالسإلا ، بتکلا  راد  دلج ،  8 دمحم ، يدنوخآ  ربکا و  یلع  يرافغ  ققحم : یفاکلا ، قاحـسا ، نب  بوقعی  نب  دـمحم  ینیلک 
.ق 1407

.ق  1429 مق ، ثیدحلا ، راد  دلج ، 15 یفاکلا ، قاحسا ، نب  بوقعی  نب  دمحم  ینیلک 

.ش 1387 مایص ، ءازعلا ، یلع  یح  دیجم ، یضویع  اضریلع و  کل 

.ش 1376 مق ، ثیدحلا ، راد  نیسح ، يدنجریب  ینسح  ققحم : ظعاوملا ، مکحلا و  نویع  دمحم ، نب  یلع  یطساو  یثیل 

.م 1989 توریب ، هلاسرلا ، هسسؤم  دلج ،  16 لاعفألاو ، لاوقألا  ننس  یف  لامعلا  زنک  نیدلا ، ماسح  نب  یلع  يدنهلا  یقتملا 

.ق  1403 توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  دلج ،  110 راهطألا ، همئألا  رابخأ  رردل  هعماجلاراونألا  راحب  رقاب ، دمحم  یسلجم 

.ش 1349 نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  هعیرشلا ، نیحایر  هللا ، حیبذ  یتالحم 

.ش 1375 مق ، رصان ، تاراشتنا  دمحم ، لآ  همانگوس  دمحم ، يدراهتشا  يدمحم 

.ش 1381 نارهت ، رهطم ، رشن  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  موصعم  هدراهچ  هریس  دمحم ، يدراهتشا  يدمحم 

.ش 1379 مق ، ثیدحلاراد ، دلج ،  2 يدوعسم ، يداهلادبع  مجرتم : ثیدح ، نآرق و  رد  تمکح  ملع و  دمحم ، يرهش  ير  يدمحم 

.ش 1381 مق ، ابع ، لآ  نیرحبلا ، یقتلم  نیررونلا و  عمجم  نسحلاوبا ، يدنرم 

.ق 1426 1384ش /  مق ، نایراصنا ، ، c بلاط یبأ  نب  یلع  مامإلل  هیصولا  تابثإ  نیسح ، نب  یلع  يدوعسم 

.ش 1390 مق ، اردص ، تاراشتنا  راثآ ، هعومجم  دیهش ،) ) یضترم يرهطم 

.ش 1373 مق ، يداهلا ، مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  مولعلا ، رقاب  تاقیقحت  دهعم 

 ، ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تیبلا  لآ  هسسؤم  ققحم : دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرإلا  دیفم ،) خیـش  ) دمحم نب  دمحم  دیفم 
.ق 1413 مق ، دیفم ، خیش  هرگنک  دلج ،  2

.1389 مق ، ، c بلاط یبا  نب  یلع  ماما  تاراشتنا  نینمؤملاریما ، ماما  مایپ  هللا ،) تیآ  ) رصان يزاریش  مراکم 
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.ش 1374 نارهت ، هیمالسإلا ، بتکلا  راد  دلج ،  27 هنومن ، ریسفت  هللا ،) هیآ  ) رصان يزاریش  مراکم 

.مق نایلیعامسا ، هبتکم  تانجلا ، تاضور  رقابدمحم ، يراسناوخ  يوسوم 

.ش 1378 نارهت ، رایبآ ، يونعم ، يونثم  لماک ، رود  يولوم ،)  ) یخلب دمحم  نیدلا  لالج  انالوم 

.ش 1383 مق ، ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  دّمحم و  رشن  دلج ، 2 هینیسحلا ، تامارک  یلع ، هداز  فلخ  ریم 

، مق ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تیبلا  لآ  هسـسؤم  دلج ،  28 لئاسملا ، طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم  یقت ، دمحم  نب  نیـسح  يرون 
.ق 1408

دمحم ییاـطع  مجرتم : رطاوخلا ، هیبنت  همجرت  مالـسا /  رد  قـالخا  بادآ و  ماّرو ، هعومجم  یـسیع ، نب  دوعـسم  سارف ، یبأ  نب  مارو 
.ش 1369 دهشم ، يوضر ، سدق  ناتسآ  یمالسا  ياهشهوژپ  داینب  اضر ،

.ق 1405 مق ، يداهلا ، دلج ،  2 دمحم ، ینیئوخ  یناجنز  يراصنا  ققحم : یلالهلا ، سیق  نب  میلس  باتک  سیق ، نب  میلس  یلاله 

.ش 1389 مق ، نیب ، قح  رشن  هداهشلاراونا ، نسحدمحم ، يرئاح  يدزی 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 330زکرم  هحفص 328 

http://www.ghaemiyeh.com


یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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	15- فراز پانزدهم: «فَأَعْذَرَ فِی الدُّعَاءِ وَ مَنَحَ النُّصْحَ»
	16- فراز شانزدهم: «وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِیکَ لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ الْجَهَالَهِ وَ حَیْرَهِ الضَّلَالَهِ»
	اشاره
	جهل
	امّا جهل در مقابل عقل
	امّا جهل در مقابل علم

	17- فراز هفدهم: «وَ قَدْ تَوَازَرَ عَلَیْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْیَا»
	18- فراز هجدهم: «وَ بَاعَ حَظَّهُ بِالْأَرْذَلِ الْأَدْنَی وَ شَرَی آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوْکَس»
	19- فراز نوزدهم: «وَ تَغَطْرَسَ وَ تَرَدَّی فِی هَوَاهُ»
	اشاره
	امّا تکبّر:
	اسباب و علّت تکبّر:
	امّا هوای نفس:

	20- فراز بیستم: «وَ أَسْخَطَکَ وَ أَسْخَطَ نَبِیَّک»
	21- فراز بیست و یکم: «وَ أَطَاعَ مِنْ عِبَادِکَ أَهْلَ الشِّقَاقِ وَ النِّفَاق»
	22- فراز بیست و دوم: «وَ حَمَلَهَ الْأَوْزَارِ الْمُسْتَوْجِبِینَ لِلنَّار»
	23- فراز بیست و سوم: «فَجَاهَدَهُمْ فِیکَ صَابِراً مُحْتَسِباً حَتَّی سُفِکَ فِی طَاعَتِکَ دَمُهُ»
	اشاره
	1- مجاهدت در راه خدا:
	2- صابر بودن حضرت علیه السلام :
	3- اخلاص امام حسین علیه السلام :
	4- ریخته شدن خون حضرت علیه السلام در راه اطاعت خداوند

	24- فراز بیست و چهارم: «وَ اسْتُبِیحَ حَرِیمُه» (و (دشمنان) هتک حریمش را مباح و جایز دانستند).
	اشاره
	امام حسین علیه السلام از چند جهت داری حرمت است:
	1-از جهت اینکه حضرت علیه السلام ذریّه رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم است و این خود کم حریمی نیست.
	2- از جهت ایمان
	3- از جهت امامت


	25- فراز بیست و پنجم: «اللَّهُمَّ فَالْعَنْهُمْ لَعْناً وَبِیلًا وَ عَذِّبْهُمْ عَذَاباً أَلِیماً»
	26- فراز بیست و ششم: «السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ سَیِّدِ الْأَوْصِیَاء»
	27- فراز بیست و هفتم: «أَشْهَدُ أَنَّکَ أَمِینُ اللَّهِ وَ ابْنُ أَمِینِهِ»
	28- فراز بیست و هشتم: «عِشْتَ سَعِیداً وَ مَضَیْتَ حَمِیداً»
	29- فراز بیست و نهم: «وَ مُتَّ فَقِیداً مَظْلُوماً شَهِیداً»
	30- فراز سی ام: «وَ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ مُنْجِزٌ مَا وَعَدَکَ»
	31- فراز سی و یکم: «وَ مُهْلِکٌ مَنْ خَذَلَکَ وَ مُعَذِّبٌ مَنْ قَتَلَکَ»
	32- فراز سی و دوم: «وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ وَفَیْتَ بِعَهْدِ اللَّهِ»
	33- فراز سی و سوم: «وَ جَاهَدْتَ فِی سَبِیلِهِ حَتَّی أَتَاکَ الْیَقِینُ»
	34- فراز سی و چهارم: «فَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ أُمَّهً سَمِعَتْ بِذَلِکَ فَرَضِیَتْ بِهِ»
	35- فراز سی و پنجم: «اللَّهُمَّ إِنِّی أُشْهِدُکَ أَنِّی وَلِیٌّ لِمَنْ وَالاهُ وَ عَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاهُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ»
	36- فراز سی و ششم: «أَشْهَدُ أَنَّکَ کُنْتَ نُوراً فِی الْأَصْلَابِ الشَّامِخَهِ وَ الْأَرْحَامِ الطَّاهِرَهِ لَمْ تُنَجِّسْکَ الْجَاهِلِیَّهُ بِأَنْجَاسِهَا وَ لَمْ تُلْبِسْکَ الْمُدْلَهِمَّاتُ مِنْ ثِیَابِهَا»
	37- فراز سی و هفتم: «وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ مِنْ دَعَائِمِ الدِّینِ وَ أَرْکَانِ الْمُسْلِمِینَ وَ مَعْقِلِ الْمُؤْمِنِینَ»
	38- فراز سی و هشتم: «وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ الْامام الْبَرُّ التَّقِیُّ الرَّضِیُّ الزَّکِیُّ الْهَادِی الْمَهْدِیُّ»
	39- فراز سی و نهم: «وَ أَشْهَدُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ مِنْ وُلْدِکَ کَلِمَهُ التَّقْوَی وَ أَعْلَامُ الْهُدَی وَ الْعُرْوَهُ الْوُثْقَی وَ الْحُجَّهُ عَلَی أَهْلِ الدُّنْیَا»
	40- فراز چهلم: «وَ أَشْهَدُ أَنِّی بِکُمْ مُؤْمِنٌ وَ بِإِیَابِکُمْ مُوقِنٌ بِشَرَائِعِ دِینِی وَ خَوَاتِیمِ عَمَلِی»
	41- فراز چهل و یکم: «وَ قَلْبِی لِقَلْبِکُمْ سِلْمٌ وَ أَمْرِی لِأَمْرِکُمْ مُتَّبِعٌ وَ نُصْرَتِی لَکُمْ مُعَدَّهٌ حَتَّی یَأْذَنَ اللَّهُ لَکُمْ فَمَعَکُمْ مَعَکُمْ لَا مَعَ عَدُوِّکُمْ»
	42- فراز چهل و دوم: «صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ عَلَی أَرْوَاحِکُمْ وَ أَجْسَادِکُمْ وَ شَاهِدِکُمْ وَ غَائِبِکُمْ وَ ظَاهِرِکُمْ وَ بَاطِنِکُمْ آمِینَ رَبَّ الْعَالَمِینَ»
	اشاره
	امّا برکات و ثمرات صلوات بر محمّد صلی الله علیه و آله وسلم و آل محمّد صلی الله علیه و آله وسلم .
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